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ABSTRAK 
 

Seiring dengan proses pemulihan ekonomi global dan nasional, dalam pemantapan perekonomian 
Indonesia diperlukan pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan 
dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan peningkatan kemakmuran. 
Keberhasilan pembangunan nasional tidak terlepas dari kontribusi aktifitas ekonomi antar daerah di 
Indonesia. Tujuan kajian ini adalah untuk mendeskripsikan peran peningkatan pertumbuhan ekonomi 
daerah dalam pemantapan perekonomian nasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif 
analisis. 

 

Teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari kajian ini 
menunjukkan bahwa peningkatan trend pertumbuhan ekonomi Indonesia telah memberi dampak pada 
penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Perubahan struktur ekonomi Indonesia diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan kesamaan 
langkah dan sinergi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah, penguatan daya saing dan pemerataan 
pembangunan. 

Kata Kunci : Perekonomian Nasional, Struktur Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Daerah,    
  Pemerataan Pembangunan 

 

ABSTRACT 

Along with the global economic recovery and national, in the establishment of the Indonesian 
economy needed strong economic growth. High economic growth is expected to expand employment, 
reduce unemployment and increase prosperity. The success of national development can not be separated 
from the contribution of economic activity between regions in Indonesia. The purpose of this study is to 
describe the role of economic growth in the area of strengthening the national economy. The method used 
is descriptive analysis. Data collection techniques in this study using a literature study. The results of this 
study indicate that an increase in the trend growth of the Indonesian economy has an impact on the 
growth of unemployment and poverty. Changes in the structure of the Indonesian economy is expected to 
drive the growth of the national economy. In the implementation of the necessary construction and 
synergy of policy similarity measures between central and local government, strengthening 
competitiveness and equitable development
 

.  

Keywords : National Economy, Economic Structure, Local Economic Growth,  
   Equitable 
  

Development 
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PENDAHULUAN 
Pemantapan ekonomi nasional perlu terus diupayakan terutama dalam pengembangan sektor-sektor 

produktif yang dapat memperluas penyerapan tenaga kerja atau mengurangi pengangguran yang pada 
akhirnya dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 
pengentasan kemiskinan. Pelaksanaan pembangunan nasional dalam 12 (dua belas) tahun terakhir telah 
memberikan hasil yang baik, walaupun ditengah ketidakpastian dalam proses pemulihan ekonomi dunia. 
Pembangunan di daerah juga menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan. Dalam menciptakan 
efektivitas pembangunan, diperlukan harmonisasi kebijakan dan program antara pemerintah pusat dan 
daerah agar target dan sasaran pembangunan nasional dapat tercapai. Seiring dengan pemulihan ekonomi 
global, perekonomian nasional harus tetap dijaga dengan fundamental ekonomi yang kokoh dan memiliki 
daya saing ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan 
kesejahteraan rakyat terutama dalam pengurangan tingkat pengangguran dan kemiskinan dapat 
dipercepat.  

Dalam menciptakan pemantapan ekonomi nasional, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan 
kesenjangan pembangunan antar wilayah yang diantaranya disebabkan oleh keragaman potensi sumber 
daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia. Struktur perekonomian Indonesia secara 
spasial pada triwulan II tahun 2014 masih didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa yang 
memberikan kontribusi 

Pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015 juga diarahkan pada tujuan 
untuk meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, mendorong pertumbuhan 
ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup negara-negara anggotanya. Peluang 
bagi Indonesia atas pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) diantaranya adalah manfaat 
integrasi ekonomi, pasar potensial dunia, negara pengekspor, negara tujuan investor, daya saing, sektor 
jasa yang terbuka, dan aliran modal. Sedangkan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah dampak 
negatif arus modal yang lebih bebas, lemahnya daya saing baik produk maupun sumber daya manusia. 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,70 persen, kemudian diikuti 
oleh pulau Sumatera sebesar 23,74 persen, pulau Kalimantan 8,31 persen, pulau Sulawesi 4,84 persen dan 
sisanya 4,41 persen dari kepulauan lainnya (BPS, 2014). Melalui perdagangan antar wilayah yang lebih 
seimbang akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata di wilayah Indonesia, sehingga dapat 
membantu untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat. Hal ini 
tentunya sangat penting dalam menciptakan pemantapan ekonomi nasional yang lebih berkeadilan. 

Dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dan di seluruh dunia, perekonomian 
Indonesia tetap berada pada posisi yang menguntungkan. Tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari 
tingkat pertumbuhan global dan rata-rata estimasi pertumbuhan PDB ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, 
Filipina, Singapura dan Thailand). Sebagai perbandingan, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tahun 2002-2013 mencapai 5,60 persen per tahun tingkat pertumbuhan global berkisar antara 2 dan 3 
persen dalam beberapa tahun terakhir dan tingkat pertumbuhan regional masih belum pulih ke tingkat 
sebelum Krisis Keuangan Global. Akan tetapi, di kalangan negara-negara ASEAN, ekonomi Indonesia 
masih lebih kecil bila dibandingkan negara Laos dan Kamboja yang tumbuh lebih cepat dari Indonesia 
selama beberapa tahun terakhir ini. Indonesia memainkan peran penting dalam ekonomi global dan 
ASEAN. Perekonomian Indonesia menyumbangkan 1,2 persen dari PDB global pada tahun 2012 dan 
merupakan salah satu dari 20 negara dengan perekonomian terkuat di dunia. Indonesia juga merupakan 
ekonomi terbesar di antara negara-negara ASEAN dan menyumbangkan 30 hingga 40 persen dari 
pendapatan regional ASEAN setiap tahunnya (ILO, 2013). 

Berdasar argumentasi di atas menunjukkan bahwa dalam pemantapan perekonomian nasional 
diperlukan pertumbuhan ekonomi yang kokoh. Pembangunan antar wilayah diarahkan pada upaya 
mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menciptakan pembangunan yang lebih berkeadilan. 
Pertumbuhan ekonomi daerah memberi kontribusi atas terwujudnya perekonomian nasional. Dengan 
pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta kemampuan Indonesia dalam mengambil peluang atas 
pemberlakuan Asean Economic Community (AEC) diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja, penurunan angka pengangguran serta penurunan kemiskinan.       
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KAJIAN PUSTAKA 
Teori Pertumbuhan Ekonomi  

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi 
serta bagaimana keterkaitan antara faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Terdapat 
banyak teori-teori pertumbuhan ekonomi tetapi tidak satu teoripun yang komprehensif yang dapat 
menjadi standar yang baku, karena masing-masing teori memiliki kekhasan sendiri-sendiri sesuai dengan 
latar belakang teori tersebut. Dalam tulisan ini akan dipaparkan teori pertumbuhan ekonomi yang 
dianggap cukup untuk menerangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yaitu: 
1) Teori Klasik 

Beberapa teori klasik diantaranya adalah teori pertumbuhan Adam Smith, teori pertumbuhan David 
Ricardo, teori pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus, dan teori Marx. Terdapat dua hal penting 
yang membedakan antara teori klasik dan teori lainnya yang muncul setelah itu yaitu (1) Faktor-faktor 
produksi utama adalah tenaga kerja, tanah dan modal, (2) Peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta 
peningkatan kualitas dari tenaga kerja dan dari input-input produksi lainnya terhadap pertumbuhan 
output tidak mendapat perhatian secara eksplisit atau dianggap konstan (teknologi dianggap suatu 
koefisien yang tetap tidak berubah). 

2) Teori neo-Keynesian 
Model pertumbuhan teori neo-Keynesian adalah model dari Harrod dan Domar yang mencoba 
memperluas teori Keynes, mengenai keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka 
panjang dengan melihat pengaruh dari investasi, baik pada permintaan agregat maupun pada perluasan 
kapasitas produksi atau penawaran agregat, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi.  

3) Teori Neo-klasik 
Model pertumbuhan teori Neo-klasik diantaranya adalah teori pertumbuhan Solow. Model 
pertumbuhan Solow adalah penyempurnaan model pertumbuhan Harrod-Domar. Dalam model Solow, 
proporsi faktor produksi diasumsikan dapat berubah (jumlah capital dan tenaga kerja atau rasio dari 
kedua faktor ini dalam sebuah proses produksi/produksi tidak harus konstan atau bias saling 
mensubstitusi) dan tingkat upah tenaga kerja dan suku bunga juga bisa berubah. Jika jumlah tenaga 
kerja tumbuh melebihi jumlah stok kapital upah akan turun relatif terhadap suku bunga atau 
sebaliknya, jika pertumbuhan kapital melebihi pertumbuhan tenaga kerja, maka suku bunga akan turun 
relatif terhadap upah. Fleksibilitas harga faktor produksi ini yang memungkinkan jalur pertumbuhan 
dalam model ini bisa menjadi stabil.     

4) Teori Modern 
Terdapat perbedaan yang mendasar antara teori modern dengan teori klasik, neo-klasik, atau neo-
Keynes. Diantaranya adalah yang mencakup tenaga kerja, kapital, dan kewirausahaan. Dalam 
kelompok teori modern, kualitas tenaga kerja lebih penting dari pada kuantitasnya. Kualitas tenaga 
kerja tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga kondisi kesehatannya. Demikian halnya 
dengan modal, kualitasnya (yang mencerminkan progress teknologi) lebih penting dari pada kuantitas 
(akumulasi modal). Kewirausahaan juga termasuk kemampuan seseorang untuk melakukan inovasi 
yang merupakan salah satu faktor krusial bagi pertumbuhan ekonomi. Salah satu asumsi penting dari 
teori modern adalah sifat keberadaan teknologi yang tidak lagi eksogen (given), tetapi perupakan salah 
satu faktor produksi yang dinamis. Demikian juga faktor manusia yakni tenaga kerja di dalam fungsi 
produksi tidak lagi merupakan suatu faktor yang eksogen tetapi bisa berkembang mengikuti 
perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan (iptek). Kemajuan iptek serta SDM menjadi sumber-
sumber penting pertumbuhan yang efeknya lewat peningkatan produktivitas dari input-input yang 
digunakan dalam proses produksi (Tambunan, 2014).  

 
METODOLOGI 

Metode pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif analisis. Teknik 
pengumpulan data pada kajian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Penelitian 
kepustakaan merupakan penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai objek studi, yang dalam kajian 
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ini dilakukan dengan menelaah konsep, teori serta data yang telah ada. Data yang digunakan merupakan 
data sekunder yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, laporan dan informasi resmi lembaga negara 
maupun yang diakses melalui internet. Kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan peran peningkatan 
pertumbuhan ekonomi daerah dalam pemantapan perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi diharapkan akan memberi pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, penurunan 
angka pengangguran serta penurunan kemiskinan.         
 
PEMBAHASAN 
Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Kemiskinan Menurut Provinsi 
Di Indonesia 

Indikator agregat ekonomi makro yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu 
wilayah adalah Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional atau Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi atau kabupaten. PDRB adalah jumlah dari keseluruhan nilai barang 
dan jasa yang dihasilkan oleh masing-masing daerah (region) pada suatu periode tertentu biasanya satu 
tahun. Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional tahun 2002-2013 ditunjukkan pada gambar 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2002-2014 (diolah) 
Gambar 1: Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Indonesia Tahun 2002-2013. 
 

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki wilayah yang sangat luas. Perbedaan kondisi 
demografis, kandungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan 
ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antar wilayah merupakan faktor yang memicu 
terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antar daerah di Indonesia. Pertumbuhan 
ekonomi menurut provinsi di Indonesia selama periode pengamatan tahun 2002-2013 cukup beragam. 
Terdapat beberapa provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi atau di atas rata-rata 
pertumbuhan ekonomi nasional namun terdapat juga beberapa provinsi yang memiliki pertumbuhan 
ekonomi yang rendah baik jika dibandingkan dengan daerah sekitar atau dengan rata-rata nasional.  

Rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia tahun 2002-2013 dapat dikatakan baik. 
Selama periode pengamatan, terdapat 55 persen atau sebanyak 18 provinsi memiliki rata-rata 
pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional (5,60 persen). Tiga provinsi dengan rata-rata 
pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah (1) Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 
sebesar 12,39 persen; (2) Provinsi Sulawesi Barat memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 8,29 

12.39

8.29 7.87

5.60

1.79 1.49 1.41

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

Pa
pu

a B
ar

at
Su

la
w

es
i B

ar
at

Su
la

w
es

i T
en

ga
h

Su
la

w
es

i T
en

gg
ar

a
G

or
on

ta
lo

Ja
m

bi
K

ep
ul

au
an

 R
ia

u
K

ep
. B

an
gk

a 
B

el
itu

ng
Su

la
w

es
i U

ta
ra

K
al

im
an

ta
n 

Te
ng

ah
K

al
im

an
ta

n 
Se

la
ta

n
D

.K
.I 

Ja
ka

rta
Su

la
w

es
i S

el
at

an
Ja

w
a 

Ti
m

ur
Su

m
at

er
a U

ta
ra

B
en

gk
ul

u
Su

m
at

er
a B

ar
at

B
an

te
n

IN
D

O
N

ES
IA

M
al

uk
u 

U
ta

ra
La

m
pu

ng
Ja

w
a 

B
ar

at
Ja

w
a 

Te
ng

ah
B

al
i

M
al

uk
u

K
al

im
an

ta
n 

B
ar

at
Su

m
at

er
a S

el
at

an
N

us
a 

Te
ng

ga
ra

 T
im

ur
D

.I 
Y

og
ya

ka
rta

N
us

a 
Te

ng
ga

ra
 B

ar
at

K
al

im
an

ta
n 

Ti
m

ur
N

an
gg

ro
e 

A
ce

h 
D

R
ia

u
Pa

pu
a



The 2nd International Conference on Business and Economics (ICBE) 2014 5 
 

persen; dan (3) Provinsi Sulawesi Tengah memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 7,87 persen. 
Sedangkan provinsi yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang rendah atau di bawah rata-rata 
nasional sebanyak 15 provinsi atau sebesar 45 persen. Namun dari jumlah tersebut, terdapat 10 provinsi 
dengan nilai rata-rata provinsi yang masih mendekati nilai rata-rata nasional dan hanya terdapat 5 provinsi 
yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi relatif lebih jauh dari rata-rata nasional. Tiga provinsi 
dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi terendah adalah (1) Provinsi Papua memiliki rata-rata 
pertumbuhan ekonomi sebesar 1,41 persen; (2) Provinsi Riau memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 
sebesar 1,49 persen; dan (3) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memiliki rata-rata pertumbuhan 
ekonomi sebesar 1,79 persen. 

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat memperluas penyerapan tenaga kerja, 
mengurangi pengangguran yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kemakmuran. Selama periode 
pengamatan, terdapat tiga provinsi yang memiliki rata-rata persentase Tingkat Pengangguran Terbuka 
(TPT) terbesar yaitu (1) Provinsi Banten memiliki rata-rata persentase TPT sebesar 14,02 persen. Provinsi 
ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yaitu 5,71 persen. 
Meskipun provinsi ini memiliki rata-rata persentase TPT yang tinggi, provinsi Banten dianggap sebagai 
salah satu provinsi yang berhasil dalam mengurangi pengangguran terbuka. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan penurunan TPT yang cukup tinggi dalam dua tahun terakhir. Penurunan ini salah satunya 
disebabkan oleh tingginya penanaman modal yang masuk di wilayah ini. Badan Penanaman Modal dan 
Perizinan (BMPTP) provinsi Banten mencatat bahwa realisasi investasi di daerah ini pada tahun 2012 
melebihi target yang ditetapkan yaitu mencapai 29 triliun rupiah dari target 11 triliun rupiah. Untuk 
penanaman modal asing, selama 2012 realisasi nilai investasi provinsi ini ketiga tertinggi setelah DKI 
Jakarta dan Jawa Barat, sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri berada pada posisi ketujuh. 
Tingginya investasi ini didorong oleh upaya Pemerintah Provinsi Banten untuk memaksimalkan 
pelayanan yang diberikan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya, antara lain dengan 
pembentukan kantor pelayanan terpadu satu atap (PTSP) dan promosi yang intensif kepada calon 
investor. Dengan demikian, dalam kurun waktu tersebut pekerja formal di provinsi ini berhasil meningkat 
lebih dari 193,7 ribu orang, sedangkan pekerja informal menurun 117,5 ribu orang. Penambahan 
kesempatan kerja terbesar terjadi di sektor jasa dan disusul oleh sektor industri, sedangkan tenaga kerja 
pertanian menurun. Selain upaya mendorong investasi, Pemerintah Provinsi Banten menggelar operasi 
yustisi untuk menangani kaum pendatang yang mengadu nasib tanpa dilengkapi dengan dokumen yang 
dipersyaratkan (Kementerian PPN/Bappenas, 2013); (2) Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata 
persentase TPT sebesar 12,31 persen. Trend persentase TPT di provinsi ini juga menunjukkan perbaikan 
atau kecenderungan mengalami penurunan hampir di setiap tahun; dan  (3) Provinsi Jawa Barat memiliki 
rata-rata persentase TPT sebesar 11,92 persen. Sejak tahun 2005 hingga tahun 2013, persentase TPT di 
provinsi ini juga cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya tiga provinsi dengan rata-rata persentase 
TPT terendah adalah (1) Provinsi Bali memiliki rata-rata persentase TPT sebesar 3,67 persen. Rendahnya 
rata-rata persentase TPT di daerah ini terlihat dari rendahnya persentase TPT yang terjadi di sepanjang 
tahun pengamatan. Trend persentase TPT cenderung mengalami penurunan. Penurunan tertinggi terjadi 
pada tahun 2007 mencapai 2,27 persen dari tahun sebelumnya dan persentase TPT terendah terjadi pada 
tahun 2013 yaitu sebesar 1,79 persen; (2) Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki rata-rata persentase 
TPT sebesar 3,79 persen. Persentase TPT di daerah ini cenderung mengalami fluktuasi di setiap tahunnya 
dan pada tahun 2013, persentase TPT meningkat sebesar 0,27 persen dari tahun sebelumnya; (3) Provinsi 
Sulawesi Barat memiliki rata-rata persentase TPT sebesar 3,94 persen dan trend persentase TPT 
cenderung mengalami penurunan. 

Kesenjangan antar daerah di Indonesia tidak saja terlihat dari nilai pertumbuhan ekonomi maupun 
tingkat pengangguran terbuka, namun juga kesejahteraan masyarakat atau kemiskinan di setiap daerah. 
Selama periode pengamatan, tiga provinsi yang memiliki rata-rata persentase penduduk miskin terbesar 
adalah (1) Provinsi Papua memiliki rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 37,49 persen. 
Ketertinggalan daerah ini juga terlihat dari capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi yang menempati 
posisi terendah di tingkat nasional; (2) Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata persentase penduduk 
miskin sebesar 33,74 persen. Fenomena yang terjadi di provinsi Papua Barat sangat kontradiktif, dimana 
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provinsi ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi di tingkat nasional namun juga memiliki 
rata-rata persentase penduduk miskin terbesar ke dua setelah provinsi Papua. Hal ini mengindikasikan 
bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah ini belum sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan 
masyarakat; dan (3) Provinsi Maluku memiliki rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 28,78 
persen. Provinsi ini memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,25 persen atau di bawah rata-rata 
pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan tiga provinsi yang memiliki rata-rata persentase penduduk 
miskin terendah adalah (1) Provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata persentase penduduk miskin sebesar 
3,77 persen, provinsi ini juga memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,95 persen atau di atas 
rata-rata nasional. Namun, dalam tiga tahun terakhir yaitu tahun 2011-2013, persentase penduduk miskin 
di daerah ini cenderung meningkat; (2) Provinsi Bali memiliki rata-rata persentase penduduk miskin 
sebesar 5,91 persen. Selain memiliki persentase penduduk miskin yang rendah, daerah ini juga merupakan 
provinsi yang memiliki rata-rata TPT terendah; dan (3) Provinsi Kalimantan Selatan memiliki rata-rata 
persentase penduduk miskin sebesar 6,53 persen, provinsi ini juga memiliki rata-rata pertumbuhan 
ekonomi yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,09 persen atau di atas rata-rata nasional.         
 
Trend Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Terbuka dan Kemiskinan di Indonesia 

Hasil dari berbagai penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan 
pendapatan per kapita dan akhirnya akan mengarah pada penurunan angka kemiskinan. Pandangan bahwa 
pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan, awalnya didasari pada teori trikle down effect yang 
menyebutkan adanya bagian yang menetes ke bawah dari kelompok kaya ke kelompok miskin. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kapasitas perekonomian, menciptakan lapangan 
kerja baru, meningkatkan pendapatan per kapita (berarti mengurangi kemiskinan), menaikkan permintaan 
dan penawaran dan seterusnya berputar mengikuti mekanisme perekonomian. Suatu perekonomian 
dikatakan pro-poor bila pertumbuhan tersebut dapat mengurangi ketimpangan yang ada. Ini berarti 
bahwa, manfaat pertumbuhan tersebut dapat dinikmati lebih proporsional oleh masyarakat miskin dari 
pada yang tidak miskin. Kebijakan ekonomi suatu negara harus disusun untuk lebih pro-growth (memacu 
pertumbuhan ekonomi), pro-job (memperluas lapangan kerja), dan pro-poor (mengurangi kemiskinan)  
(Maipita, 2014).     

Trend pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Indonesia tahun 
2002-2013 ditunjukkan pada gambar 2. Pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Perekonomian 
nasional tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dunia. Krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 
2008, turut memberi dampak buruk bagi perekonomian Indonesia (Bank Indonesia, 2013). Pertumbuhan 
ekonomi menurun 0,34 persen dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2009 perekonomian 
nasional semakin terpuruk yang ditunjukkan dengan semakin menurunya pertumbuhan ekonomi hingga 
1,38 persen dari tahun 2008. Krisis ekonomi global juga berdampak pada ekonomi regional. Tahun 2009, 
terdapat 27 provinsi mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dan hanya terdapat 6 provinsi yang 
tidak mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
tahun 2010, terjadi seiring dengan semakin membaiknya perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia sebesar 6,22 persen atau mengalami peningkatan sebesar 1,59 persen dari tahun 2009. 
Peningkatan pertumbuhan ekonomi terjadi hingga tahun 2011 yaitu sebesar 6,49 persen. Tahun 2012-
2013, trend pertumbuhan ekonomi nasional sedikit mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tahun 2002-2013 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 
sebesar 5,60 persen per tahun.  

Gambar 2 memperlihatkan bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki 
keterkaitan yang erat dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selama periode pengamatan tahun 
2002-2013, terlihat bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh pergerakan tingkat 
pengangguran dan kemiskinan dengan hubungan yang terbalik. Hubungan terbalik diantara pertumbuhan 
ekonomi dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan terlihat dari garis trend liniernya. Kurun waktu 
tahun 2002-2013, trend pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sedangkan trend tingkat 
pengangguran terbuka dan kemiskinan menunjukkan penurunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi 
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yakni dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian turut mengurangi tingkat kemiskinan di 
Indonesia. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2002-2014 (diolah) 
Gambar 2: Trend Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Indonesia Tahun  
 2002-2013. 

 
Peningkatan pertumbuhan ekonomi kurun waktu 2002-2005 diikuti dengan penurunan tingkat 

kemiskinan sedangkan tingkat pengangguran terbuka cenderung meningkat. Keadaan ini menggambarkan 
bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya sejalan dengan perluasan kesempatan kerja atau 
pengurangan tingkat pengangguran. Pertumbuhan ekonomi hendaknya dinikmati lebih proporsional oleh 
mereka yang miskin dengan kesempatan kerja yang lebih luas dan layak. Jika hal ini terjadi, maka 
pembangunan ekonomi akan dapat menurunkan angka kemiskinan. Menurut Bank Dunia, 2006 dalam 
Maipita (2014), terdapat tiga strategi untuk membantu masyarakat miskin memperoleh manfaat dari 
pertumbuhan ekonomi yaitu (1) Memelihara stabilitas ekonomi makro, utamanya menjaga tingkat inflasi 
yang rendah, serta nilai tukar yang stabil dan kompetitif; (2) Menghubungkan masyarakat miskin dengan 
berbagai peluang pertumbuhan ekonomi, seperti akses terhadap infrastruktur yang lebih baik, akses 
terhadap teknologi dan informasi serta akses terhadap perbankan; dan (3) Melakukan investasi untuk 
meningkatkan kemampuan masyarakat miskin. Investasi yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk 
kapital, tetapi juga dalam bentuk human capital.      
 
Struktur Ekonomi Indonesia 

Struktur ekonomi dipergunakan untuk menunjukkan komposisi atau susunan sektor-sektor ekonomi 
dalam suatu perekonomian. Sektor yang dominan atau yang diandalkan mempunyai kedudukan paling 
atas dalam struktur tersebut dan menjadi ciri khas dari suatu perekonomian. Dimaksudkan dengan sektor 
ekonomi yang dominan atau yang diandalkan adalah sektor ekonomi yang menjadi sumber mata 
pencaharian sebagian terbesar penduduk serta menjadi penyerap tenaga kerja yang terbesar. Sektor 
ekonomi yang dominan atau andal dapat juga berarti sektor yang memberikan sumbangan terbesar 
terhadap produk nasional dengan laju pertumbuhan yang tinggi, yang menjadi ciri khas dari suatu 
perekonomian (http://www.aisyaahh.wordpres.com). 

Perkembangan struktur ekonomi Indonesia jika dilihat dari awal era pemerintahan Orde Baru hingga 
sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia cukup pesat. Pada tahun 
1970-an nilai tambah bruto (NTB) dari sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan 
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menyumbang sekitar 45% terhadap pembentukan PDB, pada dekade 1990-an menyumbang sekitar 16% 
hingga 20% dan tahun 2013 hanya menyumbang 14,43%. Sedangkan sumbangan sektor industri 
pengolahan dalam pembentukan PDB mencapai 23.69%. Hal ini mencerminkan bahwa ekonomi nasional 
mengalami perubahan secara struktural dalam 3 dekade belakangan ini.  

Gambar 3 menunjukkan kontribusi sektor ekonomi dalam pembentukan PDB Indonesia kurun waktu 
tahun 2000-2013. Sektor industri pengolahan memiliki peranan yang tinggi dalam pembentukan PDB 
Indonesia. Sektor ini memiliki rata-rata kontribusi terhadap pembentukan PDB Indonesia sebesar 26,54 
persen per tahun. Meskipun peranannya cenderung mengalami penurunan, trend penyerapan tenaga kerja 
di sektor ini cenderung mengalami peningkatan. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan 
kontribusi terhadap pembentukan PDB Indonesia dengan rata-rata pertahun sebesar 15,01 persen dengan 
trend yang menurun. Namun, trend penyerapan jumlah tenaga kerja cenderung meningkat. Pada Februari 
2014, sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 25,8 juta jiwa atau menempati peringkat ke dua setelah 
sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sedangkan sektor pertanian, peternakan, 
kehutanan dan perikanan  memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDB Indonesia dengan rata-rata 
pertahun sebesar 14,74 persen. Dari tahun 2007-2010, kontribusi sektor ini cenderung meningkat. Meski 
sektor ini tidak lagi dominan dalam pembentukan PDB Indonesia sebagaimana pada era Orde Baru, 
sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja 
terbanyak di Indonesia. Pada Februari 2014, sektor ini menyerap tenaga kerja sebanyak 40,8 juta jiwa. 
Meskipun sejak tahun 2011, penyerapan tenaga kerja di sektor ini cenderung menurun.  Sektor yang 
memberikan kontribusi dalam pembentukan PDB Indonesia dan penyerap tenaga kerja terendah adalah 
sektor listrik, gas dan air bersih. Meskipun telah terjadi perubahan struktur ekonomi Indonesia dari sektor 
pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan ke sektor industri pengolahan, peningkatan sektor 
pertanian perlu dilakukan karena secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap 
sektor-sektor perekonomian lainnya. Beberapa alasan perlu ditingkatkan sektor pertanian antara lain 
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi, sektor pertanian sebagai penggerak 
pertumbuhan ekonomi dan penyerap tenaga kerja terbesar dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2001-2014 (diolah) 
Gambar 3: Kontribusi Sektor Ekonomi Dalam Pembentukan PDB Indonesia Tahun 2000-2013 
 
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah 

Dalam pemantapan perekonomian nasional diperlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat baik di 
tingkat daerah maupun nasional. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan dapat mengurangi 
pengangguran melalui perluasan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kemakmuran dengan 
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berkurangnya angka kemiskinan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, langkah yang perlu 
dilakukan diantaranya adalah: 
a) Adanya sinergi langkah-langkah kebijakan, program, dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. 

Kesamaan langkah dan sinergi kebijakan perlu dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan 
pusat dan daerah serta sinergi dalam penetapan target pembangunan daerah dengan 
mempertimbangkan kontribusi daerah dalam mencapai target pembangunan nasional.   

b) Peningkatan mutu modal manusia. Pada tahun 2013, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antar 
daerah di Indonesia bervariasi. Tiga provinsi dengan IPM tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta 
(78,59), provinsi Yogyakarta (77,37), dan provinsi Sulawesi Utara (77,36). Sebagian besar provinsi di 
Indonesia (18 provinsi) memiliki IPM di bawah nasional (73,81). Kondisi ini menunjukkan bahwa 
perlu upaya peningkatan IPM daerah melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan dan 
pendapatan per kapita. Dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan dapat 
meningkatkan produktivitas dan menjadikan Asean Economic Community (AEC) 2015 sebagai 
peluang Indonesia dalam penyedia tenaga kerja berdaya saing tinggi.     

c) Peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat dilakukan 
melalui usaha-usaha produktif seperti mendorong berkembangnya ekonomi lokal dan mengurangi 
beban hidup masyarakat seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan gratis.    

d) Peningkatan iklim investasi di daerah melalui peningkatan kemudahan perizinan, peningkatan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta menciptakan iklim usaha yang kondusif 

e) Peningkatan daya saing ekspor provinsi. Pada periode Januari-September 2013, kontribusi ekspor 
menurut provinsi sangat bervariasi. Tiga provinsi yang memberikan kontribusi nilai ekspor tertinggi 
adalah provinsi Kalimantan Timur (17,44 persen), provinsi Jawa Barat (14,71 persen), dan provinsi 
Riau (11,32 persen). Fenomena tersebut menunjukkan masih terdapat potensi untuk meningkatkan 
nilai ekspor melalui identifikasi komoditas unggulan daerah dan peningkatan daya saing produk 
ekspor terutama bagi provinsi yang masih rendah kontribusinya.    

f) Peningkatan belanja modal, penyerapan dan kualitas belanja. Kualitas belanja pemerintah daerah 
sangat menentukan kualitas belanja pemerintah secara keseluruhan. Kualitas belanja pemerintah 
selanjutnya ikut menentukan kinerja pertumbuhan ekonomi, baik melalui komponen konsumsi 
pemerintah (belanja barang dan jasa) maupun melalui investasi pemerintah (belanja modal) 

g) Pemerataan pembangunan. Kesenjangan antar wilayah di Indonesia tercermin pada kesenjangan 
perekonomian antar wilayah (kesenjangan pendapatan regional, pola dan struktur pertumbuhan 
ekonomi), kesenjangan kesejahteraan infrastruktur, serta pendapatan dan belanja daerah. 

 

Melalui 
perdagangan antar wilayah yang lebih seimbang akan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih merata 
di wilayah Indonesia, sehingga dapat membantu untuk menurunkan kesenjangan antar wilayah dan 
antar kelompok masyarakat. Hal ini tentunya sangat penting dalam menciptakan pemantapan ekonomi 
nasional yang lebih berkeadilan. Untuk mencapai kondisi ini, sudah menjadi suatu keharusan bagi 
Indonesia dan masing-masing daerah untuk terus bekerja keras dan bersaing dengan negara lain. 
Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing bangsa, memperbaiki kinerja ekonomi 
nasional yang didukung struktur ekonomi yang kuat, mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan yang 
tersebar di seluruh Wilayah Nusantara dan meningkatkan pembangunan wilayah tertinggal dan 
wilayah perbatasan. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan antar wilayah dan kesenjangan antar 
kelompok masyarakata secara bertahap dapat dikurangi (Kementerian PPN/Bappenas, 2013). 

KESIMPULAN 
 

Berdasar pembahasan yang telah diuraikan, simpulan dalam kajian ini adalah sebagai berikut: 
1) Perbedaan kondisi demografis, kandungan sumber daya alam, kelancaran mobilitas barang dan jasa, 

konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah serta alokasi dana pembangunan antar wilayah merupakan 
faktor yang memicu terjadinya perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan antar daerah di 
Indonesia. 
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2) Secara agregatif, peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia memiliki keterkaitan yang erat 
dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Selama periode pengamatan tahun 2002-2013, terlihat 
bahwa pergerakan pertumbuhan ekonomi selalu diikuti oleh pergerakan tingkat pengangguran dan 
kemiskinan dengan hubungan yang terbalik. Hubungan terbalik diantara pertumbuhan ekonomi dengan 
tingkat pengangguran dan kemiskinan terlihat dari garis trend liniernya. Kurun waktu tahun 2002-
2013, trend pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sedangkan trend tingkat pengangguran 
terbuka dan kemiskinan menunjukkan penurunan.  

3) Tiga sektor yang memiliki peranan yang tinggi dalam pembentukan PDB Indonesia adalah (a) sektor 
industri pengolahan, (b) sektor perdagangan, hotel, dan restoran, (c) sektor pertanian, peternakan, 
kehutanan dan perikanan. Perlu peningkatan sektor pertanian karena Indonesia memiliki potensi 
sumber daya alam yang tinggi, sektor pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan 
penyerap tenaga kerja terbesar dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. 

4) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam memperkokoh perekonomian nasional dapat 
dilakukan dengan langkah (a) Adanya sinergi langkah-langkah kebijakan, program, dan kegiatan 
antara pemerintah pusat dan daerah, (b) Peningkatan mutu modal manusia, (c) Peningkatan daya beli 
dan pengurangan beban hidup masyarakat, (d) Peningkatan iklim investasi daerah, (e) peningkatan 
daya saing ekspor daerah, (f) Peningkatan belanja modal, penyerapan dan kualitas belanja daerah, (g) 
Pemerataan pembangunan. 
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