Tinjauan Ekonomi Kabupaten Berau

BAB III
TINJAUAN EKONOMI KABUPATEN BERAU
3.1. Tinjauan Umum

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Berau selama dua tahun ini seiring dan
sejalan dengan perkembangan ekonomi nasional yaitu mengalami pertumbuhan yang
sangat signifikan, bahkan di Kabupaten Berau sendiri mengalami percepatan pertumbuhan
ekonomi cukup tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi didorong
oleh membaiknya aktivitas Pertambangan dan mengeliatnya sektor Perdagangan serta
sektor- sektor lainnya. besaran atau nilai Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional
Domestic Product) Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku tahun 2011 yaitu sebesar
9.607,4268 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2010 sebesar 8.079,2285 juta rupiah
berarti ada kenaikan atau peningkatan sebesar 1.528,1983 milyar rupiah,

hal ini

disebabkan oleh naiknya produksi barang dan jasa dan didorong oleh peningkatan harga
global komoditas ekspor. Produk Domestik Regional Bruto (Gross Regional Domestic
Product) atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2011 sebesar 4.967,3144 milyar
rupiah sedangkan pada tahun 2010 sebesar 4.602,1688 yang berarti mengalami kenaikan
atau peningkatan sebesar 365,1457 milyar rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar
7,93 persen. Pertumbuhan yang positif menunjukkan kenaikan produksi barang dan jasa
didaerah tersebut. Nilai Nominal PDRB merupakan besaran nilai tambah dari masingmasing sektor Ekonomi ( PDRB atas dasar harga berlaku ) dan digunakan untuk mengetahui
potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelolah sumber Daya Alam ( SDA ) dan Sumber
daya Manusia ( SDM ). Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi salah satu indikator tingkat
keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode tertentu dan untuk mengukur
kinerja ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu.
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Tabel 1.
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU
DAN KONSTANT TAHUN 2000 MENURUT LAPANGAN USAHA
TAHUN 2006 – 2010 ( Juta Rupiah )
Tahun
(1)
2007

PDRB Adhb
(2)
5.508.557,02

PDRB Adhk
(3)
3.774.345,63

2008

6.191.023,84

4.019.641,03

2009

6.983.755,84

4.259.856,03

2010

8.079.288,50

4.602.168,79

2011

9.607.426,84

4.967.314,45

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Berau atas dasar harga
berlaku dan atas dasar harga konstan sama- sama mengalami peningkatan. Peningkatan
tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kabupaten Berau mengalami
peningkatan baik dari nilai nominal maupun realitas produksi.
Siklus Ekonomi Makro
Gambar 1. Siklus perekonomian sederhana

Pengeluaran konsumsi
Barang dan jasa

Rumah tangga

Perusahaan

Balas jasa faktor produksi
Faktor-faktor produksi
Gambar di atas memberikan imformasi bahwa :
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Ekonomi menggambarkan aliran barang dari produsen ke konsumen secara timbal
balik



Dalam perekonomian yang sederhana atau tertutup, biasanya siklus ekonomi
mempunyai pola yang hanya melibatkan dua pelaku ekonomi yaitu rumah tangga
dan perusahaan.

Gambar 2. Siklus perekonomian terbuka
Luar Negeri
Pengeluaran konsumsi
Barang dan jasa
Pemerintah
Rumahtangga

Perusahaan

Faktor-faktor produksi
Balas jasa faktor produksi
Lembaga Keuangan

Penanaman Modal

Sedangkan gambar 2 menunjukkan bahwa :

 Akan terjadi Transaksi residen dan non residen ( Luar Negari )
 Aktivitas ekonomi yang terjadi akan sangat komplek
3.2. Struktur Ekonomi Daerah
Struktur ekonomi daerah diukur dari peran masing-masing sektor / lapangan usaha
terhadap total PDRB. Semakin besar nilai tambah yang tercipta disuatu sektor ekonomi
akan membuat peran sektor tersebut semakin penting. Setruktur ekonomi suatu daerah
menjadi faktor penentu apakah daerah tersebut didominasi oleh sektor primer, sekunder
atau tersier. Sektor primer adalah sektor yang masih banyak mengandalkan peran sumber
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daya alam dalam proses produksi yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan
penggalian.
Sektor sekunder adalah sektor yang tidak terlalu mengandalkan peran sumber daya
alam, akan tetapi lebih banyak mengandalkan kemajuan tekhnologi dan peran sumber daya
manusia yaitu sektor industri pengolahan, listrik dan air serta konstruksi. Sedangkan sektor
tersier adalah sektor yang bisa dikatakan tidak mengandalkan sumber daya alam lagi yaitu
sektor perdagangan, pengangkutan dan telekomunikasi, bank dan lembaga keuangan lain
dan sektor jasa –jasa.
Struktur ekonomi Kabupaten Berau yang memberikan kontribusi yang terbesar
adalah tiga sektor masing – masing, yang pertama Sektor Pertambangan dan penggalian
yang mengandalkan sektor Sumber Daya Alam yaitu sebesar 5.488,01milyar rupiah atau
sebesar 57,12 persen, yang kedua sektor Pertanian yaiu sebesar 1.316,36 milyar rupiah
atau sebesar 13,70 persen dan yang ketiga yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
sebesar 1.028,76 milyar rupiah atau sebesar 10,71 persen. Nilai tambah atau prosentase
untuk masing-masing sektor secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2. PROSENTASE DISTRIBUSI PDRB ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN
USAHA
TAHUN 2007 – 2011 ( % ).
No
Lapangan Usaha
Tahun
.
2007
2008
2009
2010
2011
1.

Pertanian

15,12

14,43

13,79

12,89

13,70

2.

Pertambangan dan penggalian

50,69

51,99

53,10

55,70

57,12

3.

Industri Pengolahan

11,67

10,93

10,10

9,22

8,08

4.

Listrik dan Air

0,16

0,15

0,15

0,14

0,15

5.

Bangunan

0,95

0,97

1,03

1,02

1,07

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

10,21

10,61

11,23

11,03

10,71

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

6,91

6,71

6,42

6,02

5,52

8.

Bank dan Lembaga keuangan lainnya.

0,65

0,62

0,57

0,54

0,54

9.

Jasa-jasa

3,64

3,58

3,62

3,40

3,11

Sumber data : BPS Kabupaten Berau
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Berdasarkan data pada tabel 2 diatas, dapat dikatakan bahwa setruktur ekonomi
Kabupaten Berau masih didominasi oleh sektor primer dimana sektor yang bertumpuh
pada Sumber Daya Alam ( SDA ) yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian Khususnya
Batubara dengan kontribusi prosentase nilai tambah bruto terhadap PDRB pada tahun 2011
sebesar 57,12 persen atau sebesar 5.488,01 milyar rupiah dan diikuti oleh sektor Pertanian
sebesar 13,70 persen atau sebesar 1.316,36 milyar rupiah, apabila dijumlahkan kedua
sektor tersebut sebesar 70,82 persen atau sebesar 6.804,37 dari total PDRB atas dasar
harga berlaku Tahun 2011 sebesar 9.607,43 milyar rupiah. Sehingga sektor Skunder dan
tersier sebesar 29,18 persen atau sebesar 2.803,06 milyar rupiah yaitu sektor Perdagangan
dan sektor lainnya. berarti ada kenaikan di sektor Primer yaitu sebesar 2,23 persen
dibanding tahun 2010 yang kontribususinya sebesar 68,59 persen atau sebesar 5.541,69
milyar rupiah. Peningkatan sektor primer yang terbesar adalah sub sektor pertambangan
batubara, sehingga Kabupaten Berau dapat dikatakan merupakan daerah pertambangan,
dikarenakan

sektor ini

menjadi sektor utama yang terbesar peranannya dalam

perekonomian daerah. Urutan berikutnya adalah sektor tersier sebesar 19,88 persen dan
sektor sekunder sebesar 9,30 persen nilai tambah bruto terhadap total PDRB Kabupaten
Berau. Sehingga kalau kita perhatikan bahwasanya sektor primer mengalami peningkatan
yang cukup besar dan sektor tersier dan sekunder cenderung mangalami penurunan
terhadap pembentukan PDRB. Peran pemerintah untuk lebih perhatian terhadap sektor
tersier yang dipimpin sektor perdagangan, hotel dan restoran karena sektor dibangun dari
sektor – sektor yang tidak tergantung pada sumber daya alam. Sektor skunder juga tak
kalah pentingnya jika dibandingkan dengan sektor Primer dan sektor Tersier yang dipimpin
sub sektor industri makanan dan subsektor industri yang lain yaitu sub sektor Industri
Tekstil, subsektor Industri Kayu, sub sektor Industri Bahan kertas, Sub sektor Bahan Galian
dan Sub sektor Industri Lainnya. dimana sektor ini dalam pembentukan Produk Domestik
Regional Bruto ( PDRB ) masih sangat kecil jika dibandingkan dengan sektor Primer dan
sektor Tersier.
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Grafik 1. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011
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Disamping itu ada suatu teori yang mengatakan bahwa salah satu ciri daerah yang maju
adalah jika daerah itu lebih didominasi oleh sektor yang sudah terlepas dari keberadaan
sumber daya alam

( tertiary sector ). Namun begitu akan lebih baik jika ada keterkaitan

antar sector. Sebagaimana diketahui mayoritas perekonomian Kabupaten Berau ditopang
oleh sektor Pertambangan dan Penggalian yang termasuk sektro primer. Namun jika dapat
terjalin simbiosis mutualisme ( saling menguntungkan ) antara sektor primer dengan sektor
lain, artinya masing-masing sektor tidak berdiri sendiri, bukan tidak mungkin akan tercipta
suatu sistem perekonomian yang berbasis kuat. Dan yang terpenting adalah taraf hidup
masyarakat khususnya tingkat bawah dapat terangkat.
3.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah

adalah perbandingan pencapaian kinerja

perekonomian suatu daerah pada suatu periode waktu tertentu terhadap periode waktu
sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dinyatakan dalam nilai persentase,
dihitung dengan membagi nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu dengan PDRB
atas dasar harga konstan tahun sebelumnya, mengurangkannya dengan satu, kemudian
PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011
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mengalikannya dengan seratus atau dihitung dengan mengurangkan PDRB atas dasar harga
konstan tahun tertentu dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya, dibagi
dengan PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya, kemudian dikalikan seratus.
Formula Pertumbuhan
𝑃=

𝑃𝑡
𝑃𝑡 − 𝑃0
𝑥 100 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑃 = � − 1� 𝑥 100
𝑃0
𝑃0

Dimana :

P = Pertumbuhan ( % )
Pt= PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu
P0= PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya.

Berdasarkan metode tersebut, penghitungan pertumbuhan ekonomi suatu daerah
semata – mata menyandarkan pada besaran pada PDRB atas dasar harga konstan. Dengan
demikian terjadinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak selalu berarti
terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggi juga di daerah tersebut. Hal
ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi berorentasi pada pendekatan wilayah,
sedangkan kesejahteraan masyarakat berorentasi pada pelaku kegiatan ekonomi. Untuk itu
diperlukan kehati – hatian dalam menginterprestasikan makna angka pertumbuhan
ekonomi.
Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau sebesar 7,93 persen,
namun demikian pertumbuhan tak sebesar tahun 2010 yaitu sebesar 8,04 persen setelah
mengalami revisi yang pada penerbitan tahun lalu sebesar 8,03 persen. pertumbuhan
didukung oleh sektor primer yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 2.955,71 milyar
rupiah atau sebesar 11,47 persen dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000,
sehingga mengalami kenaikan dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 2.651,62 milyar rupiah.
Jika dilihat dari besaran Total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga mengalami kenaikan
atau peningkatan pada tahun 2011 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 9.607,43 milyar
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rupiah sedangkan tahun 2010 sebesar 8.079,23 milyar rupiah yang berarti mengalami
peningkatan sebesar 18,92 persen. Sehingga perekonomian di Kabupaten Berau dapat
dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi dan didorong oleh kenaikan harga serta roda
perekonomian berjalan dengan baik.
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sektor pertambangan khususnya batu
bara merupakan salah satu leading sector di daerah ini, sebagaian besar masih untuk
konsumsi pasar luar negeri. Dengan share 57,12 persen terhadap total PDRB membuat
lokomotif perekonomian Kabupaten Berau didominasi oleh pertambangan yang diberi julukan “
emas hitam “ hal ini seyokyanya menjadi pemikiran dan perhatian pemerintah. Sudah sa’atnya
daerah tidak terlalu menggantungkan kepada kekayaan alam. Memang dalam jangka waktu yang
pendek

keunggulan sumber daya alam di Kabupaten Berau ( keunggulan komperatif) akan

menguntungkan perekonomian daerah. Namun perlu diingat bahwa bahan –bahan mineral tersebut
tidak bisa diperbaruhi. Disamping itu, kelestarian lingkungan juga tidak bisa di abaikan begitu saja.

Grafik 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Berau Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2007 -2011
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Secara sektoral pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian ditahun 2011
mencapai 11,47 persen lebih kecil dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 12,20
persen. Pertumbuhan ini disumbang oleh peningkatan aktivitas ekonomi sub sektor
pertambangan

batu

bara.

Sektor

pertanian

mangalami

perlambatan

dalam

pertumbuhannya dan hanya dua subsektor yang mengalami peningkatan yaitu sub sektor
Tanaman Bahan Makanan sebesar 5,80 persen pada tahun 2011 meningkat dibanding
tahun2010 yaitu sebesar 5,00 persen dan yang kedua sub sektor perikanan sebesar 9,32
persen pada tahun 2011 terdapat peningkatan 2,77 persen dibanding tahun sebelumnya.
Sub sektor pertanian yang mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu subsektor Tanaman
Perkebunan 4,45 persen pada tahun 2011 lebih rendah dibanding tahun 2010 sebesar 8,86
persen, selanjutnya subsektor peternakan sebesar 8,41 persen pada tahun 2011 lebih
rendah dibanding tahun 2010 sebesar 9,85 persen kedua subsektor melambat dikarenakan
cuaca yang tidak menentu khususnya di Kabupaten Berau, dan yang ketiga adalah
subsektor kehutanan sebesar – 1,71 persen pada tahun 2011 lebih rendah dibandingkan
tahun 2010 sebesaar 0,22 persen ditahun 2011 perlambatan tersebut dikarenakan
pemerintah berkomitmen

untuk membatasi penebangan dan pemanfaatan subsektor

kehutanan tersebut.
Industri pengolahan, sub sektor ini yang ada di Kabupaten Berau yaitu industri
pengolahan tanpa migas terdiri dari Industri makanan, tekstil, kayu, bahan kertas, bahan
galian dan industri lainnya. yang mengalami peningkatan di subsektor ini adalah Industri
makanan, tekstil, bahan galian dan industri lainnya, sedangakan yang mengalami
perlambatan yaitu industri kayu dan industri bahan kertas namun secara keseluruhan
sektor ini mengalami peningkatan pada tahun 2011 yaitu sebesar 0,20 persen dibanding
tahun 2010 sebesar 0,09 persen.
PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011
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Listrik mengalami perlambatan pertumbuhan yaitu sebesar 3,86 persen pada 2011
dan pada tahun 2010 sebesar 4,23 persen lebih rendah pertumbuhannya sedangkan PDAM
mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 8,37 dibanding tahun 2010 yang sebesar
7,40 persen. Dan sektor –sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhannya adalah
sektor Lembaga Keuangan bukan Bank yaitu sebesar 1,25 persen pada tahun 2011 lebih
rendah dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 5,49 dan dikuti oleh sub sektor sewa
Bangunan sebesar 1,44 persen pada tahun2011 lebih rendah dibandingkan tahun 2010
yaitu sebesar 8,36 persen. Sedangkan Perdagangan mengalami peningkatan pertumbuhan
di semua sub sektornya yaitu Perdagangan, Perhotelan dan subsektor Restoran yaitu
sebesar 6,45 persen, 7,59 persen dan sub sektor Restoran sebesar 3,92 pada tahun 2011
meningkat dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2010 sebesar 4,48 persen, 4,77 dan sub
sektor Restoran sebesar 3,69 persen, sedangkan Pengangkutan dan Komunikasi secara
keseluruhan mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2011
sebesar 4,49 persen dan pada tahun 2010 sebesar 4,08 persen. Sektor Jasa –jasa jika
dibandingkan tahun sebelumnya secara keseluruhan mengalami peningkatan pada tahun 2011
sebesar 4,84 persen dan pada tahun 2010 sebesar 1,31 persen. Kenaikan tertinggi diperoleh dari
sub sektor jasa pemerintahan yaitu sebesar 5,06 persen dan pada tahun 2010 sebesar 1,11 persen
dan satu – satunya yang mengalami perlambatan pertumbuhan pertumbuhan adalah sub sektor
Jasa Perorangan yaitu pada tahun 2011 sebesar 2,19 sedangkan pada tahun 2010 sebesar 4,33
persen . Sedangkan Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusaahaan mengalami perlambatan
pertumbuhan yang sangat segnifikan yaitu sebesar 1,69 persen pada tahun 2011 mengalami
penurunan pertumbuhan

dibanding tahun 2010 sebesar 9,14

persen. Namun demikian

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Berau secara keseluruhan Tumbuh sebesar 7,93 persen, hal ini
seiring dan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Nasional yaitu sebesar 6,3 persen. Lihat tabel
berikut :
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Tabel 3. Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menurut lapangan Usaha
Tahun 2006 – 2010.
Tahun
No.

Lapangan usaha
2007

2008

2009

2010

2011

1.

Pertanian

2.70

3.08

4.01

2.99

2.08

2.

Pertambangan dan Penggalian

9.14

8.89

7.89

12.20

11.47

3.

Industri pengolahan

3.69

1.33

0.09

0.20

0.20

4.

Listrik dan Air Minum

4.46

4.95

5.27

3.86

3.86

5.

Bangunan

5.52

6.43

8.62

4.57

4.63

6.

Perdagangan, Hotel dan Restoran

5.87

6.37

5.13

4.47

6.41

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

6.67

5.23

6.16

4.08

4.49

8.

Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan

5.30

1.98

1.85

9.14

1.69

9.

Jasa-Jasa

4.96

5.02

3.87

1.31

4.48

6.79

6.50

5.98

8.04

7.93

PDRB

Sumber data : BPS Kabupaten Berau

Dari tabel 2 diatas terlihat jelas bahwa pertumbuhan pada sektor Pertambangan
dan penggalian dan sektor Jasa – jasa juga mengalamu peningkatan secara keseluruhan.
Disektor pertambangan pertumbuhan didominasi oleh subsektor pertambangan batu bara
sedangkan sektor Jasa – jasa pertumbuhan terbesar adalah jasa pemerintahan.
3.4. PDRB perkapita dan Pendapatan Regional perkapita .
Angka PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 dengan membagi jumlah penduduk
pertengahan tahun. PDRB perkapita adalah rata –rata nilai tambah perkapita yang
mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah. Namun karena dalam nilai
PDRB masih terdapat komponen-komponen yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat
PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011
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secara langsung seperti penyusutan, pajak tak langsung neto dan faktor pendapatan neto
( net faktor income ), maka pemakaian angka PDRB perkapita sebagai indikator untuk
mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat perlu dibandingkan lagi dengan indikator lain
seperti konsumsi masyarakat perkapita atau indikator lain yang relevan karena PDRB merupakan
salah satu indikator tersebut.
Tabel 4. PDRB perkapita Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku dan atas dasar
harga konstan 2000, Tahun 2007 – 2011
PDRB ADH berlaku
PDRB perkapita
Pertumbuhan
Pendapatan
Pertumbuhan
Tahun
(Rp.)
(% )
perkapita (Rp.)
(% )
2007

33.151526

-

24.778.469

-

2008

36.546.129

10,24

26.840.658

8,32

2009

39.984.632

9,41

29.719.378

10,73

2010

45.115.443

12,83

33.955.171

14,25

2011

50.089.031

11,02

38.173.781

12,42

Sumber data : BPS Kabupaten Berau

Tabel 3. terlihat bahwa PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku pada setiap
tahunnya selalu meningkat pada tahun 2007 hingga 2011 meningkat rata - rata sebesar
10,88 persen, sedangkan Pendapatan perkapita juga mengalami pertumbuhan rata- rata
setiap tahunnya yaitu sebesar 11,43 persen selama tahun 2007 hingga 2011. Sedangkan
pendapatan

perkapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam sebuah

daerah pada suatu periode tertentu. Biasanya dihitung setiap periode satu tahun. Untuk
mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan daerah dihitung dari
jumlah seluruh pendapatan daerah tersebut.
Oleh sebab itu jumlah penduduk praktis akan mempengaruhi jumlah pendapatan
perkapita di suatu daerah. Pendapatan perkapita dapat juga diartikan sebagai nilai barang
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dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk disuatu daerah pada suatu periode
tertentu ( biasanya satu tahun ).
PENGHITUNGAN

Cara menghitung pendapatan perkapita adalah PDRN atas dasar harga faktor
produksi dibagi dengan jumlah penduduk pada periode yang sama. Sedangkan PDRN atas
dasar harga faktor produksi diperoleh dari PDRB dikurang dengan PDRN atas dasar harga
pasar, dan PDRN atas dasar harga pasar diperoleh dari PDRB dikurang dengan penyusutan
dengan periode tahun yang sama. Secara matematis dituliskan sebagai berikut :

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =
𝑃𝐷𝑅𝐵 𝑝𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎

=

𝑃𝐷𝑅𝑁 𝑎𝑑ℎ 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
∑ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘
∑ 𝑃𝐷𝑅𝐵
∑ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘

𝑃𝐷𝑅𝑁 𝑎𝑑ℎ 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 =

∑ 𝑃𝐷𝑅𝐵
𝑃𝐷𝑅𝑁 𝑎𝑑ℎ 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑃𝐷𝑅𝑁 𝑎𝑑ℎ 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟 = � 𝑃𝐷𝑅𝐵 − 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑡𝑎𝑛

Dimana :
- Semua dilakukan dengan periode / tahun yang sama
- Baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2000 menggunakan
formula yang sama.
Grafik 3. PDRB Perkapita dan Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2011

60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0

1

2
PDRB Perkapita

PDRB Menurut Lapangan Usaha 2011

3

4

5

Pendap-atan Perkap-ita

46

Tinjauan Ekonomi Kabupaten Berau

Grafik 3. Menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan pada pendapatan
perkapita atas dasar harga berlaku pada setiap tahunnya. Sedangkan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB ) perkapita atas dasar harga berlaku juga naik yang sangat sangat
signifikan. Pada tahun 2011 pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp.
31.304.802,- menunjukkan peningkatan jika dibandingkan tahun 2009 yang sebesar Rp.
26.744.017,- . Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) perkapita atas dasar harga berlaku
pada tahun 2010 sebesar Rp. 44.086.239,- meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu
sebesar Rp. 38.295.626,3.2. PDRB Perkapita antar Daerah
Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolok ukur kemakmuran dan pembangunan
di suatu daerah, semakin besar pendapatan perkapitanya, semakin makmur daerah
tersebut. Pendapatan perkapita merefleksikan PDRB perkapita. Untuk memacuh
peningkatan pendapatan disuatu daerah tentu keterbandingan antar daerah sangat penting
sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan hal tersebut diatas. Keterbandingan tersebut
terlihat dalam tabel 5 dibawah ini.
Tabel 5. PDRB dan PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku dan Konstan 2000 menurut lapangan
Usaha Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur tahun 2010.
Kabupaten /Kota

Paser

PDRB (Jutaan rupiah)
Atas Dasar harga

Atas Dasar Harga

berlaku

Konstan

PDRB Perkapita
( rupiah)

16.680.291,69

6.285.640,18

57.348.678

8.083.976,00

3.508.012,06

41.366.124

123.485.112,81

29.205.248,96

56.054.050

45.748.619,66

18.919.768,22

130.762.600

Berau

9.607.426,84

4.967.314,45

50.089.031

Malinau

2.558902,46

762.504,02

33.870.800

Bulungan

2.714.470,13

1.164.201,29

20.439.311

Nunukan

4.660.682,38

1.525.257,13

23.870.800

Panajam Paser Utara

3.845.143,70

2.216.079,98

13.681.335

379.560,21

195.651,40

22.770.563

Balikpapan

45.128.321,53

17.401.119,98

36.117.208

Samarinda

27.427.234,13

12.583.625,01

33.006.114

Tarakan

7.962.403,62

2.849.274,03

33.995.573

Bontang

61.925.526,03

20.997.684,54

57.481.177

Kutai Barat
Kutai Kartanegara
Kutai Timur

Tana Tidung

Sumber data : BPS Propinsi Kal –Tim
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Ket. : PDRB Kabupaten / Kota dengan Migas.

Dari tabel 5 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Berau besaran PDRB Atas Dasar
Hasga Berlaku maupun PDRB

Atas Dasar Harga Konstan 2000 berada di urutan ke

enam berarti naik satu tingkat di banding pada tahun 2010 yatu diurutan ke tujuh dari ke
empat belas Kabupaten / Kota di Propinsi Kalimantan Timur dengan nilai PDRB atas dasar
harga berlaku pada tahun 2011 sebesar 9.607,43 milyar rupiah sedangkan PDRB atas dasar
harga konstan 2000 yaitu sebesar 4.967,31 milyar rupiah. PDRB perkapita atas dasar harga
berlaku tahun 2011 Kabupaten Berau sebesar 50.089.031 rupiah menempati urutan ke lima
di seluruh Kabupaten / Kota di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur.

Millions

Grafik 4. PDRB Atas DASar Harga Berlaku dan Harga Konstan tahun 2000 Kabupaten / Kota
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2011
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Sumber data : BPS Kaltim (tanpa migas)

Grafik 4 adalah besaran PDRB atas dasar harga berlaku dan konstan 2000 pada
tahun 2011 kabupaten / Kota se Propinsi Kalimantan Timur. Dengan gambaran data , tabel
dan grafik tersebut diharapkan Pemerintah Kabupaten Berau dapat menentukan kebijakan
apa yang harus diambil untuk kesejahteraan dan Kemakmuran masyarakatnya.
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Grafik 5. PDRB Perkapita ( juta rupiah) Tahun 2011
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Dari Tabel 5 terlihat bahwa PDRB perkapita atas dasar harga berlaku Kabupaten
Berau berada di urutan ke lima dengan nilai sebesar 50.089.031 rupiah PDRB atas dasar
harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan
harga tahun berjalan. Nilai PDRB atas dasar berlaku nominal menunjukkan kemampuan
sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah, pergeseran dan setruktur
perekonomian daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dapat mencerminkan
perkebangan riil ekonomi secara keseluruhan dari tahun ke tahun yang digambarkan
melalui laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita.
Salah satu indikator makro ekonomi , yang banyak dimanfaatkan untuk melihat
perkembangan perekonomian, sebagai dasar evaluasi tingkat kesejahteraan masyarakat
suatu wilayah adalah PDRB per kapita dan pendapatan per kapita. PDRB perkapita
merupakan ukuran rata-rata nilai tambah bruto yang diciptakan oleh masing-masing
penduduk akibat adanya aktivitas ekonomi selama periode waktu tertentu (dalam
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penghitungan PDRB digunakan waktu satu tahun). PDRB perkapita dihitung dengan cara
membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima
oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama
periode waktu tertentu (dalam penghitungan PDRB digunakan waktu satu tahun).
Pendapatan perkapita dihitung dengan cara membagi total PDRN atas dasar biaya
faktor produksi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapita
dapat dijadikan bahan rujukan pendekatan makro pendapatan penduduk di suatu
daerah, hal ini disebabkan pajak tidak langsung neto telah dihilangkan dalam metode
penghitungan. Akan tetapi pendapatan perkapita belum mampu memperhitungkan
pendapatan riil (sebenarnya) sehingga masih bersifat semu, hal ini akibat belum
diperhitungkannya pendapatan yang mengalir ke dalam, hasilnya merupakan produk
regional neto atau disebut juga pendapatan daerah bersih. Untuk mendapatkan data
tentang pendapatan yang mengalir ke luar/masuk (yang secara nasional diperoleh dari
neraca pembayaran luar negeri) masih sangat sukar diperoleh sehingga perlu pengkajian
lebih dalam dengan melakukan survei dan penyusunan net factor income (pendapatan
bersih). Namun untuk menggambarkan sementara maka dalam publikasi ini Produk
Domestik Regional Neto atas dasar biaya faktor masih dianggap sebagai pendapatan
regional.
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