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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Kondisi makro ekonomi sebuah negara maupun daerah sangat penting untuk 

dipahami dan evaluasi sebagai salah satu parameter dalam menentukan arah kebijakan 

pemerintah. Sebagai sebuah parameter ekonomi,  kompleksitas ekonomi makro suatu 

daerah mutlak untuk diketahui dan dipahami sebelum sebuah kebijakan ekonomi 

ditetapkan, dalam rangka mencapai tujuan pemerintah yaitu, untuk mengatasi dan 

mengantisipasi kondisi ekonomi yang lebih baik. Implementasi kebijakan pemerintah 

atas dasar kondisi makro perekonomian diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi 

inklusif sehingga dapat memperlancar semua tahapan proses pembangunan dan pada 

akhirnya mampu meningkatknya kesejahteraan masyarakat. 

Menurut Sukirno (2006) tujuan dibuatnya kebijakan ekonomi makro dibedakan 

kedalam lima aspek yakni: (1) menstabilkan kegiatan ekonomi; (2) mencapai tingkat 

penggunaan tenaga kerja (kesempatan kerja) penuh tanpa inflasi; (3) menghindari 

masalah inflasi; (4) menciptakan pertumbuhan ekonomi; dan (5) mewujudkan 

kemantapan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Dengan demikian, jelas bahwa 

stabilitas ekonomi akan memberikan kepastian dalam proses jaminan investasi (kredit) 

baik bagi masyarakat (debitur) maupun pihak lembaga keuangan (kreditur), dan 

merupakan salah satu syarat tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir 

yang hakiki dari sebuah kebijakan ekonomi. 

Upaya untuk menciptakan stabilitas ekonomi makro daerah yang mantap, dengan 

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment), inflasi yang terkendali 

disertai dengan tumbuhnya ekonomi secara inklusif dengan terjaganya keseimbangan 

neraca pembayaran maupun kurs valuta asing, merupakan parameter ekonomi makro 

yang sangat penting dilakukan pengendalian dan upaya pemantauan secara 

berkelanjutan. 

Perubahan paradigma pembangunan di era otonomi saat ini, telah memberikan 

ruang gerak dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah  untuk senantiasa memiliki 

semangat “berlomba” dan “berkompetisi secara sehat”  dalam mengelola berbagai 

sumber daya ekonomi  yang ada. Tujuannya ialah tidak lain untuk mengembangkan 

potensi daerah dan pewujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan peran serta berdasarkan karakteristik dan kultur yang berbeda dengan 

daerah lainnya yang ada di masing-masing daerah. Hal inilah yang terus dilakukan oleh 
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Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai provinsi terluas ke-3 di Indonesia dan 

PDRB tertinggi ke-2 diantara provinsi lain di pulau Kalimantan pada tahun 2019 (BPS, 

2020), Kalimantan Barat memiliki beragam potensi daerah yang masih perlu 

dikembangkan. 

Dalam mengembangkan potensi daerah yang ada, Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat tentu harus melakukan berbagai intervensi dalam bentuk kebijakan-

kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi. Dalam merumuskan kebijakan ekonomi 

tersebut, penting bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengetahui kondisi 

ekonomi makro yang ada di Kalimantan Barat. Kondisi makro ekonomi yang 

direfleksikan oleh indikator Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan 

Investasi merupakan aspek fundamental dalam mengetahui kondisi yang terjadi pada 

suatu perekonomian. Selain itu, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) dan 

Ketenagakerjaan yang direfleksikan oleh indikator Pendidikan, Ketengakerjaan, dan 

Kemiskinan juga merupakan aspek penting yang berperan sebagai penggerak 

perekonomian.  

Salah satu indikator ekonomi makro yang umum digunakan untuk mengetahui 

kondisi perekonomian suatu daerah adalah PDRB, baik PDRB Atas Dasar Harga 

Berlaku (ADHB) yang menambahkan variabel inflasi dalam perhitungannya, maupun 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menghilangkan variabel inflasi dan 

berdasarkan tahun acuan yang sama. Adapun perkembangan kondisi makro ekonomi 

yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2010-2019 dapat dilihat 

pada Grafik 1.1 berikut. 

 
Sumber. BPS, 2020 (diolah) 

Grafik 1.1 

PDRB Kalimantan Barat Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar 

Harga Berlaku (ADHB), Tahun 2019 
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Jika ditinjau dari PDRB Harga Berlaku, pada tahun 2019 PDRB Provinsi 

Kalimantan Barat meraih capaian Rp. 212,31 Triliun. Naiknya nilai PDRB ini 

mengindikasikan bahwa adanya kenaikan dari sisi produksi di seluruh lapangan usaha 

atau sektor dan perhitungan inflasi dalam PDRB ADHB. Sedangkan, jika ditinjau dari 

PDRB ADHK, perkembangan nilai PDRB juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 6,53 

Triliun. Kondisi ini mengindikasikan bahwa selama tahun 2019, Kalimantan Barat 

mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00%. Pertumbuhan PDRB ini relatif lebih 

lambat dibanding jika dibandingkan dengan tahun 2018.  

Terdapat 17 sektor yang berperan penting dalam pembentukan PDRB. Di 

antaranya, terdapat 5 sektor yang memiliki kontribusi tertinggi dalam PDRB Provinsi 

Kalimantan Barat yaitu: Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri 

Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; 

Konstruksi; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 

seperti yang disajikan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1  

Lima Sektor dengan Kontribusi Tertinggi Terhadap PDRB Kalimantan Barat 

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha  

Tahun 2010-2019 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, PDRB Provinsi Kalimantan Barat Menurut Lapangan Usaha, 2010-2019 
 

Selama sepuluh tahun terakhir (2010-2019), jika ditinjau berdasarkan lima sektor 

terbesar, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih merupakan sektor terbesar 

dengan persentase 20,18% pada tahun 2019, walaupun persentase pada tahun 2019 

lebih rendah dibanding tahun 2018 yaitu sebesar 20,23%. Sektor selanjutnya yaitu 

sektor industri pengolahan yang menjadi sektor terbesar kedua dengan persentase 

16,31% pada tahun 2019, hal ini lebih tinggi dibanding tahun 2018 dengan perolehan 

16,09%. Sektor ketiga merupakan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, 

dan sepeda motor dengan perolehan pada 2019 sebesar 14,29% atau lebih tinggi dari 

tahun 2018 sebesar 14,08%. Sektor berikutnya merupakan sektor konstruksi dengan 

perolehan pada tahun 2019 sebesar 12,31% atau lebih rendah dari tahun 2018 yang 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 24,96 24,13 23,24 22,84 21,64 20,54 20,22 20,30 20,23 20,18 21,83

2 Industri Pengolahan 17,13 17,41 16,68 16,34 16,52 15,78 16,11 16,15 16,09 16,31 16,45

3
Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor
14,94 15,12 14,47 14,52 14,56 14,81 14,47 14,13 14,08 14,29 14,54

4 Konstruksi 9,30 9,81 10,65 11,48 12,22 13,10 12,44 12,80 12,52 12,31 11,66

5

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan, dan Jaminan Sosial 

Wajib

5,54 4,82 5,48 5,80 6,08 6,67 6,94 6,94 6,98 7,05 6,23

No. Lapangan Usaha
Tahun

Rerata
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sebesar 12,52%. Terakhir, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan 

sosial wajib merupakan sektor tertinggi kelima dengan capaian 7,05% pada tahun 2019 

atau lebih tinggi dibanding tahun 2018 sebesar 6,98%. 

Ketenagakerjaan juga menjadi faktor penting dalam perekonomian suatu daerah 

atau negara. Salah satu indikatornya adalah perkembangan ketenagakerjaan dan tingkat 

pendidikan penduduk suatu daerah. Perkembangan ketenagakerjaan di Provinsi 

Kalimantan Barat selama lima tahun terakhir (2014-2019) cenderung fluktuatif seperti 

yang disajikan pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.2  

Perkembangan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat  

Tahun 2014-2019 

Angkatan Kerja 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Angkatan Kerja 2.320.229 2.357.224 2.388.758 2.408.259 2.451.399 2.479.287 

Bekerja 2.226.510 2.235.887 2.287.823 2.303.198 2.346.881 2.369.015 

Pengangguran 93.719 121.337 100.935 105.061 104.518 110.272 

Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja / TPAK (%) 
69,93 69,68 69,32 68,63 68,65 68,30 

Tingkat Pengangguran 

Terbuka / TPT (%) 
4 5 4 4 4 4 

Sumber: Badan Pusat Statistik  

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah angkatan kerja dari tahun 2014 

selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan ini juga berbanding lurus 

dengan jumlah orang yang bekerja dan jumlah orang yang menganggur. Perkembangan 

angka pengangguran di Kalimantan Barat tiap tahunnya cenderung mengalami 

fluktuasi yang didominasi oleh meningkatnya angka pengangguran. Selain itu, pada 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang cenderung mengalami penurunan 

dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung stabil di kisaran 4%. Indikator 

selanjutnya adalah penduduk menurut pendidikan, indikator pendidikan merupakan 

indikator penting dalam merumuskan kebijakan terutama untuk mengatasi 

permasalahan di bidang pendidikan. Pada tahun 2018, jumlah orang yang tidak 

menempuh pendidikan mencapai 1.460.085 jiwa dan pada tahun 2019 meningkat 

sehingga menjadi 1.460.085 jiwa atau meningkat 2,17% seperti yang disajikan pada 

Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3  

Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan  

Tahun 2018-2019 

No Pendidikan Akhir 
Tahun 

2018 2019 

1 Tidak/Belum Sekolah 1.428.362 1.460.085 

2 Tidak / Belum Tamat SD 813.155 798.859 

3 Tamat SD / Sederajat 1.490.571 1.472.782 

4 SLTP / Sederajat 703.522 706.741 

5 SLTA / Sederajat 768.185 776.272 

6 Diploma I / II 26.197 24.783 

7 
Akademi / Diploma III / Sarjana 

Muda 
53.701 54.615 

8 Diploma IV / Strata I 130.804 137.124 

9 Strata II 7.880 8.320 

10 Strata III 437 449 

Total 5.422.814 5.440.030 
 

Sumber : Badan Pusat Statistik 

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa terjadi 

peningkatan lulusan SLTP / sederajat, SLTA / sederajat, Akademi / Diploma III / 

Sarjana Muda, Diploma IV / Strata I, Strata II dan Starta III pada tahun 2019 dibanding 

tahun 2018. Peningkatan tersebut didominasi oleh pertumbuhan SLTA / sederajat yang 

mencapai 8.087 orang dan disusul dengan tingkat Diploma IV / Strata I sebesar 6.320 

orang dan yang ketiga tingkat SLTP / sederajat yang mencapai 3.219 orang. 

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan sebelumnya, diperlukan kebijakan-

kebijakan yang mendorong peningkatan ekonomi makro di Provinsi Kalimantan Barat, 

baik dibidang ekonomi maupun dibidang sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan. 

Pada praktiknya, dalam membuat kebijakan ekonomi terdapat beberapa kondisi yang 

akan dihadapi, antara lain : 

1) Perumus kebijakan ekonomi biasanya menghadapi situasi atau permasalahan 

yang sangat dinamis dan terus bergerak sehingga sering menghadapi ketinggalan 

informasi atau ketidaklengkapan informasi; 

2) Perumus kebijakan ekonomi sering menghadapai kendala waktu dan harus 

mengambil kesimpulan dan keputusan mengenai respon terhadap masalah yang 

timbul; 

3) Respon kebijakan biasanya merupakan hasil dari proses pembahasan antar 

instansi terkait di dalam pemerintah, serta kadangkala menyangkut lembaga di 
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luar eksekutif yang berpotensi terdapat perbedaan pandangan antar instansi 

dimaksud; 

4) Keputusan yang diambil sebagai kebijakan pada tingkat “konsep” belum tentu 

akan terlaksana seperti yang dimaksud pada tingkat “lapangan”; dan 

5) Kebijakan ekonomi dalam praktik biasanya bukan sesuatu yang sekali jadi 

(diputuskan, dilaksanakan lalu selesai), tetapi merupakan suatu proses dinamis 

yang berkaitan dengan umpan balik dan langkah penyesuaian, dan kebijakan atau 

respon pemerintah terhadap suatu masalah akan direspon oleh para pelaku 

ekonomi lain (pelaku pasar, investor asing, masyarakat umum, dan lain-lain) 

kemudian direspon kembali oleh pemerintah dan seterusnya. 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 77 Tahun 2019 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat bahwa Biro Perekonomian bertugas 

merumuskan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya serta 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). 

Penyusunan Analisa Ekonomi Makro Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan 

dokumen kajian kebijakan perekonomian yang menjadi bagian penting dalam 

merumuskan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya 

mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yakni “Terwujudnya 

Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan 

Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”, serta Misi Pemerintah Provinsi 

Kalimantan Barat, yakni : (1) Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur; (2) 

Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good 

Governance; (3) mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif; 

(4) mewujudkan masyarakat sejahtera; (5) mewujudkan masyarakat yang tertib; dan 

(6) mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.   

Perlunya dorongan dari pemerintah untuk mengerakkan perekonomian Provinsi 

Kalimantan Barat dengan meningkatkan potensi ekonomi agar terwujudmya 

perekonimian yang stabil dan terwujudnya visi dan misi yang telah direncanakan. 

Provinsi Kalimantan Barat dengan 14 kabupaten/kota yang memiliki potensi dan 

karakteritik yang berbeda, tentunya memiliki beragam potensi yang berbeda dan perlu 

untuk digali lebih dalam, sehingga dilakukan kajian Analisa Makro Perekonomian 

Provinsi Kalimantan Barat sebagai gambaran mengenai kondisi ekonomi di 

Kalimantan Barat. Oleh karena itu, hasil kajian Analisa Ekonomi Makro Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadi acuan sebagai dasar perumusan 

kebijakan untuk menentukan arah pembangunan ekonomi yang diintegrasikan kedalam 
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dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, khususnya dokumen organisasi 

perangkat daerah yang program dan kegiatannya berkontribusi langsung dan dapat 

mempengaruhi perekonomian dan SDM maupun ketenagakerjaan di Provinsi 

Kalimantan Barat. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam 

rangka pekerjaan Penyusunan Kajian Analisa Ekonomi Makro Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat adalah sebagai berikut : 

1. Ketidaklengkapan informasi data ekonomi makro yang sangat dinamis 

memerlukan updating data; 

2. Belum tersedia acuan kebijakan upaya pemerintah untuk menstabilkan kegiatan 

ekonomi, menekan laju inflasi, serta menciptakan dan menjaga pertumbuhan 

ekonomi dalam masa adaptasi kebiasaan baru. 

1.3  Tujuan 

Penyusunan Kajian Analisa Ekonomi Makro Daerah Provinsi Kalimantan Barat 

bertujuan untuk menyajikan infomasi mengenai kondisi makro ekonomi Provinsi 

Kalimantan Barat mengenai : 

1. Kondisi perekonomian yang meliputi struktur ekonomi, perkembangan PDRB, 

laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, inflasi, investasi, dan sektor 

unggulan di Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Kondisi Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan 

Barat, yang meliputi kondisi Penduduk Menurut Pendidikan, Sarana dan 

Prasarana Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Penyerapan Tenaga 

Kerja Menurut Lapangan Usaha, Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja, Penyerapan 

Tenaga Kerja Menurut Pendidikan, Penyerapan Tenaga kerja Menurut Jenis 

Kegiatan, Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan, Kemiskinan. 

3. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya instabilitas 

ekonomi, laju inflasi, serta tidak terjadinya pertumbuhan ekonomi dalam masa 

adaptasi kebiasaan baru; 

4. Untuk menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah dalam 

rangka menstabilkan kegiatan ekonomi, menekan laju inflasi, serta bagaimana 

strategi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif pada masa adaptasi 

kebiasaan baru. 
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1.4   Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Kajian Analisa Ekonomi 

Makro Daerah Provinsi Kalimantan Barat  adalah : 

1. Bagi Pemerintah Daerah dan instansi terkait, hasil kegiatan ini dapat digunakan 

sebagai data awal dan dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

2. Sebagai acuan bagi Kepala Daerah untuk mengoptimalkan pelaksanaan 

kebijakan perekonomian (Investasi, Pendapatan Daerah, Percepatan Berusaha, 

Pemasukan Pajak, dan Stabilitas Harga) di Kalimantan Barat; 

3. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan usaha di Provinsi 

Kalimantan Barat. Data makro ekonomi ini merupakan bagian informasi yang 

esensial mengenai informasi peluang dan prospek pengembangan investasi di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

1.5   Tahapan dan Ruang Lingkup Kegiatan 

1.5.1 Ruang Lingkup Pekerjaan 

Tahapan dan ruang lingkup kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan, mulai dari 

tahap koordinasi dan persiapan, inventarisasi data, survey dan pengumpulan data, 

pengolahan data, analisis data, dan analisis kebijakan meliputi : 

1. Tahap koordinasi dan persiapan data-data makro ekonomi yang akan disajikan. 

2. Tahap inventarisasi dan identifikasi masalah, yakni proses pengumpulan data 

berdasarkan referensi dan pendekatan teoritis. 

3. Tahap persiapan data sekunder dan data primer, persiapan data sekunder melalui 

data BPS yang terbagi atas Kalimantan Barat Dalam Angka, Kabupaten/Kota 

Dalam Angka yang berkaitan dengan kondisi makro perekonomian dan 

ketenagakerjaan di Kalimantan Barat. Sedangkan, data primer dilakukan melalui 

survei untuk menghitung potensi pajak dan retribusi daerah. 

4. Tahap pengolahan data, yakni proses mengelompokkan dan menyajikan data 

yang ada secara tabulasi, grafis maupun visual. 

5. Tahap analisis data, data yang telah diolah yang bertujuan memaparkan kondisi-

kondisi secara mendetail sesuai dengan indikator-indikator makro ekonomi. 

6. Tahap penyusunan rancangan kebijakan, berdasarkan hasil analisis data sesuai 

dengan indikator-indikator makro ekonomi yang ada. 

1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup kajian ini mencakup seluruh wilayah administrasi Provinsi 

Kalimantan Barat meliputi 12 kabupaten dan 2 kota. 
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1.6 Dasar Hukum 

Dasar Hukum kegiatan Penyusunan Kajian Analisa Ekonomi Makro Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020, antara lain : 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

3. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah 

Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota. 

4. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. 

5. Peraturan Daerah (PERDA) No 2 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018 – 

2023. 
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BAB 2  

METODE PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

2.1 Pendekatan Teoritis  

Pendekatan teoritis berisi teori-teori yang digunakan sebagai fondasi dalam 

membangun penelitian ini. Pendekatan teoritis bermanfaat dalam memberikan 

penjelasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

2.1.1 Konsep dan Tujuan Makro Ekonomi 

Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari perilaku perekonomian 

secara menyeluruh. Ruang lingkup ekonomi makro meliputi laju pertumbuhan 

perekonomian, output barang dan jasa perekonomian, neraca pembayaran, 

pengangguran, nilai kurs, dan kemakmuran dan resesi. Dalam memperlajari dan 

mengkaji ekonomi secara menyeluruh, maka ekonomi makro memberi penekanan pada 

perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat memengaruhi kondisi-kondisi: perilaku 

konsumsi dan investasi, faktor pendorong perubahan, upah dan harga, kebijakan fiskal 

dan moneter, stok uang beredar, anggaran belanja pemerintah, suku bunga dan utang 

pemerintah. 

Hasyim (2017:5-7) mengemukakan bahwa ekonomi makro dalam praktiknya 

menjadi sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan atau 

sasaran yang kemudian dapat dipakai untuk memengaruhi perekonomian. Hal ini 

dibedakan menjadi tiga kebijakan, antara lain : 

1. Kebijakan Fiskal 

Umumnya, kebijakan ini berada dalam wewenang DPR, dan diprakarsai 

oleh lembaga eksekutif pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal meliputi 

tarif/pajak dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merupakan hal penting 

untuk mengatasi pengangguran yang relatif serius. 

Melalui kebijakan fiskal, pengeluaran agregat dapat ditambah sehingga 

meningkatkan pendapatan nasional dan serapan tenaga kerja. Keputusan 

mengurangi pajak akan memberi insentif bagi masyarakat untuk membeli barang 

dan jasa, yang pada akhirnya pengeluaran agregat akan meningkat. Selanjutnya 

dengan meningkatnya pengeluaran, pemerintah melalui peningkatan pembelian 

barang dan jasa yang diperlukan maupun menambah investasi, pemerintah akan 

meningkatkan pengeluaran agregat. Sebaliknya, jika terjadi inflasi atau tingkat 
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atau tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, langkah yang harus ditempuh yaitu 

mengurangi belanja pemerintah dan menaikkan pajak. 

2. Kebijakan Moneter 

Kebijakan moneter diatur oleh Bank Sentral-untuk Indonesia Bank Sentral 

adalah Bank Indonesia-yang menyangkut instrumen kebijakan moneter, yaitu 

perubahan stok uang beredar (penawaran uang), perubahan suku bunga (tingkat 

diskonto, yaitu pembebanan bunga oleh Bank Sentral yang meminjamkan uang 

ke bank komersial dan pengawasan terdapat sistem perbankan) dengan maksud 

untuk memengaruhi pengeluaran agregat. 

Salah satu komponen pengeluaran agregat adalah investasi (penanaman 

modal) oleh para pengusaha. Apabila suku bunga tinggi, maka akan mengurangi 

jumlah investasi dan sebaliknya investasi akan bertambah jika suku bunga 

diturunkan. Oleh karena itu, salah satunya cara pemerintah untuk memengaruhi 

pengeluaran agregat yaitu dengan memengaruhi investasi. Pengangguran dapat 

dikurangi dengan cara menaikkan jumlah pengeluaran agregat. Di sisi lain, dalam 

masa inflasi langkah yang perlu diambil yaitu penawaran uang dikurangi untuk 

menaikkan suku bunga, dan dengan cara ini investasi akan turun dan disertai 

pengeluaran agregat juga akan turun. 

3. Kebijakan Sisi Penawaran 

Kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal sebagaimana yang diuraikan di 

atas merupakan kebijakan yang memengaruhi pengeluaran agregat. Jadi, berarti 

bahwa kebijakan fiskal dan moneter tersebut merupakan kebijakan dari sisi 

permintaan. Selain itu, aktivitas perekonomian suatu negara bisa juga 

dipengaruhi oleh sisi penawaran. Kebijakan sisi penawaran bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi kegiatan perusahaan-perusahaan, sehingga dapat 

menawarkan produk-produknya dengan harga yang lebih murah atau dengan 

kualitas yang lebih baik. 

Kebijakan sisi penawaran dapat ditempuh dengan berbagai cara sebagai 

berikut : 

(1) Kebijakan pendapatan (income policy). Kebijakan ini bertujuan terutama 

mengendalikan tuntutan kenaikan pendapat pekerja (buruh) yang 

berlebihan. Pemerintah melarang tuntutan kenaikan upah yang melebihi 

kenaikan produktivitas pekerja, sehingga dapat menghindari tingginya 

biaya produksi. 
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(2) Meningkatkan semangat kerja para pekerja. Cara yang dapat ditempuh 

yaitu mengurangi pajak pendapatan rumah tangga. 

(3) Efisiensi kegiatan produksi. Pemerintah dapat memberi insentif kepada 

perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi, menggunakan teknologi 

yang lebih canggih dalam berproduksi, termasuk pengembangan mutu 

produksi. Insentif yang dimaksudkan di sini misalnya dalam bentuk 

pengurangan pajak atau pembebasan pajak. 

(4) Mengembangkan infrastruktur. Pembangunan dan peningkatan mutu dan 

kapasitas infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air dan lain-lain menjadi 

mutlak untuk dilakukan pemerintah. 

(5) Pengingkatan pelayanan pemerintah dalam mengembangkan usaha sektor 

swasta. Peraturan pemerintah yang kondusif-misalnya perizinan, fasilitas 

dan lain-lain-kepada pengembangansektor swasta sangat penting 

peranannya meningkatkan efisiensi kegiatan usahanya. 

2.1.2 Investasi 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4724), investasi adalah segala bentuk kegiatan 

penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal 

asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sembiring (2017:55-56) mengemukakan bahwa investasi secara terminologi ekonomi 

atau hukum bisnis dapat berarti penanaman modal yang dilakukan secara langsung oleh 

investor lokar (domestic investor) atau investor asing (foreign direct investment, FDI). 

Terkait dengan penanaman modal asing, Todaro (2004:165) secara spesifik bahwa 

penanaman modal asing secara langsung (direct foreign investment) yang dilakukan 

pihak swasta, yakni, dana-dana investasinya digunakan langsung untuk kegiatan bisnis 

atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti membeli lahan, membuka 

pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku dan sebagainya. 

Dalam pada itu, Kamaluddin (1998:71) mengemukakan bahwa investasi 

merupakan faktor produksi dalam pembangunan bukan saja kapital dalam bentuk uang 

(money), tetapi real capital atau capital good (barang modal) yaitu barang-barang yang 

dihasilkan bukan untuk memenuhi konsumsi atau kebutuhan langsung, tetapi untuk 

membantu manusia dalam proses produksi. Masih berkaitan dengan investasi, Mankiw 

(2003:453) memaparkan bahwa investasi adalah penanaman modal atau pembentukan 
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modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu. Pengeluaran/pembelanjaan tersebut 

meliputi : 

1. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan 

produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri dan perusahaan. 

2. Perbelanjaan untuk membangun rumah tempat tinggal, bangunan kantor, 

bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya. 

3. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan 

barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan 

pendapatan nasional. 

Selanjutnya, Mankiw dalam Sjafii (2009) mengemukakan bahwa: investasi tidak 

hanya dalam bentuk fisik (physical investment) yakni semua pengeluaran yang dapat 

menciptakan modal baru atau meningkatkan stok barang modal, namun termasuk 

investasi sumber daya manusia (human capital investment) dapat berupa nilai-nilai 

pembelajaran dan pengalaman yang ada dalam diri tenaga kerja seperti peningkatan 

produktivitas dan pendapatan. Pernyataan sebelumnya dipertegas oleh Schultz dalam 

Sjafii (2009) bahwa beberapa bentuk investasi sumber daya manusia dapat berupa 

pendidikan, kesehatan maupun migrasi 

Menurut Colander (2006:194) mengatakan bahwa “investment were seen as th 

key element in the growth. The flow of investment lead to the growth of the stock of the 

capital”, lebih lanjut Colander mengemukakan ada lima sumber utama pertumbuhan 

ekonomi : capital accumulation, investment in productivity capacity, available 

resources, growth-compability institution, technological development 

enterpreneurship. Investasi merupakan variabel ekonomi terpenting, menjaga 

kerjasama simultan kelima sumber pertumbuhan ekonomi tersebut mutlak dijaga agar 

dapat menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa modal atau capital adalah faktor input untuk menghasilkan barang 

dan jasa untuk menunjang kegiatan produksi pada masa yang akan datang, sehingga 

modal merupakan faktor produksi yang penting dalam rangka menciptakan 

pertumbuhan ekonomi. Keberadaan modal dianggap penting karena fungsi modal 

selain dapat memperbesar kapasitas produksi juga dapat meningkatkan permintaan 

(increasing demand). 
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2.1.3 Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) 

Memahami PDRB harus terlebih dahulu memahami kata kunci sebagai dasar 

pemahaman. Pengertian domestik/regional disini dapat merupakan Provinsi atau 

Daerah Kabupaten/Kota. Transaksi Ekonomi yang akan dihitung adalah transaksi yang 

terjadi di wilayah domestik suatu daerah tanpa memperhatikan apakah transaksi 

dilakukan oleh masyarakat (residen) dari daerah tersebut atau masyarakat lain (non-

residen). 

Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang 

beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya 

berasal dari atau dimiliki oleh penduduk dareha tersebut, merupakan produk domestik 

daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan 

produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa 

sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah 

berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi 

yang dimilki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah 

lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di 

suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. 

Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari da 

ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan 

maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional. Produk regional 

merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang 

diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang 

dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang 

ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen (Kuncoro, 2015).  

Sehingga Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dipahami sebagai total 

nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut. 

Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau 

perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat 

menggambarkan kinerja perekonomian daerah. 

2.1.4 Inflasi 

Inflasi adalah kecenderungan meningkatnya harga barang dan jasa secara umum 

dan terus menerus. Terdapat dua syarat terjadinya inflasi, yaitu : kenaikan harga barang 

secara umum dan kenaikannya terjadi terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua 

jenis barang tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut 

menyebabkan kenaikan sebagian besar harga barang-barang lain. Selain itu, kenaikan 
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harga yang terjadi hanya sekali saja, bersifat temporer atau musiman, walaupun dalam 

persentase yang besar juga tidak dapat dikatakan sebagai inflasi (Kuncoro, 2005). 

Parah tidaknya suatu inflasi tidak dapat dilihat hanya dari sudut laju inflasi saja. 

Siapa-siapa yang menanggung beban atau siapa-siapa saja yang memperoleh 

keuntungan dari inflasi tersebut perlu diperhitungkan. Sebagai ilustrasi laju inflasi 20% 

dapat digolongkan inflasi parah apabila semuanya berasal dari kenaikan harga barang-

barang yang dibeli oleh golongan berpenghasilan rendah. Dalam pada itu, Samuelson 

& Nordhaus (2005) mengkategorikan inflasi menjadi tiga, yaitu : 

1. Low inflation, atau disebut juga inflasi satu digit (single digit inflation), yaitu 

inflasi di bawah 10%. 

2. Galloping inflation, atau double figit bahkan triple digit inflation, yang 

didefinisikan antara 10% sampai 200% per tahun. 

3. Hyperinflation, yaitu inflasi di atas 200% per tahun. 

Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat dikategorikan menjadi dua (Boediono, 

2001), yaitu : 

1. Informasi karena tarikan permintaan (demand pull inflation), yaitu kenaikan 

harga-harga karena tingginya permintaan, sementara barang tidak tersedia 

dengan cukup. Inflasi ini biasanya berlaku ketika perekonomian mencapai 

tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi meningkat 

pesat. 

2. Inflasi dorongan biaya (cost push inflation), yaitu inflasi karena biaya atau harga 

faktor produksi meningkat. Akibatnya produsen harus menaikkan harga supaya 

mendapatkan laba dan produksi bisa terus berlangsung. Biasanya inflasi 

dorongan biaya terjadi ketika perekonomian hampir atau telah mencapai tingkat 

penggunaan tenaga kerja penuh. Kenaikan harga-harga tersebut bersumber dari 

tiga faktor, yaitu : pekerja menuntut kenaikan upah, harga bahan baku atau bahan 

penolong yang digunakan perusahaan bertambah tinggi, serta perekonomian 

yang sedang mengalami perkembangan pesat. 

2.1.5 Pengangguran, Ketenagakerjaan dan Kependudukan 

Dalam studi kependudukan (demografi), ada beberapa definisi umum yang 

digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam membahas tentang pengangguran, 

ketenagakerjaan dan kependudukan yang telah disesuaikan dengan rekomendasi oleh 

International Labor Organization (ILO). Hal ini diharapkan agar data ketenagakerjaan 
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Indonesia yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan data ketenagakerjaan dunia. Ada 

beberapa definisi mengenai ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut. 

2.1.5.1 Konsep Kependudukan 

Penduduk adalah semua orang yang menempati suatu wilayah. Seseorang dapat 

dikategorikan sebagai penduduk karena ia telah menempati wilayah tersebut selama 6 

bulan atau lebih; atau menempati wilayah kurang dari 6 bulan namun berencana untuk 

menetap. Kelompok ini tidak memproduksi barang dan jasa, dan hanya mengonsumsi 

barang dan jasa yang diproduksi oleh orang lain. 

2.1.5.2 Konsep Usia Kerja 

Usia kerja merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan batas bawah usia 

kerja 15 tahun dan tanpa memiliki batas atas usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi 

menjadi dua kelompok besar, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Konsep 

angkatan kerja merujuk pada kegiatan utama yang dilakukan oleh penduduk usia kerja 

pada periode waktu tertentu. 

2.1.5.3 Angkatan Kerja 

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya 

pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan menganggur. Angkatan kerja dibagi 

menjadi dua, yaitu bekerja dan menganggur atau sedang mencari kerja. 

2.1.5.4 Bekerja 

Bekerja didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang 

dengan maksud memperoleh dan membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan 

selama paling sedikit 1 (satu) jam secara tidak terputus selama satu minggu yang lalu. 

Kegiatan ini mencakup, baik yang bekerja maupun yang punya pekerjaan seminggu 

yang lalu namun sementara tidak bekerja, misalkan karena cuti atau sakit. 

2.1.5.5 Bukan Angkatan Kerja 

Bukan angkatan bekerja merupakan penduduk usia kerja yang tidak termasuk 

angkatan kerja mencakup penduduk yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga 

dan melaksanakan kegiatan lainnya. 

2.1.5.6 Pengangguran 

Pengangguran adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, atau mereka yang 

mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak 

mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan namun 

belum mulai bekerja, dan pada waktu yang sama belum bekerja. Pengangguran dengan 
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konsep seperti itu biasanya dikategorikan sebagai pengangguran terbuka (open 

unemployment). 

1. Setengah menganggur, merupakan penduduk yang bekerja kurang dari jam kerja 

normal (35 jam seminggu), maka dikategorikan sebagai setengah menganggur. 

2. Setengah pengangguran terpaksa, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja 

normal (35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan dan bersedia menerima 

pekerjaan. 

3. Setengah menganggur sukarela, adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja 

normal (35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia mencari 

pekerjaan (sebagian orang menyebutnya sebagai part-time worker). 

2.1.6 Kemiskinan dan Ketimpangan 

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis 

kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk dengan pendapatan per kapita 

di bawah garis kemiskinan. Sehingga, semakin tinggi garis kemiskinan, maka semakin 

tinggi juga jumlah penduduk miskin. Batas-batas garis kemiskinan yang ditetapkan di 

tiap negara berbeda-beda dan hal ini disesuaikan dengan lokasi dan standar kebutuhan 

hidup (Kuncoro, 2015). 

Kemiskinan dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, indikator-indikator ini 

nantinya akan menjadi dasar dalam menetapkan Indeks Kemiskinan Manusia. 

Indikator-indikator Indeks Kemiskinan Manusia antara lain : (1) persentase penduduk 

yang meninggal sebelum usia 40 tahun, (2) persentase buta huruf, (3) persentase 

penduduk yang tidak memiliki akses air bersih, (4) persentase penduduk yang jarak ke 

fasilitas kesehatan lebih dari 5 km, dan (5) persentase balita berstatus gizi kurang 

(Purwanto, 2007). 

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, 

rendahnya derajat kesehatan, lapangan kerja yang rendah dan terisolasinya suatu 

penduduk. World Bank sendiri menyatakan terdapat lima faktor yang dianggap dapat 

memengaruhi kemiskinan, yaitu pendidikan, jenis pekerjaan, gender, akses terhadap 

layanan kesehatan dan infrastruktur dan lokasi geografis. Jika dijabarkan lebih dalam, 

secara kebijakan maka dapat dijelaskan bahwa; Pertama, kemiskinan sering dikaitkan 

dengan ketidakmampuan dalam mencapai pendidikan tinggi dikarenakan mahalnya 

biaya pendidikan. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan membebaskan uang 

bayaran di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K). Namun, komponen biaya lainnya masih 

cukup tinggi, seperti uang buku dan seragam sekolah. Kedua, kemiskinan juga 
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dikaitkan dengan jenis pekerjaan tertentu. Di Indonesia kemiskinan selalu dikaitkan 

dengan bidang pertanian untuk daerah pedesaan untuk daerah pedesaan dan sektor 

informal di daerah perkotaan. Ketiga, hubungan antara kemiskinan dengan gender, di 

Indonesia sangat terasa sekali dimensi gender dalam kemiskinan, yaitu dari beberapa 

indikator kemiskinan seperti tingkat buta huruf, angka pengangguran, pekerja di sektor 

informal dan lain-lainnya, penduduk perempuan memiliki posisi yang lebih tidak 

menguntungkan daripada penduduk laki-laki. Keempat, hubungan antara kemiskinan 

dengan kurangnya akses terhadap berbagai pelayanan dasar infrastuktur, sistem 

infrastruktur yang baik akan meningkatkan pendapatan orang miskin secara langsung 

dan tidak langsung melalui penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, 

telekomunikasi, akses energi, air dan kondisi sanitasi yang lebih baik, dan Kelima, 

lokasi geografis, ini berkaitan dengan kemiskinan karena ada dua hal. Pertama, kondisi 

alam yang terukur dalam potensi kesuburan tanah dan kekayaan alam. Kedua, 

pemerataan pembangunan, baik yang berhubungan dengan pembangunan desa dan 

kota, ataupun pembangunan antar povinsi di Indonesia. Selain itu dalam melihat 

kemiskinan ada dimensi lain yaitu dimensi bukan pendapatan, seperti rendahnya 

pencapain di bidang pendidikan dan penyediaan akses pada pelayanan dasar di 

berbagai daerah terutama di wilayah timur Indonesia, hal ini semakin mempertegas 

adanya kesenjangan berdasarkan lokasi geografis (Purwanto, 2007). 

Seringkali kemiskinan dan ketimpangan dicampuradukan, padahal memiliki 

definisi yang berbeda. Kemiskinan menjelaskan tentang pendapatan per kapita per 

bulan suatu penduduk yang di bawah garis kemiskinan, sedangkan ketimpangan 

membahas mengenai “jurang” antara si kaya (berpendapatan tinggi) dan si miskin 

(berpendapatan rendah). Bisa jadi kemiskinan di suatu negara/daerah menurun, namun 

ketimpangan meningkat. Hal ini memungkinkan karena perekonomian suatu 

negara/daerah membaik dan berdampak pada masyarakat dengan penghasilan rendah 

sedikit meningkat penghasilannya dan masyarakat dengan penghasilan tinggi semakin 

tinggi penghasilannya (Kuncoro, 2015). 

2.2 Tahapan Pengumpulan Data 

2.2.1 Persiapan 

Tahapan persiapan merupakan tahapan awal pelaksanaan studi dan uraian 

perencanaan yang digunakan. Adapun tahapan yang dilakukan dalam studi ini adalah 

inventarisasi dan indentifikasi, metode pengumpulan data dan pengolahan data. 

Diagram alir metodologi penelitian disajikan pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2. 1 Diagram Alir Metodologi Penelitian  

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat diketahui bahwa penelitian ini dimulai dengan 

melakukan inventarisasi data kebutuhan penelitian dan identifikasi permasalahan 

dengan mengacu pada pendekatan teoritis yang telah dikumpulkan sebelumnya. 

Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah-masalah 

yang dihadapi dan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan tersebut. 

Proses selanjutnya yaitu pengumpulan data terkhusus kepada data sekunder. Data 

sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi pemerintahan terkait. 

Pengumpulan data sekunder dibagi menjadi dua kategori yaitu, kategori data kondisi 

ekonomi makro Provinsi Kalimantan Barat dan kategori data kondisi sumber daya 

manusia dan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat. 

Selanjutnya adalah proses pengolahan data. Pengolahan data bertujuan untuk 

mengidentifikasi kondisi-kondisi berdasarkan dua kategori yang telah dipaparkan. 

Proses ini diharapkan mampu memberikan gambaran jelas berkaitan dengan data-data 

yang telah dikumpulkan sehingga dapat dianalisis dengan maksimal. Proses berikutnya 

adalah analisis data berdasarkan data yang telah diolah. Proses analisis data bertujuan 

memaparkan kondisi-kondisi secara mendetail sesuai dengan indikator-indikator di 

masing-masing kategori. 

Proses terakhir adalah analisis kebijakan. Analisis kebijakan diperoleh 

berdasarkan hasil analisis data pada masing-masing kategori. Harapannya adalah 

menjadi acuan pengambil kebijakan untuk menentukan arah pembangunan ekonomi 
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yang dintegrasikan kedalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, 

khususnya dokumen organisasi perangkat daerah yang program dan kegiatannya 

berkontribusi langsung atau mempengaruhi angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

2.2.2 Inventarisasi Data dan Identifikasi Permasalahan 

Proses inventarisasi dan identifikasi data memerlukan sebuah tahapan 

pendekatan berdasarkan referensi yang bertujuan memperkuat materi pembahasan 

suatu penelitian. Upaya inventarisasi data dimaksud untuk melihat apakah terdapat data 

tentang: 

1. kelengkapan informasi data ekonomi makro daerah yang sangat dinamis telah 

tersedia; 

2. kebijakan pemerintah untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, menekan laju 

inflasi, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam masa adaptasi kebiasaan 

baru telah dilakukan dengan hasil capaiannya . 

Tahapan inventarisasi merupakan awal sebuah proses pengumpulan data yang 

dibutuhkan untuk menyusun Kajian Analisa Makro Perekonomian Provinsi 

Kalimantan Barat, tahun 2020 ini.  Dengan demikian, dapat diketahui jenis data apa 

saja yang dibutuhkan dan berasal dari instansi mana saja data sekunder tersebut dapat 

diperoleh.  

2.2.3 Metode Pengumpulan Data 

Penyusunan kajian Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat ini, 

menggunakan data sekunder berasal dari instansi pemerintahan terkait, seperti BPS, 

Bank Indonesia, dan referensi terkait lainnya.  

2.2.4 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan berdasarkan data-data yang diperoleh, selanjutnya 

dikelompokkan sesuai dengan identifikasi masalah sehingga diperoleh analisis 

pemecahan masalah yang efektif dan terarah. Pengelompokkannya terdiri dari 

identifikasi kondisi makro ekonomi Provinsi Kalimantan Barat dan identifikasi sumber 

daya manusia dan ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan Barat. 

2.3 Metode Analisis Data 

Proses selanjutnya setelah data diolah adalah melakukan analisis terhadap data-

data tersebut. Data-data yang dianalisis antara lain : 

1. Analisis struktur ekonomi terdiri dari data sektor-sektor pembentuk PDRB dan 

data tingkat kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB di Provinsi 

Kalimantan Barat. 
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2. Analisis perkembangan PDRB terdiri dari data perkembangan PDRB harga 

konstan dan harga berlaku; dan data laju pertumbuhan PDRB harga konstan dan 

harga berlaku di Provinsi Kalimantan Barat. 

3. Analisis laju pertumbuhan ekonomi terdiri dari data laju pertumbuhan ekonomi 

dan data laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan lapangan usaha di Provinsi 

Kalimantan Barat. 

4. Analisis pendapatan per kapita terdiri dari data PDRB per kapita di Provinsi 

Kalimantan Barat. 

5. Analisis inflasi terdiri dari data laju inflasi dan data perkembangan inflasi 

berdasarkan kelompok barang di Provinsi Kalimantan Barat. 

6. Analisis investasi terdiri dari data perkembangan investasi PMDN dan PMA; dan 

komposisi investasi PMDN dan PMA berdasarkan sektor ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Barat. 

7. Analisis sektor unggulan terdiri dari data nilai Location Quotient (LQ) 

berdasarkan sektor ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. 

8. Analisis pendidikan terdiri dari data Angka Partisipasi Sekolah (APS), data 

Angka Partisipasi Murni (APM) dan data Angka Partisipasi Kasar (APK) di 

Provinsi Kalimantan Barat. 

9. Analisis ketenagakerjaan terdiri dari data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK), data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), data tingkat penyerapan 

tenaga kerja menurut lapangan usaha, data tingkat penyerapan tenaga kerja 

menurut pendidikan dan data tingkat penyerapan tenaga kerja menurut status 

pekerjaan di Provinsi Kalimantan Barat. 

10. Analisis Kemiskinan terdiri dari data tingkat kemiskinan dan perkembangannya 

di Provinsi Kalimantan Barat. 



LAPORAN AKHIR 
2020 

ANALISA MAKRO PEREKONOMIAN KALIMANTAN BARAT 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS TANJUNGPURA 22 

 

 

BAB 3  
KONDISI MAKRO EKONOMI DAN SUMBERDAYA 

MANUSIA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

3.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah 

3.1.1 Struktur Ekonomi 

Kemampuan suatu daerah dalam menyediakan barang dan jasa yang diperlukan 

untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya, tidak terlepas dari 

peranan sektor-sektor dalam perekonomian bersangkutan. Sebaliknya peran antara 

sektor yang satu dengan sektor yang lainnya saling berkaitan. Ada sektor yang 

memiliki kekuatan untuk mendorong sektor-sektor lainnya baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sehingga sektor lain tersebut mengalami pertumbuhan yang 

pesat, yang pada akhirnya mengakibatkan dampak yang berlipat ganda (multiplier 

impact) terhadap perekonomian daerah yang lebih luas. 

Keterkaitan antar sektor dalam perekonomian suatu daerah (regional) tersebut 

telah diakui oleh banyak kalangan teoritisi dan praktisi ekonomi yang secara kolektif 

dikenal sebagai teori “multiplier regional” yang berusaha menjelaskan perubahan-

perubahan perekonomian pada suatu daerah dengan menekankan kesaling hubungan 

antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian regional maupun kekuatan-

kekuatan pendorong yang berasal dari salah satu sektor ke semua sektor lainnya, baik 

secara lansung maupun tidak lansung. Meningkatnya aktivitas ekonomi suatu daerah 

selalu ditopang oleh peningkatan kegiatan ekonomi sektoral yang ditopang dengan 

meningkatnya aktivitas sub-sektor ekonomi tersebut. Dengan adanya dinamika 

pertumbuhan sub-sektor ekonomi sebagai penopang utama dari pertumbuhan sektor 

ekonomi suatu daerah, akan memberikan dampak pada pertumbuhan perekonomian 

daerah bersangkutan.  

Begitu pentingnya peranan dari sub-sektor ekonomi dalam menunjang 

tumbuhberkembangnya sebuah sektor ekonomi dalam kegiatan produksi barang dan 

jasa sangatlah menentukan perkembangan dan komposisi struktur ekonomi suatu 

daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh 

lapangan usaha mengindikasikan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap 

kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. 
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Tabel 3. 1 

Kontribusi Sektoral Terhadap PDRB Kalimantan Barat  

Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015─2019 

 
Sumber : BPS, PDRB Provinsi Kalimantan Barat, Menurut Lapangan Usaha, 2010-2019 

Selama sepuluh tahun terakhir (2010-2019) struktur perekonomian Provinsi 

Kalimantan Barat didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, yaitu ; Sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Administrasi 

Pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi masing-masing lapangan usaha 

terhadap pembentukan PDRB Kalimantan Barat (Tabel 3.1).  

Jika dilihat peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kalimantan Barat pada 

tahun 2019 masih dihasilkan oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu 

sebesar 20,18 persen, dimana kontribusi di tahun 2019 angkanya cenderung menurun 

jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai angka 20,23 persen. Selanjutnya 

adalah sektor Industri Pengolahan yang mencapai angka 16,31 persen (angka ini 

mengalami kenaikan dari 16,09 persen di tahun 2018), kemudian disusul oleh sektor 

Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 14,29 

persen (dan mengalami kenaikan sebesar 14,08 persen di tahun 2018). Kemudian 

diikuti oleh sektor Konstruksi dengan capaian angka sebesar 12,31 persen (turun dari 

12,52 persen dii tahun 2018), dan sektor Administrasi Pemerintahan sebesar 7,05 

persen. 

Di antara kelima sektor ekonomi tersebut, sektor Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial adalah kategori yang mengalami peningkatan dalam 

kontribusinya dalam 5 tahun terakhir. Selanjunya diikuti oleh sektor Industri 

Pengolahan yang kontribusinya cenderung berfluktuatif meningkat. Sedangkan tiga 
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sektor lainnya, kontribusinya juga berfluktuatif namun mengalami penurunan. 

Sementara itu, kontribusi sektor ekonomi lainnya masing-masing berada pada kisaran 

kurang dari 6 persen. 

Walaupun tren kontribusinya cenderung mengalami penurunan, sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan masih merupakan sektor andalan yang mana peranannya 

merupakan yang terbesar di Kalimantan Barat. Salah satu penyebab menurunnya 

kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan 

pada sektor tersebut, lambatnya kenaikan harga produk sektor ekonomi tersebut 

dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan sektor Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan dari tahun ke tahun. 

3.1.2 Perkembangan PDRB 

Salah satu indikator makro ekonomi yang banyak digunakan berbagai kalangan 

adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Beberapa indikator turunannya 

dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perekonomian daerah seperti 

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan pendapatan per kapita.  

 

Berdasarkan gambar diatas, nilai PDRB Provinsi Kalimantan Barat atas dasar 

harga berlaku pada tahun 2019 mencapai nilai 212,32 triliun rupiah. Diimana secara 

nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 18,12 triliun rupiah dibandingkan 

dengan tahun 2018 yang mencapai nilai 194,2 triliun  rupiah. Naiknya nilai PDRB ini 

tentunya dipengaruhi oleh meningkatnya sisi produksi di seluruh lapangan usaha atau 

sektor dan adanya inflasi.  

Grafik 3. 1 

PDRB Atas Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan 2010-2019 
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Sedangkan jika dilihat nilai PDRB berdasarkan harga konstan 2010, 

perkembangan nilai PDRB juga mengalami kenaikan, dari 130,59 triliun rupiah pada 

tahun 2018 menjadi 137,12 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini mengindikasikan 

bahwa selama tahun 2019 Provinsi Kalimantan Barat mengalami pertumbuhan 

ekonomi sekitar 5,00 persen, lebih lambat apabila dibandingkan tahun sebelumnya 

(2018). Pertumbuhan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi 

diseluruh lapangan usaha/sektor.  

Sumber : BPS, PDRB Provinsi Kalimantan Barat, Menurut Lapangan Usaha, 2015-2019 

Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan ekonomi di Provinsi 

Kalimantan Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

yang dihitung dengan dua pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan 

yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Kalimantan Barat secara agregat 

yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 

distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan 

(penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 

lapangan usaha. 

Tabel 3. 2 

PDRB Atas Harga Konstan 2018 Menurut Lapangan Usaha 

Tahun 2015-2019 (juta rupiah) 
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Tabel 3. 3 

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kalimantan Barat 

Menurut Lapangan Usaha (persen), 2015-2019 

NO Lapangan Usaha 

TAHUN 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikaan 
2,42 4,10 6,53 6,68 5,85 

2 Pertambangan dan Penggalian 0,60 21,52 1,78 7,95 6,09 

3 Industri Pengolahan 3,50 4,34 2,76 2,66 7,49 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 7,06 21,94 4,51 3,58 5,70 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah dan Daur Ulang 
3,70 4,44 4,61 4,63 4,75 

6 Konstruksi 9,35 2,63 6,68 1,94 0,73 

7 

Perdagangan Besar dan Eceran, 

Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

6,24 3,83 3,91 4,59 5,54 

8 Transportasi dan Pergudangan 5,24 6,10 5,01 7,47 3,67 

9 
Penyedian Akomodasi dan 

Makan Minum 
5,90 4,37 3,92 6,99 6,52 

10 Informasi dan Komunikasi 11,19 10,28 15,98 6,91 6,36 

11 Jasa dan Asuransi 5,38 9,51 7,28 8,15 -2,73 

12 Real  Estate 3,53 2,35 2,80 4,11 2,99 

13 Jasa Perusahaan 7,11 3,13 1,27 4,06 4,93 

14 

Administrasi Pemerintahan,       

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

7,18 7,37 4,77 5,73 5,86 

15 Jasa Pendidikan 3,13 1,67 1,44 3,41 3,92 

16 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
4,31 2,76 

3,89 6,73 
7,09 

17 Jasa Lainnya 3,84 4,09 6,25 5,43 8,26 

PDRB 4,88 5,20 5,17 5,07 5,00 
 

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, hasil olahan 2010-2019. 

 

Perekonomian Kalimantan Barat Tahun 2019 yang diukur berdasarkan PDRB 

atas dasar harga konstan mencapai Rp 137,12 triliun. Dengan laju pertumbuhan 

ekonomi Kalimantan Barat Tahun 2019 sebesar 5,00 persen, berarti lebih rendah 

dibanding Tahun 2018 yaitu 5,07 persen. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat 

didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali sektor Jasa dan Asuransi yang 

mengalami penurunan sebesar -2,73 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,26 persen, diikuti oleh lapangan usaha industri 

pengolahan yang mencapai angka sebesar 7,49 persen, dan lapangan usaha Jasa 

Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,09 persen. 

3.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu 

perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan 

ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif dan biasanya diukur 
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dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan 

output perkapita (Astutiningsih dan Sari, 2017). Pertumbuhan ekonomi dihitung dari 

peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan setiap 

tahunnya. Selama kurun waktu 2010-2019, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat 

rata-rata tumbuh 5,36 persen dimana pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 

sebesar 6,05 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 4,81 persen. Pada tahun 

2019, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,00 persen lebih 

rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,06 persen. 

 
  Sumber : BPS, Prov.Kalimantan Barat, diolah 

Grafik 3. 2 

Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahunan                                 

Kalimantan Barat dan Nasional 2010-2019 

 

Keenam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dari enam hingga 

sepuluh persen antara lain, yaitu lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 8,26 persen, 

industri pengolahan sebesar 7,49 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 

7,09 persen, Penyedia Akomodasi  Makanan dan Minuman sebesar 6,52 persen, 

informasi dan Komunikasi sebesar 6,36 persen, dan lapangan ushaha Pertambangan 

Penggalian sebesar 6,09 persen.  
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Sumber : BPS, Prov.Kalimantan Barat, diolah 

Grafik 3. 3 

Perbandingan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Triwulanan                                         

Kalimantan Barat dan Nasional Tahun 2017-2019 

 

Sedangkan untuk  kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif 

namun lebih rendah dari 6 (enam) persen adalah lapangan usaha Administrasi 

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 5,86 persen, Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan sebesar 5,85 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 

5,70 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 

sebesar 5,54 persen, Jasa Perusahaan tercatat sebesar 4,93 persen, Pengadaan Air, 

Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,75 persen, Jasa pendidikan 

sebesar 3,92 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 3,67 persen, Real Estat 

sebesar 2,99 persen dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,54 persen.  

Ekonomi Kalimantan Barat Triwulan II-2020 dibanding Triwulan II-2019 (y-on-

y) mengalami kontraksi 3,40 persen. Walaupun kontraksi terjadi pada mayoritas 

lapangan usaha, tetapi terdapat beberapa lapangan usaha yang masih menunjukkan 

pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pertambangan dan 

Penggalian sebesar 42,46 persen; diikuti Pengadaan Listrik, Gas sebesar 13,47 persen; 

dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,92 persen. Lapangan usaha 

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mempunyai distribusi terbesar yaitu 20,80 

persen tumbuh sebesar -3,40 persen. 
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Sumber : BPS, Prov. Kalimantan Barat, 2020 

Struktur PDRB Kalimantan Barat menurut lapangan usaha atas dasar harga 

berlaku pada Triwulan II-2020 tidak menunjukan perubahan yang berarti. Pertanian, 

Kehutanan, dan Perikanan; Industri Pengolahan; Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi 

Mobil-Sepeda Motor; dan Konstruksi masih mendominasi PDRB Kalimantan Barat. 

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat Triwulan 

II-2020 (y-on-y), Pertambangan dan Penggalian memiliki sumber pertumbuhan 

tertinggi sebesar 2,09 persen, diikuti Pertanian sebesar 0,63 persen; dan Informasi dan 

Komunikasi sebesar 0,43 persen. 

 

Sumber : BPS, Prov. Kalimantan Barat, 2020 

Grafik 3. 4 

Pertumbuhan Beberapa Lapangan Usaha Triwulan II-2020 (c-to-c) 

 

Gambar 3. 1 

Pertumbuhan Beberapa Lapangan 

Usaha Triwulan II-2020 

(y-on-y) 

Gambar 3. 2 

Sumber Pertumbuhan Beberapa 

Lapangan Usaha Triwulan II-2020 

(y-on-y) 

 

Gambar 3. 1 

Pertumbuhan Beberapa Lapangan 

Usaha Triwulan II-2020 

(y-on-y)Gambar 3. 2 

Sumber Pertumbuhan Beberapa 

Lapangan Usaha Triwulan II-2020 

(y-on-y) 
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Kumulatif perekonomian Kalimantan Barat Triwulan II-2020 (c-to-c) mengalami 

kontraksi 0,31 persen, Kontraksi terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Namun, 

beberapa lapangan usaha tetap tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 

sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 32,23 persen, Jasa Kesehatan dan 

Kegiatan Sosial sebesar 10,84 persen, dan Pengadaan Listrik, Gas sebesar 8,92 persen. 

3.1.4 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Permintaan 

Kondisi perekonomian Kalimantan Barat menunjukkan tanda pemulihan, setelah 

berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat 

dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukan 

arah positif. Peningkatan ekonomi dapat dilihat dari tejadinya pembangunan ekonomi, 

yang dapat dikatakan sebagai suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) melebihi tingkat pertumbuhan penduduk atau suatu 

proses meningkatkan pendapatan perkapita penduduk dalam jangka panjang. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB 

Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), serta 

pertumbuhan pada total PDRB. Nilai PDRB Kalimantan Barat Indonesia atas dasar 

harga berlaku selama periode tahun 2015-2019 menunjukkan tren peningkatan yang 

signifikan dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya 

perubahan harga dan juga perubahan volume. 

Tabel 3. 4 

Pertumbuhan PDRB Triwulan II-2020 Sisi Permintaan ADHK 

 
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah 

Jika kita lihat pada tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat selama 

periode 2015 – 2019 menunjukkan tren yang fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan  

mencapai 5,06 persen, dimana capaian pertumbuhan tertinggi terjadai pada tahun 2016 

yaitu sebesar 5,20 persen, dan sebaliknya pertumbuhan yang terendah terjadi pada 

tahun 2015 sebesar 4,88 persen. 
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Perekonomian Kalimantan Barat berdasarkan besaran Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2020 mencapai Rp 50 

626,80 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp31 825,95 miliar. 

Pertumbuhan perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2020 mengalami 

tekanan. Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan II 2020 terkontraksi hingga 

3,40% (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya1 yang 

tumbuh sebesar 2,69% (yoy). Secara regional, tekanan pertumbuhan ekonomi 

Kalimantan Barat ini terjadi searah dengan tekanan yang terjadi pada perekonomian 

Pulau Kalimantan dan nasional. Namun demikian, kontraksi pertumbuhan ekonomi 

Kalimantan Barat pada triwulan II 2020 tercatat lebih dangkal dibandingkan dengan 

kontraksi pertumbuhan ekonomi di kawasan Kalimantan dan nasional pada triwulan 

laporan. 

Penurunan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan II 2020 

bersumber dari tekanan pada konsumsi domestik, khususnya pada komponen konsumsi 

rumah tangga (RT) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Pada konsumsi 

rumah tangga, pembatasan kegiatan masyarakat serta operasional tempat usaha 

(restoran/kafe) hingga PHK dan perumahan sementara karyawan akibat pandemi 

Covid-19 berdampak pada menurunnya pendapatan dan permintaan masyarakat, 

khususnya pada periode perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 

Ramadhan-Idul fitri. Sementara itu, pandemi Covid-19 juga menekan kinerja PMTB, 

yang utamanya tercermin dari realisasi investasi swasta. Pandemi Covid-19 yang 

menekan kinerja korporasi berdampak pada penundaan realisasi investasi. Sedangkan 

dari sisi komponen konsumsi rumah tangga dan investasi masih memiliki pangsa 

terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat dari sisi 

permintaan. Kedua komponen tersebut masing-masing memiliki pangsa sebesar 55,86 

persen dan 30,19 persen atau sejumlah 86,05 persen terhadap total PDRB Kalimantan 

Barat pada triwulan II 2020 (Tabel 3.4). 

3.1.4.1 Kinerja Konsumsi Rumah Tangga 

Kinerja konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB 

menurut pengeluaran. Data berikut menunjukan hal tersebut, dimana sebagian besar 

produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah 

tangga. Data pada tabel 3.7 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2015 – 2019 

konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal 

(atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan), sejalan dengan 

kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk 

mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya 



LAPORAN AKHIR 
2020 

ANALISA MAKRO PEREKONOMIAN KALIMANTAN BARAT 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS TANJUNGPURA 32 

 

 

akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Walaupun  porsi 

pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB mengalami penurunan dalam 

periode 4 tahun terakhir (Tabel 1.2). nilai tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 55,19 

persen dan nilai terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 53,07 persen. 

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun 

ke tahun, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. 

Pada tahun 2015, secara umum setiap rumah tangga di Kalimantan Barat 

menghabiskan dana sekitar 70.075,85 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi 

baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, 

pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 78.611,52 ribu rupiah 

(2016); 84.366,43 ribu rupiah (2017); 90.158,34 ribu rupiah (2018); dan menjadi 

95.600,51 ribu rupiah (2019). 

Tabel 3. 5 

Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga 

Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2015-2019 

 
Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah 

 

Sementara itu, pada perkiraan atas dasar harga konstan 2010, rata-rata konsumsi 

rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2,30 sampai dengan 7,41 persen 

dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 7,41 persen. Di 

sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukan kecenderungan yang searah 

dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai 

konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukan peningkatan, 

baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Kondisi ini menunjukan bahwa ratarata 

konsumsi setiap penduduk di Provinsi Kalimantan Barat meningkat, baik secara 

kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). 

Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara riil berkisar antara 2,84 sampai 

dengan 3,56 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan 

struktur konsumsi rumah tangga. 
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Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan 

sebesar 4,64 persen pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 5,18 persen pada tahun 

2016, kemudian menurun pada tahun selanjutnya sebesar 4,34 persen (2017). 

Selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,74 

persen dan 4,96 persen. Sementara itu, konsumsi per-kapita juga meningkat dari 3,03 

persen ditahun 2015 menjadi sebesar 3,61 persen di tahun 2016. Namun pada tahun 

2017 mengalami penurunan sebesar 2,84 persen, kemudian pada tahun 2018 dan 2019 

meningkat menjadi 3,29 persen dan 3,56 persen. Nampak bahwa peningkatan 

keseluruhan konsumsi rumah tangga secara riil lebih tinggi dari peningkatan jumlah 

penduduk yang umumnya berada di bawah 2,00 persen. Hal ini mengindikasikan 

terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan 

lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini. 

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan II 2020 tumbuh terkontraksi 

hingga 2,49% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 

sebesar 3,45% (yoy). Pembatasan kegiatan masyarakat serta operasional tempat usaha 

(restoran/kafe) hingga PHK dan perumahan sementara karyawan akibat pandemi 

Covid-19 yang berdampak pada menurunnya pendapatan dan permintaan masyarakat 

menjadi penyebab dari perlambatan konsumsi rumah tangga tersebut, khususnya pada 

periode perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan-Idul Fitri. 

3.1.4.2 Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) 

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat 

kecil dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan 

bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih 

ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat 

dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang masih kecil.  

Tabel 3. 6 

Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT Provinsi Kalimantan Barat, 

Tahun 2015-2019 

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah 

Konsumsi LNPRT menurut atas dasar harga berlaku pada tahun 2015 sebanyak 

1.629,10 milyar kemudian menjadi 1.739,35 (2016) dan pada tiga tahun berikutnya 

menjadi 2.046,94 milyar (2017), 2.367,12 milyar (2018), dan 2.738,83 milyar (2019). 
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Kontribusi konsumsi LNPRT terhadap PDRB menurut atas dasar harga berlaku pada 

Tahun 2015-2019 pada kisaran 1,08-1,29 persen. Kontribusi yang relatif kecil ini 

dikarenakan lembaga non profit aktifitas kegiatan dalam perekonomian tidak terlalu 

signifikan seperti halnya konsumsi rumah tangga maupun konsumsi pemerintah. 

Pada triwulan II 2020, pertumbuhan komponen konsumsi LNPRT terkontraksi. 

Realisasi pertumbuhan konsumsi LNPRT pada triwulan II 2020 tercatat sebesar -6,14% 

(yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan I 2020 yang sebesar 0,75% (yoy). 

Turunnya kinerja konsumsi LNPRT pada triwulan II 2020 tersebut juga terkait dengan 

pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya intensitas penyelenggaraan 

kegiatan seperti perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN), khususnya pada 

periode Ramadhan-Idul Fitri. 

3.1.4.3 Perkembangan Konsumsi Pemerintah 

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga 

dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu 

wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian provinsi Kalimantan 

Barat serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini. 

Tabel 3. 7 

Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 – 2019 

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah  

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukan peningkatan, 

baik untuk atas dasar harga berlaku maupun atasa dasar harga konstan 2010. Pada tahun 

2015 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku sebesar 

19.309,34 miliar rupiah, namun tahun berikutnya (2016) mengalami penurunan 

menjadi 18.998,42 miliar rupiah. Setelah itu meningkat terus hingga pada tahun 2019 

nilainya mencapai 23.967,89 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi 
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pemerintah atas dasar harga konstan 2010, yang juga mengalami penurunan pada tahun 

2016 kemudian pada tahun berikutnya mengalami peningkatan pada tahun 2017 

sampai dengan 2019. 

Jika diperhatikan lebih lanjut proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap 

PDRB juga mengalami peningkatan pada periode 2015 - 2019. Hanya saja 

peningkatannya mengalami perlambatan. Sepanjang periode tersebut, proporsi 

terendah terjadi pada tahun 2018 dan 2019 yaitu hanya sebesar 11,49 persen dan 11,29 

persen. Peningkatan yang melambat tersebut cenderung disebabkan oleh penghematan 

anggaran yang dilakukan pemerintah. Sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2015 

yang mencapai 13,17 persen. 

Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini 

diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah perkapita. Pada 

tahun 2015 konsumsi pemerintah per-kapita ADH Berlaku sebesar 4.031,54 ribu 

rupiah, namun tahun 2016 sedikit menurun yaitu sebesar 3.907,74 ribu rupiah, 

kemudian terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya (lihat tabel 3.7). 

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita atas dasar harga konstan (2010) juga 

menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya (lihat tabel 3.7) kecuali tahun 2016 

yang mengalami kontraksi. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya peningkatan 

pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari 

laju pertumbuhannya yang sebesar 6,21 persen pada tahun 2015. Tahun berikutnya 

terjadi kontraksi sebesar 8,24 persen (2016). Kemudian tahun 2017 s.d. 2019 

mengalami peningkatan, namun tahun 2018 sedikit mengalami perlambatan yaitu 

hanya mencapai 1,52 persen. 

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah terus menunjukan peningkatan (baik 

atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010). Hal tersebut diikuti 

pula dengan jumlah pegawai pemerintah yang juga terus mengalami peningkatan. 

Selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019 jumlah pegawai pemerintah 

mengalami peningkatan yang berfluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah pemerintah 

berjumlah 92.439 orang. Namun pada tahun 2016 dan 2018, jumlah pegawai 

mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi 78.501 orang dan 

88.544 orang. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2019 mengalami peningkatan dengan 

jumlah masing-masing 88.657 orang dan 88.761 orang. Peningkatan tersebut di 

antaranya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan pegawai pada banyak unit 

pemerintah. 

Lebih lanjut dapat diketahui tentang konsumsi akhir pemerintah secara riil 

menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk 

maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur 
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pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh 

pemerintah. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan 2017, dengan rincian 

untuk total konsumsi pemerintah masing-masing tahun sebesar 7,78 persen dan 5,69 

persen; untuk konsumsi per-kapita 6,12 persen dan 4,17 persen; sedangkan untuk 

konsumsi per-pergawai pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yaitu 

6,69 persen dan 9,68 persen. 

Tabel 3. 8 

Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah 

Provinsi  Kalimantan Barat Tahun 2015 – 2019 

 
  Sumber : BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah 

Jika dilihat berdasarkan struktur pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, bagian 

terbesar dari pengeluaran pemerintah adalah untuk konsumsi kolektif. Diperkirakan 

sekitar 57-67 persen pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai belanja 

konsumsi tersebut. Secara nominal, pengeluaran ini mengalami peningkatan dari tahun 

ke tahun, kecuali tahun 2016 mengalami sedikit penurunan (lihat tabel 3.8). Sedangkan 

proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah mengalami fluktuasi. Pada tahun 

2015 proporsinya mencapai 67,80 persen dan pada tahun 2016 turun menjadi 57,43 

persen. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 65,97 

dan 67,41 persen. Sedangkan tahun 2019 sedikit menurun menjadi 67,23 persen. 

3.1.4.4 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada bagian PDRB menurut 

pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (income) yang 

direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula 

diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian 

digunakan sebagai investasi fisik (capital). Fungsi kapital adalah sebagai input tidak 

langsung (indirect input) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. 

Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor. 
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Tabel 3. 9 

Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2015-2019 

 
 Sumber : BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah 

Dari tabel di atas dapat diketahui perkembangan untuk Pembentukan Modal 

Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. 

Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun 

waktu    2015-2019 cenderung meningkat, namun pada tahun 2016 dan 2019 

mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya yaitu masing-masing hanya mencapai 

0,52 dan 1,39 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat 

bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan 

proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Namun pertumbuhan di sektor 

bangunan cenderung menurun walaupun polanya relatif stabil. Sedangkan 

pertumbuhan sub komponen non bangunan cenderung meneningkat. 

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif meningkat selama periode 

2015 – 2019 (tabel 1.6). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari 

pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB 

tersebut. Secara umum, selama kurun waktu Tahun 2015-2019 pertumbuhan PMTB 

mengalami peningkatan, namun sedikit lambat, di mana pertumbuhan tertinggi terjadi 

pada tahun 2015 yang mencapai besaran angka 5,70 persen dan pertumbuhan terendah 

terjadi pada tahun 2016 yaitu hanya sebesar 0,52 persen. 

Namun jika dilihat pertumbuhannya, sub komponen non bangunan menunjukkan 

pola yang sangat variatif antar tahunnya. Sedangkan untuk pertumbuhan sub komponen 

bangunan cenderung meningkat walaupun tahun 2019 mengalami peningkatan yang 

sangat lambat, yaitu sebesar 0,02 persen. Pada tahun 2015 pertumbuhan komponen non 

bangunan mengalami pertumbuhan hingga mencapai 6,89 persen. Akan tetapi pada 

tahun-tahun berikutnya mulai mengalami kontraksi yaitu 3,04 persen (2016) dan 2,84 
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persen (2017) sedangkan tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan walaupun 

sedikit melambat dari pada tahun 2015. Pertumbuhan riil sub komponen bangunan 

pada tahun 2015 sebesar 5,04 persen. Keadaan ini mengalami perlambatan yaitu 

menjadi 2,50 persen pada tahun 2014, kemudian meningkat lagi menjadi 5,07 persen 

pada 2017. 

3.1.4.5 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri 

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai 

produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi 

dikonsumsi oleh pihak luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika 

dilihat secara keseluruhan, nilai ekspor tahun 2019 menunjukkan peningkatan dari 

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 sampai dengan 2019 nilai ekspor masing-

masing mencapai 8.704,55 miliar rupiah, 8.825,03 miliar rupiah, 13.588,98 miliar 

rupiah, 16.020,02 miliar rupiah, dan 19.133,46 miliar rupiah. Tahun 2014 ekspor 

sebesar 11.137,03 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor 

atas dasar harga konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama, yaitu 

cenderung meningkat dengan nilai riil masing-masing tahun sebesar 8.377,84 miliar 

rupiah (2015); 9.253,51 miliar rupiah (2016); 13.213,81miliar rupiah (2017); dan 

13.428,50 miliar rupiah (2018); dan 14.741,11 miliar rupiah (2019). Selama kurun 

waktu 2015 – 2019, sebagaimana dengan nilai ekspor seraca nominal dan rill, besar 

proporsinya dalam PDRB cenderung meningkat, walaupun tahun 2016 sedikit 

menurun menjadi 5,47 persen dari tahun sebelumnya sebesar 5,94 persen. Namun 

kemudian, tahun 2017-2019 mengalami peningkatan hingga mencapai 9,01 persen 

pada tahun 2019. 

Tabel 3. 10 

Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2015-2019 

  
Sumber : BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah 
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Menurut komposisinya, sebagian besar ekspor Kalimantan Barat berupa barang 

(rata-rata 90 persen), sisanya adalah ekspor dalam bentuk jasa. Sedangkan 

pertumbuhan riil total ekspor mencapai angka yang sangat tinggi, khususnya pada 

tahun 2017, mencapai 42,80 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan 

adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu pertumbuhan 

minus terjadi pada tahun 2015 (minus 3,58 persen), namun tahun 2016 tumbuh lagi 

sebesar 10,45 persen. Pertumbuhan positif pada tahun 2016 tersebut didorong dengan 

pertumbuhan ekspor barang dan jasa pada tahun 2017 yang juga menunjukkan 

pertumbuhan positif, yaitu 10,88 persen (barang) dan 4,97 persen (jasa). Pada kondisi 

tahun 2015, minusnya pertumbuhan ekspor ini terjadi disebabkan karena adanya 

penurunan nilai ekspor barang pada tahun tersebut. 

3.1.4.6 Perkembangan Impor Barang dan Jasa Luar Negeri 

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan 

penyediaan (supply) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari dari non 

residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian 

penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor. Perkembangan yang terjadi pada 

transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kalimantan Barat 

terhadap ekonomi atau produk daerah dan negara lain. Komponen impor termasuk 

pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (direct purchase) oleh 

penduduk (resident) Kalimantan Barat di luar negeri, baik yang berupa makanan 

maupun bukan makanan (termasuk jasa). 

Tabel 3. 11 

Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Kalimantan Barat 

Tahun 2015-2019 

 
Sumber : BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah 

Tabel 3.13 di atas menunjukan bahwa pola perkembangan impor Kalimantan 

Barat pada periode tahun 2015 sampai dengan 2019 adalah cenderung fluktuatif (baik 
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atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010). Nilai impor tertinggi 

terjadi pada tahun 2019, yaitu mencapai 16.118,54 miliar rupiah, sedangkan nilai impor 

terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar 9.587,79 miliar rupiah. Proporsi Impor Luar 

Negeri pada kurun waktu 2015-2019 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 proporsi 

nilai impor terhadap PDRB sebesar 8,02 persen, sedangkan tahun 2016 dan 2017 

mengalami penurunan masing-masing menjadi 6,54 persen dan 6,10 persen. Namun 

pada tahun-tahun berikutnya proporsinya mengalami peningkatan, yaitu 7,72 persen 

(2018) dan 8,30 persen (2019). 

Di sisi lain, secara riil nilai impor Luar Negeri mengalami peningkatan 

signifikan pada tahun 2015 sebesar 20,68 persen. Sedangkan pada tahun berikut, 2016 

dan 2017 terjadi kontraksi masing-masing dengan pertumbuhan minus sebesar 19,75 

persen dan 1,97 persen. Kemudian pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan 

masing-masing sebesar 18,34 persen dan 15,87 persen. Dari angka tersebut dapat 

diketahui bahwa pada tahun 2019 pertumbuhan impor lebih melambat dari pada tahun 

2018. 

Menurut komposisinya, sebagian besar produk impor berbentuk barang yang 

memiliki porsi rata-rata sekitar 68 persen, sedangkan sisanya dalam bentuk impor jasa. 

Selama periode 2015-2019, impor Luar Negeri dalam bentuk barang cenderung 

fluktuatif. Begitu juga impor Luar Negeri jasa mempunyai pola struktur yang kurang 

lebih dengan impor barang, yaitu cenderung fluktuatif. Pada tahun 2016 porsi impor 

jasa hanya sebesar 28,34 persen, ini merupakan porsi Impor jasa terendah dalam 

periode 5 tahun ini. Namun pada tahun 2017 bertambah menjadi 34,38 persen yang 

merupakan porsi Impor jasa tertinggi dalam periode 5 tahun ini. 

3.1.5 Pendapatan Perkapita 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi suatu daerah tidak 

hanya diukur dari tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang 

berangkutan namun harus dilihat juga dari manfaat apa yang dapat diperoleh 

masyarakat suatu daerah dari kegiatan pembangunan tersebut. Kalau manfaat yang 

diperoleh masyarakat besar, maka masyarakat dapat dikatakan makmur dan 

pelaksanaan pembangunan dapat dikatakan berhasil. Demikian sebaliknya. 

PDRB per Kapita merupakan data turunan yang bisa kita hasilkan dari PDRB. 

Untuk mendapatkan PDRB per Kapita Kalimantan Barat, maka terlebih dahulu 

disajikan jumlah pertumbuhan penduduk Kalimantan Barat sejak tahun 2011 hinggga 

tahun 2019, sebagaimana terlihat melalui Grafik 3.5  di bawah ini : 
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Sumber : BPS, Kalimantan Barat (data diolah) 

Grafik 3. 5 

Perkembangan Jumlah Penduduk dan Petumbuhan Penduduk 

di Provinsi Kalimantan Barat 

Melalui grafik diatas dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2011, jumlah penduduk 

Kalimantan Barat sudah mencapai jumlah 4.477.348 jiwa, kemudian pada tahun 2012 

meningkat menjadi 4.550.297 jiwa atau tumbuh sebesar 1,71%. Pada tahun 2013 

kembali tumbuh 1,66% atau menjadi 4.841.393 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk 

Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan hingga sampai tahun 2019 yang 

mencapai angka 5.069.127 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,34%.  

Salah satu indikator yang sering juga digunakan untuk mengukur keberhasilan 

pelaksanaan pembangunan di bidang ekonomi adalah dengan melihat tinggi rendahnya 

tingkat pendapatan per kapita penduduk. Tentu saja pendapatan per kapita dimaksud 

adalah yang bersifat riil, artinya peningkatan pendapatan per kapita diikuti dengan 

peningkatan daya beli masyarakat. Walaupun pendapatan per kapita masyarakat 

meningkat apabila tidak diikuti dengan peningkatan daya belinya, maka masyarakat 

daerah tersebut belumlah dikatakan sejahterah. Dengan kata lain keberhasilan 

pembangunan masih bersifat semu. 
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Tabel 3. 12 

PDRB Per Kapita Kalimantan Barat, 2010-2019 

(Ribu Rupiah) 

 
 Sumber : BPS, PDRB Kabupaten/Kota Prov.Kalimantan Barat, 2015-2019 

Pendapatan per kapita adalah besaran pendapatan rata-rata penduduk di suatu 

daerah. Nilai dari pendapatan perkapita atau PDRB per kapita suatu daerah dapat 

diperoleh dari pembagian antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan 

tahun di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi nilai PDRB per kapita menandakan 

bahwa tingkat kemakmuran masyarakat suatu daerah semakin tinggi. 

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu wilayah/daerah 

dapat dilihat dari nila PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah 

yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena 

itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, 

sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam 

dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atasa 

dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. 

Nilai PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat atas dasar harga berlaku sejak 

tahun 2015 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Dimana pada tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 30,62 juta rupiah. Secara 

nominal terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2019 mencapai 41,89 juta 

rupiah (tabel 1.4). Peningkatan nilai PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan 

masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Selain itu peningkatan yang sangat besar dalam 

nilai PDRB per kapita tersebut menandakan bahwa secara rata-rata telah terjadi 

peningkatan kemakmuran masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. 
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3.1.6 Inflasi 

3.1.6.1 Gambaran Umum 

Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada 

umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam 

negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa 

tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga 

diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. 

Indikator pembangunan yang sering dipergunakan untuk melihat kenaikan harga 

pada suatu daerah adalah inflasi. Secara konseptual, inflasi dapat terjadi karena 

aktivitas pada sektor moneter dan riil. Laju inflasi juga dapat dicermati dari sisi 

penawaran dan permintaan. Berdasarkan sisi penawaran, sumber inflasi karena naiknya 

biaya produksi (cost-push-inflation) seperti kenaikan tarif dasar listrik, bahan bakar 

minyak serta peningkatan biaya transportasi. Sedangkan dari sisi permintaan, laju 

inflasi tergantung pada sisi belanja konsumen yang berlebihan (demand-pull-inflation). 

Dilihat dari besarnya, terdapat empat kriteria untuk mengatakan parah atau tidaknya 

inflasi (Boediono, 1998) yaitu inflasi jenis ringan di bawah 10 persen pertahun, inflasi 

sedang yaitu antara 10-30 persen pertahun, inflasi berat antara 30-100 persen serta 

Hiper inflasi diatas 100 persen. 

 Secara umum setiap negera selalu berupaya untuk menekan tingkat inflasi yang 

terjadi, karena baik di negara berkembang maupun negara maju masalah inflasi ini 

merupakan masalah yang  harus ditangani dengan baik. Namun inflasi pada tingkat 

yang lebih rendah atau untuk negara berkembang dibawah angka dua digit masih 

dirasakan relatif aman dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, karena bila 

kenaikan harga ini secara perlahan-lahan bisa mendorong para pengusaha untuk 

meningkatkan outputnya; karena dengan adanya kenaikan harga akan menambah 

tingkat keuntungan pengusaha tersebut. 

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian di mana terjadi kenaikan 

harga-harga secara umum. Kenaikan dalam harga barang dan jasa yang biasa terjadi 

jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran atau persediaan 

barang di pasar, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar yang digunakan untuk 

membeli barang dibanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia. Beberapa 

penyebab inflasi diantaranya bisa disebabkan oleh sektor ekspor-impor, tabungan atau 

investasi, pengeluaran dan penerimaan negara, sektor pemerintah dan swasta. Biasanya 

untuk mengukur tingkat inflasi dapat menggunakan Indek Harga Konsumen (IHK). 

Salah satu indikator yang menggambarkan kecenderungan perkembangan harga 

barang dan jasa adalah inflasi. Untuk Provinsi Kalimantan Barat, pengukuran tingkat 
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inflasi dilakukan di Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Inflasi Kota Pontianak 

tahun 2019 tercatat sebesar 2,64 persen dan Kota Singkawang 1,08 persen. Pada tahun 

2018 inflasi Kota Pontianak dan Kota Singkawang masing-masing tercatat sebesar 3,99 

persen dan 3,18 persen. 

 
 Sumber : BPS, Statistik Daerah Kalimantan Barat, (data diolah) 

Grafik 3. 6 

Perkembangan Laju Inflasi Kota Pontianak dan Kota Singkawang 

Tahun 2010-2019 (persen) 

 

Tingkat inflasi di Kota Pontianak secara umum berfluktuasi selama periode 2010 

- 2019. Pada Grafik 3.6 menunjukkan pola perkembangan laju inflasi di kota Pontianak 

dan Kota Singkawang selama 10 tahun terakhir. Tingkat inflasi 2019 memiliki tren 

yang relatif sama hampir sama dengan tahun 2018 baik inflasi bulan ke bulan, inflasi 

tahun kalender, maupun inflasi tahun ke tahun. 

Laju inflasi tahunan Kota Pontianak secara kumulatif hingga bulan Desember 

tahun 2019 tercatat sebesar 2,64 persen. Angka ini relatif lebih rendah dibandingkan 

laju inflasi tahun 2018 yaitu sebesar 3,99 persen. Hal ini berarti terjadi penurunan laju 

inflasi sebesar 1,35 persen selama 2019. Bila dibandingkan dengan laju inflasi nasional 

sebesar 2,72 persen. 
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Sumber : BPS, Kalimantan Barat, diolah 

Grafik 3. 7 

Perbandingan Laju Inflasi Kota Pontianak dan Nasional Tahun 2019 

Sejak bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019, laju inflasi Kota 

Pontianak cukup berfluktuatif. Dari Grafik diatas terlihat selama kurun waktu 12 bulan 

di Kota Pontianak terjadi inflasi sebanyak 8 bulan dan deflasi sebanyak 4 bulan. Inflasi 

tertinggi terjadi di bulan Juni yaitu dengan tingkat inflasi sebesar 0,66 persen. Tetapi 

tingkat inflasi pada Juni 2019 ini cenderung lebih rendah bila dibandingkan periode 

yang sama tahun sebelumnya yang berada di angka 1,44 persen. Tiga sub-kelompok 

penyumbang inflasi tertinggi di bulan Juni 2019 adalah subkelompok sayur-sayuran 

sebesar 12,58 persen; subkelompok bumbu-bumbuan sebesar 2,85 persen; dan 

subkelompok kecang-kacangan sebesar 1,71 persen. Sementara itu, deflasi paling 

tinggi terjadi pada bulan Agustus 2019 yaitu sebesar 0,35 persen. Tiga subkelompok 

penyumbang deflasi di bulan tersebut adalah subkelompok sayur-sayuran yang turun 

sebesar 9,61 persen; subkelompok daging dan hasil-hasilnya turun 2,79 persen; dan 

subkelompok transportasi turun sebesar 2,58 persen. Pola perkembangan inflasi 

nasional menunjukkan tren yang relatif hampir sama. Inflasi tertinggi terjadi pada Mei 

2019 dan deflasi tertinggi terjadi pada bulan September 2019. 

Pendorong inflasi tertinggi di Kota Pontianak hingga bulan Desember 2019 

adalah komoditi kesehatan. Komoditi ini di kota Pontianak pada tahun 2019 mengalami 

inflasi 7,60 persen, menyusul sandang sebesar 4,77 persen. Setiap saat terjadi fluktuasi 

harga seiring dengan hukum permintaan dan penawaran di pasar.Pada saat permintaan 

meningkat, harga-harga cenderung naik. Hal ini pula yang menjelaskan fenomena 

inflasi bulanan yang cenderung meningkat pada momen tertentu. 

Jika dilihat berdasarkan kelompok komoditas IHK, kumulatif laju inflasi Kota 

Pontianak hingga bulan Desember 2019 untuk masing-masing kelompok komoditas 
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berkisar antara -0,47 persen sampai dengan 7,60 persen. Kelompok komoditas yang 

kumulatif laju inflasinya tertinggi secara berurutan adalah kelompok kesehatan sebesar 

7,60 persen; kelompok sandang sebesar 4,77 persen; kelompok bahan makanan sebesar 

4,08 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau sebesar 3,54 

persen, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 2,35 persen; dan 

kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebesar 1,14 persen. Sedangkan 

kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan menjadi satu-satunya kelompok 

yang mengalami deflasi selama tahun 2019 yaitu sebesar 0,47 persen. 

Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,07% (yoy). 

Inflasi Kalimantan Barat triwulan II 2020 berada di atas inflasi nasional yang sebesar 

1,96% (yoy). Pada triwulan II 2020 ini, inflasi Kalimantan Barat kembali menjadi 

urutan tertinggi di antara provinsi lain di Kalimantan. Mulai Januari 2020, perhitungan 

inflasi di Indonesia menggunakan tahun dasar 2018 (2018 = 100), seiring dengan telah 

dirilisnya hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2018. Berdasarkan SBH 2018 tersebut 

terdapat penambahan satu kota sampel inflasi di Kalimantan Barat, yaitu Kabupaten 

Sintang. Dengan demikian, mulai Januari 2020 Kalimantan Barat memiliki tiga kota 

sampel inflasi yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang dan Kabupaten Sintang. 

 

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Barat, diolah 

Grafik 3. 8 

Laju Inflasi Antar Provinsi di Kalimantan dan Nasional Triwulan II-2020 

Berdasarkan kelompok pengeluarannya, Inflasi Kalimantan Barat pada triwulan 

II 2020 tercatat sebesar 2,07% (yoy) atau menurun dibandingkan dengan triwulan I 

2020 yang sebesar 3,16% (yoy). Turunnya inflasi pada triwulan II 2020 tersebut 

utamanya didorong oleh turunnya tekanan harga pada kelompok barang transportasi. 

Berdasarkan komoditasnya, turunnya inflasi triwulan II 2020 terutama didorong oleh 

penurunan tarif angkutan udara yang secara umum terjadi akibat dampak pandemi 
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Covid-19 yang menurunkan permintaan terhadap jasa angkutan udara. Secara wilayah, 

pergerakan inflasi di Kalimantan Barat sepanjang triwulan II 2020 searah dengan 

pergerakan harga di ketiga kota sampel inflasi, dengan tingkat inflasi di Kabupaten 

Sintang yang lebih tinggi dibandingkan dengan kedua kota sampel lainnya. 

3.1.6.2 Inflasi Bulanan 

Menurut inflasi bulanan, tekanan harga di Kalimantan Barat sepanjang triwulan 

II 2020 cenderung menurun. Meredanya inflasi yang terjadi pada triwulan II 2020 

utamanya didorong oleh penurunan harga yang terjadi pada kelompok transportasi dan 

kelompok pakaian dan alas kaki. Penurunan harga pada sub kelompok komoditas jasa 

angkutan penumpang menyumbang andil tertinggi dalam menyumbang penurunan 

inflasi pada kelompok transportasi. Sementara itu, penurunan harga kelompok 

komoditas pakaian menyumbang penurunan inflasi pada kelompok pakaian dan alas 

kaki. Di sisi lain, kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau 

menahan penurunan inflasi lebih dalam lagi yang didorong oleh sub kelompok 

makanan terutama pada kelompok komoditas daging ayam ras pada triwulan II 2020. 

Inflasi bulanan pada akhir triwulan III 2020 diperkirakan akan lebih rendah 

dibandingkan dengan akhir triwulan II 2020. Permintaan masyarakat secara umum 

yang belum pulih sepenuhnya di awal periode penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru 

(AKB) dalam berbagai kegiatan masyarakat diperkirakan dapat menurunkan tekanan 

harga hingga akhir triwulan III 2020. Kelancaran pasokan bahan makanan sangat 

menentukan bagi terjaganya tingkat harga pada kelompok makanan, minuman dan 

tembakau sepanjang triwulan III 2020 ini, mengingat terdapat potensi menurunnya stok 

cabai dan bawang merah nasional pada periode tersebut. 

Tabel 3. 13 

Perkembangan Inflasi Bulanan (mtm) 
Kelompok Barang Trw I 2020 Trw II 2020 

Jun Feb Mar Apr Mei Jun 

Umum 0,76 0,68 -0,14 -0,10 0,47 0,40 

Makanan, Minuman dan Tembakau 2,64 1,93 -0,31 -0,24 0,50 0,84 

Pakaian dan Alas Kali -0,05 -0,02 -0,09 0,00 -0,39 -0,13 

Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar 

Rumah Tangga 

0,04 0,29 0,01 0,01 0,01 0,25 

Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan 

Rutin Rumah Tangga 

0,18 0,06 0,01 0,05 -0,12 0,14 

Kesehatan -0,62 0,22 0,14 0,27 4,21 0,16 

Transporasi -1,04 -0,19 -0,46 -0,49 1,68 -0,53 

Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan -0,09 -0,12 -0,09 -0,45 0,01 0,18 

Rekreasi, Olahraga dan Budaya 0,11 0,01 -0,02 0,08 0,02 0,38 

Pendidikan 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 0,07 0,01 0,00 0,29 0,00 1,52 

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,59 0,37 0,33 0,24 0,24 0,00 

Sumber : BPS, Prov. Kalimantan Barat 

 

Tekanan inflasi bulanan Kalimantan Barat pada triwulan II 2020 tercatat 

meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Setelah mencatatkan deflasi 
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pada triwulan I 2020 sebesar 0,14% (mtm), pada triwulan II 2020 Kalimantan Barat 

mencatatkan inflasi sebesar 0.40% (mtm). Meningkatnya tekanan harga pada triwulan 

II 2020 ini disumbang oleh meningkatnya inflasi pada kelompok makanan, minuman 

dan tembakau, utamanya pada periode perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional 

(HBKN) Ramadhan-Idul-Fitri lalu. 

Di awal triwulan II 2020, pada April 2020 Kalimantan Barat mencatatkan deflasi 

0,10% (mtm). Pendorong deflasi utamanya berasal dari meredanya tekanan harga pada 

kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, kelompok perawatan 

pribadi dan jasa lainnya serta kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 

mengalami peningkatan harga. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau 

mencatatkan deflasi hingga sebesar 0,24% (mtm), didorong oleh penurunan harga 

daging ayam ras seiring dengan melimpahnya pasokan. Di sisi lain, kelompok 

perawatan pribadi dan jasa lainnya serta kelompok penyediaan makanan dan 

minuman/restoran mengalami inflasi masing-masing sebesar 0,42% (mtm) dan 0,29% 

(mtm). Peningkatan harga emas perhiasan sebagai dampak kenaikan harga emas dunia 

mendorong inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. 

Pada pertengahan triwulan II 2020, Kalimantan Barat mencatatkan inflasi, 

setelah mengalami deflasi pada bulan sebelumnya. Inflasi Kalimantan Barat pada Mei 

2020 tercatat sebesar 0,47% (mtm). Inflasi pada Mei 2020 tersebut didorong oleh 

meningkatnya tekanan harga pada kelompok transportasi dan kelompok makanan, 

minuman dan tembakau. Kedua kelompok tersebut mencatatkan inflasi masing-masing 

sebesar 1,68% (mtm) dan 0,50% (mtm). Periode Hari Besar Keagamaan Nasional 

Ramadhan-Idul Fitri meningkatkan permintaan terhadap kedua kelompok barang 

tersebut, meskipun pada tingkat yang relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan 

periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, kelompok pakaian dan 

alas kaki serta kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 

masing-masing mengalami deflasi hingga sebesar 0,39% (mtm) dan 0,11% (mtm). 

Terbatasnya daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 berdampak pada 

menurunnya permintaan pada kelompok pakaian dan alas kaki sehingga menurunkan 

tekanan harga pada kelompok barang tersebut. 

Sementara itu pada akhir triwulan II 2020 inflasi Kalimantan Barat sedikit 

menurun menjadi sebesar 0,40% (mtm). Inflasi pada Juni 2020 didorong oleh 

kelompok makanan, minuman dan tembakau serta kelompok penyediaan makanan dan 

minuman restoran. Kedua kelompok tersebut mengalami inflasi masing-masing 

sebesar 0,84% (mtm) dan 1,52% (mtm). Peningkatan tekanan harga pada sub kelompok 

makanan didorong kembali terbatasnya pasokan daging ayam ras. Adapun penerapan 
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Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam kegiatan masyarakat dapat mendorong 

permintaan pada kelompok penyediaan makanan dan minuman restoran. Sementara itu, 

inflasi lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada tarif angkutan udara seiring kembali 

turunnya permintaan setelah berlalunya periode Hari Besar Keagamaan Nasional 

(HBKN) Ramadhan-Idul Fitri. 

Memasuki triwulan III 2020, Kalimantan Barat tercatat mengalami deflasi. Pada 

bulan Juli 2020 Kalimantan Barat tercatat mengalami deflasi sebesar 0,38% (mtm), 

atau secara tahunan mencatatkan inflasi 1,81% (yoy). Deflasi pada bulan Juli 2020 

disebabkan oleh masih rendahnya tekanan harga pada kelompok bahan makanan, 

minuman dan tembakau. Setelah sebelumnya, pada triwulan II 2020 kelompok tersebut 

mengalami inflasi. Komoditas utama penyumbang deflasi di Kalimantan Barat pada 

awal triwulan III 2020 yakni daging ayam ras, angkutan udara, bawang merah, bawang 

putih dan gula pasir dengan deflasi masing-masing sebesar 10,76% (mtm), 8,68% 

(mtm), 10,05% (mtm), 14,54% (mtm), dan 6,08% (mtm). Menurunnya tekanan harga 

pada kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau antara lain disebabkan oleh 

menurunnya daya beli masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19. Sementara itu, 

deflasi lebih dalam tertahan oleh inflasi yang terjadi pada komoditas seperti ikan 

tongkol, sekolah dasar, kacang panjang, cabai rawit dan emas perhiasan dengan inflasi 

masing-masing sebesar 6,19% (mtm), 2,74% (mtm), 13,12% (mtm), 5,32% (mtm), dan 

3,82% (mtm). 

3.1.6.3 Inflasi Tahunan 

Berdasarkan tahunan, inflasi Kalimantan Barat pada triwulan II 2020 tercatat 

sebesar 2,07% (yoy). Realisasi inflasi pada triwulan II 2020 tersebut lebih rendah 

dibandingkan dengan inflasi pada triwulan I 2020 yang sebesar 3,16% (yoy). 

Penurunan inflasi pada triwulan II 2020 tersebut terutama disumbang oleh turunnya 

tekanan harga pada kelompok makanan, minuman dan tembakau. Selain itu, turunnya 

tekanan harga pada kelompok pakaian dan alas kaki serta perumahan, air, listrik dan 

bahan bakar rumah tangga juga mendorong penurunan inflasi pada triwulan II 2020. 

Di sisi lain, meningkatnya tekanan harga pada kelompok penyediaan makanan dan 

minuman/restoran menahan penurunan laju inflasi yang lebih dalam lagi pada triwulan 

II 2020. 

Inflasi pada kelompok makanan, minuman dan tembakau turun dari 6,43% (yoy) 

pada triwulan I 2020 menjadi sebesar 3,86% (yoy). Berdasarkan sub kelompoknya, 

komoditas yang tercatat mengalami penurunan harga terbesar berasal dari sub 

makanan. Inflasi pada sub kelompok makanan tercatat menurun dari sebesar 6,47% 

(yoy) pada triwulan I 2020 menjadi 3,42% (yoy) pada triwulan II 2020. Kembali 
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melimpahnya pasokan bawang putih di triwulan II 2020 menjadi faktor pendorong 

penurunan harga pada sub kelompok makanan. Pada triwulan I dan II 2020, kelompok 

makanan, minuman dan tembakau merupakan kelompok dengan sumbangan inflasi 

tertinggi di antara kelompok barang lainnya. 

Tabel 3. 14 

Perkembangan Inflasi Tahunan (yoy)  

Kelompok Barang Trw I 2020 Trw II 2020 

Jun Feb Mar Apr Mei Jun 

Umum 2,77 3,37 3,16 2,87 2,09 2,07 

Makanan, Minuman dan Tembakau 4,35 7,07 6,43 6,08 4,01 3,86 

Pakaian dan Alas Kali 3,93 3,79 2,93 2,72 0,53 -0,13 

Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar 

Rumah Tangga 

1,09 1,16 1,14 1,33 -0,13 0,09 

Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan 

Rutin Rumah Tangga 

2,07 1,91 1,97 1,90 1,48 1,61 

Kesehatan 12,15 12,30 8,76 5,52 9,87 9,84 

Transporasi 0,22 -1,72 -0,51 -1,56 0,02 -0,66 

Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan -0,22 -0,32 -0,42 -0,86 -1,28 -1,08 

Rekreasi, Olahraga dan Budaya 1,40 1,36 1,28 0,63 0,49 1,77 

Pendidikan 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 3,29 

Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran 2,01 1,61 1,58 1,88 1,87 2,80 

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 3,53 3,88 3,54 3,94 3,55 3,55 

Sumber : BPS, Prov. Kalimantan Barat 

Lebih lanjut, penurunan inflasi pada triwulan II 2020 ini juga disumbang oleh 

kelompok pakaian dan alas kaki. Pada triwulan II 2020, kelompok barang tersebut 

mengalami deflasi hingga sebesar 0,13% (yoy), setelah mencatatkan inflasi sebesar 

2,93% (yoy) pada triwulan I 2020. Penurunan tekanan harga utamanya terjadi pada sub 

kelompok alas kaki, yang mencatatkan deflasi sebesar 1,00% (yoy) pada triwulan II 

2020, dari inflasi sebesar 1,30% (yoy) yang terjadi pada triwulan I 2020. Terbatasnya 

daya beli masyarakat akibat pandemi Covid-19 berdampak pada menurunnya 

permintaan pada sub kelompok alas kaki sehingga menurunkan tekanan harga pada 

kelompok barang tersebut. Penurunan inflasi lebih lanjut pada triwulan II 2020 tertahan 

oleh inflasi yang terjadi antara lain pada kelompok kesehatan. Kelompok barang 

tersebut mencatatkan inflasi sebesar 9,84% (yoy), atau meningkat dari inflasi sebesar 

8,76% (yoy) pada triwulan I 2020. Meningkatnya inflasi pada kelompok ini utamanya 

disumbang oleh sub kelompok jasa rawat inap yang meningkat dari 7,05% (yoy) pada 

triwulan I 2020 menjadi 23,37% (yoy) pada triwulan II 2020. Peningkatan tekanan 

harga pada kelompok kesehatan terkait erat dengan masih terjadinya pandemi Covid-

19 di Kalimantan Barat. 

3.1.6.4 Inflasi Kota 

Realisasi inflasi tahunan pada triwulan II 2020 di Pontianak, Singkawang dan 

Sintang sebagai kota sampel inflasi Kalimantan Barat, seluruhnya menurun 

dibandingkan dengan triwulan I 2020. Realisasi inflasi tahunan di kota Pontianak pada 

triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,22% (yoy), menurun dibandingkan dengan triwulan 
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I 2020 yang sebesar 2,76% (yoy). Demikian halnya dengan realisasi inflasi Kota 

Singkawang tercatat yang sebesar 0,97% (yoy) pada triwulan II 2020 atau menurun 

dari inflasi sebesar 1,47% (yoy) pada triwulan I 2020. Selanjutnya, realisasi inflasi 

Kota Sintang pada triwulan II 2020 tercatat sebesar 2,85% (yoy), menurun jauh dari 

triwulan I 2020 yang sebesar 9,21% (yoy). 

Tabel 3. 15 

Perkembangan Inflasi Kota dan Provinsi Kalimantan Barat (mtm dan yoy) 

Wilayah 

Inflasi Bulanan (mtm) Inflasi Tahunan (yoy) 

2020 2020 

I II I II 

Kalimantan Barat -0,14 0,40 3,16 2,07 

Pontianak -0,13 0,33 2,76 2,22 

Singkawang -0,18 0,55 1,47 0,97 

Sintang -0,15 0,65 9,21 2,85 

Sumber : BPS, Prov. Kalimantan Barat 

Secara umum, terjadi penurunan harga pada kelompok makanan, minuman dan 

tembakau yang mendorong turunnya inflasi tahunan di ketiga kota sampel tersebut 

pada triwulan II 2020. Lebih jauh, deflasi pada kelompok kelompok transportasi juga 

turut mendorong turunnya inflasi di Kota Pontianak pada triwulan II 2020. Sementara 

itu di Kota Singkawang, deflasi pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa 

keuangan menjadi pendorong turunnya inflasi. Adapun di Kabupaten Sintang turunnya 

inflasi antara lain didorong oleh deflasi yang terjadi pada kelompok pakaian dan alas 

kaki. Di sisi lain, naiknya tarif layanan jasa kesehatan di ketiga kota sampel menjadi 

faktor penahan dari penurunan inflasi yang lebih dalam lagi di triwulan II 2020. 

Tabel 3. 16 

Perkembangan Inflasi Kota dan Provinsi Kalimantan Barat (yoy) 

Kelompok Barang Inflasi Tahunan (yoy) 2020 

Kota  

Pontianak 

Kota 

Singkawang 

Kabupaten 

Sintang 

 Trw I Trw II Trw I Trw II Trw I Trw II 

Umum 2,76 2,22 1,47 0,97 9,21 2,85 

Makanan, Minuman dan Tembakau 6,45 3,96 1,82 0,53 14,24 8,69 

Pakaian dan Alas Kali 2,93 0,58 0,22 -0,07 7,39 -1,87 

Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar 

Rumah Tangga 

0,60 1,14 0,17 0,01 6,98 7,27 

Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan 

Rutin Rumah Tangga 

1,78 1,55 1,38 0,97 4,25 3,03 

Kesehatan 9,28 9,98 1,04 2,44 16,90 21,38 

Transporasi -1,56 -2,66 0,50 1,07 7,69 -1,09 

Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan -0,99 -0,49 -1,30 -1,84 4,27 -3,36 

Rekreasi, Olahraga dan Budaya -0,24 0,49 0,64 1,09 14,56 12,89 

Pendidikan 2,72 2,72 5,84 5,84 4,67 4,65 

Penyediaan Makanan dan Minuman 

/Restoran 

1,33 2,39 2,91 3,25 1,04 7,07 

Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 3,11 3,14 4,07 4,88 5,62 4,44 

Sumber : BPS, Prov. Kalimantan Barat 

Memasuki triwulan III 2020, pada Juli 2020 terjadi pergerakan harga yang tidak 

searah di ketiga kota sampel inflasi tersebut. Inflasi di Kota Pontianak dan Kota 

Singkawang kembali mengalami menurun, sedangkan inflasi di Kabupaten 
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Singkawang meningkat. Kota Pontianak pada Juli 2020 mencatatkan inflasi sebesar 

1,94% (yoy) atau menurun dari inflasi sebesar 2,07% (yoy) pada Juni 2020. Demikian 

halnya dengan inflasi Kota Singkawang yang menurun menjadi sebesar 0,44% (yoy) 

dari sebelumnya sebesar 0,97% (yoy) pada Juni 2020. Di sisi lain, Kabupaten Sintang 

mencatatkan inflasi sebesar 3,00% (yoy) pada Juli 2020, meningkat dari inflasi sebesar 

2,85% (yoy) pada bulan sebelumnya. 

3.1.7 Investasi 

Secara teoritis Investasi (penanaman modal) merupakan bidang strategis, sebab 

tanpa Investasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan setiap sektor dalam 

perekonomian akan lambat. Secara makro, tujuan pembangunan  ekonomi suatu daerah 

agar dalam pelaksanaannya membawa pengaruh pada meningkatnya aktivitas 

perekonomian daerah yang bersangkutan secara keseluruhan, sehingga dapat dicapai 

pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat tiap tahunnya. Kondisi ini pada 

gilirannya akan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh warga 

masyarakat di daerah yang bersangkutan. 

Dalam teori ekonomi, investasi merupakan salah satu faktor produksi yang 

penting, di samping faktor produksi sumberdaya manusia, dalam proses pembangunan 

ekonomi suatu wilayah karena investasi berpotensi untuk meningkatkan kapasitas 

produksi. Dengan kapasitas produksi yang meningkat, yaitu misalnya karena investasi 

digunakan untuk membeli atau menambah barang-barang modal seperti mesin-mesin 

dan peralatannya, maka hasil-hasil produksi di wilayah tersebut diharapkan juga akan 

meningkat. Pada satu sisi, peningkatan hasil-hasil produksi berarti peningkatan 

pendapatan wilayah yang berarti juga peningkatan pendapatan masyarakat. 

Untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan investasi 

dengan nilai yang cukup besar dan investasi tersebut dilaksanakan pada kegiatan 

ekonomi yang memberi multiplier efek yang lebih tinggi. Untuk itu  pemerintah daerah 

harus berusaha menciptakan iklim usaha yang kondusif agar investasi terus meningkat, 

baik yang berasal dari PMDN maupun PMA. 

Dari berbagai literatur dan pendapat para pelaku usaha, faktor ekonomi, 

infrastruktur, politik dan kelembagaan, sosial, dan budaya diyakini merupakan 

beberapa faktor pembentuk daya saing investasi suatu negara atau daerah. Secara 

umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam 

negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) membutuhkan adanya iklim 

yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal. Iklim investasi 

daerah juga dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi daerah yang bersangkutan.  
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Sumber : DPM dan BKPM, Provinsi Kalimantan Barat, diolah 

Grafik 3. 9 

Perkembangan Investasi PMDN dan PMA 

Keberhasilan daerah untuk meningkatkan daya saing terhadap investasi salah 

satunya bergantung kepada kemampuan daerah dalam merumuskan kebijakan yang 

berkaitan dengan investasi dan dunia usaha, serta peningkatan kualitas pelayanan 

terhadap masyarakat. Hal yang juga penting untuk diperhatikan dalam upaya menarik 

investor, selain makro ekonomi yang kondusif juga adanya pengembangan sumber 

daya manusia dan infrastruktur dalam artian luas. Kondisi inilah yang mampu 

menggerakan sektor swasta untuk ikut serta dalam menggerakkan roda ekonomi.  

Berdasarkan data yang diperolah dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bahwa 

realisasi penanaman modal pada triwulan I (Januari – Maret ) 2019 di provinsi tersebut 

mencapai Rp5,35 triliun. Nilai investasi tersebut baik dari Penanaman Modal Dalam 

Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Triwulan I-2019 

dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 69,25 

persen. Untuk nilai investasi PMDN triwulan I- 2019 tersebut sebesar Rp 2,57 triliun 

atau meningkat 2,28 dari Rp 2,52 triliun pada triwulan I-2018. Sedangkan untuk PMA 

sebesar Rp 2,78 triliun meningkat 330,13 persen dari Rp 645,64 miliar pada triwulan 

I-2018. 

Jika dilihat berdasarkan lokasi proyek, baik PMDN dan PMA lima terbesar yakni 

terdapat pada Kabupaten Ketapang (Rp1,33 triliun, 24,79 persen), Kabupaten 

Bengkayang (Rp1,32 triliun, 24,73 persen); Kabupaten Sanggau (Rp986,78 miliar, 

18,45 persen), Kabupaten Sintang (Rp571,60 miliar, 10,69 persen) dan Kabupaten 

Melawi (Rp356,19 miliar, 6,66 persen). Sedangkan berdasarkan sektor usaha lima 

terbesar yakni tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (Rp2,95 triliun, 55,06 

persen), listrik, gas dan air (Rp1,05 triliun, 19,54 persen), industri makanan (Rp966,83 
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miliar, 18,07 persen), industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan 

peralatannya (Rp181,48 miliar, 3,39 persen) dan transportasi, gudang dan 

telekomunikasi (Rp86,93 miliar,1,63 persen). Kemudian untuk realisasi penyerapan 

tenaga kerja Indonesia pada periode Januari – Maret Tahun 2019 mencapai 2.706 orang 

yang terdiri dari 939 orang di proyek PMDN dan sebanyak 1.767 orang di proyek PMA. 

 
Sumber: DPMPTSP Prov. Kalbar, diolah 

Grafik 3. 10 

Komposisi Investasi PMDN dan PMA 

Memasuki kinerja investasi pada triwulan II 2020 mengalami kondisi tertekan. 

Kinerja investasi yang tercermin melalui indikator Pembentukan Modal Tetap Bruto 

(PMTB) menurun dari 4,61% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi -3,61% (yoy). 

Penurunan kinerja investasi tersebut utamanya tercermin dari menurunnya realisasi 

investasi swasta. Pada investasi swasta, penurunan terjadi utamanya di sisi Penanaman 

Modal Asing (PMA). Dari sisi pembiayaan, melambatnya kredit investasi di triwulan 

II 2020 juga mengkonfirmasi penurunan kinerja investasi tersebut. Realisasi PMA pada 

triwulan II 2020 tercatat sebesar USD 198,65 juta atau tumbuh 14,84% (yoy), 

melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 15,10% (yoy). Penurunan 

realisasi PMA utamanya terjadi pada sektor sekunder, yaitu mencapai 83,52% (yoy) 

dari sebelumnya sebesar 607,41% (yoy) pada triwulan I 2020. Berdasarkan bidang 

usahanya, penurunan PMA terbesar di sektor sekunder terjadi di bidang usaha industri 

kimia dan farmasi, dengan kontraksi mencapai 69,84% (yoy). Realisasi PMA pada 

sektor ini pada triwulan II 2020 antara lain disumbang oleh proyek pembangunan 

pabrik industri lem/perekat di Kabupaten Ketapang. 
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Tabel 3. 17 

Perkembangan Realisasi PMA Per Sektor 

      
Sumber: DPMPTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah 

Sementara itu, realisasi PMDN secara nominal menurun dibandingkan dengan 

triwulan sebelumnya, meskipun secara pertumbuhan tahunan (yoy) meningkat 

dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I 2020. Nominal realisasi PMDN 

pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp1.677,91 miliar atau turun dibandingkan 

dengan triwulan I 2020 yang sebesar Rp 3.276,24 miliar. Adapun secara pertumbuhan, 

realisasi PMDN triwulan II 2020 tercatat sebesar 38,44% (yoy) atau meningkat dari 

triwulan I 2020 yang sebesar 27,36% (yoy). Penurunan realisasi PMDN utamanya 

terjadi pada sektor tersier. Berdasarkan bidang usahanya, bidang usaha perumahan, 

kawasan industri dan perkantoran mengalami penurunan PMDN terbesar, dari Rp8,72 

miliar pada triwulan I 2020 menjadi Rp150 juta pada triwulan II 2020. Namun 

demikian, sektor tersier juga masih menyumbang realisasi PMDN yang tinggi di 

triwulan II 2020 ini yang berasal dari proyek pembangunan Pelabuhan Kijing di 

Kabupaten Mempawah. 

Tabel 3. 18 

Perkembangan Realisasi PMDN Per Sektor 

 
 Sumber: DPMPTSP Prov. Kalimantan Barat, diolah 

 

Secara wilayah, sepanjang triwulan I 2020 Kabupaten Ketapang menjadi tujuan 

utama PMA, sedangkan Kabupaten Mempawah menjadi tujuan utama PMDN. 

Realisasi investasi PMA sepanjang triwulan II 2020 di Kabupaten Ketapang mencapai 

USD89,23 juta, disusul Kabupaten Mempawah sebesar USD 47,71 juta dan Kabupaten 
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Bengkayang sebesar USD 33,18 juta. Sementara itu, realisasi investasi PMDN di 

Kabupaten Mempawah sepanjang triwulan II 2020 mencapai Rp 476,47 miliar. 

Selanjutnya, PMDN yang cukup besar juga tercatat di Kabupaten Kubu Raya dan 

Kabupaten Ketapang, dengan realisasi masing-masing sebesar Rp 209,18 miliar dan 

Rp201,71 miliar. Tingginya realisasi PMA di Kabupaten Ketapang disumbang oleh 

proyek pembangunan smelter alumina. Sementara itu, tingginya realisasi PMDN di 

Kabupaten Mempawah didorong oleh proyek pembangunan Pelabuhan Kijing. 

Potensi dan peluang investasi di Provinsi Kalimantan yang ada dan siap 

ditawarkan kepada calon investor baik dari dalam maupun luar negeri antara lain :  

1. Sektor Perkebunan 

Kalimantan Barat memiliki potensi perkebunan yang cukup luas. berbagai 

jenis komoditas perkebunan dapat ditanam di kalimantan barat karena jenis tanah 

dan iklim yang cocok untuk berbagai jenis tanaman perkebunan. komoditas 

perkebunan yang paling luas yaitu kelapa sawit. Selain itu, komoditas lainnya 

juga menjadi unggulan di Kalimantan Barat antara lain karet, kelapa dalam, lada, 

kakao, kopi dan lain-lain. 

2. Sektor Peternakan 

Alam di Kalimantan Barat juga cocok untuk budi daya ternak, seperti sapi, 

kambing, babi, ayam dan itik. 

3. Sektor Perikanan 

Wilayah lautan di Kalimantan Barat yang terbentang dari Utara hingga 

Selatan menjadikan Kalimantan Barat kaya akan hasil perikanan, dan memiliki 

potensi untuk budidaya perikanan seperti Budidaya Air Tawar, Budidaya Air 

Payau, dan Budidaya Ikan Laut. 

4. Sektor Pertambangan dan Energi 

Sumber daya mineral di Indonesia ini melimpah jumlahnya dan tersebar 

hampir di semua pulau di Indonesia. mulai dari emas, intan, timah, belerang, dan 

bahan mineral lainnya. Salah satu pulau yang memiliki kandungan mineral logam 

adalah Kalimantan Barat, begitu pula sumber daya energy. Panasnya bumi 

Kalimantan Barat karena dilintasi Garis Khatulistiwa memberikan 

keberuntungan akan sumber energi tenaga surya, selain itu Kalimantan Barat 

juga banyak terdapat Air Terjun dan Bahan Tambang untuk dikelola menjadi 

sumber energi listrik. 
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5. Sektor Pariwisata 

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang beragam, yakni 

berupa wisata alam, agrowisata, dan wisata budaya dan sangat potensial untuk 

menarik wisatawan mancanegara maupun domestik. 

6. Sektor Jasa dan Perhotelan 

Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak dan Singkawang merupakan 

tujuan wisata juga kota perdagangan. Di samping itu Kota Ketapang mulai 

tumbuh berkembang sejalan beroperasinya beberapa perusahaan-perusahaan 

besar. Dengan demikian terbuka peluang untuk investasi di bidang jasa dan 

perhotelan. 

3.1.8 Sektor Unggulan 

Dalam perencanaan makro sektoral, pembangunan daerah sering dihadapkan 

pada permasalahan untuk mengetahui dan menentukan sektor ekonomi apa saja yang 

berpotensi untuk didorong menjadi sektor unggulan. Melalui perangkat analisis 

perencanaan pembangunan berikut ini, kebijakan daerah yang disinergiskan dengan 

kegiatan investasi dapat memberikan daya ungkit pada sektor basis. Dalam jangka 

menengah, perekonomian daerah akan semakin berspesialisasi pada sektor ekonomi 

dimaksud, dan tujuan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dapat semakin 

optimal. Analisis Location Quetients (LQ) merupakan cara untuk mengklasifikasikan 

sektor-sektor unggulan yang menjadi penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

(sektor andalan). Melalui analisis LQ, peranan sektor ekonomi menjadi relevan dalam 

konteks dinamika perekonomian dan pembangunan daerah. (Suratman dan Wahyudi, 

2009). 

Sampai pada tahun 2019, perkembangan struktur perekonomian di Kalimantan 

Barat masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan 

usaha ini memberikan kontribusi sebesar 20,18 persen terhadap total perekonomian 

yang dilihat dari nilai PDRB berdasarkan atas harga berlaku. Selanjutnya diikuti oleh 

sektor Industri Pengolahan yang mencapai angka sebesar 16,31 persen; kemudian 

disusul oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 

sebesar 14,29 persen; serta sektor konstruksi dengan capaian kontribusi sebesar 12,31 

persen. Dan apabila dilihat rata-rata selama tahun 2010 – 2019 kontribusi sektor 

Pertanian, Kehutanan, dan perikanan mencapai angka 21,83 persen, sektor Industri 

Pengolahan rata-rata mencapai 16,45 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil, dan Sepeda Motor rata-rata sebesar 14,54 persen; dan sektor konstruksi rata-

rata mencapai angka 11,66 persen. Peranan sektor Pertanian, kehutanan, dan Perikanan  
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yang semakin meningkat tersebut disebabkan oleh kenaikan peranan subsektor 

tanaman perkebunan dari tahun ke tahun.  

Apabila kita mengukur keunggulan masing-masing sektor dengan menggunakan 

analisis Location Quotient (LQ), maka juga dapat diketahui bahwa sektor yang 

memiliki nilai LQ lebih dari 1 (satu) dapat dilihat pada (Tabel 3.19) berikut ini. 

Tabel 3. 19 

Nilai LQ Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kalimantan Barat 

Tahun 2010 - 2019 

 
 Sumber : BPS, Kalimantan Barat , 2010-2019 (data olahan). Perhitungan menggunakan  

                    PDRB ADHB 

Berdasarkan pada hasil perhitungan nilai Location Quotient (LQ) pada tabel di 

atas dapat diketahui bahwa sektor-sektor di Kalimantan Barat yang  memiliki nila LQ 

lebih dari 1 (satu) antara lain sektor : 

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 

Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB 

pada tahun 2019 atas dasar harga berlaku mencapai 42,85 triliun rupiah atau 

sebesar 20,18 persen. Sub sektor usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan 

Jasa Pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah 

lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang mencapai angka 

87,16 persen. Sub sektor tersebut masih dirinci lagi dimana Sub sektor Tanaman 

Perkebunan merupakan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai tambah 

sektor usaha tersebut yaitu sebesar 51,02 persen, kemudian disusul Subsektor 

Tanaman Pangan sebesar 16,25 persen. Sementara itu, kontribusi subsektor yang 

lainnya terhadap kategori Pertaniam, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian 

masing-masing kurang dari 10 persen. Dimana kontribusi subkategori 

Peternakan sebesar 9,62 persen, lalu subkategori Tanaman Holtikultura sebesar 

9,02 persen dan subkategori Jasa Pertanian dan Perburuan lebih rendah, yaitu 

1,26 persen. 
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2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; 

Kategori ini mencakup kegiatan ekonomi pengumpulan, pengolahan dan 

pendistribusian air melalui berbagai saluran pipa untuk kebutuhan rumah tangga 

dan industri. Termasuk juga kegiatan pengumpulan, penjernihan dan pengolahan 

air dan sungai, danau, mata air, hujan, dan lain-lain. Tidak termasuk 

pengoperasian peralatan irigasi untuk keperluan pertanian. Pada Tahun 2019, 

kontribusi sektor ini hanya 241,84 miliar (0,11 persen), menurun jika 

dibandingkan dengan tahun 2018 (0,12 persen). 

3. Konstruksi; 

Pada tahun 2019, kontribusi sektor konstruksi mencapai angka 26,14 triliun 

rupiah atau sebesar 12,31 persen terhadap total perekonomian Kalimantan Barat. 

Dalam lima tahun terakhir sektor Konstruksi berfluktuatif dan cenderung 

menurun. Namun pertumbuhan sektor Konstruksi pada tahun 2019 hanya sebesar 

0,73 persen. 

4. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; 

Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan 

Sepeda Motor masih relatif besar dalam menopang perekonomian di Kalimantan 

Barat. Selama 5 tahun terakhir, kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor menyumbang di atas 14 persen. Angka ini 

menempatkan kategori sektor ini berada pada posisi ketiga penyumbang terbesar 

struktur PDRB di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahun 2019, kontribusi sektor 

ini sebesar 14,29 persen, yang mana sebesar 4,82 persen (33,75 persen terhadap 

kategori) disumbangkan oleh Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan 

Reparasinya. Sedangkan sebesar 9,47 persen (66,25 persen terhadap kategori) 

disumbangkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran. 

5. Transportasi dan Pergudangan; 

Peranan kategori sektor Transportasi dan Pergudangan relatif kecil dalam 

struktur perekonomian di Kalimantan Barat yang hanya sebesar 4,71 persen 

terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat.  Selama 5 tahun terakhir, lebih daro 

60 persen sektor Transportasi dan Pergudangan disumbangkan oleh sub sektor 

Angkutan Darat yang memberikan kontribusi sebesar 30,58 persen, disusul oleh 

subsektor Angkutan Udara 29,84 persen, Jasa Penunjang Angkutan; Pos dan 

Kurir, dan Pergudangan sebesar 19,21 persen, Angkutan Sungai Danau dan 

Penyeberangan sebesar 14,28 persen, dan Angkutan Laut 6,08 persen. 

Secara riil berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB kategori 

Transportasi dan Pergudangan pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan sebesar 

3,67 persen. Pertumbuhan terendah dialami oleh subsektor Angkutan Udara yang 
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mencapai -9,97 persen, hal ini dikarenakan terjadi peningkatan harga tiket 

pesawat yang menyebabkan jumlah penumpang transportasi udara menurun. 

6. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamina Sosial Wajib; 

Sektor ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya 

dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan 

dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut 

peraturannya. Selama tahun 2015-2019 pernannya relatif stabil dengan 

menunjukkan sedikit peningkatan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 6,67 

persen, 6,94 persen, 6,98 persen, dan 7,05 persen. Sedangkan laju 

pertumbuhannya mengalami fluktuatif dimana dalam lima tahun terakhir 

pertumbuhan terbesar ada di tahun 2016 sebesar 7,37 persen. 

7. Jasa Pendidikan; 

Kontribusi pada sektor ini cenderung stabil yaitu pada kisaran angka 4 

persen selama periode 2015-2019, yang mana pada tahun 2019 sektor Jasa 

Pendidikan menyumbang sebesar 3,92 persen terhadap total perekonomian 

Kalimantan Barat. Sedangkan menurut perhitungan atas dasar harga konstan 

tahun 2010, pertumbuhan sektor Jasa Pendidikan sebesar 3,92 persen. 

8. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; 

Selanjutnya untuk 5 tahun tarakhir, konstribusi sektor Jas Perusahaan 

relatif tidak banyak berubah, dimana angkanya hanya berada pada kisaran 0,5 

persen. Hal ini menunjukkan pula peranannya yang relatif kecil dibandingkan 

dengan peranan sektor-sektor lainnya pada perekonomian Kalimantan Barat 

selama 5 tahun terakhir. Laju pertumbuhan sektor ini pada tahun 2019 sebesar 

4,93 persen, naik menjadi 0,87 poin dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2018. 

3.2 Kondisi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan 

3.2.1 Analisis Pendidikan 

Salah satu indikator kualitas sumber daya manusia adalah pendidikan. Semakin 

tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi kualitas dan daya  pikir SDM tersebut. 

Menurut Todaro (2006) pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk 

kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk 

mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang 

berkelanjutan. Investasi di bidang pendidikan, bersama dengan kesehatan   menyatu 

dalam pendekatan Modal Manusia (human capital) yang dapat meningkatkan 

produktivitas yang pada akhirnya akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat. Analisis pendidikan pada studi ini lebih di fokuskan pada analisis terhadap 

Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka 
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Partisipasi Kasar (APK) masing-masing untuk jenjang pendidikan SD/sederajat, 

SMP/sederajat, dan SMA/sederajat. 

3.2.1.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia 

sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang 

ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 

2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan, 

dinyatakan dalam persentase. Kegunaan perhitungan APS adalah untuk mengetahui 

seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas 

pendidikan.  

Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak 

usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan 

terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada 

kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi, dapat dilihat dari besarnya 

APS pada setiap kelompok umur. Perhitungan APS diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut :  

 

Grafik 3.11 menunjukan bahwa APS untuk jenjang  pendidikan SD atau usia 7-

12 tahun  selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 mempunyai trend yang terus 

meningkat yaitu sudah mencapai lebih dari 95 persen, artinya lebih dari  95 %  

penduduk usia 7-12 tahun sedang bersekolah pada jenjang Sekolah Dasar.  Sama 

halnya dengan kondisi APS utuk jenjang pendidikan SD, APS untuk jenjang 

pendidikan SMP dan SMA juga menunjukkan trend yang meningkat pada periode yang 

sama. APS untuk jenjang pendidikan SMP sudah mencapai lebih dari 90 persen sejak 

tahun 2013, sedangkan APS untuk jenjang pendidikan SMA masih sekitar 60 persen.  
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Masih relatif rendahnya APS pada jenjang pendidikan SMA perlu menjadi 

perhatian kita semua mengingat persaingan memasuki dunia kerja semakin ketat. Di 

sisi lain tuntutan penguasaan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 tidak dapat di 

elakkan lagi, oleh sebab itu kualitas pendidikan tenaga kerja harus sesuai dengan 

kebutuhan pasar. Lembaga pendidikan non formal dapat menjadi solusi bagi tenaga 

kerja dengan pendidikan formal yang relatif rendah. Balai Latihan Kerja (BLK) milik 

pemerintah harus terus berinovasi dan  menyusun program kerja bagi tenaga kerja yang 

memerlukan pendidikan non formal, khususnya pendidikan/pelatihan untuk 

keterampilan-keterampilan tertentu yang diperlukan dunia usaha. 

 
Sumber : BPS Kalbar. Susenas Tahun 2010-2017 

Grafik 3. 11 

Angka Partisipasi Sekolah  (APS) Di Kalimantan Barat 

Tahun 2010 sd Tahun 2017 

3.2.1.2 Angka Partisipasi Murni (APM) 

Selain APS,   indikator pendidikan lainnya adalah Angka Partisipasi Murni 

(APM) yang didefinisikan sebagai proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah 

tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai 

antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap 

penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuain, dan dinyatakan dalam persentase. 

Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut 

diperhitungkan.  

APM digunakan untuk untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang 

bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah 

dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang 

pendidikan yang sedang ditempuh. Nilai APM diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 
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Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk 

usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang 

pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka 

APM akan mencapai 100 persen  

Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2017 nilai APM untuk jenjang 

pendidikan SD sudah mencapai lebih dari 94 % dan menunjukkan trend yang 

meningkat dari tahun ke tahun , hal ini mempunyai arti bahwa lebih dari 94 persen 

penduduk di Kalimantan Barat yang berusia 7-12 tahun telah bersekolah di jenjang 

pendidikan SD/sederajat. Begitu pula APM untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA 

menujukkan trend yang meningkat pada periode yang sama, Namun demikian terdapat 

hal yang cukup memprihatinkan yaitu masih relative rendahnya APM untuk jenjang 

pendidikan SMP dan SMA yaitu sekitar 60 persen dan 50 persen. Kondisi ini dalam 

jangka panjang akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di Kalimantan 

Barat. Oleh karena itu  diperlukan studi yang mendalam untuk mengetahui faktor-

faktor yang menyebabkan rendahnya APM untuk kedua jenjang pendidikan ini. 
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Sumber : BPS Kalbar. Susenas Tahun 2010-2017 

Grafik 3. 12 

Angka Partisipasi Murni  (APM) Di Kalimantan Barat 

Tahun 2010 sd Tahun 2017  

3.2.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) 

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan perbandingan antara jumlah 

penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang 

usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi 

penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun 2007, Pendidikan 

Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Kegunaan dari 

menghitung APK adalah 1) berguna untuk menunjukkan berapa besar umumnya 

tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan.; 2) Untuk menunjukkan 

berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia 

sekolah tertentu;3)  Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi 

Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada 

suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah 

yang seharusnya. Perhitungan APK diperoleh  dengan rumus sebagai berikut : 
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Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah 

pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada 

jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, 

pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat 

menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah 

lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat 

partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang 

pendidikannya. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK 

memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang 

bersangkutan 

Selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, Persentase APK untuk jenjang 

pendidikan SD besarnya lebih dari 100 persen, yang  mempunyai arti  bahwa murid SD 

bukan hanya mereka yang berusia 7 – 12 tahun saja, tetapi ada yang usianya lebih dari 

usia SD karena mengikuti pendidikan Paket A yaitu pendidikan non formal yang setara 

SD. Di sisi lain APK SMP dan APK SMA cenderung  meningkat. Kondisi ini dapat 

diartikan bahwa keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan  kejenjang yang 

lebih tinggi cenderung meningkat, namun sangat di sayangkan bahwa APK SMA 

masih berada dibawah APK SD dan APK SMP, namun  pada tahun 2016 – 2017 APK 

SMA sudah menunjukkan kondisi yang lebih tinggi daripada APK SMP 

Masih relatif rendahnya APK SMA kemungkinan di sebabkan oleh faktor 

ekonomi dan juga faktor lainnya seperti ketersediaan sekolah SMA yang belum 

tersebar secara merata dan umumnya hanya berada di ibukota Kabupaten.  

 

 
Sumber: BPS Kalimantan Barat, Susenas 2010-2017 

Grafik 3. 13 

Angka Partisipasi Kasar  (APK) Di Kalimantan Barat 

Tahun 2010 sd Tahun 2017 
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3.2.2 Analisis Ketenagakerjaan Di Kalimantan Barat 

3.2.2.1 Perkembangan Ketenagakerjaan  dan Tingkat Pengangguran Terbuka 

Tenaga kerja adalah penduduk yang berada di usia kerja yaitu usia 15 – 64 tahun, 

tetapi di Indonesia yang termasuk ke dalam tenaga kerja adalah semua penduduk musia 

15 tahun ke atas. Tenaga kerja di bedakan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan 

Angkatan kerja. Sementara Angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja dan yang 

sedang mencari pekerjaan atau menganggur. 

Dalam kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019, 

jumlah penduduk usia kerja telah bertambah  sebanyak 627.165 jiwa atau bertambah 

20,88 % yaitu dari 3,002,953 jiwa tahun 2010 menjadi  3,630,118 jiwa pada tahun 2019 

, sementara jumlah Angkatan Kerja yaitu penduduk usia kerja yang masuk ke pasar 

kerja bertambah sebanyak 281.962 jiwa atau  12,83% , dan Bukan Angkatan Kerja 

bertambah sebanyak 345.203 jiwa atau  42,85 % pada periode yang sama. 

Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang dengan sengaja tidak 

bisa /belum ingin masuk ke pasar kerja, yaitu terdiri dari mengurus  Rumah Tangga, 

Anak sekolah, dan status lainnya misalnya mereka yang sakit jasmani maupun rohani 

sehingga tidak memungkinkan masuk ke pasar kerja. Relative tingginya persentase 

pertambahannya kelompok Bukan Angkatan Kerja perlu di teliti lebih mendalam 

terutama keterkaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi yang pada akhirnya akan 

berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. 

Tabel 3. 20 

Jumlah Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Di 

Kalimantan Barat Tahun 2010 sd tahun 2019 (Jiwa) 

Tahun Bekerja Menganggur Jumlah AK Bukan AK 
Penduduk 

Usia Kerja 

2010 2,095,705 101,620 2,197,325 805,628 3,002,953 

2011 2,158,251 104,088 2,262,339 861,846 3,124,185 

2012 2,196,455 80,520 2,276,975 912,157 3,189,132 

2013 2,172,337 90,395 2,262,732 991,447 3,254,179 

2014 2,226,510 93,719 2,320,229 997,833 3,318,062 

2015 2,235,887 121,337 2,357,224 1,025,942 3,383,166 

2016 2,287,823 100,935 2,388,758 1,057,399 3,446,157 

2017 2,303,198 105,061 2,408,259 1,100,625 3,508,884 

2018 2,346,881 104,518 2,451,399 1,119,383 3,570,782 

2019 2,369,015 110,272 2,479,287 1,150,831 3,630,118 

 Sumber : BPS. Ketenagakerjaan.www.kalbar.bps.go.id.  

Mengamati perkembangan Angkatan Kerja (TPAK) dan  jumlah pengangguran 

terbuka (TPT)  dari tahun ke tahun selama 10 tahun (tahun 2010 sampai dengan tahun 

2019) perubahan yang terjadi  cenderung stabil yaitu masing-masing  tetap pada kisaran 
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rata-rata 70 %  dan 4 % (Tabel 3.20)  namun secara grafis perkembangan TPAK 

menunjukkan trend yang menurun (Grafik 3.14). 

Tabel 3. 21 

Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, Dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja 

di Kalimantan Barat Tahun 2010 sd Tahun 2019 

Tahun 

% Bekerja 

terhadap 

Angkatan Keja 

Tingkat 

Pengangguran  

Terbuka (TPT)  

% Angkatan Kerja terhadap  

Penduduk Usia Kerja 

(TPAK)  

2010 95,38 4,62 73,17 

2011 95,40 4,60 72,41 

2012 96,46 3,64 71,40 

2013 96,01 3,99 69,53 

2014 95,96 4,04 69,93 

2015 95,00 5,00 70,00 

2016 96,00 4,00 69,00 

2017 96,00 4,00 69,00 

2018 96,00 4,00 69,00 

2019 96,00 4,00 68,00 

Rata-rata 95,821 4,189 70,144 

 Sumber : BPS. Ketenagakerjaan.www.kalbar.bps.go.id 

 
 Sumber: Diolah dari Tabel 3.20 

Grafik 3. 14 
Perkembangan Persentase Bekerja Terhadap AK, Tingkat Pengangguran 

Terbuka, dan Tingkat Partipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Barat Tahun 

2010 sd Tahun 2019 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah rasio antara  Angkatan Kerja terhadap 

penduduk usia kerja, sedangkan Angkatan kerja terdiri dari mereka yang bekerja, dan 

menganggur. Oleh sebab itu trend TPAK yang cenderung menurun perlu di analisis 

dan teliti lagi secara lebih mendalam. Tabel 3.20 menunjukkan bahwa  menurunnya 

TPAK ini bukan disebabkan oleh menurunnya persentase yang Bekerja  dan TPT, 

melainkan karena terjadi kenaikan  secara kuantatif (jumlah maupun persentase) dari 
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kelompok Bukan Angkatan Kerja dimana dalam kurun waktu 10 tahun terakhir terjadi 

kenaikan  yang cukup signifikan yaitu sebesar 42,85%.  

3.2.2.2 Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha 

Penyerapan tenaga kerja sektoral masih bertumpu di sektor pertanian, namun 

dengan trend yang menurun. Lebih dari 1 juta tenaga kerja bekerja di sektor ini, 

sementara yang bekerja di sektor Listrik, Gas dan Air hanya sebanyak 2,8 ribu orang 

saja dan bertambah menjadi sekitar 14 ribu orang di tahun 2019. Kesenjangan 

penyerapan tenaga kerja antar sektor ini secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3.21 

yang menunjukkan perkembangan penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha 

dalam interval 5 tahunan. Seiring dengan bertambahnya jumlah Angkatan Kerja yang 

bekerja, maka semua sektor lapangan pekerjaan utama juga mengalami pertambahan 

tenaga kerja kecuali sektor pertanian. Sektor lapangan usaha yang mengalami 

pertambahan penyerapan tenaga kerja cukup signifikan adalah sektor Perdagangan, 

Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, dan sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 

Perorangan. 

Mengalirnya penyerapan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non 

pertanian dapat dimaknai sebagai terjadinya Transformasi Struktural sesuai  teori 

pembangunan Transformasi Struktural (Stuctural Transformstion) dari A. Lewis yang 

kemudian di kembangkan oleh John Fei dan Gustav Ranis (Todaro, 2006), bahwa akan 

terjadi aliran  tenaga kerja dari sektor pertanian di pedesaan dengan produktivitas yang 

rendah ke sektor industri modern di perkotaan dengan produktivitas yang tinggi.  

Tabel 3. 22 

Penduduk Usia 15 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Kerja Utama 

di Kalimantan Barat. Tahun 2010; 2015; 2019 

Lapangan Pekerjaan Utama 
Tahun/Jiwa 

2010 2015 2019 

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 

Perburuan dan Perikanan 
1.266.432 1.292.542 1.155.932 

Pertambangan dan Penggalian 53.729 37.312 53.462 

Industri 100.955 86.893 142.528 

Listrik, Gas dan Air 2.857 4.127 14.597 

Konstruksi 102.069 104.753 150.300 

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa 

Akomodasi 
273.265 351.887 458.474 

Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 55.983 55.686 68.983 

Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha 

Persewaan dan Jasa Perusahaan 
17.903 34.874 124.500 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan 222.512 267.813 200.239 

Total 2.095.705 2.235.887 2.369.015 

Sumber : BPS. Ketenagakerjaan.www.kalbar.bps.go.id 
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Pengalihan tenaga kerja ini dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada 

sektor industri modern yang di dukung oleh investasi dan akumulasi modal. Untuk 

membuktikan teori Lewis dan Ranis-Fei, Grafik 3.15 menunjukkan trend penyerapan 

tenaga kerja selama 10 tahun yaitu dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 di 

Kalimantan Barat  khusus untuk 3 sektor lapangan usaha dengan penyerapan tenaga 

kerja terbanyak. Kesenjangan penyerapan tenaga kerja antara sektor pertanian dengan 

sektor lainnya nampak sangat jelas. Aliran tenaga kerja ditunjukkan oleh berkurangnya 

penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian dan bertambahnya penyerapan tenaga kerja 

di sector sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, dan sektor Jasa 

Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan. 

 
Sumber : BPS. Ketenagakerjaan.www.kalbar.bps.go.id. diolah 

Grafik 3. 15 

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja pada 3 (tiga) Sektor Lapangan Usaha 

Utama  Di Kalimantan Barat Tahun 2010 sd Tahun 2019 

Selama ini sektor pertanian menjadi tumpuan bagi mereka yang berpendidikan 

rendah, karena sektor ini tidak mensyaratkan tingkat pendidikan yang tinggi, tetapi 

lebih membutuhkan kekuatan fisik. Cara pandang seperti ini harus diubah seiring 

dengan kemanjuan teknologi dan tuntutan dunia usaha di era Revolusi Industri.4.0.  

Lewis (todaro,2006) menyatakan bahwa pengalihan tenaga kerja sedikit demi sedikit 

dari sector pertanian tidak akan mengurangi output di sector ini mengingat 

produktivitas tenaga kerjanya relative rendah, sementara itu sector industri dengan 

produktivitas yang tinggi  diharapkan dapat menampung tenaga kerja yang mengalir 

dari sector pertanian tersebut. 

201
0

201
1

201
2

201
3

201
4

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

Pertanian, Perkebunan,
Kehutanan, Perburuan dan

Perikanan
1.266. 1.294. 1.253. 1.182. 1.285. 1.292. 1.112. 1.192. 1.195. 1.155.

Perdagangan, Rumah Makan
dan Jasa Akomodasi

273.26277.32275.67278.01311.44351.88412.11362.13378.00458.47

Jasa Kemasyarakatan, Sosial
dan Perorangan

222.51232.27232.65245.30252.93267.81320.92323.22309.59200.23

A
xi

s 
Ti

tl
e



LAPORAN AKHIR 
2020 

ANALISA MAKRO PEREKONOMIAN KALIMANTAN BARAT 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS TANJUNGPURA 70 

 

 

Tabel 3. 23 

Penduduk Usia 15 Tahun Yang Bekerja Menurut  Sektor Primer, 

Sekunder, dan Tersier Di Kalimantan Barat. Tahun 2010-2019 

Tahun 
Lapangan Pekerjaan Utama/Jiwa Total 

Primer Sekunder Tersier  

2010 1.320.161 205.881 569.663 2.095.705 

2011 1.373.127 191.297 582.148 2.146.572 

2012 1.337.225 192.341 576.948 2.106.514 

2013 1.268.099 180.965 604.759 2.053.823 

2014 1.370.595 205.604 650.311 2.226.510 

2015 1.329.854 195.773 710.260 2.235.887 

2016 1.163.519 273.754 850.550 2.287.823 

2017 1.227.995 281.695 793.508 2.303.198 

2018 1.231.775 307.401 807.705 2.346.881 

2019 1.209.394 307.425 852.196 2.369.015 

Sumber : BPS. Di olah 

 Tabel 3.23 dan Grafik 3.16  menjelaskan bahwa sama halnya dengan model yang 

di susun oleh Lewis, analis pola pembangunan (patterns of development analysis) 

terhadap perubahan struktur juga memusatkan perhatiannya pada proses yang 

mengubah struktur ekonomi, industri, dan kelembagaan secara bertahap, sehingga 

memungkinkan munculnya industri-industri baru untuk menggantikan kedudukan 

sektor pertanian sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi, dengan syarat bahwa 

peningkatan tabungan dan investasi merupakan syarat yang harus dipenuhi, tetapi tidak 

akan memadai jika berdiri sendiri (necessary but not sufficient conditions) dalam 

memacu pertumbuhan ekonomi. 

Demi tercapainya transisi yang bersifat mendasar dari sistem ekonomi yang 

bertumpu pada sektor pertanian tradisional ke sistem ekonomi modern diperlukan suatu 

rangkaian perubahan yang saling berkaitan dalam struktur perekonomian di 

Kalimantan Barat termasuk transformasi produksi, perdagangan internasional, serta 

faktor-faktor sosio ekonomi lainnya seperti urbanisasi, pertumbuhan dan 

persebaran/distribusi penduduk. 
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Sumber : BPS. Ketenagakerjaan.www.kalbar.bps.go.id. diolah 

Grafik 3. 16 

Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Utama  Di 

Kalimantan Barat  Tahun 2010 sd Tahun 2019 

3.2.2.3 Pangsa Penyerapan Tenaga kerja 

Pangsa penyerapan tenaga kerja menunjukkan distribusi tenaga kerja menurut 

lapangan usaha yang dinyatakan dalam persentase. Dalam kurun waktu 10 tahun, 

peranan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja masih belum tergantikan, 

namun demikian pangsa penyerapan tenaga kerjanya menunjukkan trend yang 

menurun. Tahunn 2010, pangsa sector pertanian sebesar 60,43 % dan terus menurun 

hingga menjadi  48,79 % pada tahun 2019 (Tabel 3.23).  Di sisi lain, distribusi tenaga 

kerja di sector non pertanian menunjukkan trend yang meningkat. Sektor Perdagangan, 

Rumah makan dan Jasa Akomodasi menunjukan kenaikannyang cukup signifikan yaitu 

dari 13,04 % tahun 2010 menjadi 19,35 persen di tahun 2019. Begitu pula sektor Jasa 

Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan mempunyai pangsa yang cukup besar  dan 

menunjukkan trend yang meningkat khususnya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 

2018, namun pangsanya agak menurun di tahun 2019. Sektor lainnya yang mengalami 

kenaikan cukup signifikan adalah sector Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha 

Persewaan dan Jasa Perusahaan, yaitu dari 0,85 % pada tahun 2010 menjadi 5,26%  di 

tahun 2019.  

 Sejalan dengan teori Lewis yang telah dijelaskan pada bagian 5.2.2, 

berkurangnya pangsa penyerapan tenaga kerja di sector pertanian disebabkan oleh 

adanya aliran tenaga kerja dari sector pertanian ke sector non pertanian. Di era Revolusi 

Industri 4.0 banyak tercipta pekerjaan baru yang tidak terpikirkan sebelumnya. 
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Kemajuan teknologi digital melalui internet of thing dan kecerdasan buatan telah 

merubah struktur perekonomian yang semula  berbasis pada fisik (tempat kerja, pasar, 

bursa saham, dll) beralih ke aktivitas virtual di dunia maya. Transaksi perekonomian 

tidak selalu diikuti dengan transaksi tatap muka langsung antara produsen dan 

konsumen. Sistem pemasaran digital telah menggantikan platform pemasaran 

tradisional akibatnya transaksi perekonomian semakin terbuka luas. Hal ini selanjutnya 

berpotensi untuk terjadinya transformasi struktur perekonomian dan mendorong 

terjadinya perubahan pola pembangunan.  

Tabel 3. 24 

Pangsa Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral Di Kalimantan Barat 

Tahun 2010-2019 

Lapangan Pekerjaan Utama 
Tahun/Persen 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, 
Perburuan dan Perikanan 

60,43 60,30 59,50 57,57 57,76 57,81 48,63 51.76 50.94 48,79 

Pertambangan dan Penggalian 2,56 3,66 3,98 4,17 3,80 1,67 2,22 1,55 1,54 2,26 

Industri 4,82 4,17 3,70 3,34 3,66 3,89 5,47 5,53 6,23 6,02 

Listrik, Gas dan Air 0,14 0,21 0,20 0,17 0,24 0,18 0,22 0,42 0,42 0,62 

Konstruksi 4,87 4,54 5,23 5,30 5,32 4,69 6,28 6,29 6,44 6,34 

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa 
Akomodasi 

13,04 12,92 13,09 13,54 13,99 15,74 18,01 15,72 16,11 19,35 

Transportasi, Pergudangan dan 
Komunikasi 

2,67 2,40 2,04 2,66 2,29 2,49 2,96 2,91 3,26 2,91 

Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha 
Persewaan dan Jasa Perusahaan 

0,85 0,98 1,22 1,30 1,57 1,56 2,18 1,79 1,86 5,26 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 
Perorangan 

10,62 10,82 11,04 11,94 11,36 11,98 14,03 14,03 13,19 8,45 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber : BPS. di olah 

3.2.2.4 Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Pendidikan 

Analisis yang berkaitan dengan pangsa penyerapan tenaga kerja menunjukkan 

bahwa persentase terbesar penyerapan tenaga kerja ada di sektor pertanian, 

Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, serta sector  Jasa Kemasyarakatan, 

Sosial dan Perorangan. Di sisi lain, sector industri yang cenderung padat dengan 

penggunaan teknologi memiliki pangsa penyerapan tenaga kerja yang lebih sedikit. 

Dalam kurun waktu   lima tahun terakhir yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 

2019,  tingkat pendidikan Angkatan Kerja cenderung membaik. Hal ini dapat dilihat 

dengan bertambahnya Angkatan Kerja yang berpendidikan SMA hingga perguruan 

Tinggi. Angkatan Kerja dengan pendidikan Diploma dan universitas bertambah 

sebesar 21,24 % sedangkan yang berpendidikan SMA (Umum dan Kejuruan) 

bertambah sebesar 18,77 %. 
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Tabel 3. 25 

Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan di Kalimantan Barat 

Tahun 2015-2019 

Tingkat 

Pendidikan 

Tahun / Jiwa 

2015 2016 2017 2018 2019 

Tidak/ Belum Pernah 

SekolahSekolah 
136.468 116.611 92.783 77.551 97.382 

Tidak/ BelumTamat 

SD 
421.919 467.780 456.187 491.256 457.080 

Sekolah Dasar 692.894 632.329 685.221 668.501 668.138 

Sekolah Menengah 

Pertama 
400.697 427.879 385.854 387.380 414.577 

SMA Umum 402.581 406.844 421.299 439.136 461.587 

SMA Kejuruan 120.174 114.273 143.145 152.146 159.278 

Diploma I/II/III 

Akademi  
51.569 58.236 63.589 68.070 51.897 

Universitas 130.922 164.806 160.181 167.359 169.348 

Total 2.357.224 2.388.758 2.408.259 2.451.399 2.479.287 
  Sumber : BPS. Ketenagakerjaan.www.kalbar.bps.go.id. 

Grafik 3.17 merupakan representasi dari Tabel 3.24  yang secara lebih jelas 

menunjukkan bahwa sebagian besar Angkatan Kerja Di Kalimantan Barat mempunyai 

tingkat pendidikan yang relative rendah, sedangkan yang berpendidikan tinggi 

jumlahnya kurang dari 1 persen bila dibandingkan dengan Angkatan Kerja yang 

berpendidikan ≤ SD. Kondisi ini tentunya akan menjadi sangat sulit mengingat  daya 

saing pasar local maupun pasar global yang semakin kompetitif. 

 

Sumber : Tabel 3.24 

Grafik 3. 17 

Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Di Kalimantan Barat  Tahun 

2015 sd Tahun 2019 
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Dalam perspektif produktivitas, pendidikan berkorelasi positip dengan 

produktivitas. Lapangan usaha dengan penggunaan teknologi modern umumnya 

memiliki produktivitas yang tinggi karena tenaga kerja yang digunakan adalah tenaga 

kerja yang mempunyai kualitas atau keahlian tertentu yang diperoleh dari jenjang 

pendidikan yang cukup tinggi pula. 

Grafik 3.18 dan Grafik 3.19 menunjukkan lebih dari 70 % Angkatan Kerja 

dengan tingkat pendidikan ≤ SD bekerja di sector Pertanian, dan lebih dari 59 % 

angkatan kerja bekerja di sektor Pertambangan dan Penggalian, sector Industri, dan 

sektor konstruksi. Sektor industri yang semula di duga mempunya tenaga kerja yang 

berpendidikan tinggi ternyata lebih dari 50% tenaga kerja justru berpendidikan ≤ SD. 

Kondisi ini selanjutnya akan di analisis dengan melihat status pekerja pada sektor-

sektor tersebut. 

 
Sumber : BPS. Di olah 

Grafik 3. 18 

Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Dan Lapangan Usaha Utama 

Di Kalimantan Barat Tahun 2010 

 
Sumber : BPS. Di olah 

Grafik 3. 19 

Persentase Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Dan Lapangan Usaha Utama 

Di Kalimantan Barat Tahun 2018 
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3.2.2.5 Analisi Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Pekerjaan 

Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam melakukan 

pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Mulai tahun 2001, BPS membedakan status 

pekerjaan  menjadi 7 kategori yaitu: 

1. Berusaha sendiri, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko 

secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah 

dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja 

dibayar maupun pekerja tak dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya 

memerlukan teknologi atau keahlian khusus. 

2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, adalah bekerja atau 

berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan 

atau buruh/pekerja tidak tetap. 

3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, adalah berusaha atas resiko 

sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang 

dibayar. 

4. Buruh/Karyawan/Pegawai, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau 

instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa 

uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak 

digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang 

dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah 

tangga) yang sama dalam sebolan terakhir, khusus pada sektor bangunan 

batasannya tiga bolan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari 

satu. 

5. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang 

lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan 

terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan 

usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan 

baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian 

maupun borongan. Usaha pertanian meliputi: pertanian tanaman pangan, 

perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan perburuan, termasuk juga jasa 

pertanian. 

6. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan 

pembayaran yang disepakati. 

7. Pekerja bebas di nonpertanian adalah seseorang yang bekerja pada orang 

lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan 
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terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik 

berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun 

borongan.Usaha non pertanian meliputi: usaha di sektor pertambangan, industri, 

listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, sektor perdagangan, sektor 

angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha 

persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, 

sosial dan perorangan. 

8. Pekerja keluarga/tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang 

lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun 

barang. Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari: 

1) Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang 

membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah dan tidak dibayar. 

2) Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, 

seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung dan tidak 

dibayar. 

3) Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang 

dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri 

rumah tangga tetangganya dan tidak dibayar. 

Berdasarkan analisis pada bagian 5.2.4, sudah dapat diduga bahwa dengan 

tingkat pendidikan yang relative rendah, maka sebagian besar angkatan kerja adalah 

berstatus sebagai sebagai buruh/karyawan/pegawai, Pekerja Keluarga Tidak Dibayar, 

dan Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap. Namun demikian secara perlahan telah 

terjadi perubahan yang cukup mendasar dari status pekerjaan tersebut. Persentase 

angkatan kerja yang berstatus Berusaha Sendiri, mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan yaitu dari 16,52% di tahun 2010, menjadi 21,88% di tahun 2019, yang 

berstatus Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap telah mengalami penurunan yaitu dari 

25,33% menjadi 16,38 %. Di sisi lain angkatan kerja yang berstatus sebagai Pekerja 

Keluarga Tak Dibayar mengalami penurunan yang cukup signifikan juga yaitu dari 

26,91 % menjadi 16,52 % (Tabel 3.25 dan Grafik 3.20). 
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Tabel 3. 26 

Persentase Angkatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama 

di Kalimantan Barat Tahun 2010–2019  

No Status Pekerjaan 
Tahun/persen 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Berusaha Sendiri 16,52 17,52 16,01 16,34 15,19 17,86 20,85 20,96 19,38 21,88 

2 
Berusaha Dibantu Buruh Tidak 

Tetap 
25,33 22,48 21,15 20,69 20,17 19,82 17,58 15,78 17,76 16,38 

3 
Berusaha Dibantu Buruh 

Tetap/Buruh Dibayar 
2,10 3,39 2,74 2,64 3,32 3,17 4,25 2,77 2,96 3,11 

4 Buruh/Karyawan/Pegawai 25,45 26,41 29,74 31,38 31,26 31,27 33,94 35,80 37,56 36,91 

5 Pekerja Bebas di Pertanian 1,73 1,02 1,25 2,05 2,06 2,09 2,17 3,45 2,31 2,21 

6 Pekerja Bebas di Non Pertanian 1,96 2,09 2,16 2,25 2,91 3,39 3,59 3,80 2,80 3,01 

7 Pekerja Keluarga/Tak Dibayar 26,91 27,10 26,95 24,65 25,09 22,40 17,63 17,42 17,23 16,51 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber: BPS. Di olah 

Persaingan di pasar kerja yang sangat kompetitif karena ketidak seimbangan 

antara lapangan kerja yang tersedia dengan penawaran tenaga kerja yang ada, akan 

mendorong tenaga kerja untuk meciptakan lapangan kerja sendiri. Kemajuan teknologi 

digital di era Revolusi Industri 4.0 saat ini menyebabkan ruang lingkup pekerjaan 

menjadi lebih terbuka luas. Transaksi ekonomi digital akan memudahkan transaksi 

ekonomi dilakukan secara virtual melalui platform aplikasi digital (e marketing, dan 

lain-lain). Penguasaan teknologi informasi digital tidak lagi menuntut pendidikan 

formal yang tinggi tetapi dapat diperoleh melalui pendidikan non formal, sehingga 

tenaga kerja dengan pendidikan formal yang relatif rendah akan dapat menguasai 

teknologi ini.  

 
Sumber :Tabel 3.25. Diolah 

Grafik 3. 20 

Persentase Angkatan Kerja Menurut Status Pekerjaan Di Kalimantan Barat 

Tahun 2010 dan tahun 2019 
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Grafik 3.20 menunjukkan angkatan kerja yang berstatus Berusaha sendiri 

mempunyai trend yag meningkat selama 10 tahun terakhir, sementara status  Pekerja 

Keluarga/Tak Dibayar mempunyai trend yang menurun. Kondisi ini menyiratkan 

bahwa sudah terdapat motivasi bagi Angkatan Kerja untuk menciptakan lapangan kerja 

sendiri atau bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain karena semakin 

terbukanya peluang kerja baru akibat kemajuan teknologi khususnya teknologi digital 

yang memudahkan untuk menciptakan kesempatan kerja baru. Kreativitas dan inovasi 

kemudian menjadi syarat mutlak untuk meraih kesuksesan di bidang masing-masing. 

 
Sumber :Tabel 3.25. Di olah 

Grafik 3. 21 

Persentase Angkatan Kerja Menurut Status Berusaha Sendiri dan Pekerja 

Keluarga/Tak Dibayar Kalimantan Barat Tahun 2010 sampai dengan  tahun 

2019 

3.2.3 Analisis Kemiskinan 

Pengukuran kemiskinan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan 

dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk 

Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan 

dibawah garis kemiskinan. 

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat selama 10 tahun 

terakhir menunjukkan trend yang semakin menurun yaitu dari 400,4 ribu jiwa di tahun 

2010 menjadi 378,41 ribu jiwa pada tahun 2019. Penurunan ini merupakan salah satu 

indikator keberhasilan program pemerintah untuk menurunkan kemiskinan. Secara 
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persentase, penurunan kemiskinan ini ditunjukkan oleh semakin rendahnya persentase 

penduduk miskin selama kurun waktu 10 tahun yaitu dari 9,1 persen menjadi 7,49 

persen. 

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang saling berkaitan seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses tehadap 

barang dan jasa, lokasi geografis, gender dan kondisi lingkungan. Kemiskinan tidak 

hanya dipahami sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi 

hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam 

menjalani hidupnya secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum 

meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, air bersih, 

pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan 

atau ancaman kekerasan. 

Tabel 3. 27 

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

di Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2019 

Tahun 
Penduduk Miskin 

Jumlah (ribu jiwa) Persen 

2010 400,4 9,1 

2011 376,12 8,48 

2012 371,22 8,17 

2013 380,71 8,24 

2014 381,9 8,54 

2015 383,7 8,03 

2016 381,35 7,87 

2017 387,43 7,88 

2018 387,08 7,77 

2019 378,41 7,49 

Total  3828,32  
Sumber : www.kalbar.bps.go.id 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 

mempunyai tema dan agenda Pembangunan yaitu Indonesia Berpenghasilan 

Menengah, Tinggi, yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.  Salah satu pilar 

RPJMN adalah Kesejahteraan Masyarakat Yang Terus meningkat (Pilar ke 2), 

sementara agenda Pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024  yang berkaitan dengan 

pengentasan kemiskinan adalah agenda ke 3 (tiga) yaitu Meningkatkan Sumber Daya 

Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing melalui program Pengentasan 

Kemiskinan, dengan sasaran makro pembangunan 2020-2024 adalah menurunkan 

tingkat kemiskinan menjadi 6,5 - 7,0 persen pada tahun 2024. 
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Sumber :Tabel 3.26.  

Grafik 3. 22 

Jumlah Penduduk Miskin Di Kalimantan Barat 

Tahun 2010 sampai dengan  tahun 2019 

Sejalan dengan RPJMN  tahun 2020-2024 yang menargetkan penurunan tingkat 

kemiskinan menjadi 6,5 % hingga 7,5%, maka upaya penurunan tingkat kemiskinan di 

Kalimantan Barat harus  terus dilakukan untuk menyamai target nasional tersebut. 

Tahun 2019 tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat sebesar 7,49%, masih lebih tinggi 

dari target nasional, namun dengan  trend yang semakin menurun dibandingkan kondisi 

pada tahun 2010 (Grafik 3.23). 

 
 Sumber :Tabel 3.26 

Grafik 3. 23 

Persentase  Penduduk Miskin Di Kalimantan Barat 

Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 
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Saat ini terdapat dua kerangka kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan, 

yaitu kerangka kebijakan makro dan mikro (RPJMN 2020-2024). Dalam kerangka 

kebijakan makro, pemerintah perlu terus menjaga stabilitas inflasi, menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja produktif, menjaga 

iklim investasi dan regulasi perdagangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, 

serta mengembangkan infrastruktur di wilayah tertinggal. Sedangkan dalam kerangka 

mikro, upaya mengurangi kemiskinan dikelompokkan dalam dua strategi utama, yaitu 

penyempurnaan kebijakan bantuan sosial yang bertujuan untuk menurunkan beban 

pengeluaran dan peningkatan pendapatan kelompok miskin dan rentan melalui 

program ekonomi produktif. Strategi kedua ini yang perlu dikembangkan pemerintah 

dalam upaya membuat kelompok miskin dan rentan lebih produktif dan berdaya secara 

ekonomi sehingga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, 

pemerintah mengupayakan pendanaan bagi inisiatif-inisiatif masyarakat yang terbukti 

memiliki dampak sosial ekonomi. Dalam jangka menengah kombinasi dari berbagai 

skema tersebut diharapkan dapat mendorong kelompok rentan untuk dapat meningkat 

menjadi kelompok ekonomi menengah. 
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BAB 4  

ANALISIS DAN STRATEGI KEBIJAKAN 

PEMERINTAH KALIMANTAN BARAT  

Bab ini secara khusus membahas tentang analisis dan strategi kebijakan 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani beberapa persolan utama 

terkait dengan masalah makroekonomi daerah, antara lain persolan struktur ekonomi 

dan pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, inflasi serta investasi. Selain itu, 

aspek penting yang juga dibahas berkaitan dengan srtategi pembangunan bidang 

pendidikan,  ketenagakerjaan dan penanggulangan kemiskinan yang terbagi dalam dua 

analisis dan starategi  kebijakan  berikut : 

4.1   Analisis dan Strategi Kebijakan Pemerintah Bidang Ekonomi 

Provinsi Kalimantan Barat 

4.1.1   Analisis Strategi Kebijakan Menjaga Keseimbangan Struktur 

Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 

1956  tentang Pembentukan Daerah-Daerah  Otonom Provinsi Kalimantan 

Barat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur yang saat ini sudah 

berusia 64 tahun, telah menghantar Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah 

satu provinsi dengan capaian hasil pembangunan yang cukup baik secara 

nasional, namun masih perlu kerja keras  agar dapat menempatkan posisi 

provinsi ini menjadi lebih baik lagi.  

Jika menggunakan Indek Pembangunan Manusia sebagai parameter 

capaian hasil pembangunan, maka hasil capaian tersebut hanya mampu 

menempatkan Provinsi Kalimantan Barat pada posisi ke 29 dari 34 provinsi 

secara nasional pada tahun 2019. Kondisi ini, menunjukkan masih banyak 

persoalan mendasar-persoalan mendasar yang masih dihadapi pemerintah dan 

masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat ini, sehingga di usia 64 tahun ini 

belum mampu menunjukkan hasil pembangunan yang dapat dibanggakan 

masyrakat Kalimantan Barat.  

Ada beberapa persoalan mendasar yang patut ditelusuri terkait dengan hal 

ini, meskipun beberapa aspek tersebut tidak bersentuhan secara langsung 

dengan variable-variabel pembentuk indek pembangunan, namun dapat diduga 

parameter-parameter tersebut dapat memberikan pengaruh cukup berarti 

terhadap hasil capaian pembangunan di daerah ini. Salah satu parameter 
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dimaksud adalah besarnya dominasi peranan beberapa sektor ekonomi dalam 

membentuk struktur ekonomi Provinsi Kalimantan Barat.  

Berdasarkan data pada tabel 3.1 besaran rata-rata kontribusi sektor primer 

dalam pembentukan Struktur Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2010-

2019 rata-rata masih berkisar 27,11% dengan trend yang cenderung menurun, 

dengan rata-rata kontribusi sektor pertanian sebesar 21,83%, pertambangan dan 

penggalian 5,29%.  

Dengan gambaran di atas, maka strategi kebijakan pembangunan 

ekonomi Kalimantan Barat di masa yang akan datang, harus mendorong upaya 

percepatan tumbuh berkebangnya sektor sekunder berbasis pada sektor primer 

yang memiliki kemampuan dalam menciptakan nilai tambah serta kesempatan 

kerja yang lebih besar untuk masyarakat. Bila kondisi ini terjadi, maka akan 

memberikan dampak terhadap kemampuan ekonomi keluarga, sehingga dapat 

mendorong tumbuh berkembangnya kegiatan ekonomi dan kegiatan lain yang 

memberikan dampak terhadap variabel capaian pembangunan lainnya.   

Adapun strategi kongkrit untuk menjaga agar terus terjaganya  

keseimbangan struktur ekonomi daerah dalam jangkan Panjang, dapat 

dilakukan dengan membuat kebijakan-kebijakan teknis untuk mendorong 

tumbuh berkembangnya sektor-sektor ekonomi sekunder yang terkait kuat 

dengan (berbasis) pada sektor primer yang dihasilkan dari daerah Kalimantan 

Barat, sehingga memberikan dampak positip terhadap penciptaaan kegiatan 

usaha dan lapangan kerja baru yang sangat dibutuhkan oleh angkatan kerja yang 

terus bertambah dari waktu ke waktu yang wajib dipikirkan pemerintah dan 

dunia usaha di daerah ini untuk bersama-sama mengatasinya.  

Upaya untuk menjaga keseimbangan struktur ekonomi dimaksud, agar 

perekonomian daerah dapat tumbuh secara inklusif, yaitu tumbuh dengan 

kemampuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan menyerapa tenaga 

kerja yang tersedia serta mengurangi angka pengangguran. Kondisi edial ini 

tidak mudah diwujudkan, tetapi jika direncanakan secara matang terhadap 

berbagai pilihan terbaik untuk kegiatan pengolahan dari sektor primer yang ada 

di daerah ini, maka hasil keptusan terbaik tersebut mampu menciptakan 

multiflier effect yang lebih besar terhadap masyarakat dan daerah.  

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa kebijakan untuk menjaga 

keseimbangan struktur ekonomi, tidak berarti tidak membolehkan salah satu 

sektor ekonomi yang ada dikelola dan dikembangkan. Tetapi bagaimana 

mengelola sektor tersebut, khususnya sektor primer menjadi sektor sekunder 
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bahkan jika dimungkinkan mendorongnya  hingga ke sektor tersier dapat 

berlangsung secara inklusif dan berkesinambungan di daerah ini. 

4.1.2   Analisis Strategi Kebijakan Mendorong Masuknya Investasi Untuk 

Mengolah Sektor Unggulan di Kalimantan Barat 

Investasi sebagai sebuah variable ekonomi makro memiliki peran besar 

dalam sebuah perekonomian. Untuk mendorong masuknya sebuah investasi, 

pemerintah Bersama masyarakat harus mampu menciptakan pra-kondisi yang 

mampu menarik keinginan para pemilik modal, agar mau menanamkan 

modalnya untuk masuk dalam mengolah potensi dari 17 sektor ekonomi di 

daerah ini.  Berdasarkan data PDRB harga konstan (2010-2019) yang diolah 

mengunakan perhitungan Location Quotient (LQ) lihat Tabel 3.19, terdapat 8 

sektor ekonomi di Kalimantan Barat dari 17 sektor ekonomi masuk dalam 

katagori sektor unggulan, yang mana sektor-sektor ekonomi tersebut. 

Terkait dengan sektor unggulan dan sektor lainnya, seyogianya 

pemerintah daerah dan masyarakat harus peka dan memahami betul berbagai 

aspek terpenting dasar utama bagi para investor untuk membauatn keputusan 

melaksanakan atau tidak melaksanakan investasi tersebut. Pemahaman akan hal 

ini penting, agar masyarakat dan pemerintah dapat menjaga agar tidak 

terjadinya higt cost economic (HCE) yang menjadi salah satu faktor utama 

penghambat masuknya investasi di suatu daerah. 

HCE memberikan dampak besar terhadap sebuah keputusan investasi, 

karena dalam perhitungan yang telah dikalkulasi secara total dalam HCE 

tersebut, mencakup seluruh kompoen biaya yang dikeluarkan oleh investor bila 

menanamkan modalnya di daerah itu. HCE juga menggambarkan lemahnya 

daya saing ekonomi daerah, yang tentunya tidak akan menarik bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut. Oleh karena itu, hal 

ini harus dipahami betul oleh semua stakeholders agar menjauhi praktek-

praktek yang dapat menyebabkan terjainya hal tersebut. 

Salah satu penyebab terjadinya HCE antara lain, tingginya biaya 

perizinan, yang dapat saja dikarenakan terlalu lama dan birokratifnya 

administrasi pengurusan berbagai dokument perizinan, buruknya fasilitas 

infrastruktur yang ada, serta rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat 

terhadap kehadiran dan pentingnya investasi di daerah. 

Untuk mencegah terjadinya HCE, maka pemerintah daerah harus mampu 

menyederhanakan semua prosedur perizinan tersebut dalam sebuah informasi 
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perizinan (OSS) dengan memberikan berbagai kemudahan untuk mengakses 

data dan informasi yang berkenaan dengan invetasi di daerah, seperti database 

sektor unggulan, database cadangan resources, database infrastruktur, database 

upah, database tenaga kerja, database lainnya. Dengan adanya kemudahan 

mengakses berbagai informasi tersebut, maka akan memberikan daya tarik 

tersendiri bagi para investor, untuk melirik daerah ini sebagai sebuah daerah 

pilihan untu tujuan investasi mereka.   

Salah satu contoh sumber daya alam yang memiliki keunggulan sebagai 

komoditi primer daerah ini yaitu komoditi bouksit. Sebagai sebuah komoditi 

primer yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi, bouksit yang ada di 

Kalimantan Barat yang sebagaian kecilnya telah diolah menjadi alumina 

sebagai barang setengah jadi  tersebut, merupakan faktor input penting indutri 

hilir yang mampu menciptakan nilai tambah besar untuk ekonomi daerah 

maupun nasional, yaitu indutri alumunium, industri LCD  dan industri lainnya.  

Oleh karena itu, seyogianya kekayaan sumber daya alam yang tak 

terbarukan tersebut harus  dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun 

perekonomian daerah, malalui  kebijakan penambangan, pengolahan tahap 

pertama dari raw bouksit menjadi alumina dan sebagiannya dapat diolah di 

daerah ini menjadikan alumina sebagai faktor input utama untuk menghasilkan 

downstream product berbasis bouksit, seperti industri alumunium, industri 

LCD dan industri lainnya dan tidak hanya diangkut keluar wilayah Kalimantan 

Barat hanya terbatas dalam bentuk produk turunan pertama berupa alumina 

saja.  

  Melalui kebijakan tersebut, maka keberadaan bahan baku sumber daya 

alam berupa bouksit dan indutri turunannya akan menciptakan effect postip 

yang sangat signifikan terhadap kemajuan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat di wilayah ini. Dengan demikian, upaya menjaga keseimbangan  

dan mendorong tumbuh berkembangnya investasi di daerah diharapkan dapat 

membantu upaya percepatan meningkkatnya kesejahteraan masyarakat yang 

diproxi melalui Indek Pembangunan Masnuia (IPM) Kalimantan Barat. 

 Upaya memaksimalkan sektor ekonomi yang ada, melalui optimalisasi 

pemanfaatan komoditi yang dimiliki, seharusnya Provinsi Kalimantan Barat 

dapat mempercepat proses perbaikan capaian hasil pembangunan dengan nilai 

yang lebih maksimal. Kebijakan tersebut, harus dilakukan secara simultan. 
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4.1.3   Analisis Strategi Kebijakan Menjaga Laju Inflasi dan Daya Beli 

Masyarakat 

Inflasi adalah sebuah peristiwa ekonomi yang oleh banyak ahli ekonomi 

mendefinisikannya sebagai sebuah kondisi naiknya harga barang secara umum 

dan berlangsung secara terus menerus. Bilamana kondisi serupa itu terjadi, pasti 

akan memberikan dampak negative yang signifant terhadap daya beli 

masyarakat. Dengan demikian, inflasi yang tinggi, membuat daya eksekusi 

uang yang dimiliki masyarakat semakin kecil atau menurun dibandingkan saat 

seblum terjadinya inflasi.  

Sebagai sebuah peristiwa ekonomi, inflasi tidak harus dihilangkan sekali, 

melainkan harus tetap ada, namun besaran nilai inflasi masih dalam kondisi dan 

kendali renungan masyarakat.  diinginkan masyarakat. Sebab inflasi yang 

tinggi, menyebabkan turunnya daya beli riil masyarakat.  Namun, inflasi yang 

terkendali, justru, diperlukan oleh perekonomian suatu daerah atau sebuah 

negara, karena inflasi yang terkendali serupa itu, menggambarkan tingkat 

keinginan masyarakat untuk melakukan transaksi yang sesungguhnya. 

Pada dasarnya inflasi dapat dikelompokkan minimal dua jenis, yaitu 

inflasi yang disebabkan karena terus meningkatnya jumlah permintaan (demand 

full inflation) dan inflasi yang terjadi karena dorongan biaya produksi (cost push 

inflation) yang dapat berdampak terhadap kemampuan daya beli riil masyarakat 

diukur secara kuantitas maupun kualitas. 

Dampak langsung inflasi terhadap kemampuan masyarakat dalam 

mengeksekusi sejumlah barang dan jasa secara kuantitas dan kualitas, 

merupakan pengaruh nyata dan sangat dirasakan oleh lapisan masyarakat 

bawah yang memiliki keterbatasan keampuan untuk memilih (limited 

preference) akibat terbatasnya jumlah pendapatan yang dimiliki. Oleh sebab 

itu, inflasi yang dicerminkan dengan naiknya harga barang yang ada di tengah 

masyarakat tersebut akan memberikan dampak terbesarnya kepada kelompok 

masyarakat yang tidak bekerja ataupun hanya bekerja pada lapangan pekerjaan 

informal dengan tingkat penghasilan yang relative kecil.  

Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksudkan di atas, adalah 

kelompok masyarakat yang terbesar jumlahnya. Dengan demikian, berarti jika 

terjadi kenaiknya harga barang secara umum dan berlangsung dalam jangka 

Panjang atau terus menerus (inflasi), maka jelas akan memberikan beban 

pikulan terberat kepada kelompok masyarakat paling bawah yang merupakan 

komposisi terbesar masyarakat di Kalimantan Barat.  
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Oleh karena itu, kedua jenis inflasi tersebut harus dapat dikendalikan 

pemerintah sebagai regulator melalui instrument kebijakan yang dapat 

mencegah munculnya faktor penyebab terjadi inflasi. Salah satu faktor 

penyebab terjadinya cost push inflation dikarenakan tingginya biaya angkut 

(handling cost) terhadap barang maupun jasa dari suatu wilayah ke wilayah lain 

baik menggunakan moda tranpotrasi darat, laut maupun udara.  

Implikasi tingginya biaya angkut atau handling cost yang dibayarkan oleh 

para pengusaha yang mendatangkan barang-barang kebutuhan masyarakat 

tersebut, akan dialihkan bebannya oleh pengusaha kepada masyarakat 

penggunana akhir atau konsumen dalam bentuk harga jual barang.  

Tingginya biaya angkut sebagai dampak tidak tersedia dengan baiknya 

kualitas infrastruktur, baik infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara 

dan fasilitas pergudangan yang mampu mendukung kelancaran mobilisasi 

orang dan barang akan memberikan dampak terhadap harga yang harus dibayar 

setiap konsumen akhir.  

Jika penjelaskan di atas menggambarkan proses terjadinya cost push 

inlastion, maka pada penjelasn berikut akan digambarkan proses terjadinya 

demand full inflation. Inflasi yang masuk katagori kelompok dua ini, 

disebabkan karena tingginya demand masyarakat yang ada di pasar melebihi 

kemampuan supply. Untuk jenis demand full inflation, seharusnya dapat 

diperkirakan waktu dan siklus normal terjadinya selain unpredicted condition 

seperti saat terjadinya bencana alam.  

Dengan demikian, inflasi yang timbul dikarenakan dorongan permintaan 

yang begitu besar akibat tidak berimbangnya kemampuan supply dengan 

permintaan yang terus meningkat, biasanya terjadi dalam jangka waktu yang 

tidak berlangsung lama. Kondisi ini bias disebabkan karena berbagai faktor, 

termasuk karena faktor keterlambatan pasokan akibat bencana alam, iklim, dan 

sebagainya.  

Setelah memperhatikan karakteristik dari kedua jenis inflasi yang secara 

umum terjadi di tengah masyarakat tersebut, maka pemerintah harus melakukan 

upaya tanggap dengan terus mengaktifkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah 

(TIPD) untuk terus melakukan pemantauan terhadap setiap gejala 

perkembangan berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab inflasi di daerah 

ini.  

Dengan upaya-upaya terstruktur dan sistematis yang dilakukan secara 

berkelanjutan, maka semua gejala-gejala penyebab inflasi dapat diketahui sejak 
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awal, sehingga dapat diantisipasi lebih dini oleh pemerintah. Upaya tersebut, 

tentunya akan memberikan dampak baik bagi masyarakat, karena tidak 

terjadinya inflasi yang merugikan masyrakat secara keseluruhan. 

4.1.4   Analisis Strategi Kebijakan Mendorong Naiknya Pendapatan 

Perkapita Masyarakat Kalimantan Barat 

Pendapatan perkapita masyarakat merupakan parameter makro ekonomi 

yang paling sering digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Pada hal, ukuran tersebut sesungguhnya sebuah 

ukuran yang semu yang tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya. 

Mengapa demikian, karena pendapatan perkapita penduduk hanyalah 

pendapatan per-orang pertahun yang hanya menggabarkan besaran nilai 

pendapatan yang dihasilkan dari membagikan total nilai Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah penduduk. 

PDRB pada dasarnya merupakan catatan nilai totalitas produksi barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat suatu wilayah dalam kurun 

waktu satu tahun yang dihitung menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan 

produksi (production approach), pendekatan konsumsi (consumtion approach) 

dan pendekatan pendapatan (income approach). Meskipun terdapat tiga 

pendekan yang berbeda dalam menghitung besaran nilai PDRB suatu wilayah, 

jika data dan tahapan penghitungan dilakukan dengan benar, akan 

menghasilkan nilai akhir PDRB yang sama.  

Sebagai sebuah hasil perhitungan yang menggambarakan salah satu 

variable makro ekonomi, pendapatan perkapita harus terus menunjukkan 

kenaikan dari waktu ke waktu. Untuk menaikkan pendapatan perkapita, maka 

harus memperbesar jumlah kapasitas produksi barang dan jasa atau PDRB. 

PDRB merupakan variable terikat yang dapat diberikan notasi (Y) dari 

persamaan makro ekonomi yang dipengaruhi oleh variable bebas berupa 

konsumsi (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), eksport dan import 

(X-M). Dengan demikian persamaan keseimabngan makro ekonomi tersebut 

dapat ditulis menjadi Y = C + I + G + (X-M). 

Berdasarkan persamaan tersebut, maka naik atau tidaknya pendapatan 

perkapita masyarakat dapat disebabkan karena meningkatnya nilai PDRB. 

Peningkatan tersebut dapat terjadi akibat membaiknya kemampuan daya beli 
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(konsumsi) masyarakat, meningkatnya investasi, meningkatnya kemampuan 

pemerintah dalam membiayai pengeluarannya serta terdapat surplus terhadap 

export netto yang dihasilkan daerah.  

Untuk menghasilkan nilai-nilai tersebut, maka daya saing daerah harus 

terus ditingkatkan.  Hal ini perlu dilakukan, agar sumber daya alam (natural 

resouces) yang ada di wilayah ini dapat dimanfaatkan untuk dieksplorasi, 

dieksploitasi sebagai sumber penghasilan daerah yang diperuntukkan bagi 

kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan investasi baik berskala kecil, 

menengah hingga berskala besar yang mampu menciptakan lebih banyak 

kesempatan kerja dan berusaha untuk masyarakat.  

Langkah ini perlu dilakukan, karena hanya dengan terciptanya lapangan 

kerja dan kesempatan kerja yang luas yang akan menciptkan percepatan 

peningkatan kapasitas PDRB di suatu daerah. Oleh karena itu, kebijakan daerah 

harus mendukung masuknya investasi yang memiliki komtmen untuk 

menciptakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang lebih luas dengan 

memberikan priorioritas utama kepada masyarakat setempat. Bilamana hal ini 

dilakukan seraca terencana, terukur dan berkesinambungan, maka upaya 

memperbesar kapasitas PDRB akan terwujud. Dengan demikian, diharapkan 

kenaikan PDRB yang begitu besar akan meningkatkan pendapatan perkapita 

masyarakat. 

Namun demikian, pendapatan perkapita masyarakat dapat saja tidak 

mengalami kenaikan jika faktor pembagi dari PDRB yaitu jumlah penduduk 

mengalami kenaikan yang sama besar atau lebih besar dari kenaikan jumlah 

PDRB. Oleh sebab itu, persentase kenaikan jumlah penduduk baik naik secara 

alami kelahiran (fertility) dikurang dengan kematian (mortality) serta kenaikan 

akibat besarnya migrasi masuk dibandingkan dengan migrasi keluar secara 

relative harus lebih kecil persentase kenaikannya dibandingkan dengan 

kenaikan besaran nilai PDRB pada tahun yang sama.  

Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka pendapatan perkapita masyarakat 

sebagai sebuah parameter pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat 

ditingkatkan, meskipun pendapatan perkapita sebagai salah satu alat untuk 

mengukur tingkat kesejahteraan masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan 
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yang tidak menggambarkan kondisi riil kemampuan masyarakat yang sebenar-

benarnya.  

Oleh krena itu, kebijakan terkait dengan mendorong naiknya PDRB dapat 

dilakukan dengan memperbaiki daya saing daerah, menciptakan iklim 

kemudahan investasi, meningkatkan kemampuan sumber daya masnuia, 

meningkatkan kemampuan fiskal daerah, serta mendorong kegiatan 

berorientasi pasar eksport. Sementara kebijakan berkaitan dengan penduduk, 

yaitu mengendalikan keniakan jumlah penduduk secara alami dan 

mengendalikan kenikan akibat migrasi yang dapat menggrogoti kenaikan 

PDRB. 

4.2   Analisis dan Strategi Kebijakan Pemerintah Bidang Sumber 

Daya Manusia dan Ketenagakerjaan di Provinsi Kalimantan 

Barat 

4.2.1   Analisis Strategi Pemerintah Kalimantan Barat Dalam Bidang 

Pendidikan 

Kebijakan pembangunan bidang Pendidikan di Kalimantan Barat sebagai 

salah satu parameter pengukur kesesejahteraan yang menggambarkan 

keberhasilan pembangunan tentunya harus dilakukan secara terencana, terukur, 

terkendali dan berkesinambungan. Langkah-langkah yang perlu untuk 

mendukung upaya tersebut, antara lain :  

1. Melakukan kebijakan percepatan terhadap penyediaan dan perbaikan 

infrastruktur fisik lembaga pendidikan, berupa ruangan kantor, kelas, 

perpustakan, laboratorium dan fasilias lainnya.  

2. Menyediakan buku wajib dan bahan bacaan yang diperlukan selruh siswa 

secara gratis dan menyediakan jaringan internet untuk mengakses bahan 

bacaan lain dalam bentuk perpustakaan online, 

3. Mempercepat upaya penyediaan jumlah dan distribusi tenaga guru sekolah, 

termasuk guru bidang studi yang diperlukan setiap sekolaha agar terpenuhi 

standar minimum guru bidang studi yang wajib tersedia,  

4. Memberikan insentif tambahan penghasilan yang mmemadai kepada guru-

guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, terluar, tertinggal di 

seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat   sebagai bentuk kompensasi 

ekonomi atas kesediaan dan pengabdiannya, 
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5. Menyediakan jumlah dana yang memadai dalam bentuk beasiswa bagi para 

pelajar dan mahasiswa yang meneruskan pendidikannya pada jenjang yang 

lebih tinggi, baik di wilayah Kalimantan Barat maupun di luar Provinsi 

Kalimantan Barat. 

4.2.2   Analisis Strategi Bidang Kebijakan Ketenagakerjaan 

Perosalan ketenagakerjaan merupakan salah satu persoalan besar yang 

selalu dihadapi oleh setiap level pemerintahan, baik pemerintah daerah maupun 

pemerintah pusat. Salah satu persoalan mendasar yang senantiasa dihadapi 

pemerintah daerah dibidang ketenagekerjaan adalah masalah pengangguran 

(unemployment) baik pengangguran terbuka (open unemployment) maupun 

setengah pengangguran (disquished unemployment.). 

Untuk mengatasi persoalan ketenagakerjaan yang terkait langsung dengan 

masalah pengangguran, perlu dilakukan upaya penyiapan angkatan kerja (labour 

force) dengan tambahan tambahan pengetahuan praktis (practical knowledge) 

untuk siap memasuki dunia kerja, yang dapat dilakukan melalui pelatihan-

pelatihan. Selain itu, untuk mengatasi persoalan pengangguran yang disebabkan 

oleh tigginya jumlah supply tenaga kerja dibandingkan dengan ketersediaan 

lapangan kerja yang ada, diperlukan kebijakan pemerintah untuk 

mempersaratkan investasi yang masuk yang berorientasi padat karya dengan 

memprioritaskan atau mengutamakan tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dimana 

investasi tersebut ditanam. Selain itu, Perlunya kebijakan yang merangsang 

tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang 

berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling 

menunjang.  Hal ini tentunya pemerintah harus menyediakan pelatihan 

keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan 

mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan. 

4.2.3   Analisis Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan 

Penanggulangan kemiskinan merupakan tujuan fundamental dari 

pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ini memiliki 2 kebijakan yaitu 

bersifat umum dan khusus. Kebijakan umum bertujuan untuk membangun 

industri, kesempatan kerja dan perekonomian yang berkelanjutan. Untuk itu 

adanya dorongan dari investor domestic maupun luar negeri dengan 

membangun perdesaan maupun perkotaan, membangun infrastuktur dan sektor 

keuangan. Sedangkan Kebijakan khusus merupakan kebijakan investasi 

langsung ke masyarakat miskin. Kebijakan ini merupakan kebijakan stake 
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holders (pemangku kepentingan) dengan mengaitkan Bersama sama dengan 

memerangi, menanggulangi, menangani dan mengentaskan kemiskinan. 

Kebijakan dirangkum dengan menggabungkan kebijakan umum dan 

kebijakan khusus yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Disusunnya kerangka untuk perencanaan dan pembangunan daerah 

yaitu berkaitan dengan penanaman modal maupun investasi.  

2. Kebijakan yang strategis, substantif, terarah dan terfokus untuk 

penanggulangan kemiskinan. Pendekatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan mutu hidup masyarakat miskin. 

3. Langkah selanjutnya yaitu langkah strategis pemerintah yang kuat 

(Strong government), pemerintahan yang bersih (Clean Government) 

dan pemerintahan yang cerdas (Smart Government). 

Oleh karena itu perlunya kebijakan dan startegi yang dapat 

menanggulangi kemiskinan yaitu: 

1. Peraturan Perundang-undangan  

Peraturan Perundang-undangan ini harus mampu untuk menjamin 

terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat miskin. 

Peraturan dan perundang-undangan tentu harus mampu menjamin 

investasi yang masuk ke daerah dengan membuka lapangan pekerjaan 

bagi orang miskin.  

2. Pemerintahan yang baik (Good Governance) 

Pemerintahan yang baik yang menenyebabkan fungsi dari peraturan 

yang berjalan dengan baik. 

3. Perlu didorong percepatan perubahan struktural 

Perubahan ini dimaksud alah proses perubahan ekonomi tradisional 

ke ekonomi modern. Perubahan mendasar tersebut mengalokasikan 

sumber daya, penguatan kelembagaan maupun pemberdayaan sumber  

daya manusia. Jika sumber daya manusia tersebut ditingkatkan maka 

adanya peningkatan masyarakat yang cerdas. 

4. Peningkatan akses terhadap asset produksi (productive assets) 

Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi 

rakyat, modul produktif yang utama adalah tanah. Seperti halnya berupa 

pemanfaatan lahan yang secara efisien, penciptaan lapangan kerja 

perdesaan diluar pertanian seperti agroindustry dan jasa, program 
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transmigrasi dan sebaginya. Dalam hal ini perlunya peningkatan misalnya 

lahan, pemupukan maupun jenis budi daya yang lebih ekonomis. 

5. Pendanaan 

Tersedianya kredit untuk membantu pembentukan modal bagi 

usaha rakyat sehingga masyarakat dapat meningkatkan produksi dan 

pendapatan.  Akan tetapi pendanaan kredit ini hanya berpihak pada usaha 

skala besar yang berakibatnya makin besarnya kesenjangan yang terjadi, 

akhirnya pendanaan kredit untuk masrayakat miskin yang mempunyai 

usaha skala kecil tidak mendapat keadilan tersebut. 

6. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat 

Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam 

perekonomian sangatlah lemah. Mereka adalah price taker karena jumlah 

yang sangat banyak akan tetapai memiliki peluang yang kecil. Tugas 

pemerintah ialah denan meingkatkan stabilisasi ekonomi, karena yang 

akan dirugikan ialah rakyat dan mendorong kelamcaran distribusi barang 

maupun jasa bagi perekonomain rakyat yang tidak mempunyai pilihan. 

7. Pembangunan intrastktur 

Pentingnya peningkatan infrastukur pembanngunan menentukan 

kelancaran arus barang yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini bermanfaat 

untuk masyarakat yang hidupnya diperdesaan yang membutuhkan akses 

luar untuk memenuhi kebutuhan.  

8. Meningkatkan pelayanan Pendidikan dan kesehatan dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

Peningkatan Pendidikan dan kesehatan merupakan hal utama yang 

menjadi pelayanan utama yang harus disegerakan. Peningkatan 

Pendidikan yang harus ditingkatkan sehubung dengan kebutuhan pekerja 

terutama pasar kerja setermpat. Kesehatan yag berperan besar dalam 

menentukan produktivitas. 

9. Kebijaksanaan pengembangan industri harus mengaruh pada 

penguatan industri rakyat 

Industri rakyat yang berkembang menjadi industri-industri kecil 

dan menengah yang kuat. 

10. Kebijaksanaan ketenagakerjaan 

Perlunya kebijakan yang merangsang tumbuhnya tenaga kerja 

mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang berkembang 

menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.  
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Hal ini tentunya pemerintah harus menyediakan pelatihan keterampilan 

teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk pengetahuan mengenai 

pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan.  

11. Pemerataan pembangunan antar daerah dan desentralisasi 

Pembangunan yang dapat lebih merata dan dengan demikian 

memberikan kesempatan yang lebih besar pada ekonomi rakyat di daerah 

terbelakang untuk juga berkembang. 

12. Peran Lembaga kemasyarakatan desa 

Lembaga perekonomian yang mampu memberikan kesempatan 

untuk menumbuhkan prakarsa masyarakat di perdesaan untuk 

meningkatkan usaha sesuai dengan kebutuhan. 

13. Memberikan kesempatan berusaha dengan bantuan modal dan 

pelatihan kepada penduduk miskin 

Memberikan pembinaan dan perdayaan terhadap masyarakat 

miskin untuk meningkatkan sumber daya yang tersedia. 

14. Memberdayakan ekonomi local dengan membangun pusat-pusat 

pertumbuhan 

Startegi lainnya dengan membangun pusat pengembangan sektor 

perekonomian, hal ini data mempercepat petumbuhan ekonomi di sectoral 

tersebut. 

15. Memberikan program asuransi bagi masyarakat miskin dengn 

premi yang rendah 

Masrayakat miskin termasuk sektor yang dijauhi oleh usaha 

asuransi. Dimasa mendatang, pemberian asuransi melakukan hal wajib 

agar hidup mereka lebij terjamin jika terjadi peristiwa yang diinginkan. 
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BAB 5 PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan dibuat untuk menjawab 

permasalahan dan berdasarkan pada analisis yang dilakukan. Rekomendasi berisi saran 

bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan kebijakan makro 

perekonomian di Kalimantan Barat.  

5.1 Kesimpulan 

Hasil kajian dan analisis pada kondisi makro ekonomi dan sumber daya manusia 

dan ketenagakerjaan di Kalimantan Barat, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Selama jurun waktu  (2010-2019) struktur ekonomi Kalimantan Barat masih 

didominasi Sektor Pertanian dengan tren yang cenderung menurun, namun 

struktur tersebut tidak diimbangi oleh sektor  sekunder berbasis pada sektor 

primer utama.  

2. Besarnya nilai investasi di Kalimantan Barat hingga tahun 2019 tercatat Rp5,35 

triliun, dengan daerah  tujuan investasi terbesar Kabupaten Ketapang 24,79% 

(Rp1,33 triliun), Kabupaten Bengkayang 24,73%  (Rp1,32 triliun), Kabupaten 

Sanggau 18,45% (Rp986,78 miliar), Kabupaten Sintang 10,69% (Rp571,60 

miliar) dan Kabupaten Melawi 6,66% (Rp356,19 miliar) dengan lima sektor 

terbesar tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan 55,06% (Rp2,95 triliun), 

listrik, gas dan air19,54% (Rp1,05 triliun), industri makanan 18,07% (Rp966,83 

miliar),  industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya 

3,39%  (Rp181,48 miliar) dan transportasi, gudang dan telekomunikasi 1,63% 

(Rp 86,93 miliar).  

3. Inflasi di Kalimantan Barat masih relatif terkendali, untuk Kota Pontianak, inflasi 

tahun 2019 sebesar 2,64%  persen dan Kota Singkawang 1,08 persen lebih rendah 

dari tahun 2018 masing-masing 3,99 persen untuk Kota Pontianak dan 3,18 

persen untuk Kota Singkawang. Selain itu, inflasi Kalimantan Barat pada 

triwulan II 2020 sebesar 2,07% (yoy) menjadi urutan tertinggi dari lima provinsi 

di Kalimantan dan berada di atas inflasi nasional sebesar 1,96% (yoy), sehingga 

pandang terus memaksimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TIPD) 

untuk terus melakukan pemantauan terhadap setiap gejala perkembangan 

berbagai faktor yang diduga menjadi penyebab inflasi di daerah ini. 

4. Keberhasilan pembangunan bidang ekonomi terlihat dari tinggi pendapatan per 

kapita, meskipun masih bersifat semu. Oleh sebab itu, kegiatan eksploitasi 



LAPORAN AKHIR 
2020 

ANALISA MAKRO PEREKONOMIAN KALIMANTAN BARAT 

 

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS 

UNIVERSITAS TANJUNGPURA 96 

 

 

terhadap sumber daya alam (natural resouces) di wilayah ini dapat dimanfaatkan 

secara optimal sebagai sumber penghasilan daerah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang terakomodasi dalam PDRB.  

5. Kebijakan pembangunan bidang Pendidikan di Kalimantan Barat sebagai salah 

satu parameter pengukur kesesejahteraan yang menggambarkan keberhasilan 

pembangunan tentunya harus dilakukan secara terencana, terukur, terkendali dan 

berkesinambungan. Langkah-langkah yang perlu untuk mendukung upaya 

tersebut, antara lain : (1) Melakukan kebijakan percepatan terhadap penyediaan 

dan perbaikan infrastruktur fisik lembaga pendidikan, (2) Menyediakan buku 

wajib dan bahan bacaan, (3) Mempercepat upaya penyediaan jumlah dan 

distribusi tenaga guru sekolah, (4) Memberikan insentif tambahan penghasilan 

yang mmemadai kepada guru-guru yang bersedia mengajar di daerah terpencil, 

dan (5) Menyediakan jumlah dana yang memadai dalam bentuk beasiswa bagi 

para pelajar dan mahasiswa yang meneruskan pendidikannya pada jenjang yang 

lebih tinggi. 

6. Dalam kurun waktu 2010- 2019, jumlah penduduk usia kerja telah bertambah 

sebanyak 627.165 jiwa atau bertambah 20,88 % yaitu dari 3,002,953 jiwa tahun 

2010 menjadi  3,630,118 jiwa pada tahun 2019 , sementara jumlah Angkatan 

Kerja yaitu penduduk usia kerja yang masuk ke pasar kerja bertambah sebanyak 

281.962 jiwa atau  12,83% , dan Bukan Angkatan Kerja bertambah sebanyak 

345.203 jiwa atau  42,85 % pada periode yang sama. Secara sektoral Penyerapan 

tenaga kerja masih bertumpu di sektor pertanian, dengan trend yang menurun.  

7. Persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat selama 10 tahun terakhir 

menunjukkan trend menurun dari 400,4 ribu jiwa tahun 2010 menjadi 378,41 ribu 

jiwa tahun 2019. Ini merupakan salah satu indikator keberhasilan program 

pemerintah untuk menurunkan kemiskinan, sehingga tidak hanya dipahami 

sebagai ketidak mampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak 

dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam 

menjalani hidupnya secara bermartabat.  

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan uraian dan kesimpulan, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai 

berikut : 

1. Adapun strategi kongkrit untuk menjaga keseimbangan struktur ekonomi 

daerah dalam jangkan panjang, dapat dilakukan dengan membuat kebijakan-
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kebijakan teknis untuk mendorong tumbuh berkembangnya sektor-sektor 

ekonomi sekunder berbasis pada sektor primer yang dihasilkan daerah 

Kalimantan Barat, sehingga memberikan dampak positip terhadap penciptaaan 

lapangan kerja baru yang dibutuhkan oleh angkatan kerja yang terus bertambah 

jumlahnya dan wajib dipikirkan pemerintah dan dunia usaha di daerah ini 

mengatasinya. 

2. Upaya mengurangi kemiskinan perlu dilakukan dengan terus menyempurnakan 

kebijakan bantuan sosial yang bertujuan menurunkan beban pengeluaran dan 

peningkatan pendapatan kelompok miskin yang rentan melalui program 

ekonomi produktif.  

3. Pemerintah daerah harus mendukung masuknya investasi yang memiliki 

komitmen kuat untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan perhatian 

utama kepada masyarakat setempat, secara terencana, terukur dan 

berkesinambungan. Dengan demikian, diharapkan kenaikan PDRB yang begitu 

besar akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. 

4. Perlunya kemauan yang kuat dari pemerintah untuk meningatkan pertumbuhan 

tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang 

berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling 

menunjang, melaui bantuan pemerintah dalam membiayai kegiatan pelatihan 

peningakatan keterampilan teknis, manajemen dan perdagangan, termasuk 

pengetahuan mengenai pasar serta cara untuk memperoleh pendanaan. 
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