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Kinerja perekonomian daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah.
Saat ini publikasi berisi informasi lengkap tentang perkembangan perekonomian daerah di Indonesia
masih relatif terbatas. Sehubungan dengan itu, dalam rangka melengkapi publikasi yang telah ada,
Bappenas menerbitkan buku Analisis Perekonomian Daerah Tahun 2000-2005.

Buku Analisis Perekonomian Daerah 2000-2005 memberikan gambaran tentang perkembangan
perekonomian daerah di era desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus dari publikasi ini adalah informasi
mengenai: tingkat kesejahteraan, pertumbuhan dan struktur perekonomian daerah, perkembangan
ekspor dan impor daerah, keuangan daerah, serta investasi daerah. Sumber data utamanya adalah
Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Keuangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Salah satu analisis yang disajikan dalam buku ini adalah hubungan antara pertumbuhan ekonomi
dengan perkembangan kesejahteraan masyarakat di daerah. Juga dianalisis sumber-sumber pertumbuhan
ekonomi, baik dari sisi produksi,  maupun dari sisi permintaan. Di akhir analisis ditampilkan prospek
perekonomian daerah Sumatera, yang dituangkan dalam bab Regional Economic Outlook. Di dalam
bab ini dijelaskan secara lebih rinci perkembangan ekonomi pulau Sumatera dan prospeknya dalam 1-
2 tahun ke depan. Adapun regional economic outlook untuk daerah lain akan disajikan secara bergiliran
setiap tahun.

Publikasi ini diharapkan dapat memperkaya referensi yang ada dan diperlukan dalam perencanaan
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BAB

I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Data dan informasi merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan pembangunan nasional. Data dan informasi yang lengkap, akurat, dan tersedia
secara tepat waktu merupakan sumber utama dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan dan program
pembangunan.

Penyediaan informasi dan data statistik untuk mendukung perencanaan dan pengendalian pelaksanaan
pembangunan di Indonesia telah lama dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui berbagai survei dan
sensus.  BPS sendiri menyadari bahwa pada saat ini belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan berbagai
jenis data tentang pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah terutama untuk data sektoral dan daerah yang
bersifat sangat lebih sepesifik.  BPS juga belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah kesenjangan waktu (time
lag) yang relatif lama dalam penerbitan beberapa data utamanya seperti data “Produk Domestik Regional Bruto”
dan statistik industri. Sementara itu, telah banyak instansi pemerintah (kementerian dan lembaga) yang
menyelenggarakan penyediaan data dan informasi pembangunan yang bersifat operasional dan sektoral melalui
kegiatan registrasi, monitoring, kajian, penelitian  dan survei yang dilakukan oleh masing-masing instansi yang
bersangkutan. Namun, yang menjadi masalah adalah untuk jenis data yang sama informasinya seringkali berbeda
antara satu instansi dengan instansi lainnya. Misalnya, data tentang jumlah desa dan jumlah penduduk di bawah
garis kemiskinan seringkali berbeda antara yang dikeluarkan satu instansi dengan instansi lainnya. Keadaan ini
sering menjadikan kendala dalam perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan Bappenas. Data dan
informasi yang dihasilkan instansi-instansi selain BPS juga seringkali masih mengandung kelemahan/keterbatasan
dalam konsep dan metodologi yang digunakannya, sehingga tingkat keakuratannya seringkali diragukan. Disamping
itu, dengan adanya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, instansi pemerintah di pusat mengalami kesulitan
dalam pengumpulan data pembangunan daerah. Hal ini mengakibatkan kurang tersedianya  berbagai jenis data
dan informasi pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, apalagi sampai dengan kecamatan dan desa.

Menyadari adanya berbagai permasalahan tersebut, Bappenas mulai melakukan berbagai upaya untuk
mengatasinya, misalnya melalui koordinasi dengan BPS dan berbagai instansi dalam penyediaan data yang
diperlukan untuk perencanaan pembangunan nasional. Upaya yang dilakukan pada tingkat internal Bappenas
sekarang ini adalah menugaskan semua direktorat di Bappenas untuk penyusunan basis data (database) sesuai
dengan bidang tugasnya masing-masing.

Direktorat  Perekonomian Daerah, selaku salah satu unit organisasi Bappenas juga sedang melakukan koordinasi
dengan berbagai instansi lain yang terkait dalam rangka pengembangan basis data di bidang perekonomian daerah.
Pengembangan basis data perekonomian daerah mencakup pengembangan  jenis data, pengumpulan data,
pemutakhiran data, pengolahan data dan penyajian data. Salah satu output dari kegiatan pengembangan basis
data perekonomian daerah adalah buku “Perekonomian Daerah Dalam Angka Tahun 2006” ini.

1.1. Maksud dan Tujuan

Penyajian publikasi berbentuk buku “Perekonomian Daerah Dalam Angka Tahun 2006” ini bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam pengembangan perekonomian

daerah, melalui penyediaan data dan informasi yang lengkap dan terstruktur tentang berbagai aspek perekonomian
daerah dan prospek perkembangannya.

2. Memberikan gambaran umum tentang keadaan dan perkembangan perekonomian daerah.
3. Meningkatkan pemahaman tentang berbagai aspek dari pengembangan perekonomian dearah.

1.2. Ruang Lingkup

Publikasi “Perekonomian Daerah Dalam Angka Tahun 2006” mencoba untuk menyajikan beberapa indikator
utama perkembangan perekonomian daerah secara komprehensif, yang disertai ulasan dan analisis dengan melihat
karakteristik wilayah ditinjau dari aspek ekonomi.

Buku ini terdiri atas tiga bab. Pada Bab Kedua menyajikan profil perekonomian daerah secara nasional. Kerangka
analisis yang digunakan, disajikan pada Sub Bab 1.4. Bab Ketiga berisi profil dan prospek perekonomian dari
beberapa provinsi terpilih di pulau Sumatera yaitu Sumatera Utara, Riau dan Bengkulu. Pemilihan pulau Sumatera
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sebagai objek analisis dilakukan secara sengaja dengan pertimbangan bahwa wilayah lain pun akan dianalisis
secara bergantian setiap tahun, dan Sumatera yang berlokasi di bagian Barat Indonesia dijadikan wilayah pertama
untuk dianalisis prospek perkembangan ekonominya secara lebih mendalam. Pemilihan beberapa provinsi di pulau
Sumatera untuk dianalisis berdasarkan kepada tingkat pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap perekonomian
regional (Sumatera). Pada bagian terakhir berisi lampiran yang memuat tabel indikator perekonomian daerah di
Indonesia.

Publikasi ini merupakan salah satu bentuk penyajian data perekonomian daerah yang dilakukan oleh Direktorat
Perekonomian Daerah, Bappenas. Ulasan dan analisis yang disajikan dalam publikasi ini disusun berdasarkan
hasil pengolahan data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi BPS dan instansi lain yang terkait yaitu Departemen
Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian KUKM, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

1.4.  Kerangka Analisis

Kerangka analisis yang digunakan dalam menganalisis perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat pada
gambar 1.1.  Landasan teoritisnya adalah teori ekonomi makro. Analisis dimulai dari kondisi kesejahteraan masyarakat
yang merupakan hasil (outcomes) dari pembangunan yang dalam hal ini diwakili oleh pertumbuhan ekonomi. Kondisi
kesejahteraan masyarakat ditunjukan oleh indikator kesejahteraan seperti gini ratio, pendapatan per kapita dan
jumlah penduduk miskin. Sedangkan untuk kesenjangan antar daerah digunakan indikator Indeks Williamson.

Kesejahteraan Sosial

Pertumbuhan Ekonomi

Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Sisi Pengeluaran Sisi Produksi/
Lapangan Usaha

C (X-M)I G
Catatan:
Unsur-unsur Ekonomi Makro
C =  Consumption
 I = Investment
G = Government
X = Export
M = Import

Gambar 1.1
Alur Kerangka Analisis Perekonomian Daerah

Analisis kedua melihat tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dan sumber-sumber pertumbuhannya. Dalam hal
ini digunakan dua kategori sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yaitu yang berasal dari sisi permintaan agregat
(konsumsi, investasi  swasta dan pemerintah serta ekspor – impor) dan dari sisi penawaran agregat (sisi produksi
dan lapangan usaha). Selanjutnya,  dilihat sektor-sektor mana yang menonjol di masing-masing daerah.

Untuk melihat prospek ekonomi daerah di pulau Sumatera di masa datang digunakan kerangka analisis yang
sama. Pemilihan provinsi didasarkan kepada pertumbuhan ekonominya dan kontribusinya terhadap perekonomian
regional (Sumatera). Analisis SWOT dilakukan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari
masing-masing provinsi yang pada akhirnya akan memberikan gambaran tentang prospek masa depan provinsi
terpilih. Gambaran tersebut disajikan secara kualitatif.
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II TINJAUAN UMUM
PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI

Kinerja perekonomian Indonesia dapat dilihat antara lain dari data perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB),
sedangkan kinerja perekonomian daerah dapat dilihat antara lain dari data perkembangan Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB). Selain data PDB dan PDRB, beberapa literatur menyebutkan bahwa terdapat beberapa indikator
yang sangat terkait dengan perekonomian daerah dan sering digunakan untuk mengetahui dan menganalisis
perkembangan perekonomian daerah yaitu:  tingkat inflasi, ekspor dan impor, penanaman modal atau investasi,
ketenagakerjaan, moneter dan perbankan. Pada bagian ini, dibahas mengenai perkembangan perekonomian daerah
pada tingkat provinsi dengan menggunakan indikator-indikator tersebut di atas.
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Tabel 2.1.
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap PDB

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Wilayah Pulau Di Indonesia 2001-2005, (Miliar Rupiah)

2001 2002 2003 *) 2004  **) 2005 ***)

Nilai % Nilai % Nilai % Nilai % Nilai %

Sumatera 347.910 22,4 386.312 22,3 436.320 22,4 494.799 22,5 579.938 21,9

Jawa dan Bali 938.050 60,5 1.062.729 61,3 1.192.357 61,3 1.335.798 60,6 1.605.248 60,5

Kalimantan 144.790 9,3 152.888 8,8 171.490 8,8 207.428 9,4 258.771 9,8

Pulau Lainnya 120.787 7,8 132.586 7,6 145.617 7,5 164.854 7,5 206.770 7,8

Indonesia 1.551.537 100,0 1.734.515 100,0 1.945.784 100,0 2.202.879 100,0 2.650.728 100,0

Wilayah

Sumber  : Diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik
Catatan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara
***) Angka sangat-sangat sementara

Secara garis besar perkembangan perekonomian daerah dalam tahun 2001-2005 dapat dilihat pada Tabel 2.1,
Tabel 2.2, Grafik 2.1. dan Grafik 2.2.  Wilayah pulau  Jawa dan Bali mempunyai PDRB yang paling besar dibandingkan
dengan pulau-pulau lainnya yaitu sekitar 60 persen dari total PDRB seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa
dalam periode 2001-2005 kegiatan perekonomian Indonesia masih terpusat di pulau Jawa dan Bali. Wilayah pulau
Sumatera mempunyai nilai PDRB terbesar kedua dengan kontribusi terhadap total PDRB nasional antara 21,9-22,5
persen. Kontribusi PDRB menurut wilayah pulau terhadap seluruh PDRB nasional pada periode 2001-2005 terlihat
cenderung tetap, hal ini berarti perkembangan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia pada periode 2001-2005
sama.

Grafik  2.1
Komposisi PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku

Menurut Pulau di Indonesia, Tahun 2000 – 2005 (Triliun Rupiah)
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Dilihat dari pola perkembangan (trend) dari tahun ke tahun selama periode 2001-2005, pertumbuhan ekonomi
wilayah pulau Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi cenderung meningkat.  Pola pertumbuhan wilayah pulau
Sumatera dan pulau lainnya terlihat sangat berfluktuasi,  yaitu pada tahun tertentu meningkat tajam dan pada tahun
lainnya menurun sangat tajam. Bagi daerah-daerah yang pernah mempunyai laju pertumbuhan ekonomi sangat
tinggi, gambaran tentang pola pertumbuhan yang fluktuatif tersebut memberikan pesan tentang pentingnya dicari
dan diatasi faktor-faktor penyebab turunnya pertumbuhan ekonomi di daerahnya.
Gambaran perkembangan kinerja perekonomian daerah pada wilayah provinsi secara lebih rinci dijelaskan berikut
ini:

2.1. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah  merupakan hasil (outcome) dari kinerja perekonomian daerah
tersebut.  Terdapat  beberapa cara dan indikator untuk melihat dan mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat
di suatu daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan adalah  pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) dan tingkat kemiskinan (jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan) di suatu daerah. Ketiga
indikator tersebut memang sering digunakan dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
nasional.
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Tabel 2.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan

Tahun 2000 Menurut Pulau di Indonesia,
Tahun 2001-2005, (dalam persen)

Sumber : Diolah dari publikasi Badan Pusat Statistik
  *) menggunakan metode rata-rata hitung
**) Pulau lainnya adalah:, Papua, Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku

Wilayah 2001 2002 2003 2004 2005 Rata Rata Per
Tahun *)

1. Sumatera 1,9 5,7 4,5 2,6 3,5 3,7

2. Jawa dan Bali 4,1 4,1 5,0 5,5 5,7 4,9

3. Kalimantan 4,2 2,7 2,7 3,0 3,7 3,3

4. Sulawesi 4,8 4,5 5,3 5,7 6,2 5,3

5. Pulau lainnya **) 6,7 4,4 2,7 -5,3 14,0 4,5

INDONESIA 3,8 4,4 4,7 5,1 5,6 4,7

Dengan menggunakan metode rata-rata hitung sederhana, rata-rata laju pertumbuhan PDRB seluruh wilayah
Indonesia dari tahun 2000-2005 (pada Tabel 2.2 dan Grafik 2.2) adalah 3,5 persen per tahun. Dalam periode
tersebut wilayah pulau Jawa, Bali dan Sulawesi mempunyai rata-rata laju pertumbuhan PDRB per tahun lebih tinggi
dari rata-rata nasional. Wilayah pulau Jawa dan Bali mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar  3,7
persen per tahun, dan wilayah pulau Sulawesi mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 4,0 persen per
tahun. Wilayah pulau Sumatera, dan Kalimantan mempunyai rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun masing-
masing sebesar 2,6 persen dan 1,8 persen. Mengingat kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya serta
kecenderungan (trend) laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat sejak tahun 2002, maka prospek pertumbuhan
ekonomi pulau Kalimantan di masa depan masih cukup besar.

Grafik   2.2
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Menurut Pulau Di Indonesia, 2001 – 2005,
(dalam persen)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2000 2001 2002 2003* 2004**2005***

1. Sumatera 2. Jawa dan Bali 3. Kalimantan

4. Sulawesi 5. Lainnya

Sumber : Badan Pusat  Statistik



Analisis Perekonomian Daerah Tahun 2000-2006 II-3

2.1.1 Perkembangan Pendapatan Perkapita

Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah
Produk Domestik Bruto per penduduk secara nominal, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan
berguna untuk menggambarkan nilai tambah riil per kapita. Pada Tabel 2.3 terlihat bahwa PDRB per kapita Indonesia
atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 selama kurun waktu 2001 sampai 2005 cenderung
meningkat.

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

2001-2005 (Ribu Rupiah)

PDRB per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku
pada tahun 2002 adalah sebesar Rp 8.183,1 ribu. Dalam
tahun 2003 dan 2004, PDRB per kapita Indonesia tercatat
masing-masing sebesar Rp 9.036,4 ribu dan Rp 10.110,1
ribu. Selanjutnya pada tahun 2005, PDRB per kapita
Indonesia kembali meningkat menjadi sebesar Rp 12.111,0
ribu.

Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000,
PDRB per kapita Indonesia pada tahun 2002 tercatat sebesar
Rp 6.940,8 ribu atau meningkat sebesar 2,8 persen dari
tahun sebelumnya. Setahun kemudian yaitu tahun 2003,
PDRB per kapita Indonesia meningkat sebesar 2,9 persen atau menjadi sebesar Rp 7.146,8 ribu. Selanjutnya pada
tahun 2004 dan 2005 PDRB per kapita meningkat lebih tinggi dibandingkan peningkatan tahun sebelumnya yaitu
sebesar 3,1 persen pada tahun 2004 dan sebesar 4,7 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2005 PDB per kapita
tercatat mencapai sebesar Rp 7.716,7 ribu.

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Provinsi Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2001-2005

(dalam Rupiah)

*) Atas dasar harga konstan tahun 2000

Sumber : diolah dari publikasi BPS (buku PDRB Provinsi Tahun 2005)
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Pada Tabel 2.4  dan Tabel 2.5 terlihat bahwa pada tahun 2002 PDRB Provinsi per kapita  (atas dasar harga
berlaku) yang paling besar adalah PDRB provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp 36,4 juta per kapita dan PDRB
Provinsi per kapita yang paling kecil adalah provinsi  Gorontalo yaitu sebesar Rp 2,5 juta per kapita. Pada tahun
2002 dan 2005 terjadi perubahan urutan provinsi menurut besarnya PDRB Provinsi per kapita (Tabel 2.6). Pada
tahun 2005, PDRB Provinsi per kapita yang paling besar masih dimiliki oleh provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar
Rp 61,4 juta, sedangkan PDRB Provinsi per kapita paling kecil dimiliki oleh provinsi Maluku Utara dengan nilai
sebesar Rp 2,9 juta.

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Per Kapita

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2001-2005
(dalam persen)

Pada tahun 2002 terdapat 25 provinsi yang mempunyai PDRB Provinsi per kapita di bawah PDB per kapita
Indonesia, dan pada tahun 2005 terdapat 26 provinsi yang mempunyai PDRB Provinsi per kapita di bawah PDB
Indonesia per kapita (Tabel 2.6). Bertambahnya jumlah provinsi yang mempunyai PDRB Provinsi per  kapita di
bawah PDB Indonesia per kapita pada tahun 2005 disebabkan oleh masuknya provinsi Sulawesi Barat yang baru
terbentuk dalam kelompok ini. Adapun provinsi-provinsi yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata nasional
relatif tidak berubah, yaitu provinsi: Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Riau, Papua, Kepulauan
Bangka Belitung, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Berdasarkan harga konstan tahun 2000 PDRB provinsi per kapita dari sebagian besar provinsi di Indonesia
cenderung meningkat selama periode 2001-2005 (Tabel 2.5). Beberapa provinsi mengalami pertumbuhan PDRB
per kapita negatif selama periode 2001-2005, yaitu NAD, Riau, Kalimantan Timur dan Maluku Utara. Provinsi dengan
rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi per kapita tertinggi dalam tahun 2001-2005, adalah provinsi Bengkulu yaitu
sebesar 5,4 persen per tahun. Sedangkan, provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi per kapita
 terendah adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar  -2,3 persen per tahun.  Terdapat 16 provinsi
yang mempunyai rata-rata pertumbuhan PDRB provinsi per kapita di bawah rata-rata nasional.

Sumber diolah dari data BPS, PDRB, per propinsi dan Jumlah Penduduk
Catatan : *) Angka sementara 1) Rata-rata hitung sederhana

**) Angka sangat sederhana



Karena ketertinggalannya dari daerah lain, provinsi yang mempunyai PDRB per kapita rendah harus memiliki
laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduknya. Untuk melihat gambaran tentang
posisi suatu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya dalam hal laju pertumbuhan PDRB disajikan plot (scatter
diagram) yang menggambarkan hubungan antara kedua faktor tersebut.

Tahun yang dipakai sebagai tahun pengamatan adalah tahun 2002 dan tahun 2005. Provinsi Riau, DKI Jakarta,
Kalimantan Timur dan Papua, tidak dimasukkan dalam pengamatan ini untuk menghindari bias dalam analisisnya,
karena provinsi-provinsi tersebut mempunyai PDRB perkapita yang sangat besar dibandingkan dengan provinsi
lainnya (outliers). Provinsi yang mempunyai pertumbuhan PDRB yang negatif juga tidak dimasukan dalam analisis
ini.1

Pada plot analisis, Kuadran I adalah kuadran yang berisi provinsi-provinsi yang mempunyai laju pertumbuhan
ekonomi lebih tinggi dari rata-rata nasional, dan mempunyai PDRB per kapita paling tinggi diantara provinsi-provinsi
lainnya. Kuadran II menunjukkan kuadran dimana terletak provinsi-provinsi yang mempunyai PDRB perkapita yang
tinggi dan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata nasional. Kemudian kuadran III adalah
kuadran yang berisi provinsi-provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari rata-rata nasional,
dan mempunyai PDRB perkapita lebih rendah dari angka nasional, sedangkan kuadran IV adalah kuadran yang
menggambarkan posisi provinsi-provinsi yang mempunyai laju pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari rata-rata
nasional, tetapi mempunyai PDRB perkapita lebih rendah dari rata-rata nasional.

Adanya dinamika pembangunan di masing-masing provinsi dapat menyebabkan perubahan posisi relatif tiap
provinsi dari tahun ke tahun, yang pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor yaitu: (a) laju pertumbuhan ekonomi
(PDRB), dan (b) laju pertumbuhan peduduk di provinsi yang bersangkutan relatif terhadap provinsi-provinsi lainnya.

Hasil ploting terhadap provinsi-provinsi berdasarkan PDRB per kapita dan laju pertumbuhan PDRB-nya untuk
tahun 2002 dan tahun 2005 dapat dilihat pada Gambar 2.1.
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Gambar 2.1
Sebaran Provinsi Berdasarkan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi

dan Besarnya PDRB Perkapita, Tahun 2002 dan Tahun 2005

1 Dengan demikian angka rata-rata PDRB provinsi dan pertumbuhan PDRB yang digunakan untuk membagi kuadran ke dalam 4 kuadran adalah
angka rata-rata terkoreksi (setelah “outliers” dihilangkan)
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Pada Gambar 2.1 dapat dilihat persebaran provinsi
berdasarkan PDRB perkapita provinsi dan laju
pertumbuhan PDRB provinsi pada tahun 2002 sebagai
berikut:

Kuadran I :
(Pertumbuhan PDRB > 4,5% dan
PDRB Perkapita > Rp 5,5 juta)
Provinsi: Jambi, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta,
Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara,
Kalimantan Tengah, dan Sumatera Barat.

Kuadran II :
(Pertumbuhan PDRB < 4,5% dan 
PDRB Perkapita > Rp 5,5 juta)
Provinsi: Jawa Timur, Bali, Banten, Kalimantan Selatan,
Jawa barat, dan Sulawesi Utara.

Kuadran III :
(Pertumbuhan PDRB < 4,5% dan 
PDRB Perkapita  < Rp 5,5 juta)
Provinsi: Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa
Tenggara Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Kuadran IV :
(Pertumbuhan PDRB > 4,5% dan 
PDRB Perkapita < Rp 5,5 juta)
Provinsi: Sulawesi Tengah, Lampung, Sulawesi
Tenggara, Bengkulu, Nusa Tenggara Timur dan
Gorontalo.

Tabel  2.7
Perbandingan Posisi Provinsi-Provinsi Di Indonesia

Berdasarkan PDRB Provinsi Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB,
Tahun 2002 dan Tahun 2005

Persebaran provinsi menurut PDRB Provinsi Perkapita
dan laju pertumbuhan PDRB provinsi  pada tahun 2005
adalah:

Kuadran I :
(Pertumbuhan PDRB > 6,0 %; dan
PDRB Perkapita > Rp. 8 Juta)
Provinsi:  Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Bali,
Sumatera Barat, Banten, dan Jambi.

Kuadran II :
(Pertumbuhan PDRB < 6,0 %; dan
PDRB perkapita > Rp. 8 Juta)
Provinsi: Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan,
Sumatera Utara, Jawa Barat,  Kalimantan Selatan,
Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Kuadran III :
(Pertumbuhan PDRB < 6,0 %; dan
PDRB perkapita < Rp. 8 Juta)
Provinsi: DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Nusa Tenggara
Barat, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan
Maluku Utara.

Kuadran IV :
(Pertumbuhan PDRB > 6,0 %; dan
PDRB perkapita < Rp. 8 Juta)
Provinsi: Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Bengkulu, dan Gorontalo.

Sedangkan perbandingan posisi provinsi-provinsi berdasarkan PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB
tahun 2002 dan tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel  2.7  berikut ini.

Sumber : Diolah dari publikasi BPS
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Pada perbandingan pada Tabel 2.7 terlihat dalam 3 tahun yaitu antara tahun 2002 dan 2005 sejumlah provinsi
mengalami perubahan/pindah lokasi kuadran, ada yang pindah dari kuadran yang kecil ke kuadran yang besar dan
ada yang sebaliknya, dan ada juga yang tidak berubah posisi dalam kuadrannya.2  

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Utara menurun posisinya, dari kuadran I tahun 2002 menjadi
kuadran II pada tahun 2005. Hal ini disebakan oleh turunnya laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2002 dari di
atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2005 menjadi di bawah rata-rata nasional pada tahun
2005.

Provinsi yang pindah dari kuadran II pada tahun 2002 ke kuadran I pada tahun 2005 adalah Jawa Timur, Bali,
dan Banten, laju pertumbuhan PDRB-nya meningkat cukup besar melebihi angka rata-rata nasional.

Lain halnya dengan provinsi Kalimantan Barat dan DI Yogyakarta berubah posisi dalam kuadran. Provinsi
Kalimantan Barat berubah posisi dari kuadran I pada tahun 2002 menjadi kuadran II pada tahun 2005, dimana
perubahan ini karena walaupun PDRB perkapitanya meningkat baik dalam nominal maupun pertumbuhannya namun
masih di bawah rata-rata nasional. Begitupun untuk provinsi D.I. Yogyakarta pada tahun 2005 pindah posisi dalam
kuadran yaitu dari kuadran I menjadi kuadran III, hal ini karena baik nominal PDRB per kapita dan pertumbuhannya
jauh di bawah rata-rata nasional.

2.1.2  Perkembangan IPM  Vs Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan suatu negara bisa dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi negara tersebut bisa mendorong
peningkatan kesejahteraan penduduknya. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan
adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi biasanya digunakan indikator pertumbuhan
Produk Donestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat
regional atau daerah.

Selain pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan juga sering dilihat dari aspek kesejahteraan penduduk.
Ada beberapa ukuran/indeks yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, antara lain:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Angka Harapan Hidup, dan lain-lain.

IPM merupakan indeks yang mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu negara (atau daerah).
Angka indeks IPM merupakan indeks komposit yang diukur dari hasil yang berkaitan dengan pembangunan manusia
dari berbagai aspek. Pada dasarnya IPM mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan
secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan
manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan peluang hidup (longevity), pengetahuan (konwledge), dan hidup
layak (decent living). Peluang hidup dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf (Literacy Ratio), pengetahuan dihitung
berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (School Enrollment Ratio),
dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada Purchasing Power Parity (Paritas
daya beli dalam rupiah).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dianggap sebagai salah satu pendorong peningkatan kesejahteraan
penduduk. Pemerintah suatu negara seringkali menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan asumsi
pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan penduduknya (meningkatkan IPM).

Pada bagian ini mencoba menampilkan sedikit analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB) dengan
tingkat IPM di  wilayah pulau di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa dan Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Kepulauan
Indonesia Lainnya. Maksud dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran secara singkat mengenai daerah
yang terkait dengan tingkat kesejahteraan yang diwakili oleh IPM dan pertumbuhan ekonomi. Diambilnya wilayah
pulau-pulau tersebut, hanya sebagai contoh gambaran  hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan IPM.
Untuk daerah lain yang lebih spesifik mungkin perlu dilakukan pada kesempatan lain.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat digunakan untuk
mempotret tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat antar provinsi.  Pada Tabel  2.8 terlihat bahwa IPM
baik tingkat nasional maupun provinsi menurun dalam periode 1996-1999. Hal ini, salah satunya disebabkan oleh
terjadinya krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang mulai pada pertengahan tahun 1997. Namun demikian,
sampai dengan tahun 2005 IPM terus meningkat baik di tingkat nasional maupun provinsi. Hal ini menunjukkan
bahwa kesejahteraan masyarakat di Indonesia mulai membaik sejalan dengan mulai membaiknya perekonomian
nasional.

2 Tampak bahwa provinsi Kalimantan Tengah dan provinsi Sumatera Barat adalah provinsi-provinsi yang selama periode 2002-2005 tetap konsisten
menjadi provinsi yang penduduknya “termakmur” (dilihat dari ukuran PDRB per kapita) dan sekaligus tertinggi pertumbuhan ekonominya.
Sebaliknya, provinsi-provinsi Jateng,  NTB, Maluku, dan Maluku Utara tidak berubah posisinya sejak tahun 2002, yaitu tergolong provinsi-provinsi
yang tingkat kemakmuran penduduknya relatif rendah dan pertumbuhan ekonominya juga rendah. Pada tahun 2005 provinsi Sulawesi Selatan
termasuk dalam kategori ini.
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Tabel 2.8
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi,

Tahun 1996-2005

Sumber : Diolah dari data BPS
Keterangan : Untuk angka IPM wilayah
pulau adalah angka rata-rata
provinsi di dalam pulau tersebut

Grafik 2.3
Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pulau Sumatera, 1996 - 2005

Pulau Sumatera

Keterangan :
1)  Nilai IPM didapat dari rata-rata perjumlahan

nilai IPM Provinsi di Pulau Sumatera.
2)  Pertumbuhan PDRB adalah pertumbuhan

rata-rata pertahun dari tahun sebelumnya
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Dari grafik 2.3, secara umum hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan IPM di pulau Sumatera dari tahun
1996-2005 dapat dikatakan mempunyai hubungan yang positif, namun tidak begitu kuat. Dari tahun 1999-2005,
IPM terus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonominya berfluktuasi. Dalam periode 1996-2005, Pertumbuhan
ekonomi di wilayah pulau Sumatera mengalami dua kali penurunan yaitu pada periode 1996-1999 dengan rata-
rata pertumbuhan PDRB-nya sebesar -0,6 persen dan pada periode 2002-2004 dengan rata-rata pertumbuhan
PDRB-nya sebesar 2,4 persen. Dari fakta ini, dapat dikatakan bahwa meningkatnya tingkat pembangunan manusia
di wilayah pulau Sumatera lebih banyak dipengaruhi oleh meningkatnya hasil pembangunan pada komponen IPM-
nya.
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Grafik 2.4
Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Jawa dan Bali, 1996 - 2005

Pulau Jawa dan Bali

Keterangan:
1)  Nilai IPM didapat dari rata-rata  nilai IPM

provinsi di Pulau Jawa dan Bali.
2)  Pertumbuhan PDRB adalah pertumbuhan rata-

rata pertahun dari tahun sebelumnya

Pola pertumbuhan ekonomi dan pola IPM di pulau Jawa dan Bali dari tahun 1996-2005 terlihat selaras dan
mempunyai hubungan yang positif dan tidak jauh berbeda dengan pola pertumbuhan ekonomi dan IPM di pulau
Sumatera. Pada periode tahun 1996-1999 pertumbuhan ekonomi dan IPM sama-sama menurun, namun pada
periode tahun 1999-2005 IPM meningkat terus. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pulau Jawa dan Bali mengalami
sedikit fluktuasi yaitu dalam periode 1996-1999 menurun cukup banyak (rata-rata sebesar -3,8 persen per tahun),
dan dalam periode tahun 1999-2002  meningkat lagi dengan rata-rata  sebesar 4,9 persen per tahun. Dalam periode
tahun 2002-2004 pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa dan Bali mengalami sedikit penurunan, kemudian dalam
periode tahun 2004-2005 meningkat lagi. Dari gambaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa antara pertumbuhan
ekonomi dengan perkembangan IPM di Pulau Jawa dan Bali mempunyai hubungan yang positif, namun hubungannya
kurang kuat.

Grafik 2.5
Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) dan

Tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Kalimantan, 1996 – 2005

Pulau Kalimantan

Keterangan:  
1) Nilai IPM didapat dari rata-rata nilai IPM 

Provinsi di Pulau Kalimantan.
2) Pertumbuhan PDRB adalah pertumbuhan rata-

rata pertahun dari tahun sebelumnya
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Pola pertumbuhan ekonomi dan perkembangan IPM di wilayah pulau Kalimantan dari tahun 1996-2005 terlihat
memiliki pola arah sedikit berbeda. Begitupun jika dibandingkan dengan pola di pulau Sumatera, Jawa dan Bali.
Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam periode
1996-2005 pertumbuhan ekonomi di wilayah pulau Kalimantan mengalami 2 kali penurunan yaitu: Dalam periode
1996-1999 pertumbuhan ekonomi di pulau Kalimantan mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -2,4 persen
per tahun, dan dalam periode tahun 2002-2004 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar -1,9 persen per
tahun.

Dari perbandingan pola perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan IPM di pulau Kalimantan
tersebut di atas terlihat kedua perkembangan tersebut mempunyai pola yang sedikit berbeda. Dari gambaran ini
maka dapat dikatakan bahwa perkembangan IPM di pulau Kalimantan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh
perkembangan rata-rata pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan nampaknya lebih dipengaruhi oleh perkembangan
komponen-komponen dari IPM itu sendiri.

2.1.3  Perkembangan Tingkat Kemiskinan

Data tentang tingkat kemiskinan suatu daerah merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan suatu
daerah. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang masih dihadapi Indonesia selain
pengangguran dan ketimpangan. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia selama
periode 2003-2004 dapat dilihat pada Tabel 2.9

Tabel 2.9
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Perdesaan dan

Perkotaan Menurut Provinsi, Tahun 2003-2004

Sumber : Publikasi BPS, “Statistik Indonesia”

Pada tahun 2003, provinsi yang memiliki penduduk miskin paling banyak adalah provinsi Jawa Timur yaitu
sebesar 7,6 juta jiwa, sedangkan provinsi dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah provinsi Kepulauan
Riau dengan jumlah penduduk miskin adalah sebesar 98,2 ribu jiwa. Namun, jika dilihat dari segi persentasenya
terhadap jumlah penduduk di provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terbesar adalah provinsi Papua
(39,0%), sedangkan provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terkecil adalah provinsi DKI Jakarta (3,4%).
 Sepuluh provinsi dengan presentase penduduk miskin terbesar dalam tahun 2003 adalah  Papua, Maluku, Nanggroe
Aceh Darussalam, Gorontalo,  Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,  Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Bengkulu, Lampung.

Pada tahun 2004, provinsi yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak masih tetap provinsi Jawa
Timur namun jumlahnya berkurang menjadi 7,3 juta jiwa. Sementara provinsi Kepulauan Riau memiliki jumlah
penduduk yang paling sedikit yaitu sebesar 91,8 ribu jiwa. Secara relatif, provinsi Papua dan provinsi  DKI Jakarta
masing-masing tetap menjadi provinsi dengan presentase penduduk miskin terbesar dan provinsi dengan presentase
penduduk miskin terkecil. Secara umum pada tahun 2004 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Ini
terlihat dari jumlah penduduk miskin nasional pada tahun 2004 sebesar 36.146,9 ribu jiwa atau  turun sebesar
1.192,5 ribu jiwa dari tahun 2003.
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Grafik 2.6.
Sebaran Penduduk Miskin dan Proporsinya Terhadap Jumlah Penduduk

Tahun 2004

Sebaran penduduk miskin dan proporsinya (persentase) terhadap jumlah seluruh penduduk Indonesia tahun
2004 terlihat pada Grafik 2.6. Terlihat bahwa sebaran penduduk miskin terbesar terlihat di provinsi Jawa Timur
sebesar 20,2 persen, sebanding dengan proporsi jumlah penduduknya terhadap jumlah seluruh penduduk Indonesia.
Sebaran penduduk miskin terkecil terdapat di provinsi Maluku Utara sebesar 0,3 persen.

2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator hasil pembangunan khususnya pembangunan ekonomi.
Gambaran perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah pada tingkat provinsi di Indonesia pada periode 2001-
2005 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel   2.10
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000,

Tahun 2001-2005, (dalam persen)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB
menurut lapangan usaha, berbagai tahun
penerbitan
Keterangan : *) = Angka sementara

**) = angka sangat sementara
1) Rata-rata hitung sederhana
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Secara nasional laju pertumbuhan ekonomi dalam periode 2001-2005 cenderung meningkat terus dengan
rata-rata pertumbuhan sebesar 4,7 persen per tahun (Tabel 2.11). Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2005
mencapai sebesar 5,6 persen per tahun.

Pada Tabel 2.10 terlihat bahwa dalam periode 2001-2005 hampir semua provinsi mengalami pertumbuhan
ekonomi yang positif, kecuali provinsi NAD, Riau, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua.
Pertumbuhan ekonomi yang negatif di provinsi NAD yaitu sebesar -13,5 persen pada tahun 2005, terutama
disebabkan oleh bencana alam Tsunami.

Pada tahun 2005 pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami oleh provinsi Papua dengan pertumbuhan sebesar
36,6 persen, sedangkan provinsi yang mempunyai pertumbuhan ekonomi positif  yang terendah adalah Provinsi
Nusa Tenggara Barat (NTB) yaitu sebesar 1,8 persen. Provinsi-provinsi yang relatif baru mempunyai rata-rata
pertumbuhan ekonomi per tahun cukup besar dibandingkan dengan provinsi lainnya. Provinsi baru yang mempunyai
rata-rata pertumbuhan ekonomi per tahun di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional provinsi: Bangka Belitung
(7,9%), Kepulauan Riau (6,5%) Gorontalo (6,6%), dan Irian Jaya Barat (7,4%).

2.2.1    Pertumbuhan Ekonomi  Menurut Lapangan Usaha

Gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi menurut kelompok sektor atau lapangan usaha yaitu sektor primer,
sektor sekunder dan tersier dapat dilihat pada Tabel 2.12. Secara lebih rinci, gambarannya dapat dilihat pada tabel
lampiran buku ini. Sektor primer mencakup lapangan usaha: pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan
serta penggalian. Sektor sekunder meliputi lapangan usaha: industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih serta
bangunan. Sedangkan sektor tersier mencakup lapangan usaha: perdagangan, angkutan dan komunikasi, keuangan,
jasa perusahaan, persewaan bangunan, dan jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000,
Menurut Sektor Utama, Tahun 2005 (dalam persen)

Sumber : Diolah dari publikasi BPS
*) Tidak tersedia data PDRB menurut
    lapangan usaha

Pada Tabel 2.11 terlihat bahwa pada tahun
2005, hampir semua sektor di semua provinsi
mengalami pertumbuhan yang positif kecuali di
provinsi NAD, DKI Jakarta dan NTB. Di Provinsi
NAD pada tahun 2005 sektor primer dan sekunder
mengalami penurunan  yang cukup besar yaitu
sebesar -23,8 persen dan -21,0 persen, yang
menggambarkan bahwa kedua sektor ini masih
belum pulih dari bencana Tsunami yang terjadi
pada akhir tahun 2004. Sementara itu, sektor
tersier justru mengalami pertumbuhan yang cukup
besar.

Pada tahun 2005 pertumbuhan sektor primer
di Provinsi DKI Jakarta tercatat sebesar -5,4
persen. Penurunan ini lebih disebabkan oleh
turunnya PDRB sub sektor pertambangan dan
penggalian, sementara PDRB sub sektor pertanian
mengalami sedikit peningkatan. Penurunan PDRB
sektor pertambangan dan penggalian bahkan
telah terjadi sejak tahun 2001.

Dengan membandingkan ketiga sektor utama
tersebut, hampir semua provinsi pada tahun 2005
mempunyai laju pertumbuhan sektor primer lebih
kecil dari laju pertumbuhan sektor tersier, dan
sektor tersier hampir semua provinsi mempunyai
pertumbuhan yang cukup tinggi di atas rata-rata
nasional. Memang sektor tersier yang terdiri dari
perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan,
komunikasi dan jasa lainnya yang lebih banyak
berorientasi ke pasar domestik. Pertumbuhan
yang tinggi sektor tersier sangat dipengaruhi oleh
sub sektor perdagangan. Pesatnya pertumbuhan
sub sektor perdagangan tercermin dari
meningkatnya jumlah pasar modern, baik
hypermarket, supermarket, maupun pusat
perdagangan modern lainnya. Selain itu di dalam
sub sektor perdagangan, hampir semua provinsi
sedang giat meningkatkan usaha UMKM sektor
perdagangan dan nampaknya menjadi pilihan
masyarakat sebagai lapangan usaha.
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2.2.2  Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan

Gambaran pertumbuhan ekonomi provinsi berdasarkan data PDRB menurut penggunaan dapat dijelaskan
sebagai berikut:

Pada Tabel  2.12 terlihat bahwa secara nasional pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 (5,6 persen) lebih
tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2004 (5,1 persen). Permintaan domestik yang
dicerminkan oleh PDB menurut penggunaan pengeluaran konsumsi, PMTDB dan ekspor dari tahun 2003-2005
terlihat masih memberikan sumbangan cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PDB penggunaan
ekspor pada tahun 2005 (8,6 persen) menurun dibandingkan dengan tahun 2004 (13,5 persen). Pada saat bersamaan,
PDB penggunaan impor juga mengalami penurunan pertumbuhan yang tajam yaitu dari 27,1 persen pada tahun
2004 menjadi 12,3 persen pada tahun 2005.

Tabel 2.12
Laju Pertumbuhan Poduk Domestik Bruto (PDB) Menurut Penggunaan

Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2003-2005 (dalam persen)

Tabel 2.13
Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Menurut Penggunaan

Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2005

Sumber : Diolah dari publikasi BPS

Sumber : Diolah dari publikasi BPS
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Pada tahun 2005 total pengeluaran konsumsi tumbuh lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Perlambatan
pertumbuhan total pengeluaran konsumsi terutama disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan pengeluaran
konsumsi swasta, sementara pengeluaran konsumsi pemerintah tumbuh lebih tinggi. Pengeluaran konsumsi
pemerintah yang meningkat pada tahun 2005 terutama terjadi karena meningkatnya belanja lain, Dana Alokasi
Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta belanja pegawai. Disamping itu,  penurunan pertumbuhan konsumsi
juga dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat  terhadap kondisi perekonomian yang memburuk karena adanya
kenaikan harga BBM di dalam negeri pada bulan Maret dan Oktober 2005 serta depresiasi nilai tukar rupiah dan
kenaikan suku bunga kredit konsumsi.

Gambaran perkembangan pertumbuhan perekonomian provinsi berdasarkan PDRB menurut penggunaan
pada tahun 2005 dapat dilihat pada Tabel  2.13. Secara keseluruhan laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB
menurut penggunaan semua komponen PDRB di semua provinsi di Indonesia pada tahun 2005 terlihat cenderung
positif atau meningkat, dan hanya beberapa provinsi yang mempunyai laju pertumbuhan yang menunjukan negatif.

Laju pertumbuhan PDRB Provinsi menurut penggunaan pengeluaran konsumsi pada tahun 2005 tertinggi
adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yaitu sebesar 31,9 persen, dan terkecil adalah provinsi DI
Yogyakarta yaitu sebesar 1,8 persen. Tingginya laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan konsumsi rumah
tangga di provinsi NAD memang dapat dimengerti, karena masyarakat provinsi NAD banyak mengeluarkan
kebutuhan rumah tangga untuk memenuhi penggantian beberapa kebutuhan rumah tangga akibat bencana Tsunami
tahun 2004.

Sementara itu, provinsi yang mengalami pertumbuhan PDRB menurut penggunaan konsumsi pemerintah
tertinggi pada tahun 2005 adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebesar 18,5 persen. Sedangkan provinsi lainnya yang
mempunyai laju pertumbuhan PDRB penggunaan pengeluaran pemerintah di atas laju pertumbuhan nasional
adalah provinsi: Jawa Tengah (15,2%), Gorontalo (14,6%), Riau (10,2%), Sumatera Utara (9,7%), dan Kalimantan
Timur (9,4%).

PDRB Provinsi menurut penggunaan pengeluaran investasi merupakan yang paling menarik untuk dikaji,
karena kondisi investasi di Indonesia ini banyak yang mengkhawatirkan dan belum begitu berkembang. Teori
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus didukung oleh pengeluaran investasi. Untuk kebutuhan analisis
biasanya data pengeluaran untuk investasi diproksi dengan data PDRB menurut penggunaan Pembentukan Modal
Tetap Domestik Bruto (PMTDB).

Laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) pada
tahun 2005 yang terbesar terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu mencapai sebesar 70,8 persen.
Nampaknya provinsi NAD ini terus memacu pemulihan semua kegiatan ekonomi akibat bencana Tsunami tahun
2004. Provinsi yang mempunyai pertumbuhan pengeluaran investasi di atas pertumbuhan investasi nasional (9,8%)
adalah provinsi: Kepulauan Riau, (26,8%), Sulawesi Tenggara (16,6%), Jawa Barat (14,5%), Bengkulu (11,6%),
Sulawesi Utara (13,1%), dan DKI jakarta (10,6%).

Dilihat dari PDRB menurut penggunaan, pada tahun 2005 provinsi-provinsi yang relatif baru mempunyai
pertumbuhan PDRB penggunaan ekspor di atas 15 persen adalah Bangka Belitung (73,1%), Papua (38,5%),
Lampung (35,6%) Sumatera Barat (21,1%),  DKI Jakarta (17,5%), dan Gorontalo (16,8%). Provinsi NAD pada tahun
2005, ekspornya masih sangat terpuruk seperti terlihat pada laju pertumbuhan PDRB menurut penggunaan ekspor
 yaitu tercatat sebesar -52,5 persen.

Grafik 2.7
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan  Konsumsi

Rumah Tangga Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000,
Tahun 2002-2005, (dalam persen)

Sumber: Data BPS diolah

Sementara dilihat dari PDRB menurut
penggunaan impor, hampir seluruh provinsi
mempunyai laju pertumbuhan positif, kecuali
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam turun sebesar
-63,7 persen.  Laju pertumbuhan PDRB menurut
penggunaan impor terbesar pada tahun 2005
adalah provinsi Lampung yaitu sebesar 75,8
persen. Provinsi yang mempunyai laju
pertumbuhan PDRB menurut penggunaan impor
lebih tinggi dari laju pertumbuhan nasional adalah
DKI Jakarta (68,5%) dan  Sumatera Barat (21,5%).

Sedangkan dilihat dari kontribusi masing-
masing komponen PDRB Menurut Penggunaan,
dalam periode 2002-2005 semua provinsi rata-
rata sekitar 60 persen dari Total PDRB digunakan
untuk pengeluaran konsumsi terutama untuk
penggunaan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Pada tahun 2005 PDRB menurut penggunaan
pengeluaran konsumsi  rumah tangga.
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Dengan masih besarnya kontribusi PDRB menurut penggunaan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap
PDRB-nya, maka dikhawatirkan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) akan terganggu.

Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Provinsi menurut penggunaan konsumsi rumah tangga dari tahun
2002-2005 dapat dijelaskan sebagai berikut: Pulau Sumatera mempunyai rata-rata laju pertumbuhan PDRB Provinsi
menurut penggunaan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 5,3 persen per tahun, pulau Jawa dan Bali
sebesar 5,1 persen per tahun, pulau Kalimantan sebesar 3,6 persen per tahun, pulau Sulawesi sebesar 5,7 persen
per tahun dan pulau-pulau lainnya tercatat sebesar 5,6 persen per tahun.

Sementara itu, dilihat dari kontribusi PDRB Provinsi Menurut Penggunaan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
terhadap PDRB-nya, dalam periode 2002-2005 semua provinsi mempunyai kontribusi terhadap total PDRB-nya
dengan rata-rata per provinsi sebesar 6,5 persen per tahun. Sedangkan pertumbuhan PDRB Provinsi menurut
penggunaan konsumsi pemerintah dalam periode 2002-2005,  tercatat laju pertumbuhannya rata-rata per provinsi
rata-rata sebesar 9,4 persen per tahun. Walaupun pertumbuhan PDRB menurut penggunaan konsumsi pemerintah
lebih besar dibandingkan dengan PDRB menurut penggunaan konsumsi rumah tangga, namun kontribusi terhadap
total PDRB masih relatif kecil.

Perkembangan laju pertumbuhan PDRB Provinsi menurut penggunaan pengeluaran konsumsi pemerintah
menurut pulau, rata-rata laju pertumbuhan tertinggi adalah pulau Sumatera dan Kalimantan dengan rata-rata laju
pertumbuhan masing-masing sebesar 11,8 persen dan 10,9 persen per tahun. Sedangkan untuk laju pertumbuhan
terendah terdapat di wilayah pulau Sulawesi dan pulau lainnya dengan rata-rata laju pertumbuhan masing-masing
adalah sebesar 6,1 persen dan 6,7 persen per tahun.

PDRB Provinsi  Menurut Penggunaan
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)
dalam periode 2002-2005 semua provinsi memiliki
kontribusi terhadap total PDRB-nya dengan rata-rata
per provinsi sebesar 19,9 persen per tahun. Pada
tahun 2005 kontribusi PMTDB terhadap total PDRB
mencapai nilai Rp 599 triliun atau sebesar 19,9
persen. Perkembangan rata-rata laju pertumbuhan
PMTDB secara nasional mencapai nilai 6,6 persen
per tahun periode 2002-2005. Laju pertumbuhan
PMTDB tertinggi terdapat di wilayah pulau Sulawesi
dan Sumatera dengan laju pertumbuhan masing-
masing adalah sebesar 6,9 persen dan 9,9 persen
per tahun periode 2002-2005. Sedangkan laju
pertumbuhan PMTDB terendah terdapat di wilayah
pulau lainnya dan Kalimantan dengan laju
pertumbuhan masing-masing adalah sebesar 4,7
persen dan 5,5 persen per tahun periode yang sama.

2.2.3  Pertumbuhan Ekonomi dan
Kesenjangan Pendapatan Antar Daerah

Kinerja perekonomian seringkali diukur dari
tingkat pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi
pertumbuhan ekonominya, maka dianggap makin
baik kinerja perekonomiannya. Untuk mengukur
pertumbuhan ekonomi biasa digunakan pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena
PDRB merupakan gambaran nilai yang dihasilkan
dari seluruh aktivitas perekonomian suatu negara
dalam satu waktu tertentu (biasanya per tahun). Akan
tetapi ,  pertumbuhan ekonomi t idak bisa
menggambarkan tingkat pemerataan pembangunan
antar daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
tidak menjamin tingkat pemerataan pendapatan antar
daerah yang tinggi juga. Pembangunan bisa dikatakan
merata apabila terjadi pertumbuhan ekonomi yang
tinggi yang disertai dengan berkurangnya
kesenjangan antar daerah. Gambaran perkembangan
pertumbuhan total PDRB provinsi se-Indonesia dan
tingkat kesenjangan PDRB provinsi dari tahun 1994
hingga 2006 dapat dilihat pada tabel berikut.

Grafik 2.9
Laju Pertumbuhan PDRB Pembentukan Modal Tetap

Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000,
Tahun 2002-2005 (dalam persen)

Sumber: Data BPS diolah

Grafik 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan

Konsumsi Pemerintah Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2000,Tahun 2002-2005,

(dalam persen)

Sumber: Data BPS diolah



Pada Grafik 2.10, terlihat bahwa tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah terus mengalami kenaikan,
kecuali pada saat krisis ekonomi. Walaupun pertumbuhan ekonomi relatif naik dibanding pada saat krisis ekonomi,
kesenjangan pendapatan justru mengalami kenaikan. Ini artinya, perbaikan ekonomi dinikmati secara tidak merata.
Kebijakan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 dapat dikatakan belum mampu mengatasi
kesenjangan pendapatan antar daerah.
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Tabel 2.14
Perkembangan  Pertumbuhan Total PDRB Provinsi

Dan Tingkat Kesenjangan PDRB Provinsi di Indonesia,
Tahun 1994-2006

Sumber: diolah dari data Badan Pusat Staitsik
Keterangan:
• Pertumbuhan PDB tahun 2006 merupakan

proyeksi dalam Asumsi Dasar Ekonomi Makro
Nota Keuangan tahun 2007

• Realisasi  pertumbuhan ekonomi tahun 2005,
Nota Keuangan tahun 2006

• Kovarian PDRB Provinsi se Indonesia tahun
2005 dan 2006 didapat dari hasil proyeksi
menggunakan Moving Average. Angka ini
dipakai sebagai indikator kesenjangan daerah
*)    Angka sementara;

 **) Angka sangat sementara

Grafik  2.10
Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kesenjangan Indonesia

Tahun 1994-2006

Sumber: Data BPS diolah

Dari tabel pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan di atas, terlihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum
tahun 1996 cukup tinggi, yakni berkisar antara 7,0% hingga 8,0%, akan tetapi setelah krisis ekonomi mulai terjadi,
pertumbuhan ekonomi Indonesia turun drastis menjadi –11,6% pada tahun 1997. Mulai tahun 1998 pertumbuhan
ekonomi Indonesia mulai pulih menjadi positif, namun masih sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,5%. Selanjutnya,
dari tahun 1999 hingga tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Indonesia berkisar antara 3,0% hingga 5,8%. Angka
ini masih di bawah angka pertumbuhan sebelum krisis ekonomi.

Sedangkan tingkat kesenjangan pendapatan antar daerah di Indonesia yang ditunjukkan dengan angka kovarian
dari tahun  1994 sampai dengan 2006 terlihat cenderung terus meningkat. Pada tahun 1994 tercatat sebesar 1,38
dan pada tahun 2006 meningkat menjadi sebesar 1,45.
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2.3   Sumber Pertumbuhan Ekonomi

Data dan Informasi mengenai sumber pertumbuhan ekonomi adalah sangat penting untuk diketahui, karena
sangat berguna untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Secara teoritis terdapat  2
(dua) faktor yang mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan produksi (sektor dalam PDB dan PDRB)
dan pertumbuhan permintaan/pengeluaran (konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor dan impor).  Pada bagian ini
mencoba untuk menggambarkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi pada tahun 2005, dengan
cara membandingkan pertumbuhan PDRB menurut sektor atau lapangan usaha (sektor primer, sekunder dan tersier)
dan PDRB menurut penggunaan (kosumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi, ekspor).

Kinerja perekonomian Indonesia selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan pertumbuhan.
Pada tahun 2003 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,7 persen, dan pada tahun 2004 perekonomian Indonesia
mampu tumbuh lebih tinggi lagi yaitu sebesar 5,1 persen. Pada tahun 2005 walaupun  tidak mencapai target sasaran
(6,0%), pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai sebesar 5,6 persen mendekati target sasaran. Pada
triwulan III tahun 2005 terdapat penekanan negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yaitu dampak pemerintah
menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dua kali lipat tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2005. Kenaikan harga
BBM tersebut membuat daya beli masyarakat turun yang kemudian berakibat pada penurunan permintaan dan nilai
produksi.

Sisi lain lebih tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004, salah satunya
karena lebih banyak didukung oleh pertumbuhan permintaan domestik dan ekspor. Perlambatan pertumbuhan
ekonomi juga karena ekspektasi masyarakat terhadap kondisi  perekonomian menurun yang diakibatkan oleh
melemahnya nilai tukar rupiah. Di sisi investasi, tekanan negatif terjadi karena meningkatnya biaya produksi sehingga
menurunnya laju pertumbuhan investasi yang disebabkan oleh menurunnya persepsi bisnis karena iklim investasi
belum kondusif serta rendahnya realisasi proyek investasi pada infrastruktur, PMA dan PMDN.

Sedangkan gambaran sumber pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi dapat dijelaskan berikut ini:
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Seperti telah dijelaskan sebelumnya pada tahun 2005 sektor tersier di hampir semua provinsi mempunyai
pertumbuhan yang cukup tinggi di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu pertumbuhan sektor tersier ini yang
menjadikan atau mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi. Sektor tersier yang terdiri dari perdagangan,
hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi dan jasa lainnya lebih banyak beorientasi pasar domestik. Hal tersebut
juga selaras dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah, untuk kedua konsumsi ini pada tahun
2005 hampir semua provinsi menunjukan pertumbuhan positif cukup besar yang menyerap produk akhir sektor
produksi yang orientasi pasar domestik. Dari fakta ini, jelas pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi lebih banyak
didorong oleh meningkatnya sektor tersier pada sisi produksi dan  pengeluaran konsumsi masyarakat dan pemerintah
pada sisi permintaan. pertumbuhan yang cukup tinggi di atas rata-rata nasional. Oleh karena itu pertumbuhan
sektor tersier ini yang menjadikan atau mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah provinsi. Sektor tersier yang
terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, komunikasi dan jasa lainnya lebih banyak beorientasi
pasar domestik. Hal tersebut juga selaras dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan pemerintah, untuk
kedua konsumsi ini pada tahun 2005 hampir semua provinsi menunjukan pertumbuhan positif cukup besar yang
menyerap produk akhir sektor produksi yang orientasi pasar domestik. Dari fakta ini, jelas pertumbuhan ekonomi
wilayah provinsi lebih banyak didorong oleh meningkatnya sektor tersier pada sisi produksi dan  pengeluaran
konsumsi masyarakat dan pemerintah pada sisi permintaan.
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Tabel 2.15
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Provinsi  Menurut Penggunaan

Dan Total PDRB, Tahun 2005 (dalam persen)

Sumber : Diolah dari publikasi BPS
Keterangan tabel untuk kolom adalah:
1 = Pertumbuhan PDRB Provinsi Sektor Primer
2 = Pertumbuhan PDRB Provinsi Sektor  Sekunder
3 = Pertumbuhan PDRB Provinsi Sektor Tersier
4 = Pertumbuhan PDRB Provinsi Pengeluaran 

Konsumsi Rumah

5 = Pertumbuhan PDRB Provinsi Pengeluaran konsumsi  Pemerintah
6 = Pertumbuhan PDRB Provinsi Pembentukan Modal Tetap

Domestik Bruto
7 = Pertumbuhan PDRB Provinsi Pengeluaran/penggunaan  Ekspor
8 = Pertumbuhan PDRB Provinsi Pengeluaran Penggunan impor

Disamping itu, pertumbuhan sektor tersier yang terjadi pada tahun 2005 sangat dipengaruhi oleh sub sektor
perdagangan, yang terlihat pada meningkatnya jumlah pasar modern, baik hypermarket, supermarket, maupun
pusat perdagangan modern lainnya. Selain itu di dalam sub sektor perdagangan, hampir semua provinsi sedang
giat meningkatkan usaha UMKM sektor perdagangan dan nampaknya menjadi pilihan masyarakat sebagai lapangan
usaha.

Pada Tabel 2.14, terlihat bahwa pada tahun 2005 komponen penggunaan PDRB seperti pengeluaran konsumsi
 rumahtangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, penggunaan PMTDB, dan penggunaan ekspor hampir semua
provinsi mempunyai pertumbuhan positif. Dari hal ini jelas, walaupun pertumbuhan relatif kecil tetapi dapat dikatakan
salah satu yang mendorong pertumbuhan ekonomi seperti terlihat hampir semua provinsi. Memang pengaruhnya
di masing-masing provinsi berbeda-beda yang juga tergantung seberapa besar pertumbuhannya. Provinsi Jawa
Barat mempunyai pertumbuhan antara 7,0-14,0 persen untuk penggunaan pengeluaran konsumsi rumahtangga,
pengeluaran konsumsi pemerintah, penggunaan investasi dan penggunaan ekspor tersebut.
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Penggunaan PMTDB memang menyerap produk akhir sisi produksi pada barang dan jasa. Meningkatnya
penggunaan PMTDB di provinsi-provinsi tersebut juga selaras dengan meningkatkan sektor tersier yang di dalamnya
sub-sektor perdagangan. Pada Tabel 2.15 disajikan perbandingan antara pertumbuhan PDRB Provinsi menurut
sektor utama, PDRB Provinsi menurut penggunaan dan petumbuhan PDRB Provinsi. Perbandingan ini dimaksudkan
untuk memberi gambaran sumber pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi yang diakibatkan oleh faktor pertumbuhan
PDRB sektoral dan PDRB menurut penggunaan.

2.4    Peranan/Kontribusi PDRB Provinsi Terhadap PDB.

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku per wilayah dapat dilihat pada Grafik 2.9 di bawah ini. Dalam
periode 2001-2005,  PDRB diseluruh provinsi terlihat mengalami peningkatan. Dilihat dari kontribusinya (sumbangan)
PDRB terhadap PDB nasional, Kawasan Barat Indonesia (KBI) mempunyai kontribusi yang dominan dibandingkan
dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sumbangan PDRB terbesar diberikan dari provinsi-provinsi di pulau Jawa
dan Bali. Pada tahun 2001 PDRB wilayah Jawa dan Bali tercatat sebesar Rp. 938 triliun atau 60,5 persen dari total
PDRB nasional, dan pada tahun 2005 meningkat menjadi Rp. 1.605 triliun atau 60,6 persen dari total PDRB nasional.

Pada tahun 2005, total PDRB nasional atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah Rp. 1.689 triliun atau
mengalami peningkatan sebesar 5,3 persen dari tahun 2004. Kontributor PDRB atas harga berlaku terbesar pada
tahun 2005 adalah provinsi DKI Jakarta dengan total PDRB sebesar RP. 436.250 miliar atau 16,7 persen dari total
PDRB Nasional dan provinsi Jawa Timur dengan total PDRB sebesar Rp. 403.932 miliar atau 15,2 persen dari total
PDRB Nasional. Sedangkan kontributor PDRB terendah disumbang oleh provinsi Gorontalo dengan total PDRB
sebesar Rp. 3.386 miliar atau 0,1 persen dari PDB Nasional dan provinsi Maluku Utara dengan total PDRB sebesar
Rp. 2.580 miliar atau 0,1 persen dari total PDRB Nasional.

Grafik 2.11
Persentase PDRB Per Provinsi Terhadap

Total PDRB se Indonesia Periode 2001-2005*

Sumber : Diolah dari publikasi BPS, *Atas Harga berlaku (dalam persentase)

2.5 Tingkat Inflasi

Perkembangan laju inflasi yang dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada tahun 2005 inflasi
nasional tercatat sebesar 17,1 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat inflasi pada tahun
2004 yang sebesar 6,4 persen, serta melampaui angka yang telah ditargetkan oleh pemerintah bahwa tingkat inflasi
akan berada dalam kisaran 6,0-10,0 persen. Peningkatan tingkat inflasi ini diakibatkan meningkatnya harga barang-
barang yang cukup tinggi sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari kenaikan harga BBM.

Kenaikan tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2005 terjadi pada kelompok transportasi dan komunikasi yang
mencapai 44,8 persen. Kenaikan pada kelompok ini terutama diakibatkan meningkatnya harga pada sub kelompok
transportasi yang mencapai 68,2 persen. Kenaikan harga BBM juga berdampak pada harga bahan bakar, penerangan
dan air pada kelompok perumahan sebesar 29,5 persen. Hal ini mengakibatkan tingkat inflasi kelompok pengeluaran
perumahan naik menjadi 13,94 persen.
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Gambaran perkembangan tingkat inflasi di Ibukota Provinsi dapat dilihat pada Tabel 2.16. Perkembangan
tingkat inflasi di ibu kota provinsi di Indonesia pada tahun 2003 dan 2004 bergerak menuju angka yang berada
pada level moderat. Terlihat pada periode tersebut tidak ada tingkat inflasi di ibu kota provinsi di Indonesia melebihi
dua digit. Namun pada tahun 2005 tingkat inflasi di seluruh ibu kota provinsi mengalami kenaikan yang signifikan
hingga mencapai dua digit. Tingkat inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh dengan mencapai angka sebesar 41,1
persen, sedangkan yang terendah terjadi di Denpasar sebesar 11,3 persen. Menurut wilayah, tingkat inflasi ibu
kota provinsi di pulau Jawa berkisar antara 13,0-21,0 persen. Sedangkan tingkat inflasi di ibu kota provinsi di luar
pulau Jawa berkisar antara 11,0-42,0 persen.

Tabel 2.16
Tingkat Inflasi Di Ibu Kota Provinsi di Indonesia

Atas dasar Harga Konstan tahun 2002,Tahun 2000-2005 (dalam persen)

Sumber: diolah dari publikasi BPS (buku Indikator Ekonomi)
*) laju inflasi sampai dengan bulan Agustus 2006

Sementara itu, tingkat inflasi di seluruh ibukota provinsi dari Januari-Juni 2006 terlihat terdapat 6 ibukota provinsi
yang mempunyai tingkat inflasi melebihi 5 persen yaitu mulai dari yang paling tinggi adalah Banjarmasin
(7,6%), Palu (5,5%), Kendari (5,1%),  Jayapura (5,4%), Kupang (5,3%), dan Yogyakarta (5,1%).

2.6      Perkembangan Ekspor dan Impor

Data tentang perkembangan ekspor dan impor merupakan salah satu indikator perekonomian sering digunakan
dalam perencanaan pembangunan. Pada bagian ini akan mengulas dan sedikit menganalisis perkembangan ekspor
dan impor menurut provinsi.
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Tabel 2.17
Pertumbuhan Ekspor Menurut Provinsi Berdasarkan Harga Berlaku,

Tahun 2001-2005 (dalam persen)

2.6.1 Perkembangan Ekspor.

Pada Tabel 2.17 terlihat perkembangan perkembangan ekspor Indonesia menurut provinsi selama periode
2001-2005 terlihat cukup baik, karena cenderung meningkat terus dengan nilai rata-rata pertumbuhan 11,3 persen
per tahun. Pada tahun 2005, pertumbuhan nilai ekspor KTI sebesar 35,7 persen sedangkan KBI hanya sebesar
14,8 persen. Pada tahun 2004, pertumbuhan ekspor KTI lebih besar dari pada pertumbuhan ekspor KBI. Pertumbuhan
ekspor daerah-daerah di luar Pulau Jawa juga menunjukan pertumbuhan yang lebih besar dibanding daerah-
daerah di Pulau Jawa. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekspor daerah-daerah di luar Pulau Jawa adalah sebesar
28,3 persen dan Pulau Jawa hanya sebesar 10,6 persen. Pada tahun 2005 daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang
mengalami pertumbuhan ekspor yang tertinggi adalah Pulau-pulau di Indonesia Timur Lainnya yaitu sebesar 80,1
persen per tahun. Jika dilihat per provinsi, pertumbuhan ekspor provinsi-provinsi di Pulau Jawa juga menunjukkan
tingkat pertumbuhan yang relatif kecil dibanding provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa, kecuali provinsi DI Yogyakarta
yaitu dalam periode tahun 2004-2005 mempunyai rata-rata pertumbuhan ekspornya sebesar 120,7 persen per
tahun.

Sumber : Diolah dari data BPS, berbagai tahun penerbitan
*) Data belum tersedia di BPS
**) Rata-rata hitung sederhana
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2.6.2  Perkembangan Impor

Perkembangan impor Indonesia selama tahun 2001-2005 menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Nilai impor
Indonesia di dominasi oleh impor non migas, karena impor non migas sangat berkaitan dengan pertumbuhan
investasi dan kegiatan industri di dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang
belum dapat di produksi di dalam negeri.

Perkembangan impor per provinsi sampai dengan tahun 2005 masih terlihat fluktuatif, yaitu terlihat dari naik
turunnya total impor yang diimpor oleh provinsi-provinsi. Total impor terbesar adalah sebesar US$ 26.827 juta yang
berada pada provinsi DKI Jakarta, sedangkan total impor terendah adalah sebesar US$ 41.571 juta.
Pada tahun 2005, pertumbuhan impor KTI tercatat sebesar 44 persen, lebih besar dibanding dengan KBI yaitu
sebesar 22,8 persen per tahun. Jika dilihat menurut pulau, pada tahun 2005, pertumbuhan impor wilayah di luar
Pulau Jawa adalah sebesar 88,5 persen per tahun, sedangkan pulau Jawa hanya sebesar 14,6 persen per tahun.
Pulau Sumatera memiliki tingkat pertumbuhan impor yang paling tinggi dibandingkan dengan pulau lainnya di luar
Pulau Jawa. Pertumbuhan impor Pulau Sumatera yang tinggi tersebut terutama berasal dari provinsi Jambi dan
bengkulu yang pertumbuhannya mencapai lebih dari 1000 persen.

Trend pertumbuhan ekspor dan impor KTI dan daerah-daerah di luar Pulau Jawa yang lebih tinggi dibandingkan
KBI dan daerah-daerah di Pulau Jawa, menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan di daerah KTI dan luar Pulau
Jawa semakin meningkat. Aktivitas perdagangan tidak lagi berpusat di daerah KBI terutama Pulau Jawa saja,
melainkan sudah mulai menyebar ke daerah-daerah lainnya.

Tabel 2.18
Pertumbuhan Impor  Menurut Provinsi Berdasarkan Harga Berlaku,

Tahun 2002-2005 (dalam persen)

Sumber : Diolah dari data BPS,
berbagai tahun penerbitan
*) Data belum tersedia di BPS
**) Rata-rata hitung sederhana
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2.6.3 Perkembangan Neraca Perdagangan

Secara nasional neraca perdagangan Indonesia selama tahun 2001-2005 menunjukan perkembangan yang
cukup menggembirakan. Pada tahun 2001, neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus sebesar US$ 25.358,8
juta, meningkat sebesar 2,0 persen menjadi 25.869,9 juta pada tahun 2002. Neraca perdagangan Indonesia mulai
meningkat kembali pada tahun 2003 menjadi surplus US$ 28.507,6 juta atau meningkat 10,2 persen dibandingkan
dengan tahun 2002. Penurunan sebesar -12,1 persen pada neraca perdagangan Indonesia pada tahun 2004 terjadi
karena nilai impor yang cukup tinggi pada tahun 2003 turun menjadi US$ 25.060,1 juta pada Indonesia tahun 2004.
Untuk tahun 2005 neraca perdagangan Indonesia meningkat kembali sebesar 11,57 persen menjadi sebesar US$
27.959,1 juta. Secara rata-rata neraca perdagangan Indonesia tumbuh 2,9 persen per tahun selama periode 2001-
2005.

Tabel 2.19
Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia, 2001- 2005

(Dalam Juta US $)

Dilihat menurut provinsi neraca perdagangan secara umum menunjukan pada posisi positif atau surplus, namun
ada beberapa provinsi yang mengalami kondisi defisit atau negatif. Namun baik buruknya tergantung jenis barang
yang di ekspor maupun di impor. Neraca perdagangan yang menunjukan negatif adalah provinsi Lampung, Jawa
Tengah, Banten, dan Maluku. Pada tahun 2005 defisit terbesar terjadi di provinsi Jawa Tengah dengan defisit
sebesar US$ 3.291 juta. Neraca perdagangan tertinggi adalah provinsi Kalimantan timur dan provinsi Riau dengan
mencapai nilai masing-masing adalah sebesar US$ 10.770 juta dan US$ 10.565 juta.

2.7     Perkembangan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara nasional total pendapatan daerah per Kabupaten/Kota di Indonesia terlihat mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun. Ini terlihat dari total pendapatan daerah per Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah pada tahun 2001
mencapai nilai Rp 22.413.670 juta dan meningkat menjadi Rp 165.964.393 juta pada tahun 2003. Namun, pada
tahun 2004 total pendapatan daerah per Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah mengalami penurunan menjadi Rp
140.625.660 juta dan pada tahun 2005 menjadi Rp 145.750.005 juta.

Tabel 2.20
Total Pendapatan Per Kabupaten/Kota

Di Indonesia Menurut Wilayah Pulau, 2001-2005
(dalam jutaan Rupiah)

Sumber: Departemen Keuangan

Sumber : Bada Pusat Statistik



Analisis Perekonomian Daerah Tahun 2000-2006 II-25

Grafik 2.12
Perkembangan Total Pendapatan APBD Kabupaten/Kota,

Menurut Wilayah Pulau, 2001 – 2005, (dalam milyar Rupiah)

Sumber : Diolah dari data Departemen Keuangan

Secara umum total pendapatan daerah per
Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah di Indonesia
pada tahun 2005 mengalami peningkatan kecuali
total pendapatan daerah per Kabupaten/Kota di
wilayah pulau Sumatra dan Papua, sedangkan
wilayah-wilayah seperti Jawa, Maluku, Sulawesi,
dan Kalimantan mengalami peningkatan. Untuk
wilayah Jawa total pendapatan daerah per
Kabupaten/Kotanya termasuk total pendapatan
daerah tertinggi. Ini terlihat pada tahun 2001 total
pendapatan daerah per Kabupaten/Kota di pulau ini
mencapai Rp 22.890.026,53 juta dan meningkat
menjadi Rp 46.986.998,69 juta pada tahun 2003.
Penurunan total pendapatan daerah per
Kabupaten/Kota di wilayah pulau Sumatera terjadi
pada tahun 2004 dan 2005 (Grafik 2.12).

2.7.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

 Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) per
Kabupaten/Kota di Indonesia untuk tingkat nasional

Tabel 2.21
Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan

Per Kabupaten/Kota Tahun 2001-2005
(dalam persen)

Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan

Secara nasional persentase PAD terhadap Total
Pendapatan per Kabupaten/Kota tahun 2001-2005
menunjukan peningkatan dari tahun ke tahun, ini
memperlihatkan semakin giatnya pemerintah
Kabupaten/Kota dalam mengolah sumber-sumber
pendapatannya terutama yang berasal dari
Kabupaten/Kota itu sendiri. Pada tahun 2005
persentase PAD terhadap total pendapatan per
Kabupaten/Kota adalah sebesar 20,0 persen. Untuk
persentase tertinggi adalah di wilayah pulau Jawa
dan Bali sebesar 70,4 persen, dan persentase PAD
terhadap total pendapatan per Kabupaten/Kota
terendah adalah di wilayah pulau lainnya sebesar
2,8 persen.

2.7.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999
tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, maka sejak tahun
2001 sistem transfer dana-dana dari pemerintah
pusat  ke daerah mengalami perubahan yang
mendasar yaitu dengan demikian semua bentuk
bantuan pembangunan menggunakan mekanisme
Dana Alokasi Umum (DAU).

Perhitungan dalam menentukan besarnya DAU untuk
masing-masing daerah provins i  maupun
kabupaten/kota dilakukan menggunakan rumus
tertentu. Selain itu perhitungan DAU juga
mempertimbangkan faktor penyeimbang yang antara
lain adalah beban belanja masing-masing daerah
yang diperkirakan berdasarkan besaran alokasi Dana
Rutin Daerah, Dana Pembangunan Daerah serta
beban belanja pegawai yang dialihkan dari instansi
vertikal menjadi pegawai daerah.

Grafik 2.13
Perkembangan Persentase Total Pendapatan Asli Daerah
APBD Kabupaten/Kota Menurut Pulau, Tahun 2001-2005

(dalam Juta Rupiah)

Sumber: Diolah dari Departemen Keuangan

pada tahun 2005 mencapai  Rp 30.547.322 juta. Untuk nilai tertinggi PAD per Kabupaten/Kota adalah wilayah pulau
Jawa dan Bali yaitu pada tahun 2005 mencapai Rp 21.514.745 juta. Sedangkan rata-rata PAD per Kabupaten/Kota
terendah adalah wilayah pulau Maluku dengan PAD per Kabupaten/Kota-nya adalah sebesar Rp. 180.561,88 juta
pada tahun 2005. Secara umum, terjadi peningkatan PAD per Kabupaten/Kota di Indonesia dari tahun ke tahun,
walaupun ada beberapa wilayah yang PAD-nya mengalami penurunan pada periode 2004-2005 yang terlihat di
wilayah Papua yaitu dari PAD sebesar Rp 284.845 juta pada tahun 2004 menjadi Rp 63.121 juta pada tahun 2005
dan juga pada wilayah Papua (Grafik 2.13).
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Tabel 2.22
Perkembangan Total Dana Alokasi Umum (DAU) dan

Perbandingan DAU Terhadap Dana Alokasi Khusus, Periode 2003-2006
(dalam juta Rupiah)

Sumber: Diolah dari Data DJAPK, Departemen Keuangan

Perkembangan total Dana Alokasi Umum (DAU) dari tahun ke tahun terus meningkat terlihat dari laju pertumbuhan
dari total Dana Alokasi Umum. Pada tahun 2004 total Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp 82,130 Triliun.
Peningkatan Total Dana Alokasi Umum pada tahun 2003/2004 mencapai 6,7 persen. Pada tahun 2005 terjadi
peningkatan Total Dana Alokasi Umum menjadi Rp 88,765 triliun atau meningkat sebesar 8,1 persen. Sedangkan
pada tahun 2006 peningkatan total Dana Alokasi Umum cukup signifikan dengan mencapai pertumbuhan sebesar
62,6 persen atau mencapai total sebesar Rp 145,664 triliun.

2.7.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Sumber dana perimbangan lainya yang dapat dikategorikan sebagai alokasi by specific assigment adalah Dana
Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan
kepada Daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu/khusus.

Dalam pengalokasian DAK, mengacu kepada UU No. 33 tahun 2004 mengisyaratkan bahwa pembiayaan
program-program yang berlabel kebutuhan khusus perlu disertai biaya pendamping daerah yang berasal dari
sumber APBD. Tantangan bagi daerah untuk pengalokasian dana ini adalah dari aspek manajemen fiskal daerah
baik dari sisi pendapatan maupun dari sisi pengeluaran. Artinya, kreatifitas di tingkat daerah sangat dituntut untuk
menumbuhkembangkan daerahnya melalui pemanfaatan dana ini.

Perkembangan Dana Alokasi Khusus periode 2003-2006 terus meningkat terlihat dari rata-rata pertumbuhan
Dana Alokasi Khusus periode 2003-2006 adalah sebesar 84,9 persen per tahun. Peningkatan Dana Alokasi Khusus
terlihat signifikan pada tahun 2004/2005, dimana peningkatannya mencapai 188,2 persen dari nilai total Dana
Alokasi Khusus yang diberikan sebesar Rp. 11.569.800 juta. Rata-rata pertumbuhan Dana Alokasi Khusus per
bidang tertinggi mencapai rata-rata sebesar 115,3 persen per tahun dan terendah sebesar 38,4 persen per tahun
semenjak Dana Alokasi Khusus diberikan pada tahun 2003. Total Dana Alokasi Khusus pada tahun 2006 mencapai
Rp 11,569 triliun meningkat sebesar 188,2 persen dari tahun sebelumnya.

Dana Alokasi Khusus Per Bidang Tahun 2006 tertinggi dialokasikan di bidang Pendidikan dengan nilai mencapai
26,0 persen dari total Dana Alokasi Khusus tahun 2006, sedangkan bidang Kesehatan  mencapai 21,0 persen dari
Total DAK tahun 2006. Sedangkan untuk bidang Lingkungan Hidup hanya mencapai nilai 1,0 persen dari total DAK.

Grafik 2.14
Dana Alokasi Khusus Per Bidang, Tahun 2006

Sumber: Diolah dari data DJAPK, Departemen Keuangan
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Tabel 2.23
Perkembangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Per Bidang

Periode 2003-2006 (dalam juta rupiah)

Sumber: Diolah dari data DJAPK, Departemen Keuangan

2.7    Perkembangan Kredit dan Penghimpunan Dana Perbankan

Data perkembangan penyaluran kredit  dan penghimpunan dana perbankan merupakan salah satu indikator
untuk mengukur perkembangan perekonomian.  Perkreditan tidak lepas dari masalah investasi, investasi sendiri
merupakan faktor yang menentukan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian. Oleh karena itu, kita dapat
menyatakan bahwa mengetahui perkembangan kredit apalagi pada tingkat daerah sangat penting dalam merencanakan
pembangunan ekonomi daerah. Pada bagian ini mencoba untuk menyajikan gambaran perkembangan kredit dan
penghimpunan dana perbankan dalam kontek wilayah provinsi.

Tabel 2.24
Perkembangan Posisi Kredit Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum

Menurut Lokasi Daerah tingkat I, Tahun 2001-2005 (dalam Miliar rupiah)

Sumber: SEKI, Bank Indonesia.
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2.8.1 Perkembangan Kredit Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum

Perkembangan posisi kredit rupiah dan valuta asing bank umum menurut provinsi, secara nasional mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari perkembangan kredit rupiah dan valuta asing bank umum pada
Tabel 2.23. Perkembangan yang positif dalam kredit rupiah dan valuta asing bank umum terus berlanjut dari tahun
ke tahun hingga tahun 2005. Pada tahun 2005 total kredit dan valuta asing bank umum secara nasional adalah
Rp 688.372 miliar, meningkat dari tahun 2001 (Rp. 307.604 miliar) rata-rata sebesar 22,4 persen per tahun.
Pada tahun 2001, posisi tertinggi untuk perkembangan kredit rupiah dan valuta asing berada pada provinsi DKI
Jakarta dengan total kredit rupiah dan valuta asing sebesar Rp. 120.331 miliar, sedangkan perkembangan kredit
rupiah  dan  valuta  asing  terendah  pada  tahun  2001  adalah  provinsi  Maluku  Utara  dengan  total sebesar
Rp. 124 miliar. Pada tahun 2005 provinsi DKI Jakarta masih menjadi provinsi tertinggi dalam perkembangan kredit
rupiah dan valuta asing bank umum, terlihat dari posisi kredit rupiah dan valuta asing provinsi tersebut sebesar
Rp. 248.762 miliar atau meningkat rata-rata sebesar 19,9 persen per tahun dari taun 2001. Sedangkan untuk posisi
kredit rupiah dan valuta asing bank umum terkecil pada tahun 2005 adalah Provinsi  Maluku  dengan  jumlah  total
 sebesar  Rp. 1434 miliar.

2.8.2 Perkembangan Kredit Usaha Kecil Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum

Perkembangan kredit usaha kecil rupiah dan valuta asing bank umum  dapat dilihat pada Tabel 2.24. Secara
nasional menurut  Laporan Bank Indonesia Triwulan ke III tahun 2006, penyaluran Kredit Mikro Kecil dan Menengah
(MKM) mempunyai perkembangan yang positif yang ditunjukkan oleh kredit kepada sektor MKM, bahkan secara
umum relatif lebih baik dibanding non MKM (korporasi). Hal ini ditunjukkan oleh outstanding kredit kepada sektor
MKM yang disalurkan perbankan pada posisi laporan 2005 telah mencapai Rp377,2 triliun atau 52,6 persen dari
total kredit perbankan. Sebagai informasi, pertumbuhan (yoy) MKM posisi laporan mencapai 17,2 persen, lebih
tinggi  dibanding  pertumbuhan  kredit  korporasi  atau  kredit  keseluruhan yang tercatat masing-masing hanya
11,9 persen dan 5,9 persen.

Apabila dilihat kredit MKM tersebut yang benar-benar disalurkan untuk usaha produktif (kredit konsumsi
dihilangkan) maka jumlahnya hanya mencapai Rp 187,7 triliun (49,8% dari total MKM) atau 24,4 persen dari total
kredit perbankan keseluruhan. Namun demikian, pertumbuhannya mencapai 17,4 persen (yoy), lebih besar dibanding
pertumbuhan jenis lainnya. Sebagai informasi, perkembangan kredit konsumsi tumbuh sebesar 16,9 persen (yoy)
sehingga porsi kredit konsumsi mencapai sebesar 50,2 persen dari total kredit MKM pada posisi tersebut.

Tabel 2.25
Perkembangan Posisi Kredit Usaha Kecil Rupiah Dan Valuta Asing Bank Umum

Menurut Lokasi Daerah tingkat I, Tahun 2001-2005 (dalam Miliar rupiah)

Sumber: SEKI, Bank Indonesia.



Analisis Perekonomian Daerah Tahun 2000-2006 II-29

Perkembangan posisi kredit usaha kecil rupiah dan valuta asing bank umum menurut provinsi dari tahun 2001-
2005 cenderung meningkat terus. Secara nasional total kredit usaha kecil rupiah dan valuta asing bank umum pada
tahun 2001 sebesar Rp. 62.569 miliar. Pada tahun 2005 total kredit usaha kecil rupiah dan valuta asing meningkat
secara signifikan menjadi Rp. 106.051, atau meningkat dengan rata-rata sebesar 14,6 persen per tahun dari tahun
2001.

2.8.3 Penghimpunan Dana Rupiah dan Valuta Asing Bank Umum Menurut Provinsi

Gambaran perkembangan penghimpunan dana rupiah dan valuta asing di bank umum di daerah provinsi dari
tahun 2001-2005 dapat dilihat pada Tabel 2.24 di bawah ini.

Sumber: SEKI, Bank Indonesia, 1) Rata-rata hitung sederhana

Penghimpunan dana rupiah dan valuta asing bank umum menurut provinsi secara nasional mengalami
perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001 penghimpunan dana rupiah dan valuta asing
mencapai sebesar Rp. 809.126 miliar. Pada tahun 2005 posisi total penghimpunan dana mencapai Rp. 1.134.087
miliar atau telah meningkat sebesar 40,2 persen dari tahun 2001.

Sementara penghimpun dana rupiah dan valuta asing terbesar pada tahun 2001 adalah provinsi DKI Jakarta
yang mencapai total sebesar Rp. 445.171 miliar dan penghimpun dana yang terendah adalah provinsi Gorontalo
yang mencapai total sebesar Rp. 509 miliar. Pada tahun 2005, perkembangan posisi penghimpun dana rupiah dan
valuta asing terbesar adalah provinsi DKI Jakarta dengan total penghimpunan dana mencapai Rp. 579.121 miliar
dan terendah adalah provinsi Gorontalo dengan total mencapai Rp. 1.008 miliar. Kecilnya penghimpunan dana di
provinsi Gorontalo, karena provinsi ini masih baru dan sedang berkembang. Begitupun untuk provinsi Maluku Utara
penghimpunan dananya masih kecil dibandingkan dengan provinsi lainnya. Memang untuk provinsi-provinsi yang
baru ini, masih banyak memerlukan dana untuk pembangunannya baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan
dunia usaha.



Menurut pulau rencana investasi PMDN yang disetujui pemerintah pada tahun 2006 yang paling besar nilainya
adalah di pulau Kalimantan yaitu dengan nilai sebesar Rp 78.789,7 miliar atau 48,4 persen dari seluruh rencana
investasi PMDN yang disetujui. Jika dinadingkan dengan tahun 2005, rencana investasi PMDN pada tahun 2006
untuk lokasi di pulau Kalimantan mempunyai kenaikan yang sangar besar yaitu sebesar 1411,6 persen.  Rencana
investasi PMDN untuk lokasi di pulau lainnya pada tahun 2006 ada yang mengalami penurunan dan juga ada yang
mengalami kenaikan. Sedangkan nilai rencana investasi PMDN kedua terbesar adalah rencana investasi untuk
lokasi di pulau Sumatera yaitu dengan nilai sebesar Rp 43.455,3 miliar atau 26,7 persen dari seluruh rencana
investasi yang disetujui.  Gambaran perkembangan persetujuan rencana investasi PMDN menurut provinsi dari
tahun 2003- 31 Desember  2006 dapat dilihat pada Tabel 2.27. Sedangkan perkembangan realisasi investasi PMDN
dapat dilihat pada Tabel 2.28.
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2.9. Perkembangan Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan baik untuk menunjang
pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja. Oleh sebab itu pemerintah melakukan upaya secara intensif
untuk menarik para investor dari dalam maupun luar negeri menanamkan modalnya di Indonesia antara lain dengan
mempertahankan stabilitas nasional.
Kebijakan tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-undang
No. 6 Tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-undang No. 12 Tahun 1970.
Sedangkan kebijakan tentang PMA yang disetujui oeh pemerintah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967
tentang PMA, kemudian disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 1970.
Data penanaman modal dari laporan BKPM adalah data Realisasi Investasi (Izin Usaha Tetap), Persetujuan Rencana
Investasi baik PMDN maupun PMA berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing
(PMA) dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yang Realisasi Investasi
(Izin Usaha Tetap) dan Persetujuan Rencana Investasinya. Dengan demikian data penanaman modal dalam laporan
BKPM tidak menggambarkan seluruh kegiatan investasi yang ada di Indonesia, sebab data penanaman modal tersebut
tidak termasuk investasi di sektor Minyak dan Gas Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa
Guna Usaha, Pertambangan dalam rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara,
investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/sektor, investasi Porto folio (pasar modal) dan investasi rumah
tangga.

2.9.1. Penanaman Modal Dalam Negeri

Dalam lima tahun terakhir ini, perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui oleh
pemerintah selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan penurunan tertinggi tejadi pada tahun 2002 hingga
mencapai Rp. 25.949 miliar atau sekitar 56,7 persen. Namun, pada tahun 2003 investasi PMDN mengalami
peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar Rp. 55.707,2 miliar. Kenaikan nilai ini mencapai sebesar 104,7
persen dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2004 nilai investasi PMDN mengalami penurunan kembali menjadi Rp.
44.522,2 miliar atau turun sebesar 20,1 persen dari tahun 2003. Posisi investasi PMDN hingga akhir tahun 2005
mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 50.577,3 miliar atau sebesar 13,6 persen dari tahun 2004, namun besarnya
investasi PMDN tahun ini masih dibawah investasi PMDN tahun 2001.

Pada Tabel 2.27 terlihat bahwa lokasi yang banyak diminati investor untuk PMDN sampai dengan 31 Desember
2006 adalah Kalimantan Timur dengan nilai investasi sebesar Rp 53.796,3 miliar (21 proyek), Kalimantan Barat
nilai investasi sebesar Rp 21.280,2 miliar (14 proyek), Sumatera Utara sebesar Rp 11.247,0 milyar (13 proyek),
Riau sebesar Rp 20.898,2 miliar (4 proyek), dan Bali sebesar Rp 8.527,6 miliar (5 proyek).

Tabel 2.27
Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Yang Disetujui Pemerintah Menurut Pulau, 2001-2005 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: diolah dari data publikasi BPS
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Tabel  2.28
Perkembangan Persetujuan Rencana Investasi PMDN

Menurut Lokasi Proyek,   2003 - 31 Desember 2006

Sumber:  Laporan BKPM,  P = jumlah proyek    I = nilai investasi dalam milyar Rp

Pada Tabel 2.29 di halaman berikut, terlihat Realisasi Investasi PMDN yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan
 Izin Usaha Tetap PMDN pada tahun 2006  adalah sebanyak 145 proyek dengan nilai realisasi investasi sebesar  Rp.
16.913,0 miliar. Nilai Realisasi Investasi yang paling banyak terdapat di Banten = Rp. 3.815,2 miliar (19 proyek), DKI Jakarta
= Rp. 3.061,8 miliar (27 proyek), Riau = Rp. 2.500,9 miliar (10 proyek), Jawa Barat = Rp. 2.354,6 miliar (21 proyek) dan
Kalimantan Selatan = Rp. 1.010,1 miliar (7 proyek).  Nilai Realisasi Investasi yang menonjol adalah Industri Logam, Mesin
dan Elektronika = Rp. 3.212,4 Miliar (19 proyek), Industri Makanan = Rp. 3.102,1 miliar (19 proyek), Tanaman Pangan
dan Perkebunan = Rp. 2.803,0 miliar (16 proyek), Industri Kertas dan Pencetakan = Rp. 1.807,2 miliar (5 proyek) dan Jasa
Lainnya = Rp. 1.610,6 miliar (7 proyek).

2.9.2. Penanaman Modal Asing

Untuk perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) yang disetujui oleh pemerintah periode 2001-2006 juga
mengalami fluktuasi. Sebagai Negara yang sedang membangun, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar
untuk membiayai pembangunan. Selain dengan memobilisasikan dana dari dalam negeri yang berasal dari PMDN,
dana investasi dari luar negeri di luar pinjaman pemerintah juga terus diupayakan.

Kondisi saat ini ada kecenderungan investor asing mengalihkan berbagai investasinya dari negara maju ke
negara-negara berkembang yang mempunyai peluang usaha dan pertumbuhan ekonominya sedang meningkat.
Ini merupakan sebuah peluang bagi pemerintah Indonesia dalam upaya mencari dan menarik investor asing
menanamkan kembali modalnya di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadikan Indonesia menarik bagi investor
asing untuk menanamkan modalnya adalah masih cukup tingginya potensi keuntungan investasi di Indonesia, hal
ini terlihat dari selisih suku bunga dalam dan luar negeri yang masih cukup tinggi. Dan juga faktor resiko investasi
di Indonesia yang mulai membaik yang di dorong oleh konsistensi dan koordinasi antara kebijakan fiskal (sektor
riil) dan kebijakan moneter.

Perkembangan aliran investasi asing ke pasar modal Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukan pergerakan
yang fluktuatif, ini disebabkan karena belum adanya pergerakan yang signifikan dalam fundamental perekonomian
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di dalam negeri. Belum banyaknya perkembangan masuknya investasi asing secara signifikan yang disebabkan
karena investor asing masih sangat berhati-hati dan selektif dalam melakukan investasi dan melakukan kegiatan
ekonomi di Indonesia. Kondisi ini terlihat dari rencana investasi asing atau PMA yang disetujui oleh pemerintah
Indonesia pada tahun 2001 sebesar US$ 15.207,9 juta.

Tabel  2.29
Perkembangan Realisasi Rencana Investasi PMDN
Menurut Lokasi Proyek, 2003 - 31 OKTOBER 2006

Sumber:  Berbagai Laporan bulanan BKPM dan Website BKPM
Keterangan: P = jumlah proyek    I = nilai investasi dalam miliar Rp

Tabel 2.30
Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) Yang Disetujui Pemerintah

Menurut Wilayah Pulau, 2001-2005 (dalam Miliar Rupiah)

Sumber: diolah dari data publikasi BPS
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Pada tahun 2002 nilai investasi asing yang disetujui pemerintah turun menjadi US$ 9.966,6 juta dari tahun
sebelumnya atau turun sebesar 34,5 persen. Pada tahun 2003 terjadi peningkatan investasi asing yang disetujui
oleh pemerintah sebesar 44,1 persen atau sebesar US$ 14.361,6 juta. Tapi pada tahun 2004 terjadi penurunan
kembali atas investasi asing menjadi US$ 10.423,5 juta atau turun sebesar 27,4 persen dari tahun 2003. Nilai
investasi asing hingga akhir tahun 2005 mencapai nilai sebesar US$ 13.579,2 juta atau naik sebesar 30,3 persen
dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.31
Perkembangan Persetujuan Rencana Iinvestasi PMA
Menurut Lokasi Proyek,   2003 - 31 Desember 2006

Sumber:  Laporan BKPM,  P = jumlah proyek    I = nilai investasi  dalam US$ juta

Pada tahun 2001 investasi asing mulai mencoba menanamkan modalnya di wilayah timur Indonesia, ini terlihat
hampir sebesar 40,1 persen investasi asing yang disetujui oleh pemerintah dari total keseluruhan beralokasi di
wilayah Maluku dan Irian Jaya. Namun kondisi ini tak berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, investor asing kembali
melakukan investasi ke pulau jawa. Ini dikarenakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri
sebagian besar berada di pulau Jawa. Hingga akhir tahun 2005 persentasi investasi asing yang disetujui oleh
pemerintah tertinggi masih tetap berada di pulau Jawa hingga mencapai 78,3 persen dari total investasi asing.

Dari Tabel 2.31 tersebut di bawah Penanaman  Modal Asing (PMA) yang telah disetujui BKPM dalam periode 1
Januari  s/d  31 Desember 2006   sebanyak 1.710 proyek dengan nilai rencana investasi sebesar US$. 15.623,0 juta.
Terdapat 383 proyek persetujuan perluasan usaha investasi  perusahaan PMA yang sudah ada, dengan nilai rencana
investasi sebesar US$. 5.315,5 juta. Hal ini memperlihatkan bahwa Indonesia selain diminati oleh investor asing untuk
melakukan investasi baru, perusahaan PMA yang sudah beroperasi juga tetap berkembang dan memperluas usahanya
di Indonesia.

Lokasi yang paling banyak diminati oleh PMA pada tahun 2006 adalah DKI Jakarta = US$. 2.673,8 juta (758 proyek),
Riau = US$. 1.839,4 juta (35 proyek), Jawa Barat = US$. 1.605,0 juta (217 proyek), Kalimantan Selatan = US$. 1.594,2
juta (12 proyek), dan Sumatera Utara = US$. 1.516,5 juta (33 proyek).
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Tabel 2.32
Perkembangan  Realisasi Investasi PMA

Menurut Lokasi Proyek,   2003 - 31 Desember 2006

Sumber:  Laporan BKPM,  P = jumlah proyek    I = nilai investasi dalam us $ juta

Pada Tabel 2.32 terlihat Realisasi Investasi yang telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan  Izin Usaha Tetap PMA
pada  periode  1  Januari  s/d  31  Desember  2006   sebanyak  801  proyek  dengan  nilai  realisasi investasi sebesar
US$ 4.699,9 juta. Nilai Realisasi Investasi yang paling banyak terdapat di Jawa Barat =  US$ 1.512,2 (184 proyek), DKI
Jakarta = US$ 730,8 juta (307 proyek), Banten =  US$ 482,6 juta (79 proyek), Jawa Tengah = US$ 370,1 (37 proyek) dan
 Jawa Timur = US$ 352,5 juta (48 proyek).

Perbedaan yang sangat tajam antara persetujuan investasi dan reasilasi investasi baik pada PMDN maupun
PMA disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, sarana-prasarana, dan hal yang tidak kalah penting adalah
masalah perijinan, pungutan liar, dan kepastian hukum.

2.10     Ketenagakerjaan

Data ketenagakerjaan sangat penting untuk diketahui, karena diperlukan dalam menganalisis dan merencanakan
perekonomian baik secara nasional maupun secara regional. Data ketenagakerjaan juga sering digunakan untuk
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan nasional baik sektoral maupun regional. Oleh karena itu
data tenaga kerja merupakan indikator perkembangan pembangunan dan perkembangan perekonomian. Salah
satu tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data ketenagakerjaan
juga sering digunakan untuk mengetahui sejauh mana kesejahteraan itu telah meningkat atau menurun. Semakin
banyak terbukanya kesempatan bekerja, semakin banyak orang yang dapat pekerjaan dan semakin banyak orang
mendapat  pendapatan dari pekerjaannya. Dengan banyaknya tercipta lapangan kerja dan sedikit orang yang
menganggur berarti perekonomiannya juga makin berkembang.  Perkembangan ketenagakerjaan di Indonesia dar
ahun 2004-2006 dapat dilihat pada Grafik 2.15 dan Tabel 2.33.

Pada Tabel 2.33 terlihat bahwa perkembangan angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2001 tingkat angkatan kerja adalah sebesar 98,8 juta jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerjanya sebesar 68,6
persen dengan tingkat penganggurannya sebesar 8.1 persen. Pada tahun 2005 perkembangan angkatan kerja
mengalami peningkatan menjadi 105,8 juta jiwa, namun tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan
menjadi 68.0 persen, sedangkan tingkat pengangguran mengalami peningkatan menjadi 10,3 persen.
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2001 2002 2003 2004 2005

1 Populasi Penduduk 15+ 144 033 873 148 729 934 151 406 298 153 923 648 155 549 736

2 Angkatan Kerja 98 812 448 100.779 270 102 630 802 103 973 387 105 802 372

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (68,6) (67,8) (67,8) (67,6) (68,0)

Bekerja 90 807 417 91 647 166 92 810 791 93 722 036 94 948 118

Mencari Kerja 8 005 031 *) 9 132 104 9 820 011 10 251 351 10 854 254

Tingkat Pengangguran (8,1) (9,7) (9,6) (9,7) (10,3)

3 Bukan Angkatan Kerja 45 221 425 47 950 664 48 775 496 49 950 261 49 747 364

Sekolah 10 899 236 11 238 799 11 481 777 11 577 230 12 919 459

Ibu Rumah Tangga 26 461 653 28 724 098 29 790 420 30 877 274 29 245 039

Lainnya 7 860 536 7 987 767 7 503 299 7 495 757 7 582 866

Tabel 2.33
Populasi Penduduk dan Jenis Aktivitas

Tahun 2001-2005

*) Unemployment : Looking for work  Establishing a new business/firm  Hopeless of job  and Have a job in future start
Sumber : National Labour Force Survey 2001,  2002,  2003,  2004, and 2005

Pada Tabel 2.33 terlihat bahwa perkembangan angkatan kerja mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2001 tingkat angkatan kerja adalah sebesar 98,8 juta jiwa, tingkat partisipasi angkatan kerjanya sebesar 68,6
persen dengan tingkat penganggurannya sebesar 8.1 persen. Pada tahun 2005 perkembangan angkatan kerja
mengalami peningkatan menjadi 105,8 juta jiwa, namun tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami penurunan
menjadi 68.0 persen, sedangkan tingkat pengangguran mengalami peningkatan menjadi 10,3 persen.

Grafik 2. 15
Perkembangan Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran Terbuka,

Tahun 2004-2006 (orang)

Secara umum perkembangan tingkat pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan mengalami kenaikan dari
tahun ke tahun periode 2001-2005. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada lulusan SLTA dibandingkan dengan
lulusan lainnya. Pada tahun 2001 tingkat pengangguran yang berdasarkan tingkat pendidikan lulusan SLTA adalah
sebesar 2,9 juta jiwa dan pada tahun 2005 mengalami peningkatan menjadi 3,9 juta jiwa. Tingkat pengangguran
terkecil terdapat pada tingkat pendidikan lulusan Universitas/S1 yaitu sebesar  289.099 jiwa pada tahun 2001 dan
mengalami peningkatan menjadi 385.418 jiwa pada tahun 2005.

Sumber : diolah dari publikasi BPS

Tabel 2.34
Tingkat Pengangguran Berdasarkan Tingkat Pendidikan,

Tahun 2001-2005*

Sumber: Data BPS
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Gambaran perkembangan penduduk dan pengangguran menurut provinsi tahun 2005 dan 2006 dapat dilihat
pada Tabel 2.35 di bawah ini. Secara nasional, jumlah penduduk yang berkerja pada Februari 2006 sebesar 95,17
juta orang atau bertambah sebanyak 228.984 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang bekerja pada
Februari 2005. Dilihat dari masing-masing provinsi, pada tahun 2006 tidak semua provinsi mengalami penambahan
jumlah penduduk yang bekerja.  Provinsi Jawa Barat mempunyai penambahan jumlah penduduk yang berkerja
pada tahun 2006 sebesar 346.743 orang.

Pada Pebruari 2006 jumlah pengangguran terbuka mencapai 11.104.693 orang (10,4%) atau meningkat sebanyak
 250.439 orang dari Februari 2005 sebesar 10.854.254 orang (10,4%). Dilihat secara provinsi pada Februari 2006
ini terlihat  beberapa provinsi mempunyai penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan beberapa provinsi
mengalami peningkatan TPT. Provinsi yang mempunyai peningkatan TPT pada Februari 2006 dari Februari 2005
yang cukup besar adalah provinsi Maluku dari 12,3 persen menjadi 15,8 persen, provinsi  Kalimantan Selatan dari
6,2 persen menjadi 8,8 persen, provinsi Sumatera Utara dari 11,0 persen menjadi 14,8 persen, dan provinsi Banten
dari 14,2 persen menjadi 16,3 persen.

Tabel 2.35
Perkembangan Penduduk Yang Bekerja dan Persentase Pengangguran

Februari 2005 – Februari 2006 ( Orang )

2.11.  Perkembangan Indikator Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Perkembangan perekonomian daerah tidak terlepas dari perkembangan koperasi dan UKM. Koperasi dan UKM
merupakan bagian dari pelaku dalam perekonomian baik secara nasional maupun dalam lingkup daerah. Oleh
karena itu untuk mengetahui  perkembangan perekonomian daerah dapat dilihat dari perkembangan koperasi dan
UKM di daerah yang dimaksud.

Perekonomian Indonesia tahun 2005 yang diciptakan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi berdasarkan besaran
Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga berlaku mencapai total nilai sebesar Rp. 1.477.193.900 juta. Nilai kontribusi
terhadap PDB yang diciptakan oleh Usaha Kecil Menengah sangat domiman dibandingkan dengan Usaha dengan
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skala besar yang hanya mencapai nilai sebesar Rp. 950.397.500 juta. Kontribusi sektor UKM terhadap total PDB
nasional mencapai nilai 56,0 persen, sedangkan sektor usaha besar hanya mencapai nilai 44,0 persen dari total
PDB Nasional.

Grafik 2.16

Perbandingan ekspor barang yang dihasilkan oleh sektor Usaha Kecil Menengah dengan yang dihasilkan oleh
sektor usaha besar pada tahun 2005 masih didominasi oleh sektor Usaha Kecil Menengah dengan nilainya mencapai
85,0 persen dari total ekspor, sedangkan untuk ekspor barang yang dihasilkan oleh sektor usaha besar hanya
mencapai nilai 15,0 persen dari total barang ekspor. Dengan kondisi seperti ini menunjukan bahwa sektor Usaha
Kecil Menengah masih mendominasi nilai ekspor.

Grafik 2.17

Sumber: Departemen Koperasi dan UKM Sumber: Departemen Koperasi dan UKM

Tabel 2.36
PERKEMBANGAN KOPERASI PER PROVINSI SELURUH INDONESIA

TAHUN 2004 S/D 2005

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM
* Angka Sementara
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Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat, dan merupakan salah satu pilar ekonomi, selayaknya perlu mendapat
perhatian serius dari pemerintah. Disisi lain, salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran
dan mengentaskan kemiskinan dilakukan melalui program-program pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh karena
itu, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan program-program yang dapat mendukung tumbuh dan berkembangnya
Usaha Kecil Menengah dan Koperasi.

Kelembagaan Koperasi pada periode tahun 2004-2005 terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan
dengan laju perkembangannya sebanyak 4.233 unit atau sebesar 3,2 persen. Dimana, terdapat empat provinsi
dengan peningkatan jumlah koperasi terbesar (diatas 11 persen menurut Statistik Perkoperasian) pada periode
tahun 2004-2005, diantaranya adalah provinsi Irian Jaya Barat sebesar 32,05 persen, provinsi Bangka Belitung
sebesar 30,6 persen, provinsi Maluku Utara sebesar 12,2 persen, dan provinsi Maluku sebesar 11,7 persen. Namun
tidak semua provinsi mengalami peningkatan dalam perkembangan kelembagaan koperasi. Pada periode tahun
2004-2005 provinsi Kepulauan Riau dan provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan masing-masing sebesar
6,6 persen dan 5,7 persen.

Untuk perkembangan jumlah koperasi aktif pada periode yang sama secara nasional juga mengalami
perkembangan yang cukup signifikan di beberapa provinsi, walaupun pada periode ini juga terdapat beberapa
provinsi yang mengalami penurunan jumlah koperasi aktif. Ada lima provinsi dengan perkembangan jumlah koperasi
aktif pada periode 2004-2005 yang cukup signifikan diatas 10 persen (berdasarkan Statistik Perkoperasian) yaitu
Irian Jaya Barat sebesar 32,0 persen, Bangka Belitung sebesar 26.3 persen, Maluku Utara sebesar 15,4 persen,
Maluku sebesar 13,8 dan Sulawesi Tenggara sebesar 10,2 persen. Sedangkan untuk provinsi yang mengalami
penurunan jumlah koperasi aktif adalah provinsi DI Yogyakarta sebesar 18,3 persen, Sulawesi Selatan sebesar
14,0 persen, Kepulauan Riau sebesar 10,5 persen, Sulawesi Tengah sebesar 9,44 persen, Lampung sebesar 6,5
persen, Papua sebesar 6,3 persen, NAD sebesar 5,0 persen, Jawa Tengah sebesar 1,9 persen dan Sumatera
Selatan sebesar 0,3 persen. Untuk perkembangan usaha koperasi yang dicerminkan oleh indikator keuangan
koperasi sendiri, modal sendiri, modal luar, volume usaha koperasi pada periode 2004-2005 memberikan gambaran
perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan.
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Di dalam bab ini akan disajikan ulasan mengenai prospek perekonomian beberapa daerah di Sumatera. Diawali
terlebih dahulu dengan ulasan singkat mengenai profil perekonomian Sumatera selama beberapa waktu lalu.
Berdasarkan profil tersebut, selanjutnya akan dipilih beberapa provinsi untuk dilihat prospeknya di masa depan.
Beberapa provinsi tersebut adalah Sumatera Utara, Riau dan Bengkulu. Sumatera Utara dan Riau dipilih karena
kedua provinsi ini memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi dan kontribusi terhadap perekonomian Sumatera cukup
signifikan. Sementara provinsi Bengkulu dipilih didasarkan pada pemikiran bahwa provinsi ini memiliki kondisi yang
terbalik dengan dua provinsi terdahulu.

Grafik 3.1

Sumber: Data diolah dari BPS.

3.1. Profil Perekonomian Sumatera

Perkembangan ekonomi Sumatera secara rata-rata masih belum kembali ke keadaan sebelum krisis. Sebelum
krisis secara-rata regional, pertumbuhan ekonomi Sumatera mencapai angka di atas 6 persen pada tahun 1995
dan 1996. Setelah krisis pertumbuhan tertinggi dicapai sekitar 5,7 persen di tahun 2002, kemudian melemah lagi
sampai 2,6 persen di tahun 2004. Di tahun 2005 perekonomian Sumatera mulai menunjukan rebound dengan
tumbuh sekitar 3,5 persen.  Grafik 3.1. menunjukan perkembangan perekonomian Sumatera dari tahun 1994-2005.
Untuk dua tahun terakhir merupakan data sementara.

Dilihat dari sumber pertumbuhan ekonomi, perekonomian Sumatera masih didominasi oleh pengeluaran rumah
tangga dan perdagangan. Pengeluaran swasta dan rumah tangga memberikan kontribusi rata-rata sebesar 31
persen selama periode 2000-2005 sementara ekspor ke luar negeri memberikan kontribusi sekitar 35 persen di
periode yang sama. Investasi yang ditunjukan dengan penambahan modal tetap bruto ternyata selama periode
tersebut tidak menunjukan perubahan yang signifikan dalam memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Grafik 3.2 di bawah menunjukan perkembangan PDRB Sumatera menurut penggunaan.

Ada tren yang menarik dari gambar di atas. Pertama, peranan ekspor sebagai motor penggerak perekonomian
menunjukan tren yang semakin menurun, sementara tren dari impor menunjukan tren yang berlawanan secara
gradual dengan ekspor.

Jika dilihat dari lapangan usaha, sektor yang menjadi penggerak perekonomian di Sumatera adalah sektor
primer (pertanian dan pertambangan-penggalian). Sektor ini memberikan kontribusi di atas 40 persen sepanjang
tahun 2000-2005. Sementara sektor sekunder memberikan kontribusi sekitar 25 persen dalam periode yang sama.
Sub sektor yang menonjol dari sektor primer (pertanian) adalah sub sektor tanaman pangan dan perkebunan. Kedua
sub sektor ini memberikan kontribusi terhadap sektor pertanian masing-masing mencapai sekitar 32 persen dan
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33 persen dalam periode tersebut. Khusus untuk sub sektor perkebunan, tren menunjukan peningkatan sepanjang
periode tersebut. Sub sektor perkebunan merupakan salah satu primadona bagi perekonomian Sumatera mengingat
Sumatera merupakan daerah penghasil utama untuk karet, kelapa sawit, dan beberapa komoditas lain seperti kopi
dan lada. Luas area kelapa sawit di pulau Sumatera mencapai 2.243.501 ha, terkonsentrasi khususnya di provinsi
Sumatera Utara (614.617 ha) dan provinsi Riau (606.492 ha).

Grafik  3.2
Perkembangan Komposisi PDRB Sumatera Menurut Penggunaan

(Berdasarkan Harga Berlaku, Tahun 2001-2005)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Diolah dari BPS

Grafik 3.3
Kontribusi Provinsi di Sumatera Terhadap PDRB Sumatera

Berdasarkan Harga Berlaku, Tahun 2001 dan 2005 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.3. menunjukan provinsi mana di Sumatera yang memberikan kontribusi terbesar pada tahun 2001 dan
2005. Dari gambar tersebut terlihat bahwa Sumatera Utara, dan Riau memberikan kontribusi yang cukup signifikan
bagi perekonomian Sumatera. Kedua provinsi ini memberikan kontribusi lebih dari 50% terhadap perekonomian
Sumatera. Perkebunan, pertambangan dan industri merupakan sektor-sektor yang menjadi engine of growth dari
kedua provinsi tersebut.
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3.2. Analisis SWOT Provinsi Terpilih (Sumatera Utara, Riau dan Bengkulu)

3.2.1. Sumatera Utara

Sektor Andalan 
PDRB Provinsi Sumatera Utara sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian, sektor industri pengolahan

serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Diantara ketiga sektor tersebut, sumbangan sektor pertanian merupakan
yang terbesar, pada tahun 2005 sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara mencapai
25,2 persen atau sekitar seperempat lebih dari total PDRB. Pertanian di Sumatera Utara terutama didominasi oleh
perkebunan. Penggunaan lahan untuk perkebunan cukup besar yakni mencapai 19 persen. Hasil perkebunan
diantaranya karet, kelapa sawit, rempah-rempah, dan tembakau.

Grafik 3.4
Sumbangan Masing-masing Sektor PDRB

Terhadap Total PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Sumbangan sektor industri mencapai 24,2
persen pada tahun 2005, atau hampir
seperempat total PDRB. Industri di Sumatera
Utara terutama industri berbasis hasil pertanian,
seperti industri minyak nabati dan industri
perkayuan. Selain itu, di Sumatera Utara juga
terdapat industri peleburan bijih aluminium yang
cukup besar yakni PT. Inalum yang terletak di
daerah Asahan.

Sektor perdagangan, hotel dan restoran
juga memberikan sumbangan yang cukup besar
mengingat Sumatera Utara merupakan provinsi
yang cukup maju di daerah Sumatera, kota
Medan (ibukota Sumatera Utara) merupakan
salah satu kota besar di Indonesia, disamping
itu Sumatera Utara juga memiliki potensi
pariwisata terutama wisata alam, salah satunya
yang paling terkenal adalah Danau Toba yang
menarik cukup banyak wisatawan baik domestik
maupun internasional.

Komoditas Ekspor Utama

Grafik 3.5
Perkembangan Komoditas Ekspor Non Migas Utama

Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Nilai FOB (US Dollar)

Sumber: Badan Pusat Statistik,diolah.
Ket: Tahun 2006 sampai dengan bulan September.

Komoditas ekspor provinsi Sumatera Utara didominasi oleh komoditas hasil pertanian, industri dan hasil tambang.
Komoditas-komoditas tersebut diantaranya adalah minyak nabati, karet alam, aluminium, kayu lapis, dan udang,
kerang dan sejenisnya.
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Minyak Nabati

Minyak nabati yang dihasilkan terutama minyak kelapa sawit. Pembukaan areal perkebunan kelapa sawit di
Sumatera Utara sudah dimulai sejak tahun 1911-an oleh Belanda. Saat ini Sumatera Utara merupakan salah satu
daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia (kedua setelah Riau). Walau demikian, lahan kelapa sawit
Sumatera Utara lebih produktif dibandingkan Riau. Selama tahun 1999 sampai 2004, di Sumatera Utara rata-rata
 tiap Hektar (Ha) lahan dapat menghasilkan 2,77 Ton/Ha hingga 3,44 Ton/Ha kelapa sawit, sedangkan Riau hanya
berkisar antara 2,04 Ton/Ha hingga 2,39 Ton/Ha.

Grafik 3.6
Share Produksi Minyak Kelapa Sawit Beberapa Daerah Penghasil Utama

Tahun 2004

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Grafik 3.7
Perkembangan Produksi (Ton) Kelapa Sawit
Provinsi Sumatera Utara Tahun 1999-2004

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Produksi kelapa sawit Sumatera Utara terus mengalami kenaikan. Pada tahun 1999 produksi kelapa sawit
Sumatera Utara sebesar 2.119.153 Ton, pada tahun 2004 menjadi sebesar 3.200.012 Ton atau naik sebesar 51,01
persen.

Kenaikan besaran ekspor kelapa sawit tersebut salah satunya dikarenakan naiknya permintaan serta harga
minyak kelapa sawit dunia, sehingga mendorong para produsen minyak kelapa sawit untuk meningkatkan volume
ekspornya.
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Karet Alam

Baik areal perkebunan maupun volume produksi, karet Sumatera Utara terus mengalami kenaikan, namun
kenaikan luas areal tak sebesar kenaikan produksi perkebunan karet, seperti terlihat pada grafik dibawah ini. Dari
tahun 2002 hingga 2004 kenaikan volume produksi karet Sumatera Utara mencapai 16,58 persen.

Grafik 3.8

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Karet memiliki peran
yang cukup penting dalam
menghasilkan devisa bagi
negara karena merupakan
salah satu komoditas ekspor
unggulan nasional. Diantara
komoditas ekspor sektor
pertanian lainnya, nilai ekspor
karet merupakan yang
t e r b e s a r .  I n d o n e s i a
merupakan salah satu negara
produsen karet alam terbesar
di dunia. Sebagian besar
p r o d u k s i  k a r e t  a l a m
Indonesia ditujukan untuk
ekspor dan hanya sebagian
kecil saja yang dikonsumsi di
dalam negeri. Diantara
negara-negara ANRPC (The
Associat ion of Natural
R u b b e r  P r o d u c i n g
Count r ies ) ,  Indones ia
merupakan pengekspor karet

alam terbesar kedua setelah Thailand. Negara lainnya yang merupakan produsen karet besar dunia, diantaranya
Malaysia, Papua Naugini dan Srilangka. Daerah- daerah penghasil utama karet alam di Indonesia terutama berada
di Pulau Sumatera dan Kalimantan, yaitu: Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan
Barat, dan kalimantan Selatan. Sumatera Utara merupakan salah satu daerah penghasil karet utama di Indonesia.
Pada tahun 2004, produksi karet Sumatera Utara merupakan penyumbang terbesar produksi karet nasional, yakni
sebesar 19,51 persen terhadap total produksi karet nasional.

Aluminium

Indonesia merupakan salah satu dari tiga puluh besar produsen aluminium di dunia. salah satu industri peleburan
bijih aluminum terbesar di Indonesia terdapat di Sumatera Utara, yakni Inalum.

Grafik 3.9
Perkembangan Permintaan Aluminium

(SITC code 684) Dunia
Tahun 2000-2004

Grafik 3.10
Perkembangan Ekspor Aluminium

(SITC code 684) Indonesia
Tahun 2000-2004

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Nilai permintaan terhadap aluminium dunia terus mengalami kenaikan. Ini merupakan peluang bagi Indonesia
untuk mendapat devisa. Produksi aluminium Sumatera Utara juga masih berpotensi untuk terus dikembangkan.
Selain letaknya yang dekat dengan bahan baku, industri aluminium Inalum juga dekat dengan pelabuhan Belawan
yang berkapasitas ekspor dan didukung oleh pembangkit tenaga listrik Asahan.
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Kopi

Kopi merupakan salah satu komoditas ekspor
andalan Indonesia dan Sumatera Utara merupakan salah
satu penghasil kopi terbesar di Indonesia. Daerah
penghasil kopi di Sumatera Utara terutama berada di
Dairi, Tapanuli, Mandailing, dan Simalungun.

Permintaan kopi dunia diperkirakan akan terus
mengalami kenaikan, karena penggunaan kopi selain
sebagai bahan baku produk minuman juga sebagai
bahan baku produk makanan.

Grafik 3.11
Perkembangan Permintaan Coffee dan Coffee Subtitute

(SITC code 071)  Dunia Tahun 2000-2004
(Juta US Dollar)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Kayu Lapis

Kayu merupakan salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia, terutama kayu lapis. Ekspor kayu Indonesia
diantaranya berupa kayu olahan, yang terdiri dari kayu lapis, kayu olahan, bahan-bahan kayu, bantalan kayu, dan
lain-lain. Ekspor kayu olahan Indonesia sebagian besar berupa kayu lapis.

Indonesia merupakan salah satu produsen kayu lapis terbesar di dunia. pada tahun 2004, nilai ekspor kayu
lapis Indonesia mencapai US$ 1,96 Miliar dan merupakan ketiga terbesar di dunia setelah Kanada dan Jerman.

Negara-negara tujuan ekspor utama kayu lapis Indonesia diantaranya: Jepang, Amerika Serikat, Taiwan, Korea
Selatan, dan Saudi Arabia. Ekspor kayu lapis mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Penurunan ini antara lain
disebabkan oleh semakin berkurangnya luas hutan dunia terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia
yang kegiatan reboisasi (penanaman hutan kembali) tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga industri
perkayuan terhambat oleh isu pelestarian hutan.

Grafik 3.12
Perkembangan Ekspor Kayu Olahan Indonesia,

Tahun 1998-2004
(Ribu Ton)

Walau demikian, sampai saat ini kayu lapis tetap menjadi salah satu komoditas unggulan ekspor Indonesia
yang mampu menghasilkan cukup banyak devisa. Pengusahaan kayu Indonesia sebagian besar dilakukan di
daerah Sumatera dan Kalimantan.  Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi penghasil kayu lapis terbesar
di Indonesia, selain Aceh, Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan.

Udang, Kerang, dan Sejenisnya

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir udang-udangan terbesar di dunia. Negara eksportir udang
terbesar selain Indonesia yaitu Kanada, Vietnam, China, Thailand, dan India. Diantara negara-negara tersebut,
Indonesia termasuk negara dengan garis pantai yang terpanjang dan kaya akan hasil laut. Akan tetapi Indonesia
belum bisa memanfaatkan potensi kelautannya dengan baik karena teknologi yang kurang maju dan masih kalah
dengan negara lainnya. Negara tujuan ekspor udang Indonesia antara lain: Jepang, Amerika Serikat, Belgia dan
Luksemburg, Inggris, Hongkong, Malaysia dan Singapura.

Udang-udangan merupakan salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. Nilai ekspor udang Indonesia selalu
berfluktuasi, namun fluktuasinya tak terlalu besar.

Grafik 3.13
Perkembangan Permintaan Kayu Lapis

(SITC 634) Dunia
Tahun 2000-2004

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah
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Grafik 3.14
Perkembangan Nilai (Juta US Dollar) dan Volume (Juta Kg)

Ekspor Udang Indonesia Tahun 2001-2005

Sumber: Badan Pusat Statistik

Sumatera Utara merupakan salah satu daerah
penghasil udang, kerang dan sejenisnya di
Indonesia. Produksi udang, kerang dan sejenisnya
Sumatera Utara berasal dari perairan laut dan
juga tambak.

Permintaan udang dan kerang dunia masih
cukup besar akan tetapi produksi udang dan
kerang Sumatera Utara masih mengalami
berbagai kendala. Teknologi budidaya yang masih
sangat tradisional dan serangan penyakit
mengakibatkan produksi udang dan kerang
Sumatera Utara masih terbatas dan sulit
menembus pasar ekspor yang lebih luas lagi.

Grafik 3.15
Tujuh Negara Tujuan Ekspor Utama Udang Indonesia

Tahun 2005

Sumber: Badan Pusat Statistik

Tabel 3.1
Analisa SWOT Perekonominan Sumatera Utara

Komoditas

Minyak Nabati
(minyak kelapa
sawit)

Strenght

• Umur ekonomis tanaman kelapa
sawit mencapai 25 tahun.

• Lahan kelapa sawit di Sumatera
Utara relatif lebih produktif dibanding
provinsi lainnya.

• Luas areal serta produksi kelapa
sawit Sumatera Utara terus
meningkat.

•  Merupakan komoditas pertanian
utama dan unggulan di Indonesia.

• Tanaman kelapa sawit relatif lebih
kuat terhadap hama dan penyakit
dibandingkan tanaman penghasil
minyak nabati lainnya.

• Iklim Indonesia yang tropis sangat
cocok untuk budidaya kelapa sawit.

• Seperti daerah pantai Timur
Sumatera lainnya, tanah di daerah
Sumatera Utara sangat cocok untuk
ditanami kelapa sawit.

• Perkebunan kelapa sawit merupakan
suatu bentuk usaha padat karya
yang membutuhkan banyak tenaga

Weakness

• Walau kecenderungan
harga CPO (Crude Palm Oil)
terus menaik, tetapi trendnya
masih berfluktuasi.

• Produktivitas lahan kelapa
sawit Indonesia masih
rendah.

• Status kepemilikan lahan
banyak yang belum jelas
dan banyak lahan yang
masih merupakan lahan
sengketa atau penggunaan
lahan yang tidak
seharusnya.

•  Lahan kelapa sawit di
Sumatera Utara sudah
dibuka sejak tahun 1911-an,
sehingga saat ini banyak
dari lahan-lahan tersebut
sudah tua.

• Masih maraknya penjarahan
lahan oleh masyarakat
sekitar pekebunan.

Opportunity

• Kenaikan harga minyak
bumi, menyebabkan
permintaan terhadap bahan
bakar biodiesel meningkat,
salah satunya adalah
kelapa sawit.

• Harga minyak kelapa sawit
yang terus naik.

• Ongkos produksi minyak
kelapa sawit yang relatif
murah dibanding minyak
nabati lainnya.

• Minyak kelapa sawit masih
merupakan barang
konsumsi pangan pokok
sebagian besar negara
Asia, seperti India,
Pakistan, China, dan
permintaan minyak kelapa
sawit dari negara-negara
tersebut akan terus
meningkat, terutama China.

• Di pasar domestik, kelapa

Threath

• Produksi minyak
kelapa sawit Indonesia
masih kalah
dibandingkan dengan
Malaysia. Dengan
lahan yang lebih
sedikit, Malaysia bisa
menghasilkan lebih
banyak (lebih
produktif).

• Kegiatan riset dan
pengembangan kelapa
sawit Indonesia masih
kalah jauh dinadingkan
dengan Malaysia.

• Tahun-tahun ke depan,
teknologi produksi
minyak nabati  lainnya
akan terus
berkembang hingga
biaya produksi minyak
nabati lainnya akan
semakin murah
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Komoditas

Minyak Nabati
(minyak kelapa
sawit)

Strenght

kerja. Ketersediaan buruh
perkebunan kelapa sawit Sumatera
Utara cukup banyak, terutama
dikarenakan usaha kelapa sawit
yang sudah lama dirintis di daerah
ini sehingga masyarakat sudah
sangat mengenal komoditas ini.

Weakness

• Infrastruktur pendukung
seperti jalan dan alat
transportasi menuju areal
perkebunan kelapa sawit
yang masih terbatas.

• Isu lingkungan hidup
berkaitan dengan
pembukaan lahan dengan
pembakaran hutan.

Opportunity

sawit juga merupakan
komoditas strategis karena
merupakan bahan baku
minyak goreng yang
merupakan salah satu dari
sembilan bahan makanan
pokok di Indonesia.

• Pengembangan
pemanfaatan limbah kelapa
sawit untuk industri,
diantaranya: tempurung
kelapa sawit untuk bahan
pembuat arang, bungkil
kelapa sawit untuk pakan
ternak, dan lain
sebagainya.

Threath

dibanding kelapa sawit.

Lanjutan Tabel 3.1

Karet Alam • Indonesia merupakan salah satu
negara produsen karet alam terbesar
di dunia.

• Sumatera Utara merupakan salah
satu daerah penghasil karet terbesar
di Indonesia.

• Karet merupakan komoditas
unggulan ekspor nasional, dan nilai
ekpor karet merupakan yang terbesar
dibanding komoditas unggulan
lainnya, sehingga karet cukup penting
sebagai penghasil devisa negara.

• Karet alam digunakan sebagai bahan
baku berbagai industri, seperti:
industri ban, mainan anak-anak dan
permen karet.

• Keadaan iklim yang semakin
tidak menentu, sehingga
musim penghujan datang
tidak menentu. Padahal
kualitas getah karet akan
menurun jika terkena air
hujan.

• Kebakaran hutan di daerah
Sumatera, asapnya
menyebabkan kelembaban
udara meningkat dan
kualitas tanaman karet
menurun. Sedangkan
kekeringan akibat kebakaran
juga dapat menyebabkan
produksi getah menurun.

• Akses petani terhadap harga
karet dunia sangat terbatas.

• Mekanisme harga karet
ditingkat petani sangat
ditentukan oleh para toke
(pemilik modal), bahkan tak
jarang seorang toke besar
bisa menguasai lahan,
modal, sarana transportasi
untuk mengangkut hasil
getah karet sekaligus
menentukan harga dan
kualitas getah karet petani.

• Maraknya penyelundupan
bahan baku karet ke
Malaysia.

•  Harga karet alam dunia
sangat berfluktuasi. Dan
biasanya kontrak jual beli
sudah dilakukan sejak
beberapa bulan sebelum
karet dipanen, terkadang
harga yang tertera pada
kontrak, seiring dengan terus
berfluktuasinya harga dunia
, maka bisa terjadi harga
kontrak akan lebih rendah
dari harga pasaran.

• Kualitas getah karet lokal
masih rendah dan tidak ada
peningkatan dalam riset dan
pengembangan tanaman
karet.

• Banyak perkebunan karet
yang sudah tua dan rusak
dan belum direhabilitasi
(peremajaan). Sebagian
besar tanaman karet di
sentra produksi Sumatera
Utara  sudah berumur tua.

• Serangan penyakit tanaman,
diantaranya: jamur putih
yang sangat berbahaya bagi
tanaman karet.

• Permintaan karet alam dunia
akan terus meningkat,
terutama dari negara-
negara: China, Jepang,
Korea, dan India. Diantara
negara-negara tersebut,
China merupakan
konsumen terbesar.

• Harga karet sintetis relatif
lebih mahal dibanding karet
alam, karena semakin
naiknya harga minyak bumi
sebagai bahan baku
pembuatan karet sintetis,
sehingga permintaan
terhadap karet alam akan
terus meningkat.

• Luas perkebunan karet
di Sumatera Utara
semakin menurun,
karena banyak lahan
yang dikonversi
menjadi lahan untuk
kelapa sawit. Pemilik
lahan melakukan hal
tersebut karena kelapa
sawit dinilai lebih
menguntungkan.

• Negara produsen karet
duania terus
meningkatkan kuota
ekspor mereka
sehingga harga karet
dunia semakin turun.

• Produktivitas lahan
karet Indonesia relatif
rendah dibanding
negara penghasil karet
lainnya, dengan lahan
yang lehih kecil,
Thailand bisa
memproduksi karet
lebih banyak dibanding
Indonesia.

• Melemahnya nilai
Dollar akan
mengakibatkan kineja
ekspor karet menurun.
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Komoditas Strenght Weakness Opportunity Threath

Lanjutan Tabel 3.1

Kayu Lapis • Penggunaan lahan di Sumatera Utara
didominasi oleh hutan (lebih dari 35%
lahan digunakan untuk hutan),
sehingga kayu bahan baku kayu lapis
cukup banyak.

• Iklim tropis yang dimiliki Indonesia,
menyebabkan waktu tanam yang
diperlukan jauh lebih singkat
dibanding di negara beriklim dingin.

• Banyak hutan-hutan yang
telah ditebangi tidak
dilakukan reboisasi
sehingga produksi kayu
tidak berkesinambungan.

• Isu lingkungan hidup,
bahwa konversi hutan
heterogen (hutan tropis)
menjadi hutan homogen
(hutan tanaman industri)
akan mengganggu
keseimbangan alam.

• Kebakaran hutan yang
sampai saat ini sangat sulit
untuk ditangani.

•  Infrastruktur dan
transportasi yang tidak
memadai untuk
pengangkutan kayu.

• Walau permintaan terhadap
kayu lapis dunia mengalami
kecenderungan yang
menurun, akan Indonesia
masih berpotensi untuk
melakukan ekspor kayu
lapis ke negara-negara
tujuan baru.

• Permintaan kayu lapis untuk
pasar dalam negeri juga
cukup berpotensi untuk
meningkat karena aktivitas
pembangunan dan industri
furnitur.

• Penebangan liar dan
penyelundupan kayu
gelondongan ke
negara tetangga,
sehingga Indonesia
kehilangan devisa
sekaligus nilai tambah
dari pengolahan kayu.

• Konversi hutan di
Sumatera Utara
menjadi lahan
perkebunan dan
transmigarasi.

• Isu lingkungan hidup
di dunia internasional
dapat berpotensi
menjadi ancaman
apabila pengelolaan
hutan dilakukan secara
tidak berkelanjutan.

Aluminium • Dekat dengan sumber bahan baku
• Terdapat pabrik peleburan bijih

aluminium yang cukup besar, yaitu
PT.Inalum.

• Pasokan energi (listrik) dari PLTA
Asahan yang terletak dekat dari
kawasan industri.

• Dukungan infrastruktur terutama
infrastruktur pelabuhan, karena letak
kawasan industri peleburan bijih
aluminium PT.Inalum dekat dengan
pelabuhan Belawan yang berkapasitas
ekspor.

• Akhir-akhir ini pasokan gas
untuk industri sering kurang,
karena para produsen gas
alam lebih suka mengekspor
gasnya ke luar negeri
dengan harga yang lebih
mahal.

• PLTA Asahan sangat
mengandalkan debit air dari
danau Toba.  Menurunnya
permukaan air danau Toba
juga mempengaruhi
produksi listrik PLTA Asahan
sehingga dapat
mengganggu proses
produksi.

• Indonesia merupakan salah
satu negara produsen
aluminium terbesar dunia
(masuk 30 besar).

• Permintaan aluminium dunia
diperkirakan akan terus
meningkat karena
penggunaan aluminium
untuk berbagai keperluan
industri.

• Di pasar dunia, produk
aluminium Indonesia
bersaing dengan
produk aluminium dari
negara-negara maju,
seperti: Kanada,
Amerika Serikat,
Australia, dan juga
China.

Kopi • Sumatera Utara merupakan salah satu
daerah penghasil kopi berkualitas di
Indonesia.

• Kopi dari Sumaetra Utara sudah bisa
menembus pasar ekspor dengan
negara tujuan ekspor utama adalah
Jepang.

• Kopi Sumatera Utara harus
bersaing tak hanya dengan
produsen kopi dari dalam
negeri Indonesia tetapi juga
dari negara lain.

• Ekspor kopi masih banyak
berupa olahan tingkat
rendah, sehingga nilai
tambah yang didapat tidak
banyak.

• Permintaan terhadap kopi
diperkirakan akan terus
meningkat karena saat ini
kopi tidak hanya digunakan
sebagai bahan baku
minuman tetapi juga
digunakan sebagai bahan
baku makanan.

• Produsen kopi utama
dunia banyak yang
merupakan negara
maju yang mampu
memproduksi kopi
dengan tingkat olahan
yang lebih tinggi
sehingga bisa
memperoleh nilai
tambah yang tinggi.
Seringkali bahan
baku produk kopi
mereka berasal dari
negara berkembang
seperti Indonesia.

Udang-udangan • Sumatera Utara memiliki garis pantai
yang cukup panjang dan potensial
untuk dikembangkan usaha
perikanan.

• Potensi untuk pengembangan usaha
tambak.

• Penyakit yang menyerang
udang membuat udang
menjadi cacat dan tidak laku
di pasaran ekspor.

• Pengelolaan tambak yang
belum maju.

•  Pembukaan tambak besar-
besaran tanpa
memperhatikan dampak
terhadap lingkungan.

• Kenaikan harga BBM
menyebabkan ongkos 
melaut para nelayan naik.

• Permintaan udang di pasar
internasional cukup besar,
dan kemungkinan untuk
memasarkan udang ke
negara-negara pasaran baru
masih cukup besar.

• Beberapa penyakit,
hanya ditemukan di
daerah Sumatera
Utara, sedangkan
daerah lain tidak.

• Penangkapan ikan
oleh nelayan dari
negara lain yang
menggunakan kapal
yang lebih canggih.

• Penetapan standard
yang terlalu tinggi
terhadap produk
ekspor dari Indonesia
(negara berkembang)
yang dilakukan oleh
negara-negara
importir (terutama
negara maju).
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3.2.2. Riau

Sektor Andalan

Sektor pertambangan dan penggalian
memiliki peranan yang cukup besar dalam
perekonomian Provinsi Riau. Ini terlihat
sumbangan masing-masing sektor terhadap
total PDRB. Pada tahun 2005, sumbangan
sektor pertambangan dan penggalian
mencapai 55,4 persen atau lebih dari
setengah PDRB Provinsi Riau disumbang
oleh sektor pertambangan dan penggalian.
Selain sektor pertambangan dan penggalian,
sektor lainnya yang juga memberikan
sumbangan yang cukup besar adalah sektor
pertanian dan industr i  manufaktur
(pengolahan), dimana sumbangan sektor
pertanian adalah sebesar 16,8 persen dan
sektor industri pengolahan sebesar 10,1
persen.
Sumbangan sektor pertambangan yang
cukup besar terhadap perekonomian Riau
terutama berasal dari hasil tambang minyak
dan gas bumi karena Riau merupakan
daerah yang kaya akan cadangan minyak
bumi. Selain minyak dan gas bumi, Riau
juga memiliki berbagai barang tambang

Grafik 3.16
Sumbangan Masing-masing Sektor PDRB

Terhadap Total PDRB Provinsi Riau
Tahun 2005

lainnya yang potensial untuk dikembangkan, seperti: granit, kaolin, kapur, batu bara, dan lain sebagainya.

Sektor pertanian Riau didominasi oleh perkebunan terutama perkebunan kelapa sawit. Riau merupakan salah
satu daerah penghasil kelapa sawit utama di Indonesia dan areal perkebunan kelapa sawit Riau terus mengalami
kenaikan dari tahun ke tahun.

Sektor industri pengolahan Riau terutama berupa industri manufaktur alat-alat elektronik dan telekomunikasi.
Industri pengolahan Riau juga sudah cukup maju. Hal ini antara lain dikarenakan Riau memiliki beberapa kawasan
industri terpadu yang cukup besar, antara lain: Kawasan Industri Dumai, Pekanbaru/Tenayan, Kuala Enok, dan
Pakning. Kawasan-kawasan industri tersebut merupakan didominasi oleh industri-industri manufaktur seperti: industri
garment, tekstil, perakitan kendaraan bermotor, dan alat-alat elektronik.

Komoditas Ekspor Utama

Berdasarkan nilai ekspor, komoditas ekspor non migas Riau didominasi oleh komoditas-komoditas hasil industri,
yaitu industri hasil pertanian, dan industri manufaktir komponen alat elektronik dan telekomunikasi.

Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3.17
Perkembangan Komoditas Ekspor Non Migas Utama Provinsi Riau

Berdasarkan Nilai FOB (US Dollar)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.
Ket: Tahun 2006 sampai dengan bulan September

Komoditas-komoditas dengan nilai ekspor
terbesar adalah antara lain: minyak
nabati, komponen alat elektronik,
komponen alat telekomunikasi, pulp dan
kertas.

Minyak Nabati

Produksi minyak nabati Riau
terutama berupa minyak kelapa sawit.
Riau merupakan salah satu daerah
penghasil utama kelapa sawit di
Indonesia. Pada tahun 2004, luas area
perkebunan kelapa sawit Riau merupakan
yang terluas di Indonesia, yaitu seluas
1.368.283 Ha. Sedangkan produksi Crude
Palm Oil (CPO)/minyak kelapa sawit
mentah Riau mencapai 3.268.108 ton
dan merupakan yang terbesar di
Indonesia. (Lihat Grafik. Perkembangan
Luas Area Perkebunan Kelapa Sawit dan
Perkembangan Produksi Minyak Kelapa
Sawit Riau Tahun 1999-2004).
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Grafik  3.18

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Grafik  3.19

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Komponen Alat Elektronik dan Komponen Alat Telekomunikasi

Industri komponen alat elektronik dan industri komponen alat telekomunikasi merupakan salah satu komoditas
ekspor utama provinsi Riau selain ekspor hasil-hasil minyak bumi. Akan tetapi sebagian besar industri tersebut
berada di kawasan industri di daerah Batam, sehingga setelah adanya pemekaran wilayah dan lahirnya Provinsi
Kepulauan Riau, potensi Provinsi Riau dalam industri komponen alat elektronika dan industri komponen alat
telekomunikasi akan cukup banyak berkurang.

Pulp dan Waste Paper (Bubur Kertas)

Selain kaya akan barang tambang, Riau juga
merupakan daerah yang memiliki potensi kehutanan
yang cukup besar. Di Riau terdapat beberapa
industri pulp dan bubur kertas besar, diantaranya
adalah PT Indah Kiat dan PT Riau Andalan Pulp &
Paper.

Kontribusi ekspor pulp-waste paper terhadap
total ekspor sektor industri provinsi Riau merupakan
yang terbesar dan nilainya mengalami kenaikan.
Pada tahun 2005 nilai ekspor pulp-waste paper
memberi kontribusi sebesar 61 persen terhadap
total ekspor  provinsi.

Grafik 3.20
Kontribusi Ekspor Pulp - Waste Paper Provinsi Riau

Tahun 2005

Sumber: BPS Riau, Riau dalam Angka 2005.
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Kayu bahan baku industri pulp-waste paper berasal dari perkebunan atau penebangan langsung (hutan alam).
Sebagian besar kebutuhan bahan baku kayu tersebut dipenuhi melalui penebangan langsung hutan alam dan hanya
sebagian kecil saja yang dipenuhi melalui perkebunan.

Industri pulp-waste paper merupakan salah satu industri yang memiliki efek terhadap kerusakan lingkungan,
baik dalam hal sumber bahan baku maupun dalam hal limbah industrinya. Sumber bahan baku industri ini yang
bersumber dari hutan mengakibatkan terjadinya deforestasi dikarenakan cukup banyak perusahaan HPH (Hak
Pengelolaan Hutan) yang tidak melakukan reboisasi terhadap hutan yang mereka tebang sebagaimana mestinya.
Disamping itu, industri ini juga menghasilkan limbah yang cukup berbahaya. Walau demikian, prospek industri ini
cukup bagus, terutama bagi Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu eksportir pulp-waste paper terbesar
di dunia, selain Kanada, Amerika Serikat, Swedia, Brazil, Chili, dan Finlandia, Jerman, Rusia, Belgia, dan Spanyol.
Disamping itu, sebagai daerah tropis, Indonesia memiliki sumber bahan baku kayu dengan kualitas yang cukup
baik.

Grafik dibawah ini, menunjukan tren perkembangan permintaan terhadap pulp –waste paper. Pada tahun 2001
sempat mengalami penurunan akan tetapi mulai tahun 2003, permintaannya mulai naik kembali.

Grafik  3.21
Perkembangan Permintaan Pulp-Waste Paper

(SITC code 251)  Dunia Tahun 2000-2004
(Juta US Dollar)

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.

Tabel 3.2
Analisa SWOT Perekonomian Riau

Komoditas

Minyak Nabati
(minyak kelapa
sawit)

Strenght

• Riau merupakan daerah yang
memiliki perkebunan kelapa sawit
terluas di Indonesia.

• Di Riau terdapat banyak pelabuhan
yang bisa mendukung kegiatan
ekspor komoditas kelapa sawit.

Weakness

• Pengelolaan perkebunan
kelapa sawit belum sebagus
negara lain terutama negara
tetangga Malaysia, sehingga
produktivitas perkebunan
kelapa sawit Indonesia
masih rendah.

Opportunity

• Permintaan terhadap
komoditas kelapa sawit
dunia yang meningkat
seiring dengan kenaikan
harga minyak bumi.

• Beberapa negara yang
bukan tujuan ekspor
tradisional komoditas
kelapa sawit Indonesia
berpotensi untuk dijadikan
daerah tujuan ekspor baru,
terutama negara-negara
yang sedang
mengembangkan bahan
bakar biodiesel.

Threath

• Negara lain terutama
Malaysia, juga
merupakan penghasil
kelapa sawit utama
dunia dan perkebunan
kelapa sawit di negara
tersebut dikelola
dengan teknologi yang
lebih canggih.

Komponen Alat
Elektronik

• Letak Riau yang strategis dan dekat
dengan Singapura, sangat
mendukung dalam kegiatan ekspor
komponen alat elektronik ke luar
negeri.

• Di Riau terdapat beberapa kawasan
industri dan pelabuhan yang bisa
mendukung kegiatan produksi dan
ekspor-impor komponen alat
elekronik.

• Sebagian besar bahan baku
masih harus didatangkan
dari luar negeri.

• Bea masuk bahan baku
yang cukup tinggi
menyebabkan ongkos
produksi menjadi mahal.

• Industri komponen alat
elektronika sebagian besar
berada di kawasan indstri
di Batam, yang kini
merupakan bagian dari
Provinsi Kepulauan Riau,
sehingga Provinsi Riau
kemungkinan akan
kegilangan potensi dari
industri ini.

• Peluang pasar dunia
terhadap produk elektronik
masih terbuka lebar,
terutama untuk produk
elektronik berharga murah.

• Negara lain terutama
China mampu
memproduksi
komponen alat
elektronik dengan
harga murah, bahkan
jauh lebih murah.

• Membanjirnya produk
elektronik buatan
China berharga murah
di pasar Indonesia.
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Tabel 3.2
Analisa SWOT Perekonomian Riau

Komoditas

Komponen Alat
Telekomunikasi

Strenght

• Letak Riau yang strategis dan dekat
dengan Singapura, sangat
mendukung dalam kegiatan ekspor
komponen alat telekomunikasi ke
luar negeri.

• Di Riau terdapat beberapa kawasan
industri dan pelabuhan yang bisa
mendukung kegiatan produksi dan
ekspor-impor komponen alat
telekomunikasi.

Weakness

• Sebagian besar bahan baku
masih harus didatangkan
dari luar negeri.

• Hampir sama seperti industri
komponen alat elektronika,
industri komponen alat
telekomunikasi sebagian
besar juga berada di
kawasan indstri di Batam,
yang kini merupakan bagian
dari Provinsi Kepulauan
Riau, sehingga Provinsi Riau
kemungkinan akan
kegilangan potensi dari
industri ini.

Opportunity

• Era globalisasi yang
berdampak terhadap
peningkatan permintaan
dunia terhadap alat
telekomunikasi.

Threath

• Negara lain terutama
China mampu
memproduksi
komponen alat
elektronik dengan
harga murah, bahkan
jauh lebih murah

Pulp-waste
paper

• Riau memiliki sumber daya kehutanan
yang cukup besar

• Di Riau terdapat industri pulp-waste
paper besar, beberapa diantaranya
merupakan investasi asing.

• Sebagai negara tropis, Indonesia
memiliki keunggulan dibandingkan
negara subtropis karena pohon bahan
baku kayu bisa tumbuh lebih cepat.

• Bahan baku kayu sebagian
besar berasal dari
penebangan langsung
hutan alam dan hanya
sebagian kecil saja yang
berasal dari perkebunan.

• Persediaan kayu dari hutan
alam makin lama makin
berkurang.

• Beberapa industri pulp-
waste paper mendapat
pasokan kayu yang bersal
dari aktivitas penebangan
hutan secara liar (illegal
logging).

• Pengembangan kawasan
HTI (Hutan Tanaman
Industri) dan aktivitas
penebangan hutan
seringkali menimbulkan
konflik dengan masyarakat
adat, terutama terjadi jika
penebangan dilakukan di
kawasan hutan tanah adat.

• Sangat banyak perusahaan
penebangan hutan yang
tidak melakukan reboisasi
erhadap hutan yang mereka
tebang.

• Industri pulp-waste paper
merupakan industri padat
modal. Karena selain untuk
pembangunan pabrik,
industri ini juga
membutuhkan modal yang
tidak sedikit dalam
pemeliharaan tanaman
pohon hingga bisa dipanen
yang membutuhkan waktu
hingga bertahun-tahun.

• Sebagai negara tropis,
Indonesia memiliki
keunggulan dibandingkan
negara penghasil kayu
lainnya yang berada di
daerah subtropis karena
pohon bahan baku kayu
bisa tumbuh lebih cepat.

• Permintaan terhadap pulp-
waste paper dunia
mengalami kenaikan

• Negara penghasil
pulp- waste paper lain,
terutama negara-
negara maju di
kawasan skandinavia
sudah
mengembangkan
industri pulp-waste
paper  yang ramah
lingkungan sehingga
keberlangsungan
industri ini di negara-
negara tersebut lebih
berkesinambungan
dan meminimalisir
kerusakan lingkungan.

3.2.3. Bengkulu

Sektor Andalan

Perekonomian Provinsi Bengkulu sebagian besar didominasi oleh sektor pertanian, dimana sumbangan sektor
pertanian terhadap PDRB Bengkulu mencapai 39,8 persen. Sektor-sektor lainya yang juga memberikan sumbangan
yang cukup besar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang menyumbang sebesar 20,1 persen dan
sektor jasa-jasa yang menyumbang sebesar 16,1 persen.

Bengkulu bukan merupakan daerah yang kaya akan hasil tambang. Sektor pertambangan hanya menyumbang
sebesar 3,2 persen terhadap keseluruhan PDRB Provinsi Bengkulu. Walau demikian, berdasarkan nilai FOB (US
Dollar) batu bara merupakan salah satu komoditas ekspor utama provinsi ini. Tetapi dibandingkan provinsi lainnya,
pertambangan batu bara di Bengkulu relatif kecil. Selain batu bara, komoditas ekspor utama provinsi Bengkulu
lainnya adalah karet alam.
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Grafik 3.22
Grafik Sumbangan Masing-masing Sektor PDRB

Terhadap Total PDRB Bengkulu Tahun 2005

Komoditas Ekspor Utama

Dibanding provinsi-provinsi lainnya baik
di Sumatera maupun di Indonesia, nilai
ekspor Bengkulu relatif kecil. Selain karena
sumber daya yang relatif terbatas, dukungan
infrastruktur pendukung seperti fasilitas
pelabuhan pun masih kurang. Walau
demikian, Bengkulu tetap memiliki potensi
untuk meningkatkan perekonomiannya
dengan mengembangkan beberapa
komoditas seperti karet alam dan batu bara
yag merupakan komoditas ekspor terbesar
provinsi ini.

Pada grafik ini terlihat bahwa nilai
ekspor komoditas karet alam dan batu bara
dari tahun 2004 hingga 2005 mengalami
kenaikan, sampai bulan September 2006
nilai ekspor kedua komoditas ini sudah
menunjukkan angka yang cukup tinggi.

Grafik 3.23
Perkembangan Komoditas Ekspor Non-Migas Utama
Provinsi Bengkulu Berdasarkan Nilai FOB (US Dollar)

Tahun 2004-2006

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.
Ket: Tahun 2006 sampai dengan bulan September.

Karet Alam

Bengkulu merupakan salah satu daerah penghasil
karet alam di Indonesia. Akan tetapi dibanding provinsi
lainnya, produksi karet Bengkulu masih relatif kecil.
Pada tahun 2004, produksi karet Bengkulu sebesar
2,08 persen dari total produksi karet nasional.

Luas areal perkebunan karet di Bengkulu terus
mengalami penurunan, sedangkan produksi karetnya
terus mengalami kenaikan. Ini artinya pengelolaan
perkebunan karet dilakukan dengan lebih baik sehingga
dengan luas areal yang semakin kecil, produksi karet
Bengkulu justru mengalami kenaikan. Pada tahun
2002, luas areal perkebunan karet Bengkulu adalah
sebesar 72.949 Ha dengan produksi sebesar 34.432
Ton, pada tahun 2004 luas areal perkebunan keret
Bengkulu turun menjadi sebesar 69.945 Ha dengan
produksi yang naik menjadi sebesar 42.930 Ton, atau
naik sekitar 24,7 persen dibanding produksi tahun
2002.

Grafik.  3.24

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah.
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Tabel 3.3
Analisa SWOT Perekonomian Bengkulu

Komoditas Strenght Weakness Opportunity Threath

Karet Alam • Tanah di daerah Bengkulu cocok
untuk ditanami tanaman keras seperti
karet.

• Karet merupakan komoditas unggulan
ekspor nasional, dan nilai ekpor karet
merupakan yang terbesar dibanding
komoditas unggulan lainnya,
sehingga karet cukup penting sebagai
penghasil devisa negara.

• Karet alam digunakan sebagai bahan
baku berbagai industri, seperti:
industri ban, mainan anak-anak dan
permen karet.

• Areal perkebunan karet
yang mayoritas merupakan
perkebunan rakyat, sangat
minim kegiatan riset dan
pengembangan sehingga
produktivitasnya masih
relatif rendah.

• Banyak perkebunan karet
yang sudah tua dan
produktivitasnya sudah
menurun.

• Sarana infrastruktur
terutama jalan dan
pengangkutan untuk
mengangkut hasil
perkebunan yang masih
terbatas.

• Produk olahan karet masih
terbatas (biasanya hanya
berupa karet remah),
sehingga tidak bisa
mendapat nilai tambah yang
tinggi.

• Kenaikan harga minyak
bumi menyebabkan
produksi karet sintetis yang
berbahan dasar minyak
bumi akan terus berkurang,
diperkirakan tahun-tahun
ke depan penggunaan
karet alam akan terus
meningkat.

• Pengembangan industri
polimer yang menggunakan
bahan dasar karet juga
akan terus meningkat
sehingga permintaan
terhadap karet juga akan
meningkat.

• Perkebunan karet di
negara lain relatif
masih baru dan lebih
produktif.

• Negara lain banyak
yang serius dalam
mengembangkan
perkebunan karet
dengan melakukan
kegiatan riset dan
pengembangan
sehingga bisa lebih
produktif.

Batu Bara

Di Indonesia, pulau penghasil batu bara terbesar adalah Kalimantan dan Sumatera. Bengkulu merupakan
daerah penghasil batu bara di Sumatera, selain Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Sumatera Barat. Walau tidak
termasuk daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia, batu bara merupakan salah satu komoditas ekspor
utama provinsi Bengkulu. Penambangan batu bara Bengkulu terutama di daerah Bengkulu Utara dan Bengkulu
Selatan.

Penambangan batu bara di Indonesia masih sangat potensial untuk dilakukan karena disamping sebagai
komoditas ekspor, batu bara juga sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, yaitu untuk
bahan bakar pembangkit listrik, pabrik, dan juga rumah tangga.

Batu Bara • Bengkulu memiliki potensi batu bara
yang masih cukup besar dan belum
tergali.

• Pemerintah daerah mulai
mengembangkan pembangunan
pabrik briket batu bara dan melakukan
sosialisasi batu bara sebagai bahan
bakar alternatif terutama untuk
industri.

• Perusahan penambangan
batu bara banyak yang tidak
melakukan reklamasi dan
penghijauan kembali
kawasan pertambangan
sehingga area sekitar bekas
pertambangan seringkali
mengalami kerusakan
lingkungan.

• Kegiatan ekspor batu bara
bengkulu terkendala oleh
sarana pelabuhan yang
tidak memadai.

• Sejak otonomi daerah,
sering terjadi tumpang tindih
izin penambangan.

• Kegiatan penambangan
batu bara liar oleh
penduduk.

• Kenaikan harga minyak
bumi dunia, mendorong
pemanfaatan energi
alternatif lain sebagai bahan
bakar, diantaranya adalah
batu bara.

• Bengkulu memiliki potensi
batu bara dengan kadar
kalori tinggi yang sangat
dibutuhkan untuk diolah
menjadi briket pengganti
bahan bakar.

• Pemerintah Bengkulu sudah
mulai menggalakan
penggunaan briket batu
bara sebagai bahan bakar
alternatif terutama untuk
industri.

• Negara atau provinsi
lain penghasil batu
bara memiliki teknologi
pertambangan batu
bara yang lebih maju
serta fasilitas
infrastruktur terutama
pelabuhan yang lebih
memadai.

• Negara atau provinsi
lain menghasilkan
lebih banyak batu bara
sehingga bisa
mencapai skala
produksi yang lebih
efisien.

3.3.1. Tren Perkembangan Investasi Asing di Kawasan Regional

Asian Development Bank (ADB) memprediksi perekonomian Asia akan tumbuh sekitar 7 persen di tahun 2007.
Pertumbuhan ini didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang pesat dari negara Cina dan India yang mana kedua
negara ini memberikan kontribusi lebih dari 50 persen dari total PDB Asia, sementara negara-negara lain di Asia
diperkirakan akan tumbuh sekitar 5 persen di tahun 2007. (ADB,2007).

Perekonomian Asia Tenggara diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,3 persen di tahun 2007. Ketidakstabilan politik
(Myanmar, Thailand) dan penundaan beberapa proyek infrastruktur besar diperkirakan menjadi penghambat
tumbuhnya perekonomian di negara tersebut. Sementara di Malaysia, rebound dari investasi menjadi pendorong
pertumbuhan ekonominya meskipun konsumsi domestik masih melambat.

Untuk Indonesia, diperkirakan tingkat inflasi yang tinggi dan tingginya tingkat suku bunga sebagai akibat kenaikan
harga BBM menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi di tahun 2006. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi
Indonesia di tahun 2006 sekitar 5.4 persen jauh di bawah target pemerintah yang menetapkan sekitar 6.2 persen.
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Upaya pemerintah untuk mempercepat pencairan budget di tahun 2007 diharapkan dapat mendorong konsumsi
domestik (konsumsi pemerintah dan investasi pemerintah) sehingga dapat mendorong atau paling tidak
mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi sama dengan tahun 2006.

Grafik  3.25
Perkembangan Investasi Asing di Asean dan Indonesia

Sumber: Asean. Statistical year book.
Keterangan: untuk tahun 2006-2008 merupakan prediksi dengan menggunakan metode moving average 3 tahun.

1  Angka yang serupa dicapai Indonesia di tahun 1996 yaitu US$ 6.194 juta
2  IBRD/ World Bank,” Doing Business 2007:How to Reform”. 2006

Sementara itu jika dilihat trend investasi asing secara total di kawasan regional (ASEAN) menunjukan peningkatan
yang cukup signifikan di tahun 2005. Berdasarkan data, total PMA di negara ASEAN mencapai sekitar US$ 35 juta
di tahun 2005. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pencapaian sebelum krisis keuangan di kawasan ini. Kondisi
yang hampir serupa juga dialami Indonesia. Sejak tahun 2000, tren investasi asing melalui PMA menunjukan tren
yang membaik. Di tahun 2005, jumlah investasi asing sudah mendekati angka yang sama seperti sebelum krisis
yaitu sekitar US$ 6.1 juta1. Grafik 3.25 menunjukan perkembangan investasi asing di Indonesia dan di Asean.

Meskipun tren investasi asing menunjukan peningkatan, akan tetapi secara internasional daya saing Indonesia
kalah jauh dari negara-negara tetangga. Studi yang dilakukan oleh IFC-World Bank mengenai kemudahan berbisnis
di tahun 2006 menunjukan bahwa Indonesia berada di peringkat 135 di tahun 2006, turun 4 tingkat dari tahun
sebelumnya. Bandingkan dengan Vietnam (104), Thailand (18), Malaysia (25), Philipina (126) dan Cina (93)2.  Jenis
investasi asing yang masuk ke Indonesia umumnya yang bersifat resource based dan labor based industries.
Sementara di kawasan Asia, selain Indonesia, Vietnam, dan China mulai menunjukan kemampuannya. Banyak
produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia juga dihasilkan oleh kedua negara tersebut dengan kualitas yang
lebih baik dan harga yang lebih bersaing.

Tabel 3.4
Perbandingan Persetujuan Rencana PMDN dan Realisasi PMDN,

2001-2006

Sumber: Diolah dari Laporan BKPM
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Perkembangan investasi di Sumatera secara rata-rata menunjukan peningkatan. Data dari BPKM menunjukkan
total kumulatif PMA dan PMDN yang disetujui mencapai masing-masing 799 dan 270 proyek untuk periode 2001-
2006 dengan nilai total kumulatif mencapai masing-masing US$ 14.460 juta dan Rp 79.925 miliar. Meskipun trend
PMA dan PMDN yang disetujui menunjukan peningkatan akan tetapi jika dibandingkan dengan realisasi ternyata
dari seluruh PMA dan PMDN yang disetujui, rata-rata tiap tahunnya hanya terealisasi masing-masing 3 persen dan
10 persen untuk jumlah proyek dan 5 persen serta 7 persen untuk nilai investasi di periode 2001-2005. Tabel  3.4
dan  3.5 masing-masing menunjukan kumulatif persetujuan PMDN dan PMA serta rata-rata tahunan perbandingan
realisasi terhadap persetujuan selama tahun 2001-2006.

Tabel 3.5
Perbandingan Persetujuan Rencana PMA dan Realisasi PMA ,

Tahun 2001-2006

Sumber: Diolah dari data BKPM

Dari segi potensi, sebenarnya Sumatera cukup menjanjikan terutama dari potensi bahan baku sumber daya
alam. Sumatera berpotensi untuk menjadi tempat penghasil hasil perkebunan, hutan, pertambangan dan perikanan.
Beberapa daerah cocok untuk menjadi daerah tujuan wisata seperti Bukit Tinggi, dan Danau Toba. Disamping itu
taman nasional yang ada juga dapat dijadikan daerah tujuan wisata alam.

Rendahnya realisasi investasi dikarenakan beberapa faktor penting antara lain keterbatasan sumber energi.
Sejak beberapa tahun terakhir suplai energi di Sumatera bisa dikatakan terbatas. Di beberapa provinsi penggiliran
pemadaman listrik kerap dilakukan. Hal ini membuat investor harus menambah biaya untuk membangun pembangkit
listrik sendiri yang mana membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Disamping itu karena kebanyakan dari pembangkit
listrik ini mengandalkan bahan bakar solar / diesel dengan adanya kenaikan harga BBM menambah biaya operasional.
Faktor lain adalah kondisi prasarana jalan di Sumatera. Dari panjang jalan yang tersedia (nasional, provinsi, dan
kabupaten) sebagian besar dalam kondisi tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat). Hanya jalan nasional yang
memiliki kemantapan sekitar 80,6 persen sementara untuk jalan provinsi dan kabupaten kemantapannya hanya
mencapai masing-masing 54 persen dan 47 persen di tahun 2006. Terbatasnya dana yang tersedia mengakibatkan
pemeliharaan jalan-jalan tersebut menjadi tidak optimal. Dengan kondisi ruas jalan yang seperti itu, biaya transportasi
menjadi meningkat.

Faktor lain yang juga tidak kalah penting yang mempengaruhi rendahnya realisasi investasi di Sumatera adalah
masalah perijinan, pungutan liar dan kepastian hukum. Penyerobotan lahan, lamanya proses perijinan dan pungutan
liar yang dilakukan baik oleh oknum pemerintah maupun masyarakat merupakan faktor klasik yang terkait dengan
masalah kelembagaan di Indonesia.

Dalam upaya mendongkrak daya saing dan mendorong investasi di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan
instruksi presiden no 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi. Di tingkat yang lebih teknis,
Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 24 tahun 2006 tentang pedoman
pelayanan satu pintu (one stop services), dimana mengharuskan kabupaten/kota dan provinsi untuk membentuk
sistem pelayanan satu pintu (one stop service/OSS) untuk masalah perijinan. Peraturan ini meminta pemerintah
daerah untuk membentuk unit OSS dalam waktu 1 tahun. Apabila semua paket kebijakan ini ditambah perbaikan
infrastruktur diharapkan daya saing Indonesia meningkat di tahun-tahun mendatang. Peningkatan daya saing ini
selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan investasi di masa datang.

3.3.2 Tren Perkembangan Komoditas Unggulan Daerah Sumatera di Internasional

Komoditas unggulan Sumatera yang diekspor selain migas adalah hasil perkebunan seperti kelapa sawit, dan
karet. Komoditas lainnya adalah hasil perikanan seperti udang-udangan, kayu lapis dan batu bara. Di dalam bagian
hanya akan dilihat dua komoditas utama yaitu kelapa sawit dan karet mengingat kedua komoditas ini memberikan
kontribusi yang sangat signifikan bagi ekspor Sumatera. Di samping itu, kedua komoditas ini hampir terdapat secara
merata di sebagian besar provinsi di Sumatera.
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A. Kelapa sawit

Tren permintaan internasional untuk kelapa sawit cukup tinggi. Salah satu penyebabnya adalah permintaan
akan energi alternatif seperti biodisel. Seperti diketahui, biodisel merupakan energi alternatif untuk bahan bakar
yang menggunakan minyak nabati dan kelapa sawit merupakan salah satu alternatifnya.  Data menunjukan bahwa
Indonesia merupakan produsen terbesar kedua setelah Malaysia. Berbeda dengan Malaysia, pertumbuhan produksi
kelapa sawit Malaysia mengalami penurunan dari 12 persen p.a (1980-1992) menjadi 6,5 persen p.a di periode
1992-2002. Sementara Indonesia mengalami peningkatan laju pertumbuhan dari 9 persen menjadi 10,7 persen di
periode yang sama. Pertumbuhan yang tinggi di Indonesia disebabkan karena pertambahan lahan produksi (EC,2006).
Sementara itu pertumbuhan konsumsi minyak kelapa sawit dunia mencapai sekitar 7.4 persen pertahun selama
periode 1980-2002  dengan laju pertumbuhan yang tinggi berada di Asia dan Amerika Latin yang mencapai lebih
dari 9 persen (EC, 2006).

Salah satu keunggulan dari minyak kelapa sawit adalah komposisi asam lemak yang relatif lebih rendah
dibandingkan harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan jenis minyak nabati lain. Ini menjadikan
minyak kelapa sawit menjadi pilihan bagi industri makanan baik di negara maju maupun berkembang sehingga total
permintaan akan minyak kelapa sawit akan cenderung meningkat di masa datang di tingkat internasional.
Sementara itu hambatan di masa datang selain masalah internal (prasarana transportasi, energi, dan keterbatasan
lahan) adalah masalah isu kesehatan dan lingkungan. Beberapa waktu lalu ada penelitian di negara maju yang
mendiskriminasikan nilai nutrisi dari kelapa sawit dengan isu kolesterol. Isu lingkungan yang perlu diantisipasi adalah
masalah proses pembukaan lahan dimana banyak yang terjadi adalah pengubahan lahan konservasi menjadi lahan
kelapa sawit disamping itu juga land clearing dengan cara membakar hutan sehingga menimbulkan polusi asap.
Pergeseran penggunaan lahan dari lahan konservasi menjadi lahan produksi akan mengancam keanekaragaman
hayati di masa datang. Di dunia internasional isu lingkungan dan kesehatan seringkali dikaitkan dengan produk
dagang dari negara-negara berkembang.

B. Karet

Karet merupakan salah satu komoditas penting bagi perekonomian Sumatera, selain sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Meskipun Indonesia termasuk
negara kedua terbesar sebagai produsen karet alami, akan tetapi produktivitas perkebunan karet Indonesia masih
rendah, terutama untuk karet rakyat hal ini disebabkan karena area tanam yang sudah tua (baik karena tanaman
karetnya sudah tua, maupun lahannya yang berkurang tingkat kesuburannya), rusak, tidak produktif, penggunaan
bibit yang bukan unggulan serta kondisi kebun karet yang menyerupai hutan. Oleh karena itu perlu dilakukan
peremajaan karet rakyat secepatnya. Sebagian besar karet rakyat di Sumatera merupakan peninggalan masa lalu
atau dengan kata lain, sebagian besar merupakan tanaman tua yang sudah melewati masa produktifnya. Di beberapa
daerah seperti Bengkulu, karet sempat ditinggalkan karena dianggap kurang memberikan hasil yang baik dikarenakan
harga jual karet yang sempat jatuh. Kondisi ini juga turut berpengaruh kepada tingkat produksi karet.
Di masa datang, agribisnis karet akan mempunyai prospek yang cukup baik. Hal ini disebabkan karena dua hal,
pertama permintaan akan karet sintesis akan cenderung turun. Kedua adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan
dan sumberdaya alam. Meningkatnya industri polimer pengguna karet dalam beberapa tahun terakhir mengakibatkan
permintaan dunia akan karet meningkat. Kekurangan suplai karet alami ditutupi dengan karet sintesis yang berbahan
baku minyak bumi. Akan tetapi tingginya harga minyak bumi dalam 2-3 tahun terakhir serta semakin langkanya
bahan bakar minyak bumi mengakibatkan konsumen beralih ke karet alami dan ini yang mendorong harga karet
alami menjadi lebih baik.

Di pasar internasional, selain Indonesia, Malaysia dan Thailand adalah produsen utama karet alami. Akan tetapi
kedua negara tetangga ini diperkirakan akan berkurang daya saingnya dikarenakan kekurangan lahan dan semakin
mahalnya tenaga kerja. Masalah lahan dan tenaga kerja murah merupakan keunggulan Indonesia saat ini dan
beberapa tahun mendatang.

Mengingat, produksi karet Indonesia sebagian besar berasal dari perkebunan karet di Sumatera, maka Sumatera
memiliki potensi untuk meraih kesempatan tersebut apabila, masalah peremajaan karet dapat dilaksanakan dalam
waktu dekat. Selain itu perbaikan prasarana seperti jalan, energi juga dapat mendorong produksi karet dan
memperbaiki tingkat harga karet.

3.3.3  Prospek Perkembangan Ekonomi Sumatera

Perkembangan ekonomi Sumatera diperkirakan masih akan ditopang oleh kontribusi pemerintah baik melalui
konsumsi pemerintah maupun investasi pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Sumatera diperkirakan akan tumbuh
sekitar  3.2 persen di tahun 2007 dan 3,4 persen di tahun 20083. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 diperkirakan
lebih lambat dibandingkan dengan 2006 dikarenakan laju pertumbuhan ekspor yang memiliki tren melambat.
Meskipun ekspor non migas unggulan Sumatera seperti kelapa sawit dan karet memiliki prospek yang cukup baik
di pasar internasional, akan tetapi kinerja ekspor non migas cenderung menurun atau paling tidak relatif stabil.
Keterbatasan lahan, usia pohon yang sudah tidak produktif (khusus karet) dan masalah lingkungan diperkirakan
akan menjadi faktor penghambat kinerja ekspor non migas.

3 Metode yang digunakan adalah analisis rata-rata bergerak (moving average) selama 3 tahun. Pemilihan 3 tahun didasarkan kepada stabilitas
perekonomian daerah yang diperkirakan selama 3 tahun terakhir mulai mengalami recovery. Di samping itu, investasi dan ekspor diperkirakan
memiliki time lag sekitar 3 tahun.
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Grafik.  3.26
Perkembangan Pertumbuhan Tahunan Investasi Sumatera

Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000,
Tahun 1994-2008

Sumber: Diolah dari BPS, PDRB menurut penggunaan.
Ket: tahun 2006-2008 merupakan proyeksi dengan menggunakan metode moving average 3 tahun

Sementara itu, laju pertumbuhan investasi diperkirakan memiliki tren yang membaik. Meskipun memiliki tren
yang baik, akan tetapi investasi diperkirakan akan tetap didominasi oleh investasi pemerintah. Melihat perbandingan
realisasi dan persetujuan PMA dan PMDN yang rendah selama beberapa tahun terakhir dapat diperkirakan peranan
investasi swasta masih rendah. Masalah kepastian hukum (law enforcement), kualitas tenaga kerja / buruh, kualitas
dan kuantitas prasarana juga ikut mempengaruhi kinerja investasi swasta. Perbaikan iklim usaha seperti adanya
keharusan daerah untuk membentuk one stop service diharapkan akan mendorong investasi swasta daerah. Dilihat
dari jenis investasi, diperkirakan sektor yang menjadi andalan masih sektor yang lama yaitu perkebunan (kelapa
sawit) dan pertambangan. Kalaupun sektor industri masih terfokus kepada jenis industri yang bersifat resource
based industries. Grafik  3.26 , 3.27 dan 3.28. menggambarkan perkembangan trend pertumbuhan investasi, ekspor
dan PDRB Sumatera serta perkiraan pertumbuhan untuk tahun 2006-2008.

Grafik 3.27
Perkembangan Pertumbuhan Tahunan Ekspor Sumatera

Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000,
Tahun 1994-2008

Sumber: Diolah dari BPS, PDRB menurut penggunaan.
Ket: tahun 2006-2008 merupakan proyeksi dengan menggunakan metode moving average 3 tahun
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Grafik  3.28.
Perkembangan Pertumbuhan Tahunan PDRB Sumatera

Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000,
Tahun 1994-2008

Sumber: Diolah dari BPS, PDRB menurut penggunaan.
Ket: tahun 2006-2008 merupakan proyeksi dengan menggunakan metode moving average 3 tahun
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Tabel 1
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  PER KAPITA PROVINSI

ATAS DASAR HARGA BERLAKU, TAHUN 2001-2005
(Dalam Rupiah)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB Per Propinsi dan Jumlah Penduduk
Catatan :
 *) Angka Sementara
**) Angka sangat sementara
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Tabel 2
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  PER KAPITA PROVINSI

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000, TAHUN 2001-2005
(Dalam Rupiah)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB Per Propinsi dan Jumlah Penduduk
Catatan :
 *) Angka Sementara
**) Angka sangat sementara
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Tabel 3
PERTUMBUHAN PDRB PER KAPITA PROVINSI

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000, TAHUN 2001-2005
(Dalam Persen/Tahun)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB Per Propinsi dan Jumlah Penduduk
Catatan :
 *) Angka Sementara
**) Angka sangat sementara
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Tabel  4
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 2001 - 2005
(dalam juta rupiah)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB Per Propinsi dan Jumlah Penduduk
Catatan :
 *) Angka Sementara
**) Angka sangat sementara
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Tabel 4A
KONTRIBUSI PDRB PROVINSI TERHADAP PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU

TAHUN 2001 - 2005
(dalam juta rupiah)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB Per Propinsi dan Jumlah Penduduk
Catatan :
 *) Angka Sementara 1) Rata-rata hitung sederhana
**) Angka sangat sementara
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Tabel 5
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000

TAHUN 2001 - 2005
(dalam juta rupiah)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB Per Propinsi dan Jumlah Penduduk
Catatan :
 *) Angka Sementara
**) Angka sangat sementara
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Tabel 6
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA ATAS DASAR

HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2000 - 2005 ( JUTA RUPIAH )
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Lanjutan Tabel 6 :
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Lanjutan Tabel 6 :
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Lanjutan Tabel 6 :
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Lanjutan Tabel 6 : PDRB Atas Dasar harga Berlaku
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Tabel 7
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI-PROVINSI DI INDONESIA ATAS DASAR

HARGA KONSTAN TAHUN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA, TAHUN 2000 - 2005 ( JUTA RUPIAH )
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Lanjutan Tabel 7 : PDRB Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000 : Juta Rupiah
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Tabel 8
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT PENGGUNAAN

TAHUN 2001 - 2005
(dalam Juta Rupiah)
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Lanjutan Tabel 8 : PDRB Menurut Penggunaan Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rp)
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Lanjutan Tabel 8 : PDRB Menurut Penggunaan Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rp)



Analisis Perekonomian Daerah Tahun 2000-2006 L-35

Lanjutan Tabel 8 : PDRB Menurut Penggunaan Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rp)
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Lanjutan Tabel 8 : PDRB Menurut Penggunaan Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rp)
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Lanjutan Tabel 8 : PDRB Menurut Penggunaan Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rp)
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Lanjutan Tabel 8 : PDRB Menurut Penggunaan Berdasarkan Harga Berlaku (Juta Rp)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB menurut lapangan usaha, berbagai tahun penerbitan.
Keterangan :
*)  = angka sementara
**) = angka sangat sementara
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Tabel 9
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000

MENURUT PENGGUNAAN, TAHUN 2001 - 2005
(dalam Juta Rupiah)
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Lanjutan Tabel 9
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Lanjutan Tabel 9
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Lanjutan Tabel 9
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Lanjutan Tabel 9
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Lanjutan Tabel 9
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Lanjutan Tabel 9

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB menurut lapangan usaha, berbagai tahun penerbitan.
Keterangan :
*)  = angka sementara
**) = angka sangat sementara
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Tabel 10
PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000, TAHUN 2001-2005
(dalam persen)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB menurut lapangan usaha, berbagai tahun penerbitan.
Keterangan :
*)  = angka sementara
**) = angka sangat sementara
1) Rata-rata hitung sederhana



Analisis Perekonomian Daerah Tahun 2000-2006 L-47

Tabel 11
PERTUMBUHAN PDRB PROVINSI MENURUT LAPANGAN USAHA

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000,
TAHUN 2000-2005 (dalam persen)
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 Lanjutan Tabel 11 : Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
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 Lanjutan Tabel 11 : Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
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 Lanjutan Tabel 11 : Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
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 Lanjutan Tabel 11 : Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
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 Lanjutan Tabel 11 : Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
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 Lanjutan Tabel 11 : Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
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 Lanjutan Tabel 11 : Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
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 Lanjutan Tabel 11 : Pertumbuhan PDRB Menurut lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000
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Tabel 12
LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 MENURUT PENGGUNAAN
TAHUN 2002 - 2005 (dalam Persen)
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 Lanjutan Tabel 12 : Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Harga Konstan 2000 (%)
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 Lanjutan Tabel 12 : Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Harga Konstan 2000 (%)
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 Lanjutan Tabel 12 : Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Harga Konstan 2000 (%)
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 Lanjutan Tabel 12 : Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Harga Konstan 2000 (%)
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 Lanjutan Tabel 12 : Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Harga Konstan 2000 (%)
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 Lanjutan Tabel 12 : Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Harga Konstan 2000 (%)
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 Lanjutan Tabel 12 : Pertumbuhan PDRB Menurut Penggunaan Harga Konstan 2000 (%)

Sumber : Diolah dari data BPS, PDRB menurut lapangan usaha, berbagai tahun penerbitan.
Keterangan :
*)  = angka sementara
**) = angka sangat sementara
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Tabel 13
DISTRIBUSI PDRB PROVINSI MENURUT LAPANGAN USAHA

ATAS DASAR HARGA BERLAKU
TAHUN 2000-2005 (dalam persen)
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Lanjutan Tabel 13 : Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Berlaku (%)
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Lanjutan Tabel 13 : Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Berlaku (%)
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Lanjutan Tabel 13 : Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Berlaku (%)
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Lanjutan Tabel 13 : Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Berlaku (%)
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Lanjutan Tabel 13 : Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Berlaku (%)
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Lanjutan Tabel 13 : Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Berlaku (%)
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Lanjutan Tabel 13 : Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Berlaku (%)
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Lanjutan Tabel 13 : Distribusi PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Berlaku (%)
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Tabel 14
DISTRIBUSI PDRB TERHADAP TOTAL PDRB 33 PROVINSI ATAS DASAR HARGA BERLAKU

MENURUT PENGGUNAAN, TAHUN 2001 - 2005
(dalam persen)
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Lanjutan Tabel 14 : DITRIBUSI PDRB MENURUT PENGGUNAAN BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)
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Lanjutan Tabel 14 : DITRIBUSI PDRB MENURUT PENGGUNAAN BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)
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Lanjutan Tabel 14 : DITRIBUSI PDRB MENURUT PENGGUNAAN BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)
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Lanjutan Tabel 14 : DITRIBUSI PDRB MENURUT PENGGUNAAN BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)
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Lanjutan Tabel 14 : DITRIBUSI PDRB MENURUT PENGGUNAAN BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)
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Lanjutan Tabel 14 : DITRIBUSI PDRB MENURUT PENGGUNAAN BERDASARKAN HARGA BERLAKU (%)
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Tabel 15
TINGKAT INFLASI 45 KOTA* DI INDONESIA, TAHUN 2000-2005

(2002=100/dalam Persen)

Ket : * Sebelum Tahun 2004 merupakan laju inflasi 43 kota (1996=100)
** Laju inflasi sampai dengan bulan Juni 2006
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Tabel 16
PERKEMBANGAN NILAI TOTAL NET EKSPOR PER PROVINSI

MENURUT HARGA BERLAKU, TAHUN 2001 - 2005
(dalam US$)

Sumber : Diolah dari data BPS, berbagai tahun penerbitan.
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Tabel 16A
PERTUMBUHAN NET EKSPOR PER PROVINSI MENURUT HARGA BERLAKU

TAHUN 2001 - 2005
(dalam persen)

Sumber  : Diolah dari data BPS, berbagai tahun penerbitan.
*) Rata-rata hitung sederhana
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Tabel 17
PERKEMBANGAN NILAI TOTAL NET IMPOR PER PROVINSI

MENURUT HARGA BERLAKU,  TAHUN 2001 - 2005
(dalam US$)

Sumber : Diolah dari data BPS, berbagai tahun penerbitan.
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Tabel 17A
PERTUMBUHAN NET IMPOR PER PROVINSI MENURUT HARGA BERLAKU

TAHUN 2001 - 2005
(dalam persen)

Sumber  : Diolah dari data BPS, berbagai tahun penerbitan.
*) Data belum tersedia di BPS

**) Rata-rata hitung sederhana
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