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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Pilar pendukung perekonomian Provinsi Jawa Tengah berdasarkan PRDB 

tahun 2009-2013 adalah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, 

hotel dan restoran. Pergerakan ekonomi makro Provinsi tentunya merupakan 

cerminan aktivitas perekonomian Kabupaten/Kota di dalamnya, namun 

berdasarkan analisis sektor unggulan melalui perhitungan angka indeks IDS, 

IPPS, SLQ dan DLQ menunjukan 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). 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 di Kabupaten/Kota dalam menopang aktivitas 

perekonomiannya. 

Pilar  pembentuk  struktur  ekonomi  Provinsi  DI Yogyakarta berdasarkan 

data PDRB tahun 2009-2013 adalah  sektor perdagangan (21 persen), jasa-jasa  

(17 persen),  dan  pertanian  (16 persen). Pergerakan ekonomi makro Provinsi 

tentunya merupakan cerminan aktivitas perekonomian Kabupaten/Kota di 

dalamnya, namun berdasarkan analisis sektor unggulan melalui perhitungan 

angka indeks IDS, IPPS, SLQ dan DLQ menunjukan sektor  unggulan  di  

Provinsi  DIY  adalah  sektor perdagangan,  hotel  dan  restoran  yang  terdapat  
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pada  Kabupaten  Bantul  dan Sleman. Di dalam Provinsi DIY terdapat 

sentarlistik pembangunan ekonomi, terlihat dari Kota Yogyakarta dengan luas 

wilayah 32,5 km2setara 1,025 persen dari luas wilayah Provinsi DIY aktivitas 

perekonomiannya mampu menyumbang 26 persen nilai PDRB, selain itu 

mempunyai tiga sektor yang masuk dalam kriteria sektor unggulan.  

Analisis keterkaitan ke belakang (backwardlinkage) dan keterkaitan ke 

depan (forwardlinkage) menunjukan sektor kunci di Provinsi Jawa Tengah 

adalah sektor pertambangan lainnya, industri makanan ternak, industri kimia 

dan pupuk, industri mesin-mesin dan perlengkapan listrik, dan industri 

pengolahan dan pengawetan makanan. Dari kelima sektor kunci tersebut, empat 

sektor kunci merupakan sub sektor dari sektor industri pengolahan. Kuatnya 

keterkaitan sektor industri pengolahan ini karena output dari sub sektor industri 

pengolahan digunakan oleh 32 sektor lainnya dan sektor ini juga memerlukan 

input dari 59 sektor lainnya. Untuk Provinsi DIY terdapat sepuluh sektor kunci 

yaitu ektor kendaraan bermotor kecuali sepeda motor (52), listrik (61), bank 

dan lembaga keuangan lainnya (73), barang-barang perhiasan  (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). 

Sistem perwilayahan ekonomi regional yang memadukan antara aspek 

homogenitas, fungsional, nodalitas dan administratif dengan pengembangan 

wilayah Jawa Tengah bentukan BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah 
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menghasilkan delapan perwilayahan ekonomi regional yang mencakup wilayah 

Provinsi Jawa Tengah dan DIY, delapan perwilayahan tersebut adalah  

1. Bergasmalang     

terdiri dari : Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan Kota Tegal. 

2. Petalong 

terdiri dari : Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota  Pekalongan. 

3. Rogopurwomanggung 

terdiri dari : Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, Magelang, Wonosobo, 

Temanggung dan Kota Magelang. 

4. Subosukawonosraten Mantuldulyo  

terdiri dari : Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri,  

Sragen, Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung 

Kidul dan Kota Yogyakarta  

5. Kedungsepur  

terdiri dari : Kabupaten  Kendal,  Demak, Semarang, Grobogan, Kota 

Semarang dan Salatiga.  

6. Wanarakuti  

terdiri dari : Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. 

7. Banglor  

terdiri dari : Kabupaten  Rembang  dan  Blora 
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8. Barlingmascakeb  

terdiri dari : Kabupaten  Banjarnegara,  Purbalingga, Banyumas,  Cilacap  

dan  Kebumen. 

Delapan wilayah tersebut memiliki keterkaitan dalam potensi ekonomi, dan 

infrastuktur sehingga dapat dikembangkan untuk mengurangi kesenjangan 

ekonomi tiap wilayah.  

Berdasarkan pengkelompokan perwilayah ekonomi regional tersebut juga 

dapat dibentuk perwilayahan daerah kutub pertumbuhan, hasil analisis yang di 

tinjau dari keterkaitan aktivitas perekonomian dan  ketersediaan fasilitas dan 

kemudahan layanan publik, menunjukan perwilayahan Kedungsepur dan 

Subosukawonosraten Mantuldulyo sebagai  perwilayahan  daerah  kutub  

pertumbuhan, karena perwilayahan tersebut memiliki potensi atau sektor 

unggulan yang sama dengan sektor kunci di Provinsi Jawa Tengah dan DIY, 

serta memiliki fasilitas layanan publik yang lengkap.  

Keselarasan antara sektor unggulan atau potensi ekonomi yang dimiliki 

dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah hanya terdapat pada 

empat perwilayahan ekonomi regional, masih kurangnya keselarasan ini 

menunjukan ketidakpekaan Pemerintah daerah terhadap potensi-potensi 

ekonomi primer yang dimilikinya.  
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5.2 Implikasi Kebijakan 

Dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY serta mengoptimalkan pengalokasian anggaran agar memiliki dampak 

yang luas bagi kesejahteraan masyarakat maka kebijakan prioritas 

pembangunan diarahkan pengembangan sektor yang merupakan potensi 

ekonomi primer atau yang mencakup sektor kunci dan sektor unggulan yaitu 

sektor industri pengolahan, karena sektor ini memiliki keterkaitan pajang yang 

mampu mencakup 32 sektor ke depan dan 59 sektor ke belakang. Dalam 

pengembangan sektor industri pengolahan perlu adanya dukungan dari 

Pemerintah Provinsi maupun Daerah terutama dalam kemudahan izin 

penanaman modal, keselarasan peraturan adalah pondasi utama untuk 

mendorong investor menanamkan modal pada sektor industri pengolahan, 

selain itu pembangunan infrastruktur yang merata dan berlandaskan prioritas 

kebutuhan daerah perlu dikembangkan pada seluruh Kabupaten/Kota agar 

penanaman modal tidak tersentralistik di beberapa wilayah saja.  

Pengembangan delapan potensi perwilayahan ekonomi regional dapat 

dijadikan salah satu alternatif kebijakan untuk meningkatkan prestasi 

perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan DIY, perlu adanya sinergi antar 

BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah dan DIY untuk menggerakan sistem 

perwilayahan yang mencakup wilayah dua Provinsi ini, perwilayahan 

Kedungsepur dan Subosukawonosraten Mantuldulyo dapat dijadikan poros 

dalam pengembangan delapan potensi perwilayahan ekonomi regional , strategi 
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daerah pinggiran dan pusat dapat diterapkan dalam kondisi ini, Kedungsepur 

dan Subosukawonosraten Mantuldulyo di gunakan sebagai daerah pusat dan 

perwilayahan lain sebagai pinggiran, dengan statusnya sebagai daerah kutub 

pertumbuhan maka perwilayahan Kedungsepur dan Subosukawonosraten 

Mantuldulyo diharapkan dapat menarik aktivitas perekonomian dan 

sumberdaya pada perwilayahan lain sehingga akan berdampak pada timbulnya 

pasar-pasar potensial baru dalam tiap perwilayahan.  

Dalam pengembangan perekonomian Kabupaten/Kota arahan kebijakan 

yang perlu dijalankan adalah peningkatan keselarasan antara sektor unggulan 

yang dimiliki dengan perencanaan pembangunan daerah, meskipun 

implementasi kebijakan ini masih bersifat umum namun keselarasan tersebut 

masih sedikit di temukan pada Kabupaten//Kota di Provinsi Jawa Tengah dan 

DIY, sehingga kebijakan utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah 

kabupaten/kota adalah penyelarasan kebijakan pembangunan terkait aspek 

ekonomi dengan potensi daerah yang dimilikinya, hal ini sangat vital dalam 

proses pembangunan perekonomian daerah terlebih masa periode penerapannya 

selama lima tahun. Permerintah daerah kabupaten/kota adalah pejabat publik 

yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, investor, dan stakeholder yang 

bergerak disetiap sektor ekonomi, jika perencanaan pembangunan yang 

dirancang berbeda dengan potensi ekonomi, sumber daya, dan sektor yang 

banyak digunakan sebagai tumpuan hidup masyarakat daerah maka akan sulit 

untuk mengembangkan aktivitas perekonomian, timbul disparitas atau 
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kesenjangan pendapatan dan rentan terhadap gejolak perekonomian yang akan 

memunculkan konflik-konflik sosial.  

5.3 Penelitian Mendatang 

Beberapa penelitian lanjutan yang direkomendasikan untuk 

menyempurnakan penelitian ini adalah pencarian sektor kunci pada setiap 

Kabupaten dan Kota dan peninjauan alokasi APBD yang dikeluarkan untuk 

menjalankan progam-progam yang direncanakan.  

      

 

 

 




