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Peningkatan Unit Usaha 
Dalam Tren Perekonomian Regional Jawa Barat: 
Analisis Terhadap Hasil Sensus Ekonomi Ekonomi 2016 

ensus ekonomi merupakan sensus yang dilakukan 

Ssepuluh tahun sekali di Indonesia. Penyelenggaraan 
sensus ekonomi ini berdasarkan amanat UU No. 16 

Tahun 1997 tentang statistik. Tujuan penyelenggaraan 
sensus ekonomi itu sendiri yakni untuk mengetahui 
gambaran struktur ekonomi suatu negara baik menurut 
wilayah, lapangan usaha maupun skala usaha. Oleh 
karena itu, dalam pelaksanaannya sensus ekonomi 
mendata lengkap atas seluruh unit usaha/perusahaan 
(kecuali sektor pertanian) yang berada dalam batas-
batas suatu negara. 

Sensus ekonomi di Indonesia sampai tahun 2016 sudah 
terlaksana sebanyak empat kali: pertama, sensus 
ekonomi pada tahun 1986; kedua, sensus ekonomi pada 
tahun 1996; ketiga, sensus ekonomi pada tahun 2006; 
dan keempat, sensus ekonomi pada tahun 2016. 
Berdasarkan hal tersebut maka sensus ekonomi 2016 ini 
merupakan pelaksanaan sensus ekonomi yang keempat 
kalinya di Indonesia. Supaya sensus dapat terlaksana 
sesuai tujuan yang sudah ditetapkan maka dalam 
pelaksanaannya, sensus ekonomi tahun 2016 ini 
dilakukan melalui dua cara dan lima tahapan 
pelaksanaan. Cara pertama, yakni mengunjungi secara 
langsung unit usaha/perusahaan sesuai blok sensus atau 
sub blok sensus. Cara kedua, yakni mewawancarai 
pemilik/pengelola atau penanggung jawab unit 
usaha/perusahaan sesuai blok sensus atau sub blok 
sensus. Wawancara ini dilakukan untuk menggali lebih 
dalam lagi terkait informasi unit/perusahaan yang 
meliputi kegiatan utama, tenaga kerja, badan usaha, 
pengeluaran usaha dan pendapatan usaha suatu unit 
usaha/perusahaan yang disensus. Disamping dua cara 
pelaksanaan sensus ekonomi 2016 ini terdapat juga lima 
tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan sensus 
ekonomi 2016. 

Tahap pertama, perencanaan, persiapan dan uji coba 
2014-2015; tahap kedua, pendaftaran (listing) unis 
usaha/perusahaan 2016; tahap ketiga, pencacahan 

lengkap UMB dan sampel UMK 2017; tahap keempat, 
analisis dan diseminasi hasil listing 2017; tahap terakhir 
yakni tahap kelima, analisis dan diseminasi hasil 
pencacahan lengkap 2018. Tujuan dilaksanakannya 
tahap pendaftaran unit usaha/perusahaan dalam 
sensus ekonomi 2016 adalah sebagai berikut.

Ÿ Menyajikan data dasar unit usaha/perusahaan dan 
aktivitas usaha di luar usaha pertanian.

Ÿ Menyusun peta dan direktori perusahaan Usaha 
Menengah Besar (UMB) yang lengkap dan terpadu.

Ÿ Memperoleh populasi UMB dan Usaha Mikro Kecil 
(UMK) menurut wilayah maupun lapangan usaha.

Ÿ Menyusun kerangka sampel (sampling frame) survei 
bidang ekonomi.

Ÿ Mendapatkan informasi lain seperti penggunaan 
internet dalam kegiatan usaha (on-line), sistem 
waralaba (franchise), serta kepemil ikan unit 
usaha/perusahaan (ownership).

Pelaksanaan sensus ekonomi 2016 dengan cara dan 
tahapan in i lah yang kemudian menghasi lkan 
gambaran/ informasi  awal berupa jumlah uni t 
usaha/perusahaan diluar sektor pertanian di seluruh 
wilayah Indonesia pada tahun 2016. Hasil sensus 
ekonomi ini pula diharapkan dapat membantu untuk 
memetakan kekuatan dunia usaha dalam menghadapi 
pasar bebas khususnya terkait dengan penerapan 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Adanya perubahan 
hasil sensus terkait jumlah unit usaha/perusahaan, salah 
satunya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi wilayah 
sensus. Berdasarkan hal inilah maka peningkatan jumlah 
unit usaha dalam tren perekonomian suatu wilayah 
dapat dilihat dari perkembangan hasil sensus ekonomi 
wilayah tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat 
pen ingka tan  j um lah  un i t  u saha  da lam t ren 
perekonomian regional di Provinsi Jawa Barat maka perlu 
analisis secara mendalam hasil sensus ekonomi yang 
telah dilaksanakan khususnya hasil sensus ekonomi yang 
terakhir dilaksanakan yakni sensus ekonomi tahun 2016.

Pendahuluan
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Hasil Survey

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sensus 
ekonomi tahun 2016 ini merupakan sensus yang 
keempat kalinya yang dilaksanakan di Indonesia. 
Berdasarkan hasil sementara sensus tersebut, laju 
pertumbuhan usaha di Indonesia selama 10 tahun 
terakhir mengalami pertumbuhan yang positif  yakni 
sebesar 17.6 persen. Hal tersebut tidak terlepas dari 
kontribusi perkembangan unit usaha/perusahaan setiap 
wilayah di Indonesia yang terus mengalami peningkatan. 
Untuk lebih jelasnya berkaitan perkembangan usaha 
setiap wilayah di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 
1.

Gambar 1. 
Perkembangan dan Pertumbuhan Jumlah Usaha 

Berdasarkan Pulau (SE 2006-SE 2016)
Sumber: BPS Indonesia diolah 

Berdasarkan Gambar 1, jumlah unit usaha/perusahaan 
yang tersebar di pulau-pulau Indonesia telah mengalami 
peningkatan yang signifikan. Pulau Jawa merupakan 
penyumbang terbesar terhadap peningkatan unit 
usaha/perusahaan di Indonesia yakni sebesar 60.47 
persen. Sementara itu, penyumbang terkecil ialah Pulau 
Maluku dan Papua sebesar  1.87 persen. Laju 
pertumbuhan usaha masing-masing pulau tersebut 
yakni 23.3 persen dan 51.7 persen. Besarnya sumbangan 
P u l a u  J a w a  t e r h a d a p  p e n i n g k a t a n  u n i t 
usaha/perusahaan di Indonesia ini tidak mengherankan, 
hal ini karena unit usaha/perusahaan di setiap provinsi 
yang ada di Pulau Jawa terus berkembang dengan 
perkembangan yang tergolong tinggi. Peningkatan ini 
terlihat dari hasil survey ekonomi pada tahun 2016 yang 
mengalami peningkatan dibandingkan hasil ekonomi 
tahun 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 
Gambar 2. 

Berdasarkan Gambar 2 terlihat bahwa dari sensus 
ekonomi  2006 h ingga sensus  ekonomi  yang 
dilaksanakan tahun 2016 menunjukan bahwa

Gambar 2. 
Jumlah Unit Usaha berdasarkan Provinsi di Indonesia 

Hasil SE 2006 - SE 2016 (Ribu Unit)

unit usaha/perusahaan di seluruh provinsi di Indonesia 
mengalami peningkatan. Provinsi Jawa Barat dan Jawa 
Timur merupakan penyumbang terbesar terhadap 
peningkatan di wilayah Indonesia umumnya dan di Pulau 
Jawa khususnya. Hasil sensus ekonomi tahun 2016 untuk 
kedua provinsi ini hampir sama masing-masing sebesar 
4,676 ribu unit usaha dan 4,658 ribu unit usaha. 

Unit usaha/perusahaan dapat berkembang karena ada 
dorongan entrepreneur untuk mendirikinan usahanya. 
Oleh karena itu, hasil sensus terkait jumlah unit 
usaha/perusahaan dapat menunjukan jumlah 
entrepreneur yang ada pada tahun sensus. Dengan 
demikian secara kasarnya jumlah entrepreneur di Jawa 
Barat dan Jawa Timur masing-masing sebanyak 4,676 
ribu entrepreneur dan 4,658 ribu entrepreneur. Walaupun 
jumlah entrepreneur di Jawa Barat hampir sama dengan 
Jawa Timur namun ternyata jumlah penduduk Jawa Barat 
lebih besar dibandingkan Jawa Timur. Jumlah penduduk 
Jawa Barat pada tahun 2015 tercatat sebanyak 
46,709,569 orang. Sementara jumlah penduduk di Jawa 
T imur   pada tahun 2015 te rcata t  sebanyak 
38,847,000.00 orang,  dengan demikian tingkat 
entrepeneurship kedua daerah tersebut tidaklah sama.  
Tingkat entrepeneurship Jawa Barat mencapai 10,01%, 
sedangkan Jawa Timur mencapai 11,99%. Angka ini 
menunjukan jumlah entrepreneur di Jawa Barat 
mencapai 10 persen. Sekalipun lebih rendah dari Jawa 
Timur, namun angka tersebut  sangat tinggi jika 
dibandingkan dengan angka konvensional bahwa 
persentase jumah entrepreneur minimal 2 persen, 
Indonesia sendiri hanya 1.8 persen terhadap total 
penduduk. 
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Hasil Survey
Apabila dilihat distribusi jumlah usaha menurut kabupaten/kota di Jawa Barat, distribusi jumlah usaha per kabupaten kota 
yang paling banyak unit usaha Kabupaten Bogor dan Kota Bandung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. 
Perkembangan  dan Laju Pertumbuhan Unit Usaha 

Kabupaten/Kota Di Jawa Barat berdasarkan SE 2006 dan SE 2016 (Ribu Unit dan Persen)

Berdasarkan Gambar 3 diperoleh bahwa Kabupaten Bogor dan Kota Bandung merupakan penyumbang terbesar 
terhadap jumlah unit usaha di Jawa Barat. Besaran sumbangan kedua daerah tersebut terhadap Jawa barat masing-
masing sebesar 7.98 persen (Kabupaten Bogor) dan 7. 67 persen (Kota Bandung). Sementara detil perbandingan antara 
jumlah penduduk dan unit usaha per kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1.

Table 1. 
Jumlah Penduduk dan Unit Usaha di Jawa Barat Tahun 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik (2016)

No Provinsi & Kab/Kota Penduduk Unit Usaha
Persentase 

Unit Usaha 

1 Provinsi Jawa Barat 47,379,389 4675900 9.87

2 Bogor 5,587,390 373100 6.68

3 Sukabumi 2,444,616 272000 11.13

4 Cianjur 2,250,977 267300 11.87

5 Bandung 3,596,623 351200 9.76

6 Garut 2,569,505 250800 9.76

7 Tasikmalaya 1,742,276 187000 10.73

8 Ciamis 1,175,389 139700 11.89

9 Kuningan 1,061,886 94700 8.92

10 Cirebon 2,142,999 255800 11.94

11 Majalengka 1,188,004 156200 13.15

12 Sumedang 1,142,097 122000 10.68

13 Indramayu 1,700,815 195200 11.48

14 Subang 1,546,000 168100 10.87

No Provinsi & Kab/Kota Penduduk Unit Usaha
Persentase 

Unit Usaha 

15 Purwakarta 932,701 87600 9.39

16 Karawang 2,295,778 231700 10.09

17 Bekasi 3,371,691 237400 7.04

18 Bandung Barat 1,648,387 56200 3.41

19 Pangandaran 392,817 60000 15.27

20 Kota Bogor 1,064,687 87200 8.19

21 Kota Sukabumi 321,097 39700 12.36

22 Kota Bandung 2,490,622 358700 14.4

23 Kota Cirebon 310,486 41300 13.3

24 Kota Bekasi 2,787,205 202900 7.28

25 Kota Depok 2,179,813 162000 7.43

26 Kota Cimahi 594,021 56200 9.46

27 Kota Tasikmalaya 659,606 96000 14.55

28 Kota Banjar 181,901 25900 14.24
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Hasil Survey Analisis Peningkatan Unit Usaha 
Dalam Tren Perekonomian

Berdasarkan data jumlah penduduk Jawa Barat dan 
Sensus Ekonomi tahun 2016 kita dapat mengetahui 
persentase unit usaha di masing-masing kabupaten/kota 
di Jawa Barat – yang menjadi proksi untuk tingkat 
entrepreneurship. Terlihat bahwa entrepreneurship ratio 
terbesar terjadi di Kabupaten Pangandaran, Kota 
Tasikmalaya, Kota Banjar dan Kota Bandung. Sementara 
Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor 
menjadi 2 kabupaten dengan tingkat entrepreneurship 
ratio paling rendah. Adapun posisi kabupaten/kota di 
P r o v i n s i  J a w a  b a r a t  y a n g  m e m i l i k i  t i n g ka t 
Entrepreneurship lebih tinggi dibandingkan dengan 
Provinsi Jawa Barat di tunjukkan seperti pada gambar 4 di  
bawah ini

Gambar 4. 
Posisi Entrepreneurship Ratio Kabupaten Kota di Jawa Barat 

Tahun 2016

Namun, besarnya unit usaha yang tercatat di Jawa Barat 
ternyata disumbang oleh unit usaha yang tidak 
menempati bangunan khusus usaha seperti pedagang 
keliling, usaha di dalam rumah tempat tinggal, usaha kaki 
lima, dan lain sebagainya . Sumbangan unit usaha yang 
tidak menempati bangunan khusus usaha tersebut yakni 
sebanyak 3,389.1 unit usaha atau 72.48 persen. 
Sementara, unit usaha yang  menempati bangunan 
khusus usaha sebanyak 1,286.8 unit usaha atau 27.51 
persen. Besarnya unit usaha yang belum menempati 
bangunan khusus usaha di Jawa Barat ini merupakan 
isyarat bahwa Jawa Barat perlu meningkatkan 
produktivitas dan daya saing usaha daerahnya.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi di atas, terdapat hal-
hal krusial yang menarik untuk dicermati terutama dari 
perspektif ekonomi makro dan ekonomi politik. Ekonomi 
makro bersentuhan dengan kesempatan kerja dan 
pertumbuhan ekonomi, sementara pendekatan 
ekonomi politik tidak berhenti pada analisis variabel 
ekonomi makro namun juga menyelidiki aktor yang 
terlibat dibalik variabel tersebut dan struktur sosial dan 
politik yang menghubungkan satu aktor dengan yang 
lainnya. 

Hal- hal terkait hasil SE 2016 dari kedua perspektif tersebut 
adalah sebagai berikut ini:

Ÿ Analisis tidak berhenti pada perubahan jumlah unit 
usaha, namun berapa banyak tenaga kerja yang 
terserap dan berapa besar kontribusi terhadap PDRB. 
S e b a g a i  h a s i l  s e n s u s  t a h a p  a w a l  b e l u m 
mengeluarkan angka-angka yang mewakili kedua 
indikator makroekonomi tersebut. Dengan posisi lebih 
dominan lokasi usaha tidak menempati bangunan 
khusus usaha yakni 72.48 persen, menandakan 
bahwa sebagian besar usaha adalah usaha mikro 
informal yang sangat rentan keberlanjutanya.  
Kemungkinan besar hilang timbul, tidak ajeg, 
sehingga dampak terhadap penyerapan tenaga 
kerja dan PDRB menjadi dipertanyakan.  

Ÿ Peningkatan jumlah unit usaha sebesar 10,9% 
dibandingkan tahun 2006. Jika dirata-ratakan 
peningkatan jumlah usaha hanya sekitar 1% per 
tahun, sementara LPE dalam 10 tahun terakhir cukup 
tinggi yakni rata-rata 5%. Fenomena demikian secara 
implisit mengisyaratkan bahwa penciptaan nilai 
tambah bruto perekonomian Jabar terbatas dibentuk 
oleh sekelompok tertentu. Artinya pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi tidak melibatkan sebagian 
besar masyarakat Jabar. Konsekuensinya terjadi 
ketimpangan pendapatan sebagaimana tercermin 
dalam trend angka GR yang tinggi.
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Hasil Survey
Ÿ Pertambahan jumlah unit usaha sebanyak 460 ribu 

dalam 10 tahun berarti rata-rata 46 ribu per tahun. Jika 
dikaitkan dengan pertambahan jumlah penduduk 
per tahun nya sekitar 663.939, maka tambahan new 
register (usaha baru) per 1000 penduduk adalah 
69/1000 penduduk. Sebuah angka yang cukup besar 
jika dibandingkan dengan standar negara lain. Hanya 
saja beresiko karena jumlah unit usaha dominan 
bergerak di sektor informal yang keberlanjutannya 
diragukan. Pergerakan jumlah usaha kecil sangat labil, 
sementara penambahan usaha besar terbatas 
sekalipun investasi tinggi.

Ÿ Perlu analisis mendalam terkait “firm entry” dan “firm 
exit” yakni jumlah usaha yang lahir dan mati dan 
tumbuh/bangkrut dalam konteks dinamika regulasi di 
daerah terutama perda yang membatasi gerak 
usaha mikro kecil di lingkungan tertentu.

Ÿ Perlu adanya informasi detail terhadap definisi pihak 
BPS dengan “bangunan khusus usaha/bukan”. 
Apabila penentuan definisi “bangunan khusus usaha” 
sudah sesuai dengan peraturan RTRW, maka dapat 
dianalisa beberapa poin berikut:

Ÿ Kontribusi usaha yang sesuai dengan peruntukan   
RTRW dan yang bukan. Hal ini menjadi masukkan 
untuk RTRW Provinsi kedepan.

Ÿ Perubahan jumlah tenaga kerja dan jenis usaha 
antara tahun 2006 dan 2016. Dengan demikian,  
bisa dilihat spesialisasi ekonomi Kabupaten/kota 
di Jawa Barat

Ÿ Analisis mendalam terkait dengan perkembangan 
unit usaha di Jawa Barat diharapkan dapat 
mengungkap sektor-sektor atau lapangan usaha 
yang dominan maupun tidak dominan yang menjadi 
pilihan pelaku usaha di Jawa Barat. Kondisi tersebut 
selanjutnya diharapkan dapat dibandingkan dengan 
Provinsi lainnya di Indonesia. Sektor maupun lapangan 
usaha yang menjadi pilihan utama penduduk Jawa 
Barat selanjutnya memungkinkan dapat dirancang 
insentif kebijakan oleh pemerintah Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota sehingga ke depan akan semakin 
tinggi pertumbuhannya, begitu juga sektor atau 
lapangan usaha yang belum baik pertumbuhan unit 
usahanya.

Ÿ Perkembangan unit usaha disadari tidak saja 
menyangkut jumlah unit usaha, namun juga 
menyangkut skala unit usaha yang bersangkutan. 
Untuk itu, analisis perkembangan skala unit usaha 
diharapkan dapat dilakukan sejalan dengan upaya 
meningkatkatkan jumlah unit usahanya. Sasaran 
jangka panjang pengembangan unit usaha 
diharapkan dapat mendorong skala usaha mikro 
menjadi skala usaha kecil dan seterusnya. 

Ÿ Relatif tingginya unit usaha yang tidak memiliki 
bangunan khusus diperkirakan merupakan bagian 
dari dampak tingginya kebutuhan modal kerja 
masing-masing unit usaha, sehingga dengan 
keterbatasan modal yang dimiliki, pilihan untuk 
berinvestasi di asset tetap berupa fisik bangunan 
menjadi pilihan selanjutnya. Permasalahan unit usaha 
yang tidak memiliki bangunan tetap sangat rentan 
terhadap upaya pemerintah di Kabupaten/Kota 
terkait penataan (penertiban) PKL, sehingga dalam 
jangka menengah berpotensi dapat berfluktuasi 
jumlahnya. Pembangunan infrastruktur perdagangan 
semacam pusat-pusat bisnis UMKM yang difasilitasi 
oleh pemerintah diharapkan dapat mengatasi 
fluktuasi jumlah unit usaha serta tingginya investasi unit 
usaha pada penyediaan bangunan secara mandiri.

Ÿ Perkembangan unit usaha yang lebih tinggi di 
Kabupaten Bogor dan Kota Bandung merupakan 
fak ta- fak ta  yang menar i k .  Pada sa tu  s i s i , 
pengembangan unit usaha di Kabupaten Bogor 
diperkirakan lebih banyak merepleksikan tingginya 
aktivitas ekonomi secara internal di Kabupaten Bogor 
maupun perkembangan ekonomi di DKI Jakarta, 
dimana status interaksi wilayah Kabupaten Bogor 
merupakan satelit Ibukota DKI Jakarta. Sedangkan 
perkembangan unit usaha di Kota Bandung lebih 
banyak merepleksikan interaksi secara internal 
perekonomian Kota Bandung yang dinamis dan terus 
berkembang. 

Berdasarkan analisis di atas, direkomendasikan sejumlah 
kebijakan sebagai berikut:

Ÿ Perlu elaborasi pengusaha yang tidak ada di 
bangunan khusus, sehingga  informasi yang ada lebih 
detil agar penanganan kebijakannya bersifat spesifik 
dan treatment yang tepat. 

Ÿ Program penciptaan 100 ribu wirausaha baru yang 
digulirkan oleh pemerintah provinsi jawa barat 
seyogianya betul-betul diarahkan pada sosok 
wirausaha yang tangguh, formal dan berpotensi 
besar untuk tumbuhkembang.

Ÿ Mengoptimalkan peran Kadin dalam mendorong 
usaha kecil dua tahun ke depan agar bertahan dan 
berkembang.

Ÿ Mempersiapkan action plan menuju pertumbuhan 
ekonomi yang berkualitas yakni pertumbuhan 
ekonomi inklusif yang berkelanjutan.

Implikasi Kebijakan
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Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
Dan Kebijakan Keuangan Daerah 

Tahun 2018

encana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait 

Rekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri No 
54 Tahun 2010, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi  Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan  

Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki 
pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukan oleh indikator makroekonomi semata-
mata, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah 
kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi  Daerah untuk tahun 2018 tidak lepas dari pencapaian pembangunan 
ekonomi pada tahun 2016, proyeksi tahun 2017 dan 2018. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali 
dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Jawa Barat tahun 2016, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian 
Daerah tahun 2017 dan 2018. Bagian akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2018.

Pendahuluan

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi  Daerah 

2016 2017 2018

Laju pertumbuhan Ekonomi Persen 6,3 – 6,9 6,3 – 6,9 6,4 – 7,0

Tingkat Pengangguran Terbuka Persen 7,50 – 7,00 7,00 - 6,50 6,50 – 6,00

Angka kemiskinan Persen 5,90– 5,00 5,00 - 4,10 5,00 - 4,10

Gini Ratio Poin 0,36 – 0,35 0,35 – 0,34 0,34 – 0,33

Indikator Satuan
Target

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2018 bertepatan dengan berakhirnya RPJMD Provinsi Jawa 
Barat Tahun 2013-2018. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi  Daerah 2018 seyogianya mampu 
mencapai misi 2 RPJMD yakni Membangun Perekonomian Yang Kokoh Dan Berkeadilan. Secara detil, misi 2 bermakna 
Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi 
pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta 
memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi 
yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah. Empat indikator utama yang mewakilinya  disajikan 
pada Tabel 1.

Tabel 1. 
Target Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Tahun 2016-2018

Sumber: RPJMD Jawa Barat

Angka-angka target pembangunan ekonomi akhir tahun 2018 sangat optimis karena dibuat pada awal perencanaan 
dengan asumsi kondisi ekonomi global dan nasional yang sangat  baik waktu itu.  Dengan sisa waktu dua tahun lagi, yang 
paling penting adalah pencapaian pertumbuhannya yang semakin meningkat.  
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Kondisi Pembangunan Ekonomi  
Jawa Barat 2015 dan 2016

PDRB Sisi Produksi

Pembangunan  Ekonomi  P rov in s i  Jawa Ba ra t 
menunjukkan tingkat pertumbuhan yang terus berada di 
atas laju pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 
2013. Bahkan pada periode 2015 - 2016 perekonomian 
Jawa Barat tumbuh jauh di atas pertumbuhan 
perekonomian nasional. Pada tahun 2015 pertumbuhan 
ekonomi Jawa Barat tumbuh sebesar 5,03% lebih tinggi 
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional 
yang hanya tumbuh sebesar 4,79%, sedangkan di tahun 
2016 pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bahkan tumbuh 
jauh lebih tinggi, diperkirakan akan mencapai 5,7% 
dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi nasional yang 
diperkirakan hanya sebesar 5,1% . 

Gambar 1. 
Laju Pertumbuhan Ekonomi 

Jawa Barat dibandingkan Nasional
Sumber: BPS, BI, dan Proyeksi Tim Ekonomi Jawa Barat

Dari sisi produksi, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi 
Jawa Barat yang tinggi di tahun 2016 disebabkan 
meningkatnya seluruh lapangan usaha yang ada di 
Jawa Barat. Salah satu penyebab utama dari 
peningkatan aktivitas  lapangan usaha di tahun 2016 ini 
adalah adanya pelaksanaan PON XiX di Jawa Barat - 
yang tidak saja menggerakan perekonomian sektor 
pemerintah akan tetapi juga sektor swasta.

Hingga triwulan III, laju pertumbuhan ekonomi terbesar 
dari lapangan usaha perekonomian Jawa Barat ada 
pada lapangan usaha  informasi dan komunikasi 
(tumbuh sebesar 13,66%), lapangan usaha transportasi 
dan pergudangan serta lapangan usaha jasa keuangan 

dan tranasportasi - masing-masing tumbuh sebesar 
12,99% dan 10,25%. sektor Pertanian Jawa Barat di tahun 
2016 ini juga tumbuh dengan cukup tinggi. pada triwulan 
III sektor pertanian bisa tumbuh hingga mencapai angka 
mendekati 9%. 

Sumber utama pertumbuhan ekonomi Jawa barat masih 
disumbangkan oleh dua lapangan usaha utama di Jawa 
Barat, yaitu lapangan industi pengolahan dan lapangan 
usaha perdangan besar dan eceran. Hingga triwulan IIi 
tahun 2016 Lapangan usaha indsutri pengolahan 
memberikan sumbangan sebesar 1,96% dari 5,76% 
pertumbuhan eknomi yang terjadi (yoy) atau bisa 
dikatakan bahwa sumbangan lapangan usaha industri 
pengolahan terhadap pertumbuhan di periode ini 
adalah sebesar 34,03%. Akan tetapi peran lapangan 
usaha industri pengolahan di tahun 2016 ini relatif 
menurun dibandingkan dengan di tahun 2015. Pada 
tahun 2015 peranan lapangan usaha industr i 
pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa 
barat adalah sebesar 38,37% (atau sebesar 1,93% dari 
5,03% pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tahun 2015). 

Lapangan usaha lain yang memberikan kontribusi 
terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Barat 
adalah lapangan usaha perdagangan besar dan 
eceran. Pada tahun 2016 lapangan usaha ini 
memberikan kontribusi sebesar  0,87% dari total 
pertumbuhan ekonomi kuartal III Jawa Barat sebesar 
5,76% (sumbangan nya sebesar 15,1%).  Sumbangan 
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran di 
tahun 2016 ini lebih besar dibandingkan dengan 
sumbangannya terhadap pertumbuhan di tahun 2015 
yang hanya sebesar 11,72% (yaitu sebesar 0,59% dari 
total pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%). Lapangan 
usaha informasi dan komunikasi merupakan sektor yang 
memiliki pertumbuhan sangat tinggi selama periode 
2011 - 2016, menjadi lapangan usaha dengan 
pertumbuhan tertinggi selama periode 2011 -2016. 
Rata-rata pertumbuhan lapangan usaha ini mecapai 
angka 13% selama periode tersebut, jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa 
Barat. Bahkan pertumbuhan lapangan usaha ini 
mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 17,47% (di tahun 
2014) dan 16,31% (di tahun 2015) - meskipun ditahun 
2016 diperkirakan hanya tumbuh sebesar 13,4% saja. 
Meskipun lapangan usaha informasi dan komunikasi 
memiliki nilai pertumbuhan yang tertinggi, akan tetapi 
sumbangan lapangan usaha ini tidak begitu besar 
terhadap perekonomian Jawa Barat - hanya sebesar 3% 
selama periode 2011 - 2015.
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Gambar 2. 
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat  2015 -2016

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat

Pada tahun 2016, lapangan usaha pertanian, kehutanan 
dan perikanan Jawa Barat mulai menggeliat. Lapangan 
usaha dengan nilai tambah terbesar ke-3 di Jawa Barat 
ini mampu tumbuh mendekati 9% di triwulan III tahun 
2016, sehingga peran lapangan usaha ini terhadap 
pertumbuhan ekonomi mencapai angka 14% di periode 
tersebut. Pertumbuhan ekonomi lapangan usaha 
pertanian yang cukup besar di tahun 2016 memiliki 
peran penting, karena lapangan usaha ini merupakan 
salah satu lapangan usaha penyerap tenaga kerja 
terbesar ke-4 di Jawa Barat, share tenaga kerja dari 
lapangan usaha ini adalah sebesar 16,43%.

Bagaimana peran daya saing lapangan usaha  usaha di 
Jawa Barat terhadap perekonomian nasional selama 
periode 2011 - 2015 ditunjukkan seperti pada 2 gambar 
di bawah ini. Gambar 3.3. menunjukkan infomasi 
mengenai 3 hal, yaitu pertama, nilai spesialisasi 
lapangan usaha Jawa Barat dibandingkan dengan 
lapangan usaha di tingkat nasional (yang diukur dengan 
nilai LQ) - yang ditunjukkan oleh sumbu vertikal. Kedua, 
persentase perubahan dari konsentrasi lapangan 
usahanya, sumbu horizontal. Terakhir adalah sumbangan 
dari masing-masing lapangan usaha di tingkat provinsi - 
besaran lingkaran pada gambar. Berdasarkan gambar 
3.3. terlihat bahwa Jawa Barat memiliki spesialisasi pada 
beberapa lapangan usaha dibandingkan dengan 
nasionalnya, yaitu lapangan usaha industri pengolahan 
(C), lapangan usaha perdagangan besar dan eceran 

(G), lapangan usaha transportasi dan pergudangan (H), 
serta lapangan usaha jasa lainnya. Lapangan usaha C, 
dan G merupakan lapangan usaha dengan share 
terbesar di Jawa Barat, juga lapangan usaha H termasuk 
lapangan usaha terbesar ke 5 di Jawa Barat. Dari ke 4 
lapangan usaha tersebut hanya sektor industr i 
pengolahan (C) yang memiliki persentase perubahan 
yang negatif - memiliki spesialisasi yang cenderung 
menurun. 

Gambar 3. 
Nilai Spesialisasi Lapangan Usaha Jawa Barat 

Dibandingkan Nasional (Konsentrasi Lapangan Usaha)

Keterangan:
(A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (B) Pertambangan dan 
Penggalian; (C) Industri Pengolahan; (D) Pengadaan Listrik dan Gas; (E) 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; (F) 
Konstruksi; (G) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan 
Sepeda Motor; (H) Transportasi dan Pergudangan; (I) Penyediaan 
Akomodasi dan Makan Minum; (J) Informasi dan Komunikasi; (K) Jasa 
Keuangan dan Asuransi; (L) Real Estat; (M,N) Jasa Perusahaan; (O) 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (P) 
Jasa Pendidikan; (Q) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (R,S,T,U)  Jasa 
lainnya

Perbedaan gambar 3. dengan gambar 4. ada pada 
sumbu horizontal, dimana sumbu horizontal pada 
gambar 4. menunjukkan pertumbuhan rata-rata 
lapangan usaha di Jawa Barat, selama periode 2011 - 
2015. Sehingga perekonomian sektoral dapat di bagi 
kedalam 4 kuadran, yaitu:

Ÿ Kelompok lapangan usaha di kuadran pertama 
adalah kelompok lapangan usaha yang memiliki 
pertumbuhan sektoral lebih besar dari pertumbuhan 
ekonomi rata-rata Jawa Barat selama periode 2011 - 
2015 (yaitu sebesar 5,74%) sekaligus lapangan usaha 
yang memiliki spesialisasi di tingkat nasional. 

Ÿ Kelompok lapangan usaha di kuadran kedua, adalah 
kelompok lapangan usaha yang memiliki spesialisasi 
di tingkat nasional akan tetapi memiliki pertumbuhan 
rata-rata sektoral lebih rendah dari pertumbuhan rata-
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Ÿ Kelompok lapangan usaha di kuadran ketiga, adalah 
kelompok lapangan usaha yang tidak memiliki 
spesialisasi serta memiliki pertumbuhan ekonomi 
sektoral lebih rendah dibandingkan dengan 
pertumbuhan rata-rata perekonomian Jawa Barat

Ÿ Kelompok lapangan usaha di kuadran keempat, 
adalah kelompok lapangan usaha yang memiliki laju 
pertumbuhan ekonomi sektoral  lebih t inggi 
dibandingkan dengan laju pertumbuhan rata-rata 
perekonomian Jawa Barat tetapi belum memiliki 
spesialisasi di tingkat nasional.

Berdasarkan gambar 4. terlihat ada 3 lapangan usaha 
yang termasuk kedalam kelopok lapangan usaha 
dikuadran satu - yang merupakan sektor tumpuan 
perekonomian Jawa Barat  di masa depan - yaitu 
lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha 
Transportasi dan Pergudangan, dan lapangan usaha 
jasa lainnya. Lapangan industri pengolahan di Jawa 
Barat berada di kuadran kedua, karena terjadi 
penurunan laju pertumbuhan ekonomi sektoral selama 
periode 2011 - 2015. Sedangkan lapangan usaha 
konstruksi; lapangan usaha informasi dan komunikasi; 
jasa keuangan dan asuransi; dan jasa pendidikan serta 
kesehatan memang memiliki laju pertumbuhan sektoral 
yang besar, akan tetapi lapangan usaha ini belum 
memiliki daya saing yang cukup baik (spesialisasi) di level 
nasional. 

Gambar 4. 
Nilai Spesialisasi Lapangan Usaha Jawa Barat Dibandingkan 

Nasional  (pertumbuhan rata-rata lapangan usaha)

Keterangan: (A) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (B) 
Pertambangan dan Penggalian; (C) Industri Pengolahan; (D) 
Pengadaan Listrik dan Gas; (E) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 
Limbah dan Daur Ulang; (F) Konstruksi; (G) Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (H) Transportasi dan 
Pergudangan; (I) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; (J) 
Informasi dan Komunikasi; (K) Jasa Keuangan dan Asuransi; (L) Real 
Estat; (M,N) Jasa Perusahaan; (O) Administrasi Pemerintahan, 
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (P) Jasa Pendidikan; (Q) Jasa 
Kesehatan dan Kegiatan Sosial; (R,S,T,U)  Jasa lainnya

Sementara dilihat dari sisi pengeluaran, peningkatan 
kinerja terjadi pada hampir seluruh komponen, seperti 
Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 13,08 persen; 
Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,11 persen; 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 
5,90 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto 
sebesar 4,00 persen dan Perubahan Inventori sebesar 
3,75 persen; Adapun pertumbuhan negatif dialami oleh 
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 7,82 persen. 
Sementara komponen Impor Barang dan Jasa yang 
berlaku sebagai pengurang bagi pertumbuhan ekonomi 
memiliki pertumbuhan positif sebesar 9,92 persen. 

St ruktur perekonomian di Jawa Barat menurut 
pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan III-2016 
tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Aktivitas 
permintaan akhir masih didominasi oleh Komponen 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga mencakup lebih 
dari separuh PDRB Jawa Barat. Komponen lainnya yang 
memiliki peranan besar terhadap PDRB secara berturut-
turut adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto; Impor 
Barang dan Jasa dan Ekspor Barang dan Jasa. 
Sementara Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, 
Perubahan Inventori dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT 
memiliki kontribusi relatif kecil terhadap nilai PDRB Jawa 
Barat.  T in jauan terhadap penciptaan sumber 
pertumbuhan ekonomi Jawa Barat triwulan III-2016 (y-on-
y) bahwa Komponen Ekspor Barang dan Jasa 
merupakan komponen dengan sumber pertumbuhan 
tertinggi, yakni sebesar 4,65 persen diikuti oleh komponen 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) sebesar 
3,68 persen. Sementara i tu hanya komponen 
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang memberikan 
andil negatif sebesar 0,45 terhadap pertumbuhan 
ekonomi Jawa Barat.

Investasi fisik atau PMTB sangat diandalkan sebagai salah 
satu sumber pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PMDN 
ke Jawa Barat selama dua tahun terakhir menurun. 
Namun pertumbuhan PMA terus meningkat khususnya ke 
sektor industri pengolahan. Provinsi Jawa Barat 
merupakan salah satu tujuan investasi utama dengan 
pangsa terhadap nasional untuk PMA mencapai 20,4 
persen dan PMDN mencapai 14,1 persen. Keterangan ini 
diangkat dari perkembangan PMA dan PMDN Jawa Barat 
yang disajikan pada Gambar 5 dan 6.

PDRB Sisi Pengeluaran
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Gambar 5. Perkembangan PMA di Jawa Barat, 2004 – 2016*

Gambar 6.  Perkembangan PMDN di Jawa Barat, 2004 – 2016*
*) Angka Sementara

Lapangan usaha yang diminati oleh investor ditampilkan 
pada Gambar 7 dan 8. Informasi pada gambar tersebut 
menunjukkan bahwa investor asing lebih banyak tertarik 
pada sektor industri otomotif, sedangkan investor domestic 
pada sektor konstruksi. PMA pada sektor tersebut sebesar 
43 persen, dan PMDN sebesar 28 persen.

Gambar 7. Pangsa PMA Sektoral di Jawa Barat

Gambar 8. Pangsa PMDN Sektoral di Jawa Barat

Hasil kajian menginformasikan bahwa PMTB harga  berlaku 
berdampak positif terhadap hampir seluruh indikator 
pembangunan kecuali LPE dan Gini Ratio. Bahwasannya, 
total investasi di Jawa Barat selama periode 2010-2015 
telah meningkatkan PDRB, PDRB per kapita, ekspor, impor, 
IPM (termasuk indeks pendidikan, indeks kesehatan dan 
indeks daya beli), jumlah penduduk yang bekerja, dan 
menurunkan pengangguran. Namun PMTB t idak 
berpengaruh terhadap inflasi dan jumlah penduduk 
miskin, jika dilihat dari t-statistiknya. Hanya saja memiliki 
arah koefisien sesuai harapan bahwa investasi cenderung 
menurunkan inflasi dan jumlah penduduk miskin.

Sebagai perekonomian terbuka, ekspor Jabar pun 
semakin diperhitungkan. Pangsa ekspor non migas Jawa 
Barat terhadap non migas nasional hingga triwulan III 2016 
mencapai 19,5persen. Dengan demikian, Jawa Barat 
menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar terhadap 
ekspor non migas nasional, disusul oleh Provinsi Jawa Timur 
(13,94persen),  dan DKI  Jakar ta (13,94persen). 
Pertumbuhan ekspor Jawa Barat yang sempat menurun 
seiring perlambatan ekonomi global mulai meningkat di 
tahun 2016. Adapun tujuan utama ekspor adalah ASEAN 
(20,6persen), USA (19,9persen), Eropa (14,3persen) dan 
Jepang (11,0persen).

Gambar 9. Perkembangan Pangsa dan 
Pertumbuhan Ekspor Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat berkontribusi besar menghasilkan 
devisa negara. Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 
10, penjualan ekspornya 20.6 persen dibeli oleh negara 
ASEAN, USA sebesar 19.9 persen, Eropa sebesar 14.3 
persen, Jepang sebesar 11 persen, dan Tiongkok sebesar 
4.9 persen. Sementara itu, kondisinya terbalik bila dilihat 
dari permintaan impor pada Gambar 3.11. Sebesar 25.6 
persen permintaan impor Jawa Barat berasal dari negara 
Tiongkok, 18.6 persen dari Negara ASEAN, 17.5 persen dari 
Korea Selatan, 16 persen dari Jepang, dan 4.6 persen dari 
Eropa. Perolehan dolar dari ekspor impor tersebut akan 
lebih besar, sehingga akan berkontribusi pada penguatan 
rupiah terhadap dollar.
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Gambar 10. Tujuan Utama Ekspor Jabar

Gambar 11. Negara Asal Impor Jawa Barat

Kinerja pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan 
diikuti oleh stabilitas harga yang baik, tercermin dalam 
besaran inflasi yang rendah. Inflasi Jawa Barat tahun 2016 
terkendali di bawah sasaran target sebagaimana dapat 
dilihat pada Gambar berikut ini.

Gambar 12. Perkembangan Inflasi IHK Tahunan (yoy)

Inflasi IHK Jawa Barat pada tahun 2016 mencapai 2,75% 
(yoy), sedikit lebih tinggi dibanding inflasi tahun 2015 
sebesar 2,73% (yoy). Namun demikian realisasi ini masih 
lebih rendah dibanding rata-rata historis inflasi tahunan 
2011-2015 sebesar 5,25% (yoy). Tren inflasi rendah yang 
telah berlangsung sejak tahun 2015 ini tidak terlepas dari 
beberapa faktor antara lain : (1) perlambatan ekonomi 
domestik yang secara fundamental menurunkan output 
gap; (2) rendahnya harga minyak mentah dunia yang 

menyebabkan harga BBM subsidi ikut diturunkan mengikuti 
harga keekonomian (sejak subsidinya dicabut pada tahun 
2015); (3) dan permintaan global yang masih tergolong 
lemah.

Gambar 13. Perkembangan Disagregasi Inflasi (yoy)

Khususnya pada tahun 2016, kenaikan tekanan inflasi 
tahunan semata didorong oleh gejolak inflasi kelompok 
volatile food yang meningkat dari 4,42% (yoy) di tahun 
2015 menjadi 7,58% (yoy) di tahun 2016. Sebaliknya, inflasi 
tahunan kelompok core dan administered prices pada 
tahun 2016 menurun dibanding tahun 2015. 

Tabel 2. Inflasi per Kelompok

Inflasi tahunan kelompok volatile food di 2016 yang 
mencapai 4,42% juga tercatat lebih tinggi dibanding 
rata-rata historis 2011-2015 sebesar 7,44%. Hal ini 
terutama disebabkan oleh anomali cuaca La Nina yang 
terjadi sepanjang tahun sehingga menyebabkan 
intensitas curah hujan cukup tinggi bahkan di musim

Inasi
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kemarau pada pertengahan tahun (kemarau basah). 
Dapat d is impulkan bahwa fenomena La Nina 
memberikan dampak yang lebih besar terhadap inflasi 
dibandingkan El Nino, tercermin dari inflasi bahan 
makanan pada saat El Nino di tahun 2015 (4,73%) lebih 
rendah dibanding tahun 2016 pada saat terjadi gejala La 
Nina (6,92%).  Curah hujan yang tinggi akibat La Nina 
terutama berdampak kepada menurunnya produktivitas 
tanaman pangan dari kelompok bumbu-bumbuan 
(bawang merah, cabai merah, cabai rawit) karena 
tanaman ini rentan busuk serta terserang hama pada 
kondisi curah hujan tinggi. Hal ini juga tercermin dari inflasi 
subkelompok bumbu-bumbuan yang melonjak signifikan 
dari -8,20% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 35,88% (yoy) 
pada tahun 2015. Sebaliknya, kondisi curah hujan tinggi ini 
memberikan dampak positif pada tanaman padi 
sehingga inflasi kelompok padi-padian juga menurun dari 
5,19% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 3,62% (yoy) pada 
tahun 2016. Secara umum, dapat dikatakan bahwa 
gejolak pada subkelompok bumbu-bumbuan yang 
menjadi penyebab utama meningkatnya gejolak harga 
pangan di tahun 2016, karena inflasi dari kelompok bahan 
makanan utama lainnya seperti padi-padian; daging dan 
hasil-hasilnya; telur, susu, dan hasil-hasilnya; serta sayur-
sayuran menurun dibanding tahun 2015.

Gambar 14. Perkembangan Komponen Inflasi Core

Di sisi lain, inasi kelompok core tercatat menurun 
yakni dari 2,76% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 2,28% 
(yoy) pada tahun 2016. Realisasi ini juga lebih rendah 
dibandingkan rata-rata inasi core historis 2011-2015 
sebesar 3,66%. Rendahnya inasi core terutama 
didorong oleh masih terbatasnya permintaan 
masyarakat di tengah uncertainty perekonomian. 
Berdasarkan subkelompoknya, penurunan  tekanan 
inas i  leb ih  dalam ter jad i  pada ke lompok 
subkelompok core non traded. Hal ini sejalan dengan 
permintaan properti yang masih relatif lemah 
sehingga kenaikan biaya kontrak rumah dan sewa 

rumah lebih rendah dibanding tahun 2015. 
Perkembangan investasi bangunan yang masih 
terbatas dibanding investasi non bangunan juga 
menyebabkan kenaikan harga komoditas terkait 
seperti tukang bukan mandor dan semen lebih 
rendah dibanding tahun 2015. Walaupun pemerintah 
tergolong cukup gencar dalam melakukan 
percepatan pembangunan infrastruktur, sebaliknya 
pihak swasta masih sangat terbatas dalam 
melakukan ekspansi sik berupa bangunan di tahun 
2016 karena masih berfokus untuk mengoptimalkan 
kapasitas utilisasi yang masih underutilized. Selain itu, 
beberapa proyek infrastruktur pemerintah juga 
tercatat terlambat dalam penyelesaiannya (seperti 
Tol Soroja dan Tol Cisumdawu) baik karena faktor 
cuaca maupun langkah penghematan anggaran 
yang ditempuh Pemerintah Pusat pada semester I 
dan II 2016.  Selain itu, apresiasi rupiah sepanjang 
tahun 2016 yang mencapai 0,61% (yoy) turut 
berdampak kepada menurunnya tekanan imported 
ination atau kelompok core traded.  

Tabel 3. Komoditas Utama Penahan dan Penyumbang Inflasi 
Kelompok Core

Gambar 15. Perkembangan Komponen Inflasi Core

Inflasi kelompok administered prices juga tercatat 
menurun yakni dari 1,18% (yoy) pada tahun 2015 menjadi 
-0,04% (yoy) pada tahun 2016. Realisasi ini juga lebih 
rendah dibandingkan rata-rata inflasi core historis 
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2011-2015 sebesar  7 ,46%. Rendahnya in f las i 
administered prices ini terutama didorong oleh penurunan 
pada kelompok AP energi. Masih berlanjutnya penurunan 
harga minyak dunia hingga pertengahan tahun 2016 
mendorong pemerintah menurunkan harga premium dan 
solar dua kali yakni pada awal triwulan I dan triwulan II. 
Namun hal ini diimbangi dengan kebijakan pemerintah 
yang beberapa kali menaikkan harga BBM non subsidi 
(pertamax, pertalite, dll) selama semester II 2016. Selain itu 
kenaikan tarif listrik melalui skema tariff adjustment bulanan 
juga lebih rendah dibanding tahun 2016 akibat tren 
apresiasi rupiah serta rendahnya harga minyak dunia yang 
mempengaruhi penentuan tarif listrik.

Tabel 4. Komoditas Utama Penahan dan Penyumbang Inflasi 
Kelompok Administered Prices

 Secara spasial, inflasi mayoritas kota perhitungan di Jawa 
Barat pada tahun 2016 meningkat dibanding tahun 2015 
didorong oleh gejolak harga pangan, kecuali di Kota 
Bandung dan Tasikmalaya. Inflasi tertinggi terjadi di Kota 
Bogor (3,60%) dan terendah di Kota Cirebon (1,87%). 

Gambar 16. Perkembangan Inflasi Spasial 2015 dan 2016 (%, yoy)

Raihan pertumbuhan ekonomi dan inf lasi yang 
memuaskan, ternyata tidak diikuti dengan capaian yang 
menggembirakan dari sisi ketenagakerjaan. Pada tahun 

2016, dari 21,07 juta angkatan kerja, jumlah penduduk 
yang yang terserap di bursa kerja sebesar 19,2 juta jiwa 
dan sebesar 1,87 juta jiwa adalah penduduk yang 
menganggur.  Perkembangan penduduk yang bekerja 
mengalami perkembangan yang berfluktuatif dan hal 
yang sama dengan jumlah pengangguran.  

Terjadi perkembangan fluktuatif jumlah penduduk yang 
bekerja selama tiga tahun terakhir.  Pada tahun 2015 
jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan 
yaitu dari 19,23 jiwa menjadi 18,79 jiwa atau turun sebesar 
0,44 juta jiwa.  Adapun di tahun 2016 jumlah penduduk 
yang bekerja mengalami peningkatan 0,41 juta jiwa yaitu 
dari 18,79 juta jiwa menjadi 19,20 juta jiwa. 

Gambar 17. 
Struktur Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2014-2016
Sumber : Sakernas BPS

Hal yang berbeda untuk  pengangguran dimana selama 
tiga tahun terus mengalami peningkatan.  Pada tahun 
2015 jumlah pengangguran meningkat sebesar 19 ribu 
jiwa dan di tahun 2016 meningkat sebesar 78 ribu.  
Sehingga jumlah pengangguran selama tiga tahun 
meningkat 98,66 ribu jiwa.  TPT Jawa Barat meningkat dari 
8,72% (Agustus 2015) menjadi 8,89% (Agustus 2016). 
 
Tingkat pengangguran di Jawa Barat cukup tinggi dengan 
masalah pengangguran  pada umumnya disebabkan 
karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja 
yang tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja, 
selain itu angkatan kerja yang tersedia tidak dapat 
memenuhi kualifikasi persyaratan yang diminta oleh dunia 
kerja. Kualifikasi ini biasanya berkaitan dengan pendidikan, 
pengalaman, ataupun perkembangan teknologi tinggi 
yang tidak diimbangi oleh keterampilan dari para pencari 
kerja. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta 
jumlah migrasi dari luar provinsi yang cukup tinggi juga 
memicu tingginya angka pengangguran di Jawa Barat.

Ketenagakerjaan
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Gambar 18. Struktur Angkatan Kerja Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-
2016 (Juta Jiwa)

Sumber : Sakernas BPS

Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan 
terjadinya pemutusan hubungan kerja yang disebabkan 
karena adanya beberapa perusahaan yang tutup akibat 
krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, 
peraturan yang menghambat investasi, serta pola 
inves tas i  yang ada cenderung padat  modal 
menyebabkan semakin kecil terjadinya penyerapan 
tenaga kerja.

Mengamati tingkat pengangguran Jawa Barat di tahun 
2016 menurut pendidikan sebagaimana disajikan pada 
Tabe l  3 .4 ,  d ipe ro leh  bahwa sebag ian  besa r 
pengangguran Jawa Barat berpendidikan Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) dengan persentase 16,51% di 
tahun 2016  kemudian diikuti oleh pendidikan SMA 
(11,4%), SMP (10,52%), Diploma (8,26%), SD (5,87%) dan 
terakhir 4,63%).

Tabel 5. TPT Menurut Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-
2016

Hal yang berbeda dengan  kualitas tenaga kerja Jawa 

Barat sebagaimana nampak pada Gambar 19 sebagian 
besa r  d idominas i  o leh  tenaga ke r ja  dengan 
berpendidikan SD kebawah sebanyak 7,97 Juta Jiwa 
(41,52%).  Adapun untuk   pekerja dengan pendidikan 
diploma dan Universitas hanya sekitar 2,57 juta jiwa ( 
13,2%) dan sisanya berpendidikan SMP, SMA dan SMK 
sebesar 27,6 %.  Hal tersebut memberi gambaran bahwa 
lapangan pekerjaan yang cukup tersedia dan mudah di 
masuki adalah lapangan kerja dengan ketrampilan 
rendah.  Sedangkan untuk lapangan pekerjaan yang 
membutuhkan ketrampilan tinggi masih sedikit sehingga 
ketersediaan tenaga kerja dengan dengan pendidikan 
yang cukup masih belum dapat terserap dengan baik.

Gambar 19. Komposisi Penduduk Bekerja menurut tingkat 
Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Mengamati lebih jauh dari sisi struktur lapangan pekerjaan 
penduduk Jawa Barat Tahun 2014 dan 2015 diperoleh 
gambaran bahwa sebagian besar bergerak di bidang 
industri pengolahan dengan jumlah 3,88 juta Jiwa 
( 2 0 , 2 3 % )  d i i k u t i  j e n i s  p e k e r j a a n  J a s a 
Kemasyaraatan/perorangan sebanyak 3,3 juta jiwa 
(17,18%) dan ketiga terbesar adalah lapangan pekerjaan 
sektor Pertanian sebanyak 3,15 juta jiwa (16,43%).   
Perkembangan dalam satu tahun terakhir  jumlah 
penduduk bekerja meningkat kecuali sektor industri yang 
menurun sebanyak 60,65 ribu jiwa, sektor konstruksi 
menurun sebanyak 0,27 juta jiwa dan sektor lainnya 
menurun sebanyak 30,58 ribu jiwa.

Tabel 3.5. Struktur Lapangan Pekerjaan Penduduk (Juta Orang) 
Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2015     

  Ė ŊÞŒPÞŒAgustus

2015 2016

-1 -2 -3

SD ke Bawah 4,91 5,87

Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10,87 10,52

Sekolah Menengah Atas (SMA) 12,21 11,4

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 16,8 16,51

Diploma I/II/III 7,59 8,26

Universitas 5,38 4,63

Total 8,72 8,89

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

WΤ Ļ į¯ Ĕ %

Pertanian 3,82 3,1 3,15 16,43

Industri 3,9 3,95 3,88 20,23

Konstruksi 1,49 1,69 1,42 7,42

Perdagangan 4,93 5,1 5,34 27,8

Transportasi, Pergudangan

& Komunikasi
1 1,04 1,11 5,79

Keuangan 0,6 0,67 0,81 4,24

Jasa Kemasyarakatan /

perorangan
3,29 3,05 3,3 17,18

Lainnya*) 0,2 0,21 0,17 0,91

Total 19,23 18,79 19,2 100,00

Agustus 2015
Agustus 2016

Lapangan Pekerjaan 

Utama
Agustus 2014
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Berdasarkan data BPS, angka ketimpangan pendapatan 
di Jawa Barat tergolong sangat tinggi. Hal ini terlihat dari 
angka koefisien gini (KG) Jawa Barat selama tiga tahun 
terakhir (periode 2014-2016) mencapai 0.41 dan 
termasuk 10 provinsi yang memiliki angka KG tertinggi di 
Indonesia. Untuk Lebih Jelasnya terkait perkembangan 
angka KG Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 7 dan 
Gambar 20.

Tabel 7. Koefisien Gini (KG) Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2016

Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 20. Koefisien Gini (KG) Jawa Barat dan Indonesia 
Tahun 1996 - 2016

Sumber : Badan Pusat Statistik

Sementara itu, kemiskinan Jawa Barat selama tiga tahun 
terakhir 2014-2016 cenderung  berfluktuatif. Hal ini terlihat 
dari perkembangan jumlah dan persentase penduduk 
miskin Jawa Barat yang mengalami naik turun.  Untuk lebih 
jelasnya terkait perkembangan jumlah dan persentase 
penduduk miskin Jawa Barat dapat dilihat pada Gambar 
21 dan Tabel 8.

Gambar 21. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2009 
hingga Maret 2016

Tabel 8. Indikator Kemiskinan Jawa Barat

Apabila dilihat pada Tabel di atas terkait indicator 
kemiskinan, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar 
berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi 
lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman 
dan keparahan dari kemiskinan. Kebijakan kemiskinan, 
selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk 
miskin juga harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan 
keparahan dari kemiskinan. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-
rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk

Ketimpangan Pendapatan dan 
Kemiskinan
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miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai 
indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk 
dari garis kemiskinan. Perkembangan Indeks Kedalaman 
Kemiskinan Jawa Barat per Maret 2014 hingga Maret 2016 
berfluktuatif. Namun per Maret 2016, Indeks Kedalaman 
Kemiskinan Jawa Barat menunjukan kemiskinan Jawa 
Barat semakin baik. Hal ini terlihat pada Maret 2016 Indeks 
Kedalaman Kemiskinan Jawa Barat telah mengalami 
penurunan dibandingkan  Maret 2014 dan Maret 2015 
yakni dari 1524( Maret 2014) dan 1628 (Maret 2015) 
menjadi 1489 (Maret 2016). Penurunan nilai indeks 
Keda laman  Kemi s k i nan  Jawa  Ba ra t  te r sebu t 
mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk 
miskin Jawa Barat cenderung makin mendekati garis 
kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk 
miskin juga semakin menyempit.

Sementara itu, angka Indeks Keparahan Kemiskinan Jawa 
Barat pun membaik. Hal ini terlihat dari penurunan indeks 
keparahan kemiskinan. Per Maret 2016 Indeks Keparahan 
Kemiskinan mengalami penurunan dibandingkan per 
Maret 2014 dan per Maret 2015 yakni dari 0.381 (Per Maret 
2014) dan 0.435 (Per Maret 2015) menjadi 0.372 (Per Maret 
2016) Hal ini menunjukan bahwa Jawa Barat memiliki 
ketimpangan pengeluaran yang rendah diantara 
penduduk miskin. Hal ini memberikan gambaran bahwa 
penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Jawa 
Barat rendah. 

Berdasarkan uraian terkait indikator  kemiskinan Jawa Barat 
dapat dis impulkan bahwa Jawa Barat berhasi l 
mengurangi kemiskinan Jawa Barat baik secara jumlah 
maupun  t i ngka t  keda laman  dan  kepa rahan 
kemiskinannya. Walaupun demikian, Jawa Barat masih 
memiliki tingkat ketimpangan pendapatan yang masih 
tinggi sehingga kesejahteraan masyarakat pun belum 
merata. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan  ketika 
ekonomi Jawa Barat selama periode 2014 hingga triwulan 
III 2016 tumbuh positif di atas nasional. Namun, tumbuh 
tingginya ekonomi Jawa Barat ini ternyata menyisakan 
pekerjaan besar terkait kesejahteraan masyarakat secara 
keseluruhan.

Kondisi ekonomi global masih ditandai risiko terhadap 
pemulihan ekonomi, sementara harga komoditas global 
masih rendah, dan arus modal (inflow) ke negara 
berkembang terbatas. Momentum perbaikan ekonomi 
global diperkirakan terjadi pada 2016, masih belum 
sepenuhnya kelihatan bahkan sebaliknya masih 
mengalami perlemahan di sejumlah negara. Dengan 
perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia di 
2016 diperkirakan hanya sekitar 3,1%. 

Tabel 9. Outlook Perekonomian Global

Sementara itu, di Amerika Serikat (AS) yang awalnya 
diperkirakan dapat menjadi pendorong perekonomian 
global namun pada perkembangannya masih belum 
menampakkan kondisi yang solid meski semakin 
membaik sebagaimana tercermin dari menguatnya 
sektor tenaga kerja dan meningkatnya inflasi. Begitu pula 
di Eropa, pasca hasil Brexit yang memutuskan Inggris keluar 
dari Uni Eropa, semakin menurunkan prospek ekonomi di 
kawasan Eropa.

Gambar 22. Tingkat Pengangguran AS

Gambar 23. Perkembangan Inflasi AS

Tantangan dan Prospek Perekonomian 
Daerah tahun 2017 dan 2018 

Tantangan Global dan Nasional 
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Di sisi lain, China yang selama ini menjadi motor 
perekonomian dunia dari Asia, hingga saat ini 
perekonomiannya masih melakukan konsolidasi sumber-
sumber perekonomiannya. Meski perekonomiannya 
semakin membaik, namun masih menghadapi 
ketidakpastian yang tinggi dan belum mampu kembali 
kepada kondisi sebelumnya yang mampu tumbuh di atas 
7%. Sementara negara Asia lainnya yaitu India, meski 
dalam beberapa tahun terakhir mampu tumbuh 
mengesankan sebagaimana tercermin pada konsumsi 
swasta namun dalam waktu-waktu terakhir terlihat mulai 
kedodoran. 

Gambar 24. Pertumbuhan Ekonomi China

Gambar 25. Penjualan Mobil India

Kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya tumbuh 
solid pada gilirannya mempengaruhi kinerja harga 
komoditas global yang masih rendah, meski akan sedikit 
naik dibandingkan tahun sebelumnya. harga batubara 
dan CPO terlihat sudah mulai meningkat dalam beberapa 
bulan terakhir, meski lebih dipengaruhi oleh penurunan 
produksi dibanding kenaikan permintaan. 

Dinamika perekonomian global tersebut mengindikasikan 
adanya permasalahan struktural yang pada gilirannya 
mengakibatkan turunnya produktivitas ekonomi dan 
kapasitas produksi di di banyak negara. Salah satu 
permasalahan struktural ekonomi global tersebut adalah 
berkurangnya pengaruh pertumbuhan ekonomi global 
terhadap perdagangan dunia. Berdasarkan data yang 
ada, korelasi PDB dunia dengan volume perdagangan 
tidak sekuat sebelumnya. Elastisitas pertumbuhan 
ekonomi dunia terhadap perdagangan dunia menurun 
dari 1,3 pada tahun 2000-an menjadi 0,9. Hasil berbagai 
studi menjelaskan bahwa ini didorong oleh faktor-faktor 
terutama menurunnya investasi global dan meningkatnya 
isu proteksionisme perdagangan dunia. Ujungnya, dunia 
diperkirakan akan menghadapi kelesuan ekonomi dalam 
waktu lebih lama dan 2017 hingga tahun 2020 
diperkirakan masih akan di bawah 4%.

Gambar 26. PDB Dunia dan Volume Perdagangan

Gambar 27. Prakiraan PDB Dunia
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Di sisi domestik, sebagai negara small open economy, 
perkembangan global yang belum sepenuhnya kondusif 
dan diwarnai ketidakpastian yang tinggi mempengaruhi 
kinerja perekonomian nasional yang tumbuh terbatas. 
Hingga triwulan III 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
mencapai 5,02% (yoy) meski lebih tinggi dibandingkan 
tahun sebelumnya. Dan pada keseluruhan tahun dapat 
tumbuh sekitar 5% meski lebih rendah dibandingkan 
perkiraan sekitar 5,3% sebelumnya akibat dampak 
ekonomi global yang tumbuh lebih rendah dibandingkan 
prakiraan sebelumnya. Meski demikian, pertumbuhan 
ekonomi nasional masih relatif baik dibandingkan negara-
negara lain. Kondisi ini terutama faktor permintaan 
domestik masih menjadi sumber utama pertumbuhan 
ekonomi nasional. Secara spasial, perekonomian wilayah 
Jawa yang berbasis lapangan usaha industri pengolahan, 
perdagangan dan pertanian masih menjadi penopang 
utama dengan tumbuh di atas 5%. Sementara itu, di 
kawasan Sumatera, Kalimantan dan Papua masih 
terdapat provinsi yang tumbuh di bawah 4% sehingga 
perlu terus mendapat perhatian. Di sisi harga, inflasi terjaga 
dalam level yang rendah dan stabil yakni mencapai 
3,02% pada 2016 lebih rendah dari tahun 2015 sebesar 
3,4%. Inflasi yang rendah ini tidak terlepas dari konsistensi 
kebijakan moneter dan koordinasi dengan Pemerintah 
Pusat dan Daerah untuk mengendalikan harga kelompok 
makanan dan komoditas strategis. 

Tabel 10. Pertumbuhan PDB Nasional

Gambar 28.Perkembangan Inflasi Nasional

Perekonomian nasional yang fleksibel dalam merespons 
perlambatan ekonomi global ditopang terutama oleh 
dua faktor. Faktor pertama, konsistensi dalam menjaga 
stabilitas ekonomi sebagaimana tercermin pada inflasi 
yang rendah dan stabil, nilai tukar rupiah yang terkendali, 
defisit transaksi berjalan dan defisit APBN 2016 yang 
berada dalam level yang sehat, serta stabilitas sistem 
keuangan. Stabilitas ekonomi yang terjaga dan risiko 
ekonomi yang terkendali pada gilirannya memberikan 
basis keleluasaan gerak yang positif bagi pelaku ekonomi 
untuk merespons kondisi yang ada. Faktor kedua adalah 
pengaruh kebijakan countercyclical yang ditempuh 
Pemerintah dan Bank Indonesia. Stimulus fiskal yang besar, 
termasuk melalui belanja infrastruktur, mendukung sektor 
yang berhubungan langsung dengan pemerintah, seperti 
inves tas i  bangunan.  Langkah deregu las i  dan 
debirokratisasi Pemerintah melalui berbagai paket 
kebijakan, sebagai bagian dari upaya reformasi struktural, 
juga berkontribusi positif meningkatkan keyakinan untuk 
berusaha di Indonesia. Sementara dari sisi pelonggaran 
kebi jakan moneter turut mendorong perbaikan 
permintaan domestik. Dalam setahun terakhir, Bank 
Indonesia telah menurunkan suku bunga kebijakan hingga 
150 bps dan Giro Wajib Minimum (GWM) hingga 150 bps. 
Pelonggaran kebijakan moneter juga bersinergi dengan 
kebijakan makroprudensial melalui relaksasi Loan to Value 
(LTV) untuk kredit properti dan Financing to Value (FTV) untuk 
pembiayaan properti, serta peningkatan batas bawah 
Giro Wajib Minimum (GWM)-Loan to Funding Ratio (LFR) dari 
semula 78% menjadi 80%.

Gambar 29. Defisit Transaksi Berjalan

Gambar 30 Perkembangan Inflasi Nasional

Perkembangan Ekonomi Domestik
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Prospek ekonomi global yang masih belum akan pulih 
segera dan ketidakpastian di harga komoditas dan pasar 
keuangan akan menjadi tantangan bagi perekonomian 
nasional. Di sisi lain, tantangan jangka pendek dan 
struktural domestik yang belum terselesaikan berpotensi 
menghambat proses pemulihan ekonomi. Tantangan 
jangka pendek berasal dari pengaruh stimulus fiskal yang 
belum secara merata dapat menarik peran swasta untuk 
berinvestasi, khususnya investasi non-bangunan yang 
tercatat masih cukup rendah. 

Sementara itu, tantangan struktural domestik terkait 
dengan sektor riil dan sektor keuangan. Dari sektor riil, 
tercatat tantangan terkait komposisi produk ekspor yang 
banyak bergantung pada produk sumber daya alam, 
struktur pasar dan tata niaga yang belum efisien, serta 
peran industri pengolahan yang terus menurun. Turunnya 
peran industri pengolahan menjadi persoalan sendiri di 
kawasan Jawa mengingat perannya yang cukup 
signifikan dalam perekonomian di kawasan tersebut. 
Sementara itu di sektor keuangan, tantangan masih terkait 
dengan pembenahan struktur pembiayaan domestik 
yang masih belum beragam, struktur dana perbankan 
yang belum seimbang, serta pasar keuangan yang masih 
belum dalam.

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan 
dalam membahas tantangan dan prospek regional Jawa 
Barat. Pertama, mencermati respon pemerintah terhadap 
tantangan global dan nasional. Memperhatikan 
perkembangan perekonomian global diwarnai 
ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi, 
pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan 
untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam 
rangka memperkuat resiliensi (ketahanan) perekonomian 
nasional. Di sektor domestik, perlu terus dibangun industri 
yang kuat dan berdaya saing di rumah sendiri. Sementara 
dari sektor eksternal, perlu disiapkan berbagai sektor 
unggulan yang berdaya saing di pasar global sekaligus 
mempunyai produktivitas tinggi. 

Setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi yang perlu 

dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi 
nasional. Potensi pertama adalah kepercayaan dan 
keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap 
pemer intah dan pemangku kebi jakan la innya. 
Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makroekonomi, 
terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka 
menengah panjang dan kebijakan moneter yang 
berkomitmen menjaga stabilitas makroekonomi, serta 
kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural 
pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi 
faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para 
pelaku ekonomi. 

Potensi kedua yang mengemuka dan perlu mendapat 
catatan khusus pada 2016 ialah munculnya sumber 
pembiayaan ekonomi yang luar biasa melalui program 
Pengampunan Pajak. Hal ini dapat menjadi momentum 
kuat bagi Pemerintah untuk mempercepat reformasi 
perpajakan di Indonesia. Perluasan basis pajak yang 
dicapai melalu i  program Pengampunan Pajak 
diharapkan diikuti intensifikasi pajak guna semakin 
meningkatkan peran pajak sebagai sumber pembiayaan 
pembangunan. Di Indonesia, peran pajak dalam 
pembiayaan pembangunan baru mencapai 11% dari 
PDB di tahun 2015, lebih rendah dibandingkan capaian 
berbagai negara kawasan seperti Singapura dan Malaysia 
yang mencapai sekitar 14% dari PDB. 

Potensi ketiga ialah potensi teknologi digital yang 
berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing 
economy dan digital economy yang meningkat pesat 
sebagaimana tercermin dari aktivitas fintech (financial 
technology) dan e-commerce. Perkembangan positif ini 
b i la d imanfaatkan dengan tepat akan dapat 
meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi 
domestik.

Ketiga potensi ekonomi tersebut, apabila dapat 
diberdayakan dengan efektif dan optimal, akan semakin 
memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi 
sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, 
yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam. 
Dalam kai tan in i  pula, bonus demograf i  yang 
direpresentasikan dengan populasi penduduk usia 
produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan 
anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, 
sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan 
meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus 
demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan 
kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih 

Tantangan dan Prospek Nasional

Tantangan dan Prospek Regional
Jawa Barat
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Kedua, ant is ipas i  kebi jakan pemer intah terkai t 
administriced price. Kondisi tahun depan (2017), melihat 
perkembangan up date kondisi terakhir tahun 2016 
sampai dengan Triwulan III diperkirakan akan lebih baik 
dibanding pencapaian tahun 2016. Namun demikian, 
tantangan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang 
lebih baik di tahun 2017 tidak lebih mudah dibandingkan 
tahun 2016. Perkembangan peran pengeluaran konsumsi 
rumah tangga tahun 2017 diantaranya diperkirakan akan 
menghadapi tantangan menuju keseimbangan baru 
sebagai dampak dari kenaikan sejumlah komoditas yang 
harganya diatur pemerintah, seperti kenaikan Tarif Dasar 
Listrik (TDL) kelompok rumah tangga konsumen 900 VA, 
penyesuaian harga BBM non subsidi serta perubahan 
harga gas elpiji 3 Kg dan perubahan-perubahan harga 
komoditas lainnya yang dinamis. Peran kenaikan 
pengeluaran konsumsi rumah tangga secara umum 
diperkirakan akan sangat tergantung pada kondisi tingkat 
inflasi tahun ini. 

Ketiga, ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau 
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih 
akan tumbuh positif, sejalan dengan ekspektasi kenaikan 
pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi lingkungan investasi 
dan perekonomian serta dampak dari relaksasi kebijakan 
pemerintah melalui implementasi paket-paket kebijakan 
ekonomi. 

Keempat, harapan efekt iv i tas kebi jakan f iscal. 
Pengeluaran konsumsi pemerintah juga diharapkan bisa 
optimal tahun ini, sejalan dengan percepatan realisasi 
anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario fiskal 
pemerintah pusat terkait penundaan pencairan dana 
perimbangan. Adanya pencairan dana tahap satu terkait 
persiapan pilkada serentak, peningkatan pembangunan 
dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis di Jawa 
Barat diperkirakan akan berdampak positif terhadap 
kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah. 

Kelima, terkait kondisi ekspor dan impor (net exspor) yang 
diperkirakan juga masih akan tumbuh positif, sejalan 
dengan pe rba i kan  te rbatas  ekonomi  g loba l . 
Meningkatnya harga minyak dunia dan perbaikan daya 
beli konsumen negara-negara timur tengah diharapkan 
bisa meningkatkan kinerja ekspor Jawa Barat tahun 2017. 
Fluktuasi kurs yang mengarah kepada stabilitas dan 
keseimbangan baru diharapkan bisa mendorong daya 
saing komoditas ekspor Jawa Barat, disisi lain peningkatan 
nilai ekspor dapat dikendalikan sejalan dengan 
penguatan industri hulu regional terkait kontribusi Tingkat 

Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Keenam, terkait reformasi fiskal dan melanjutkan reformasi 
struktural tahap kedua. Reformasi fiskalnya berbentu : (1) 
Belanja yang lebih baik, (2) Pengurangan subsidi dan  
penargetannya yang lebih baik, (3) Penambahan dana 
dan dengan insentif  yang lebih baik bagi pemerintah 
daerah,  dan (4) Strategi penerimaan jangka menengah  
yang fokus pada keberlanjutan. Sementara itu, reformasi 
strukturalnya diarahkan untuk : (1) Meningkatkan Investasi 
infrastruktur,  termasuk swasta, (2) Perbaikan kondisi bisnis 
(antara lain EODB), (3) Logistik yang lebih baik, (4) Perbaikan 
pendidikan dan pelatihan vokasi, (5) Kebijakan 
pertanahan/reformasi agraria, (6) Kebijakan industrialisasi, 
hilirisasi industri dan  industri parawisata, dan (7) Deregulasi 
peraturan/perijinan di daerah.

Ketujuh, terkait belanja infrastruktur. Sebagaimana 
disajikan pada Gambar 31 Proyek infrastruktur yang akan 
dikembangkan adalah : (1) jalan, (2) Jembatan, (3) 
Bandara (yang salah satunya ada di Kabupaten 
Majalengka), (4) Pelabuhan Laut, (5) Rel Kereta Api, dan (6) 
Terminal Bus. Arah belanja tersebut disertai dengan 
reformasi fiskal, institusional, dan regulasi. Bahkan 
Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi 
dan infrastruktur pada tahun 2017 mendatang. Penurunan 
subsidi akan direlokasi untuk kebutuhan belanja infrastruktur 
yang memiliki multiplier besar terhadap perekonomian, 
untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 
5.1 persen. 

Sebagaimana disajikan pada Gambar 32, melalui 
Kementrian Perekonomian, sejumlah proyek kakap akan 
dikembangkan di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Pusat 
akan mengembangkan Industri Kimia, Tekstil dan Aneka,  
Industri Agro, Industri Logam, Mesin, Alat  Transportasi dan 
Elektronika. 

Gambar 31. Belanja Infrastruktur Pemerintah Pusat Tahun 2017
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Gambar 32. Sebaran Rencana Proyek Kakap Pemerintah Pusat 
Tahun 2017

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan  kondisi 
perekonomian Jawa Barat tahun ini diantaranya di dukung 
oleh perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta 
internasional. Harmonisasi peran kebijakan pusat dengan 
kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi 
diharapkan lebih menguat di tahun 2017, sehingga hal 
tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih 
baik.  

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada 
pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi 
maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran 
indikator pembangunan ekonomi disajikan pada Tabel di 
bawah ini.

Tabel 11. Proyeksi Pembangunan Ekonomi Jawa Barat 
Tahun 2017-2018

Berdasarkan perkembangan indicator pembangunan 
ekonomi Jawa Barat tahun 2016 maka dapat 
diproyeksikan bahwa pada tahun 2017-2018 ekonomi 
Jawa Barat mampu tumbuh 5.76 persen hingga 6.07 
persen. Hal tersebut dapat terwujud dengan  assumsi tidak 
ada perubahan drastis dan optimis. Sebaliknya dengan 
prediksi pesimis, ekonomi Jawa Barat pada tahun 2017-
2018 diproyeksikan tumbuh 5,5 persen hingga 5,81 
persen. 

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi 
sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah 
kebijakan pembangunan ekonomi adalah berikut ini:

Ÿ Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, fokus 
pada perbaikan di bidang industri dan pertanian, 
dengan mempertahankan capaian kinerja  di sektor 
perdagangan

Ÿ Memantapkan peran lapangan usaha perdagangan, 
transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya 
dengan upaya mendorong peningkatan nilai tambah 
di ke tiga lapangan usaha tersebut

Ÿ Membangkitkan lapangan industri pengolahan di 
Jawa Barat - sebagai sektor dengan kontribusi terbesar - 
khususnya upaya-upaya untuk meningkatkan 
pertumbuhan sektoral industri pengolahan, dengan 
mengupayakan perluasan pangsa pasar ekspor 
(melalui peran market intelegent dan juga market 
penetration), dan juga peningkatan efisiensi produksi 
dan produktivitas tenaga kerja.

Ÿ Meningkatkan daya saing sektor-sektor yang ada di 
kuadran ke-4 khususnya lapangan usaha konstruksi - 
melalui pembangunan infrastruktur dengan fokus pada 
peningkaan aksesibiltas seluruh daerah di Jawa Barat;  
Pengembangan Jasa keuangan & asuransi untuk 
mendukung terwujudnya program financial inclusion di 
Jawa Barat; serta peningkatan daya saing pendidikan 
dan kesehatan dengan sasaran peningkatan kualitas 
SDM

Ÿ Membangkitkan kembali lapangan usaha pertanian, 
untuk  menjadi  s tab i l i tas  kesempatan ker ja. 
Meningkatkan laju pertumbuhan nilai tambah yang 
bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas - 
melalui penciptaan bibit unggul, teknologi tepat guna 
dan juga memberikan perlindungan kepada petani 
melalui subsidi untuk asuransi pertanian. Meningkatkan 
aktivitas pasca panen, melalui upaya mendorong dan 
pengembangan industri-industri mikro, kecil dan 
menengah pengolah hasil pertanian - pemberian 
insentif kepada aktivitas industri pengolah hasil 
pertanian, misalnya aksesibi l i tas modal bagi 
pengusaha mikro dan kecil yang diwujudkan 
bersamaan dengan program financial inclusion

Indikator Satuan Proyeksi 2017 - 2018

Inflasi Persen 3.3 - 3.7

TPT Persen 8.72 - 8.86

Kemiksinan Persen 8.3 - 8.8

Gini Ratio Persen 0.4 - 0.41

LPE Persen 5.76 - 6.07

Poin-poin Arah Kebijakan Pembangunan 
Ekonomi 
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Ÿ Meningkatkan lingkungan usaha untuk UMK

Ÿ Pembangunan in f ras t ruk tu r  meng i ku t i  po la 
pembangunan ekonomi 

Ÿ Peningkatan Daya Saing Industri

Ÿ Hilirisasi Untuk Mendorong Pertumbuhan Industri

Ÿ Penataan destinasi wisata unggulan Jabar

Ÿ Peningkatan daya saing daerah Provinsi Jawa Barat 

Ÿ Penurunan ketimpangan pendapatan – melalui 
pembangunan yang lebih berkualitas – khususnya di 
wilayah perkotaan

Ÿ Penataan karakter pertumbuhan ekonomi yang 
member i  kesempatan luas untuk part i s ipas i 
masyarakat miskin 

Ÿ Pertumbuhan Ekonomi Pro Job, Pro Poor dan Pro Village 
Dalam Konteks Masyarakat Agraris

Ÿ Seiring dinamika perekonomian yang didominasi sektor 
tersier, dibutuhkan langkah sedini mungkin penyiapan 
skil tenaga kerja untuk mengimbangi struktur PDRB 
dengan struktur tenaga kerja

Ÿ Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja

Ÿ Menjaga stabilitas harga /inflasi tetap di bawah 3-4%
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