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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. LATAR BELAKANG KAJIAN 

 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan landasan hukum di 

bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah. Peraturan ini merupakan satu kesatuan tata cara 

perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan 

jangka penjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

unsur penyelenggara pemerintah di Pusat dan Daerah dengan melibatkan 

masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan bahwa 

perencanaan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, 

efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan 

lingkungan. Adapun Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu 

proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur 

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan 

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka 

waktu tertentu. 

Pengalaman memperlihatkan bahwa ada salah satu syarat yang 

diperlukan untuk menunjukkan tingginya tingkat keberhasilan 

pembangunan. Syarat tersebut dimulai dari mantapnya pemahaman 
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pemerintah setempat terkait makna indikator-indikator dan variabel-

variabel pembangunan serta pengertian kebijakan yang diterapkan oleh 

pemerintah pusat dan daerah. Kedua kebijakan tersebut harus saling 

melengkapi untuk berjalan ke arah yang sama. Pemahaman yang memadai 

tentang indikator pembangunan akan mengakibatkan semakin terarahnya 

penyelenggaraan pembangunan (termasuk di dalamnya kegiatan 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian) dan semakin 

tingginya respon masyarakat dalam menyukseskan pembangunan dengan 

berupaya berkontribusi mewujudkan sasaran yang telah ditargetkan. Hal 

ini perlu mendapatkan perhatian terutama dari pemerintah setempat 

sebagai pengambil keputusan. 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka sebagai pijakan 

awal dirasa perlu disusun sebuah dokumen yang berisikan seluruh 

informasi penting mengenai indikator-indikator pembangunan ekonomi 

Kabupaten Pakpak Bharat. Indikator-indikator tersebut dihimpun menjadi 

satu kesatuan ke dalam sebuah laporan. Indikator ini diharapkan dapat 

menjawab tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Pakpak Bharat. 

Penyusunan indikator ini terdiri dari data histori pertumbuhan dan 

perkembangan pembangunan ekonomi Kabupaten PakpakBharat di masa 

lalu yang akan digunakan untuk memproyeksikan kondisi makro 

Kabupaten Pakpak Bharat di masa mendatang. 

Indikator Makro Ekonomi merupakan suatu analisis perkembangan 

ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makro ekonomi 

sangat luas. Pemanfaatan tersebut diantaranya dapat digunakan untuk 

memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Walaupun dalam 

kesempatan ini penekanan pemanfaatan indikator ini bukan pada prediksi 

tetapi deskripsi terhadap kondisi Kabupaten Pakpak Bharat saat ini. 
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Pemanfaatan lainnya adalah untuk mengetahui arah pembangunan 

di Kabupaten Pakpak Bharat. Arah pembangunan ini dapat terlihat dari 

hasil analisis terhadap indikator-indikator yang ada. Harapan akhirnya 

apabila indikator ini digunakan sebagai dasar kebijakan akan 

menghasilkan kebijakan yang lebih baik pada masa yang akan datang. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN KAJIAN 

 

Maksud dari disusunnya Laporan Indikator Makro Pembangunan 

Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat ini adalah untuk menyediakan data dan 

informasi dasar yang dapat merepresentasikan kondisi eksisting 

pembangunan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat yang terukur 

berdasarkan indikator -indikator makro pembangunan ekonomi. 

Tujuan yang ingin dicapai dari pembuatan Laporan Indikator Makro 

Pembangunan Ekonomi Kabupaten PakPak Bharat adalah untuk 

mendeskripsikan kondisi eksisting pembangunan ekonomi Kabupaten 

Pakpak Bharat. 

 

C. SASARAN KAJIAN 

 

Agar tujuan penyusunan Laporan Indikator Makro Pembangunan 

Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat dapat tercapai dan tercipta suatu 

gambaran komprehensif, maka beberapa sasaran yang perlu diwujudkan 

adalah: 

1. Terpilih dan terdefinisikannya indikator-indikator makro 

pembangunan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat; 

2. Terkumpulnya keseluruhan data dan informasi yang diperlukan 

guna memenuhi indikator-indikator makro pembangunan ekonomi 

Kabupaten Pakpak Bharat yang telah dipilih; 
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3. Terisinya seluruh indikator - indikator makro pembangunan 

ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat; 

4. Terepresentasikannya makna indikator-indikator makro 

pembangunan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat; 

 

D. RUANG LINGKUP KAJIAN 

 

Materi dalam Laporan Indikator Makro Pembangunan Ekonomi 

Kabupaten Pakpak Bharat ini merupakan indikator, beserta data, informasi 

dan analisisnya yang terkait dengan pembangunan ekonomi Kabupaten 

Pakpak Bharat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berikut adalah tabel 

yang berisi indikator yang dimaksud. 

Tabel 1.1. Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pakpak 

Bharat 

No Indikator Komponen 

1. Geografis a. Batas Wilayah 

b. Luas Kecamatan 

2. Demografi a. Jumlah dan Kepadatan Penduduk 

b. Struktur Penduduk  

3. Tenaga Kerja a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

b. Tingkat Pengangguran 

4. Ekonomi a. PDRB 

b. Pertumbuhan Ekonomi 

c. Struktur Perekonomian 

d. Pendapatan Perkapita 

5. Sosial a. Kemiskinan 

b. Angka Partisipasi Sekolah 

c. Angka Partisipasi Murni 

d. Fasilitas Kesehatan 

e. Kondisi Infrastruktur 
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E. KELUARAN KAJIAN 

 

Keluaran/Output pekerjaan ini adalah tersusunnya Laporan 

Indikator Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat yang 

berisikan : 

1. Kumpulan data dan informasi dasar indikator-indikator makro 

pembangunan ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat; 

2. Proyeksi indikator-indikator makro pembangunan ekonomi 

Kabupaten Pakpak Bharat. 

 

F. SISTEMATIKA KAJIAN 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang, maksud, tujuan, sasaran, ruang linkup keluaran 

dan sistematika kajian. 

BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 

Berisi teori dan materi yang berkaitan dengan Laporan Indikator 

Makro Pembangunan Ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat. 

BAB III METODOLOGI KAJIAN 

Berisi metodologi dan pendekatan yang akan digunakan pada 

Laporan ini. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi analisis indikator makro ekonomi Kabupaten Pakpak Bharat 

dan pembahasan mengenai proyeksi indikator tersebut. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan rekomendasi kajian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN KONSEPTUAL 
 

 

A. INDIKATOR EKONOMI 

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)  

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan 

oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah/wilayah tertentu, atau 

merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 

unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah/wilayah pada suatu periode 

tertentu. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:  

a.  Pendekatan Produksi  

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang 

dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ekonomi dalam 

suatu daerah/wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu 

tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini dikelompokkan 

menjadi 9 lapangan usaha/sektor, yaitu : 1. Pertanian; 2. Pertambangan 

dan Penggalian; 3. Industri Pengolahan; 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih; 5. 

Konstruksi; 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran; 7. Pengangkutan dan 

Komunikasi; 8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa Perusahaan; 9. Jasa-jasa.  

b.  Pendekatan Pengeluaran  

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua 

komponen permintaan akhir di suatu daerah/wilayah dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir 

meliputi : pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi 

lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, 

pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/stok, 

dan ekspor neto.  
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c.  Pendekatan Pendapatan  

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh 

balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta 

dalam proses produksi di suatu daerah/wilayah pada jangka waktu 

tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi 

yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan 

keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak 

langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan 

barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung 

dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor 

disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB 

merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan 

usaha). Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut 

secara teoritis akan sama.  

Metode Penghitungan PDRB 

a.  PDRB atas dasar Harga Berlaku  

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua 

metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Pada 

metode langsung dikenal ada tiga macam pendekatan penghitungan 

yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan 

pendapatan. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam 

penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode 

tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi 

menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi 

fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.  

b.  PDRB atas dasar Harga Konstan 

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat 

pertumbuhan PDRB secara riil. Dikenal empat cara untuk menghitung 
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nilai tambah atas dasar harga konstan, yaitu revaluasi, ekstrapolasi, 

deflasi, dan deflasi berganda.  

1.  Revaluasi, prinsip metode revaluasi adalah menilai barang dan jasa 

pada tahun berjalan dengan menggunakan harga pada tahun dasar. 

Dalam hal ini, tahun dasar yang dipakai adalah tahun 2000. Nilai 

tambah bruto atas dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara 

output dan biaya antara masing-masing atas dasar harga konstan. 

Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya 

antara yang digunakan dalam proses produksi, karena selain 

mencakup komponen input yang sangat banyak, data harga yang 

tersedia juga tidak dapat memenuhi semua keperluan tersebut. 

Oleh karena itu, biaya antara atas dasar harga konstan biasanya 

diperoleh dari perkalian antara output atas dasar harga konstan 

dengan rasio tertentu. Rasio tersebut diperoleh dari hasil bagi biaya 

antara dengan output pada tahun dasar.  

2. Ekstrapolasi, menurut metode ekstrapolasi, nilai tambah atas dasar 

harga konstan 2000 diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah 

pada tahun dasar 2000 dengan indeks produksi. Indeks produksi 

sebagai ekstrapolator dapat merupakan indeks dari masing-masing 

produksi yang dihasilkan ataupun indeks dari berbagai indikator 

produksi seperti tenaga kerja, jumlah perusahaan dan lainnya, yang 

dianggap cocok dengan jenis kegiatannya. Ektrapolasi dapat juga 

dilakukan terhadap output pada tahun dasar 2000. Dengan 

mengalikan output atas dasar harga konstan dengan rasio tetap 

nilai tambah terhadap output pada tahun dasar 2000, maka 

diperoleh perkiraan nilai tambah atas dasar harga konstan.  

3.  Deflasi menurut metode deflasi, nilai tambah atas dasar harga 

konstan 2000 diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas 
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dasar harga berlaku pada tahun berjalan dengan indeks harga yang 

sesuai. Indeks harga yang dimaksud dapat juga dipakai sebagai 

inflator, dalam keadaan di mana nilai tambah atas dasar harga 

berlaku justru diperoleh dengan mengalikan nilai tambah atas dasar 

harga konstan dengan indeks harga tersebut.  

4.  Deflasi Berganda, dalam metode deflasi berganda ini, yang dideflasi 

adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah atas 

dasar harga konstan diperoleh dari selisih antara output dengan 

biaya antara hasil deflasi tersebut. Indeks harga yang digunakan 

sebagai deflator untuk penghitungan output atas dasar harga 

konstan biasanya menggunakan indeks harga produsen atau indeks 

harga perdagangan besar (IHPB) sesuai dengan cakupan 

komoditasnya. Sedangkan deflator untuk biaya antara adalah indeks 

harga dari komponen input terbesar. Pada kenyataannya sangat 

sulit melakukan deflasi terhadap biaya antara, karena selain 

komponennya terlalu banyak, juga karena indeks harganya belum 

tersedia secara baik. Oleh karena itu dalam penghitungan harga 

konstan, deflasi berganda ini belum banyak dipakai.  

c.  PDRB menurut Lapangan Usaha 

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga 

sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa 

ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 9 

(sembilan) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai 

sebagai lapangan usaha atau industri. Pengelompokan 9 lapangan 

usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama 

tersebut adalah: Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Industri 

Pengolahan; Listrik, Gas, dan Air Bersih; Konstruksi; Perdagangan, Hotel, 

dan Restoran; Pengangkutan dan Komunikasi; Keuangan, Real Estat, 
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dan Jasa Perusahaan; dan terakhir sektor Jasa-jasa. Jika dipadankan 

dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, 

maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian yang 

sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam Sektor 

Primer. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta 

konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer 

termasuk ke dalam Sektor Sekunder. Sedangkan sektor lainnya yang 

merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut 

diklasifikasikan sebagai Sektor Tersier.  

2. Pertumbuhan Ekonomi  

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan 

untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah. Suatu wilayah 

mengalami pertumbuhan secara ekonomi bila terjadi peningkatan 

kapasitas produksi dari semua kegiatan ekonomi di dalam wilayahnya 

secara terukur. Selama beberapa dekade, pembangunan daerah selalu 

berupaya memperoleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa melihat 

apakah pertumbuhan tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk 

secara merata atau tidak. Perkembangan selanjutnya, para pengambil 

kebijakan pembangunan daerah mulai memperhitungkan manfaat 

pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, sehingga tingkat pemerataan 

mulai menjadi suatu indikator bagi kesejahteraan.  

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan 

ekonomi yang berorientasi pada penciptaan kesempatan kerja dan 

berpihak pada penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja sehingga dapat 

menyerap tenaga kerja secara berkesinambungan. Kesempatan kerja yang 

semakin luas akan meningkatkan serapan tenaga kerja sehingga menjadi 
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faktor penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan. Di samping itu, 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat menjadi indikator semakin 

tingginya pendapatan masyarakat sehingga tingkat kemiskinan menjadi 

semakin berkurang.  

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita 

dalam jangka panjang. Istilah “proses” berarti mengandung unsur dinamis, 

perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi 

biasanya dilihat dalam kurun waktu tertentu. Jika kurun waktu yang 

diamati dalam satu tahun, maka pertumbuhan ekonomi direpresentasikan 

dalam indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan dikurangi 100 

persen atau diformulasikan sebagai berikut :  

%100
1

1 







t

tt

PDRB

PDRBPDRB
PE  

 

Keterangan :  

PE  =  Pertumbuhan ekonomi  

PDRBt  =  Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke t  

PDRB(t-1)  =  Produk Domestik Regional Bruto harga konstan tahun ke (t-1)  

3. Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi ini pada muaranya adalah untuk 

memperoleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Dengan didasari oleh data 

mengenai PDRB dan Indeks Harga Konsumen (IHK) disusun perhitungan 

untuk memperoleh LPE. Untuk memperoleh laju pertumbuhan ekonomi, 

indikator LPE bersandar pada standar yang digunakan oleh BPS terutama 

dalam memperoleh data PDRB dan Indeks Harga Konsumen. Hasil LPE 

juga diperoleh dari data BPS. Dengan kata lain untuk indikator 

pertumbuhan ekonomi ini menggunakan indikator versi BPS. Sedangkan 
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