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1.1 Umum
Perdebatan panjang tentang ekonomi global dan tentang krisis yang melanda
Eropa dan bagaimana dampaknya terhadap wilayah Asia dan khusunya wilayah
Indonesia terutama terhadap daerah daerah yang rawan dilanda krisis dan
sa’at ini berdebatan belum ada kata sepakat, namun demikian
sepakat bahwa Pembangunan Daerah

sampai

para pakar ekonomi

dikatakan berhasil apabila ditunjang oleh

struktur ekonomi yang kuat dan mapan. Karena pada hakekatnya pembangunan ekonomi
adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup
masyarakat,

memperluas

lapangan

kerja,

pemerataan

pendapatan

masyarakat,

meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan mengusahakan pergeseran ekonomi dan
sektor primer, sektor sekunder dan tersier.
Pembangunan struktur ekonomi regional yang ideal melalui sesuatu
mekanisme perencanaan dalam menentukan strategi dan kebijakan, agar keputusan
yang diambil dapat mencapai sasaran yang optimal dan tepat waktu dengan menggunakan
sumber daya yang ada. Dalam hal ini, data statistik mempunyai peranan yang penting untuk
perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi hasil-hasil yang telah dicapai
sekaligus untuk menentukan kebijaksanaan dimasa yang akan datang.
Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah pada bulan januari 2001, maka
setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam merencanakan dan
mengelola pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah itu
sendiri.

Dalam rangka evaluasi

dan proses penyusunan perencanaan dibutuhkan

berbagi indikator-indikator yang dapat menggambarkan potensi dan kemajuan daerah.
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi suatu daerah dalam suatu
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priode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha kegiatan ekonomi dalam suatu
wilayah/daerah pada priode tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir
yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.
PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung
menggunakan harga yang berlaku dalam satu tahun tertentu sebagai dasar.
Dalam melakukan analisa ekonomi atau analisa kegiatan usaha perusahaan haruslah
diperkirakan apa yang terjadi dalam bidang ekonomi atau dalam bidang dunia usaha
pada masa yang akan datang. Kegiatan untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada
masa yang akan datang. Kita kenal apa yang disebut peramalan (forecasting).
Berbagai indikator dan informasi data yang relevannya tinggi perlu
dikumpulkan, diolah dan disajikan, sehingga mampu mencerminkan aspek yang benar
terhadap gejala yang sedang dan akan terjadi.
Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat , perlu disajikan
statistik regional secara berkala, khususnya dibidang ekonomi yang telah dilaksanakan oleh
berbagai pihak baik pemerintah pusat maupun swasta. Maka salah satu indikator yang
mampu mengukurnya adalah dengan perhitungan tingkat kenaikan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.
Angka -angka pendapatan regional dapat dipakai sebagai bahan informasi yang
mampu menjadikan acuan perencanaan pembangunan, khususnya dibidang ekonomi yang
telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah maupun swasta.
Salah satu manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui tingkat produk netto atau
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri, laju pertumbuhan ekonomi dan
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pola struktur perekonomian pada satu tahun atau periode tertentu pada suatu Negara
atau daerah tertentu.
Tingkat kesejahteraan , penyerapan tenaga kerja dan pendapatan perkapita serta
investasi

disuatu daerah sering dikaitkan dengan keberhasilan pembangunan ekonomi

didaerah tersebut. Pada dasarnya pembangunan ekonomi merupakan
untuk mencapai kemakmuran rakyatnya, karena

salah satu sarana

dengan membangun ekonomi yang kuat

maka pertumbuhan ekonomi masyarakat kearah yang lebih baik akan terwujud. Untuk
melaksanakan pembangunan ekonomi secara baik dan terarah, pemerintah sebagai
penentu kebijakan dalam pembangunan ekonomi memerlukan dasar –dasar perencanaan
yang lebih baik. Ketersediaan data dan informasi yang akurat dan uptudate akan sangat
menunjang keberhasilan pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Karena data dan
informasi merupakan salah satu alat yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan
evaluasi berbagai program serta kebijakan yang diambil pemerintah.
Dalam aktifitas secara makro terdapat beberapa faktor yang kinerjanya saling
mempengaruhi dan masing - masing mempunyai ciri dan peranannya sendiri yaitu sektor
rumah tangga, sektor swasta ( produksi ) dan sektor pemerintah.
Ekonomi Makro atau Makro Ekonomi adalah studi tentang ekonomi secara
keseluruhan. Makro ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak
rumah tangga ( household ), perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk
menganalisis

cara

terbaik

untuk

mempengaruhi

target-target

kebijakan

seperti

Pertumbuhan Ekonomi, Stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan
neraca yang berkesinambungan.
Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan mengukur kinerja perekomian
terutama perkembangan sektor riil adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) dan
dihitung menurut sektor / lapangan usaha menunjukkan besarnya kemampuan suatu
daerah dalam menciptakan nilai tambah akibat adanya proses produksi. Nilai tambah yang
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terbentuk dari setiap kegiatan ekonomi tersebut menunjukkan sruktur perekonomian
disuatu daerah. Nilai tambah ini merupakan indikator makro yang akan dilakukan analisis
dengan menggunakan pendekatan metode statistik.
Sektor rumah tanggga ( masyarakat ) berkaitan erat dengan dengan sektor produksi,
dalam penyediaan faktor-faktor produksi yaitu tenaga kerja (skill), tanah dan modal. Adapun
sektor produksi selanjutnya memberikan imbalan kepada rumah tangga dalam bentuk upah
/ gajih, sewa, rente yang nilai sebesar produksi yang dihasilkan sektor produksi. Sedangkan
pengeluaran sektor rumah tangga akan menjadi pendapatan dari sektor produksi.
Selain itu pengeluaran rumah tanggapun digunakan dalam bentuk tabungan (saving).
Tabungan pada lembaga keuangan akan membantu peningkatan aktivitas investasi apabila
digunakan untuk penambahan permodalan bagi sektor produksi sehingga dapat
meningkatkan kapasitas produksinya.dengan adanya peningkatan sektor produksi, pada
akhirnya terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga.
Pendapatan sektor rumah tangga dipengaruhi oleh transfer berupa subsidi namun
juga dibebani oleh pajak yang harus dibayar. Pajak tersebut selanjutnya akan menjadi
pendapatan bagi pemerintah yang juga digunakan untuk konsumsi, investasi, pengeluaran
pemerintah dan transfer subsidi.
Pemerintah mempunyai peranan penting dalam mengontrol dan mengedalikan
aktivitas perekonomian. Melalui kebijakannya, Pemerintah mempengaruhi variabel-variabel
ekonomi agregat untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Permasalahan dalam
perekonomian secara garis besar mencakup :
a. Jangka pendek : Menjaga stabilitas perekonomian antara lain inflasi dan
mengendalikan pengangguran.
b. Jangka panjang : Mengupayakan pertumbuhan ekonomi melalui pengendalian
keserasian antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas produksi dan
tersedianya dana untuk investasi.
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KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
Kebijakan pembangunan Indonesia Bidang Ekonomi dalam jangka panjang adalah
meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan
berkualitas. Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan secara nyata untuk
perekonomian yang tangguh dalam rangka mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat
dan mengejar ketertinggalan dari bangsa – bangsa lain yang lebih maju.
Untuk itu dukungan dari kebijakan ekonomi regional sangat menentukan
terwujudnya cita-cita tersebut. Kebijakan ekonomi regional harus diarahkan dan
disinergikan dalam rangka memperkuat perekonomian domestik.
Komitmen kebijakan pemerintahan dan pembangunan adalah memelihara stabilitas
ekonomi makro yang berkelanjutan memantapkan sektor keuangan pemerintah daerah,
meningkatkan kualitas pertumbuhan dan mengatasi masalah pengangguran serta
kemiskinan melalui penciptaan iklim dan investasi yang lebih baik. Dengan demikian
diharapkan kondisi tersebut menstimulus perbaikan kinerja ekonomi daerah dan
selanjutnya akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perbaikan
perekonomian masyarakat secara umum.
Pada hakekatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan
untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,memperluas lapangan pekerjaan, pembagian
pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta
mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor
sekunder atau tersier.
Untuk

mewujudkan

pembangunan

ekonomi

tersebut

mutlak

diperlukan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang tepat, agar pembangunan yang dilaksanakan
bisa tepat waktu dan tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut maka data statistik
mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan. Salah satu data statistik yang banyak digunakan untuk keperluan tersebut
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adalah Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ).
PDRB dibutuhkan

sebagai

indikator ekonomi

makro regional yang bisa

mencerminkan kinerja perekonomian suatu daerah. Besaran PDRB pada suatu tertentu
dapat digunakan sebagai cerminan kinerja perekonomian dan sebagai gambaran struktur
ekonomi suatu daerah, sedangkan perbandingan PDRB antar waktu bisa digunakan sebagai
indikator kemajuan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.
1.2 Konsep dan Definisi
Berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang berhubungan dengan PDRB dan Produk
Domestik Regional neto ( PDRN), pendapatan regional dan PDRB per kapita, serta istilah –
istilah lain yang terkait.
1.2.1 Output
Output adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode tertentu meliputi
produk utama, produk ikutan, maupun produk sampingan. Output mencakup juga barang
sisa, margin penjualan barang bekas, margin perdagangan dan biaya lainnya, bunga yang
termasuk di dalam nilai penjualan secara kredit, imputasi biaya atas pelayanan bank dan
lembaga keuangan lainnya, imputasi sewa untuk bangunan tempat tinggal milik sendiri, dan
barang dan jasa yang diproduksi untuk digunakan sendiri dengan unit harganya.
Output dari produsen jasa pemerintah adalah total pengeluaran untuk menghasilkan
barang dan jasa pemerintah yang merupakan jumlah belanja barang dan jasa, upah dan gaji,
serta penyusutan modal pemerintah.
Output dari lembaga swasta nirlaba yang melayani rumahtangga adalah jumlah
pengeluaran untuk menghasilkan jasa lembaga swasta nirlaba yaitu biaya antara, upah dan
gaji, penyusutan serta pajak tak langsung.
•

Biaya Antara
Biaya antara adalah biaya yang dikeluarkan untuk barang tidak tahan lama dan jasa

yang digunakan di dalam proses produksi. Barang tidak tahan lama adalah barang yang
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mempunyai suatu perkiraan umur kurang dari satu tahun. Perusahaan yang memberikan
barang dan jasa kepada pegawai tidak dimasukkan sebagai biaya antara tetapi dimasukkan
ke dalam balas jasa pegawai.
Pengeluaran untuk barang dan jasa sebagai suatu kewajiban berdasarkan perjanjian
diperlukan sebagai biaya antara. Contoh: pembelian peralatan kerja buruh tambang dan
tani atas dasar suatu kontrak diperlakukan sebagai biaya antara.
•

Nilai Tambah
Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai

oleh unit produksi yang digunakan sebagai input antara yang terdiri dari komponen
pendapatan faktor, penyusutan barang modal tetap, dan pajak tak langsung neto. Pada
umumnya nilai tambah ini sama dengan balas jasa faktor produksi. Jika penyusutan
dikeluarkan dari nilai tambah bruto diperoleh nilai tambah neto. Pada umumnya nilai
tambah bruto merupakan pengurangan biaya antara terhadap output. Nilai Tambah Bruto
(NTB) inilah nantinya yang akan disebut sebagai PDRB.
•

Penyusutan
Penyusutan adalah nilai susut atau ausnya barang-barang modal yang terjadi selama

barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi.
•

Agregat PDRB
o

Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Harga Pasar adalah jumlah nilai
tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi yang ada di suatu wilayah, jika
nilainya dikurangi penyusutan ataupun pajak tidak langsung yang dipungut oleh
pemerintah dan subsidi yang diberikan pemerintah kepada unit-unit produksi
(pajak tak langsung neto) akan sama dengan:

o

Produk Domestik Regional Neto Atas Dasar Biaya Faktor adalah jumlah balas
jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Jika nilai ini
ditambah dengan pendapatan yang masuk dan dikurangi dengan pendapatan
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yang mengalir keluar wilayah ini akan diperoleh Produk Domestik Regional Neto
atau biasa disebut pendapatan regional.
o

Jika pendapatan regional tersebut dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun yang tinggal di wilayah tersebut akan diperoleh Pendapatan Regional Per
Kapita.

1.2.2 Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB )
Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) adalah jumlah nilai tambah ( value added )
yang tercipta dari seluruh kegiatan ekonomi disuatu wilayah / region dalam waktu tertentu,
biasanya satu tahun. Untuk menghitung PDRB suatu wilayah / region terdapat 3 ( tiga )
pendekatan yaitu : Pendekatan Produksi ( Production Approach ), pendekatan Pendapatan
( Incom approach ), pendekatan Pengeluaran ( Expenditure Approach ).
a. Pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang
dihasilkan oleh setiap unit usaha di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Atau
b. dapat juga dikatakan bahwa PDRB merupakan total selisih nilai output barang dan
jasa dengan biaya antara.
c. Pendekatan Pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima faktor –
faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Balas jasa tersebut adalah
upah / gajih, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan. Kesemuanya dinilai
sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak tak langsung lainnya. Dalam
penghitungan ini termasuk juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak
langsung neto.
d. Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah jumlah semua pengeluaran untuk konsumsi
rumah tangga dan Lembaga Swasta Nirlaba ( C ), Konsumsi Pemerintah ( G ),
Pembentukan Modal Tetap Bruto ( I ) Ekspor Netto ( X- M ), dan Perubahan Stok
(∆ Stok). Secara sistematik penghitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran
dapat dituliskan dalam persamaan berikut.
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Y = C + G + I + ( X-M)+∆ Stok

Dari ketiga pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah nilai produk barang dan
jasa akhir yang dihasilkan di suatu wilayah sama dengan jumlah pengeluaran untuk berbagai
keperluan. PDRB tersebut selanjutnya disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena
masih mencakup pajak tak langsung neto.
1.2.3

Produk Domestik Regional Neto ( PDRN )
Produk Domestik Regional Neto ( PDRN ) adalah PDRB dikurangi dengan penyusutan.

Penyusutan ( depresiasi ) adalah besarnya penurunan nilai barang modal tetap akibat
penggunaannya dalam proses produksi suatu barang / jasa.
1.2.4

Pendapatan Regional
Apabila PDRN dikurangi pajak tak langsung neto maka akan menghasilkan nilai

Produk Regional Neto atas dasar biaya faktor ( PDRN adbf ). Pajak tak langsung neto adalah
pajak tak langsung dikurangi subsidi. Pajak tak langsung berpengaruh menaikkan harga jual
suatu

barang / jasa, sedangkan subsidi berpengaruh sebaliknya.
Selanjutnya apabila produk regional neto atas dasar biaya faktor ditambah dengan

pendapatan faktor neto ( net faktor income ) maka akan menghasilkan nilai pendapatan
regional.
Pendapatan faktor neto adalah selisih arus pendapatan yang mengalir kedalam suatu
wilayah / region dikurangi arus pendapatan keluar wilayah / region, dalam hal ini Kabupaten
Berau. Dengan demikian balas jasa faktor produksi milk penduduk Kabupaten Berau yang
berada di luar Kabupaten harus dihitung sebagai penambah dalam penghitungan,
sedangkan balas jasa faktor produksi milik penduduk luar Kabupaten yang berada di
Kabupaten Berau harus dihitung sebagai pengurang dalam penghitungan.
Secara teori, pendapatan regional inilah yang seharusnya menjadi indikator
pendapatan yang benar –benar diterima oleh penduduk Kabupaten Berau. Akan tetapi
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sampai dengan sa’at ini penghitungan pendapatan yang benar – banar diterima oleh
penduduk Kabupaten Berau belum dapat dilakukan karena masih belum tersedianya data
pendapatan faktor neto. Berkaitan dengan hal tersebut penghitungan yang disajikan dalam
publikasi ini baru sampai dengan PDRB hingga PDRN atas dasar biaya faktor.

1.2.5 PDRB Perkapita
Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan PDRB dibagi dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB perkapita merupakan indikator tingkat
kemakmuran masyarakat yang banyak digunakan karena indikator – indikator lain yang
sejenis

dan lebih baik belum tersedia, meskipun indikator ini bukan yang paling ideal. Hal

ini dikarenakan dalam penghitungan PDRB masih ada komponen – komponen yang tidak
dinikmati oleh masyarakat suatu daerah tersebut.
1.2.6

Perubahan Tahun Dasar
Sampai saat ini penghitungan PDRB di Indonesia telah dihitung menggunakan empat

tahun dasar yaitu 1960, 1973, 1983, dan 1993. Penggunaan tahun dasar 1993 dimulai sejak
penghitungan PDRB tahun 1994 dengan alasan yang mendasarinya, di antaranya dianggap
bahwa perkembangan ekonomi selama 10 tahun terakhir tersebut berkembang dengan
pesat. Namun mulai tahun 2003 penghitungan PDRB menggunakan tahun dasar 2000 hal ini
dikarenakan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
a) Perekonomian Indonesia selama tahun 2000 dipandang relatif stabil dengan laju
pertumbuhan PDB sebesar 4,92 persen dan inflasi pada posisi 9,35 persen. Sejak
tahun 2000 hingga 2003 pertumbuhan ekonomi secara agregat terus meningkat dari
tahun ke tahun dengan besaran positif. Hal ini memberi makna sebagai awal
berjaqlannya proses pemulihan ekonomi setelah mengalami keterpurukan akibat
krisis ekonomi yang membuat PDB merosot pada tingkat minus 13,13 persen di
tahun 1998 dengan inflasi hingga mencapai 77,63 persen.
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Untuk keseragaman penghitungan PDRB seluruh Kabupaten di Indonesia, Badan
Pusat Statistik menganjurkan agar mulai tahun 2000 penghitungan PDRB yang baru dengan
tahun dasar 2000. Perubahan tahun dasar di atas, yang berlaku untuk seterusnya dilakukan
karena perekonomian tahun 1993 sebagai tahun dasar, sudah tidak sesuai lagi dengan
situasi dan kondisi perekonomian pada saat sekarang, baik yang menyangkut
perkembangan harga, pola produksi dan konsumsi maupun jenis kualitas barang dan jasa
yang dihasilkan. Penentuan tahun dasar 2000 sebagai tahun dasar baru juga didasarkan
pada pengamatan bahwa perekonomian pada tahun 2000 pada skala nasional maupun
regional cukup normal dan memadai.
Secara khusus alasan yang melatarbelakangi perubahan/pergeseran tahun dasar
tersebut ialah :
•

Alasan teknis
o Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan tahun dasar 1993 menjadi makin
tidak realistis karena perubahan struktur ekonomi yang relatif cepat mengakibatkan
pertumbuhan

ekonomi

PDRB

tahun

dasar

1993

menjadi

underestimate

(kerendahan).
o Struktur ekonomi tahun 1993 belum tersentuh dampak deregulasi dan birokratisasi.
Sektor pertanian dan pertambangan sangat dominan, sementara sektor industri
relatif masih kecil peranannya. Sejak tahun 1991 sektor industri peranannya sudah
melampaui sektor pertanian dan menjadi primadona perekonomian Indonesia.
o Walaupun pertumbuhan sektor industri jauh lebih tinggi dari sektor pertanian, tetapi
karena bobot sektor industri pada tahun 1993 jauh lebih rendah dari sektor
pertanian, akibatnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan menjadi makin tidak
realistis apabila kita makin jauh dari tahun 1993. Struktur perekonomian Indonesia
dewasa ini makin bergeser ke sektor-sektor yang pertumbuhannnya relatif tinggi.
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o Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sebagaimana tertuang
dalam buku panduan “Sistem Neraca Nasional” yang baru dinyatakan bahwa
estimasi PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik
dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5 dan hal ini juga
didukung oleh komitmen pimpinan BPS negara-negara ASEAN tahun 2000. Hal ini
dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB dapat saling diperbandingkan antar
negara antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.
o Karena cakupan terus disempurnakan, dalam jangka tujuh tahun juga telah terjadi
perubahan struktur/bentuk komoditas serta kombinasi harga yang sangat signifikan.
Perbaikan cakupan di sektor pertanian (tanaman bahan makanan dan perkebunan)
dan

perubahan

komoditi

umumnya

di

sektor

industri

pengolahan

(elektronik/teknologi informatika). Di sisi lain terjadi perubahan dalam komposisi
harga antar sektor primer, sekunder, dan tersier.
o Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993-2000 yang diwarnai oleh
globalisasi tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik masih dalam
periode tersebut. Pada pertengahan tahun 1997 hadirnya krisis ekonomi juga
berdampak kepada perubahan struktur perekonomian Indonesia. Secara ringkas bisa
dinyatakan bahwa struktur perekonomian tahun 2000 telah berbeda dari tahun
1993. Untuk itu, pemutakhiran tahun dasar penghitungan PDRB tahun 1993 ke tahun
2000 menjadi perlu dilakukan agar hasil estimasi PDRB sektoral maupun penggunaan
akan menjadi realistik, dalam pengertian mampu memberikan gambaran yang jelas
terhadap fenomena pergeseran struktur produksi lintas sektor.
o Pada tahun 2000, BPS telah merampungkan penyusunan Tabel Input-Output
Indonesia tahun 2000. Tabel I-O tersebut secara baku dipakai sebagai basis bagi
peyusunan series baru penghitungan PDRB baik sektoral maupun penggunaan.
Besaran PDRB yang diturunkan dari Tabel I-O telah mengalami uji konsistensi pada
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tingkat sektoralnya dengan mempertimbangkan kelayakan struktur permintaan
maupun penawarannya. Oleh karena itu, struktur perekonomian Indonesia yang
digambarkan melalui tabel I-O tersebut dapat dijadikan sebagai kerangka dasar
(bench marking) bagi penyempurnaan penghitungan estimasi PDRB.
o Ketersediaan data dasar (raw data) baik harga maupun volume (quantum) tahun
2000 secara rinci pada masing-masing sektor ekonomi relatif lebih lengkap dan
berkelanjutan dibanding kondisi pada tahun 1993. Hal itu dimungkinkan karena
berbagai departeman/kementrian maupun instansi pemerintah lainnya turut
membangun statistik bagi keperluan perencanaan sektoralnya masing-masing.
Dengan dukungan data-data yang lebih lengkap dan terinci serta berkesinambungan
diharapkan estimasi PDRB dengan tahun dasar 2000 dapat disusun lebih akurat dan
konsisten.
•

Pergeseran Struktur Perekonomian Indonesia
Perekonomian Indonesia selama tahun 2000 dipandang relatif stabil dengan laju
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) 4,92 persen dan inflasi pada posisi 9,35
persen. Sejak tahun 2000 hingga 2003 pertumbuhan ekonomi secara agregat terus
meningkat dari tahun ke tahun dengan besaran positif. Hal itu bisa disebut sebagai awal
berjalannya proses pemulihan ekonomi setelah keterpurukan akibat krisis ekonomi yang
membuat PDB merosot sampai pada tingkat minus 13,13 persen di tahun 1998 dengan
inflasi hingga mencapai 77,63 persen di tahun tersebut.

•

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2001
Berdasarkan angka sementara PDB atas dasar harga konstan 2000 pertumbuhan
ekonomi Indonesia pada tahun 2001 sebesar 3,83 persen. Sektor-sektor yang mengalami
pertumbuhan tinggi melampaui angka tersebut.
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1.2.7

Klasifikasi Sektor
Kegiatan yang terjadi di suatu daerah beraneka ragam sifat dan jenisnya. Berbagai

kegiatan

yang beraneka ragam ini perlu di kelompokkan sesuai dengan jenis kegiatan yang

sama sehingga dapat ditentukan apakah suatu kegiatan termasuk dalam kelompok kegiatan
ekonomi tertentu seperti pertanian, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan sebagainya.
Pengelompokan kegiatan ekonomi ini sering pula disebut sebagai Klasifikasi Lapangan
Usaha.

Pembagian klasifikasi ekonomi ke dalam sektor didasarkan pada kesamaan dan
kebiasaan satuan ekonomi dalam berproduksi, sifat, dan jenis barang dan jasa yang
dihasilkan oleh masing-masing sektor penggunaan barang dan jasa yang bersangkutan.
Keseragaman konsep/definisi dan klasifikasi diperlukan dalam rangka keterbandingan
antara data yang dihasilkan sehingga gambaran mengenai perkembangan dan perbedaan
antar wilayah, antar waktu, dan antar karakteristik tertentu dapat dilakukan.
Dalam upaya memperoleh keterbandingan data yang dihasilkan oleh berbagai
Negara, PBB menerbitkan publikasi mengenai klasifikasi lapangan usaha yang berjudul
“International Standard Industrial Classification Of All Economic Activities” (ISIC). Publikasi
ini telah mendapat revisi beberapa kali sesuai dengan perkembangan yang terjadi.
Pembagian sektor-sektor menjadi subsektor serta ruang lingkup dan definisinya disajikan
dalam penerbitan BPS yang terangkum dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI).
1.3

Cara Penyajian
Penghitungan PDRB Kabupaten Berau dalam publikasi ini dilakukan dengan membagi

aktifitas kegiatan ekonomi menjadi sembilan sektor / lapangan usaha. Adapun sektor /
lapangan usaha tersebut adalah :
1.

Pertanian

2.

Pertambangan dan penggalian
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3.

Industri Pengolahan

4.

Listrik dan Air bersih

5.

Bangunan / Konstruksi

6.

Perdagangan

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

8.

Keuangan, Persewaan dan jasa perusahaan

9.

Jasa – jasa

PDRB menurut sektor / lapangan usaha dihitung atas dasar harga berlaku dan atas
dasar harga konsta. Dalam penghitungan PDRB atas dasar berlaku, nilai tambah masing –
masing sektor / lapangan usaha dilai atas dasar harga yang berlaku pada masing – masing
tahun penghitungan,n sedangkan dalam penghitungan PDRB atas dasar harga konstan, nilai
tambah dihitung dengan harga pada tahun dasar yaitu tahun 2000.
1.4

Metode Penghitungan
Penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan metode langsung dan metode tak

langsung ( alokasi ) dalam metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan
penghitungan yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan
pengeluaran, sebagaimana telah diuraikan pada poin 1.2.1.
Dalam metode tak langsung nilai tambah disuatu wilayah / region diperoleh dengan
mengalokasikan nilai tambah suatu kegiatan ekonomi wilayah / region yang lebih besar ke
masing – masing tingkat wilayah / region yang lebih kecil. Sebagai alokator nilai tambah
digunakan indikator yang dapat mewakili atau mempunyai hubungan yang erat dengan
kegiatan ekonomi tersebut.
1.5

Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa selain dihitung atas dasar harga

berlaku, PDRB juga dihitung atas dasar harga konstan. Hal ini bertujuan untuk melihat
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perkembangan PDRB secara riil, karena pengaruh perkembangan harga sudah hilangkan
dalam proses penghitungan.
Untuk menghitung nilai tambah atas dasar harga konstan suatu kegiatan ekonomi
dikenal ada empat metode yaitu Revaluasi, Ekstrapolasi, Deflasi dan deflasi berganda.
1.5.1

Revaluasi
Metode ini dilakukan dengan cara menilai output dan biaya antara pada

masing-masing tahun dengan harga tahun dasar tahun 2000. Hasilnya merupakan output
dan biaya antara atas dasar biaya konstan 2000. Selanjutnya nilai tambah bruto atas dasar
harga konstan diperoleh dari selisih output dan biaya antara.
Dalam praktik sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya biaya antara yang
digunakan, karena mencakup komponen input yang sangat banyak sehingga memerlukan
waktu dan biaya yang sangat besar untuk keperluan tersebut. Oleh karena itu biaya antara
antara ats dasar harga konstan umumnya diperoleh dari perkalian antara output atas dasar
harga konstan masing-masing tahun dengan rasio biaya antara terhadap output pada tahun
dasar.
1.5.2

Ekstrapolasi
Dengan metode ekstrapolasi , nilai tambah suatu kegiatan ekonomi atas dasar harga

konstan tahun 2000 diperoleh dengan mengalikan nilai tambah pada tahun dasar 2000
dengan indeks produksi. Indeks produksi sebagai ekstrapolator dapat berupa indeks darin
masing-masing produk yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator produksi lain
seperti tenaga kerja, jumlah usaha dan indikator lain yang sesuai dengan jenis kegiatan
ekonomi yang dimaksud.
Ekstrapolasi dapat juga dilakukan terhadap perhitungan output atas dasar harga
konstan, kemudian

mengalikannya dengan rasio nilai tambah terhadap putput akan

diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.
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1.5.3 Deflasi
Nilai tambah atas dasar harga konstan tahun 2000 diperoleh dengan cara membagi
nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga. Indeks
harga yang digunakan sebagai deflator adalah indeks harga konsumen, indeks harga
perdagangan besar dan ingeks lain yang relevan. Indeks harga tersebut dapat pula berarti
sebagai anflator pada kondisi dimana nilai tambah atas dasar harga yang berlaku justru
diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan indeks harga
tersebut.
1.5.4 Deflasi Berganda
Penghitungan nilai tambah atas dasar harga konstan dengan metode deflasi
berganda, dilakukan dengan cara mendeflat output dan biaya antara, sedangkan nilai
tambah diperoleh sari selisih antara otuput dan biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks
harga yang digunakan sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga konstan
adalah indeks harga produsen atau indeks harga perdagangan besar sesuai dengan cakupan
komoditinya, sedangkan indeks harga untuk biaya antara adalah indeks harga dari
komponen input terbesar.
Kenyataannya sangat sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, disamping
karena komponennya terlalu banyak juga karena indeks harganya belum tersedia dengan
lengkap. Oleh karena itu metode ini belum banyak digunakan dalam penghitungan nilai
tambah atas dasar harga konstan.
1.6

Analisis dan Kegunaan data PDRB
Tabel merupakan suatu metode statistik untuk menyajikan data secara

komprehensif. Tabel yang merupakan sumber informasi perlu diuraikan untuk dianalisis
secara lebih spesifik. Dengan demikian, dalam analisis data PDRB akan disajikan tabel dan
grafik yang dilengkapi dengan ulasannya. Penyajian tersebut dimaksudkan untuk
memudahkan pembaca melakukan evaluasi terhadap data PDRB. Tujuan utamanya adalah
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untuk menjabarkan hasil penghitungan PDRB kedalam bentuk yang relatif sederhana
dengan menggunakan metode pendekatan statistik deskriptif.
Selain tujuan diatas, analisis PDRB juga bertujuan untuk :
•

Mempelajari pola perekonomian daerah

•

Menguraikan pengaruh dari suatu kejadian lainnya dalam suatu daerah dan waktu yang
sama

•

Melakukan perbandingan antara komponen dengan kepentingan relatifnya

•

Dasar evaluasi hasil pembangunan serta menentukan penyusunan kebijakan dimasa
yang akan datang.
Beberapa indikator pokok ekonomi makro yang tertuang dalam PDRB sektoral serta

kegunaaannya antara lain ;
•

Nilai Nominal PDRB. PDRB merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang mampu
diciptakan dari berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah (region). Data PDRB
tersebut menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya
alam dan sumber daya manusia yang dimilikinya. Nilai nominal PDRB yang dihasilkan
suatu daerah sangat tergantung pada dua faktor tersebut, sehingga nilainya bervariasi
antar daerah. Dari besaran nilai nominal PDRB dapat dilihat nilai tambah masing-masing
sektor dan peranannya dalam membentuk perekonomian daerah.

•

Kontribusi/Peranan Sektor Ekonomi. Kontribusi atau peranan sektor ekonomi
menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi
yang dinyatakan dalam persentase, menunjukkan besarnya peranan masing-masing
sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal ini menggambarkan
ketergantungan daerah terhadap kemampuan produksi masing-masing sektor ekonomi.
Apabila struktur ekonomi disajikan dari waktu ke waktu, maka dapat dilihat perubahan
dan pergeseran struktur sebagai indikator adanya proses pembangunan. Misalnya
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adanya penurunan peran sektor pertanian yang diikuti dengan kenaikan peran sektor
industri.
•

Laju Pertumbuhan Ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator
makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Indikator ini biasanya
digunakan untuk menilai sampai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu
daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini dapat pula dipakai untuk
menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur
besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga
konstan.

•

PDRB/Pendapatan Regional Perkapita. PDRB perkapita merupakan gambaran nilai
tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas
produksi. Sedang PDRN perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh
masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Kedua
indikator tersebut biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk
suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan
perubahan kemakmuran.

•

Tingkat Perubahan Harga atau Inflasi/Deflasi. Inflasi dan deflasi merupakan gambaran
tentang perubahan harga. Fluktuasi harga yang terjadi akan mempengaruhi daya beli
masyarakat/konsumen sebagai akibat dari “ketidakseimbangan pendapatan.” Untuk
melihat adanya perubahan harga barang dan jasa secara keseluruhan pada tingkat
produsen dapat dilihat dari suatu indeks implisit yang diturunkan dari perhitungan
indeks implisit yang merupakan perbandingan antara PDRB atas dasar harga berlaku
dengan PDRB atas dasar harga konstan atau biasa disebut “PDRB Deflator Elastisitas
Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja.”

•

Elastisitas Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja. Apabila data PDRB dan
data tenaga kerja disajikan secara series, maka dapat dihitung elastisitas kesempatan

PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011

19

Pendahuluan

kerja terhadap PDRB. Elastisitas kesempatan kerja ini mencerminkan pengaruh kenaikan
atau penurunan PDRB terhadap kesempatan kerja. Apabila data PDRB dan data
ketenagakerjaan disajikan bersama-sama secara series dari waktu ke waktu, maka dapat
dihitung angka elastisitas kesempatan kerja, baik secara total maupun secara sektoral,
yang mencerminkan pengaruh kenaikan/penurunan PDRB terhadap penyerapan tenaga
kerja.
•

Produktivitas Sektoral. Apabila data ketenagakerjaan dapat disajikan secara sektoral,
maka produktivitas tenaga kerja per sektor dapat dihitung dengan membagi nilai
tambah masing-masing sektor dengan tenaga kerja yang bekerja pada sektor-sektor
tersebut. Produktifitas sektoral ini sangat berguna untuk mempertimbangkan
penentuan alokasi tenaga kerja secara sektoral.

•

Berbagai Macam Rasio. Rasio merupakan salah satu bentuk metode statistik yang
sederhana yang umumnya digunakan untuk melakukan perbandingan. Rasio-rasio yang
sangat bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijaksanaan pembangunan daerah ini
dapat diturunkan dari angka PDRB, misalnya rasio antara penerimaan pajak dengan
PDRB, rasio biaya pendidikan, rasio pengumpulan dana masyarakat, dan lain sebagainya.
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