
34 
 

BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

Pilar pertumbuhan ekonomi daerah adalah belanja konsumi dari rumah tangga, 

pemerintahan, ekspor dari komoditas atau produk daerah dan investasi daerah 

terhadap sektor ekonomi, oleh karena itu upaya peningkatan permintaan atas 

komoditas atau produk daerah, baik dari dalam daerah itu sendiri maupun 

peningkatan permintaan dari luar daerah bahkan ke luar negeri (ekspor) dan investasi 

ke berbagai sektor daerah harus ditingkatkan, namun persoalan mengenai terbatasnya 

anggaran untuk melakukan inventasi besar-besaran ke semua sektor atau komoditas 

daerah menjadi kendala utama pemerintah daerah. Oleh karena itu investasi daerah 

harus ditumpukan pada beberapa sektor atau produk yang memiliki peranan besar 

terhadap pertumbuhan perekonomian daerah.  

4.1 Analisis Sektor Unggulan Ekonomi 

4.1.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  

 

Perekonomian Provinsi Jawa Tengah selama periode 2009 – 2013 

menunjukan kinerja yang baik, terlihat pada  rata-rata laju pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah sebesar 6 persen per tahun (Gambar 4.1) dan berimbang 

dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional yang bernilai 5.9 persen 

pada periode yang sama. Dalam pembentukan output nasional, PDRB Provinsi 

Jawa Tengah berkontribusi sebesar 8,27 persen pada tahun 2012. Sektor dengan 
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2009 2010 2011 2012 2013

LPE Jawa Tengah 5.14 5.84 6.03 6.34 5.81

LPE Nasional 4.63 6.22 6.49 6.23 5.78
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Gambar 4.1

Laju Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah  ADHK 2000

laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor perbankan dan lembaga keuangan (7,9 

persen) diikuti dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor 

angkutan dan komunikasi (7,4 persen).  

 

 

 

 

  

 

 

Sumber : BPS 2014, diolah 

Tiga pilar utama pembentuk struktur ekonomi Provinsi Jawa Tengah adalah 

sektor pertanian (50 persen), industri pengolahan (33 persen) dan perdagangan 

(22 persen). Di luar ketiga sektor tersebut, sektor lainnya mempunyai kontribusi 

kurang dari 10 persen atau tergolong rendah.  Data PDRB Provinsi Jawa 

Tengah tahun 2009 - 2013 menunjukan bahwa ekonomi makro Jawa Tengah 

digerakan oleh sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. 

Pergerakan ekonomi makro Provinsi Jawa Tengah tentunya merupakan 

cerminan aktivitas perekonomian dari setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah, sehingga perlu dilihat keselarasan antara perekonomian di Provinsi 

Jawa Tengah dengan semua Kabupaten/Kota di dalamnya agar kebijakan yang 
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diambil Pemerintah Provinsi dapat tepat sasaran terutama dalam pengalokasian 

APBD.  

Untuk melihat aktivitas perekonomian di Kabupaten/Kota, akan ditinjau 

dengan analisis sektor unggulan. Berdasarkan perhitungan angka indeks IDS, 

IPPS, SLQ dan DLQ, sektor unggulan  Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa 

Tengah di dominasi oleh sektor jasa-jasa (17 kab/kota), perdagangan (10 

kab/kota), dan industri pengolahan (5 kab/kota). 

Tabel 4.1 
Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

Berdasarkan Sektor Unggulan Daerah 
 

Pertanian 
Industri 

Pengolahan 
Bangunan 

Perdagangan, 
Hotel dan 
Restoran 

Jasa-Jasa 

Kab Blora Kab Jepara 
Kab 
Semarang 

Kab Boyolali Kab Banyumas 

Kab 
Brebes 

Kab Kendal 
 

Kab Cilacap Kab Demak 

 
Kab Batang 

 
Kab Klaten Kab Grobogan 

 
Kab Sragen 

 
Kab Pati Kab Kebumen 

 
Kab 
Karanganyar  

Kab Tegal Kab Magelang 

   
Kota Tegal Kab Pekalongan 

   
Kab Sukoharjo Kab Purworejo 

   
Kota Semarang Kab Rembang 

   
Kota Surakarta Kab Temanggung 

   
Kab Kudus Kab Wonogiri 

    
Kab Wonosobo 

    
Kota Magelang 

    
Kota Salatiga 

    
Kab Banjarnegara 

    
Kab Purbalingga 
Kab Pemalang 
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Pada tabel 4.1, sektor unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 

ditopang oleh sektor jasa-jasa, perdagangan dan industri pengolahan. Berbeda 

dengan analisis ekonomi makro di Jawa Tengah dimana peranan sektor 

pertanian mendominasi PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 50 persen, justru 

sektor ini tidak menjadi basis sektor unggulan Kabupaten/Kota dalam 

menopang aktivitas perekonomiannya. Sedangkan sektor jasa-jasa yang rata-

rata kontribusinya hanya sebesar 10 persen terhadap pembentukan PDRB Jawa 

Tengah dan rata-rata laju pertumbuhannya hanya 6,8 persen atau terdapat 

sektor-sektor lain yang memiliki peranan lebih besar terhadap perekonomian 

Jawa Tengah (industri pengolahan dan perdagangan), justru menjamur sebagai 

sektor unggulan di Kabupaten/Kota. Hal ini menjadi menarik untuk dibahas, 

jika kita melihat keselarasan antara analisis sektor unggulan dengan struktur 

perekonomian berdasarkan PDRB.  

Berdasarkan analisis IDS, nilai indeks sektor pertanian di 18 dari 36 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah mempunyai nilai indeks dominasi yang 

besar (lebih dari dua), selain itu tenaga kerja yang bekerja disektor pertanian 

sebesar 31,26 persen (SAKERNAS Agustus 2014)1, dengan jumlah tenaga 

kerja yang tertinggi dibandingkan sektor lain tentunya output yang dihasilkan 

mendominasi PDRB. Namun pada analisis IPPS, SLQ, dan DLQ yang melihat 

                                                           
1 BPS Provinsi Jawa Tengah, SAKERNAS 2014; Pertanian : 31.26% , Industri : 19.17%, Perdagangan 
: 22.45%, Jasa : 13.26% 
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potensi perkembangan dan daya saing nilai indeks sektor pertanian tergolong 

rendah (kurang dari 1) dengan kata lain sektor pertanian merupakan lapangan 

kerja utama masyarakat di Jawa Tengah (terlihat dari output dan tenaga kerja 

yang mendominasi) namun potensi perkembangan kedepan, daya saing 

terhadap sektor lain sangatlah rendah. Kondisi tersebut mengambarkan bahwa 

produktivitas sektor pertanian di Jawa Tengah rendah dan menjadi jawaban 

kecilnya dominasi sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Kabupaten/Kota 

di Jawa Tengah, sebagai contoh Kabupaten Brebes dan Blora yang merupakan 

basis daerah sektor unggulan pertanian, dengan luas panen padi 89.815 hektar 

(Brebes) dan 75.605 hektar (Blora) hanya mempunyai produktivitas 58,83 

kuintal/hektar (Brebes) dan 53,29 kuintal/hektar (Blora), sedangkan Kabupaten 

Sukoharjo yang merupakan basis sektor unggulan perdagangan, justru memiliki 

produktivitas tertinggi di Provinsi Jawa Tengah 66,49 kuintal/hektar dengan 

luas panen 52.041 hektar.  Hal tersebut menjadi catatan penting bagi Dinas 

Pertanian Provinsi Jawa Tengah untuk dapat melihat masalah dan peluang pada 

sektor ini, khususnya pada daerah unggulan sektor pertanian, yang mempunyai 

modal kuat untuk mengiatkan perekonomian kerakyatan Jawa Tengah, terlebih 

sektor ini memiliki jumlah tenaga kerja yang terbanyak di Jawa Tengah (31,26 

persen) dan merupakan sektor hulu atau input primer dalam rantai nilai 

perekonomian. 

 



39 
 

2009 2010 2011 2012 2013

LPE DIY 4.43 4.88 5.17 5.32 5.4

LPE Nasional 4.63 6.22 6.49 6.23 5.9
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Gambar  4.2
Laju Pertumbuhan PDRB DIY ADHK 2000

4.1.2 Kabupaten/Kota di Provinsi Yogyakarta 

 

Perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada periode 

2009 – 2013 menunjukan kenerja yang tidak memuaskan. Hal ini terlihat dari 

PDRB yang tumbuh pada laju rata-rata 5,2 persen per tahun (Gambar 4.2).  

Laju ini lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada 

pada angka 5,9 persen pada periode yang sama.  Di tingkat regional, Provinsi 

DIY merupakan provinsi dengan output PDRB terendah dengan sumbangan 

sebesar 1,44 persen terhadap pembentukan PDRB Wilayah Jawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiga pilar utama pembentuk struktur ekonomi Provinsi DIY adalah sektor 

perdagangan (21 persen), jasa-jasa (17 persen),  dan pertanian (16 persen). 

Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang struktur ekonominya di dominasi 

oleh sektor pertanian (50 persen), di Provinsi DIY diluar ketiga sektor tersebut, 

sektor lainnya mempunyai kontribusi yang berimbang, rata-rata berkontribusi 

10%  terhadap PDRB.  

Sumber : BPS 2014, diolah 
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Data PDRB Provinsi DIY tahun 2009 - 2013 menunjukan bahwa ekonomi 

makro DIY di gerakan oleh sektor perdagangan, jasa-jasa dan pertanian. 

Pergerakan ekonomi makro Provinsi DIY tentunya merupakan cerminan dari 

aktivitas perekonomian dari setiap Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, sehingga 

perlu dilihat keselarasan antara perekonomian di Provinsi DIY dengan semua 

Kabupaten/Kota didalamnya agar kebijakan yang diambil Pemerintah Provinsi 

dapat tepat sasaran terutama dalam pengalokasian APBD.  

Berdasarkan perhitungan angka indeks IDS, IPPS, SLQ dan DLQ, sektor 

unggulan  Kabupaten/Kota di Provinsi DIY adalah sebagai berikut ; 

Tabel 4.2 
Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi DIY 

Berdasarkan Sektor Unggulan Daerah 
 

Pertanian 
Perdagangan, Hotel 
dan Restoran 

Angkutan dan 
Komunikasi 

Jasa-Jasa 

Kab Gunung 
Kidul 

Kab Bantul Kota Yogyakarta Kulon Progo 

 
Kab Sleman     

 
pada tabel 4.2, basis sektor unggulan di Provinsi DIY adalah sektor 

perdagangan, hotel dan restoran yang terdapat pada Kabupaten Bantul dan 

Sleman. Namun yang menarik menjadi bahasan pada potensi ekonomi di 

Provinsi DIY adalah aktivitas perekonomian di Kota Yogyakarta, dengan luas 

wilayah 32,5 km2 yang berarti 1,025 persen dari luas wilayah Provinsi DIY 

aktivitas perekonomian di Kota Yogyakarta mampu menyumbang 26 persen 
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nilai PDRB, selain itu berdasarkan analisis IDS, IPPS, SLQ dan DLQ, Kota 

Yogyakarta sebenarnya memiliki lebih dari satu sektor unggulan, hanya saja 

sektor angkutan dan komunikasi mempunyai angka indeks yang lebih tinggi, 

maka hanya sektor ini yang dimasukan dalam klasifikasi sektor ungglan di 

Provinsi DIY, berikut adalah tabel hasil perhitungan nilai indeks IDS,IPPS,SLQ 

dan DLQ di Kota Yogyakarta ; 

Tabel 4.3 
Nilai IDS, IPPS, SLQ dan DLQ Kota Yogyakarta 

 
 

  

 

 

 

 

 

                    Sumber : Data Olahan 

pada tabel 4.3 menunjukan selain sektor angkutan dan komunikasi, sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor perbankan dan lembaga keuangan 

juga merupakan sektor unggulan di Kota Yogyakarta. Kondisi tersebut 

memperkuat posisi sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai basis sektor 

unggulan di Provinsi DIY, tetapi di sisi lain juga memperkuat atau 

mengkonfrimasi bahwa aktivitas perekonomian Provinsi DIY tersentral di Kota 

Sektor IDS IPPS SLQ DLQ 
Pertanian 0.03 0.81 0.02 1.01 
Pertambangan dan Penggalian 0.00 0.88 0.01 0.89 
Industri Pengolahan 0.92 0.91 0.79 0.93 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 0.11 0.95 1.35 0.93 
Bangunan 0.70 0.98 0.79 0.93 
Perdagangan, Hotel dan 
Restoran 

2.28 1.00 1.21 0.97 

Angkutan dan Komunikasi 1.84 1.07 1.87 1.00 
Perbankan dan Lembaga 
Keuangan 

1.27 1.03 1.42 0.92 

Jasa-jasa 1.85 0.98 1.19 0.93 
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Yogyakarta, dengan kata lain pembangunan infrastruktur dan fasilitas layanan 

publik yang merupakan salah satu instrumen untuk merangsang pertumbuhan 

perekonomian hanya terpusat di Kota Yogyakarta, hal inilah yang sebenarnya 

menjadi akar masalah rendahnya kinerja perekonomian makro di Provinsi 

Yogyakarta. Selain itu masalah tersebut berdampak pada kesejahteraan 

penduduk terlihat dari kesenjangan ekonomi antar kota dan kabupaten yang 

tinggi, secara sederhana dapat ditinjau melalui PDRB perkapita sebagai berikut, 

            Tabel 4.4 
Perkembangan Nilai PDRB Perkapita ADHK  

Provinsi DIY periode 2007-2012 (juta/jiwa) 

Sumber : BPS, 2013 
 

pada tabel 4.4 terlihat sangat mencolok perbedaan PDRB perkapita antara Kota 

Yogyakarta dengan Kabupaten lainya, sehingga rasio gini pada tahun 2013 

mencapai 0,44 yang mencerminkan tingginya kesenjangan ekonomi di Provinsi 

DIY. Selain itu menurut Bambang Kristianto (Ketua BPS DIY), penduduk 

kalangan menegah ke atas terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten 

Sleman dengan rata-rata pengeluaran 2,5 juta per kapita perbulan, hal tersebut 

mendorong investor tertarik membangun investasi pada sektor bisnis seperti 

Kabupaten/Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Kulon Progo 6.955 7.872 8.481 9.096 9.859 10.671 

Bantul 7.343 8.372 9.060 9.972 10.983 12.155 

Gunung Kidul 7.214 8.146 8.865 9.772 10.644 11.629 

Sleman 9.635 10.852 11.633 12.324 13.693 14.977 

Kota Yogyakarta 21.947 25.095 27.220 30.361 33.069 36.363 

DIY 9.798 11.193 12.064 13.148 14.850 16.227 
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mal dan hotel, sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan yang 

menyerap banyak tenaga kerja tak terperhatikan.2 Dalam konteks perekonomian 

makro kinerja pemerintah dalam mengalokasikan APBD untuk membangun 

dan mengembangkan potensi ekonomi di Kabupaten secara keseluruahn masih 

sangat rendah, terlihat pada terpusatnya investasi swasta di Kota Yogyakarta 

dan Kabupaten Sleman. Masalah mendasar Provinsi DIY dalam meningkatkan 

kinerja perekonomiannya adalah pemerataan pembangunan disemua 

Kabupaten/Kota dan upaya mempromosikan kabupaten selain Kota 

Yogyakarata dan Kabupaten Sleman bahwa mereka juga potensi ekonomi yang 

kuat, terutama pada sektor pertanian dan industri pengolahan.  Jika hal tersebut 

tidak segera ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah melalui perencanaan 

pembangunan daerah secara merata, maka kondisi rendahnya kinerja 

perekonomian Provinsi DIY akan sulit  terselesaikan.  

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, akan dipaparkan  peta 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY berdasarkan klasifikasi sektor unggulan sebagai 

berikut. 

 

 

 

                                                           
2 http://nasional.tempo.co/read/news/2015/12/12/058727170/bps-ungkap-kesenjangan-ekonomi-di-
yogyakarta-tinggi diakses pada 19 Januari 2016, 12.28 WIB 
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Gambar 4.3 
Peta Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

Berdasarkan Klasifikasi Sektor Unggulan 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

pada gambar 4.3,  persebaran sektor jasa-jasa begitu dominan di Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY, disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran. 

Gambaran ini menjadi sebuah indikator bahwa struktur potensi ekonomi di 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY adalah sektor jasa-jasa sebagai potensi ekonomi 

primer, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai potensi ekonomi 

sekunder dan sektor industri pengolahan sebagai potensi ekonomi tersier untuk 

dikembangan.  
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4.2 Sektor Kunci Perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

Sektor kunci merupakan sebuah indikator untuk merumuskan strategi 

pembangunan ekonomi dengan melihat keterkaitan antar sektor dalam aktivitas 

perekonomian. Keterkaitan tersebut dibagi menjadi dua yaitu forward linkage 

dan backward linkage (Hirschman, 1958 dalam Yuwono, 2000).  Indeks  

forward linkage menunjukan tingkat penyerapan sektor lain terhadap output 

dari suatu sektor tertentu. Sedangkan indeks backward linkage menunjukan 

tingkat penyerapan sektor tertentu terhadap output sektor lainnya. Sektor yang 

memiliki kaitan paling panjang dengan sektor lain, dari sisi forward linkage 

maupun backward linkage inilah yang disebut sebagai sektor kunci. Karena 

melalui kaitan terpanjang ini, investasi pada sektor itu akan mempunyai imbas 

yang terpanjang pula pada sektor-sektor lain yang terkait, dengan investasi 

tersebut maka akan membantu menumbuhkan sektor-sektor yang terkait dengan 

sektor tersebut, semakin panjang imbasnya, semakin banyak sektor yang akan 

ikut bertumbuh bersama-sama dengan pertumbuhan sektor tertentu itu.3 

Secara statistik sektor kunci didefinisikan sebagai sektor yang memiliki 

indeks forward linkage (LF) dan backward linkage (LB) masing-masing lebih 

dari 1, yang nantinya akan dibagi dalam 4 kuadran. Kuadran 1 yang menjadi 

posisi sektor kunci adalah sektor yang memiliki LF dan LB lebih dari satu, 

Kuadran 2 adalah posisi sektor yang memiliki LB lebih dari satu sedangkan LF 

kurang dari satu, Kuadran 3 adalah posisi sektor yang memiliki LF lebih dari 

                                                           
3 Yuwono (2000) , Perencanaan dan Analisis Kebijakan Pembangunan, Bab VI (hal 122) 
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satu sedangkan LB kurang dari satu, dan Kuadran 4 adalah posisi sektor yang 

LF dan LB kurang dari satu (Yuliandari, 2012). Pada analisis sektor kunci ini 

digunakan Tabel Input-Output tahun 2013 (publikasi BPS Jawa Tengah) untuk 

Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Provinsi DIY menggunakan Tabel Input-

Output tahun 2008 yang mengacu pada sebuah karya ilmiah, hal ini dilakukan 

karena belum tersediannya Tabel Input-Output dalam publikasi BPS DIY.4  

Berdasarkan analisis Tabel Input-Output tahun 2013 di Provinsi Jawa 

Tengah, sektor yang berada pada kuadran 1 atau merupakan sektor kunci adalah 

sektor pertambangan lainnya (30), industri makanan ternak (40), industri kimia 

dan pupuk (55), industri mesin-mesin dan perlengkapan listrik (64) dan industri 

pengolahan dan pengawetan makanan (32). Untuk posisi sektor lainnya dapat 

dilihat pada tabel 9.             

Tabel 4.5 
Posisi Sektor Kunci Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 

                                                           
4 Karya Ilmiah : Lampiran 3, hal 113-136 , Yuliandari, 2012 “Perubahan Struktur Dan Sampak 
Ekonomi Akibat Bencana Di Provinsi DIY, Tesis Progam Magister Ekonomi Universitas Indonesia.  

Kuadran LB LF Kode Sub Sektor 

1 > 1 > 1 30,32,40,55,64 

2 > 1 < 1 2,56,67 

3 < 1 > 1 
1,10,11,12,13,14,17,18,19,21,22,24, 
25,26,28,31,44,45,46,47,52,53,57,61,62,63,65,66,68,72, 
77,78,80,82,86 

4 < 1 < 1 
3,4,5,6,7,8,9,15,16,20,23,27,29,33,34,35,36,37,38,39,41, 
42,43,46,48,49,50,51,54,58,59,60,69,70,71,73,74,75,76, 
79,81,83,84,85,87,88 

Sumber : Hasil Pengolahan IO 2013 Provinsi 
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Berikut merupakan tabel nilai indeks LB dan LF sektor kunci di Provinsi Jawa 

Tengah.  

Tabel 4.6 
                Nilai Indeks LB dan LF Sektor Kunci Provinsi Jawa Tengah 
 

 
 
 
 

 

 

                        Sumber : Analisis Tabel I-O 2013 Provinsi Jawa Tengah 
 

Dari kelima sektor kunci tersebut, empat sektor kunci merupakan sub sektor 

dari sektor industri pengolahan. Sehingga dapat di interpretasikan bahwa sektor 

industri pengolahan mempunyai keterkaitan kedepan maupun kebelakang yang 

kuat. Kuatnya keterkaitan sektor industri pengolahan ini karena output dari sub 

sektor industri pengolahan digunakan oleh kurang lebih 32 sektor lainnya dan 

sektor ini juga memerlukan input dari kurang lebih 59 sektor lainnya. Sehingga 

jika investasi di laksanakan pada sektor industri pengolahan, tentunya akan 

berdampak pada bertumbuhnya sektor-sektor lain.  

Untuk Provinsi DIY, menurut Yuliandara (2012) berdasarkan analisis sektor 

kunci tahun 2008 terdapat sepuluh sektor yang menjadi sektor kunci, sektor-

sektor tersebut adalah sektor kendaraan bermotor kecuali sepeda motor (52), 

listrik (61), bank dan lembaga keuangan lainnya (73), barang-barang perhiasan 

Kode Sektor LB LF 
30 Pertambangan Lainnya 4.4573 24.2571 

32 
Industri Pengolahan dan 
Pengawetan Makanan 

1.3666 1.0562 

40 Industri Makanan Ternak 8.3106 1.3944 

55 Industri Kimia dan Pupuk 2.8670 3.2367 

64 
Industri Mesin-Mesin dan 
Perlengkapan Listrik 

1.5031 4.1255 
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(54), beras (25), kertas dan barang dari kertas/karton dan barang cetakan (43), 

barang lainnya dari bahan bukan logam (45), jasa perdagangan (64), jasa 

restoran (65), dan jasa angkutan jalan raya (68). Diantara kesepuluh sektor 

kunci tersebut yang memiliki keterkaitan kebelakang terspanjang adalah sektor 

kendaraan bermotor kecuali sepeda motor, dengan nilai indeks 1,77. Artinya 

sektor ini memerlukan banyak input dari sektor lain untuk berproduksi, sektor 

yang terkait diantaranya jasa perdagangan, barang dari besi dan baja, listrik, 

sewa bangunan, dan sewa tanah. Sedangkan sektor dengan kaitan kedepan 

terpanjang adalah sektor perdagangan dengan nilai indeks 3,08. Kuatnya 

keterkaitan kedepan sektor jasa perdagangan karena output sektor ini 

dibutuhkan hampir semua sektor untuk mendistribusikan hasil produksi sektor 

ekonominya.  Tabel 4.7 menunjukan posisi 83 sektor ekonomi di tahun 2008 

Provinsi DIY.  

Tabel 4.7 
Posisi Sektor Kunci Ekonomi Provinsi DIY Tahun 2008 

    Sumber : Hasil Pengolahan Tabel I-O 2008 Provinsi DIY, Yuliandara (2012) 

 

 

Kuadran LB LF Kode Sub Sektor 

1 > 1 > 1 25,43,45,52,54,61,64,65,68,73 

2 > 1 < 1 
9,11,23,27,28,29,30,31,33,35,36,37,38,39,40,42,47,50,55,
56,57,58,59,62,63,67,71,76,77,78,80,81,82 

3 < 1 > 1 
2,3,4,6,7,8,10,12,15,17,19,20,21,22,26,32,41,44,46,48,49,
51,69,70,74,79,83 

4 < 1 < 1 1,5,13,14,16,18,24,34,53,60,66,72,75 
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4.3 Perwilayahan Ekonomi Regional dan Daerah Kutub Pertumbuhan  

4.3.1 Perwilayahan Ekonomi Regional  

Perwilayahan ekonomi regional dilakukan sebagai salah satu strategi untuk 

meningkatkan pelayanan terhadap infrastruktur wilayah, kemiskinan dan 

pengangguran, potensi unggulan daerah, daerah tertinggal dan kawasan 

perbatasan serta kerjasama antar daerah. Dalam penentuan perwilayahan 

ekonomi regional Provinsi Jawa Tengah dan DIY pada sub bab ini, mengacu 

pada Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Tengah, 

sistem perwilayahan tersebut dibentuk dengan mempertimbangkan perpaduan 

dari aspek homogenitas, nodalitas dan administratif.  

Meninjau pertimbangan atau metode dalam menentukan sistem 

perwilayahan yang digunakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, terlihat 

kurang sesuai dengan teori yang ada, pada dasarnya untuk membentuk sebuah 

pengembangan perwilayahan ekonomi aspek homogenitas tidak dapat 

dipadukan dengan aspek nodalitas karena dua aspek ini sangat bertolak 

belakang, aspek homogenitas menjelaskan bahwa wilayah yang dipandang dari 

satu aspek atau kriteria yang mempunyai ciri-ciri yang relatif sama, seperti 

dalam hal geografi, agama, suku, dan potensi ekonomi. Perwilayahan 

berdasarkan aspek homogenitas ini jarang di temukan, sehingga perwilayahan 

ini merupakan perwilayahan yang istimewa, sebagai contoh Pulau Bali yang 

memiliki kesamaan dalam bahasa, agama, suku, dan potensi ekonomi. 
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Sedangkan perwilayahaan berdasarkan aspek nodalitas menjelaskan wilayah 

yang secara fungsional mempunyai ketergantungan antara pusat dan wilayah 

pinggirannya. Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus faktor 

produksi, barang atau jasa, penduduk serta komunikasi dan transportasi. Batas 

dalam wilayah nodal ditentukan sejauh mana pengaruh dari suatu pusat 

kegiatan ekonomi digantikan oleh pengaruh dari pusat kegiatan ekonomi 

lainnya, atau dapat dilihat melalui analisis supply chain. Dari perbedaan potensi 

ekonomi, keadaan geografi, ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi atau 

heterogenisasi wilayah ini maka munculah ekonomi regional, dimana ilmu ini 

mencoba membentuk sebuah perwilayahan yang saling mempengaruhi antar 

wilayah untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bersama. 

Dasar teori inilah yang kurang dipahami dalam pembentukan perwilayahan 

ekonomi regional, sehingga terdapat banyak kegagalan pada upaya 

pembentukan perwilayahan ekonomi regional di Indonesia. 

Dalam penelitian ini tetap digunakan perwilayahan yang sudah dibentuk, 

namun dalam penjelasan sektor-sektor yang perlu dikembangkan dalam setiap 

perwilayahan, digunakan keterkaitan antar sektor unggulan pada kabupaten atau 

kota di dalam masing-masing perwilayahan dari peneliti. Hal ini dilakukan 

karena dalam membuat analisis supply chain peneliti mengalami keterbatasan 

waktu dan dana. Oleh karena itu, diputuskan untuk mengacu pada 

pengembangan wilayah yang dibentuk oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah.  
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Menurut BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, pengembangan wilayah Provinsi 

Jawa Tengah terbagi dalam delapan sistem yaitu Bregasmalang, Petalong, 

Purwomanggung, Subosukawonosraten, Kedungsepur, Wanarakuti, Banglor 

dan Barlingmascakeb.5  

1. Bergasmalang  

Perwilayahan ekonomi regionalnya meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, 

Pemalang dan Kota Tegal. Wilayah tersebut merupakan pusat kegiatan 

ekonomi Provinsi Jawa Tengah yang berinteraksi dengan Provinsi Jawa 

Barat. Potensi ekonomi pada wilayah ini berdasarkan sektor unggulan 

adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai sektor primer, 

kemudian sektor industri pengolahan menjadi sektor sekunder dan 

didukung oleh pertanian, angkutan dan komunikasi. Dengan potensi 

yang ada dan didukung letak wilayah tersebut di lalui jalur lintas pulau 

Jawa (Pantura) kawasan ini sangat potensial dijadikan salah satu pusat 

kegiatan ekonomi wilayah maupun nasional.  

2. Petalong  

Perwilayahan regionalnya meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan 

Kota Pekalongan. Potensi ekonomi pada wilayah ini adalah sektor 

industri pengolahan dan jasa-jasa sebagai sektor primer yang didukung 

oleh pertanian dan  perdagangan sebagai sektor sekunder. Potensi sektor 

                                                           
5 http://bappedajateng.info/tentang-kami/kegiatan-bidangunit/bidang-ipw/185-pengembangan-wilayah-
provinsi-jawa-tengah.htm diakses pada tanggal 19 Januari 2016, 15.06 WIB 
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pertanian pada sub sektor perikanan mempunyai potensi perkembangan 

tinggi, didukung pula dengan lokasi wilayah yang berbatasan langsung 

dengan Laut Jawa.  

3. Rogopurwomanggung 

Wilayah pengembangan menurut BAPPEDA Jateng sebenarnya 

bernama Purwomanggung yang meliputi Kabupaten Purworejo, 

Magelang, Wonosobo, Temanggung dan Kota Magelang, namun karena 

perwilayahan regional dalam sub bab ini mencakup dua Provinsi (Jawa 

Tengah dan DIY) maka berdasarkan aspek homogenitas dan 

administratif wilayah, kabupaten Kulon Progo (Provinsi DIY) memiliki 

keterkaitan dengan pengembangan wilayah Purwomanggung, maka dari 

itu dipadukan menjadi perwilayahan ekonomi regional 

Rogopurwomanggung yang meliputi Kabupaten Kulon Progo, 

Purworejo, Magelang, Wonosobo, Temanggung dan Kota Magelang. 

Potensi ekonomi di wilayah ini adalah sektor jasa-jasa dan pertanian 

sebagai sektor primer, kemudian sektor perdagangan dan industri 

pengolahan sebagai sektor sekunder, didukung pula dengan sektor 

perbankan yang kuat di Kabupaten Magelang. Melihat potensi ekonomi 

yang ada dan tipologi wilayahnya kawasan Rugopurmanggung dapat 

dikembangkan sebagai kawasan agrobisnis tanaman pangan.  
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4. Subosukawonosraten Mantuldulyo 

Wilayah pengembangan menurut BAPPEDA Jateng sebenarnya 

bernama Subosukawonosraten yang meliputi Kabupaten Boyolali, 

Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta, 

namun karena perwilayahan regional dalam sub bab ini mencakup dua 

Provinsi (Jawa Tengah dan DIY) maka berdasarkan aspek homogenitas 

dan administratif wilayah, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul 

dan Kota Yogyakarta (Provinsi DIY) memiliki keterkaitan dengan 

pengembangan wilayah Subosukawonosraten, maka dari itu dipadukan 

menjadi perwilayahan ekonomi regional Subosukawonosraten 

Mantuldulyo yang meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten Kota Surakarta, Kabupaten 

Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Potensi ekonomi 

primer pada perwilayahan ini adalah sektor perdagangan, hotel dan 

restoran , pertanian dan industri pengolahan, sektor – sektor unggulan 

tersebut didukung oleh sektor sekunder meliputi sektor jasa-jasa, 

perbankan, dan angkutan. Perwilayahan ekonomi regional 

Subosukawonosraten Mantuldulyo juga memiliki pusat kegiatan 

ekonomi nasional yaitu Solo Raya dimana aktivitas perekonomiannya 

meliputi Surakarta, Kartasura, Sukoharjo, Ngemplak, Mojosongo, 
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Colomadu, Jaten dan Sragen). Selain itu potensi pariwisata dan budaya 

di perwilayahan ini mempunyai daya saing yang tinggi, didukung pula 

dengan layanan infrastruktur publik seperti akses kereta api, bandara 

udara, dan jalan darat yang baik. Dengan potensi tersebut, perwilayahan 

ini mempunyai potensi yang besar utuk menjadi daerah pusat 

pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. 

5. Kedungsepur  

Perwilayahan regionalnya meliputi Kabupaten Kendal, Demak, 

Semarang, Grobogan, Kota Semarang dan Salatiga. Potensi ekonomi 

primer dari perwilayahan ini adalah sektor perdagangan, hotel dan 

restoran serta sektor industri pengolahan, sektor sekundernya meliputi 

pertanian, jasa-jasa dan bangunan. Masuknya ibu kota Provinsi (Kota 

Semarang) dalam perwilayahan ini tentunya memiliki daya tarik yang 

kuat untuk mendorong berkembangannya potensi ekonomi yang ada di 

wilayah ini, selain itu dengan fasilitas infrastruktur yang lengkap seperti 

pelabuhan, bandara, serta  stasiun kereta api, menjadikan wilayah ini 

menjadi pintu masuk dan keluar aktivitas perdagangan berbasis 

internasional di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Sehingga perwilayahan 

ini mempunyai fungsi dalam pusat kegiatan ekonomi Nasional dan 

Provinsi.  
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6. Wanarakuti  

Perwilayahannya meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Daerah 

paling utara di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki potensi ekonomi 

primer sektor industri pengolahan (sub sektor furniture) serta 

perdagangan, hotel dan restoran, yang didukung dengan potensi 

ekonomi sekunder sektor pertanian (sub sektor perikanan).  

7. Banglor  

Perwilayahannya meliputi Kabupaten Rembang dan Blora. Potensi 

ekonomi primer pada wilayah ini adalah sektor jasa-jasa, pertanian dan 

pertambangan yang didukung sektor perdagangan, hotel dan restoran 

sebagai potensi sekunder. Fokus pusat kegiatan wilayah ini adalah Cepu 

sebagai simpul utama yang memiliki aktivitas pertambangan migas, dan 

ditunjang koridor perkotaan Rembang-Lasem.  

8. Barlingmascakeb  

Perwilayahannya meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, 

Banyumas, Cilacap dan Kebumen. Potensi ekonomi primer diwilayah 

ini adalah sektor jasa-jasa dan pertanian, yang didukung dengan sektor 

pertambangan dan perdagangan sebagai sektor sekunder.  
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Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, akan dipaparkan peta Provinsi 

Jawa Tengah dan DIY berdasarkan perwilayahan ekonomi regional sebagai 

berikut,  

Gambar 4.5 
Potensi 8 Perwilayahan Ekonomi Regional  

Provinsi Jawa Tengah dan DIY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 Daerah Kutub Pertumbuhan 

Sesuai dengan Teori Pusat Pertumbuhan Francois Perroux, daerah kutub 

pertumbuhan dapat diartikan suatu lokasi terkonsentrasinya kelompok usaha 

yang memiliki keterkaitan yang erat sehingga mampu meningkatkan kehidupan 

ekonomi baik di dalam daerah tersebut maupun daerah lain di luarnya dan di 
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dalam daerah kutub pertumbuhan memiliki banyak fasilitas dan kemudahan 

layanan publik sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai 

aktivitas ekonomi tertarik kedalamnya. Sesuai pandangan tersebut maka akan 

dilakukan analisis terhadap perwilayahan ekonomi regional Provinsi Jawa 

Tengah dan DIY untuk menentukan perwilayahan mana yang menjadi daerah 

kutub pertumbuhan.  

Berdasarkan hasil analisis yang ditinjau dari keterkaitan aktivitas 

perekonomian dan ketersediaan fasilitas dan kemudahan layanan publik, 

menunjukan perwilayahan Kedungsepur dan Subosukawonosraten Mantuldulyo 

sebagai perwilayahan daerah kutub pertumbuhan, dalam keterkaitan antar 

sektor perwilayahan tersebut memiliki sektor unggulan utama industri 

pengolahan, perdagangan dan pertanian, jika dipadukan dengan analisis sektor 

kunci, sub-sub sektor dari sektor industri pengolahan, perdagangan dan 

pertanian memiliki keterkaitan baik ke depan maupun kebelakang (forward and 

backward linkage) serta total linkage atau  efek penganda yang masuk dalam 

rangking 10 besar terpanjang di Provinsi Jawa Tengah, selain itu dari sisi 

fasilitas dan layanan publik, perwilayahan tersebut memiliki prasarana strategis 

meliputi sarana transportasi udara bandara Ahmad Yani (Semarang), Adi 

Sumarmo (Surakarta), dan Adi Sucipto (Yogyakarta), transportasi laut 

pelabuhan Tanjung Mas (Semarang), transportasi darat stasiun kreta api Tugu-

Poncol (Semarang), Solo Balapan-Purwosari (Surakarta), Lempuyangan-Tugu 

(Yogyakarta), serta jalur trans Jawa yang sedang dalam proses pembangunan. 
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Hal tersebut memiliki arti bahwa aktivitas perekonomian yang dipilari sektor 

unggulan utama industri pengolahan, perdagangan dan pertanian dalam 

perwilayahan ekonomi regional Kedungsepur dan Subosukawonosraten 

Mantulduyo mempunyai daya untuk menarik aktivitas perekonomian 

perwilayahan ekonomi regional lainnya, jika kondisi tersebut ditinjau melalui 

perspektif teori Core Periphery (Jhon Friedman), dimana perwilayahan 

Kedungsepur dan Subosukawonosraten Mantuldulyo sebagai daerah core dan 

perwilayahan Bergasmalang, Petalong, Rogopurwomanggung, Wanarakuti, 

Banglor dan Barlingmascakeb sebagai daerah periphery maka akan mempunyai 

dampak pada penyebaran perbaikan prasarana perhubungan, penyebaran 

teknologi antar daerah, penemuan sumberdaya baru dan terciptanya perluasan 

pasar. Hal tersebut tentunya akan mendorong berkurangnya ketimpangan 

pembangunan antar daerah, serta peningkatan aktivitas perekonomian daerah 

tertinggal. Gambar 4.6 merupakan peta Provinsi Jawa Tengah dan DIY 

berdasarkan daerah kutub pertumbuhan ekonomi.  
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Gambar 4.6 
Perwilayahan Daerah Kutub Pertumbuhan Ekonomi 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Keselarasan Potensi Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Daerah 

Merujuk pada persoalan mengenai terbatasnya anggaran untuk melakukan 

inventasi ke semua sektor atau komoditas daerah yang menjadi kendala utama 

pemerintah daerah, maka pada sub bab ini akan dibahas mengenai keselarasan 

antara progam prioritas Pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dengan 

sektor-sektor unggulan dan kunci yang ada pada setiap daerah, keselarasan ini 

menjadi penting untuk ditinjau agar dapat terciptannya fungsi efisiensi 

anggaran, mengingat terbatas atau “cekak-nya” anggaran yang ada pada 

Pemerintah daerah. Pada pembahasan ini, periode RPJMD yang digunakan 

tidak secara head to head sama dengan periode tahun (2009-2013) yang 
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digunakan dalam penelitian ini, hal ini dilakukan karena bervariasinya periode 

tahun pembentukan RPJMD setiap daerah, sehingga pembahasan ini bukan 

merupakan sebuah langkah evaluasi ataupun menilai kinerja pemerintah namun 

merupakan upaya untuk mengindikasi atau melihat kepekaan pemerintah 

terhadap sektor-sektor yang dapat mendorong ekonomi kerakyatan. Upaya 

untuk melihat keselarasan antara progam prioritas Pemerintah daerah dengan 

sektor unggulan dan kunci yang ada, akan diklasifikasi berdasarkan 8 

Perwilayahan Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah dan DIY. 

1. Bergasmalang 

Perwilayahan yang terdiri dari Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan 

Kota Tegal ini, dalam perencanaan strategi dan arahan kebijakan yang 

dilakukan Pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah 

sudah selaras dengan potensi dan sektor unggulan yang ada. Secara rinci 

dijelaskan pada tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 
Keselarasan RPJMD Daerah Perwilayahan Ekonomi Regional Bergasmalang 

Dengan Potensi Ekonomi Daerah 
 

Daerah Kebijakan RPJMD Pemerintah Daerah 
Potensi 

Ekonomi Daerah 
Penjelasan 

KABUPATEN 
BREBES 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2012-2017 
yang berfokus pada pengembangan perekonomian 
daerah :  
Misi ketiga : “Meningkatkan Pengembangan 
Ekonomi  Kerakyatan dengan Memperkuat Inovasi 
Daerah Guna Mewujudkan Kesejahteraan 
Masyarakat” 
Strategi yang ditempuh untuk mencapai Misi ketiga 
yaitu sebagai berikut: 
1. Meningkatkan  produksi  bahan  pangan  dengan  

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Brebes adalah sektor 
pertanian, yang 
didukung oleh sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

22 strategi dan arah 
kebijakan Pemerintah 
daerah Kabupaten 
Brebes untuk 
meningkatkan 
pengembangan 
ekonomi, berbasis pada 
potensi/ sektor 
unggulannya/primer 
yaitu sektor pertanian 
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memperluas luas panen dan peningkatan  
produktivitas  pertanian,  pertanian/perkebunan,  
peternakan,  dan kelautan dan perikanan. 

2. Meningkatkan keamanan pangan melalui 
pengawasan mutu dan keamanan bahan pangan 
segar. 

3. Meningkatkan  produktivitas  dan  mutu  hasil  
pertanian/perkebunan  dan  peternakan, melalui  
perbaikan  saluran  irigasi,  distribusi  sarana  
produksi, dan manajemen usaha, dengan  
mengoptimalkan  kelembagaan  kelompok  tani,  
dan  Paguyuban  Petani Pemakai Air (P3A). 

4. Mengembangkan kawasan agropolitan Pasir Buto 
(Kec. Paguyangan, Sirampog, Bumiayu, Tojong) 
serta Kawasan agropolitan Jalabaritangkas (Kec.  
Jatibarang, Larangan, Bulakamba, Wanasari, 
Ketanggungan, Bantarkawung dan Songgom) 

5. Mengurangi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi, 
penanganan lahan kritis dan pengembangan hutan 
rakyat dengan mengoptimalkan Lembaga 
Masyarakat Desa Hutan (LMDH). 

6. Meningkatkan  produksi  perikanan  tangkap  dan  
budidaya  melalui  penggunaan  alat tangkap  ramah  
lingkungan,  revitalisasi  tambak  dan  kolam,  
penyediaan  sarana produksi,  dan  pengembangan  
usaha  alternatif  bagi  masyarakat  pesisir dengan 
mengoptimalkan kelompok  nelayan,  kelompok   
pembudidaya  ikan  dan  kelompok ekonomi 
masyarakat pesisir. 

7. Meningkatkan penerapan teknologi tepat guna pada   
proses produksi dan industri pengolahan hasil 
pertanian/ perkebunan, peternakan, dan kehutanan, 
kelautan dan perikanan. 

8. Pengembangan outlet hasil pertanian, peternakan, 
kelautan dan perikanan di koridor jalan  Pantura  
Kabupaten  Brebes,  dan  meningkatkan  peran  sub  
terminal  agropolitan di Kecamatan larangan. 

9. Meningkatkan kuantitas dan optimalisasi penyuluh 
pertanian/ perkebunan, peternakan, kelautan dan 
perikanan dalam menunjang produksi dan 
pemasaran hasil produksi. 

10. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian/ 
perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan  dan  
perikanan  namun  tidak  melebihi  daya  dukung  
dan  daya  tampung lingkungan. 

11. Meningkatkan kinerja sektor perdagangan melalui 
perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana 
perdagangan, penataan pedagang kakilima, 
pengendalian pasar retail modern, serta 
pengembangan jaringan kerjasama perdagangan. 

12. Meningkatkan  kapasitas  pelaku  Usaha  Mikro  

dan potensi ekonomi 
sekunder yaitu sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran. Hal ini 
terlihat dari 10 arahan 
kebijakan difokuskan 
pada sektor pertanian, 
yang mencakup aspek 
sumber daya input, 
tekonologi dan 
pemasaran produk.  
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Kecil  dan  Menengah,  dan  Industri  Kecil 
dan Menengah melalui pelatihan manajemen usaha 
dan pemasaran produk, fasilitasi dalam  mengakses  
permodalan, penguatan kelembagaan,  dan  fasilitasi  
temu  usaha dengan usaha skala besar. 

13. Menumbuhkan  jiwa  kewirausahan  bagi  pemuda  
dan  pencari  kerja  melalui  fasilitasi pelatihan dan 
magang kerja pada pelaku usaha mandiri. 

14. Mengembangkan usaha koperasi melalui 
peningkatan kapasitas pengurus Koperasi mengenai 
manajemen koperasi bekerjasama dengan lembaga 
perbankan. 

15. Peningkatan  realisasi  investasi  daerah  melalui  
optimalisasi kinerja  dan peningkatan kualitas  
pelayanan  perijinan  satu  pintu,  pemindahan  
perijina  yang  masih  ditangani oleh  dinas/instansi 
tertentu ke SKPD yang menangani perizinan,  
peningkatan kerjasama dengan stakeholder 
investasi, peningkatan  infrastruktur  pendukung 
investasi, dan pemberian insentif daerah bagi calon 
investor. 

16. Meningkatkan  kompetensi  calon  tenaga  kerja  
melalui  pengembangan  kurikulum pendidikan  
sesuai permintaan  pasar  kerja, serta  peningkatkan  
kerjasama  dengan pihak swasta dalam pendidikan 
dan pelatihan kerja, dan magang kerja. 

17. Meningkatkan  penempatan  tenaga  kerja  baik  
lokal,  antar  daerah  maupun  antar negara melalui 
pengembangan bursa kerja online dan bursa kerja 
khusus 

18. Mengembangkan destinasi wisata melalui  
optimalisasi  peningkatan  sarana  dan prasarana  
pariwisata, pengelolaan obyek wisata, dan  
pengembangan industri dan jasa pariwisata,  
bekerjasama  dengan  sektor swasta dan  Kelompok  
Sadar  Wisata (Pokdarwis). 

19. Pelibatan  pelaku  seni  dan  budaya  daerah  dalam  
penyelenggaraan  event-event  di tingkat daerah, 
provinsi dan nasional. 

20. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek 
dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh 
industri khususnya skala kecil dan menengah dalam 
rangka penguatan daya saing produk, dan 
pengembangan ekonomi kreatif. 

21. Meningkatkan sinergitas pelaksanaan program-
program penanggulangan kemiskinan daerah, 
dengan mengoptimalkan kelembagaan Tim 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 
Kabupaten. 

22. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan  
partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  desa 



63 
 

melalui  pengembangan  lembaga  ekonomi  desa,  
pengembangan potensi desa, dan pemberdayaan 
masyarakat. 

23. Meningkatkan kualitas pengelolaan  keuangan  desa  
dan  pelayanan  administrasi desa melalui  
peningkatan kapasitas perangkat desa,  pengawasan  
penggunaan  Dana Alokasi Desa, dan optimalisasi 
peran kecamatan dalam pemberdayaan aparatur 
desa. 

KABUPATEN 
TEGAL 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 
2009-2014 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi kedua : “Memperkokoh ekonomi  kerakyatan  
dengan  prinsip kemitraan yang  sinergis  antara  
masyarakat,  swasta  dan  pemerintah  yang 
didukung pengelolaan berkelanjutan seluruh sumber 
daya alam”  
Fokus  sasaran  dari  Prioritas  Ekonomi  Kerakyatan  
yang  hendak  dicapai  oleh  Pemerintah  Kabupaten  
Tegal  sebagaimana  yang tercantum  dalam  RPJMD  
Kabupaten Tegal Tahun 2009-2014 adalah  :   
1. Terbangunnya  Fasilitas  Perdagangan 
2. Meningkatnya Penanaman Modal  
3. Terwujudnya  Reformasi  Kebijakan  Bisnis; 
4. Tumbuh dan berkembangnya Formasi Rumpun 

Usaha;  
5. Terwujudnya Sistem  Insentif  Untuk  Eko-

Efisiensi;   
6. Terwujudnya  Pembenahan Sistem Produksi; 
7. Tumbuhnya Inisiasi Rumpun Usaha Kreatif 

(Klaster Industri  Kreatif);   
8. Meningkatnya  Perolehan  Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 
9. Terpulihkannya Kerusakan  Ekosistem pesisir ; 

Terpulihkannya Kerusakan Daerah Aliran Sungai  
dan Terpulihkannya Kerusakan hutan 

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Tegal adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, serta sektor 
industri pengolahan 
yang didukung oleh 
sektor pertanian 
sebagai potensi 
ekonomi sekunder.   

9 fokus sasaran dari 
Prioritas Ekonomi 
Kerakyatan terlihat 
merujuk pada sektor 
unggulan sektor 
perdagangan,hotel dan 
restoran, serta sektor 
industri pengolahan, 
arahan kebijakan yang 
diambil oleh 
Pemerintah daerah 
Kabupaten Tegal 
tertuju pada reformasi 
regulasi penataan 
bisnis dan perijinan 
usaha.  

KOTA TEGAL Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2009-2014 
yang berfokus pada pengembangan perekonomian 
daerah :  
“Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi  
yang  berkualitas  dan penciptaan iklim yang 
kondusif bagi investasi dan penciptaan peluang 
usaha guna mendorong tumbuhnya usaha baru” 
Untuk  mewujudkan  misi  tersebut program  prioritas  
yang  akan  dilaksanakan  selama lima  tahun ke depan  
sebagai berikut:  
1. Penguatan promosi investasi. 
2. Penguatan fasilitas infrastruktur pendukung 

pengembangan investasi. 
3. Penguatan peran Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Kota Tegal yang berkualitas. 

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kota Tegal 
adalah sektor 
perdagangan,hotel dan 
restoran, serta sektor 
pengankutan yang 
didukung oleh sektor 
industri pengolahan 
sebagai potensi 
ekonomi sekunder 

19 progam atau arahan 
kebijakan dari 
Pemerintah daerah 
Kota Tegal hampir 
mencakup semua 
sektor dalam 
perekonomian, jika 
diselaraskan dengan 
sektor unggulan 
memang terdapat 
kebijakan yang 
mengakomodir 
pengembangan sektor 
yang menjadi sektor 
unggulan, namun 



64 
 

4. Pengembangan investasi pada akhir lima tahun 
tahun kedua. 

5. Penguatan ketersediaan pangan bagi seluruh 
lapisan masyarakat secara merata dan adil.  

6. Penguatan pemenuhan kebutuhan pangan setara 
dengan 2.100 gram/Kalori per kapita. 

7. Penguatan  ketersediaan  pangan  pokok,  protein  
hewani  dan  nabati  bagi  seluruh lapisan 
masyarakat.  

8. Penguatan kesadaran masyarakat tentang   
keamanan pangan baik untuk bahan pokok 
maupun bahan tambahan makanan. 

9. Penguatan produk pertanian, pangan non beras dan 
holtikultural. 

10. Penguatan   usaha budidaya ternak yang ditandai 
dengan meningkatkan produksi hasil peternakan. 

11. Penguatan ketrampilan peternak dalam mengolah 
hasil-hasil peternakan. 

12. Penguatan  kemampuan  SDM dan  teknologi  
industri  untuk  lebih  produktif  dan  efisien. 

13. Penguatan jaringan pemasaran bagi produk usaha 
mikro, kecil dan menengah. 

 
14. Penguatan kemampuan industri kecil dan 

menengah untuk mengakses permodalan pada 
lembaga keuangan. 

15. Penguatan kualitas produksi sehingga produksi 
industri mikro, kecil dan menengah di Kota Tegal 
dapat bersaing di pasar global. 

16. Penguatan akses ketersediaan bahan baku untuk 
mendukung pengembangan industri mikro, kecil 
dan menengah di Kota Tegal. 

17. Penguatan sistem perlindungan konsumen 
18. Penguatan iklim usaha perdagangan yang 

kondusif. 
19. Penguatan pasar  dan  distribusi  komoditas  

perdagangan serta  penguatan  kualitas  
dan desain produk 

 

terlihat masih secara 
umum saja, dengan 
cakupan kebijakan 
yang luas maka porsi 
anggaranpun pasti akan 
terbagi banyak, 
sehingga output yang 
dihasilkanpun akan 
kurang maksimal.  

KABUPATEN 
PEMALANG 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011-2016 
yang berfokus pada pengembangan perekonomian 
daerah :  
Arah  kebijakan  untuk  mencapai “Meningkatkan  
iklim  investasi  dan realisasi investasi daerah”, yaitu: 
1. Peningkatan evaluasi terhadap perda-perda yang 

menghambat investasi. 
2. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan investasi 

yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 
3. Peningkatan promosi penanaman modal di tingkat 

nasional dan regional. 
4. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam 

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Pemalang  adalah 
sektor 
perdagangan,hotel dan 
restoran, serta sektor 
industri pengolahan 
yang didukung oleh 
sektor jasa-jasa sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder 

Dua tujuan dan arahan 
kebijakan yang ada 
didalamnya terlihat 
mengacu pada sektor 
industri pengolahan 
dan perdangan, 
meningkatankan 
pelayanan kemudahan 
ijin berusaha dan 
peningkatan fasilitas 
infrastruktur adalah 
kunci untuk 
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penyediaan sarana dan prasarana pendukung 
investasi. 

5. Peningkatan upaya penciptaan keamanan dan 
ketertiban lingkungan dan pencegahan terhadap 
gangguan keamanan. 

 
Arah  kebijakan  untuk  mencapai   “Meningkatkan 
ketersediaan infrastuktur wilayah  yang  berkualitas  
untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dan  
pertumbuhan wilayah”, yaitu: 
1. Peningkatan  rehabilitasi  jalan  dan  jembatan  

kabupaten  yang  berkondisi  rusak  berat secara 
merata.  

2. Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan 
jaringan irigasi dan reservoir dan sumberdaya air 
lainnya.  

3. Peningkatan penyediaan sarana pemenuhan 
kebutuhan air bersih dan sanitasi. 

4. Peningkatan pemeliharaan pasar tradisional dan 
sarana perekonomian lainnya. 

 

mengembangkan sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, serta sektor 
industri pengolahan.    

 

2.  Petalong  

Perwilayahan yang terdiri dari Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota 

Pekalongan ini, dalam perencanaan strategi dan arahan kebijakan yang 

dilakukan Pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah 

sudah memiliki keselaras dengan potensi dan sektor unggulan yang ada. 

Secara rinci akan dijelaskan pada tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 
Keselarasan RPJMD Daerah Perwilayahan Ekonomi Regional Petalong 

 Dengan Potensi Ekonomi Daerah 
 

Daerah Kebijakan RPJMD Pemerintah Daerah 
Potensi 

Ekonomi Daerah 
Penjelasan 

KABUPATEN 
PEKALONGAN 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 
2011-2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi keempat : “Fasilitasi Pembangunan Ekonomi 

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Pekalongan adalah 
sektor jasa-jasa, 

7 strategi dan arah 
kebijakan Pemerintah 
daerah Kabupaten 
Pekalongan untuk 
meningkatkan 
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Kerakyatan Berbasis UMKM, Pertanian, 
Peternakan dan Perikanan”  
 Strategi yang ditempuh yaitu sebagai berikut: 
1. Meningkatkan kapasitas Koperasi dan UMKM 

melalui fasilitasi pelatihan, akses permodalan 
dan penguatan kelembagaan. 

2. Meningkatkan  kapasitas  industri  kecil  dan  
menengah  melalui  fasilitasi  akses  permodalan, 
temu usaha dan penguatan pemasaran. 

3. Meningkatkan kontribusi  perdagangan  terhadap  
PDRB  melalui  perbaikan sarana  dan  prasrana  
perdagangan,  penyusunan  kebijakan  distribusi  
barang dan  jasa,  pengembangan  jaringan  
kerjasama  perdagangan  baik  intern maupun 
ekstern.  

4. Meningkatkan destinasi wisata melalui 
optimalisasi pengelolaan obyek wisata, 
meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata. 

5. Meningkatkan produktivitas, mutu hasil  
pertanian, sumberdaya pertanian melalui  
optimalisai  distribusi  saprodi  pertanian  dan  
peternakan, pengembangan  usaha  pertanian  
kawasan  terpadu,  dan  manajemen  usaha serta 
pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan 
peternakan.  

6. Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan 
budidaya melalui pengembangan usaha alternatif 
bagi masyarakat pesisir. 

7. Meningkatan Prodiktivitas Perkebunan dan  
kehutanan melalui optimalisasi perkebunan  
rakyat dan hutan  rakyat,  penyediaan  sarana  
dan prasarana produksi perkebunan dan 
kehutanan 

industri pengolahaan 
dan perdagangan, hotel 
dan restoran yang 
didukung oleh sektor 
pertanian sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

pengembangan 
ekonomi, berbasis pada 
potensi/ sektor 
unggulannya/primer 
yang dimilikinya. 
Untuk sektor jasa-jasa 
didukung secara jelas 
dengan strategi poin 4. 
Sektor industri 
pengolahan di basiskan 
pada Koperasi dan 
UMKM. Sedangkan 
untuk sektor 
perdangangan 
perbaikan infrastruktur 
menjadi prioritas 
kebijakan.   

KABUPATEN 
BATANG 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2012-
2017 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
 
Misi kedua :  “Menciptakan iklim investasi yang 
baik dan mendukung pengembangan ekonomi 
yang berorientasi pada peningkatan lapangan 
kerja yang luas bagi masyarakat dan peningkatan 
pendapatan daerah”   
Arah Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan 
misi tersebut yaitu: 
1. Memberikan kesempatan, kemudahan investor 

dan masyarakat untuk berinvestasi serta 
membuka lapangan kerja di Kab Batang 

2. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah 
3. Peningkatan daya saing pelaku perdagangan dan 

produktivitas lokal 
4. Peningkatan  jumlah  dan  kapasitas  industri  

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Batang adalah sektor 
industri pengolahan, 
dan sektor jasa-jasa 
yang didukung oleh 
sektor pertanian 
sebagai potensi 
ekonomi sekunder.   

Dua misi beserta 
arahan kebijakannya, 
terlihat diarahkan 
untuk mendorong 
sektor industri 
pengolahan yang 
merupakan sektor 
unggulan. Selain itu 
sektor jasa-jasa juga 
dikembangkan dengan 
arahan kebijakan misi 2 
poin 10 dan 11.  
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berbahan  baku  lokal  dan padat karya 
5. Peningkatan nilai tambah produk lokal 
6. Meningkatnya kemandirian koperasi UKM dan 

IKM 
7. Mengembangkan  usaha  perikanan  yang  

diarahkan  pada  percepatan penanggulangan 
kemiskinan dan ketahanan pangan 

8. Terkendalinya laju alih fungsi lahan pertanian 
9. Meningkatkan  produksi,  produktivitas,  

keragaman  pangan  serta meningkatkan 
kandungan gizi makanan 

10. Meningkatkan  budaya  dan  kesenian  lokal  
yang  budi  luhur  sebagai citra masyarakat 
Batang 

11. Mengembangkan  pariwisata  sebagai  sarana  
rekreasi,  pendidikan  dan perekonomian daerah 

12. Meningkatnya produksi dan produktivitas hasil 
perikanan 

Misi ketiga : “Meningkatkan Pembangunan 
Infrastuktur untuk menunjang peningkatan 
ekonomi daerah dan terpenuhinya kebutuhan 
dasar masyarakat”  
Arah Kebijakan yang ditempuh untuk 
mewujudkan misi tersebut yaitu: 
1. Meningkatnya kualitas pekerjaan jasa 

konstruksi 
2. Meningkatkan daya dukung infrastruktur 

jalan, jembatan, dan irigasi 
3. Pengembangan wilayah strategis yang  

mempunyai  dampak  ekonomi yang luas 
4. Peningkatan Ketertiban, Keserasian 

pembangunan dan penataan ruang serta 
pelestarian lingkungan hidup 

5. Pemenuhan  kebutuhan  perumahan  dan  
pemukiman  yang  sehat  dan nyaman 

6. Kelancaraan arus barang dan jasa ke seluruh 
wilayah 

KOTA 
PEKALONGAN 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2005-
2010 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
 Ringkasan Arah Kebijakan umum pembangunan 
bidang ekonomi, perdangangan dan industri Kota 
Pekalongan adalah :  
1. Mengupayakan penyederhanaan proses 

pelayanan perijinan yang efektif dan efisien 
dengan membentuk dan mengoptimalkan 
Institusi Pelayanan Terpadu. 

2. Mengembangkan saranan prasarana perdagangan 
yang memadai 

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kota 
Pekalongan adalah 
sektor sektor jasa-jasa 
dan sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran.  

Dalam arahan 
kebijakan yang 
dilakukan oleh 
Pemerintah daerah 
Kota Pekalongan, 
terlihat terfokus pada 
sektor perdagangan, hal 
ini menunjukan 
keselarasan antara 
kebijakan yang 
ditetapkan dengan 
potensi ekonomi 
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3. Menyediakan sarana informasi dan fasilitas 
pemasaran dalam rangka pengembangan produk-
produk unggulan daerah 

4. Memberdayakan dan meningkatkan peran 
organisasi profesi di bidang perdagangan dan 
ketenagakerjaan.  

5. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif 
bagi usaha mikro, kecil dan menengah dan 
koperasi dengan pola pendampingan dalam 
aspek pemasaran, manajemen, permodalan, dan 
aspek lainnya dalam rangka memperkuat usaha-
usaha berbasis ekonomi kerakyatan 

unggulan yang 
dimiliki.  

 

3. Rogopurwomaggung 

Perwilayahan yang terdiri dari Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, 

Magelang, Wonosobo, Temanggung dan Kota Magelang ini, dalam 

perencanaan strategi dan arahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah 

daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah sudah memiliki misi 

yang berlandaskan potensi dan sektor unggulan yang ada, namun dalam 

penjabaran terhadap strategi dan arah kebijakan, masih terdapat 

ketidakselarasan dan strategi yang diambil terlihat sangat umum. Secara 

rinci dijelaskan pada tabel 4.10 berikut. 

Tabel 4.10 
Keselarasan RPJMD Daerah Perwilayahan Ekonomi Regional 

Rogopurwomagung Dengan Potensi Ekonomi Daerah 
 

Daerah Kebijakan RPJMD Pemerintah Daerah 
Potensi 

Ekonomi Daerah 
Penjelasan 

KABUPATEN 
KULON PROGO 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011-
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Arahan kebijakan  untuk  mewujudkan  misi 
“Kemandirian  ekonomi  daerah  yang  berbasis  
pada pertanian dalam arti luas, industri dan 
pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan 

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Kulon Progo adalah 
sektor Jasa-jasa dan 
sektor Pertanian yang 
didukung oleh sektor 

Untuk penetapan misi 
Pemerintah daerah 
terkait dengan 
pengembangan 
ekonomi daerah 
memang sudah 
mengacu pada sektor-
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bertumpu pada pemberdayaan masyarakat”  
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 4,95% 

menjadi 5,39%. 
2. Meningkatkan pendapatan perkapita penduduk 

dari Rp.  4.790.630,-  menjadi  Rp.  5.819.834,-. 
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk 

dari rasio gini 0,3365 menjadi 0,3320 
4. Meningkatkan nilai investasi PMA/PMDN 

sebesar Rp.  123.871.000.000,-  menjadi  Rp.  
494.471.000.000,- 

5. Meningkatkan  persentase  peningkatan  
kunjungan  wisata  dari  -3,84  persen    menjadi 
10,11 persen. 

perdagangan, hotel dan 
restoran sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

sektor unggulan yang 
dimiliki, namun dalam 
strategi dan arahan 
kebijakannya justru 
tidak ada keselarasan 
dengan misi yang akan 
dijalankan.  

KABUPATEN 
PURWOREJO 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011-
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Meningkatkan  Produktivitas  dan  Nilai  Tambah  
Produk-Produk Pertanian,  
dengan arah kebijakan: 
 
1. Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil 

pertanian dalam arti luas. 
2. Peningkatan  produksi  perikanan  dan  daya  

saing  produkproduk  perikanan  untuk  
meningkatkan  kesejahteraan masyarakat serta 
pelestarian sumberdaya kelautan. 

“Mengoptimalkan  Penggunaan Sumberdaya hasil 
Pertanian untuk industri berbasis pertanian” , 
dengan arah kebijakan melalui: 
1. Pengembangan  industri  dan  UMKM  bagi  

peningkatan kesejahteraan  masyarakat  dengan  
bahan  dasar  dari  hasil pertanian. 

2. Pengembangan industri kecil, menengah dan 
besar melalui pengembangan produk-produk 
lokal. 

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Purworejo adalah 
sektor jasa-jasa dan 
sektor pertanian yang 
didukung oleh sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Dua misi dan arahan 
kebijakan yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Purworejo terlihat 
mengacu pada sektor 
unggulan pertanian, 
namun untuk sektor 
jasa-jasa dan 
perdagangan, hotel dan 
restoran yang memiliki 
peranan yang kuat pula 
dalam perekonomian 
Kabupaten Purworejo, 
belum terdapat arahan 
kebijakannya.   

KABUPATEN 
WONOSOBO 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010-
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi : “Meningkatkan perekonomian daerah” 
dengan strategi dan arah kebijakan : 
1. Mendorong  adanya  regulasi  yang  mampu  

mendukung  aksesibilitas  koperasi  dan  UMKM 
pada lembaga keuangan (sejenis KUR/KKPE 
dsb) 

2. Mendorong  mengembangkan  praktik  
berkoperasi  yang  sesuai  prinsip  dan  asas  
koperasi serta  meningkatkan  peran  koperasi  
dalam  memfasilitasi  peningkatan  kesejahteraan 
anggotanya 

3. Mendorong   pengembangan produk dan 
pemasaran bagi koperasi dan UMKM; 

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Wonosobo adalah 
sektor jasa-jasa dan 
sektor pertanian yang 
didukung oleh sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

15 strategi dan arahan 
kebijakan Pemerintah 
daerah Kabupaten 
Wonosobo mengacu 
pada sektor-sektor 
unggulan yang 
dimilikinya, dan 
berbasis pada 
peningkatan ekonomi 
kerakyatan terlihat 
dengan banyaknya 
progam terkait dengan 
pengembangan 
UMKM, Koperasi dan 
penyaluran KUR.  
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mengembangkan produk koperasi dan UMKM 
yang berkualitas, inovatif dan kreatif untuk 
bersaing di pasar domestik dan mancanegara. 

4. Peningkatan investasi / penanaman modal di 
daerah 

5. Peningkatan kualitas perlindungan 
pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya 

6. Pengembangan industri pariwisata yang berdaya 
saing 

7. Peningkatan Produksi dan produktifitas 
Komoditas Pertanian dan perkebunan 

8. Peningkatan Produksi dan produktifitas 
Komoditas peternakan 

9. Peningkatan Produksi dan produktifitas 
Komoditas perikanan 

10. Peningkatan daya dukung dan fungsi DAS dalam 
rangka menjamin ketersediaan air 

 
11. Peningkatan Perlindungan dan konservasi 

sumber daya hutan 
12. Peningkatan efektifitas dan efisiensi 

perdagangan  
13. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil 

Menengah (IKM) 
14. Penguatan  peran  lembaga  keuangan  (bank/non  

bank  untuk  memperkuat  struktur keuangan/ 
permodalan IKM 

15. Mewujudkan  efisiensi  industri  unggulan  
melalui  pengembangan  klaster  industri  
penghela dan kluster pendukung lainnya serta 
penguatan kelembagaan kluster IKM 

KABUPATEN 
MAGELANG 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2009-
2014 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi  Kedua:  “Membangun  Perekonomian  
Daerah  Berbasis  Potensi Lokal yang Berdaya 
Saing” 
1. Koperasi dan UKM  

Program  pembangunan  koperasi  dan  UKM  
yang  akan  dilaksanakan  tahun 2009-2014 
adalah:  
a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil 

Menengah Yang Kondusif.  
b. Program Pengembangan Kewirausahaan 

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil 
Menengah.  

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung 
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.  

d. Program Peningkatan Kualitas 
Kelembagaan Koperasi.  

e. Program Pengembangan Usaha Kecil 

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Magelang adalah sektor 
jasa-jasa dan sektor 
perbankan yang 
didukung oleh sektor 
angkutan dan 
komunikasi serta sektor 
Konstruksi sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Strategi dan arahan 
kebijakan yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah daerah 
Kabupaten Magelang, 
masih bersifat umum 
yang mengakomodir 
banyak sektor, namun 
untuk sektor-sektor 
unggulan yang 
dimiliki, justru tidak 
ada arahan kebijakan 
untuk 
pengambangannya, 
fokus Pemerintah 
Kabupaten Magelang 
dalam mewujudkan 
misi “Membangun  
Perekonomian  Daerah  
Berbasis  Potensi Lokal 
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Menengah. 
2. Pertanian  

Program  pembangunan  pertanian  yang  akan  
dilaksanakan  tahun 2009-2014 adalah:  
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 
b. Program Peningkatan Pemasaran Hasil 

Produksi Pertanian/Perkebunan.  
c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian/Perkebunan.  
d. Program Peningkatan Produksi 

Pertanian/Perkebunan.  
e. Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian/Perkebunan Lapangan.  
f. Program Pencegahan dan Penanggulangan 

Penyakit Ternak.  
g. Program Peningkatan Produksi Hasil 

Peternakan. 
h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil 

Produksi Peternakan.  
i. Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Peternakan. 
j. Program Pengembangan Agribisnis. 

 
3. Perdagangan  

Program  pembangunan  perdagangan  yang  
akan  dilaksanakan  tahun 2009-2014 adalah:  
a. Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Perdagangan.  
b. Program Perlindungan Konsumen dan 

Pengamanan Perdagangan.  
c. Program Peningkatan Kerjasama 

Perdagangan Internasional.  
d. Program Peningkatan dan Pengembangan 

Ekspor.  
e. Program Peningkatan Efisiensi 

Perdagangan Dalam Negeri. 
f. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima 

dan Asongan 
4. Industri  

Program pembangunan industri yang akan 
dilaksanakan tahun 2009-2014 adalah:  
a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek 

Sistem Produksi 
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan 

Menengah.  
c. Program Peningkatan Kemampuan 

Teknologi Industri.  
d. Program Penataan Struktur Industri.  
e. Program pengembangan Sentra-Sentra 

Industri Potensial 
 

yang Berdaya Saing” 
bertumpu pada sektor 
pertanian dan 
perdagangan yang 
dalam analisis potensi 
daerah memiliki 
dominasi, potensi 
pengembangan dan 
daya saing yang 
rendah.  
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KOTA 
MAGELANG 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011-
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Tujuan  dan  Sasaran  pada  Misi  ketiga  
“Memperkuat  dan meningkatkan  pertumbuhan  
perekonomian kerakyatan dengan  
mengoptimalkan  potensi daerah yang didukung 
oleh kemandirian masyarakat”  adalah: 
1. Mengembangkan daya saing sektor riil.  

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan 
tahun 2009-2014 adalah: 
a. Pertambahan pelaku usaha di sektor riil 

(berbagai bidang usaha).  
b. Peningkatan produktifitas UMKM melalui 

pemanfaatan teknologi dan pemenuhan 
sarana prasarana usaha.  

c. Peningkatan akses permodalan bagi pelaku 
usaha ekonomi kerakyatan.  

d. Tersedianya kawasan PKL yang tertata 
sesuai rencana tata ruang.  

e. Peningkatan  kemampuan kelembagaan  
PKL  sebagai  potensi  ekonomi kerakyatan 

f. Peningkatan  kapasitas  kelembagaan  
koperasi sesuai dengan jati diri koperasi 

g. Terwujudnya perluasan pangsa pasar 
UMKMK 

2. Mewujudkan pemberdayaan usaha mikro, kecil, 
menengah dan koperasi (UMKMK).  
Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan 
tahun 2009-2014 adalah: 
a. Peningkatan jumlah UMKMK dan daya 

saing usaha. 
b. Peningkatan  volume  fasilitasi  kredit yang 

bisa diakses UMKMK 
3. Mewujudkan pengembangan agribisnis 

Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan 
tahun 2009-2014 adalah: 
a. Terwujudnya  SDM  pertanian,peternakan  

dan perikanan yang berkualitas 
b. Peningkatan jenis usaha agribisnis 
c. Terfasilitasinya  pengolahan  hasil,  pasca  

panen  dan pemasaran 
d. Termanfaatkannya tanah bengkok untuk 

pengembangan agribisnis. 
4. Mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas 

produksi pertanian (pertanian, peternakan, 
perikanan dan kelautan) 
Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan 
tahun 2009-2014 adalah: 
a. Terwujudnya  peningkatan  kualitas  dan  

kuantitas produksi  pertanian  (pertanian,  

Potensi ekonomi 
primer Kota Magelang 
adalah sektor jasa-jasa 
dan sektor perbankan 
yang didukung oleh 
sektor angkutan dan 
komunikasi serta sektor 
Konstruksi sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Fokus strategi dan 
arahan kebijakan yang 
ditetapkan Pemerintah 
Kota Magelang dalam 
mewujudkan misi 
ketiganya terlihat 
bertumpu pada sektor 
pertanian dan 
perdagangan yang 
dalam analisis potensi 
daerah memiliki 
dominasi, potensi 
pengembangan dan 
daya saing yang 
rendah.  
Untuk sektor-sektor 
unggulan yang 
dimilikinya masih 
belum terdapat arahan 
kebijakannya.  
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peternakan, perikanan dan kelautan) 
b. Teridentifikasinya  kondisi  social  ekonomi  

petani Kota Magelang 
c. Terwujudnya  intensifikasi  pertanian  

dengan menggunakan varietas unggul baru 
d. Terwujudnya  peningkatan  penggunaan  

sarana  dan prasarana produksi komoditas 
pangan 

e. Terwujudnya penurunan serangan OPT. 
f. Tersedianya benih/bibit berkualitas.  
g. Terwujudnya peningkatan produk hasil 

ternak baik secara kuantitas dan kualitas. 
h. Terwujudnya peningkatan pelayanan 

kesehatan hewan dan kesmavet. 
5. Meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan  

perkotaan dengan mengoptimalkan pertanian 
tanaman pangan dan hortikultura 
a. Tersusunnya  strategi  optimalisasi  

pemanfaatan lahan sawah untuk agribisnis 
tanaman pangan 

b. Terciptanya kampung hortikultura di tiap 
kelurahan 

KABUPATEN 
TEMANGGUNG 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011-
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi Kelima “Pemberdayaan masyarakat dan 
seluruh potensi ekonomi kerakyatan, bertumpu 
pada potensi sumberdaya alam dan potensi 
unggulan daerah serta pemerataan pertumbuhan 
ekonomi daerah” 
Strategi yang akan dilakukan : 
1. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan 

potensi pertanian dan perkebunan melalui 
pengembangan agribisnis; 

2. Peningkatan populasi dan produksi peternakan; 
3. Peningkatan peran kelembagaan pertanian 
4. Peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan 

daerah; 
5. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan 

potensi perikanan, melalui pengembangan 
agribisnis; 

6. Peningkatan pengembangan dan pengelolaan 
potensi kehutanan; 

7. Peningkatan penanaman modal bagi 
pengembangan potensi unggulan daerah; 

8. Peningkatan kualitas pelayanan perijinan 
terpadu; 

9. Peningkatan pengembangan potensi pariwisata 
daerah baik wisata alam, agrowisata maupun 
wisata buatan; 

10. Peningkatan fasilitasi dan pemberdayaan potensi 

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Temanggung adalah 
sektor jasa-jasa dan 
sektor industri 
pengolahan yang 
didukung oleh sektor 
pertanian  serta sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

12 strategi dan arahan 
kebijakan Pemerintah 
daerah Kabupaten 
Temanggung  mengacu 
pada sektor-sektor 
unggulan yang 
dimilikinya, namun 
strategi dan arahan 
kebijakan yang 
ditetapkan masih 
terlihat sangat umum, 
belum terlihat upaya-
upaya khusus untuk 
pengembangan sektor-
sektor unggulan yang 
dimiliki.   
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ekonomi kerakyatan sektor perdagangan 
11. Peningkatan fasilitasi dan pemberdayaan potensi 

ekonomi kerakyatan sektor industri; 
12. Peningkatnya fasilitasi dan pemberdayaan 

potensi ekonomi kerakyatan sektor koperasi dan 
UKM; 

 

4.    Subosukawonosraten Mantuldulyo 

Perwilayahan yang terdiri dari Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten 

Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta ini, dalam 

perencanaan strategi dan arahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah 

daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah sudah memiliki misi 

yang berlandaskan potensi dan sektor unggulan yang ada, namun dalam 

penjabaran terhadap strategi dan arah kebijakan masih terdapat beberapa 

daerah yang memiliki ketidakselarasan dan strategi yang diambil terlihat 

sangat umum. Secara rinci dijelaskan pada tabel 4.11 berikut. 

Tabel 4.11 
Keselarasan RPJMD Daerah Perwilayahan Ekonomi Regional 

Subosukawonosraten Mantuldulyo Dengan Potensi Ekonomi Daerah 
 

Daerah Kebijakan RPJMD Pemerintah Daerah 
Potensi 

Ekonomi Daerah 
Penjelasan 

KABUPATEN 
BOYOLALI 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010-
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Arahan kebijakan  untuk  mewujudkan  misi  pertama 
“Meningkatkan  perekonomian  rakyat  yang  
bertumpu pada  sektor unggulan  daerah  dan  
mempertahankan  prestasi  sebagai  lumbung 
padi”  
 
 

Sektor Unggulan atau 
Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Boyolali adalah sektor 
perdagangan dan sektor 
Pertanian yang 
didukung oleh sektor 
industri pengolahan 
sebagai potensi 
ekonomi sekunder.   

Strategi dan arahan 
kebijakan prioritas 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Boyolali, sudah 
mengacu atau 
berlandaskan dengan 
sektor-sektor unggulan 
yang dimilikinya, 
arahan kebijakan yang 
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1. Urusan Pertanian 
Kebijakan dalam urusan pertanian diarahkan 
pada : 
a. Meningkatkan kemampuan petani dan 

pelaku pertanian dan menguatkan  lembaga  
pendukungnya  yang  dilakukan melalui :     
- Menyusun kebijakan revitalisasi 
penyuluhan dan pendampingan  petani,  
termasuk  peternak  
- Menghidupkan  dan  memperkuat  

lembaga  pertanian  dan perdesaan  
untuk  meningkatkan  akses  petani  
terhadap sarana  produktif,  
membangun delivery  system dukungan 
pemerintah untuk sektor pertanian, dan 
meningkatkan skala pengusahaan  yang  
dapat  meningkatkan  posisi  tawar 
Petani. 

b. Mengembangkan usaha pertanian dengan 
pendekatan kewilayahan terpadu dengan 
konsep pengembangan agribisnis. 

c. Menguatkan  sistem  pemasaran  dan  
manajemen  usaha untuk mengelola  resiko  
usaha  pertanian  serta  untuk mendukung 
pengembangan agroindustri. 

2. Urusan Perindustrian 
Kebijakan umum pembangunan perindustrian 
diarahkan untuk: 
a. Pengembangan industri kecil dan menengah 

(IKM) yang berbasis pada sumberdaya 
lokal. 

b. Pengembangan sentra-sentra/klaster industri 
potensial. 

c. Penataan struktur industri. 
Peningkatan ketrampilan SDM Industri  

3. Urusan Perdagangan 
Kebijakan umum pembangunan perdagangan 
diarahkan untuk : 
a. Peningkatan kemetrologian, ketertiban 

perijinan dan perlindungan konsumen. 
b. Pengembangan sistem distribusi dan 

perdagangan. 
c. Peningkatan kerjasama perdagangan dan 

penyediaan informasi pasar. 
d. Peningkatan kerjasama perdagangan 

internasional dan pengembangan ekspor. 
e. Penerapan standarisasi produksi industri 

besar. 
f. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur. 
g. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan 

 

diambilpun sudah 
spesifik.  
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KABUPATEN 
SUKOHARJO 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi keempat : “Mendorong Kemandirian Ekonomi 
yang Berbasis pada Pertanian dan Industri serta 
Pengelolaan Potensi Daerah” 

Untuk memaknai misi  ini, ada tiga strategi yang 
hendak dijalankan yaitu :  

1. Melaksanakan Penguatan Lingkungan Usaha. 

Adapun fokus sasaran adalah sebagai berikut :  
a. Terbangunnya Fasilitas Perdagangan 

b. Meningkatnya Penanaman Modal  
c. Terwujudnya Reformasi Kebijakan Bisnis 

d. Tumbuh dan Berkembangnya Formasi 
Rumpun Usaha 

  
2. Mewujudkan Eko-efisiensi  

Ada dua sasaran yang akan digarap guna 
mendukung strategi tersebut, adalah :  
a. Terwujudnya Sistem Insentif  Untuk Eko-

Efisiensi 
b. Terwujudnya Pembenahan Sistem Produksi 

3. Memumbuhkan Industri Kreatif  
Strategi ini dimaksudkan untuk mengakomodasi 
potensi Kabupaten Sukoharjo yang bertumpu 
pada kreativitas, keahlian dan talenta sumber 
daya manusia yang dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.  
Sasaran yang dirumuskan untuk mendukung 
tercapainya tujuan tersebut adalah:  

a. Tumbuhnya Inisiasi Rumpun Usaha Kreatif 
(Klaster Industri Kreatif)  

b. Meningkatnya Perolehan HKI 

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Sukoharjo adalah 
sektor perdagangan  
dan sektor industri 
pengolahan yang 
didukung oleh sektor 
pertanian sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Strategi dan arahan 
kebijakan prioritas 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo, sudah 
mengacu atau 
berlandaskan dengan 
sektor-sektor unggulan 
yang dimilikinya, 
namun arahan 
kebijakan yang diambil 
masih terlalu bersifat 
umum, selain itu 
potensi ekonomi 
sekunder sektor 
pertanian yang 
memiliki potensi 
perkembangan yang 
baik juga belum 
diakomodir dalam 
arahan kebijakan untuk 
 “Mendorong 
Kemandirian Ekonomi 
yang Berbasis pada 
Pertanian dan Industri 
serta Pengelolaan 
Potensi Daerah” 

KABUPATEN 
KARANGANYAR 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2009-
2013 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi ketiga : “Mewujudkan Kersa Melalui 
Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi dan 
Pemerataan Pembangunan yang Berumpu pada 
Kemandirian, Peningkatan Kualitas SDM dan 
Penyetaraan Gender”  
Sasaran kebijakan  
1. Menciptakan sentra-sentra pertumbuhan 

ekonomi yang berbasis agribisnis  
2. Menciptakan sentra-sentra budidaya tanaman 

atau produk unggulan daerah 
3. Meningkatkan taraf kehidupan ekonomi 

masyarakat melalui usaha penanekaragaman 
pengolahan hasil pertanian 

4. Meningkatkan jaringan pemasaran bagi produk-
produk pertanian 

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Karanganyar adalah 
sektor industri 
pengolahan yang 
didukung oleh sektor 
pertanian sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Strategi dan arahan 
kebijakan Pemerintah 
daerah Kabupaten 
Karanganyar meski 
mengacu pada sektor-
sektor unggulan yang 
dimilikinya, tetapi 
terlihat lebih terfokus 
pada sektor pertanian, 
justru potensi ekonomi 
primer sektor industri 
pengolahan hanya 
sedikit disinggung 
dalam sasaran 
kebijakan 
pembangunan 
ekonomi.  
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5. Meningkatkan pendapatan daerah dari koperasi 
dan UMKM 

6. Pengembangan sentra atau klaster industri 
potensial 

KABUPATEN 
WONOGIRI 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010-
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi  Keempat:  “Mengembangkan kapasitas 
membangun jejaring kerjasama antar daerah dan 
dunia usaha untuk meningkatkan investasi fisik 
sarana prasarana, ekonomi dan permodalan, dan 
rekayasa sosial untuk mengolah potensi lokal 
Kabupaten Wonogiri sehingga memiliki 
keunggulan kompetitif di bidang industri 
pengolahan hasil pertanian (dalam arti luas), 
perdagangan, dan pariwisata dan mengurangi 
tingkat kemiskinan” 
 Untuk mencapai misi tersebut strategi dan arah 
kebijakan yang akan dilakukan adalah ; 
1. Pengembangan kerjasama antar daerah untuk 

pengembangan ekonomi yang berkelanjutan.  
2. Pengembangan kerjasama antar daerah untuk 

pengelolaan sumber daya perbatasan.  
3. Pengembangan kerjasama, pihak swasta dan 

masyarakat untuk pengembangan pasar 
tradisional 

4. Pengembangan kerjasama, pihak swasta dan 
masyarakat untuk pengembangan UMKM dan 
kluster industri.  

5. Mendekatkan pengusaha besar dan menengah 
kepada pengusaha kecil 

6. Pengembangan sarana prasarana trasportasi 
untuk mendukung pengembangan industri dan 
pasar 

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Wonogiri adalah sektor 
jasa-jasa, sektor 
pertanian dan sektor 
perdagangan yang 
didukung oleh sektor 
industri pengolahan 
sebagai potensi 
ekonomi sekunder.   

Secara umum arahaan 
kebijakan yang 
ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Wonogiri sudah 
mengacu pada sektor 
unggulan yang 
dimiliki, namun 
beberapa sektor 
unggulan seperti 
pertanian dan jasa-jasa, 
pengembangannya 
kurang diakomodir 
dalam arahan kebijakan 
tersebut.  
 

KABUPATEN 
SRAGEN 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011-
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi Kelima “Mewujudkan pengembangan  
ekonomi kerakyatan  yang  berbasis  pembangunan 
pertanian berkelanjutan”   
Strategi untuk mencapai misi kelima  adalah:  
1. Pemerataan pembangunan  
2. Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan 

meningkatkan ketrampilan SDM petani  
3. Akselerasi pembangunan infrastruktur ekonomi 

pertanian  
4. Menjaga stabilitas pangan  
5. Meningkatkan penerapan teknologi pertanian 
6. Pemberdayaan penyuluh pertanian  
7. Regulasi perda yang terkait dengan pasar 

tradisional dan PKL  

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Sragen adalah sektor 
industri pengolahan 
yang didukung oleh 
sektor pertanian dan 
perdagangan sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Fokus strategi dan 
arahan kebijakan yang 
ditetapkan Pemerintah 
Kabupaten Sragen 
dalam mewujudkan 
misi kelima terlihat 
bertumpu pada sektor 
pertanian dan 
perdagangan yang 
berstatus sektor 
ekonomi pendukung, 
sedangkan sektor 
industri pengolahan 
yang merupakan sektor 
unggulan utama masih 
belum digunakan 
sebagai sumber daya 
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8. Menjaga stabilitas iklim investasi untuk mewujudkan 
pengembangan 
ekonomi kerakyatan.  

KABUPATEN 
KLATEN 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian `daerah :  
Misi Kelima “Menumbuhkan kehidupan 
perekonomian rakyat yang dinamis yang berbasis 
pada sumber daya lokal, menjaga kelestarian 
lingkungan hidup, serta mengurangi kemiskinan” 
Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai misi 
kelima : 
1. Peningkatan dan pengembangan ekonomi daerah  

berbasis  pada  potensi  pertanian lokal  yang  
bermuara  pada  peningkatan kesejahteraan 
petani 

2. Peningkatan  kualitas  produktifitas  dan 
perlindungan tenaga kerja 

Arahan Kebijakan yang akan dilakukan : 
1. Mengembangkan kawasan  agropolitan berbasis 

keunggulan kecamatan disertai dukungan  sistem 
permodalan  dan pemasaran untuk  mendukung 
terwujudnya keunggulan daerah 

2. Mengembangkan sistem pelatihan tenaga 
kerja dan peningkatan  kerjasama dengan 
lembaga rekrutmen tenaga kerja 

Potensi ekonomi 
primer Kabupaten 
Klaten adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran yang didukung 
oleh sektor pertanian  
serta sektor industri 
pengolahan sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Strategi dan arahan 
kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Klaten 
terlihat  mengacu pada 
sektor pertanian, hal ini 
wajar karena dominasi 
sektor ini sangat kuat 
di Kabupaten Klaten 
dengan nilai IDS 4.03 , 
namun dengan hal itu 
justru sektor unggulan 
utama yang dimiliki 
Kabupaten Klaten tidak 
terakomodir untuk 
direncanakan sebagai 
salah satu strategi 
menumbuhkan 
kehidupan 
perekonomian rakyat.   

KOTA 
SURAKARTA 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian `daerah :  
Misi Pertama :  “Mengembangkan dan 
meningkatkan ekonomi kerakyatan melalui 
pengembangan sektor riil, pemberdayaan usaha 
mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) 
dengan fasilitasi kredit, menuntaskan penataan 
PKL, melanjutkan program revitalisasi pasar 
tradisional, meningkatkan  kemampuan 
manajemen pedagang pasar serta mempromosikan 
keberadaan pasar dan pedagang” 
Strategi yang akan dilakukan untuk mencapai misi 
pertama :  
1. Program pengembangan Sistem pendukung 

usaha bagi UMKMK 
2. Program peningkatan kualitas kelembagaan  

Koperasi 
3. Pengembangan kewirausahaan dan Keunggulan 

Kompetitif UMKMK 
4. Peningkatan pemasaran hasil produksi 

pertanian/perkebunan 
5. Penyusunan database potensi produksi pangan 
6. Program pengembangan industri kecil dan  

menengah 

Potensi ekonomi 
primer Kota Surakarta 
adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran yang didukung 
oleh sektor industri 
pengolahan sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Fokus dalam kebijakan 
urusan perekonomian 
Pemerintah Kota 
Surakarta, ditujukan 
pada UMKMK yang 
merupakan pelaku 
dalam sektor 
perdagangan, dalam 
misi tersebut sudah 
terlihat arahan 
kebijakan ekonomi 
didasarkan pada sektor 
unggulan yang 
dimiliki.  
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7. Pembinaan pedagang kakilima dan asongan 
 

KABUPATEN 
BANTUL 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian `daerah :  
Misi Ketiga  “Meningkatkan kesejahteraan rakyat 
melalui peningkatan kualitas pertumbuhan 
ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis 
pengembangan  ekonomi lokal, dan pemberdayaan 
masyarakat yang responsif gender”  
Arahan Kebijakan yang akan dijalankan :  
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
2. Meningkatkan investasi melalui promosi dan 

pelayanan perizinan 
3. Peningkatan SDM 
4. Mengembangkan pusat perbenihan agribisnis 

dan agropolitan 
5. Meningkatkan pengelolaan lahan marjinal 

menjadi lahan produktif maupun kawasan 
industri untuk  mengurangi alih fungsi lahan 
pertanian 

6. Pengembangan akses dan penguatan 
kelembagaan petani 

7. Pemberdayaan IKM, Koperasi dan perdagangan 
8. Meningkatkan pengembangan kawasan strategis 

dengan Berkembangnya kawasan KPY, BKM, 
Pantai selatan, GMT dan Kajigelem, Kawasan 
industri Sedayu dan Piyungan, kawasan 
agrowisata dan agropolitan, gumuk pasir 
Parangtritis, serta kawasan ibukota Kab. Bantu 

 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Bantul ini 
cukup banyak, terdapat 
5 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor pertanian, 
industri pengolahan, 
Konstruksi, Jasa-jasa 
dan Perdagangan, hotel 
dan restoran.  

Melihat arahan 
kebijakan yang akan 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Bantul, 
lebih memfokuskan 
pada sektor unggulan 
pertanian dan industri 
pengolahan, pemilihan 
tersebut tepat 
dikarenkan dominasi 
sektor tersebut kuat 
dalam perekonomian 
Kabupaten Bantul, 
yang tentunya 
menyerap banyak 
sumber daya.  

KABUPATEN 
SLEMAN 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011 -
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian `daerah :  
Misi Ketiga  “Meningkatkan kemandirian ekonomi, 
pemberdayaan ekonomi rakyat dan 
penanggulangan kemiskinan”  
 Arahan Kebijakan yang akan dijalankan : 
1. Meningkatkan revitalisasi pertanian yang bertitik 

berat agribisnis dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan 

2. Meningkatkan keamanan dan kelancaran 
distribusi perdagangan 

3. Pengembangan dan pemasaran produk 
pariwisata  

4. Meningkatkan produk dan produktivitas industri 
UMKM berorientasi pasar 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Sleman ini 
cukup banyak, terdapat 
3 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor 
konstruksi dan sektor 
jasa-jasa, didukung 
oleh potensi ekonomi 
sekunder sektor 
pertanian.   

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Sleman, 
secara keseluruhan 
telah mengakomodir 
semua sektor unggulan 
yang dimiliki, namun 
arahan kebijakan yang 
ada masih bersifat 
umum.  
 

KABUPATEN 
GUNUNG 

KIDUL 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian `daerah :  

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
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1. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan 
Agroindustri/Argobisnis/Agropolitan/ 
Minipolitan dengan kebijakan yang diarahkan 
untuk :  
a. Meningkatkan pemberdayaan petani dan 

lembaga-lembaga pendukungnya 
b. Meningkatkan produktivitas, daya saing, 

dan nilai tambah produk pertanian dan 
perikanan 

c. Meningkatkan pengembangan 
agroindustri/agrobisnis/agropolitan/ 
minipolitan untuk memberdayakan 
perekonomian masyarakat  

2. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah, dengan kebijakan yang 
diarahkan untuk :  
a. Mengembangkan usaha mikro kecil dan 

menengah agar memberikan kontribusi 
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, 
penciptaan lapangan kerja dan peningkatan 
daya saing 

b. Mengembangkan usaha skala mikro untuk 
meningkatkan pendapatan kelompok 
masyarakat berpendapatan rendah 

c. Memperbaiki lingkungan usaha dan 
menyederhankan prosedur perijinan 

d. Memperluas basis dan kesempatan berusaha 
serta menumbuhkan wirausaha baru 
berkeunggulan 

e. Meningkatkan kualitas kelembagaan 
koperasi sesuai dengan jati diri koperasi  

3. Peningkatan Investasi dan Pariwisata, dengan 
kebijakan yang diarahkan untuk :  
a. Menyederhanakan prosedur perijinan 

investasi  
b. Menciptakan kepastian hukum yang 

menjamin kepastian usaha, termasuk 
mengurangi tumpang tindih kebijakan antara 
pusat dan daerah serta antar sektor 

c. Menyempurnakan kelembagaan investasi 
yang berdaya saing, efisien, transparan, dan 
non-diskriminatif 

d. Menyederhanakan administrasi pelayanan 
perizinan pariwisata 

e. Meningkatkan penyediaan infrastruktur 
f. Meningkatkan pengembangan jenis dan 

kualitas produk-produk wisata, serta 
meningkatkan investasi di bidang pariwisata 
daerah.  

4. Peningkatan Daya Saing Industri Kecil, dengan 
kebijakan yang diarahkan untuk :  

Kabupaten Gunung 
Kidul ini cukup 
banyak, terdapat 4 
sektor yang memenuhi 
kriteria  sektor 
unggulan, sektor-sektor 
tersebut adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor 
pertanian, sektor jasa-
jasa, dan sektor industri 
pengolahan   

Kabupaten Gunung 
Kidul, secara 
keseluruhan telah 
mengakomodir semua 
sektor unggulan yang 
dimiliki, dan dalam 
setiap strategi 
dilakukan diimbangi 
dengan kebijakan yang 
jelas dan 
mengakomodir semua 
aspek.  
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a. Memperkuat struktur industri kecil 
b. Memperkuat basis produksi 
c. Meningkatkan daya saing industri kecil agar 

dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja 
d. Meningkatkan pembinaan dan fasilitas 

proses pendaftaran HAKI untuk produk-
produk unggulan daerah.  

 
KOTA 

YOGYAKARTA 
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2012 -
2017 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian `daerah :  
Misi : “Mewujudkan pemberdayaan masyarakat 
dengan gerakan Segoro Amarto” 
1. Peningkatan ekonomi masyarakat berbasis 

ekonomi kerakyatan.  
Arahan kebijakan yang akan dijalankan : 
a. Meningkatkan pembinaan koperasi dan  

lembaga keuangan mikro 
b. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku 

UMKM melalui fasilitasi permodalan,  
promosi, kerjasama usaha dan informasi 
usaha 

c. Menumbuhkembangkan jiwa  
kewirausahaan di masyarakat 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kota Yogyakarta ini 
cukup banyak, terdapat 
4 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor 
angkutan dan 
komunikasi, sektor 
jasa-jasa dan sektor 
perbankan.   

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kota Yogyakartra, 
secara keseluruhan 
terfokus pada sektor 
perdagangan,  hal ini 
tepat dilakukan, karena 
sektor unggulan Kota 
Yogyakarta adalah 
sektor perdagangan, 
hotel dan restoran, dan 
juga mempunyai 
dampak luas dalam 
perekonomian  
 

 

5. Kedungsepur 

Perwilayahan yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Demak, Semarang, 

Grobogan, Kota Semarang dan Salatiga ini, dalam perencanaan strategi dan 

arahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mengembangkan 

perekonomian daerah sudah memiliki misi yang berlandaskan potensi dan 

sektor unggulan yang ada. Pada perwilayahan ini, terdapat banyak sektor yang 

berkembang dengan baik sehingga muncul lebih dari satu sektor yang 

memenuhi kriteria sektor unggulan. Dalam memillih sektor yang 

dikembangkan Pemerintah daerah sudah secara tepat memilih sektor yang 

memiliki efek luas terhadap perekonomian di masing-masing daerah. Secara 

rinci dijelaskan pada tabel 4.12 berikut. 
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Tabel 4.12 
Keselarasan RPJMD Daerah Perwilayahan Ekonomi Regional Kedungsepur 

Dengan Potensi Ekonomi Daerah 
 

Daerah Kebijakan RPJMD Pemerintah Daerah 
Potensi 

Ekonomi Daerah 
Penjelasan 

KABUPATEN 
KENDAL 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010-
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
MIsi ketiga “Meningkatkan perkembangan usaha 
ekonomi produktif masyarakat”. Peningkatan 
pendapatan masyarakat perlu dilakukan agar  
masyarakat  memiliki  daya  beli  untuk  memenuhi  
berbagai  kebutuhan  hidup,  untuk  itu  perlu  upaya  
menumbuhkembangkan  usaha  ekonomi  produktif  
masyarakat  termasuk  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  
Menengah (UMKM), Usaha Dagang Kecil dan 
Menengah (UDKM) dan Industri  Kecil  Menengah  
(IKM)  dalam  berbagai  sektor lapangan usaha.\ 
Untuk mewujudkan misi ketiga, strategi dan arahan 
kebijakan yang dilakukan yaitu :  
1. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM). Strategi dibidang koperasi dan usaha 
kecil dan menengah adalah: 
a. Meningkatkan  jumlah  koperasi  dan  

UMKM  yang berbadan  hukum  melalui  
pengembangan  kebijakan yang berpihak 
pada tumbuh kembangnya Koperasi dan 
UMKM. 

b. Meningkatkan  akses  permodalan  bagi  
Koperasi  dan UMKM dalam berbagai 
bentuk skim kredit, khususnya Kredit  
Usaha  Rakyat  (KUR)  dan  berbagai  
bentuk  skim lainnya  yang  sesuai  dengan  
kebutuhan  Koperasi  dan UMKM. 

c. Meningkatkan  wirausahawan  baru  melalui  
pengembangan  lembaga  diklat  untuk  
melakukan  pendidikan, pelatihan,  
penyuluhan, motivasi  dan  kreatifitas  
bisnis, keahlian teknis dan keterampilan 
dasar (live skill). 

d. Meningkatkan  kapasitas  SDM  Koperasi  
dan  UMKM melalui  pengembangan  
keahlian  dan  keterampilan teknis  (alih  
teknologi  dan  inovasi  produk)  dan 
penerapan manajemen modern. 

e. Meningkatkan kualitas kelembagaan 
koperasi melalui penataan kelembagaan 
koperasi, baik dalam arti legal formal 
maupun peningkatan akuntabilitas 

Sektor unggulan atau 
potensi ekonomi primer 
Kabupaten Kendal 
adalah sektor industri 
pengolahan yang 
didukung oleh sektor 
pertanian dan 
perdagangan, hotel dan 
restoran sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.   

Strategi dan arahan 
kebijakan prioritas 
yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Kabupaten 
Kendal, sudah 
mengacu atau 
berlandaskan dengan 
sektor-sektor unggulan 
yang dimilikinya, 
dalam penjabaran 
arahan kebijakan yang 
diambilpun sudah 
mencakup aspek-aspek 
penting dalam 
pengembangan sektor.   
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pengelolaan kelembagaan Koperasi. 
f. Meningkatkan akses masyarakat terhadap 

saran bagi UMKM (pasar tradisional). 
2. Industri 

Strategi dibidang industri adalah: 
a. Meningkatkan pengembangan standarisasi 

dan manajemen HAKI. 
b. Meningkatkan fasilitasi penyediaan fasilitas 

pendukung kawasan ekonomi khusus dan 
terminal kayu terpadu. 

c. Meningkatkan pembinaan dan 
pengembangan industri kecil dan menengah 
melalui kemitraan dengan lembaga 
perguruan tinggi dan swasta. 

d. Meningkatkan akses permodalan industri 
kecil dan menengah melalui pengembangan 
jaringan kerjasama dengan lembaga 
keuangan.   

e. Meningkatkan  daya  saing  produk  industri  
kecil  dan menengah melalui pemanfaataan 
teknologi tepat guna dalam  proses  
produksi,  dan  penerapan  standarisasi 
produk industri.  

f. Mengembangkan  sentra  industri  kecil  dan  
menengah melalui pemanfaatan jalan dan 
pemanfaatan teknologi informasi  untuk  
membuka  akses  pemasaran  produk 
industri.  

g. Mengembangkan kluster industri melalui 
pengembangan kemitraan kerjasama antar 
pengusaha industri kecil dan menengah 
yang sejenis. 

3. Perdagangan  
Strategi dibidang perdagangan adalah: 
a. Meningkatkan penggunaan produk dalam 

negeri. 
b.  Meningkatkan fasilitasi penyediaan 

fasilitas infrastruktur pendukung 
pelabuhan. 

c. Meningkatkan pelaksanaan perlindungan 
konsumen dan pengawasan barang dan jasa 
yang beredar. 

d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap 
sarana perdagangan melalui pengembangan 
pasar desa menjadi pasar tradisional (antar 
desa). 

e. Meningkatkan perijinan usaha perdagangan 
melalui pemberian kemudahan dalam 
proses perijinan usaha. 

f. Meningkatkan akses dan promosi pasar 
untuk produk berorientasi eksport melalui 
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pemanfaatan teknologi informasi dan 
pemanfaatan jaringan usaha. 

g. Penataan dan pemanfaatan kawasan 
tertentu sebagai lokasi pedagang kreatif 
lapangan. 

h. Penyempurnaan sistem distribusi barang 
dan jasa yang efektif dan efisien. 

i. Peningkatan eksport non migas melalui 
pengembangan komoditas unggulan daerah. 

4. Pertanian  
Strategi dibidang pertanian adalah: 
a. Meningkatkan produksi pertanian melalui 

pengembangan pola tanam yang 
menyesuaikan kondisi alam dan lahan.  

b. Memperkuat sistem pemasaran dan 
manajemen usaha pertanian serta untuk 
mendukung pengembangan agroindustri. 

c. Meningkatkan produktivitas pertanian dan 
perkebunan melalui pengembangan usaha 
pertanian kawasan.  

d. Meningkatkan  SDM  petani  dan  
kelembagaan pendukung  pertanian  melalui  
kerjasama  dengan lembaga  perguruan  
tinggi  dan  lembaga  non government. 

KABUPATEN 
DEMAK 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011 -
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi ketiga  “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan 
Ekonomi Rakyat yang berbasis Pertanian, 
Kelautan dan Perikanan, UMKM, dan Pariwisata” 
Untuk mewujudkan misi ini, strategi yang dijalankan 
yaitu :  
1. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi koperasi, 

UKM dan lembaga ekonomi perdesaan terhadap 
sumberdaya produktif.  

2. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi 
pengelolaan usaha pertanian/perkebunan.  

3. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi 
pengelolaan usaha peternakan. 

4. Meningkatkan pembinaan usaha kehutanan dan 
mengembangkan diversifikasi produk hasil 
hutan.  

5. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi 
pengelolaan usaha perikanan. 

6. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi 
pengelolaan usaha IKM 

7. Meningkatkan fasilitas kerjasama perdagangan 
dan perlindungan konsumen.  

 
 
 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Demak ini 
cukup banyak, terdapat 
3 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor jasa-
jasa dan sektor 
pertanian.  

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Demak, 
secara keseluruhan 
terfokus pada sektor 
perdagangan dan 
pertanian,  hal ini tepat 
dilakukan, karena 
sektor unggulan 
pertanian dan  
perdagangan, hotel dan 
restoran, mempunyai 
dampak luas dalam 
perekonomian dan 
kontribusinya 
mendominasi struktur 
perekonomian 
Kabupaten Demak.  
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KABUPATEN 
SEMARANG 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi kedua “Mengembangkan produk unggulan 
berbasis potensi lokal (intanpari) yang sinergi dan 
berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk 
menciptakan lapangan kerja dan peningkatan 
pendapatan”  
Untuk mewujudkan misi ini, arahan kebijakan yang 
dilakukan yaitu :  
1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah 

yang berwawasan lingkungan. Kebijakan  ini  
diarahkan  dalam  rangka  mencapai  tujuan  
meningkatnya  kegiatan  usaha  ekonomi  daerah  
dan  termanfaatkannya  sumberdaya  alam secara  
optimal  dan berkelanjutan, melalui :  
a. Pembentukan  sentra/klaster  usaha  skala  

UMKM  dengan  produk  khas  daerah  yang 
memiliki daya saing.  

b. Peningkatan  akses  petani  terhadap  sarana  
produksi,  modal  dan  pemasaran  serta 
teknologi pertanian.  

c. Diversifikasi  usaha  pertanian  menuju  
agrobisnis,  agroindustri  dan  agrowisata 
dalam  rangka  meningkatkan  nilai  tambah  
produk  dan  daya  tarik  usaha  sektor 
pertanian.  

d. Fasilitasi pengembangan objek-objek wisata 
yang berbasis masyarakat dan budaya lokal, 
dengan memanfaatkan sumberdaya alam 
(agrowisata).  

e. Penerapan  teknologi  tepat  guna  
berwawasan  lingkungan  dalam  rangka 
pengembangan  jenis  dan  kualitas  produk  
industri  lokal  serta  pelestarian sumberdaya 
alam. 

2. Menyediakan infrastruktur daerah sebagai 
pendorong investasi dan perekonomian.  
Kebijakan  ini  diarahkan  dalam  rangka  
mencapai  tujuan  terwujudnya  infrastruktur 
pembangunan yang berkualitas dan merata di 
seluruh wilayah, melalui :  
a. Fasilitasi pembangunan kawasan industri 

yang dapat menyerap tenaga kerja lokal yang 
didukung dengan penyediaan air bersih dan 
listrik.  

b. Penyediaan infrastruktur jalan dan 
pengembangan moda transportasi yang 
berkualitas dan merata di seluruh wilayah.  

c. Penyediaan  fasilitas  umum  perdesaan  yang  
memadai  berupa  jalan,  jembatan, irigasi,  

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Semarang 
ini cukup banyak, 
terdapat 3 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor industri 
pengolahan dan sektor 
konstruksi,  yang 
dikukung dengan 
potensi ekonomi 
sekunder pertanian.  

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Semarang, 
secara keseluruhan 
terfokus pada sektor 
industri pengolahan 
dan pertanian,  hal ini 
tepat dilakukan, karena 
sektor tersebut 
merupakan sektor 
unggulan yang dimiliki 
dan mempunyai 
dampak luas dalam 
perekonomian, terlihat 
dari dominasi sektor 
industri pengolahan 
yang kuat dan potensi 
perkembangan sektor 
pertanian yang tinggi.  
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embung,  sarana  air  bersih,  perumahan  dan  
permukiman,  sanitasi lingkungan,  sarana  
dan  prasarana  kesehatan,  pendidikan,  
penerangan, pemerintahan dan pasar 
tradisional serta lainnya.  

d. Penataan infrastruktur perkotaan berupa 
trotoar, drainase, manajemen trafik, ruang 
terbuka hijau, lampu penerangan jalan dan 
lain-lain.  

e. Penyediaan  prasarana  dan  ruang  publik  
perkotaan  seperti  gedung  olah  raga, taman, 
gedung olah raga serta ruang publik lainnya. 

f. Peningkatan pengelolaan persampahan dan 
limbah. 

KABUPATEN 
GROBOGAN 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011 -
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi  Keempat:  “Memantapkan pembangunan 
ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan 
berkembangnya pembangunan di bidang pertanian 
dalam arti luas, industri, perdagangan dan 
pariwisata” 
 
 Untuk mencapai misi tersebut strategi dan arah 
kebijakan yang akan dilakukan adalah ; 
1. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran 

produk unggulan.  
2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan bahan, 

teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan 
pemasaran serta kemitraan.  

3. Revitaslisasi peran penyuluh pertanian.  
4. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana 

produksi pertanian.  
5. Meningkatkan pengawasan peredaran dan 

kelancaran distribusi pupuk dan pestisida. 
6. Menguatkan kelembagaan pertanian, koperasi 

dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis 
ekonomi masyarakat.  

7. Meningkatkan keterampilan usaha industri dan 
berkembangnya usaha industri. 

8. Meningkatkan dan mengembangkan usaha 
masyarakat perdagangan. 

9. Meningkatkan usaha di sektor pariwisata 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Grobogan 
ini cukup banyak, 
terdapat 3 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor jasa-jasa, 
pertanian dan sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran.   

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Grobogan, 
secara keseluruhan 
terfokus pada sektor 
pertanian,  hal ini tepat 
dilakukan, karena 
sektor tersebut 
memiliki dominasi 
yang kuat pada 
perekonomian 
Kabupaten Grobogan,  
namun untuk sektor 
unggulan perdagangan 
dan jasa-jasa belum 
terdapat arahan 
kebijakan yang khusus. 
Ketiga sektor unggulan 
tersebut memiliki 
keterkaitan yang tinggi 
jika dapat 
dikembangkan secara 
merata.  

KOTA 
SEMARANG 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
“Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing 
Daerah” 
Strategi  dan  arah  kebijakan  pembangunan  dalam  
mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah 
meliputi : 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kota Semarang ini 
cukup banyak, terdapat 
3 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kota Semarang, secara 
keseluruhan terfokus 
pada sektor 
perdagangan,  hal ini 
tepat dilakukan, karena 
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1. Pengembangan  kelembagaan  koperasi,  dengan 
kebijakan  diarahkan pada : 
a. Penerapan manajemen modern pada 

koperasi; 
b. Penyehatan koperasi; 
c. Gerakan bangkit 1000 koperasi. 

2. Pengembangan akses pelayanan dan sumber 
pendanaan Koperasi dan UMKM, dengan 
kebijakan pembangunan diarahkan pada : 
a. Fasilitasi permodalan koperasi dan UMKM; 
b. Peningkatan akses permodalan masyarakat 

miskin 
c. Pendampingan usaha produktif koperasi. 

3. Pengembangan  kebijakan  peningkatan  
ekonomi  lokal,  dengan kebijakan  
pembangunan  diarahkan  pada  pengembangan  
koperasi berbasis potensi ekonomi; 

4. Pengembangan  kualitas  SDM  koperasi,  
dengan  kebijakan pembangunan  diarahkan  
pada  pengembangan  SDM  Kader  dan 
Pengurus Koperasi. 

5. Pengembangan kebijakan dan infrastruktur 
investasi,  dengan kebijakan pembangunan 
diarahkan pada : 
a. Pengembangan iklim investasi yang 

kondusif dari segi permodalan, infrastruktur, 
kelembagaan serta kepastian dan keamanan 
berinvestasi. 

b. Pengembangan pranata investasi; 
c. Pengembangan pranata pelayanan perijinan 

investasi; 
d. Pengembangan kewirausahaan dan produk 

unggulan yang berdaya saing; 
e. Fasilitasi kerjasama dan promosi antar 

pelaku usaha 
f. Pengembangan manajemen dan inovasi 

BUMD yang menguntungkan. 
g. Pengembangan sistem informasi penanaman 

modal. 
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas  produk 

pertanian dan  perkebunan, dengan kebijakan 
pembangunan diarahkan pada : 
a. Pengembangan produk pertanian unggulan; 
b. Pengembangan dan penerapan teknologi 

pertanian; 
c. Pengembangan sarana prasarana produksi 

pertanian; 
d. Fasilitasi dan pengembangan insentif bagi 

petani. 
7. Pengembangan  pola  perpasaran  tradisional  

dan  modern,  dengan kebijakan pembangunan 

sektor-sektor tersebut 
adalah sektor 
konstruksi, jasa dan 
sektor perdagangan, 
hotel dan restoran, 
yang didukung oleh 
sektor industri 
pengolahan sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.    

sektor tersebut 
memiliki kontribusi 
yang kuat pada 
perekonomian Kota 
Semarang,  selain itu 
Kota Semarang yang 
merupakan Ibu kota 
Provinsi Jawa Tengah 
merupakan pintu 
masuk, maupun keluar 
perdagangan komoditas 
sektor dari 
Kabupaten/Kota lain.  
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diarahkan pada : 
a. Revitalisasi pasar-pasar tradisional; 
b. Pengendalian pertumbuhan usaha retail 

modern; 
c. Penataan PKL secara humanis dan beradab. 

8. Pengembangan  Ekspor  komoditas  non  migas,  
dengan  kebijakan pembangunan diarahkan 
pada: 
a. Fasilitasi pengembangan produk unggulan; 
b. Pengembangan jejaring usaha dan jaringan 

informasi perdagangan; 
c. Fasilitasi daerah tujuan ekspor; 
d. Fasilitasi pembangunan expo and trading 

centre; 
e. Fasilitasi promosi perdagangan; 
f. Pengembangan hubungan kerja dan 

perlindungan terhadap konsumen. 
9. Pengembangan  produk  industri  unggulan,  

dengan  kebijakan pembangunan diarahkan 
pada: 
a. Pengembangan potensi ekonomi lokal 

berbasis kluster; 
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi 

berbasis teknologi. 
10. Pengembangan  kebijakan  industri  dan  industri  

penunjang,  dengan kebijakan pembangunan 
diarahkan pada : 
a. Peningkatan  kerjasama  antar  wilayah,  

pelaku  dan  sektor  dalam rangka 
pengembangan kawasan ekonomi; 

b. Pengembangan  dan  pelayanan  sistem  
inovasi  berbasis  teknologi industri; 

c. Pengembangan industri ramah lingkungan. 
KOTA 

SALATIGA 
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2011 -
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian `daerah :  
RPJMD Kota Salatiga periode 2011 – 2016 tidak 
terpublikasikan 

- - 
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6. Wanarakurti 

Perwilayahan yang terdiri dari Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati ini, dalam 

perencanaan strategi dan arahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah daerah 

untuk mengembangkan perekonomian daerah sudah memiliki misi yang 

berlandaskan potensi dan sektor unggulan yang ada, namun untuk Kabupaten 

Kudus dan Pati, arahan kebijakan yang diambil belum memiliki cakupan yang 

mendalam untuk mengembangkan sektor unggulan yang dimiliki. Secara rinci 

dijelaskan pada tabel 4.13 berikut. 

Tabel 4.13 
Keselarasan RPJMD Daerah Perwilayahan Ekonomi Regional Wanarakurti 

Dengan Potensi Ekonomi Daerah 
 

Daerah Kebijakan RPJMD Pemerintah Daerah 
Potensi 

Ekonomi Daerah 
Penjelasan 

KABUPATEN 
JEPARA 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2012 -
2017 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi kedua “Pemberdayaan  ekonomi  rakyat  
melalui peningkatan  nilai  tambah  sektor-sektor  
produktif (UMKM,  koperasi,  pertanian,  nelayan,  
dan perburuhan)  bagi  upaya  perluasan  
kesempatan berusaha  dan  kesempatan  kerja  
guna memberantas pengangguran dan 
kemiskinan.” 
Misi  pembangunan  Kabupaten  Jepara  terkait  
dengan pemberdayaan ekonomi rakyat akan 
diupayakan perwujudannya dengan arah kebijakan 
sebagai berikut: 

a. Mendorong  produktivitas  usaha  
menengah,kecil,  dan  mikro (UMKM)  dan  
koperasi  dengan  memberikan  fasilitas  
akses pembiayaan modal usaha dan investasi 
dengan pola subsidi bunga. 

b. Mendayagunakan  fasilitas  “Resi  Gudang”  
dengan  fasilitas penjaminan  yang  digaransi  
oleh  pemerintah  daerah  sehingga petani 
dapat memperkuat posisi jual ketika 
menghadapi pasar. 

c. Orientasi kebijakan industri yang pro job, 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Jepara 
cukup banyak, terdapat 
3 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor jasa-
jasa dan sektor industri 
pengolahan,  yang 
didukung sektor 
pertanian sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder.  

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Jepara, 
secara keseluruhan 
terfokus pada sektor 
perdagangan dan 
industri,  hal ini tepat 
dilakukan, sektor 
tersebut memiliki 
kekuatan dalam 
perekonomian 
Kabupaten Jepara, 
langkah yang baik juga 
dilakukan oleh 
Pemerintah daerah 
dengan memberikan 
arahan kebijakan pula 
pada sektor pertanian, 
yang meski merupakan 
potensi ekonomi 
sekunder namun 
dominasinya cukup 
besar.  
.   
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membuka kesempatan kerja yang lebar 
dengan menurunkan “high cost economy” 
dengan menata birokrasi dan regulasi daerah 
terkait investasi. 

d. Memperkuat  posisi  tawar  petani  dalam  
pasar  produk  pertanianmelalui  kerjasama  
pengolahan  dan  pembelian  produk  
pertanian oleh pemerintah daerah. 

e. Optimalisasi lahan tambak untuk perikanan 
darat dan revitalisasi alat tangkap untuk 
pemberdayaan nelayan. 

f. Pengolahan pasca panen ikan. 
g. Mendorong  terbentuknya  pola  pembinaan  

petani  lewat  kelompok tani  dan  koperasi  
tani,  dimana  kelompok -kelompok  tani  
tersebut diberi  insentif  untuk  
mengembangkan  peternakan  sapi  atau 
kambing. 

h. Mengembangkan  pola  tumpang  sari  
tanaman  ladang  dan  kebun  yang  diarahkan  
untuk  menunjang  sumber  bahan  baku  
untuk industri  kerajinan  rakyat  yang  bisa  
diarahkan  untuk mengembangkan industri 
skala rumah tangga (kecil) di pedesaan. 

i. Mengembangkan penanaman hutan tanaman 
industri sebagai sumber bahan baku kayu 
maupun perkebunan tanaman pangan.  

KABUPATEN 
KUDUS 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2013 -
2018 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi pertama : “Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  
Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  bagi  
peningkatan  kesejahteraan masyarakat” 
Arah  kebijakan  sebagai  pedoman  strategi  yang  
akan  ditempuh  adalah  sebagai  
berikut : 
 
1. Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan 

UMKM 
2. Meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar 

produk UMKM 
Misi 4   : “Perlindungan usaha dan kesempatan 
kerja secara luas dan menyeluruh” 
Arah  kebijakan  sebagai  pedoman  strategi  yang  
akan  ditempuh  adalah  sebagai berikut : 
1. Meningkatkan aksesibilitas sumber daya 

produktif bagi pelaku usaha; 
2. Meningkatkan jejaring pemasaran; 
3. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja; 
4. Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja;  
5. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Kudus ini 
adalah sektor industri 
pengolahan dan sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sehingga  
memenuhi kriteria  
sebagai sektor 
unggulan.  

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Kudus, 
secara keseluruhan 
terfokus pada sektor 
perdagangan dan 
industri pengolahan,  
hal ini tepat dilakukan, 
karena sektor tersebut 
merupakan sektor 
unggulan, namun 
melihat besarnya 
dominasi sektor 
industri dan 
kompleksitas 
permasalahan yang ada 
dalam sektor tersebut, 
kebijakan yang diambil 
oleh Pemerintah daerah 
Kabupaten Kudus 
terlihat masih terlalu 
umum.  
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daerah, kepastian biaya perijinan serta 
standarisasi pelayanan perijinan. 

Misi 5 : “Meningkatkan perekonomian daerah 
yang berdaya saing” 
Arah  kebijakan  sebagai  pedoman  strategi  yang  
akan  ditempuh  adalah  sebagai berikut : 
1. Meningkatkan  promosi  dan  pengelolaan  

pariwisata  serta  potensi pariwisata; 
2. Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif; 
3. Meningkatkan pengawasan barang bersubsidi; 
4. Meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah 

potensi ekspor; 
5. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya 

pertanian yang berwawasan lingkungan. 
KABUPATEN 

PATI 
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2013 -
2018 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Misi 6 : “Meningkatkan fasilitasi dan penguatan 
kelembagaan koperasi, LKM dan UMKM untuk 
mendorong daya saing daerah”  
Arahan kebijakan yang dijalankan :  
1. Peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi, 

LKM dan UMKM 
2. Peningkatan daya saing produk industri UMKM 

baik di dalam maupun di luar negeri 
Misi 7 : “Meningkatkan pemanfaatan potensi 
pertanian dan perikanan untuk mendukung 
ketahanan pangan daerah” 
Arahan Kebijakan yang akan dijalankan :  
1. Pengembangan budidaya perikanan dengan 

normalisasi saluran tambak  
2. Pengembangan perikanan tangkap dengan 

pembangunan dermaga, dok kapal dan kolam 
tambat kapal nelayan 

3. Pengembangan dan pengelolaan drainage dan 
jaringan irigasi pertanian  

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Pati cukup 
banyak, terdapat 3 
sektor yang memenuhi 
kriteria  sektor 
unggulan, sektor-sektor 
tersebut adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor 
pertanian dan sektor 
industri pengolahan.  

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Pati, secara 
keseluruhan terfokus 
pada sektor industri 
pengolahan dan sektor 
pertanian sub sektor 
perikanan. Kebijakan 
yang diambil sudah 
selaras dengan sektor 
unggulan yang 
dimiliki.  

 

7. Banglor 

Perwilayahan yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Blora ini, dalam 

perencanaan strategi dan arahan kebijakan yang dilakukan Pemerintah daerah 

untuk mengembangkan perekonomian daerah sudah memiliki misi yang 
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berlandaskan potensi dan sektor unggulan yang ada. Secara rinci dijelaskan 

pada tabel 4.14 berikut.  

Tabel 4.14 
Keselarasan RPJMD Daerah Perwilayahan Ekonomi Regional Banglor Dengan 

Potensi Ekonomi Daerah 
 

Daerah Kebijakan RPJMD Pemerintah Daerah 
Potensi 

Ekonomi Daerah 
Penjelasan 

KABUPATEN 
REMBANG 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2016 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
RPJMD Kabupaten Rembang periode 2010 – 2015 
tidak dipublikasikan.   

- 
- 
 

KABUPATEN 
BLORA 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah :  
Tujuan ketiga “Meningkatkan produktivitas dan 
daya saing pertanian beserta pemasaran hasilnya” 
Arah kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan 
ketiga yaitu sebagai berikut: 
1. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran 

produk pertanian unggulan 
2. Peningkatan kemampuan pengelolaan lahan, 

teknik budidaya, pengolahan pasca panen dan 
pemasaran serta kemitraan. 

3. Revitalisasi peran penyuluh pertanian. 
4. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana 

produksi pertanian. 
5. Meningkatkan pengawasan peredaran dan 

kelancaran distribusi pupuk dan pestisida. 
6. Menguatkan kelembagaan kelompok/klaster 

pertanian. 

Potensi sektor-sektor 
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Blora ini 
adalah sektor pertanian, 
sehingga memenuhi 
kriteria sebagai sektor 
unggulan.  

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Blora, 
secara keseluruhan 
terfokus pada sektor 
pertanian. Kebijakan 
yang diambil sudah 
selaras dengan sektor 
unggulan yang 
dimiliki. 

 

 

8. Barlingmascakep 

Perwilayahan yang terdiri dari Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, 

Banyumas, Cilacap dan Kebumen ini, dalam perencanaan strategi dan arahan 

kebijakan yang dilakukan Pemerintah daerah untuk mengembangkan 
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perekonomian daerah masih mengakomodir seluruh sektor dan muatan isi 

kebijakannya belum spesifik, tidak terlihat arah pembangunan ekonomi 

diarahakan pada sektor-sektor unggulan. Selain itu ketersediaan data RPJMD 

pada beberapa kabupaten sangat kurang. Secara rinci dijelaskan pada tabel 

4.15 berikut. 

Tabel 4.15 
Keselarasan RPJMD Daerah Perwilayahan Ekonomi Regional Barlingmascakep 

Dengan Potensi Ekonomi Daerah 
 

Daerah Kebijakan RPJMD Pemerintah Daerah 
Potensi 

Ekonomi Daerah 
Penjelasan 

KABUPATEN 
BANJARNEGARA 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD yang berfokus 
pada pengembangan perekonomian daerah :  
RPJMD Kabupaten Rembang tidak 
dipublikasikan.   

- .  - 

KABUPATEN 
PURBALINGGA 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD yang berfokus 
pada pengembangan perekonomian daerah :  
RPJMD Kabupaten Purbalingga tidak 
dipublikasikan.   

- - 

KABUPATEN 
BANYUMAS 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2008 -
2013 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah : 
“Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan 
ekonomi dengan menekankan pada pengembangan 
investasi berbasis sektor unggulan daerah dan 
pemberdayaan ekonomi kerakyatan” 
Arahan kebijakan yang dilakukan :  
1. Pembangunan industri diarahkan pada 

pengembangan peran industri kecil dan 
menengah agar setara dengan industri besar, 
sehingga menjadi pondasi perekonomian yang 
kokoh dan pengembangan kawasan industri dan 
penyediaan sarana prasarana penunjang industri.  

2. Pembangunan perdagangan diarahkan pada 
pengembangan jaringan distribusi bagi produk 
lokal secara terpadu dan berkesinambungan serta 
penyediaan barang-barang kebutuhan pokok 
secara merata ke seluruh wilayah kabupaten 
Banyumas.  

3. Pembangunan koperasi dan UKM diarahkan 
pada pengembangan UKM untuk memberikan 
kontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah, 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Banyumas 
cukup banyak, terdapat 
3 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor jasa-
jasa dan sektor industri 
pengolahan,  yang 
didukung sektor 
pertanian sebagai 
potensi ekonomi 
sekunder. 

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Banyumas, 
secara keseluruhan 
masih bersifat umum 
dan belum terlihat pada 
sektor mana 
Pemerintah Kabupaten 
Banyumas akan 
mengembangkan 
aktivitas 
perekonomiannya. 
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penciptaan lapangan kerja dan daya saing 
daerah.  

4. Pembangunan pertanian diarahkan pada 
pembangunan agropolitan untuk mencapai 
ketahanan dan kemandirian pangan daerah 
melalui pengembangan produk dan produktivitas 
pertanian unggulan.  

KABUPATEN 
CILACAP 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2008 -
2012 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah : 
1. Urusan Pertanian : 

a. Program Peningkatan kesejahteraan Petani 
b. Program Peningkatan penerapan teknologi 

pertanian/perkebunan.  
c. Program Peningkatan produksi 

pertanian/perkebunan  
d. Program  pemberdayaan  penyuluhan  

pertanian/perkebunan lapangan  
e. Program pencegahan dan penanggulangan 

penyakit ternak  
f.  Program peningkatan produksi hasil 

peternakan  
g. Program peningkatan pemasaran hasil 

produksi peternakan  
h. Program peningkatan penerapan teknologi 

peternakan 
2. Urusan Kelautan dan Perikanan :  

a. Program pemberdayaan Ekonomi 
Masyarakat Pesisir. 

b. Program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  
pengawasan dan pengendalian sumber daya 
kelautan 

c. Program  Peningkatan  Kesadaran  dan  
Penegakkan  Hukum  dalam pendayagunaan 
Sumber Daya Laut  

d. Program pengembangan budidaya perikanan  
e. Program pengembangan perikanan tangkap  
f. Program pengembangan sistem penyuluhan 

perikanan.  
g. Program  optimalisasi  pengelolaan  dan  

pemasaran  produksi perikanan  
h. Program Pengembangan kawasan budidaya 

laut, air payau dan air tawar. 
3. Urusan Perdagangan :   

a. Program perlindungan konsumen dan 
pengamanan perdagangan.  

b. Program Peningkatan efisiensi perdagangan 
dalam negeri  

c. Program pembinaan pedagang kaki lima dan 
asongan 

d. Program Peningkatan dan Pengembangan 

Potensi sektor-sektor 
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Cilacap ini 
adalah sektor industri 
pengolahan dan sektor 
perdagangan hotel dan 
restoran, sehingga  
memenuhi kriteria  
sebagai sektor 
unggulan. 

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Cilacap, 
secara keseluruhan 
masih bersifat umum 
dan belum terlihat pada 
sektor mana 
Pemerintah Kabupaten 
Banyumas akan 
mengembangkan 
aktivitas 
perekonomiannya. 
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Ekspor 
4. Urusan Perindustrian :  

a. Program peningkatan kapasitas Iptek 
Sistem Produksi  

b. Program Pengembangan industri kecil dan 
menengah 

c. Program peningkatan kemampuan 
teknologi industri, 

KABUPATEN 
KEBUMEN 

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD periode 2010 -
2015 yang berfokus pada pengembangan 
perekonomian daerah : 
Misi ketiga : “Mengoptimalkan Pengelolaandan 
Pemanfaatan Potensi Daerah untuk Kemakmuran 
Rakyat” 
Arahan kebijakan untuk mewujudkan misi ketiga :  
1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas produksi 

pertanian 
2. Meningkatnya efektivitas kelembagaan pangan 
3. Meningkatnya kontribusi koperasi dan UMKM 

terhadap kesejahteraan masyarakat. 
4. Mengembangkan dan meningkatkan daya jual 

potensi wisata 

Potensi sektor-sektor  
ekonomi yang 
berkembang baik pada 
Kabupaten Kebumen 
cukup banyak, terdapat 
3 sektor yang 
memenuhi kriteria  
sektor unggulan, 
sektor-sektor tersebut 
adalah sektor 
perdagangan, hotel dan 
restoran, sektor jasa-
jasa dan sektor 
pertanian. 

Melihat arahan 
kebijakan yang 
dijalankan Pemerintah 
Kabupaten Banyumas, 
secara keseluruhan 
masih bersifat umum 
dan belum terlihat pada 
sektor mana 
Pemerintah Kabupaten 
Banyumas akan 
memfokuskan 
perkembangan aktivitas 
perekonomiannya. 

 

Dari 8 perwilayahan ekonomi regional baru terdapat 4 perwilayahan yang 

Kabupaten/Kota di dalamnya memiliki keselarasan antara kebijakan pembangunan 

ekonomi dalam RPJMD terhadap sektor-sektor unggulan yang dimiliki, keselarasan 

ini penting karena merupakan pondasi awal untuk membangun sebuah perekonomian 

daerah. Selain itu kita juga harus mengingat tentang ketersediaan anggaran yang 

kecil, jika kebijakan atau progam yang dirancang tidak sesuai dengan sumber daya 

atau sektor yang mempunyai peran terhadap perekonomian daerah maka pengeluaran 

yang dilakukan pemerintah akan berdampak kecil pada peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, belum juga terkendala oleh masalah oknum-oknum pejabat publik yang 

memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan kelompok atau pribadi, yang tentu akan 

menguras porsi anggaran yang sudah kecil.  




