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BAB I
PENDAHULUAN
1♦Pandangan Umum
Jawa Timur sebagai sal ah satu Propinsi yang terkemuka di bidang pembangunan telah mampu mewujuakan dan memelihara prestasinya sejak P e lita pert ana sampai P e lit a ketiga,yang tercennin dengan diterimanya pengbargaan te r tin ggi di bidang pembangunan baik berupa Parasamya Pumakarya Nugraha maupun Prayojana Kridapata Parasamya Puraakarya Nugraha*
Dan kenyataan tersebut menumbuhkan tantangan yangcukup berarti dalam proses pembangunan dimasa mendatang,mengingat keberhasilan pembangunan harus mampu secara

-

utah dirasakan dan dinikmati warga masyarakat secara kese
luruhan.
Dalam pengertian umum pembangunan ekonomi dapat di
artikan sebggai suatu proses adanya perubahan struktur
ekonomi dan mekanisme kelembagaan, serta kenaikan pendapatan r i i l secara terus menerus yang mampu memperbesar dera
ja t jnanusia

secara lebih baik.

Adanya peningkatan pendapatan r i i l bukan saja meru
pakan petunjuk upaya kemakmuran dan kebahagiaan, akan teta
p i hal tersebut juga merupakan langkah awal dalam memberi
kesempatan pada setiap individu/insan untuk melakukan ber
bagai pilihan a lt e m a t if dalam memenuhi kebutuhan hidup nya yang sesuai dengan kemampuannya*
Dari gambaran singkat ten-bang pembangunan ekonomitelah memberi petunjuk pada k ita bahwa tujuan pembangunan
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tidak hanya mengejar pemenuhan kebutuhan melalui peningka
tan pendapatan r iil,s e r t a adanya pe rubahan mekanisme ke lembagaan, akan tetapi sekaligus dan tidak dapat diabaikan
adalah terbukanya peluang-kesempatan pada setiap individu
untuk memilih a lte rn a tif terbaik bagi kehidupannya.
Bertambahnya peluang-kesempatan bagi kehidupannya,
juga ditekankan oleh W«Arthur Lewis "The Advantage o f Eca
nomlc

Growth is not that wealth increases happiness but■i
that increases the range on human choice?.
Dalam pola nasional hal tersebut secara operasio -

nal telah dituangkan dalam delapan ja lu r pemerataan yangdalam P e lita diwujudkan melalui T r ilo g i Pembangunan

-

yaitu :
1.Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang mermju pada terciptanya keadilan sosial bagi se
luruh rakyat.Dimana azas pemerataan yang menujupada terciptanya keadilan sosial tersebut, ditu angkan dalam delapan ja lu r pemerataan yang m eliputi ;
a*Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat ba
nyak, khususnya pangan, sanaang dan perjmahsn.
b.Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
c.Pemerataan pembagian pendapatan
d.Pemerataan kesempatan berusaha*
e.Pemerataan kesempatan kerja.
f.Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pem
pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita.

1 -r
Lewis.W.Arthur,The Theory o f Economic Growth, dikutip dari majalah “Ekonomi dan keuangan ‘^volume XXVIII, .
No.4,Desember 1980,halaman 380.
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g.Pemerataan penyebaran pembangunan dlseluruh wi
layah tanah a ir.
h.Pemerataan kesempatan meraperoleh keadilan.
2.Pertumbuhan ekoi^omi yang cukup tin g g i.
«
3.S ta b ilita s nasional yang sehat dan dinamis.
Ketiga unsur dalam T r ilo g i Pembangunan tersebut ha:
rus dikembangkan secara serasi dan saling memperkuat,me ngingat keterikatan ketiga unsur tersebut dapat mendukung
pencapaiart tujuan pembangunan.
Untuk Propinsi Jawa Timur hal tersebut masih membu
tuhkam kerja ker as dengan besamya beban penduduk yang
bermukim, apabila

—

dibandingkan dengan Produk Domestik Re

gional Bruto yang terbentuk sebagaimana data berikut in i.
TABEL I
LUAS WILAYAH* JUMLAH. PENDUDUK DAN PSMBENTUKAN PRODUK
~ DOMESTIK REGIONAL BRDTO DI JAVA TIMUR DAN INDONESIA
PADA TAHUN 1980
Indonesia
Jumlah (A)

Keterangan

a.Luas Wilayah
M . 904.569
(dalam Km )
b•Jumlah Penduduk 149.032.000
(dalam Jiwa)
c.PDB dan PDRB
(dalam Juta Rp)

45*033.273

Jawa Timur
Jumlah (3)
47.922

% S/A

2,52 %

29. 188.852

19,59 %

5.888.473

13*08 %

Sumber : Hasil Sensus Penduduk tahun Ti980,Evaluasi Jawa Timur Membangun tahun 1981 fPendapatan Regional Propinsi-Propinsi di Indonesia 1976-1980 d ite r bitkan oleh Biro Pusat S ta tis tik , Jakarta,Mei ta 
hun 1983»diolah kembali. .

H*Bintoro TjokroamidQojo^Mastopadidjaja.A.R^Teori Stra
te g i Pembangunan Nasional. Cetakan ketiga,Gunung Agung, Ja karta,tahun
halaman 98- 99,
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Catatan : PDB/Produk Domestik Bruto untuk Indonesia...
PDRB/Produk Domestik Regional Bruto untuk Jawa
Timur*
Memperhatikan data sebegaimana tabel tersebut. tam
pak dengan jela s besamya beban penduduk bagi Propinsi Jawa Timur, mengingat Propinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah * 2,52% dari Indonesia telah mempunyai pen**
duduk sebanyak £ 19,59% dibanding Indonesia dengan penda
patan/PDRB yang hanya sebesar - 1!3,08% dari Indonesia.
Dan. telaah lebih lanjut dari hal tersebut cukup memberi petunjuk bahwa masalah kependudukan masih merap a
kan. tantangan pembangunan bagi Propinsi Jawa Timur, dalam
a rti keberhasilan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang cukup eepat, apakah telah mampu mempertinggi pendapa
tan r i i l warga masyarakat Jawa Timur.
2»Penjelasan Judul
Skripsi yang ber judul "PENGARUH. PERTUMBUHAN PZNDG
DUK TERHADAP PERKEMBANGAN PSRSKONOMIAN DI JAWA TIMUR” , mempunyai a rti kata-makna sebagai berikut : Pertumbuhanekonomi yang merupakan sal ah satu tolok pengukur kemajuan ekonomi suatu negara atau daerah secara kwantitatip r .
dipengaruhi besaran pertumbuhan penduduk, dan hal in i bea?
a rti bahwa "pertumbuhan ekonomi yang la j imnya dihitung berdasarkan harga konstan (a t constant price,harus memper
hatikan pertambahan penduduk dan laju in f Ia s i apabila d iharapkan perhitungan pertumbuhan ekonomi secara r i i l n.
Untuk lebih memperjelas a rti kata-makna dari judul
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skripsi tersebut,maka berikut in i dapat d iik u ti uraian setiap kata yaitu sebagai berikut :
Pengaruh

: adalah suatu daya yang ber
asal dari suatu subyek
yang mengakibatkan perubah
an pada subyek la in , dan l a
zimnya saling berpengaruhsecara ak tif*

Pertumbuhan Penduduk

:Prosentase kenaikan pendu
duk untuk setiap seribu

-

( 1000) penduduk dalam satutahun kalender, yang dihi tung dengan memperhatikankomponen kependudukan ya itu Tingkat Kelahiran(Fr),
Tingkat Kematian(Mr) dan Net Migrasi(Mn) yang meru
pakan s e lis ih antara Migra
s i Datang/Masuk dan Migras i Pindah/Keluar.
Perkembangan Ekonomi

:merupakan petunjuk/pengu kur kemajuan daerah/negara
yang dalam hal in i memper- 1
gunakan pengukur pro sent a-'
se kenaikan Produk Domes •*
t ik Regional Bruto/PDRB

-

ataupun Pendapatan Region-
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a l yang dihitung dalam satu ta
hun kalender balk berdasarkan harga yang berlaku maupun atasdasar harga konstan*
di Jawa Timur

:menunjukkan daerah studi t yang dalam hal in i adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

3*AIasait Pemilihan Judul
Penduduk sebagai modal dasar pembangunan mempu
nyai peranan yang cukup strategis,baik sebagai subyek

-

pembangunan, bagi an dari faktor procuksi,penciptaan per mintaan e f f e k t i f ,penyisihan sebagian dana (S) yang ber manfaat untuk kegiatan pembangunan juga penduduk sebagai
hambatan dalam 'pembangunaru
Dan kenyataan tersebut juga menunjang pertumbuhan
ekonomi yang terwujud,meskipun tidak dapat diabaikan ada
nya dampak pertumbuhan penduduk napabila tidak dapat d iimbangi dengan penciptaan lapangan kerja baru serta lambannya perkembangan ekonomi dibanding pertumbuhan pendu
duk11*
Beranjak dari pokok bahasan tersebut maka terge rak untuk memperoleh gambaran secara nyata serta mentela
ah. lebih lanjut, sampai seberapa besar pertumbuhan pehduduk terhadap perkembangan ekonomi,karena dalam kenyataan
pertumbuhan penduduk dapat menurunkan tingkat perkemba ngan ekonomi di Jawa Timur.
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4.Tu,juan Penyusunan Skripsi
Penyajian te rtu lis dari skripsi in i mempunyai beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut :
a.Untuk memperoleh gambaran secara nyata pertumbu
han penduduk di Jawa Timur, dengan memperhatikan komponen
demografi baik tingkat kelahiran, tingkat kematian maupun
migrasi netto di Jawa Timur*
b.Untuk mengetahui sampai seberapa besar tingkatperkembangan ekonomi di Jawa Timur,baik atas dasar harga
berlaku maupun atas dasar harga konstan.
c.Untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh
pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan ekonomi r i i l ai Jawa Tinur.
5.Sistimatika Skriosi
Pokok pembahasan skripsi in i meliputi lima (5)bab
yang secara singkat te r d ir i dari :
Bab I

:Pendahuluan,yang meliputi sub bab pembaha
san. yaitu Pandangan umum,Penjelasan judul,
Alas an pemilihan judul,Tujuan penyusunanskripsi,Sistim atika skripsi,serta Metodolo g i yang te r d ir i dari sub paragrab yaitu
Permasalahan,Hipotesa Kerja,Scope Analisadan Prosedur Pengumpulan-Pengolahan Data.

Bab I I :Masalah Kebijaksanaan Kependudukan dan

-

Pembangunan Ekonomi,yang te r d ir i dari dua
sub bab yaitu Kebijaksanaan Pembangunan Ekonomi dan Kebijaksanaan Kependudukan.
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adalah dengan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup tin g
gi,maka akan memperkecil perkembangan ekonomi atas dasar
ilarg a konstan.
Dengan demikian pokok pennasalahan yang masih membutuhkan
pemecahan lebih lanjut adalah pertumbuhan penduduk

yang

besar (1,4S$) tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang
tersedia, sehingga menyebabkan adanya keadaan yang tidak seimbang yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi

di

Jawa Timur.
6.2.Hipotesa Kerja
Eerdasarkan pennasalahan diatas maka penu.lis mengajukan hipotesa kerja sebagai berikut: apabila la ju pertumbuhanpenduduk dapat diturunkan dan kesempatan kerja dapat di perluas,maka diharapkan adanya perkembangan ekonomi

atas

dasar harga konstan, sehingga perkembangan ekonomi r i i l
akan dapat meningkat.

i

6.3*Scope Analisa
Ruang lingkup skripsi sebagaimana pokok pembahasan telah
te rik a t dengan penjelasan judul serta tujuan penyusunanskripsi,yang dalam hal in i meliputi :
a.Komponen Kependudukan , khususnya tingkat kelahirart,
tingkat kematiait dan migrasi.
\
b.Indikator pembangunan , khususnya perhitungan pendapa
tan(PDRB) , Perkembangan N ila i Tambah Sektoral , Per
tumbuhan ekonomi , Tenaga Kerja , serta E la stisita s Pertumbuhan Sektoral.
c.Sumber dana pembangunan dan Investasi.
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Bab I I I :Perkembangan Perekonoraian di Jawa Timur
te r d ir i dari tig a sub bab yaitu Pola

U-

mum Pembangunan ,Sumber Dana Pembangunan
dan Pembentukan Modal serta Perkembangan
Perekonomian •
Bab

IV :Realisasi Perkembangan Ekonomi R i i l de ngan adanya Pertumbuhan Penduduk di Jawa
Timur yang te r d ir i dari empat sub bab ya
itu Pertumbuhan Penduduk dan Lapangan

-

Kerja , Realisasi Perkembangan Ekonomi ,
Perkembangan Ekonomi dan Lapangan Kerja,
serta Korelasi antara Pertumbuhan Pendu
duk dengan Perkembangan Ekonomi dan Kore
Ia s i antara Pertumbuhan Penduduk denganPendapatan per kapita ♦
Bab

V :Kesimpulan dan Saran-Saran , yang te rd i
r i dari dua sub bab yaitu :
-Kesimpulan , yang merupakap. banas an
singkat sesuai dengan in t i pe mbahas an Skripsi .
-Saran-Saran , merupakan petunjuk dan pe
mecahan masalah yang sesuai dengan i n t i
pembahsan skripsi .

6* Metodologl
6. 1. Permasalahan
Masalah utama sebagaimana in t i pembahasan skripsi
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d.Pertumbuhan penduduk dan Perkembangan ekonomi, hal
tersebut sesuai dengan in t i pembahasan skripsi di
samping memperoleh kejelasan relevansi pertumbu ban penduduk dengan perkembangan ekonomi.
6.4*Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan
sebagaimana judul skripsi serta secara ringkas te. —
lah dikemukakan dalam scope analisa,maka dilakukanpengumpulan data-informasi :
a.Studi Kepustakaan,khususnya untuk memperoleh ba —
han yang dapat menambah perbendaharaan pengetahuan kependudukan dan pembangunan, untuk keperluan secara s e le k tif dibaca beberapa buku dan tu lisankarangan ilmiah yang mempunyai relevansi dengan in t i pembahasan skripsi.
b.Survey Lapangan,untuk memperoleh data primer dan- *
sekunder dilakukan pengumpulan data dengan memper
siapkan daftar pertamyaan, serta mewawancarai bebe
rapa sta f dari Dinas-Instansi yaitu:
x -Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur*
-Kantor Sensus dan S ta tistik Propinsi Jawa Timur.
-Bank Indonesia Daerah Tingkat I Jawa/Timur.
c.Pengolahan Data,data dan._informasi serta bah,an yang terkumpul dilakukan s e le k tif sesuai dengan keperluan penyusunan skripsi,yang selanjutnya d i
lakukan pengolahan dengan menyusun tabel, angka in
deks maupun k o effisien E la stisita s.
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d.Analisa Data,dari data yang telah diolah dilakukan
analisa lebih lanjut: dengan mempergunakan pendekatan,yaitu :
-Diskriptip Analitis,dengan menguraikan dan memper
jela s pembahasan,dimana pada akhir bahasan dicoba
ditarik kesimpulsn secara khusus.
-Komparatip A n alitis, dengan memperjelas pem'oahasan
dari data dan informasi yang telah diperbanding kan.
-Korelasi Analitis,khususnya untuk memperoleh ba han sampai sejauh mana hubungsn/keterikatan per tumbuhan penduduk dengan perkembangan ekonomi.
Dari beberapa pendekatan tersebut dinarapkan dapat
diperoleh pembahas an yang cukup memaoai aah sesuai dengan
tujuan penyusunan skripsi.
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• BAB I I
KEBIJAKSANAAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI
1♦K&bi,jaksanaan Pembanrginan Ekonomi
Dalam tig a das a wars a te r akhir pembangunan ekonomi
telah menempati pusat perhatian ut ama, bagi para perencana
ekonomi,ahli ekonomi dan cendekiawan maupun administrator
pemerintah di negara yang baru berkembang.
Dan hal tersebut erat berkaitan dengan adanya ke 7
nyataan, masih terbelakangnya kehidupan perekonomian di be
berapa negara yang baru berkembang meskipun telah memperoleh kemerdekaan.
Untuk mengatasi kenyataan tersebut telah dilakukan
langkah pendekatan, dengan menggali dan menumouhkan potens i ekonomi nasional serta memperkecil tingkat ketergantungan.yang merupakan orientasi ke dalam (Inward Looking).
Disamping hal tersebut dapat pula dilakukan orien
ta s i ke luar(Outward Looking),yang berwujud penciptaan ik
lim berusaha dan kemudahan bagi para penanam modal asingserta k red it luar negeri dalam upaya mewujudkan kemajuanperekonomian^
Beberapa langkah pendekatan tersebut merupakan cer
min perspektif suatu negara di dalam membangun,yang dalam
pelaksanaannya dapat mengarah pada s o c io -p o litic a l

-

approach atau p o lit ic a l development maupun economic deve
lopment.
Dalam jangka panjang maka upaya mewujudkan kemajuan perekonomian diharapkan tidak kehilangan perspektif de

12
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ngan hanya bertumpu pada sal ah satu pendekatan, dengan mengabaikan ketahanan ekonomi nasional.
Nation. Building yang b e rtitik berat kepada ,!socio-po
l i t i c a l approach” memang tepat bagi negara-negara yang baru mencapai kemerdekaannya dimana diperlukankonsolidasi p o lltik dalam rangka integrasi nasionalnya.Tetapi jela s,se p erti terbukti dalam sejarah,pen
dekatan “p o lit ic a l development” saja bukanlah hal yang cukup bagi suatu "nation buildingff( ua necessary
but not su fficie n t condition11) .Akan terbukti pula bahwa suatu "nation building” yang terla lu berat ke
pada bidang ekonomi,akan menyebabkan suatu bangsa ke
hilangan keseimbangannya pula*
Suatu strategi pembangunan nasional harus memberi jawaban terhadap seluruh persoalan nasional yang d ihadapi karena meliputi berbagai aspek kehidupan ma syarakat dan memberikan p rio rita s yang tepat dalam us aha penyele s ai annya *Negar a-negara baru merdaka bu
kan saja memerlukan suatu pembangunan p o iitik ,te ta p i
juga ekonomi.Keserasian antara kedua bidang in i per
lu dicapai dalam suatu strategi pembangunan nasional
Tetapi justru keserasian antara pembangunan p o lit ik dan ekonomi itulah yang s u lit dicapai bagi ne gar a-ne
gara yang baru memulai pembangunan. Yang sering tam pak justru ke duanya berjalan seperti terpisah.
Telaah lebih lanjut memberi petunjuk behwa kepenti
ngan

dan pendekatan pembangunan membutuhkan rekonsiliasi

wawasan pembangunan, dengan. tidak mengabaikan tahapan mai
pun perspektif pembangunan yang sedang

dijalankan*

Untuk lebih memperluas kajian pembangunan maka da
pat disimak beberapa bahasan pembangunan ekonomi, yang me
rupakan dasar pemikiran maupun d e fin is i sebagai bahan rujukan.

H.Bintoro Tjokroamidjojo,dan Mustopamidjaja.A.R, "Pengantar Pemikiran tentang Feori dan Strategi Fembanmnan Nasional11,Gimung Agung, Jakarxa, HCRLXAX, x i I , hal 6>2-b3.
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Milton H. Spencer dalam bukunya ’’Contemporary Econo
mics'1 telah. mengemukakan pandangan tentang pembangunan ekonomi,yaitu sebagai berikut :
Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses, dimana sebuah. perekonomian mencapai suatu gerakan keatas atau transformasi seluruh sistim sosxo-ekonomi nya,dan termasuk didalamnya perbaikan-perbaikan dalam kwaliatas sumber-sumber aayanya maupun pe-rubahan-perubahan p o s it if pada sikapnya,lembaga-lembaga atau pranatanya serta n ila i-n ila in y a . 2
Dari pendapat Milton H^Spencer tersebut maka pembsa
ngunan ekonomi dapat aiartikan, adanya kenaikan pendapatan
nasional serta perubahan dan perbaikan kwalitas somber da
ya maupun kelembagaan di dalam jangka panjang.
Oleh

Irawan dan Ivusupanaoko pendapat Milton terse

but leb ih dipertegas yaitu :
Pembangunan ekonomi menunjukkan perub ahan-pe-rubahandalam struktur* output dan alokasi input pada berba gai sektor perekonomian disamping kenaikan output, serta adanya pe rubahan-pe rubahan dalam kelembagaan dan pengetahuan tekhnis dalam menghasilkan output yang leb ih banyak,3
Pada pendapat kedua maka pembangunan ekonomi mempu
nyai knnotasi yang leb ih jauh, dimana dalam proses pemba ngunan ekopomi juga diharapkan perubahan tekhnologi dan hal tersebut juga mendasari pemikiran Prof.Dr.Sumitro:

-

Djojohadikusumo yaitu sebagai beriku t," Pembangunan
--------- --------------------------

Winardi»Peng ant ar Ekonomi Pembangunan, Penerbit Tar
s i to, Bandung, Edi s i I I I , Tahun 1.983, hal 29.
^ Irawan dan Suparmoko.Ekpnomi Pembangunan, Bagian Pe
nerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Kada, Yokyakar
ta,E d isi ketiga,Tahun 1*979,hal 29.
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SURABAYA
ekonomi ialah usaha memperbesar pendapatan per capita dan
menaikkan produktivitet per capita dengan jalan menambahperalatan modal dan s k ills M
Oleh Todaro d e fin is i pembangunan ekonomi tersebutlebih diperluas,dengan memperjelas hakiki pembangunan yaitu :
Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu prosesmultidimensional yang melibatkan perubahan-penibahan
besar dalam strukiur sosial,sikap-sikap mental yangsudah terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk
pula percepatan/akselerasi pertumbuhan ekonomi,pengu
rangan. ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang
absolute 5
Dengan mengambil pendapat. Frof*Goulet maka Michael
P.Todaro telah melengkapi hakiki dari pembangunan?yang me
lip u ti Kebutuhan hidup,harga o ir i dan kebebasan1*.

c.

Dalam konsep yang lebih mendasar maka strategi pem
bangunan telah mengarah pada usaha mempercepat/memaksima-*
lis a s i pertumbuhan GNF, serta mengurangi kemiskinan,ketimpangan serta memperkecil pengangguran sebagaimana dikemukakan oleh Michael P.Todaro sebagaimana berikut in i:
During the past decade, the consensus perception
about the meaning of' development (a t lea st among eco
nomistr)and,thus,the goals and objectives o f develop
ment strategy,have gradually s h ifte d ’ from an almost
exclusive concern with maximazing aggregate rates o f
GNP growth to a broader yet more fundamental concep-

Zf
Sumitro Djo johadikusumo, Ekonomi Pembangunan. P. T.Pcti
bangunan Djakarta,4 Februari, tahun 1^55,hal 39.—
Michael P .Todaro,Pembangunan Ekonomi di Dunia Ket i 
me si a, Cet akan pe rtama, Februari
—

Ibid,hal t25
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tio n focusing •inpoverty, inequality and unemployment
as w ell as aggregate to growth*7
Upaya strategis untuk mengurangi/memperkeci1 kemis
kinan,ketimpangan serta pengangguran dalam proses pemba' ngunan juga ditekankan oleh Duddley Seers n The reduction
or elim ination o f poverty, inequality and unemployment
Q
within contex o f growing economy*
. A.

—

Sedang Gerald M.Meier dan Robert E.Baldwin member!
kan d e fin is i pembangunan ekonomi, lebih mengarah pada te r wujudnya kenaikan pendapatan r i i l secara terus menerus da
lam proses pembangunan/dalam jangka panjang*
Economic development is the process where- by an
r
economies real national income increases over a long
p eriod ,of tim e*ted,if^the rate o f development is
greater than the rate "~of population growth, then / capita reai income w ill increases.9
Oleh Sadono Sukimo,maka pembangunan ekonomi © e liputi pula pembangunan s o s ia l,p o litik dan kebudayaan meski
pun proses pembangunan yang menyebabkan kenaikan pendapat
an r i i l per kapita dalam jangka panjang tetap menempati sasaran utama pembangunan.
Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu ma
syarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedang
---------7------------------------------

Michael P.Todaro,Development P o lic y and Population

P o p u la tio n and Development Heview,Volume 3,Nomor 1 -2 ,Ma r e t-J u n i 1977,h a l 25*
-»
Q

Duddley Seers,dikutip dari Ace Partadireja^Penganta r Ekonomica, Bagi an Penerbitan Fakultas Ekonomi Universi
tas Gajah Maday tahun t980,hal 87*
Q
? G erald M.Meier dan Robert E .B ald w in ,Economic Deve
lopmerrb» Theory, Hi sto ry and P o li c y , Ekonomi dan Keuangan,Vo
lume XXVTII,No.4,Desember 1980,h a l 375.
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kan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan s o s ia l,p o litik dan kebuda
yaan*Dengan adanya pembatasan diatas maka pengertian
pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikart seba- <
gai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per ka
p ita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam
jangka panjang.10.
Dari beberapa pendapat tersebut cukup member petun
juk bahwa upaya memperbesar pendapatan nasional riil,m e ngurangi-memperkecil ketimpangan dan kemiskinan, serta mem
perbaiki struktur perekonomian maupun kwalitas sumber da~
ya,faktor produksi,struktur sosial dan kelembagaan telahmenempati sasaran utama pembangunan ekonomi*
Dengan pemikiran yang leb ih mendasar W.Arthur Le~ wis telah memberikan kerangka acuan yang menyentuh kebutu
han pribadi,yaitu terbuhanya peluang dan kesempatan pada
setiap individu untuk memilih a lte rn a tif terbaik bagi

ke

hidupanaya dengan adanya kemajuan ; sebagaimana telah dike
mukakan n The Advantage o f Economic Growth is not that

-

wealth increases happines but that increases the- range on
1T
human choice'
Hal tersebut mempunyai a rti bahwa keberhasilan pem
bangunan tidak akan mengurangi kebebasan pribadi untuk me
menuhi kebutuhannya,bahkan menambah kesempatan pada s e t i--------- -

■ -

Sadono Sukimo, Ekonomi Pembangunan,Proses,Masalah
dan Dasar Kebijaksanaan,Penerbi*t Borta Gorat Medan, hal 13*
^ W.Arthur Lewis,The- Theory o f Economic Growth*diku
tip dari majalah Ekonomi dan Keuangan Indone s i a11, volume XXVIII, No*4,Desember 1i§80,hal 380*
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ap pribadi dalam memilih a lte rn a tif terbaik sesuai kebutu
han dan kemampuannya.
Dan telaah lebih lan ju t memberi petunjuk bahwa pem
bangunan ekonomi memiliki wawasan yang cukup luas, dan me
rupakan konsep yang dinamis ,! Development is not a sta tic
12
concept.lt is continuously changing
Tang apabila d ik aji telah mempunyai gatra pengerti i
an sebagai berikut :
a.Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses,dalam
a rti rangkaian kegiatan dari suatu variabel yang
mempunyai keterikatan kerja dalam jangka wakta 20-25 tahun.
b.Adanya kenaikan pendapatan nasional riil,p en d s
patan per kapita,kesempatan kerja dan proauktivi
tas.
c.Berkurangnya tingkat ketimpangan,kemiskinan mau^
pun pengangguran.
d. Adanya perbaikan dalam kwalitas sumber daya dann
penggunaan faktor produksi.
e.Adanya perubahan p o s it if dalam kelembagaan,penge
tahuan tekhnik, struktur ekonomi-sosial maupun ak
selerasi pertumbuhan ekonomi.

1P
H.Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja.A.R,
mengutip dari United Nations "Development Admini s tra ti on1
,1
Current approaches and trends in public administration fo r national development, 1975*hal t .
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f.Terpenuhinya kebutuhan hidup,harga diri,kebebasan
serta bertambahnya peluang-kesempatan

pada s e t i

ap individu dalam memilih a lt e m a t lf terbaik se .suai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
Memperhatikan uraian pada b u tir a sanrpai f terse
but tampak bahwa proses pembangunan ekonomi diharapkan oleh .setiap negara atau daerah yang sedang membangun,mes
kipun telah disadari bahwa keberhasilan pembangunan t L t*
dak: dapat terwujud dalam waktu singkat.
Dalam dasawarsa delapan puluhan Bank dunia telahmenekankan empat sasaran komplementer atau empat sasaran
strata gis terpaau dalam pembangunan ekonomi, yaitu " i n 
creasing employment,meeting basic needs,reducing inequa
l i t i e s income and wealth and raising the productivity o f
1^5
the poor n.
Erapat sasaran strategis tersebut merupakan jawa ham. sementara p rio rita s pembangunan kini,mengingat sasa
ran pembangunan yang berusaha mempercep at pertumbuhan * ekonomi belum mampu menjawab meningkatnya kemiskinan.
Dan sasaran bank dunia tersebut perlu memperolehperhatian, tanpa mengurangi p rio rita s sasaran yang lebih mendesak pada negara yang sedang berkembang.
— ,----- --------------------------------

J The World Bank, V/orid Development Report, August 1980,hal 2, dikutip dari Soeharsono S a g ir,“Kerangka Kebi.jaksanaan Perluasan Kesempatan Kerja dalam Dasawarsa
7
1983-1995” #dari bukudumber Daya Hanusia,Kesempatan Kerja dan Pembangunan Ekonomi, Lembaga Penerbit Fakultas Eko
nomi Universitas Indonesia, 1982,hal 215.
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Mengingat upaya meningkatkan lapangan kerja,memenuhi kebutuhan dasar,raengurangi ketimpangan pendapatandan kekayaan serta meningkatkan produktivitas kelompok mi skin telah merupakan . bagian dari dimensi pembangunanekonomi•
Oleh Jan Tinbergen telah. dikemukakan adanya empat
tujuan pokok dalam perumusan tujuan kebijaksanaan strate
gis dalam pembangunan,yaitu :
a.Terciptanya kondisi umum yang mendorong pembangu
nan.
b.Disadarinya potensi serta manfaat pembangunan,ba
ik oleh kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun ma
syarakat umum.
c.Terlaksananya sejulah investasi dalam kelompok da
sar.
d.Terlaksananya langkah-langkah kebijaksanaan dalam
rangka memberikan kemudahan dan doro ngan bagi ke
giatan dan investasi swasta.14
Empat tujuan pokok tersebut; apabila ditelaah meru
pakan syarat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi,yang
oleh Jan Tinbergen lebih ditekankan pada upaya menumbuhkan kepercayaan-keyakinan akan pentdngnya pembangunan de
ngan menumbuhfcan dan menciptakan keadaan umum yang mendo
rong pembangunan serta memungkinkan terbentuknya investa
tasi-pembentukan modal.

------- te ------------------------Jan Tinbergen,The Design o f Development, The John
Hopkin Press,Baltimore, 1§58,dikutip dari R~.Blntoro dan Hustopadidjaja A.R,0p C it,hal 1i4.
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Penerapan kebijaksanaan pembangunan selalu diharap
kan mampu memberikan jawaban mendasar, yaitu :
a.Mendayagunakan sumber yang tersedia,hal in i pen

-

tin g untuk disadari oleh setiap negara yang sedang
membangun,yang dalam jangka panjang memberikan has i l guna pada negara yang bersangkutan tidak sajadalam wujud kekayaan akan tetapi sekaligus mengura
ngi tingkat ketergantungan.
b.Memecahkan berbagai masalah yang ada,hal tersebutperlu mendapat perhatian,mengingat keberhasilan

-

pembangunan barns mampu menjawab serta memecahkanmasalah.
c.Mencapai berbagai tujuan pembangunan, yang secara s e le k tif akan d ip ilih dari beberapa gatra pembangu
nan (perhatikan hal aman 119- 20), dengan memperhati kan pendayagunaan sumber yang tersedia serta masa
lah yang cukup mendesak untuk dipecahkan.
Dengan demikian kebijaksanaan pembangunan mempu'. nyai a rti yang cukup luas,baik dalam wujud tercapainya tu
juan pembangunan, adanya perbaikan dan pemecahan masalah serta dapat didayagunakan berbagai sumber yang tersedia di dalam negeri tanpa menghalangi kontinuitas pembangun*.
an.
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2.-Kebi(iaksanaan Kependudukan
Pertambahan penduduk yang cepat telah menimbulkanmasalah yang cukup serius: di negara berkembang, dengan ada
nya beberapa negara di Afrika maupun benna Asia terlandabencana kelaparan ; dalam proses tersebut telah berkembang
kembali mitos masalah kependudukan,bahwa pertambahan pen^
duduk telah berkembang mengikuti deret ukur sedang pertain
bahan produksi mengikuti deret hitung.
Dan hal tersebut merupakan ancamaa nyata untuk be
berapa negara berkembang yang pertambahan pendu-duknya cu
kup tin g gi dibanding' negara Eropa, dan oleh A rth u r Lewistelah dike mukakan n The population problem o f the less de
ve loping

countries,is more acute than the European prob

lem ever was, because'European population were never any where

155}
near a there per cent per annum rate o f increase.
Apa yang dikemukakan oleh Arthur Lewis tersebut ha

nya mengungkapkan timbuinya masalah kependudukan di nega
ra berkembang, dengan lebih. besarnya tingkat pertambahan penduduk di negara berkembang dibanding tingkat pertamba
han penduduk di negara Eropa ;pertambahan penduduk di ne
gara Eropa tidak pernah lebih dari 3%/tahun.
Sedang J.Spengler telah memerinci leb ih largut be
be rap a akibat adanya pertumbuhan penduduk, dengan menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk menghalangi usaha memperba
ik i keadaan material manusia dengan empat cara :

^ Winardit0]3 ci1i,hal 90.
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. !j R A 0 A Y A
1.Pertumbuhan penduduk merupakan tekanan atas tanahdan sumber daya ekonomi sesuatu perekonomian.
2.Pertumbuhan penduduk cenderung menekankan tekanantersebut melalui waktu, dengan jalan mempercepat ke
cep at an penggunaan sumber daya alam yang dapat habis, dan yang tidak dapat direproduksi dan disam ping itu,menyebabkan biaya penggunaannya meningkat
J.Pertumbuhan. penduduk mengurangi ke cep at an akumulas i modal.
4*Andaikata tingkat pembentukan modal tetap,maka kecep at an dengan apa alat^alat untuk angkatan kerja
dapat ditambahkan,dikurangi.l6
Mengkaji ulang pendapat J.Spengler tersebut cukupmenumbuhkan keprihatinan, apabila sejak dini pertumbuhan
penduduk tidak memperoleh perhatian semestinya.
Mengingat proses pertumbuhan penduduk telah menimbulkan tekanan atas tanah dan sumber daya ekonomi, dan da ~
lam jangka panjang mempercepat penggunaan sumber daya - alam yang menyebabkaa peningkatan biaya serta mengurangi kecepatan akumulasi modal.
Dengan demikian pertumbuhan penduduk telah memberi
tekanan penggunaan fa k tor produksi,baik tanah,modal mau_ - i
pun sumber daya alam.
Mandelbaum juga mengemukakan pandangannya yaitu se
bagai berikut. " An exp Riding population adds continual ly to the number o f overcrowded holdings and on in fe r io r

: j-

where th e ir productivity is. n il or almost nil(disguishedunemployment).
Secara umum terdapat empat aspek penduduk yang per
lu diperhatikan di negara-negara sedang berkembang yaitu:
T5— :— T 1
- ■
Winarai,Ibid,hal 92
17
Irawan dan M.Supannoko,Op Cit,hal 77
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-Adanya tingkat kelahiran yang r e l a t i f tin g gi
•Adanya struktur uraur yang tidak favorabel
-Tidak adanya distribu si penduduk yang seimbang
-Tidak cukup tenaga kerja yang terdidik dan t e r la
tih.18

—

Pendapat tersebut; memberi petunjuk bahwa masalah kependudukan tidak hanya ditinjau berdasarkan tingkat per
tambahannya,akan tetapi struktur umur,penyebaran penduduk
serta kwalitas tenaga kerja juga merupakan masalah yang cukup penting untuk memperoleh perhatian.
Michael P.Todaro juga berpendapat bahwa problema yang sesungguhnya itu bukanlah pertumbuhan populasi, akante ta p i:
1.KeterbeLakangan, jik a stra teg i-s tra te g i yang tepatdilaksanakan untuk mencap ai tingkat kehidupan yang
lebih baik,kesadaran akan harga d ir i yang lebih be
sar dan kebebasan yang lebih luas,maka populasi itu akan bisa menjaga dirinya sendiri .Bahkan mungkin akan lenyap dari anggapan sebagai problema, se
p e rti halnya dengan negara* negara yang sekarang se
cara secara ekonomi s: sudah lebih maju.
Menurut argumen i n i , ke te rbel akanganl ah yang merupa
problema yang sesungguhnya dan pembangunan adalahsatu-satunya s^saran*
2*Kekosongan sumber dana,populasi hanya akan bisa menjadi problema dalam hubungannya dengan persedia
an dan penggunaan sumber-sumber daya alam dan mate
r i a l yang langka. Kenyataannya negara-negara yang sudah maju, dengan hanya seperti ga dari populasi du
nia,menggunakan hanrpir 80 persen sumber-sumber da
ya dunia*
J'JPemerataan populasi,menurut argumen ketiga in i bu
kanlah jumlah populasi yang menimbulkan problema,melainkan pemerataannya.Banyak kawas an di dunia
in i (umpamanya, daerah. sub Sahara di Afrika) dan ma
sih banyak la g i kawasan-kawasan didalam negara-ne
gara (umpamanya, daerah Barat Amazone dan di Brasi
l i a ) sebenamya kekurangan populasi dalam kaitannya
dengan sumber-sumber daya yang tersedia dan poten*sial.n9
-------- — --------------------- -

Jq Irawan dan Suparmoko,Op_Cit,halaman 77TbdarO' Michael P ,0p C lt,halaman 26t-265*
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Dari uraian tersebut te rs ira t bahwa pertambahan penduduk tidak menimbulkan problema bagi suatu negara, apa
b ila negara yang bersangkutaix telah maju dan memiliki sum
ber daya alam maupun material yang cukup serta adanya penyebaran penduduk.
«
Oleh Michael Todaro telah dikemukakan beberapa kebijaksanaan spesifik yang harus dilakukan oleh pemerintaii
negara-negara yang sedang berkembang, guna menuronkan tin g
kat kelahiran dalam jangka waktu pendek,yaitu:
T.Mereka bisa berusaha mengsnjurkan orang-orang un tuk mempunyai keluarga k ec il melalui media komunikasi dan proses pendidikan, baik pendidikan formal(sistim sekolah) maupun pendidikan non formal (d iluar sekolah).
Z.Mereka bisa melaksanakan progr am-program keluargabe rencana untuk kesehatan dan memberikan pelayanan
pelayanan kontraseptif guna mendorong kebiasaantingkah laku yang diinginkaru
3.Mereka dengan sengaja bisa memanipulasi in te n s if dan d isin ten sif ekonomi untuk mempunyai anak,una3amanya dengan menghapuskan atau mengurangi cuti hamil dan tunj angan-tunj angan, penghapusan atau pengu
rangan dan/atau dikenai hukuman/denda uang bagi me
reka yang mempunyai anak lebih dari jumlah yang te
lah ditentnkan fpelaksanaan tunjangan sosial h a ritua dan mengeluarkan undang-undang batas umur mini
mal bagi anak-anak yang bekerj a, raeningkatkan unngsekolah dan penghapusan subsidi-subsiai umum yang-^
besar bagi pendidikan menengoii dan perguruan tin g
g i dan yang terakhir subsidi kepada keluarga-keluarga k ec il melalui pembayaran uang secara langsung
4.Mereka bisa mengatur kembaii pemerataan populasi mereka dari daerah perkotaan yang berkembang yangterla lu cepat sebagai akibat dari urbanisasi massal migrasi intern dengan mengurangi ke tidak seimbangan kesempatan-kesempatan ekonomi dan sosial yang terja d i di daerah. perkotaan dibandingkan de: ngan daerah pedesaan.
5. Yang terakhir,pemerintah bisa berusaha secara lang
sung memaksa masyarakat agar memperkecil jumlah ke
luarga dengan kekuasaan le g is la s i negara dan hukuman,untuk alasan-alasan tertentu.
Tapi sedikit sekali pemerintah yang mau melakukan-
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paksaan serupa ini,terutama sekali hal in i bukan ha^r
nya bertentangan dengan moral dan secara p o lit is t i
dak bisa dilakukan/diterima,tetapi juga memang dapat
dikatakan hampir tidak mungkin bisa di jalankan/di
atur.20
Langkah kebijaksanaan yang dikemukakan oleh Micha
e l P•todaro tersebut menuntut pemerintah berperan secaraak tif,b aik melalui penerangan-media,meningkatkan pelaya nan program keluarga berencana, memberikan in te n s if dan d is in te n s if,le g is la s i hukuman maupun pengaturan kembali pemerataan populasi*
Disamping langkah kebijaksanaan tersebut dikenalla kebijaksanaan pengurangan angka kelahiran,yang meliput i : 1.Menganjurkan pens rap an sistim keluarga berencana*
2*Menaikkan usia minimum perkawinan*
3 Jfele g a li sasi abo rs£.
4*Mendirikan k lin ik -k lin ik untuk pembatasan kelah iran.
21
5*Mengenakan pajak kepada keluarga-keluarga besar.
R.T'.Gill mengemukakan pendapatnya bahwa pada pokok
nya terdapat dna car a untuk menghadapi masalah pertambah
an penduduk,yaitu :
Cara pertama adalah, menganggap tingkat pertumbuhan penduduk sebagai sesuatu yasng given, dan efek daripada dihadapi.
Cara kedua, adalah mengusahakan untuk mempengaruhi
tingkat pertambahan penduduk*
Approach" yang pertama, bias anya digunakan karena ma cam-macam alas an-alas an religiu s,atau ideologik*
Dalam kasus demikian,tindakan-tinda)ian yang dilaku kan negara yang bersangkutan hanya ditujukan terha dap akibat-akibat dan bukan terhadap sebab-sebab dan
Todaro IvlichaelTIb i d«hal aman 294-296 »
Winardi,Op_Cit,halaman 93«
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khususnya dalam rangka menghadapi masalah: umum ya itu pengangguran yang bertambah. 22
Beberapa kebijaksanaan di bidang kependudukan te r sebut: apabila ditelaah belum memasukkan program transmigrasi,dan hal in i dapat dimengerti mengingat sebagian be sar negara-negara di dunia tidak memiliki propinsi maupun
negara bagi an yang dipisahkan dengan kepulauan.
Uxrtuk Indonesia maka program transmigrasi atau

pe

mindahan/penyebaran penduduk, secara khusus telah diatur dalam kebijaksanaan kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana diatur dalam Garis Besar Haluan Negara :
a.KebiJaksanaan kependudukan yang menyeluruh dan t e r
padu perlu dilanjutkan dan makin. ditingkatkan, ser
diarahkan untuk menurgang peningkatan ta ra f hidupkese jahteraan dan ke cerdas an bangs a serta tujuan tujuan pembangunan lainnya.
b.Pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program ke pendudukan yang melip u ti antara la in pengendaliankelahirart,penuruhan tingkat kematian,terutama tin g
kat kematian anak-anak, perp anj angan harapan hiduppenyebaran penduduk dan tenaga kerja yang lebih se
rasi dan seimbang perlu ditingkatkan. ‘
c.Program keluarga bertujuan ganda,ialah untuk me = ningkatkan kese jahteraan ib i dan anak serta mewu judkan keluarga kecil,bahagia dan sejahtera yang rmenjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera de
ngan pagendalian kelahiran*
d.Dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk perlu diambil langkah-langkah untuk mempercepat tu
runnya tingkat kelahiran.
e.Jumlah peserta keluarga berencana perlu makin di tingkatkan atas dasar kesadaran dan secara sukarela dengan mempertimbangkan n ila i- n ila i agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
f.Penerangan dan pendidikan mengenai masalah kependu
dukan bagi seluruh lapis an masyarakat baik wanitamaupun pria,terutama generasi muda perlu di tingkat
kan dan lebih diperluas agar makin disadari mender,
saknya masalah kependudukan serta pentingnya kelu
arga k e c il.23
--------------- ---------------

Ibid halaman 97
Ib id halaman 359-360
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BAB I I I
PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN JAWA TIMOR
1.Pola Umum Pembangunan.
Terdapat penilaian secara phisik dalam mengkaji keberhasilan pembangunanndengan memperhatikan bertambahnya sarana sosial( social overhead capital) yang dapat d isediakan untuk masyarakat.
Dan hal tersebut. cenaerung berlaku umum, dengan me
ngabaikan sampai seberapa besar sarana sosial yang terse
dia dapat dinikmati oleh warga masyarakat sesuai dengankemampuannya.
Dari pengertian pembangunan seperti yang telah di
jelaskan dalam bab II,terungkap bahwa pusat perhatian

-

pembangunan adalah meningkatkan derajat kehidupan manu si a yang tercermin dengan makin bertambahnya peluang-kesempatan pada individu untuk memilih a lte rn a tif terbaiksesuai dengan kemampuannya.
Pengertian in i lebih dipertegas dalam hakekat pem
bangunan nasional,sebagaimana ketetapan MPR No.IV/MPR/ 1983' tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu :
Pembangunan Nasional yang berdasarkan landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 194-5 pada hakekatnya
adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangu nan seluruh masyarakat Indonesia.Hal in i berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah senata seperti pangan, sandang,kesehatan dan sebagainya,melainkan keselarasan,keserasi
an dan keseimbangan antara keduanya.1'
1
Ketetapan MPR.RI.Nbmor:II/MPR/l!985.GBHH 1983-11984,
Penerbit- 11Apollo "Surabaya, halaman 19.
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Dan hakekat pembangunan nasional tersebut sebagai
mana ditetapkan dalam G3HN,mempunyai tujuan sebagai beri
kut :
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material
dan sp iritu a l berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia Herdeka,berdaulatberkesatuan dan berkedaulatan rakyat dalam suasanaperikekehidupan bangsa yang aman tenteram,tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan duniayang merdeka,bersahabat, te rtib dan damai.2,
Dalam jangka panjang maka kegi at an pembangunan. t i
dak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produksi serta pendapatan, akan tetapi sekaligus haras di
ik u ti dengan peningkatan perluasan kesempatan. kerja, seba
gaimana arah pembangunan jangka panjang yang ditetapkanoleh MPR dalam G3KN yaitu :
Pelaksanaan pembangunan jangka panjang disamping me
ningkatkan produksi nasional,maka pertumbuhan ekono
mi harus mempercepat pula pertumbuhan lapangan ker
ja, karena, pemberantasan pengangguran dengan jalan. memperluas kesempatan kerja merupakan sasaran pen tin g bagi pembangunan jangka panjang,bukan saja karena kesempatan kerja memiliki n ila i ekonomi s,melaink an. juga karena mengandung n ila i kemanusiaan de **
ngan menumbuhkan rasa harga d ir i sehingga dengan de
mikian memberi i s i kepada azas kemanusiaan*3
Telaah lebih 1anju-fc, memberi wawasan lebih luas da
lam pelaksanaan pembangunan di daerah, telah terik at de: ngan arah pembangunan jangka panjang,yang dalam implemen
tasinya membutuhkan integrasi *kebi jaksanaan pembangunanaaerah secara sektoral,mengingat kegiatan sektoral akandilaksanakan di daerah, sedang kebijaksanaan daerah selalu mendukung«*terikat dalam kegiatan sektoral.
2

, Ibid,halaman 13.
Ibid,halaman 20.
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Dan alur pemikiran tersebut, sejalan dengan kebijak
sanaan umum pembangunan daerail, sebagaimana ditetapkan da
lam GBHN yaitu sebagai berikut :
Dalam P e lita ketiga ditingkatkan keselarasan antarapembangunan sektoral dan pembangunan daerah, sehingga
pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah-dae
rah benar-benar sesuai dengan potensi dan p r io r i tas-?
daerah, sedangkan keseluruhan pembangunan daerah juga
benar-benar merupakan satu kesatuan politik,ekonomi,
sosial,budaya dan pertahanan keamanan di dalam mewujudkan tujuan nasional.4
Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan terse but mempergunakan pendekatan/strategi pembangunan yaitu T r ilo g i Pembangunan,dimana strategi pembangunan dalam penerapannya saling terikat-mengikat dan mendukung pencapai
an tujuan pembangunan.
Untuk propinsi Jawa Timur,maka arah dan kebijaksa
naan umum pembangunan nasional tersebut telah dituangkandalam Pola Dasar Pembangunan Daerah, yang dengan mempertim
bangkan permasalahan yang ada telah diprioritaskan bebera
pa program pembangunan yang meliputi :
a.Masalah pangan, dalam keadaan cukup dengan mutu
yang tin g g i,b e rg iz i dan terjangkan oleh daya b e iirakyat.
b.Masalah pakaian, dalam penyediaan yang memadai dante rb e li rakyat.
c .Masai ah. perumahan, dalam a rti pembangunan perumahan
pemugaran perumahan dan perbaikan lingkungan serta
sarana, seperti a ir bersih, jamban dan la in -la in ,
d.Masalah pekerjaan dan perluasan lapangan kerja, an
tara la in dengan meningkatkan peranan koperasi se
bagai unsur demograsi ekonomi.
Ib id, hal aman 55.
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SURABAYA

e.Masalah pendidikan,dengan memperbesar pendidikan **
ketrampilan bagi generasi muda dan mereka yang pu~
tus sekolah*
. f •Masalah kesehatan,dengan meningkatkan mutu dan
frekwensi pelayanan sampai ke desa-desa,bersamaan~
dengan peningkatan program keluarga berencana,
g.Masalah kesejahteraan keluarga,dalam rangka kese jahteraan lingkungan hidup dengan usaha peningka tan kemampuan golongan ekonomi lemah.5
Pola dasar pembangunan tersebut telah dilengkapi dengan strategi perwilayahan,yang mempunyai makna sebagai
berikut :
a.Hubungan yang serasi antara pembangunan pus at danpembangunan daerah dikembangkan atas dasar keutuhan, dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata,dinamis dan bertanggung jawab yang da pat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan dekonsentrasi .
b-Keselarasan antara pembangunan sektoral dan pemba
ngunan daerah,
c.Keserasian laju pertumbuhan antar daerah, antara l a
in dengan peningkatan perhubungan antar daerah, mem
berikan bantuan rangs angan bagi peningkatan pemba
ngunan daerah yang r e l a t i f terbelakang serta penye
bar an penduduk yang lebih terbelakang serta penyebaran penduduk yang lebih merata melalui transmigra si.
d.Diperlukan peningkatan dan partisip asi rakyat di daerah.
e.Perlu ditingkatkan pendapatan daerah.
f.Meningkatkan kemampuan penduduk untuk memanfaatkan
serta memelihara kelestarian berbagai sumber kekayaan alam,mengatasi berbagai masalah yang mendesak
dan membina lingkungan pemmkiman perwilayahan.
g.Koordinasi fungsionil perwilayahan.
--------- c------ ------------------------

J Laporan Pembangunan Pelaksanaan P e lita I I I .Jawa Ti
mur Membangun,Tahun 1979/1980,halaman 2.
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hJPeningkatan pembangunan pedesaan melalui prakarsa,
swadaya serta memanfaatkan secara maksimal danadana«
i.Memperhatikan keserasian hubungan antara kota de
ngan lingkungan dan antara kota dengan pedesaan, serta keserasian pertumbuhan kota itu sen d iri*6
Dan sebagai tindak lanjut strategi perwilayahan tersebut maka Jawa Timur telah dibagi dalam empat Sub Re
gion dengan mempertimbangkan keadaan fis ik dan kondisi sosia l ekonomi daerah, dan ke empat sub region tersebut
masing-masing adalah :
a. Sub Region I , yang te r d ir i dari Jawa Timur bagi anTengah yang merupakan dataran tin ggi subur,mulaidari kabupaten Ngawi sampai dengan Banyuwangi,diklasifikasikan sebagai sub region yang subur danmaju.
b.Sub Region I I , yang te r d ir i dari Jawa Timur bagi an
Utara, yang te r d ir i dari daerah aliran sungai Be ngawan Solo dan Madura daratan, diklasifikasikan sebagai sub region sedang.
c.Sub Region III,y a n g te r d ir i dari Jawa Timur bagi-*
an Selatan, yang t e r d ir i dari pegunungan kapur,mul a i dari Pacitan sampai dengan wilayah B lita r Selatan dan Malang Selatan, diklasifikasikan sebagai
kabupaten sub region kritis/minus dan belum ber kembangz:

1

Rencana Pembangunan Lima Tahun,ke t ig a ,3uku I Pro
pinsi Daerah Tingkat I , hal aman 7.
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d.Sub Region IV,yang te r d ir i dari daerah-daerah kepu
lauan terutama

63 pulau di kabupaten Daerah Ting -

kat I I Sumenep,pulau Mandingan di kabupaten Sam pang,pulau Bawean di kabupaten Gresik dan pulau Gi
l i Ketapang di kabupaten Probolinggo.
Adanya regionalisasi yang diwujudkan dalam empat sub region,maka sangat diharapkan terciptanya pertumbuhan
yang seimbang serta berkurangnya perbedaan kemajuan antar
daerah, dan hal in telah diiku ti dengan penataan pusat pe
ngembangan dari empat Pusat Pengembangan menjadi Sembilan
Pusat Pengembangan yang te r d ir i dari ;
a.Wilayah Pengembangan G2RBANGICRTOSUSILA, r.e'ngan pu
sat pengembangan di kota Surabaya.
b.Wilayah Pengembangan Madura, dengan pusat pengemba*ngan di kota Sumenep.
c. Wilayah Pengembangan Banyuwangi, dengan pusat pe < ngembangan di kota Banyuwangi.
a.Wilayah Pengembangan Jember, dengan pusat pengemba
ngan di kota Jember.
e .Wilayah Pengembangan Malang-? asuruan, dengan pus atpengembangan di kota Malang.
f«Wilayah Pengembangan Probolinggo-Lumajang, dengan pusat pengembangan di kota Probolinggo.
g.Wilayah Pengembangan Kediri dan sekitarnya,denganpusat pengembangan di kota K ediri.
h. Wilayah Pengembangan Madiun dan sekitarnya, denganpusat pengembangan di kota Madiun.
i.Wilayah Pengembangan Tuban-Bojonegoro,dengan pusat
pengembangan di kota Tuban,7
Dengan aemikian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa T i
mur telah menata wilayah tidak saja dalam a r ti administra

------ 7---------------------

Soemar,jo,Pengarahan Ketua BAPP5DA Tingkat I Jawa Timur pada Rapat Kerja Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan ftebudayaan Propinsi Jawa Timur, tanggal 16 Februa
r i 19^4, hal aman 4.
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si,akan tetapi sekaligus secara spatial.Hal tersebut diha
rapkan mampu mewujudkan hubungan timbal balik rangkaian/linkages antar daerah "khususnya antara pus at pengemba

-

ngan dengan daerah layanan sekitamya atau hinterland*"
Dari pembahasan selintas telah memperluas kajian hakekat dan tujuan pembangunan baik dalam skala nasionalmaupun. daerah/Jawa Timur, sekaligus memperluas pengamatank ita dalam menelaah tindal lanjut Pemerintah Daerah Pro pinsi Jawa Timur dalam penataan daerah*.
2*Sumber Dana Pembangunan dan Pembentukan Modal
2.1 .Perkembangan Dana Pembangunan
Proses pembangunan mempunyai hubungan dan keterika
tan dengan dana pembangunan, yang dalam nerkembang armya da
pat dipergunakan sebagai dasar penentu besamya laju per
tumbuhan ekonomi yang diharapkan*
Dalam skala nasional, dana pembangunan mempunyai

-

dua sumber utama, yaitu :
a*Dana dalam negeri,yang dalam h a l i n i .bersumber da
r i tabungan masyarakat dan tabungan pemerintah*
b.Dana luar negeri,baik berupa bantuan maupun kredit
yang dalam pelaksanaannya merupakan Bantuan Prog ram dan Bantuan Proyek*
7

Sedangkan pada daerah tingkat X maupun tingkat I I ,

maka dana pembangunan bersumber dari :
a.Dana masyarakat,lajim disebut Tabungan Masyarakatyang dalam hal in i berupa tabungan,deposito dan Gi
ro.
b.Tabungan pemerintah,yang merupakan se lis ih antarapendapatan rutin dan belanja rutin*
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CJPendapatan pembangunan,merupakan pendapatan peme. rintah daerah yang dipergunakan untuk belanja pem
bangunan, yang bersumber dari :
-Pendapatan yang bersal dari pemerintah atau ins tansi yang lebih tin g g i,
-Pendapatan a s li daerah sendiri,
-Pin jaman kredit-.
Dan apabila dana pembangunan tersebut dibedakan an
tara masyarakat dan pemerintah,maka sumber dana pembangu
nan melip u ti :
a.Dana masyarakat,yang dalam hal in i dapat berupa Ta
bungan, Deposi to dan Giro (secara keseluruhan lajim
disebut Tabungan Masyarakat)
b.Dana Pemerintah, yang dalam hal in i melip u ti Tabu ngan pemerintah dan pendapatan pembangunan*
Dana pembangunan tersebut. dalam perkembangannya te
lath menunjukkan intensitas yang tidak sama,baik sumber

-

pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah mau pun masyarakat,Dan secara keseluruhan dana pembangunan

-

tersebut,lebih banyak bersumber dari dana masyarakat/tabu
ngan masyarakat sebagaimana te rlih a t pada tabel I I be-ri kut, in i.
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TABEL I I
PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR
PADA TAHUN 1979/80 - 1983/84
(menurut sumber pembiayaan,dalam Rp.juta)
Tabungan
Sumber Tabungan Pendapatan
Tahun
Pemerintah Pembangunan Masyarakat

Jumlah
Dana

1979-1980

19.725
(7,25)

9.693
(3 ,5 6 )

242.793
(8 9 ,1 9 )

272.211
(100)

1980- 198T

54.580
(8 ,8 2 )

11.092.
(2 ,8 3 )

346.315
(8 8 ,3 5 )

391.987
(t o o )

1981-1982

33.546
■ (6 ,5 5 )

15.849
(2 ,7 2 )

462^036
(9 0 ,7 3 )

509.231
(t o o )

1982-1983

59.337
(6 ,8 7 )

■12.465
(2 ,1 8 )

520,41.0
(9 0 ,9 5 )

572.210
(t o o )

1933-1984

26.722
(3 ,8 4 )

13.280
(1 ,9 1 )

656.62T
(9 4 ,2 6 )

696.503
(100)

============
Sumber: "Perhitungan Angggaran Pendapatan dan Belanja Pemerin
tah Daerah. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur" tahun
anggaran H979/li98Q — 11983/1984, Bagian Keuangan Pemerin
tah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan !rData Perbankan di Jawa Timur, Koordinator Bank Indone
sia wilayah Jawa Timur1- Surabaya",September 1983, di.jolah kembali.
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^ -3 7 '
Hemperhatikan tabel I i tampak bahwa Tabungan Masyarakat te
Ian mempunyai peranan utama dalam pembentuxan dana pembangu
nan,yang selama P elita ke tiga mempunyai peranan - 88,35
94,26

%

%-

dari selurun dana pembangunan.

Sedang sisanya yaitu + 5,74% - 11,65/° dari selurun dana pem
bangunan bersumber dari Tabungan Femerintah dan Pendapatan
Pembangunan,sebagaimana secara jelas dapat diikuti pada pem
banasan berikut ini :
Pada tanun 1979-1980, dana pemoangunan yang terwujud
telah sebesar Rp.272.211 juta yang sebagian besar yaitu sebanyak Rp.242.793,-juta atau 89.19% bersum
ber dari Tabungan Masyarakat,dan sisanya sebesar 10,81% atau Rp.29.418,-juta bersumber dari Tabungan
Pemerintah yaitu sebanyak Rp.19*725,-juta serta Pen
dapatan Pembangunan sebanyak Rp.9-693*-juta.
Pada tahun. 1980-1981, dana pembangunan yang terwujud
telah sebesar Rp.391.987,-juta yang sebagian besar
yaitu sebanyak Rp.3*6.315,-juta atau 88,35% bersum
ber Tabungan Masyarakat, dan sisanya sebesar 11,65/6
atau Rp.45.672,-juta bersumoer dari Tabungan Peme
rintah yaitu sebanyak Rp.34.580,- juta serta Penda
patan Pembangunan sebanyak Rp.11.092',-juta.
Pada tahun 1981-1982, dana pembangunan yang terwujud
telan sebesar Rp.509.231,-juta yang sebagian besar
yaitu sebanyak Rp.462.036,-juta atau 90,73% bersum
ber dari Tabungan Masyarkat,dan sisanya sebesar 9,27% atau Rp.47.195,-juta bersumber dari Tabungan
Pemerintah yaitu seoanyak Rp.33.346,-juta serta Pen
dapatan Pembangunan sebanyak Rp.13.849,-juta.
Pada tahun 1982-1933, dana pembangunan yang terwujud
telan seoesar Rp.572.210,-juta yang sebagian besar
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yaitu sebanyak Rp.520,410,-juta atau 90,955°- bersumber dari Tabungan Masyarakat,dan sisanya sebesar 9,05/o atau Rp.51.800,-juta oersumber dari Tabungan
Pemerintah yaitu sebanyak Rp,59.537,-juta serta Pen
dapata n Pembangunan seoanyak Rp.12.463,-juta
Pada tahun 1985-1984, dana pemoangunan yang terwujud
telah sebesar Rp.696.503,-juta yang sebagian besar yaitu sebanyak Rp.656.621,-juta atau 94,26?S bersum ber dari Tabungan Masyarakat,dan sisanya sebesar
5,74% atau Rp.40.002,-juta bersumber dari Tabungan Pemerintah yaitu sebanyak Rp.26.722,-juta serta Pen
dapatan Pembangunan sebanyak Rp.13*280,-juta.
Dari pembahasan tersebut cukup memperjelas peranan Tabungan
Masyarakat sebagai sumber dana pembangunan,yang dalm perio
de perkemoangannya masiii menbutunkan ketepatan dala.ii menentukan kebijaksanaan moneter disamping "memperluas kesempa tan menabung bagi masyarakat,meialui peningkatan kesempatan
berusaha dan peningkatan pendapatan'1.
Adanya Ketepatan kebijaksanaan moneter telan tercermin de ngan. meningkatnya Tabungan Masyarakat yang dapat dihimpun pada tahun 1983-1984,yang pada periode tersebut meningkat lebih cepat dibanding periode sebelumnya,
Pada tanggal 1 juni 1983 (Paket 1 Juni 1983) n3ank Indone. sia telah memberi kebebasan-keleluasaan pada kegiatan 3ankdan khususnya Bank Pemerintah untuk menetukan tingkat bunga
Deposito berjangka",sedang untuk BanK Swasta sejak lama te
lah memperoleh kesempatan untuk menentukan tingkat bunga De
posito berjangka tersendiri.
Untuk dana pembanguna yang berasal dari pemerintah-
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baik dalam wujud"Tabungan Pemerintah maupun Pendapatan Pen
bangunan,maka relatip tidak banyak dipengaruhi adanya Paket
1 Juni 1983.
Mengingat sumber pembiayaan pembangunan pemerintahtersebut lebih banyak oipengaruhi dan berkaitan dengan :
a.Kemampuan pemerintah daerah dalam memperbesar dan
menggali pendapatan asli daerah sendiri.
b.Pendayagunaan dan el'isiensi belanja rutin.
pendapatan yang berasal dari Pemerintahatau Instansi yang lebih tin g g i.

CiBesarnya

d.Besarnya pinjaman yang dapat diperoleh untuk membiayai belanja pembangunan.
Dengan demikian upaya memperbesar dana pembangunan yang bersumber dari Pemerintaii maupun masyarakat,membutuhkan—
perangkat kebijaksanaan yang berbedajdan untuk lebih mem perjelas sumber pembiayaan pembangunan,khususnya Tabungan
Masyarakat dapat diikuti pada pembahasan berikut in i.
2>2.Perkembangan Tabungan Masyarakat

Tabungan Masyarakat sebagai sumber utana dana pemba
ngunan secara kumuiatip telan menunjukkan peningkatan sela
ma P elita ke tiga,baik yang berupa Giro,Deposito maupun Ta
bungan.
Dan apabila ditelaan lebih lanjut maka Tabungan Ma
syarakat yang juga merupakan sumber dana kegiatan perbankan,dalam perkembangannya menunjukkan intensitas yang berbe
da sebagaimana teriih at pada tabel I I I oerikut in i.
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•TABEL I I I
PERKEMBANGAN GIRO,DEPOSITO DAN TABUNGAN
• DI JAWA TII-iUR,PADA TAHUN 1979-1983
(dalam Juta Rupiah)

Tahun

Giro?

Deposito

Tabunagan

Jumlah
Tabungan

1979

157.094
(64,70)

56.716
(23,36)

28.983
(11,94)

»2 .7 9 3
(100)

1980

234.873
(67,82)
315.904
(68,37)
348.148
(66,90)
354,418

71.325
(20,59)
94.009

40.117
(11,58)

346.315
(100)
462.036
(100)
520.410
(100)
656.621

1981
1982
1983

(20,35)
112.124
(21,54)
228.332

:=£53t 9§l__. J L S u T l l ______

52.123
(11,28)
60.138
(11,55)
73.871
===£llt £5!===: ;==IlQSi======

Sumber : "Data Perbankan di Jawa Timur,Koordinator Bank In
donesia wilayan Jawa Timur - Surabaya11, September
1983,diolah kembali.'
Catatan :-data pada bulan Desember,merupakan angka kumulatip
-untuk tanun 1983,merupakan angka sementara.
MemperJiatikan tabel I I I tampak Giro selalu menempat i urutan utama dari Tabungan Masyarakat,yang dalam perkem
bangannya mempunyai peranan sebesar 53,98% - 68,37% dari se
luruh tabungan masyarakat yang dapat dinimpun olen kegiatan
perbankan di Kotamadya Surabaya.
Dan dari ke tiga sumber dana masyarakar yang dapat dinimpun olen kegiatan perbankan tersebut,maka Deposito te-

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK.....

MINI NASUTION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

41

lab mempunyai intensitas yang cepat dibanding Giro maupun Tabungan sebagaimana berikut in i:
Tahun 1979, dana masyarakat yang dapat dihimpun olehkegiatan perbankan telah sebesar Rp,242.793,-juta
dan sebagian besar berwujud Giro yaitu sebanyakRp.157.094,-juta atau 64,70% sedang sisanya berwujud
Deposito. yaitu sebanyak Rp,5o.716,-juta (24,68%) dan
Tabungan sebanyak Rp.28;933,-juta atau 11,94% dari selurun dana.
Tahun 1980, dana masyarakat yang dapat dinimpun olenkegiatan perbankan telan sebesar Rp.3^6.315,-juta, dan sebagian besar-berwujud Giro yaitu sebanyak
Rp,234,873t-juta atau 67,82% sedang sisanya berwujud
Deposito yaitu sebanyak Rp.71.325,-juta (20,59%) dan
Tabungan sebanyak Rp.40.117,-juta atau 1T,-53% dari selurun dana*
Tahun 1981, dana masyarakat yang dapat dinimpun olehkegiatan perbankan telah sebesar Rp.462.036,-juta, dan sebagian besar berwujud Giro yaitu sebanyak
Rp.315.904,-juta atau 68,37% sedang sisanya berwujud
Deposito yaitu sebanyak Rp.9^.009,-juta (22,35%) dan
Tabungan sebanyak Rp.60.133,-juta atau 11,28 dari se
luruh dana.
Tahun 1982. dana masyarakat yang dapat dihimpun olehkegiatan perbankan telah sebesar Rp.520.410,-juta, dan sebagian besar berwujud Giro yaitu sebanyak
Rp.3^8.1^8,-juta atau 66,90% sedang sisanya berwujud
Deposito yaitu sebanyak Rp.112.124,-juta (21,54%) Tabungan sebanyak ftp.60.138,-juta atau 11,55% dari selurun dana.
Tahun 1983, dana masyarakat yang dapat dihimpun olehkegiatan perbankan teiah seoesar Rp.656.621,-juta, dan sebagian besar berwujud Giro yaitu sebanyak
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Rp.354.418,-juta atau 53,83% sedang sisanya berwujud Deposi
to yaitu sebanyak Rp.228.332,-juta (34,77%) dan Tabungan se
banyak Rp.73.871,-juta atau 11,25% dari seluruh dana.
Dan dari pembanasan tersebut cukup memberi kejelasan
adanya peningkatan yang cukup pesat dari Deposito,khususnya
periode tahun 1982-1983 yaitu sesudan "Kebijaksanaan Mone
ter 1 juni 1983".
Telaah lebih lanjut memberi petunjuk bahwa Depositomempunyai perkembangan sangat cepat selama P elita ke tiga,
dan sebaliknya perkembangan Giro relatip lambat sebagaimana
terlih a t pada tabel IV berikut in i.
TABEL IV
PERSENTASE KENAIKAN GIRD,DEPOSITO- DAN TABUN&AN
DI JAWA TIMUR, SELAMA PELITA KE TIGA

Keterangan

% Kenaikan

%

Kenaikan Rata-Sats

1.Giro

125,61

%

22,56

%

2.Deposito

302,59

%

41,65

%

3.Tabungan

154,88

%

26,35

%

Dana Masyarakat

177,44

%

28,24

%

Sumber :Tabel III,d io la h kembali
Keterangan :-Prosentase kenaikan dihitung selama periode
tahun 1979-1983
-Prosentase kenaikan rata-rata,mempergunakan
rumus Annuitet/Discount Factor/CompoundingFactor.
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2 « 3• Perkembangan

ngunan

Tabungan Pemerintah dan Pendapatan Pemba

'

Tabungan Pemerintah dalam perkembangannya telah mem
punyai sumbangan yang cukup berartidalam pemoentukan aanapembangunan pemerintah,dan dalam P elita ke tiga telah mem
punyai peranan sebesar 66,80?6 -

75,9^%

dari dana pembangu

nan pemerintah.
Disamping Tabungan Pemerintah maka pendapatan Pen'oa
ngmnan merupakan sumber utama dana pembangunan pemerintah,
yang dalam perkembangannya mempunyai peranan sebesar

-

24,06% - 33,20% dari seluruh dana pembangunan pemerintah,*
Pendapatan Pembangunan tersebut dalam kenyataan ber
sumber- dari :
-Pendapatan yang berasal dari Pemerintah atau Ins tansi yang lebih tinggi
-Pendapatan daerah sendiri dan pinjaman
Dan secara keseluruhan Tabungan Pemerintah dan Pendapatan Pembangunan tersebut mempunyai peran beroeda dalam
perkembangannya,sebagaimana terlih at pada tabel V.
Memperhatikan tabel V lebih memperjelas pengamatankita dalam menilai sumber dana pembangunan pemerintah,dima
na dalam perkembangannya11 dana pembangunan yang, berasal da
r i Tabungan Pemerintah selalu mempunyai peranan yang utama" ,
Dan hal tersebut. cukup memberi petunjuk pada peme-«
rintah daerah,bahwa kontinuitas pembangunan masih membutuh
kan kerja keras "dalam arti mampu meningkatkan pendapatan*
a sli daerah untuk tujuan pembangunan*1'.
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TABEL V
PERKEMBANGAN TABUNGAN PEMERINTAH, DAN PENDAPATAN
PEMBANGUNAN DI JAWA TIMUR
PADA TAHUN 1979/1080 - T983/T984
(dalam Juta Rupiah)

Tabungan
Pemerintah
(A)

Pendapatan
Pembangunan
(b !

JUMLAH
A. dan B

1979-1980

19.725
(67,05(

9.693
(32,95)

29.418
(100)

1980-1981

34.580
(75,71)

11.092
(24,29)

45.672
(100)

33.346
(70,65)

13.349
(29,34)

47.195
(100)

1982-1983

39.337
(75,94)

12.463
(24,06)

51.800
(100)

1983-1984

26.722
(66,80)

13.280
(33,20)

40.002
(100)

153.710
(71,80)

60.377
(28,20)

214.087
(100)

<0

[Y>

\o
CO

CD
1

Tahun

Jumlah

Sumber: diolah dari tabel I I
'*

Untuk lebih memperluas telaan lebih lanjut, sumber

dana pembangunan pemerintan maka dapat diikuti pembanasan
berikut ini :
Tahun 1979-1980, dana pembangunan pemerintan telan se
besar Rp.29.418 juta dan sebggian berasal dari Tabu
ngan Pemerintan yaitu sebesar Rp.19.725 juta atau 67,25%,sedang sisanya yaitu 32,95% dari dana pemba ngunan berasal dari Pendapatan Pembangunan yaitu
Rp.9.693-.
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Tahun 1980-1981, dana pembangunan pemerintah telah sebesar Rp.45,672,-juta dan sebagian berasal dari Tabungan Pemerintah yaitu sebesar Rp.34.580,-juta atau 75,71/4,sedang sisanya yaitu 24,29% dari dana pembangunan berasal dari Pendapatan Pembangunan ya
itu Rp,11.092,-juta.
Tahun 1981-1982, dana pembangunan telan sebesar
Rp.47.195,-juta dan sebagian berasal dari TabunganPemerintah yaitu sebesar Rp.53.346,-juta atau 70,65%
sedang sisanya yaitu 29>34% dari dana pemoangunan berasal dari. dari Pendapatan Pembangunan sebesar Rp.13*849,-juta.
Tahun 1982-1985, dana pembangunan pemetintah telah sebesar Rp.51.300,-juta dan sebagian berasal dari Tabungan Pemerintah yaitu sebesar Rp.39.337,-juta atau 75,94%,sedang sisanya yaitu 24,06% dari dana pembangunan berasal dari Pendapatan Pembangunan sebe
sar Rp.12.463,-juta*
Tahun 1983-1984, dana pembangunan pemerintah telah sebesar:. Rp. 40,002',-juta dan sebagian berasal dari Tabungan Penerintan yaitu sebesar Rp.26.722,-juta atau 66,80%,sedang sisanya yaitu sebesar 53,20% dari dana pembangunan berasal aari Pendapatan Pemba
ngunan sebesar Rp.13.280,-juta.
Untuk Tabungan Pemerintah maka periode tahun 19821983 dapat dipergunaKan sebagai poia "baik untuk intensi tas pendapatan rutin maupun efisien si belanja rutin ",me ngingat pada periode tarsebat pembentuxan Tabungan Pemerin
tan merupakan yang terbesar selama P elita ke tiga,yaitu se
besar Rp.153.710,-juta atau 71,80% sedangkan pendapatan
pemoangunan hanya sebesar

-

Rp.60.377,-juta atau 28,20% dari

seluruh dana pembangunan.
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2. U .Pembentukan Modal
Dalam periode tahun 1978-1982 yaitu pelaksanaan ta
hun ke lima Pelita ke dua dan tahun ke empat P elita ke t i ga,maka rata-rata pertumbuhan ekonomi oi Jawa Timur telansebesar 27,45%/tanun atas dasar harga yang berlaku atau se'
besar 8,01%/tahun atas dasar harga konstan^iifcat tabel V I I I }
Rata-rata pertumbunan ekonomi tersebut talan mendekati sasa
ran pertumouhan ekonomi nasional,meskipun hal tersebut be*
lum optimal,
Mengingat faktoir produKsi yan^ tersedia serta fa s ili
tas kemudahan, masih dapat lebin didayagunakan untuk kepenti
ngan kegiatan usaha.
Dan hal tersebut tidak; cukup dengan menunggu kemauan parapengusaha swasta untuk menanam modal,akan tetapi diperlukan
pula kepeloporan/i'eeder a ctivity dari pemerintah atau badan
usaha milik negara maupun Lembaga Keuangan untuk mengembang
kan iklim usaha yang lebin baik bagi dunia usana,
Untuk keperluan tersebut dapat dikemoangkan Socialserta Economic overhead capital,yang dapat mendorong pengu
saha swasta mewujudkan Directly productive investment*
Dengan demikian pertumbuhan ekonomi yang telah aicapai da
pat dipertahankan dan lebih ditingkatkan melalui pembentu
kan modal/new capital formation,baik dilakukan oleh pemerin
tah maupun para pengusaha dan masyarakat,
Secara keseluruhan pemoentukan modal atau investasi
netto dapat bersumber dari :
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а.Investasi Pemerintah,yan^ div/ujudkan melalui Belan
ja pembangunan,baik dilakukan oieli
a .1.Pemerintah Pusat,baik pembiayaan dalam rupiah
maupun Bantuan Proyek,yang dalam realisasi AP3N telan dibagi dalam empat pengeluaran ya
itu ^Pembiayaan Depatemen/Lenbaga
= Pembiayaan bagi daerah
= Pembiayaan lain-lain
= Bantuan Proyek
a.2.Pemerintan Daerah,baik daerah tingkat I maupun
daerah tingkat II,yang dalam realisasi belanja
pembangunan,telah.dibagi menjadi lima pengeluaran-belanja pembangunan yaitu
= Bidang Ekonomi■
= Bidang Sosial
= Bidang Umum
= Subsidi Pembangunan kepada daerah bawar? han
= Pembayaran kembali pinjaman
Baik pengeluaran pemoangunan maupun belanja penbangu
nan yang dilakukan oleh Pemerintan Pusat.dan Pemerintah Daeran,telah terbagi menurut beberapa sektor yaitu :
1. Sektor Pertanian dan Pengairan
2. Sektor Industri
5. Sektor Pertambangan dan Energi
4. Sektor Perhnbungan dan Pariwisata
5. Sektor Perdagangan dan Koperasi
б. Sektor Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Sektor Pembangunan Daeran,Desa dan Kota
8. Sektor Agama
9. Sektor Pendidikan,Generasi Muda, Kebudayaan Nasi
onal dan Kepercayaan terhadap Tunan Yang Maha Esa
10.Sektor Kesenatan,Kesejanteraan sosial,Peranan Wani
ta,Kependudukan dan Keluarga Berencana
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11.
12.
13.
14.
15.

Sektor
Sektor
Sektor
Sektor
Sektor
tian
16. Sektor
17. Sektor
18. Sektor

Perumaftan Rakyat dan Pemukiman
Hukum
Pertaiianan dan Keaiaanan Nasional
Penerangan,Pers dan Komunikasi sosial
Ilrau PengetaJiuan,Teknnologi dan PeneliAparatur Penerintan
Pengembangan Dunia Uasaiia
Sumber Alam dan Lingkungan Hidup

b*Investasi Swasta,yang dalam iial in i meliputi
b. 1.Investasi swasta yang sebagian besar mempergu
nakan kredit bank
b .2.Investasi swasta yang secara langsung lebin ba
nvak mempergunakan modal sendiri
b .3.Investasi swasta yang mempergunakan fa s ilita s
penanaman modal asing/PMA maupun fa s ilita s Pe
nanaman modal dalam negeri/FMDN
b. 4. Investasi swasta yang tidak mempergunakan fasi
lita s dan tidak memiliki badan frukum
c.Swadaya Masyarakat,merupakan investasi yang dilaku
kan atas prakarsa dan kenendak masyarakat yang ber
tujuan untuk memperbaiki kwalitas lingkungan kenidupannya/tempat tinggalnya,baik yang tergerak karena adanya Bantuan Pembangunan dari Pemerintain Pu
sat maupun atas kepentingan masyarakat sendiri.
d.Mon Monetized sector?merupakan investasi secara t i
dan langsung yang dilakukan olen masyarakat-inaivi
du dengan tujuan memperolen keuntungan-bunga atas
dana yang diinvestasikan,misal pembelian sanam,ob
lig a s i, se rtiilk a t maupun surat berharga lainnya.
*
Dari pemoanasan tersebut cukup memperjelas telaan sumber investasi/pembentukan modal,baik yang bersumber dari
Pemerintah,pengusana maupun masyarakat secara luas.
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Dan apabila sumber pembentukan modal tersebut da
pat terwujud secara terus menerus sesuai dengan kebutu han modal,maka pada akhirnya P e lita ke empat dapat dica
pai tahap " s e lf generating growth” ,yaitu tahap dimana pa
ra pengusaha,pemerintah serta masyarakat telah mampu mem
persiapkan dana yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan*
Hal tersebut. cukup memberi petunjuk bahwa pemben
tukan modal mempunyai peranan yang penting dalam raemelihara kontinuitas pertumbuhan ekonomi, sebagaimana penda pat beberapa ahli ekonomi terkemuka " . . . karena pembentu
kan modal (ca p ita l formation) itu sendiri mempunyaipengaruh timbal balik dan kumulatif dalam pengertian
bahwa pembentukan modal menyebabkan kenaikan penda
patan yang seianjutnya memungkinkan adanya lebih banyak investasi la g i*
Alas an la in seperti yang dibahas Profesor Keynes da
lam tahun tig a puluhan adalah bahwa pembentukan mo dal atau investasi itu dapat dan cenderung untuk men
ciptakan kenaikan kesempatan kerja*
Dr„Harrod sendiri disamping itu mgiandaskan bahwa mo
dal yang baru di cipt akan sebagai akibat investasi dan kenaikan pendapatan tidaklah mungkin dapat dipakai dalam waktu berikntnya apabila to ta l spending* t i
dak diperbesar*
Dijelaskan pula olen Profesor Domar bahwa in vesta siadalah merupakan suatu alat guna mempercepat tingkat
produksi dalam ekonomi yang berkembang.Dengan demiki
an maka jelaslah pada k it a bahwa pentingnya kedudu kan investasi guna menciptakan kesempatan kerja da lam tahun tig a puluhan telah be rubah menjadi suatu alat guna menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Dengan demiki an pembentukan modal menempati kedudukan yang penting dalam upaya memelihara momentum per —
da

R.F-Harrod "Towards Dynamic Economic” , London, Mac
Millan Co, 19^8, dan lih a t juga Domar 11 Essay on tahe The
ory o f Economic GrowthM New York Oxford University Press
1957,dikutip dari Azhari Zahri t!Pe.rencanaan PembangunanEkoncai11, P . T.Pembangnan Jakarta, tahun 19bb,liaiaman-b8.
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tumbuhan ekonomi yang diharapkan dan sekaligus merupakan
daya pendorong untuk meningkatkan pendapatan,kesempatankerja serta memperbesar to ta l permintaan/aggregate demard
Dan apabila hal tersebut berlaku,maka dapat diharapkan terwujudnya pembentukan modal secara terus menerus/konti
niu.
Selama P e lita ke tig a yaitu periode tahun 1979/80
sampai 1983/84 di Jawa Timur telah terbentuk investasi sebesar Rp.6*896-570,-juta,yang sebagian besar berasal dari k rea it perbankan dan investasi yang mempergunakan fa s ilit a s PMDN serta PMA sebagaimana te rlih a t pada tabel
VI pada halaman berikut in i.
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TABEL VT
JUMLAH INVESTASI DI JAWA TIMUR
TAHUN 1979/1980-11983/1984
(dalam Juta Rupiah)

}i 3

T E RANGAN

1.Kredit Perbankan
2.Belanja Pembangunan
3♦PMDN dan PMA
4.Swaaaya Masyarakat

Jumlah Investasi

Rp.Juta

%

5.241.074

75,99

174,006'

2,52

1*451.048

2.1,04

21.442

0,31

6*896*570

100

Sumber : "Fernitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Peme
rintah Daerah Tingkat I Jawa Timur "tahun Angga ran 1979/1980 - 1983/1984,Eadan Koordinasi Penana
man Modal Daerah Jawa Tinur,dan ’’Data Perbankan di Wilayah Kerja Bank Indonesia Surabaya,September
1983 " diolah kembaii
Keterangan : Kredit Perbankan, ;..eru?akan Kredit Wetto yaitu
selisih Kredit kumulatii selana P elita ke tiga de
ngan Kredit tahap sebelumnya*
Mempernatikan tabel VI dengan jelas dapat diketahui
sun'oer uta ma pembentukan modal/investasi selama P elita ketiga,yaitu Kredit Perbankan dengan n ila i sebesar
Rp.5.241*074,-juta atau sebesar 75,99 % dari selurun n ila i
investasi selama Pelita ke tiga,
Disamping kredit perbankan maka pengusaha yang mem
pe rgunakan fa s ilita s PMDN dan PMA telan mempunyai peranan-
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cukup besar dalam pembentukan modal,dengan n ila i investasi
sebesar Rp.1.451.048,-juta atau 21,04 % dari selurun n ila i
investasi selama P elita ke tiga , sedang untuk investasi yang berasal dari pemerintan/belanja pembangunan hanya se
besar Rp.174*006,-juta atau 2,52 % dari seluruh investasi
di Jawa Timur.

Untuk investasi yang berupa Swadaya Masyarakat relat i f k ecil yaitu sebesar Rp.21.442,-juta atau hanya 0,51

%-

dari seluruh n ila i investasi,meskipun tiaak dapat diabaikan
sebagai petunjuk besarnya minat masyarakat untuk berpartisi
pasi dalam pembanguaan.
j
Secara keseluruhan pembentukan modal tersebut rial am

perkembangannya cenderong meningkat setiap tanun, meskipunmempunyai intensitas perkembangan yang berbeda.
Dan dari beberapa sumber pembentukan modal tersebut,maka investasi-pemerintan /belanja pembangunan

cenderung ber -

fluktuasi dan bankan sejak periode tanun 1'980/1981- - 1983/
1934 memberikan gambaran yang terus menerus menurun.
Kenyataan-tersebut, cukup memberi petunjuk banawa in
vestasi pemerintan/belanja pembangunan masih membutuhkan banyak pernatian, dalam arti membutunkan kerja keras untuk mewujudkan Tabungan Pemerintah serta Pendapatan Pembangu nan sebagai sumber belanja pembangunan.
Untuk lebih memperjelas perkembangan pembentukan mo
dal dalam P elita ke tiga,maka dapat diikuti perkembangan investasi di Jawa Timur sebagaimana terli$ a t pada tabel VII
berikut in i.
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TABEL - .V II
PERK2HBANGAN INVKSTASI DI JAWA TIMUR
PADA TAHUN 1979/1980 -1985/1984
(dalam Jutaan Rupiah)

----------- ;

Tahun

Kredit Per
bankan

PMDN dan
PMA

Belanja
Pembangunan

613.440
(86,78)

68.344
(9,69)

ei.037
(2,98)

4.063
(0,57)

770.892
(74,87)

227.854

26.456

4.443

(2,57)

(0,43)

1.029.645
(100)

1981-82 1.027.564
(80,38)

204.402

40.383
(3,16)

6.075
(0,47)

1.278.524
(100)

1982-83 1.345.758
(63,91)

697.818
(33,14)

46.128
(2,19)

6.861
(0,32)

2.105.565
(100)

252.630 '
(14,22)

40.002

■jHHrTrTf

1.775.952
(100)

1979-80

1980-31

1983-84 1.483.320
(83,52)

(22,13)
(15,99)

V-ft

Swadaya
Masyarakat

(2,25)

Jumlan
Investasi
706.884
(100)

Sunber : - Bank Indonesia di Surabaya
- Bappeda Tingkat I Jawa Timur
- Biro Keuangan Pemerintah Daerah,Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur,diolah kembaii,
Keterangan
* Dalam Target
** Tahun 1983 sampai dengan Tri\\ailan III,Angka perkiraan untuk
bulan Desember
*** xaiiun 1983 sampai dengan Triwulan I I I
***** Data tidak diperoleh
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3•Perkembangan Perekonomian
Dalam menilai kemajuan pembangunan maka pertumbuhan
ekonomi cenderung menempati pusat perhatian,disamping peng
gunaan tolok ukur adanya perubahan struktur perekonomian dan mekanisme kelembagaan dalam proses pembangunan.
Hal tersebut memberi artikulasi bahwa pertumbuhan e
konomi yang dicerminkan " Proses kenaikan pendapatan - out
put. per kapita dalam jangka panjang T!,harus mampu memperbe
sar derajad kehidupan manusia secara lebih

baik,serta mem

perbesar kesempatan-peluang pada setiap individu untuk melakukan berbagai a ltern atif dalam memenuni kebutuhan hidup
nya yang sesuai dengan kemampuan.
Dsngan mempergunakan alur pemikiran tersebut, malea keberhasilan pembangunan senantiasa dapat dirasakan oleh setiap individu/insan apabila tolok ukur diterapkan secara
nyata.
Dalam skala nasional hal tersebut secara operasional telah dituangkan dalam delap an jalur pemerataan yang da
lam Pembangunan Lima Tahun,diwujudkan malalui T rilo g i Pem
bangunan yaitu :
1.Pemerataan pembangunan dan nasil-hasilnya yang me
nuju pada terciptanya keadilan sosial bagi selu
ruh rakyat.
Azas pemerataan yang menuju pada terciptanya kea
dilan sosial tersebut,telan dituangkan dalam Dela
pan <Jalur Pemerataan yang meiiputi :

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK.....

MINI NASUTION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

a.Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat ba
nyak, khususnya pangan, sandang dan perumahan*
b.Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan
pelayanan kesehatan.
c.Pemerataan pembagian pendapatan.
d.Pemerataan kesempatan berusaha.
e.Pemerataan kesempatan kerja*
f.Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pem
bangunan, khususnya bagi generasi muaa dan kaumwanita.
g.Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wi
lay ah tanah a ir.
h.Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.
2.Pertumbuhan ekonomi yang cukup tin g g i.
Q
3 .S ta b ilita s nasional yang sehat dan dinamis.
Melalui T rilo g i Pembangunan sangat diharapkan te r
wujudnya tujuan pembangunan,yang dalam jangka panjang

-

oleh MPR telah ditetapkan dengan ketetapan No.IV/t-IPR/l9S3
tentang Garis Besar Haluan I'fegara/GBHN :
Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material
dan sp iritu a l berdasarkan Pancasila dalam wadah ne
gara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,bersa
tu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangs a yang aman tenter am, te rtib dan dinamisserta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka
bersahabat, te rtib dan damai*.10
Telaah lebih lanjut. memberi wawasan lebih luas pa
da perencana pembangunan, dalam mengartikulasikan pemba ngunan serta tujuan pembangunan itu sendiri*
Dan hal tersebut juga menambah serta memperluas tanta

-

ngan para pelaksana-administrator pembangunan,baik untuk
a ;
'
—1
^ Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya A.R,OgCit,halaman 98-99.
10Ketetapan MPR.RI.Nomor II/MPR/l983.Log Cit.
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pelaksanaan P e lita XV maupun evaluasi pelaksanaan pemba
ngunan,
Untuk Jawa Timur terdapat kesan bahwa pelaksanaan
pembangunan telah berhasil, apabila pertumbuhan ekonomi dipergunakan sebagai salah satu tolok ukur keberhasilanpembangunan dan penghargaan yang diperoleh Jawa Timur.
Mengingat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang terwujud r e l a t i f cep at apabila dibandingkan dengan pertumbuhan

-

ekonomi nasional,sebagaimana te rlih a t pada tabel V I I I

-

pada halaman 55 berikut in i,
Memperhatikan tabel V II I tampak dengan je la s bah
wa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama periode tahun 1978-1982 lebih cep at dibanding pertumbuhan ekonomi nasi
onal baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas da sar harga konstan sebagaimana pembahasan berikut in i.
Pertumbuhan ekonomi atas dasar harga yang berlaku:
-Indonesia,pada tahun 1978 Produk Domestik Bruto te 
lah sebesar Rp.22.74-6,-milyar dan pada tahun 1982 sebesar Rp.59.632,60,-m ilyar,hal in i berarti mening
kat sebesar 162,17# atau rata-rata pertumbuhan eko
nomi Indonesia telah sebesar 27,23% per tahun.
-Jawa Timur,pada tahun T978 Produk Domestik Regional
Bruto telah sebesar Rp.3.186,51i5,-niilyar dan pada tahun 1982 sebesar Rp.8.407.993,-milyarJhal terse but berarti meningkat sebesar 163,86% atau rata-ra
ta pertumbuhan ekonomi telah meningkat sebesar
27,45% per tahun.
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TABEL V III
PRODUK DOMESTIK BRUT0/PD3 DI INCOMESIA DAN PRODUK
DOMESTIK REGIONAL BRUTO DI JAWA TIMUR
TAHUN 1978 - 1982
(dalam J u ta .. Rupiah)

KETERANGAN

INDONESIA

JAWA TIMUR

-Atas dasar Jiarga yang
berlaku
a. tahun 1978
b.tanun 1982
c.% kenaikan/G
d*% rata-rata pertumbunan

22.746
59.632,6
162,17
27,23

%
%

3.186,515
8.407,993
163,86 %
27,^5

%

-Atas dasar harga konstan
a*tahun 1978
b.tahun 1982
c.;o kenaikan/G
d.rj rata-rata pertumcuhan

9.566,5
12.325,4
2B, 84
6,57

%
%

2.155’,145
3.246,439
50-,64 %
10,78 %

I

Sumber :3uku Statistik Indonesia 1932,Biro Pusat Statistik
"Pendapatan Nasional Indonesia tahun 1979-1962 ",
Kantor Statistik Jawa Tinur*
Catatan : -Indonesia,?DB atas dasar narga konstan tanun '
1973
-Jawa Timur,PDR3 atas dasar narga konstan tanun
1975
-Rata-rata pertumbuhan/G mempergunakan Rumus
Annuitet/Compounding Factor yaitu:
Pn = Po
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gertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan
-Indonesia,pada tahun 1978 Produk Domestik Bruto sebe
sar Rp.9.566,5,-milyar dan pada tahun t982; telah sebe
sar Rp.12.325,4,-railyar atas dasar harga konstan ta hun 1975 ,hal in i b era rti meningkat sebesar 28,84%

-

atau rata-rata meningkat sebesar 6,57% per tahun.
-Jawa Timur,pada tahun 1978 Produk Domestik Regional Bruto sebesar Rp.2.T55,H45,-milyar dan pada tahun
1982 telah sebesar Rp.3*246,4-39,-milyar atas dasar

-

harga konstan tahun 1975, hal in i berarti meningkat se
besar 50,64% atau rata-rata meningkat sebesar 10,78%
per tahun.
Dari pembahasan tersebut; telah memberi gambaran cu
kup je la s bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang ratarata sebesar 10,78% per tahun atas dasar harga konstan ta
hun 1975, r e l a t i f besar dibanding pertumbuhan ekonomi Indo
nesia yang sebesar 6,57% per tahun atas dasar harga kons
tan tahun H973' dan juga mampu mengimbangi la ju in f Ia s i ma
upun pertambahan penduduk.
Dan kenyataan yang ada memberi petunjuk bahwa pen
dapatan per kapita secara r i i l terns- meningkat setiap ta
hun, tanpa mengurangi minat untuk tetap memperbesar pertua
buhan ekonomi di masa mendatang.
Untuk periode tahun 1979/80-1983/84 yaitu pelaksa
naan pembangunan Lima Tahun ke tiga / P elita III,maka per tumbuhan ekonomi di Jawa Timur mempunyai trend yang iebih
baik dibanding periode sebelumnya yaitu tahun H978-11982.
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Hal tersebut merupakan petunjuk adanya perbaikan ke
adaan perekonomian di Jawa Timur,yang dapat berwujud :
a.Terbukanya kesempatan untuk menanam modal dengan
persyaratan yang menguntungkan penanam modal/
Investor.
b.Besamya minat para Investor untuk menanam modal.
c.Keadaan perekonomian yang cukup mantap yang ter cermin dengan kemampuan mengendalikan harga/Laju
In fla s i.
d.Makin meningkatnya pennintaan masyarakat akan barang dan jasa yang dihasilkan di dalam negeri
e.Adanya kemudahan untuk memperoleii dana/Capital
Formation,baik melalui Bank maupun Lembaga Keuang
an lainnya.
f.Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terwujud.
Beberapa butir tersebut tidak berdiri sendiri,dalam
arti saling mempengaruhi untuk terwujudnya dan perlu menda
pat kan kejelasan bahwa 11 hal tersebut bukan kebi jaksanaanPemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur senata,akan tetapilebih banyak aipengaruhi oleh kebijaksanaan Ekonomi secara
Nasional.
Dan khusus dalam paragrap in i akan dibahas butir cdan f yaitu sampai seberapa jauh pengaruh laju in fla s i ter
hadap pertumbuhan ekonomi,hal tersebut penting mengingat e
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (atas dasar harga konstan) sangat dipengaruhi

kemampuan mengatasi laju in 

fla s i.
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Untuk keperluan tersebut dapat diikuti pada pembaha
san berikut in i :
Periode 1978 - 1982, pertumbunan ekonomi Jawa Timur
telah sebesar 50 ,64 % atau rata-rata sebesar tO,78^
setiap tahun atas dasar harga konstan,dan apabila didasarkan atas harga yang berlaku maka rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur telah sebesar 27,45^
setiap tahun dengan rata-rata laju i n il asi sebesar16,28 %/tahun.
Mengkaji ulang pembahasan tersebut cukup memperlu
as penilaian hubungan antara pertumbunan ekonomi dengan la
ju in fla s i dalam arti " pertumbuhan ekonomi riil/at&s da sar harga konstan tidak saja dipengaruni oleh pertumbuhanekonomi yang cepat,akan tetapi lebih banyak ditentukan oleh pengendalian laju in fla s i M.
Untuk lebih memperjelas hal tersebut dapat diperhatikan
pada tabel

-

IX berikut in i.

itABEL-- IX
RATA- RATA LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAK
RATA- RATA LAJU INFLASI DI JAWA TIMUR ’
- -tahun 1978 - 1982
(ds&am #)

KETERANGAN

Tahun
1978 -1982

Rata-rata pertumbuhan ekonomi
a.atas dasar harga yang berlaku

27,45

%

b.atas dasar harga konstan

10,78

%

16,28

%

Rata-rata laju in fla s i

Sumber: tabel V III dan Study penyusunan Gross Regional
Domestic Product,Kotamadya Daeran Tingkat I I Sura
baya pada tahun l983,Cipta Laras Consultants.
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Menperhatikan tabel IX cukup memperluas pengamatan
k ita dalam menilal kemajuan Jawa Timur pada periode tanun
1978 - 1982 khususnya dalam kaitan

dengan laju i n f l a s i .

Dengan demiki an strategi pembangunan yang menghendaki per
tumbuhan ekonomi yang cukup tinggi,sangat terik at denganpembangunan yang mengacu pada s ta b iiita s ekonomi (kemampu
an mengendalikan laju in fla s i)*
Secara keseluruhan pertumbunan ekonomi selama p eri
ode tahun 1978 - 1982,menunjukkan intensitas pertumbuhanyang berbeda baik atas dasar harga yang berlaku maupun atas dasar harga konstan*
Untuk lebih memperjelas pengamatan pertumbuhan eko
nomi selama periode tanun 1978 - 1982, dapat dip erhati kanpada tabel X.Pada tabel X,diperjelas hubungan pertumbunan
ekonomi dengan laju in flasi,yan g tercermin dengan besar nya peranan la ju in i'la si dalam menentukan besaran pertum
buhan ekonomi atas dasar harga konstan.Hal tersebut dapat
d ilih a t pada tanun 1981,pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cu
kup tin g g i dibanding periode tahun lainnya.
Telaah lebih lanjut memberi petunjuk bahwa tahun 1981 merupakan puncak kebernasilan pembangunan Jawa Timur
selama periode tanun 1978 - 1982, apabila pertumbunan eko
nomi atas dasar harga konstan dan kemampuan mengendalikan
in fla s i dipergunakan sebagai tolok ukur kebernasilan*
Mengingat pada t atrim 1981 pertumbuhan ekonomi Jawa'
Timur yang sebesar 10,96 % (atas dasar narga konstan) me-
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rapakan yang te rtin g g i selama periode tahun 1978-1982,begitu pula la ju in flasin ya sebesar 9,24%.

• TABEL X
PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
(PDRB) DAN LAJU INFLASI. di JAWA* TIMUR PADA
TAHUN. 1978-T982

jvexe rangan—

'
1978

‘TAHUN
1980

1979

• .. .t*y

1

tS81

’

-

.

1S82

1.PDRB
a.Adb (ju ta 3.186.515,46 4.286.333,59 5.958.262,92 7.496.796,64 8.407.993,117
Rupiah.)
r
16,84
39,01
25,82
t2,f|
b.Kenaikan
34,51
00
c.Adk (ju ta 2.155.145,32 2.547*572,01 2.871.536,49 5.186.314,30 3.246.439,1
Rupiah)
10,96
d. Kenaikan
. 1 ,1
12,72
6,79
6,73
(«
2.Laju ;
In fla s i

8,13

23,54

23,31

9,24

(* )

Sumber:-Kantor Propinsi Jawa Timur, diolah kembaii
-Study penyusunan Gross Regional Domestic Pro duct, Kotamadya
daerah Tingkat I I Surabaya,pada tahun 1T983,BAPPEDA,KMS,Cip
ta Laras Consultants.
Catatan:-Adb aaalah Atas Dasar Harga yang berlaku
-Adk adalah Atas Dasar Harga Konstan tahun 1975.
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Mengkaji ulaog pertumbunan ekonomi Jawa Timur cukup
menumbunKan kepercayaan banwa n S ta o ilita s ekonomi perlu menempati p rio rita s utama daiam kebijaksanaan ekonomi, apab ila pertumbunan ekonomi dinarapkan cuicup tin g gi
Ban upaya memeJJLnara momentum pertumbunan ekonomi yang cu
kup tin g g i merupakan harapan - kemauan, yang selalu hendakdlwjudkan oieii setiap negara dan bangs a dan daeran.
Untuk keperiuan tersebut secara ringkas terdapat be
berapa gatra yang membutumcan pematian, yaitu :
a*Pendapatan,besarnya pendapatan yang terwujud apa kan cukup tersedia untuk disisinkan sebagai tabu ngan yang keiak dapat diwujudkan -dipergunakan un
tuk dana/investasi baik pendapatan yang berasal da
r i Pemerintan

maupun masyarakat.

b.Pembentukan modal, cukup tersedianya dana untuk in vestasi sangat dipengaruni la ju pertumbunan ekono
mi baik dana investa s i yang bers umber dari dal am negeri maupun yang berasal dari iuar negeri*
c*K oeiiisien Kapitai,besarnya tambanan pendap at an/pro
duksi dengan bertambannya investasi/investasi netto,
mempunyai pengarun yang cukup besar tenia dap la ju pertumbunan ekonomi.
d.LaJu In jtlasi, perubanan narga/Price Indexs akan mempengaruni besamya iagu pertumbunan ekonomi secara
r iii,d a n nai tersebut dapat difctasi apabila pertum
bunan ekonomi lebin besar di banding la ju in ila s i
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yang te r ja d i.
e.Pertambaaan Pendudukfpertumbunan ekonomi dapat d inarapKan meraperbaiki derajat kenidupan manusia,dan
nal terse but akan terwujud apabila pertumbunan eko
nomi atas dasar iiarga konstan le b ia besar dibanding
pertambanan penduduK (yang sekaligus memperbesar pen
dapatan r i i l ) *
Mempematikan beberapa gatra ^tersebut tampak banwaupaya mempertanankan pertumbunan ekonomi membutufckan pernatia n yang serius,dengan wawasan yang cukup pellk*
Mengingat ke lima gatra tersebut r e la t i* diluar kendall Pe
merintan daXam a r t i w langkan kebijaksanaan yang diterapkan
pemerintan pemerintaia seialu te rik a t dengan keadaan pere&onomian serta kemauan para pengusana - masyaraxat, apabila ke
bljaksanaan tersebut b em a sil

terKecuail untuk kebijaksana

an kependudukan yang r e l a t i r dapat diKendaliKan olen pemerintati n.
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BAB IV
REALISASI PERKEMBANGAN EKONOMI RIIL DENGAN ADANYA
PERTUMBUHAN PENDUDUK DI JAWA TIMUR
1.Pertumbuhan Penduduk dan lapangan kerja
Kebijaksanaan kependudukan di Jawa Timur dapat d in ila i berhasil,apabila rata-rata tingkat pertambahan pen
duduk selama peri ode- tahun t97t-11980 dipergunakan sebagai
dasar penilaian*
Dan hal tercermin dengan rendahnya tingkat pertambahan penduduk di Jawa Timur dibanding pertambahan pendu
duk di pulau Jawa maupun di Indonesia.
Apabila rata-rata pertambahan penduduk di Jawa T i
mur' sebesar t t49%/tahun (dibulatkan T,50#/tahun),maka'dipulau Jawa telah sebesar 2,04^/tahun,dan di Indonesia ra^.
ta-rata tingkat. pertambahan penduduk telah sebesar 29~5k%
per tahun (lih a t tabel XI,halaman 67) *
Kenyataan tersebut menumbuhkan tantangan dalam pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan dimasa mendatang, dalam a rti tingkat pertambahan penduduk dapat lebih dikenda
likan*
Meskipun hal tersebut belum mengurangi beban di bi
dang kependudukan bagi propinsi Jawa Timur, mengingat Jawa
Tiihur* dengan jumlah penduduk 29*ti88.852 jiwa menurut ha s i l sensus penduduk tahun t980, merupakan propinsi yang

-

mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Indonesiafbahkan hampir* 19,80$ dari penduduk Indonesia telah bermukim di Propinsi Jawa Timur*

65
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Dan beban dibidang kependudukan tersebut tidak ha
nya ditelaah berdasarkan jumlah penduduk yang bermukim saja, akan tetapi tanjauan lebih lanju t telah menunjukkan
bahwa 11 jumlah: penduduk yang cukup besar menuntut; terse
dianya kebutuhan dasar yang t e r j angkau dengan keraampuan
baik fa s ilit a s pendidikan,kesehatan,lapangan kerja,berba
gai fa s ilit a s yang menunjang deraj at kehidupan serta

-

yang tidak dapat diabaikan yaitu tumbuhnya masalah dan tantangan dal am kehidupan se hari-hari n.
Tantangan di bidang kependudukan. diantaranya adalah bertambahnya usia kerja, yang dalam hal in i perlu d iciptakan kesempatan belajar,penciptaan kegiatan kerja ma
upun kegiatan sosial yang dapat mengurangi pencari "torj& «
Pada tahun 1982 telah terdapat 21*525*573 jiwa

-

usia ke-rja yang merupakan 70,93/6 dari jumlah penduduk, diantaranya sebanyak T>2*299.1178 jiwa merupakan angkatankerja.
Dari se jumlah angkatan kerja tersebut. sebanyak

-

95$0% telah bekerja,dan sisanya sebanyak 609*084 jiw a -

atau 4,95% dari angkatan kerja sedang a k tif mencari pe kerjaan yang dalam perkembangannya cenderung menurun*
Untuk lebih memperjelas pengamatan bidang kependu
dukan di Jawa Timur dan berbagai propinsi di pulau jawa,
maka dapat diiku ti pada tabel XI berikut ini#
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TABEL XI
JUMLAH PENDUDUK,LUAS WILAYAH,KEPADATAN PENDUDUK
PER KM2 DI JAWA DAN INDONESIA
TAHUN 1971 - 1980

Keterangan

Jumlah penduduk(.iiwa] Pertambanan Penduduk Rata-Rata per
1980
Jiwa
1971
tambanan/thn
%
6.506.470

1.930.461

42,19

3,99

-Jawa Barat 21.632.684 27.490. 210

5.B57.526

27,08

2,70

-Jawa Tengac 21.877.081 25.365.053

3.487.972

15,94

1,66

2.745.470

255.472

10,36

1,09

-Jawa Timur 25.526.714 29.188.852
(A)

3.662.1S38

1^,35

1,49

76*102.486 91.ffi2.472 15.179.9^6

19,95

2,04

-INDONESIA 119.232.499 147.383.075 2B.150.576
(C)

3 ,6 1

2,34

-DKI* Jakarta 4.576.009

—Ql**Iokj akax 2.489.998

-JAWA
(B)

*

A/B

33,5.4*

31,98#

-

A/C

21,41#

19,80#

.»------------ --- ---

—

---------

Kepadatan Pen
2.
duduk per Km

--------------------

Sumber :Dokumentasi,Sensus Penduduk 1980,Centre fo r S tra te g ic and
In tern ation al S tu dies,nal 9 dan halamqn 30,dioxah kembaIi
.

Keterangan:Repadatan penduduk per Km pada tanun 1980
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Dalam periotie tahun T.971-T930 terdapat kecenderu ngan menurunnya jumlah penduduk yang bermukim di Jawa T i
mur apabila dibandingkan dengan penduduk di Jawa maupun Indonesia,meskipun secara absolut, jumlah penduduk Jawa Ti
mur* makin bertambah banyak dalam periode tersebut*
Adanya penerunan secara r e l a t i f tercermin dengan berkurangnya proporsi penduduk Jawa Timur dibanding pendu
duk di Jawa dan Indonesia,sebagaimana uraian berikut in i:
a.Pada tahun t97T> jumlah penduduk Jawa Timur telah
sebanyak 25^526.71& jiwa,hal) in i berarti jumlahpenduduk yang bermukim di Jawa Timur telah sebesar 21,41$ dari seluruh penduduk Indonesia atausebesar 33,5^% dari seluruh penduduk yang ting gal di Jawa.
b*Pada tahun T980, jumlah penduduk Jawa Timur1telah
sebesar 29*138.852. jiw a,hal in i berarti jumlah penduduk yang bermukim di Jawa Timur' telah sebe
sar 19,80fa dari seluruh penduduk Indonesia atausebesar 3T*98/S dari seluruh penduduk yang t in g .gal di Jawa*
Kenyataan tersebut mempunyai kaitan yang erat da ngan kebijaksanaan kependudukan baik pelaksanaan transmigrasi mauptin pertambahan penduduk (Natural Increase),dan
se car a keseluruhan rata-rata pertumbuhan penduduk perta hun di Jawa Timur lebih renaah dibanding pertumbuhan pen
duduk di Jawa maupun di Indonesia*
Hal in i cukup memberi petunjuk keberhasilan pelak
sanaan kebijaksanaan kependudukan,meskipun masih merupa kan beban yang cukup berat bagi Propinsi Jawa Timur dalam
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Dalam periode tahun t971 -15980 terdapat kecenderu ngan menurunnya jumlah penduduk yang bermukim di Java T i
mur apabila dibandingkan dengan penduduk di Jawa maupun Indonesia,meskipun secara absolut; jumlah penduduk Jawa Ti
muri makin bertambah' banyak dalam periode tersebut*
Adanya penerunan secara r e l a t i f tercermin dengan berkurangirya proporsi penduduk Jawa Timur dibanding pendu
duk di Jawa dan Indonesia,sebagaimana uraian berikut. in i:
a.Pada tahun 1i97T» jumlah penduduk Jawa Timur telah
sebanyak 25*526*71*4 jiw a,h ai in i berarti jumlahpenduduk yang bermukim di Jawa Timur telah sebesar 21,41^6 dari seluruh penduduk Indonesia atausebesar 33,5%% dari seluruh penduduk yang tin g gal di Jawa*
b*?ada tahun *T980, jumlah penduduk Jawa Timur' telah
sebesar 29*TB8*852 jiwa,hal in i berarti jumlah penduduk yang bermukim di Jawa Timur telah sebe
sar 19»80% dari seluruh penduduk Indonesia atausebesar 51',98% dari seluruh penduduk yang t in g ,gal di Jawa.
Ksnyataan tersebut. mempunyai ka it an yang erat de ngan kebijaksaaaan kependudukan baik pelaksanaan transmigrasi maupUn pertambahan penduduk (Natural Increase), dan
se car a keseluruhan rat a-rata pertumbuhan penduduk perta hun di Jawa Timur lebih rendah dibanding pertumbuhan pen
duduk di Jawa maupun di Indonesia*
Hal in i cukup memberi petunjuk keberhasilan pelak
sanaan. kebijaksanaan kependudukan, meskipun masih merupa kan beban yang cukup berat bagi Propinsi Jawa Timur dalam
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proses pembangunan*
Secara keseluruhan jumlah. penduduk yang Bermukim di

Jawa Timur lebih banyak dibanding jumlah penduduk

-

yang bermukim di Propinsi lain*Namun apabila ditin jau dar i kepadatan penduduk maka Jawa Timur r e l a t i f tidak b eg itu padat mengingat wilayah Propinsi Jawa Timur juga leb ih
luas dibanding Propinsi lain,sebagaimana uraian berikut in i :
-Di DKI* Jakarta, jumlah penduduk pada tahun 1:971- te 
lah. sebanyak 4.576*009 jiwa dan pada tahun 11980 te 
lah sebanyak 6*506.470 jiwa.Dan pada periode terse-,
but pertumbuhan penduduk sebesar T*930.4613 jiwa *
atau 42,119% atau rata-rata pertumbuhan penduduk per
tahun sebesar 3,99%.
Apabila d ilih a t dari luas wilayah yang sebesar
p
590 Km atau 0,03% dari seluruh wilayah Indonesia maka kepadatan penduduk di DKI .Jakarta adalali ; « 2
11.023 jiwa per Km .
-Jumlah penduduk Jawa Barat tahun H971i telah sebesar
21.632.684 jiwa dan pada tahun 1980 telah meningkat
me'njadi 27.490,210 jiwa. Dan pada periode tersebut pertumbuhan penduduk sebesar 5.357.526 jiwa atau 27,08% atau rata^rata pertumbuhan per tahun sebesar
2:, 70%.
Apabila d ilih a t dari luas wilayah yang sebesar
o
46.300 Km atau 2,41% dari seluruh wilayah Indonersia,maka kepadatan penduduk Jawa Barat adalah 593 jiwa per
-Jumlah penduduk Jawa Tengah pada tahun H97H telah ‘ sebainyak 21.877.08T jiwa dan pada tahun 11980 te la h -
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sebesar 25*365*053 jiwa.Dan pada periode tersebut
pertumbunan penduduk sedesar 3*487.972 jiwa atau15,94$ atau rata-rata pertumbunan penduduk per ta^
I%xn sebesar 1,66$*
Apabila d ilih a t dari luas wilayan yang sebesar 34.206 Km atau 1,78$ dari seluruh wilayah Indone
sia,maka kepadatan penduduk di Jawa Tengah adalan
742 jiwa per Km2.
-Jumian penduduk DX.JokjaKarta pada tanun 1971 t e lan sebanayaic 2.489*998 jiwa dan pada tanun 1:980telan sebesar 2.745*470 jiwa.Dan pada periode te r
sebut pertumbuhan penduduk sedesar 255.472 jiwa atau 10,26$ atau rax a-rata pertumbuhan penduduk per tanun sebesar 1,09$.
Apabila d ilih a t dari luas wilayah yang sebesar 3.169 Km2 atau 0,17 $ dari seluruh wilayah Indone
sia,maka kepadatan penduduk di DI.Jokjakart^uadalah 868 jiwa per Km2.
-Jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 1971 telah sebanyak 25.526.714 jiwa dan pada tahun 1980 te lari sebesar ^*188.852 jiw a. Dan pada periode te r
sebut pertumbuhan penduduk sebesar 3*662.158 jiwa
atau 14,55$ atau rata-rata pertumbuhan penduduk per tanun sebesar 1,49$*
Apabila d ilih a t dari luas wilayah yang sebesar
.
47.922 Km2 atau 2,50$ dal seluruh wilayah Indone
sia, maka kepadatan penduduk di Jawa Timur adalah610 jiwa per Km^.
-Jumlah penduduk pulau Jawa pada tahun 1971 telan sebanyan: 76.102.486 jiwa dan pada tahun 1980 te lah sebesar 91.262.472 jiwa.Dan pada periode te r 
sebut pertumbuhan penduduk sebesar 15*179*986 j i 
wa atau 19»95$ atau rata-rata pertumbuhan pendu
duk per tahun sebesar 2,04$.
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Apabila d ilih a t dari luas wilayah yang sebesar
p
132.187 Km atau 6,39% dari seluruh wilayah Indone
s i a, maka kepadatan penduduk di pulau Jawa adalah o
690 jiwa perKm .
-Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1971 telah se
banyak 119.232.499 jiwa dan pada tahun. 1980 telah
sebesar 147.383.075 jiwa.Dan pada tahun tersebut pertumbuhan penduduk sebesar 28.150.576 jiwa atau23,61 % atau rata-rata pertumbuhan per tahun sebe
sar 2,34
Apabila d ilih a t dari luas wilayah yang sebesar
p
1.919.443 Km ,maka kepadatan penduduk di Indonesia
adalah 77 jiwa per Km^.
Dari uraiaa tersebut diatas dapat 1ah d itarik suatu
kesimpulan. bahwa di Jawa Timur,pembangunan dalam bidang kependudukan cukup berhasil mengingat luas wilayahnya
yang apabila dibandingkan dengan propinsi-propinsi la in termasuk yang terluas dan apabila ditinjau dari pertumbuh
an penduduk maka Jawa Timur termasuk yang terendah sete lah DI.Jokyakarta.Kemudian apabila ditinjau dari kepadat
an penduduk juga r e l a t i f belum begitu padat,hal in i dapat
d ilih a t pada tabel yaitu kepadatan penduduk pada tahun p
1971 sebesar 553 jiwa per Km sedangkan pada tahun 1980 p
telah sebesar 609 jiwa per Km yang b era rti selama p eri ode tersebut telah meningkat sebesar 17,55 %•
Untuk lebih jelasnya marilah k ita lih a t perkemba ngan penduduk Jawa Timur dari tahun ke tahun pada periode
1977 - 1982 pada tabel XII halaman berikut in i*
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TABEL X II
PEHKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI JAWA TIMJR
TAHUN 1977-1982
(dalam jiw a)

Tahun

Jumlah Penduduk
(jiw a)

Fertambahan
jiwa

%

1977

27-757.792

1978

28.268.535

510.743

1,84

1979

28.664.295

395.760

1,40

1980

29.188.852

524.557

1,83

1981

29.632.765

443.913

1,52

1982

30.065.159

432.394

1,46

-

Sumber : -Kantor S ta tistlk Propinsl Jawa Timur*
-Jawa Timur Membangun,Laporan Perkembangan Pelaksanaan P e lita III,ta h u n 1979/1980,data di olah kembali*

Periods tahun 1977 - 1982, secara absolut maupun se
cara r e la t if pertumbuhan penduduk boleh dikata inengalamipenurunan*Masai ah pertumbuhan penduduk yang sangat besar
akan menimbulkan beberapa masalah dalam pembangunan, kare
na disatu pihak pada sepuluh tahun mendatang pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menimbulkan perkembanganjumlah angkatan kerja yang sama; pesatnya#akan teta p i

d i-

la in pihak kesempatan kerja yang tercip ta juga terb atas,-
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sehingga dengan adanya kelebihan angkatan kerja diban

-

ding kemampuan menciptakan lapangan kerja akan menimbulkan pengangguran yang tercermin dengan makin bertambah nya pencari kerja, yang menurut sehsus jumlah pencari ker
ja di Jawa Timur pada tahun 1982 diperkirakan berjumlah
609.084 jiwa atau 4,95# dari angkatan kerja.
Untuk lebih jelasnya,hubungan pertumbuhan pendu'duk, angkatan kerja, orang yaiag bekerja dan pencari kerja,
maka pada tabel X III berikurfc in i akan dapat memperjelas
perkembangan dari tahun ke tahun.
-Tahun 1977, jumlah penduduk Jawa Timur yang ber usia 10 tahun keatas telah sebesar 20*339.576 j i
wat sedang&an angkatan kerja 11.323.592 jiwa.
Apabila orang yang bekerja ber jumlah 10.591.368jiwa atau 93,53% dari angkatan kerja dan dengandemikian jumlah pencari kerja adalah 732.224 j i
wa atau 6,47%.
-Tahun 1978, jumlah penduduk Jawa Timur yang ber usia 10 tahun keatas telah sebesar 20*74t*620 j i
wa,sedangkan angkatan kerja 1t.546.852 jiwa.
Apabila orang yang bekerja ber jumlah 10.800*145jiwa atau 93,53$ dari angkatan kerja dan dengandemikian jumlah pencari kerja adalah 746.698 j i 
wa atau 6,47%.
-Tahun 1979, jumiah penduduk Jawa Timur yang ber usia 10 tahun keatas telah sebesar 21,150.230 j i
wa,sedangkan angkatan kerja 11.638.853 jiwa*
Apabila orang yang bekerja berjumlah 10.989.317jiwa atau 94,42% dari angkatan kerja dan dengandemikian jumlah pencari kerja adalah 649*536 j i atau sebesar 5f 58%*
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TABEL X III
PROPORSI PENDUDUK USIA KERJA, ANGKATAN KERJA, BUKAN ANGKATAN KERJA,
ORANG YANG BEKERJA DAN PENCARI KERJA DI PROPINSI 4JAWA
TIMUR
TAHUN 1977-1982 (dalam jiw a)

rahun

Penduduk Usia
Kerja
10 Th keatas

Angkatan
Kerja

Bukan ..Angk Orang Yang
Kerja
Bekerja

Pencari
Kerja

1977

20.339.576
(100)

11.323.592
(55,67)

9*015.984
(44,33)

10.591.368
(93,53)

732.224
(6,47)

1978

20.741.620
(100)

11.546.852'
(55,67).

9.194.768
(44,33)

10.800.145
(93,53)

746.698
(6,47)

1979

21*150.230
( 100)

11.638.853
(55,03)

9.511.377
(44,97)

10.989.317
(94,42)

649.536
(5,58)

1980

21.566.889
(100)

11.855.524
(54,97)

9.711.365
(45,03)

11.197.936
(94,45)

657.588
(5,55)

1981

21.991.757
(100)

12.078.148
(54,92)

9.913.609
(45,08)

11.429.984
(94,63)

648.164
(5,32)

1982

22.424.995
(100)

12.299.178
(54,85)

10.125.817
(45,15)

11.690.094
(95,05)
i

609.084
(4,95)

.

....

3umber:-Jawa Timur Membangun,Eka Dasawarsa (1969-1979)>data diolah kembali.
“Bappeda Jawa Timur untuk perioae tahun 1980-1982,diolah kembali*
ECeterangan : -Penduduk Usia Kerja 10 Tahun keatas adalah merupakan penjum
lah an dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja*
-Orang yang bekerja adalah penduduk yang menghasilkan~_barang z
dan jasa, dan merupakan bagian dari angkatan kerja.
-Pencari Kerja adalah angkatan kerja dikurangi orang yang
bekerja, termasuk didalamnya pengangguran.

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK.....

MINI NASUTION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

75
* gg\.1\
\^
S A __ J
-Tahun 1980, jumlah penduduk Jawa Tiintlr yang ber -usia 10 tahun keatas telah sebesar 21.566.889 j i
wa,sedangkan angkatan kerja 11.855.524 jiwa.
Apabila orang yang bekerja berjumlah 11.197.936jiwa atau 94,49$ dari angkatan kerja dan dengan
demikian jumlah pencari kerja adalah 657.588 j i 
wa atau 5i 55$.
-Tahun 1981, jumlah penduduk Jawa Timur yang ber usia 10 tahun keatas telah sebesar 21.991.757 j i
wa^sedangkan angkatan kerja 12.078.148 jiw a.
Apabila orang yang bekerja berjumlah 1T.429.984jiwa atau 94,05$ dari angkatan kerja dan dengandemikian jumlah pencari kerja adalah 648.164 j i 
wa atau 5,32$,
-Tahun 1982, jumlah penduduk Jawa Timur yang ber usia 10 tahun keatas telah sebesar 22.424.995 j i
wa,sedangkan angkatan kerja 12.299.178 Jiwa.
Apabila orang yang bekerja berjumlah 11.690.094jiwa atau 95,05$ dari angkatan kerja dan dengan
demikian jumlah pencari kerja adalah 609.084 j i 
wa atau 4,95$.
Setelah k ita telaah lebih lanjut,maka pada tab e l X III te rlih a t jumlah pencari kerja secara kw antitatif te
lah berkurang, hal in i menandakan bahwa pembangunan ekonan
mi di Jawa

Timur telah mampu menciptakan kesenrpatan ker

ja atau menyerap pencari kerja yang sedang mencari

pe-

kerjaan.
Untuk lebih memperjelas analisa tabel XIII,maka berikut in i akan disajikan perkembangan kesempatan kerja
per sektor utama di Jawa Timur.
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TABEL XIV
KESEMPATAN KERJA MENURUT S0CTOR USAHA DI JAWA TIMUR
TAHUN 1977 - 1902 (dalam jiw a )
^elcEor
0ran& yang: Beker.ia
% TK
Jiwa

Pertanian Industrl

Perdagangan Jasa-Jasa

Lain-^Lain

197.7

6.759.204
(63,82)

741.142
(6,70)

1.502.630
(14,19)

1.279.488
(12,08)

328.486
(3,10)

10.591.368
(100)

1978

6.846.211
(63,39)

746.290
(6,91)

1.510.940
(13,99)

• 1.280.897
(11,86)

415.805
(3,85)

10.800.145
(100)

1,97

1979

6.933.158
(63,09)

751.479
(6,84)

1.519.250
(13,82)

1.282.306
(11,67)

503.124
(4,58)

10.989.317
(100)

1,75

1980

7.021.209
(62,70)

756.624
(6,76)

1.527.606
(13,64)

1.283.717
(11,46)

608.780
(5,44)

11.197.936
(100)

1,90

1981

7.110.378
(62,21)

761.845
(6,66)

1.536.008
(13,44)

1.285.129
(11,24)

736.624
(6,44)

11.429.984
(100)

2,07

1982

7.200.680
(61,60)

767.101
(6,56)

1.544.456
(13,21)

1.286.542
(11,01)

891.315
(7,62)

11.690.094
( 100)

2,27

TahurK^

Sumberz-Bappeda Jawa Timur
-Masalah Perluasan Kesempatan Kerja di sektor Perdagangan dan Jasa,
Formal maupum Inform al.
Makalah disampaikan pada Diskusi Panel^ISEI, Cabang Surabaya,
Tanggal 3 Maret 1982,halaman 2,diolah kembaii*
Catatan:-Tahun 1977-1978,data d ip e rileh dari Bappeda Jawa Timur,diolah kembaii
-Tahun 1979-1982,data diperoleh dari Masalah perluasan kesempatan k erja
di sektor Perdagangan dan Jasa,Formal maupun Inform al,diolah kembaii.
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-Periode tahun 1976-1977, Jumlah orang yang bekerjasecara keseluruhan telah bertambah sebesar f,95# dimana sebagian besar tenaga kerja bekerja di sekto r pertanian yaitu sebesar 6,759*204 jiwa atau se
besar 63,82#dari jumlah tenaga kerja di Jawa Timur.
Sedangkan sisanya yaitu sektor industri sebesar 741.142 jiwa atau sebesar 6,70# ; sektor perdagang
an sebesar 1.502.630 jiwa atau selsesar 1:4,19# ;sek
to r Jasa mencapai 1.279.488 jiwa atau sebesar
12,08# dan sektor Lain-lain sebesar 328.486 jiwa atau sebesar 3,10# dari seluruh tenaga kerja di Ja
wa Timur*
-Pada tahun 1978, jumlah orang .yang bekerja secara keseluruhan telah bertambah sebesar 1,97#,dimana sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor per
tanian yaitu sebesar 6*846.211 jiwa atau sebesar 63*39# dari jumlah tenaga kerja di Jawa Timur*
Sedangkan sisanya yaitu sektor industri sebesar 746.290 jiwa atau sebesar 6,91# ; sektor perdagang
an 1.510.940 jiwa atau sebesar 13,99# ; sektor Ja
sa sebesar 1.280*897 atau sebesar 11,86# dan sek to r Lain-lain sebesar 415«805 jiwa atau sebesar 3,85# dari seluruh tenaga kerja di Jawa Timur*
-Pada tahun 1979, jumlah orang yang bekerja secara keseluruhan telah bertambah sebesar 1,75#, dimana sebagian besar tenaga kerja bekerja di sektor per
tanian yaitu sebesar 6.933*158 jiwa atau sebesar 63,09# dari seluruh tenaga kerja di Jawa Timur*
Sedangkan sisanya yaitu sektor industri sebesar 751-479 jiwa atau sebesar 6,84# ; sektor perdagang
an sebesar 1,527*606 jiwa atau sebesar 13,64# ;sek
to r Jasa sebesar 1.283*717 jiw a atau sebesar 11,46
dan sektor Lain-Lain sebesar 608*780 jiwa atau se
besar 5,44# dari seluruh tenaga kerja di JawaTimur*
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-Pada tahun 1980,jumlah orang yang bekerja secara keseluruhan telah bertambah sebesar 1,90#,dimana sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 62,70# atau sebesar
7.021.209 jiwa dari seluruh orang yang bekerja.
Sedangkan sisanya yaitu sektor industri sebesar 756.624 jiwa atau sebesar 6,76# ; sektor perdaga ngan sebesar 1.527.606 jiwa atau sebesar 13,64# ; sektor Jasa sebesar t . 283.717 jiwa atau sebesar 11,46# ; sektor Lain-lain sebesar 608.780 jiwa
atau sebesar 5,44# dari seluruh orang yang bekerja
di Jawa Timur*
-Pada tahun 1981;, jumlah orang yang bekerja secara keseluruhan telah bertambah sebesar 2,07#, dimana sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 7*110.378 jiwa atau sebe sar 62, 21# dari seltmih orang yang bekerja.
Sedangkan sisanya yaitu sektor industri sebesar 761.845 jiw a atau sebesar 6,66# ; sektor perdaga ngan sebesar 1.536.008 jiwa atau sebesar 13,44 # ;
sektor Jasa sebesar 1'.285* 129 jiwa atau sebesar 11,24#'; sektor Lain-lain sebesar 736.624 jiwa
atau sebesar 6,44# dari seluruh orang yang bekerja
di Jawa Timur.
-Pada tahun 1982, jumlah orang yang bekerja secara keseluruhan telah bertambah sebesar 2,27#, dimana sebagian besar tenaga kerja bekerja pada sektor pertanian yaitu sebesar 7,200.680 jiwa atau sebe sar 61,60# dari seluruh orang yang bekerja.
Sedangkan sisanya yaitu sektor Industri sebesar 767-101 jiwa atau sebesar 6,56# ; sektor perdaga ngan sebesar 1,544.456 jiwa atau sebesar 13,21# ;sektor Jaaa sebesar 1.286.542 jiwa atau sebesar 11,01#;sektor Lain sebesar 891.315 atau 7,62#.
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Dari uraian tersebut didapat gambaran mengenai la pangan kerja di

Jawa Timur yaitu selama periode tahun

-

1977-1982 telah bertambah sebesar 9,96% atau rata-rata me
ningkat sebesar - 2% per tahun , dimana sektor pertanian tetap memegang peranan terbesar dal am menyerap tenaga ker

Ja.
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<6T1 R A B A jt_A.
2»Reaiisasi Perkembangan Perekonomian dl Jawa Timur
Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan oleh seluruh
rakyat Jawa Timur bersama-sama dengan Pemerintah telah da
pat memberikan h a sil yang cukup menggembirakan,hal in i

r

tercermin pada Prociuk Domestik Regional Bruto.
Laju perkembangan Produk Domestik Regional Bruto in i digmnakan sebagai indikator ekonomi maKro yang diha.*
rapkan mampu memberikan petunjuk bagaimana situasi perkem
bangan ekonomi di Jawa Timur.
Dalam membicarakan perhitungan Produk Domestik Re
gional Bruto at as dasar harga yang berlaku menunjukkan angka yang lebih tinggi,fcal in i tiaaK saja adanya peningkatan produjtsi secara phisik,aKan tetapi masih didorong la g i dengan adanya perubahan-perubahan harga yang'terjadi
selama in i.
Dalam periode pembangunan tanun 1978 sampai dengan
tahun 1982 apabila ditinjau berdasarkan kegiatan perekono
mian secara sektoral,maka besarnya Produk Domestik Regio
nal Bruto di Jawa Timur atas dasar harga yang berlaku te r
nyata menunjukkan penin^catan, dimana pada tahun 1978 be samya Produk Domestik Regional Bruto adalah
Rp. 3.186 *515.460 *000,-dan pada tahun 1.982 telah sebesar Rp.8.407.993*170.000,- .Pada periode tersebut Produk Do mestik Regional Bruto telah meningicat sebesar 163,86^

-

atau perkembangan rata-rata setiap tahunnya adalah sebe
sar 27,45%,seperti yang te rlih a t pada tabel XV .
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PSRKEK3AUGAN PRQDUK D0H2STIK REGIONAL 3RUT0 DI JAWA ^IHUR
ATAS DASAR HARGA BERLAKU BAN' ELASTISITAS SEKTORAL
TAHUN 11978 - 11982 (Dalam J u ta Rupiah.)

No,

S e k to r

1978

1 .P e r t a n ia n

11979

T *2 5 2 .7 6 4 ,94 1 .6 4 7 .9 3 2 ,4 3 2.1911.375,65

2 .Pertam bahgan dan G a lia n

8 .6 4 0 ,9 7

11;*65Q,35

115.677,011

4 26 .8 ^4 ,4 7

611*836,117

9 20 .3 0 8,0 6

4 * L is t r ik :,G a s dan A ir- Minum

16.606,112.

17.929,116

2 7 .5 4 3 ,4 7

5.Bangunan

2 4.2 3 7 ,3 4

35*688,23

5 3.05 0 ,3 1

3’^ X n d u stri

Raxa-Raxa
Pertumbuhan*

E la s tis ita s

2 .8 1 4 .3 2 2 ,0 8 2 .8 5 8 .1 6 6 ,9 3

22,90

0 ,8 3

1 7 .4 3 3 ,3 0

19,18

0 ,6 9

1 .1 4 2 .2 0 7 ,8 0 1 .2 8 4 .7 9 7 ,5 5

31,72

1, t 5

3 7 .9 8 6 ,7 5

5 6.26 5 ,2 3

35,67

1 ,3 0

6 3-630,69

7 8 .7 4 0 ,9 5

34,25

%25

1 .7 3 3 .4 4 8 ,2 8 2 .0 7 3 .1 9 5 ,8 3

3 0 ,6 2

11,111:

1981

1980

13.187,05

!

1982

6 .P erd agan gan

713.879,19 1.024.202,1)3 11.447.445,40

7 .Pen gan gkutan dan Kom unikasi

192.130,16

2 5 5 .5 2 4 ,2 2

3 58 .522,86

4 7 7 .2 9 2 ,8 6

6 33.476,69

3 4,75

1,26

8 . Bank dan Lembaga Keuangan

4 3.93 0 ,0 8

5 c .4 8 ti,0 t

8 1 .7 3 9 ,1 3

1 0 7 .1 1 2 ,7 3

141.857,18

34,01;

t r 24

9.Sew a Rumah

65*241,S8

8 0 .0 2 6 , tO

1 04 .601,77

1 32 .117,26

165.028,21’

26,11

0 ,9 5

374*715,69

4 5 7 .6 8 8 ,2 2

6 39 .1 1 4,0 5

821.995,31

9 10.095,08

24,84

0 ,9 0

6 7 .4 8 4 ,5 2

8 7 .3 7 5 ,6 0

118.885,23

1 53 .4 9 5,8 3

183.926,24

28,49

11,04

7 .4 9 6 .7 9 6 ,6 4 8 .4 0 7 .9 9 3 ,1 7

27,45

10 .P em erin ta h a n
11^Jasa-Jasa
PDF©

3 .1 8 6 .5 1 5 ,4 6 14.236.333,59 5 .9 5 8 .2 6 2 ,9 2

1

t,o o

Sumber : Kant o r S t a t i s t i k Jawa Tim ur, d a ta a io la h k e m b a ii.

Cat at an:

77

Rata—Raua Pertumbuhan memakai ruxaus Anmiitet/Di scount Factor
ya itu :

Pn = Po <•* + i >n" 1
**ftuimis E la s tis ita s adalah :
a VA1 :aVA1j
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Dari tabel tersebut te rlih a t bahwa selama lima ta hun in i menunjukkan perkembangan yang meningkat secara sek
toral.T eta p i perkembangan secara sektoral tersebut tid d tsemuanya berkembang diatas perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur yang setiap tahunnya sebesar

-

27,4526*
Untuk lebih jelasnya,marilah k ita perhatikan pemba
hasan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto secarasektoral sebagaimana berikut in i :
•Sektor Pertanian,Produk Domestik Regional Bruto pa
da tahun 1978 telah sebesar Rp.1.252.764,940.000,dan pada tahun 1982 menjadi sebesar
Rp. 2*858.166.930.000,-.Pada periode tersebut telah
te rja d i peningkatan /perkembangan rata-rata setiap
tahun sebesar 22,90%.
-Sektor Pertambangan dan Gall an, Produk Domestik Regi
onal Bruto pada tahun 1978 telah sebesar
Rp.8.640.970.000,- dan pada tahun 1982 menjadi sebe
sar Rp.17*433.300.000,-.Pada periode tersebut telah
te rja d i peningkatan/perkembangan rata-rata setiap tahun sebesar 19,18%.
-Sektor Industri,pada tahun 1978 Produk Domestik Re
gional Bruto telah sebesar Rp.426,834.470.000,- dan
pada tahun 1982 menjadi sebesar Rp.1.284.797,53
ta.Pada periode tersebut telah terja d i perkembangan
rata-rata setiap tahun sebesar 31, 72%.
-Sektor Listrik,Gas dan A ir Minum,pada tahun 1978 Produk Domestik Regional Bruto telah sebesar
Rp.16.606.120.000,-dan pada tahun 1982 menjadi
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sebesar Rp.56,265.230*000,-.Pada periode tersebut
telah terja d i perkembangan rata-rata setiap tahun
sebesar 35, 67%#
-Sektor Bangunan,pada tahun 1978 Produk Domestik Regional Bruto telah sebesar Rp, 24*237.340*000,dan pada tabun 11982 menjadi seDesar
Rp.78.740,950,000,-,Pada periode tersebut telah terja a i pertumbuhan rata-rata setiap tahun sebe s
sar 3^ ,25%.
-Sektor Perdagangan,pada tahun li978 Produk Domes tik Regional Bruto telah sebesar Rp.713-879.190,juta dan pada tahun 1982 menjadi sebesar
Rp.2.078.195.830*000,-.Pada periode tersebut te .laia terja d i perkembangan rata-rata setiap tahun sebesar 30,62%.'
-Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,pada tahun
1978 Produk Domestik Regional Bruto telah sebesar
Rp. 192.130,160.000,- dan pada . tahun 1982 menjaai
sebesar Rp.663.476.690,000,-.Pada periode terse but telah terja d i perkembangan rata-rata setiap tahun sebesar 34,75%.
-Sektor Bank dan Lembaga Keuangan,padatahun 1978Produk Domestic Regional Bruto telah sebesar
Rp.43*980,080*000,- dan pada tahun 1982 menjadisebesar Rp.T.41,857.180.000,-*Pada periode terse
but telah terja d i perkembangan rata-rata setiaptahun sebesar34,01%*
-Sektor Sewa Rumah,pada tanun 1978 Produk Domestik
Regional Bruto telah sebesar Rp.65.241*980*000,dan pada tahun 1982 menjadi sebesar .*
Rp,l65.028.210,000,-*Pada periode tersebut teian
terja d i perkemoangan rata-rata setiap tahun sebe
sar 26, 11%.
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-Sektor Pemerintahan,pada tahun 1978 Produk DomesRegional Bruto telah sebesar Rp,374.715*690.000,dan pada tahun 1982 menjadi sebesar
Rp.910.095*080,000,-.Pada periode tersebut telah terja d i perkembangan rata-rata setiap tahun sebe sar 24,84%.
-Sektor Jasa-jasa,paaa tahun 1978 Produk Domestik Regional Bruto telah sebesar Rp,67.484.520.000,dan pada tahun 1982 menjadi sebesar
Rp.183*926.240.000,-*Pada periode tersebut telahte rja d i peningkatan rata-rata setiap tahun sebesar
28,49%.
Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa,walaupun semua sektor mengalami kenai kan, namun-Maafo semua sektor mengalami perkembangan rata-rata tiap tahun berada diatas
atau lebih besar dari rata-rata perkembangan Produk Domes
t ik Regional Bruto,akan tetap i ada beberapa sektor yang lebiH k e c il dari perkembangan Produk Domestik Regional

-

Bruto.
Sektor-sektor yang telah berkembang diatas perkem
bangan Produk Domestik Regional Bruto yang rata-rata s e ti
ap tahunnya sebesar 27*45%. yaitu Sektor Industri,Sektor
Listrik,Gas dan A ir Minum > Sektor Bangunan ,

Sektor Per

dagangan,Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,Sektor Bank dan Lembaga Keuangan,dan Sektor Jasa-Jasa.
Sedangkan sektor yang masih berkembang dibawah per
kembangan Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur yangrata-rata setiap tahunnya sebesar 27,45% yaitu Sektor':’Sewa Rumah, Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Galian,
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Sektor Pemerintahan.
Apabila ditinjau menurut Jiarga konstan taftun 1975,
maka perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Jawa T i
mur meningkat sebesar 36, 08% atau pencembangan rata-ratasetiap tahunnya sebesar

78, dimana besamya Produk Do -

mestik Regional Bruto at as dasar harga konstan tahun 1975
pada tahun 1978 adalah Rp*2f t55*145,320.000,- dan pada ta
hurt 1982 telah sebesar Rp•3.246.439*420.000,-.
Untuk lebih jelasaya,maka pada tabel XVIII ‘ .berb*kut

in i

akan disajikan Jumlah, Trend dan perkembangan -

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1975.
Juga seperti Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku, atas dasar harga' Iconstanpun demikianadanya.Selama lima tahun terakhir in i menunjukkan perkem
bangan secara sektoral, tetapi tidak semuanya berkembang diatas perkembangan. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur yang rata-rata perkembangan pertahun sebesar 8,01#,
sebagaimana te rlih a t pada uraian berikut in i :
-Sektor Pertanian,pada tahun 1978 telah sebesar Rp.964.679.910.000,- dan pada tahun 1982 berkem bang menjadi Rp. 1.062.095*990*000,-,maka pada pe
riode tersebut Proauk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun1975 mengalami per kembangan setiap tahun sebesar 2,43#*
-Sektor Pertambangan dan Galian,pada tahun 1978 te
lah sebesar Rp.6.881.550.000,-dan pada tahun 1982
menjadi sebesar Rp.7*939*320.000,-,maka pada peri
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TABEL XVI
FEHKEKBAH3AN FRQOT. BOKESTIK KB3I0NAL BRITO ATAS ®ASAR
HARGA K&iSSE&N T&SM '1975, PADA TAHUCU 1978-1982
(dalam Juta;
Rupiah)

SEKTOR

1978

-tanian

871.467,07 1.022.867,54 1.100.8711,01 1.124.817,04 15.062.095,9

'tambangan dan
a l l an

.

1979

11980

198t

t982

6 216,62

6.774,27

7.003.10

6.702,84

7-939,3

264.915,65

318.538,97

397.039,70

A87.697.75

500.337,4

trik.Gas dan
I r Minum

10.655,26

t5.504,94

18.300,89

22.723,92

27.236,1i

gunan

TS.385,.58

22.874,12

27.977,28

32.799,32

37.141,9!

464.240,24

566.406,69

665.361,83

765.035,69

829.407,5;

135.722,40-

159.266,98

169.118,Of

216.33S,*4

238.770,8J

tc dan Lembaga
angan Lainnya

29.857,46

33-796,04

35-715,80

59.932,40

^9.053,7!

a Rumah.

50.TOO,37

59.994,8t

64.911,71

70.251,55

TS.GSB-Gl

256.348,75

287.240,01

326.394,99

356.042,49

358.615,76

47.235,92

54.307,65

SB .812,17

63.974,86

6B.COt,97

u stri

dagangaa

gangkutan dan
nunikasl

•rlntahan

i-Jasa

C BDHSSm

2i.155.145,32 2.5*7.572,<M 2.8711.536.49 3.H8fS.51%,3Si5.24SA39.42

r: Kantor S ta tis tik Propinsi Jawa Timur
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ode tersebut Produk Domestic Regional-Bruto atas dasar Eaarga konstan tahun 1975 mengalami perkemba
ngan setiap tahun sebesar 3f 64#*
-Sektor Industri,pada tahun 1978 telah sebesar
Rp.233*251• 250.000,- dan pada tahun 1982 menjadisebesar Rp*500*337*440*000,-,maka pada periode te r
sebut Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1975 mengalami perkembangan sebesar 14,29# per tahun.
-Sektor L is trik Gas dan A ir Minum,pada tahun 1979
telah sebesar Rp. 111*794.950.000,-dan pada tahun 1982 menjadi sebesar Rp*27*236*160*000,-,maka pa
da periode tersebut Produk Domestik Regional Bru
to atas dasar harga konstan tahun 1975 mengalamiperkembangan sebesar 23, 27# per tahun*
-Sektor Bangunan,pada tahun 1978 telah sebesar
Rp.20*352*1,20*000,- dan pada tahun 1982 menjadi sebesar Rp*37*141*950*000,-,maka pada periode te r
sebut Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1975 mengalami perkembangan sebesar 16, 23# per tahun*
-Sektor Perdagangan,pada tahun 1978 telah sebesarRp.513*895.760.000,- dan pada tahun 1982 menjadisebesar Rp.820.407*530.000,-,maka pada periode te r
sebut Produk Domestik Regional Bruto mengalami per
kembangan sebesar 12,40# per tahun.
-Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,pada tahun 1978
telah sebesar Rp.150*239*380*000,- dan pada tahun
1982 menjadi sebesar Rp.238*770*880*000,-,maka pa
da periode tersebut Produk Domestik Regional Bru
to atas dasar harga konstan tahun 1975 mengalamiperkembangan sebesar 12,28# per tahun*

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK.....

MINI NASUTION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

88

-Sektor Bank dan Lembaga Keuangan^lainnya^pada ta
hun 1978 telah sebesar Rp.33-051.040.000,- dan pa
da tahun 1982 menjadi sebesar Rp.49.853*750.000,-,
maka pada periode tersebut Produk Domestik Region
nal Bruto mengalami perkembangan sebesar 10.8^6 per tahun.
-Sektor Sewa Ruma&ipada tahun 1978 telah sebesar Rp.55*459.150.000,~dan pada tahu»1982 menjadi se
besar Rp.76.038.670.000,-,maka pada periods terse
but Produk Domestik Regional Bruto atas dasar har
ga konstan tahun 1975 mengalami perkembangan sebe
sar 8, 21# per tahua.
-Sektor?Pemerintahan,pada tahun 1979 telah sebesar
Rp.283.760.030.*000,- dan pada tahun 1982 mergadisebesar Rp.358.615*760.000,maka pada periode tersebtrt Produk Domestik Regional Bruto atas dasar
harga konstan tanun 1975 mengalami perkembangan sebesar 6, 03% per tahun.
^Sektor Jasa-Jasa,pada tahun 1978 telah sebesar Rp.52.S8.33J.000,- dan pada tahun 1982 menjadi sebesar Rp.68.001.970.000,-,maka pada periode te r
sebut Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1975 mengalami perkembangan sebesar 6, 79% per tahun.
Dari, uraian diatas,maka sektor-sektor yang telah berkembang diatas perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1975 yaitu sektor In
dustri, sektor L is trik Gas dan A ir Minum,Sektor Bangunan,
Sektor Perdagangan,Sektor Pengangkutan dan Komunikasi,Sek
to r Bank dan Lemlaaga Keuangan dan Sektor Sewa Rumah.
Sedangkan sektor-sektor yang masHa dibawak perkem
bangan Produk Dcaaestik Regional Bruto atas dasar foarga
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konstan tahun 1975 yaitu Sektor Pertanian,Sektor Pertamba
ngan, Sektor Pemerintahan dan Sector Jasa-Jasa.
Selanjutnya b iia Produk DomestiK.Regional Bruto di
kaitkan dengan jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 1982,
akan menentukan ta ra f hidup bangsa walaupun masih merupa
kan pengiiasilan kotor.Sebagai ilu stra si bahwa ProduK Do mstik Regional Bruto atas dasar harga yang berlaku sebe ~
sar Rp. 8.407.993 •170 *000, - pada tanun iy82 maka akan meng
hasilkan pendapatan per kapita sebesar Rp.279*659>03 se tahun, sedangkan menurut Produk Domestik Regional Bruto
atas dasasharga konstan tahun 1975 sebesar 7_

. -

Rp.3.246.439.420.000,- pada tahun 1982 maka akan mengha*
silkan pendapatan per kapita sebesar Rp. 107.980,12 setahnn.
Dari penilaian antara Produk Domestik Regional Do
mestik Regional Bruto atas dasar harga yang berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 1975

tersebut menyebabkan

aaanya perbeaaan.Perbedaan penilaian tersebut diatas s a 
ngat dipengaruixi oleh faktor In fla s i secara sektoral te r nyata telah menghasilkan rangking yang berbeda di antara sektor-sektor yang dersangkutan dan yang menghasilkan pen
dapatan per kapita yang berbeda juga.
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5>Perkembangan Angka tin g k a t P a r t i s i p a s i Angkatan K e r ja .

Masai ah ketenaga kerjaan sebenamya tidak dapat d ipisahkan dengan kondisi kependudukan secara keseluruhan.
Kondisi kependudukan secara keseluruhan akan sangat menentukan penawaran tenaga kerja,baik dari segi k w an titatif >maupun k w a lita tif .
Adapun kondisi kependudukan dan ketenaga kerjaan selama periode tahun 1974 - 1982 tampak pada tabel X III.
Dari tabel X III tersebut, d^jat d ilih a t karakteristik pen
duduk Propinsi Jawa Timur dalamhubungannya dengan masalah
ketenaga kerjaan, dengan menggunakan berapa Angka TingkatPartisip asi Angkatan Kerja (TPAK):
Rumus T .P .A .K . =

KerZs __
Banyaknya Fenauduk beranur

HO tahun keatas.
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T .P .A .K . 19 74

=

x 100 = 55,68

T .P .A .K . 1975

1 0 .8 7 7 .3 1 4
a
>

^ 100 -22*75

T .P .A .K . 1976

-

X 100 = 5 5 ,6 7

T .P .A .K . 1977

= 2CT73 f j;5 y b

* 100 =55,67

T .P .A .K . 1978

=

x 100 =55,67

T.P.A.K. 1979

= jfc jg fc fjI

x 100 = 5 5 ,0 3

T .P .A .K . 1980

«

x too -5 4 ,9 7

T .P .A .K . 1981

=

T .P .A .K . 1982

= 1 2 .2 9 9 .178_
22u 4 2 4 .9 9 5

5,2ft
2T-. 566.889
21.991.757

x 100 - 5 4 ,9 2
100 =54
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Dari perhitungan tentang pengetahuan tingkat partis ip a s i angkatan kerja dalam pembangunan,maka untuk beberapa

kurun waktu selama periode tahun T.974-T982,menun

jukkan bahwa tingkat partisip asi angkatan kerja r e l a t i f tetap dalam a r ti tidak menunjukkan adanya fluktuasi permintaan yang b e ra rti.
Hal in i penting untuk mengetahui dalam hubungan nya dengan perkembangan ekonomi dewasa ini,sampai sebera
pa jauh/besar tingkat partisip asi angkatan kerja di Java
Timur b ila dibanding jumlah penduduk.
Selanjutnya untuk menaapatkan gambaran-gambaran yang lebih jela s mengenai perkembangan ekonomi Jawa T i mur dalam menciptakan lapangan kerja,maka dengan menggunakan pendekatan Employment Growth E la s tis ity dapat dike
tahui sektor mana yang oerperan dalam menyerap tenaga

-

kerja seperti yang tertera pada tabel berikut in i :
-Employment Growth E la s tis ity untuk sektor Perta
nian selama periode tahun T978-1:982 telah sebe sar 0,04.Hal in i menunjukkan bahwa setiap kenaik.
an T unit dari PDR3 akan menyerap tenaga kerja sebesar 0,04 unit.
-Employment Growth E la s tis ity untuk sektor Inaust r i selama periode tahun 1978-T982 telah sebesar
0,01 .Hal in i menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit- PDRB akan menyerap tenaga kerja sebesar
0, 01' unit..
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-Employment Growth E la s tis ity untuk sektor perdaga •
selama periode tahun 1978-1982 telah sebesar 0,01
Hal in i menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unitPDRB' telah menyerap tenaga kerja sebesar Oj.Ot
unit.
-Employment Growth E la s tis ity untuk sektor Jasa se
lama periode tahun t978- 1$82 telah sebesar 0, 002*
Hal in i menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unitPDR3 telah menyerap tenaga kerja sebesar 0,002

-

unit*
-Employment Growth E la s tis ity untuk sektor Lain-La
in selama periode: tahun 11978-11982 telah sebesar 0,65. Hal in i menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit FDH3 telah menyerap tenaga kerja sebesar 0,65 unit.
Dari uraian tersebut diatas, terlih a tla h bahwa per a
nan tenaga kerja di sektor utama sedemikian kecilnya,terutama sektor Jasa yaitu sebesar 0,002*
R e la t if rendahnya E la stisita s penyerapan tenaga kerja d isektor Jasa mungkin dijelaskan sebagai berikut :
Kejenuhan sektor Jasa yang sudah lama menampung tenaga

-

kerja dan te rla lu padat modal di sektor yang bersangkutan
Untuk melengkapi dan menyempurnakan tabel XVIII,ma
ka berikut in i akan dijelaskan perkembangan produktivitas
tenaga kerja di Jawa Timur (lih a t tabel'X IX halaman 95)
Produktivitas tenaga kerja dapat dipakai sebagai tolok ukur dalam menilai perkembangan/tambahan n ila i tarn-
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TABEL X V I I ’

PERTUMBUHAN NILAI TAMBAH DAN TENAGA KERJA
DI JAWA TIMUR, Tahun 1978 dan 1982
c s a = s ;s s = E s s a 3 s a i! :E t a B a t8 n n n a H B H S B M C B n * a a a a iB S

’

No Sektor

N ila i Tambah (Rp)
H978

1982

> H (ia iia a i> ■ s n o s a n B B B s a B B B B n D B t i f3 B S B a z :a ^ 4 i
(

;

%iVA

Eenaga Kerja (Jiwa)
1978

1982

11.252.764,94 2.858.166,93 1128,16 6.846.2111 7.200.680

1.Pertanian

%A N

NGE

5,18

0,04

2.1ndustri

426.834,47

767.101

2,79

0,01

3 .Perdagangan

713.879,19 2.078.1-95,83 1191,14 1 .510.940 1.544.456

2,22

0, 0T

183.926,24 172,80 1.280.897 1.286.542

0,44

0,002

4 .Jasa-Jasq
5.Lain-Lain
PDRB

67.484,52

T .

264.1797,53 201, 01i

725.552,34 2. 002V896,60 1176,07

746.290

415.805

8911.315 H14,39

3.186.515,46 8.407.993,17 1163,86 10.800.143 1111.690 094
;

la s s n s s B B B B a a i C B S S a »B B B = S = S l

3 B B S 3 = = S S =

8,24

0,65
0,05

BS3

Sumber : Kantor S ta tis tik Propinsi Jawa Timur dan BAPPEDA Daerah Tingkat
Jawa Timur,diolah kembaii,
Keterangan

NGE,merupakan Employment Growth E la s tis ty yang diperoleh
r i Rumus:

da

# A N ila i Tambah
-VA = Value Added/Nilai Tanft>ah
Tenaga Kerja/Einployraent
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bah yang dihasilkan oleh satuan unit/tenaga kerja atau dapat menilai e ffis ie n s i tenaga Eierja dalam menghasilkan
tambahan n ila i tambah per sektor utama, seperti halnya

-

uraian berikut. in i :
-Produktivitas sektor Pertanian pada tahun 1:978 telah sebesar Rp.T82.986,60,-dan raeningkat menja
di Rp.396.930,-atau persentase pertarabahan n ila i
tambah per tenaga kerja telah meningkat sebesar116,92 % pada periode tersebut.
-Produktivitas sektor Industri pada tahun 1978 telah sebesar Rp.571.9411,83#-dan pada tahun 1982
telah menjadi T.674.873, 90, -atau persentase pertambahan n ila i tambah pertenaga kerja meningkatmeningkat sebesar 1i92,84 % pada periode tersebut
-Produktivitas sektor Perdagang an pada tahun T97S
telah sebesar Rp.472.473,55,- dan pada tahun . 1982 menjadi sebesar Rp.T.345.584,30,-atau per sentase pertambahan n ila i tambah per tenaga ker
ja meningkat sebesar 184,79 %•
-Produktivitas sektor Jasa tahun 1378 telah sebe
sar Rp.52.685,36,- dan pada tahun T9S2 menjadi «
sebesar Rp. 1142.9611,70,-atau persentase pertamba
han n ila i tambah per tenaga kerja meningkat sebe
sar 171,35 % pada periode tersebut.
-Produktivitas sektor Lain-Lain pada tahun T978 telah sebesar Rp. 11.744.934,TO,-dan pada tahun 1982 menjadi sebesar Rp..2.-247.125,40,- atau per
sentase pertambahan n ila i tambah per tenaga kertja telah meningkat sebesar 28,78 %.
Sedangkan produktivitas tenaga kerja secara kese
luruhan pada tahun 1978-1982 telah meningkat dari
Rp.295*043,8^-menjadi Rp.7T9«240,85,- dimana persentase
pertambahan produktivitas tenaga kerja adalah 1:43,77 %.

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK.....

MINI NASUTION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

95
TABEL m i l
PERKEMBANGAN PRODUCTIVITY TENAGA KERJA DI JAWA TIMUR
Tahun T978 dan 11982
Produktivitas Tenaga Kerja (Rp)
11978
1982

No Sektor

&IVA/N

1►Pertanian

182.986,60

396.930,13

Hindus t r i

571.941,83

1.674.873,90

192,84 '

3.Perdagangan

472.473,55

11.345.584,30

184,79

4.Jasa-Jasa

52.685,36

142.961,70

5.Lain-Lain

11.744.934, tO

2.247.125,40

PDRB

295.043,82

^

719.240,85

116,92

171,3523,78
143,77.

Sumber : Tabel XVTH, diolah kembaliv
Keterangan : -Produktivitas Tenaga Kerja, diperoleh dari Rumus:
N ila i Tambah
Tenaga Kerja
-$AVA/ N adalah Presentase pertambahan N ila i Tambah
ger Tenaga kerja.
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Dari uraian tersebut diatas didapat gambaran,bah
wa sektor yang produktivitas paling tin ggi adalah sektorIndustri,sektor Perdagangan dan sektor yang tergabung d idalam sektor Lain~lain,walaupun di dalam penyerapan tenaga
kerja nya r e l a t i f k e c il apabila dibandingkan dengan sek to r pertanian dan sektor jasa.
Penilaian produktivitas terhadap sektor khususnyaproduktivitas yang tin g gi disebabkan karena sektor terse
but; umumnya Capital Intensive/padat modal,yang mengutamakan e ffis ie n s i kerja dengan pemakaian tenaga kerja sesedi
kit, mungkin.
Dan pada sektor pertanian juga sektor la in -la in , walaupun penyerapan tenaga kerja nya cukup be sar te&api produktivitas nya paling rendah,hal in i sesuai dengan

-

"The- Law o f Deminishing Return ttyang maknanya adalah seba
gai berikut: : Pertambahan faktor produksi (tenaga kerja)
pada faktor produksi tanah yang sifatnya tetap tidak berti
bah, maka output, yang dihasilkan nya tidak alean bertambahsecara proporsionil dan bahkan akan menghasilkan output yang minus, juga pada sektor pertanian terdapat kelebihantenaga kerja,kurangnya modal dan skill-pengetahuan untukmengolah tanah pertaniannya,sehingga menghasilkan produk
t iv it a s yang rendah.
Pemerintah dalam hal membangun ekonomi nya, dapat mempergunakan/memakai pendekatan produktivitas per tenaga
kerja yang tin ggi,apabila menginginkan tingkat pertumbu han ekonomi yang tin g g i pula.
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Tetapi apabila pemerintah mengutamakan pemerataan kesempatan kerja,maka sektor yang paling banyak menyerap tena
ga kerja itu lah yang d ip ilih dengan mengabaikan produkti
vita s per tenaga kerja.
Apabila ditinjau dari komposisi persentase PDRB Jawa Timur' atas dasar harga konstan tahun 11975 maupun atas dasar harga yang berlaku pada periode tahun 1978

-

1982?, maka struktur- perekonomian Jawa Timur masih tetap agraris dimana peranan sektor pertanian terhadap pembantukan GRDP masin-masing sebesar 40,44% dan 39*311# pada tahun 1978, sedangkan tahun 198Z turun menjadi 32, 72% dan
33*99% atau atas dasar harga konstan tahun 1'975 mengala-r'
mi penurunan sebesar 7*72% dan atas dasar harga yang ber
laku turun sebesar 5*32%, seperti te rlih a t pada tabel X2C,
halaman berikut: in i.
Sektor Industri di Jawa Timur pada tahun T:978 u atas dasar harga konstan tahun 1975 telah. sebesar T2, 29%
dan pada tahun 1982 menjadi 15*41% atau mengalami kenaik
an sebesar 3* T2%,sedangkan atas dasar harga yang berlaku
pmda tahun 1978 telah sebesar 13,40% dan pada tahun 1:982
meningkat menjadi 15*28% atau mengalami . kenaikan sebe sar 1,88% yang menurut UNIDO, b ila peranan value added

-

bruto sektor Industri dalam Produk Bruto sebesar :
a.Kurang
pokkan
b.Antara
pokkan
c.Antara
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TABEL XXX
KOMPOSISI PRESENTASE PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR
HARGA BERLAHU.DAN ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1975
19?8
H.B

Sektor
►Pertanian
, Pertambangan dan
Galian
*Industri

f

H.K

H.B

1981

1980

1979'
H.K

H.B

H.K

H.B

1982
'H.K

H.B

H.K^

39,31 40, 44 36,45 40,15 36,78 38,34 37,54 35,30 33,99 32,72
0,27

0,29

0,27

0,27

0,26

0,24

0,18

0,21

0, 21i 0,25

13,40 12,29 14,27 12,50 15,44 13,83 15,23 15,31 T5.28 15,41

,Listrik,Gas dan
A ir Minum

0,52

0,49

0,42

0,61

0,46

0,64

0,51

0,71.

0,67

0,84

,Bangunan

0,76

0,85

0,83

0,90

0,89

0,97

0,85

11,03

0,94

1,14

.Perdagangan

22,40 21,54 23,89 22,23 24,29 23,17 23,12 24,01 24,72 25,27

.Pengangkutan dan
Komunikasi

6,03

6,30

5,96

6,25

6,02

5,89

6,37

6,79

7,53

7,5^

.Bank dan Lembaga
Keuaangan

1,38

1,39

1,32

1,33

1,37

1,24

t,43

11,25

1,69

t»5-;-

•Sewa Rumah

2,05

2,33

1,87

2,35

1,76

2,26

t,76

2,21

1,69

2,5*

*Pomerintanan
.Jasa-jasa

11,76 11,89 10,68 11,28 10,73 11,37 10,96 11,17 10,82 11,0!
2,12

2,19

2,19

2,13

2,00

2,05

2,05

2, 01!

2,19 ; 2,ck

100,00 too,a3100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ioo,o 100,0 100,c
PDRB
ri
-L
=3«:s*=s=====:=s===ss===
-s=s=r:
:c=s=:=:
______________ -

------- ...------ r

Sumber : Kantor Pusat S ta tistik Propinsi Jawa Timur, diolah kembali
Keterangan : -H.B == Haraga Berlaku
-H.K = Hargg.-Konstan Tahun 1975
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pokkan sebagai Semi Industrialized Country,
d.Lebih dari 30 %,negara yang bersangkutan dikelompoklcan sebagai Industrialized Country,
Oleh karena peranan Value Added Bruto pada produk
di Jawa Timur telah mencapai 13>40 % pada tahun 1978 dan
pada tahun 1982 telah sebesar T5,28 % ,maka Jawa Timur- menuru-fc UNIDO termasuk kelompok “In d u strializin g Country!!

--------- -------------------------------

CF.UNIDO, “Industrial Development Survey11, dikutipdari P ri sma» Nomor V I I , Juli 1979 >hailaman 36 ♦
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4.Korelasi anfcara Pertumbuhan Penduduk dengan Perkembangan
Ekonomi di Jawa Timur
Pembangunan ekonomi yang tengah dilaksanakan di Ja>wa Timur, mempunyai banyak manfaat, sal ah satu diantaranya adalah kemampuan pembangunan dalam meningkatkan pendapatan
r i i l per kapita penduduk,yang menjadi ukuran keberhasilanpembangunan dalam us aha peningkatan ta ra f hidup dan kese jahteraan masyarakat.
Seringkali orang berpendapat. bahwa pertumbuhan pen
duduk sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi,sehingga

-

timbulkeinglnan untuk membuktikannya sesuai dengan judnl skripsi yaitu pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap per kembangan ekonomi di Jawa Timur*
Pada tabel XX berikut ini,perhitungan analisa koreIa s i pertumbuhan penduduk terhadap perkembangan ekonomi di
Jawa Timur, sebagaimarta uraian berikut in i :
-Pada tahun 1977/1978,pertumbuhan penduduk telah se
besar 1,84# sedangkan PDRB atas dasar harga kons tan tahun 1975 telah meningkat sebesar 6, 73#*
-Pada tahun 1978/1979,pertumbuhan penduduk “telah sebesar 1,40#, sedangkan PDRB atas dasar harga kons
tan telah meningkat sebesar 18,21##
-Pada tahun 1979/1980,pertumbuhan penduduk telah se
besar T,83#, sedangkan PDRR atas dasar harga kons tan tahun D975 telah meningkat sebesar 12,72#.
-Pada tahun 1980/1981,pertumbuhan penduduk telah meningkat sebesar 1', 52# sedangkan PDRB atas dasarkonstan tahun 1975 telah meningkat sebesar 10,96#.
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TABEL XX
KORELASI ANTARA PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN PERKEMBANGAN PRODUK DOMESTIK
REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 1975, Tahun 1977-1982

Tahun Jumlah
Penduduk

-

Perkembangan
PDRBhk'75
2.019.172,90

X2

y2

XY

Rp
-

-

1977

27.757.792

1978

28.268.535 510.743 1,84 2.155.145,32 135.972,42

45,29

t 2 ,38

1979

28.664.295 395.760 1,40 2.547.572,011 392.426,69 18,21 1,96 331,60

25,49

1980

29.188.852 524.557 1,83 2.871.536,49 323.964,48 12,72 3,35 161,80

23,28

1981

29.632.765 443.913 1,52 3.186.314,30 314.777,81 10,96 2,31 120, 1.2

16,66

1982

30.065.159 432.394 1,46 3.246.439,42
J u- m 1 a t

Sumber

SKRIPSI

Pe rtumbuhan
Jiwa # (x )

6,73 3,39

-

-

3,57

2,76

50,51 13,14 662,38

80,57

60. 125, 1!2

8,05

-

1,89 2,13

: -Kanrtor S ta tis tik Propinsi Jawa Timur
-Jawa Timur Membangun, data diolah kembaii
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-Pada tahun 1981/1982,pertumbuhan penduduk telah se
besar 1, 46# sedangkan PDRB atas dasar konstan ta him 1975 telah $eninguat sebesar T,89#.
Pertumbuhan penduduk d isin i sebagai variabel inde- pendent atau variabel bebas yaitu' X , sedangkan Perkembang
an PDRB atas dasar harga konstan tahun 1975 adalah varia bel dependent atau variabel yang ditentukan seperti t e r l i hat pada tabel

XX halaman berikut in i*

Setelah dianalisa dengan analisa korelasi antara

-

pertumbuhan penduduk dengan perkembangan ekonomi (PDRB atas
dasar harga konstan tahun 1975) , maka hasilnya adalah
-0,14 yang b erarti setiap kenaikan/pertambahan penduduk se
besar 1 % akan mengurangi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan tahun 1975 sebesar 0,1*4
Hal in i memberi petunjuk pada kita, bahwa perkembang
an ekonomi mempunyai keterikatan dengan pertumbuhan pendu
duk adalah sangat k ec il pada periode tersebut.
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Perhitungan korelasi antara pertumbuhan penduduk

-

dan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar
konstan tahun. 1975,sebagai berikut :
a r n - ZX.2Y
V n r x 2 - ( X X ) 2 . VnZY2 - (X Y)2
5(80,57) - ( B , 0 5 ) ( 5 0 , 5 1 ) ___________
V 5 ( 1 3 ,1 4 ) - ( 8 ,0 5 ) 2 . V 5 (6 6 2 ,3 8 ) - ( 5 0 ,5 1 ) 2
4 0 2 ,8 5 - 40 6,61

V

65,70 - 64,80 . V 3.311,90 - 2. 551,26
- 3 ,7 6

0,94868 . 2 7 ,5 7 9 7
- 3 ,7 6

26,16

= - 0,14
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Setelah menganalisa dengan korelasi antara pertum buhan penduduk dengan perkembangan Produk Domestik Region
a l Bruto atas dasar harga konstan tahun 1975»maka untuk

-

pembahasan selanjutnya dengan tetap mempergunakan analisakorelasi,mencoba membagi PDRB. atas dasar harga konstan ta
hun 1975 dengan jumlah penduduk sehingga di dapat pendapa tan per kapita penduduk Jawa Timur,
in i :

sebagaimana berikut -

-Tahun 1977/1978,pendapatan per kapita telah sebe sar Rp.76,238,31 >- atau persentase pertambahan pen
dapatan per kapita sebesar 4,8#.
-Tahun 1978/1979«pendapatan per kapita telah sebe sar Rp.88.876,14,-atau persentase pertambahan pen
dapatan per kapita sebesar 16, 50#.
-Tahun 1979/1980,pendapatan per kapita telah sebe~sar t o .98.377,85,-atau persentase pertambahan pen
dapatan per kapita sebesar TO,69#*
-Tahun 1980/1981»pendapatan per kapita telah sebe sar Rp. 107.526,73,-atau persentase pertambahan pen
dapatan per kapita sebesar 9, 30#.
-Tahun 1981/1982; pendapatan per kapita telah sebe sar Rp. 107.980,Tt2,-atau persentase pertambahan pen
dapatan per kapita sebesar 0,42#.
Adapim. variabel independerrtnya adalah pertumbuhan

penduduk (X), sedangkan perkembangan pendapatan per kapitaatau GRIB, per kapita adalah variabel dependent (Y) sebagai
mana pada halaman berikut in i .
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ADLN - PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS
KORELASI ANTARA PERTUMBUHAN
PENDUIXJK
DENGANAIRLANGGA
PERKEMBANGAN PENDAPATAN PER KAPITA
DI JAWA TIMUR,PADA TAHUN 1977 - 1982

Jumlah
Penduduk

Pertumbuhan
Jiwa
%( X)

GRDB. per
kapita

Perkembani;an •'
Rp
% (Y )

X2

y2

XY

-

-

-

1977

27.757.792

1978

28.268.535 510.743 1,84

76.238,31

1979

28.664.295 395.760 1,40

88.876,14

12.637,83 16,58

1,96 274,90 23,21

1980

29.188.852 524.557 1,83

98.377,85-

9.501,7t 10,69

3,35 114,28 19,56

1981

29.632.765 443.913 1,52 107.526,73

9.148,88

9,30

2,31

1982

30.065.159 432.394 1,46 107.980,12

453,39

0,42

2,13

i!
!|

n
§

Tahun

-

-

J u ml a h
•

^

.

8,05

72.742,56

-

3.495.75

============ ==========

Sumber j -Tabel XX, diolah kerabali.

4*80

3,39

23,04

8,85

86,49 14, T4
0,18

0,6li

41,80 13,14 498,99 66,36

. ...

Catatan: -Pendapatan per kapita d is in i adalah Gross Domestik Regional Bruto.
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Perhitungan k o effis ie n korelasi,sebagai berikut :
n r XT - XX. I T
V n i x 2- ( I X ) 2 .

V

n i l 2 - (3 : Y ) 2

5(66,36) - (8,05)(41,80)
V 5(13,14) - (8 ,0 5)2 .

5(498,89) - (41,80)2

331,80 - 336,49
V 65,70 - 64,80 .

V

2.494,45 - 1.747,24

-4,69
V 0,90 . ' V 747,21
- 4,69__________
0,94868 . 27,34
-4,69
~
= -

25,94

0,18

Setelah dianalisa k o rela si, tem yata hasilnya adalah
- 0,18 yang artinya setiap kenaikan 11 % penduduk maka akan
mengurangi pendapatan per kapita sebesar 0,18 %.
Dengan demikian,pertumbuhan penduduk mempunyai kete
rikatan hubungan dengan perkembangan ekonomi/Gross. Domes t ik Regional

Bruto atas dasar harga konstan tahun 1975, wa

laupun sahgat k ec il
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BAB V
KESIl'iPULAN DAN SARAN

1JCesimpulan
Setelah mentelaah. bahasan utama sebagaimana judulskripsi maka dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk r e l a t i f tidak banyak mempengaruhi tingkat pertumbuhan eko
nomi r ill,d a n hal tersebut erat berkaitan dengan la ju per
tumbuhan ekonomi Jawa Timur yang cukup tin g g i selama peri
ode tahun 1978 - 1932 yaitu sebesar 10,78# per tahun se dang pertumbuhan penduduk hanya sebesar T,49# per tahun*
Dalam analisa korelasi juga terbukti bahwa pertum
buhan penduduk mempunyai pengaruh dan keterikatan hubu ngan yang sangat rendah,baik terhadap pertumbuhan ekonomi
maupun pertambahan pendapatan per kapita atas dasar harga
konstan ; korelasi pertumbuhan penduduk terhadap pertumbu
han ekonomi atas dasar harga konstan sebesar -Q^T4 sedang
korelasi pertumbuhan penduduk terhadap pertambahan penda
patan pendapatan per kapita sebesar -0,18*

Dengan deaikian HIpotesa kerja sebagaimana

dikemu

kakan pada paragrap 6.2 bab I Pendahuluan, dapat dibukti kebenaraxmya melalui analisa korelasi.
Untuk lebih memperjelas pengamatan dan telaah,maka
berikut, in i diuraikan secara ringkas,kesimpulan sebagaitaa
na pokok bahasan skripsi yaitu sebagai berikut :
1.1 .Perkembangan dana pembangunan, selama periode tahun

-

1979/1980 - T983/T984 yaitu pelaksanaan P e lita I I I ma

t07
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ka dana pembangunan yang bersumber dari Tabungan Masya
rakat cenderung meningkat, sedang yang bersumber dari Tabungan Peinerintah dan Pendapatan Pembangunan cende rung berfluktuasi.
Secara keseluruhan dana pembangunan yang terbentuk se
lama P e lita I I I telah sebesar Rp.2.442.242,- j i t a yang-'
sebagian besar bersumber dari Tabungan Masyarakat
yaitu sebanyak Rp.2v228*f(55,-juta,sedang sisanya seba
nyak Rp.214.087,- juta ataui 8,77# dari dana pembangu. nan berasal dari Tabungan Pemerintah. dan Pendapatan

-

Penbangurtan.
1.1.1 .Perkembangan Tabungan Masyarakat, selama Pe-lita I I I tabungan masyarakat cenderung meningkat baik
berupa Giro,Deposito mapun Tabungan meskipun dengan intensitas berbsda yang tercermin :
- Giro , pada aval P e lita I I I terdapat Giro seba
nyak Rp, 157.094,*- ju t a dan pada akhir P e lit a ■*=
I I I telah. sebanyak. Rp.354.41:8,-,hal tersebut b erarti meningkat: sebesar T25,61# selama P e li
ta I I I atau rata-rata meningkat 22,56# per ta
hun.
- Deposito , pada awal P e lita I I terdapat Deposi
to-* sebanyak. Rp.56*716,-ju ta dan pada akhir Pe
l i t a I I I telah sebanyak Rp. 228.332, -ju ta, hal tersebut berarti meningkat sebesar 302r 59# sema P e lita I I I atau rata-rata meningkat 41,65#per tahun.
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- Tabungan , pada awal P e lita I I I terdapat Ta
bungan sebanyak Rp.28.983,-ju ta dan pada
akhir P e lita I I I telah sebanyak Rp.73*87T, juta,hal tersebut berarti meningkat sebesarRp•154,88/o atau rata-rata meningkat 26,55% per tahun,
Secara keseluruhan. Tabungan Hasyarakat telah «meningkat sebesar 177,44% selama P e lit a I I I

-

atau- setiap tahun meningkat. sebesar 28,24% per
tahun, apabila pada awal P e lita I I I Tabungan Ma
syarakat sebanyak Rp. 242*793, -ju ta maka pad^ akhir P e lita I I I telah sebanyak Rp.656.62T>,juta.
Dalam perkembangannya Giro telah menempati peperan utama dalam pembentukan Tabungan Masyara
kat yaitu sebesar 53,98% - 68,37% dari Tabu

-

ngan Hasyarakat;, menyusul Deposito sebesar :■* 20,59% - 34,77/a dan Tabungan sebesar 1iT,25% 11,94% dari seluruh Tabungan Masyarakat.
1A .2.Perkembangan Tabungan Pemerintah dan Pendapa tan Pembangunan, secara kumulatif selama P e lita

I
I I I telah sebesar Rp.214.087,-juta,yang sebagi '
an besar merupakan Tabungan Pemerintah yaitu sebanyak Rp*153.7T0,-juta dan sisanya sebanyak
Rp.60,377»-juta merupakan Pendapatan pembangu
nan ; dana pembangunan pemerintah tersebut: da-
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lam perkembangannya cenderung meningkat terke
cuali pada periode tahun terakhir P e lita I I I *
Dan selama P e lita I I I dana pembangunan peme rintah sebagian besar bersumber dari Tabungan
Pemerintah yaitu sebesar 7li,80?o, sedang sisa nya sebesar 28,20% dari dana pembangunan peme
rintah berasal dari Pendapatan Pembangunan.
1.2.Perkembangan Pembentukan Modal, selama P e lita 
ke tig a yaitu periode tahun 11979/80 - 1983/84
pembentukan modal di Jawa Timur telah sebesar
F£>.6.896.570,-juta,yang sebagian besar' b e ra ^
sal dari Kredit, Perbankan yaitu sebesar 75,99
persen dari pembentukan modal atau •

-

Rp~5.241*.* 074, - juta*
Dan sisanya sebesar Rp•i *655.496,-ju ta bera sal dari investasi yang mempergunakan f a s i l i 
tas PMA serta PMDN sebesar Rp. 1^4511*048 , In vestasi Pemerintah sebesar Rp. 1:74.006,-ju ta dan yang berasal dari Swadaya Masyarakat se&e
sar Rp.21 ..442',-juta.
Secara keseluruhan pembentukan modal di JawaTimur terus meningkat sejak tahun pertama sam
pad tahun ke empat P e lita I I I , dan terdapatpenurunan pada akhir pelaksanaan P e lita I I I .
1.3.Pertumbuhan penduduk dan Lapangan kerja ,tih g
kat pertumbuhan penduduk Jawa Timur r e l a t i f -
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rendah dibanding pertambahan penduduk

di -

Pulau Jawa maupun Indonesia , apabila tin g kat pertambahan penduduk di Jawa Timur sebe
11,49$ ( dibulatkan 1,50$) maka di Pulau Jawa
telah sebesar 2,04$ dan pertambahan pendu duk di Indonesia telah sebesar 2,34$ .
Meskipun kebi jaksanaan kependudukan di Jawa
Timur dapat di n ila i berhasil , akan te ta p ibeban dibidang kependudukan nrasih cukup be*-*
ra t mengingat jumlah penduduk yang bermukim
di Jawa Timur merupakan yang terbanyak di banding Propinsi yang la in
1*3.1 Proporsi usia kerja dan jumlah penduduk ,usia kerja dalam hal in i diartkan kelompok penduduk yang berusia 110 tahun keatas ,yang
pada tahun 1982 telah sebanyak 21* 424,995 jiwa yang dalam perkembangannya merupakan 71,04$-73,89$ dari jumlah penduduk dan seti
ap tahun rata - rata bertambah 0,98$/tahun
1i.3*2 Proporsi angkatan kerja , tenaga kerja danpencari kerja , 54,92$-55,67$ dari usia ker
ja merupakan angkatan kerja , yang pada saat in i sudah bekerja , mencari pekerjaan se
cara aktip dan memiliki kemampuan untuk be
kerja • Pada tahun 1i982 jumlah angkatan ker
ja di Jawa Timur telah sebanyak 12*299*178
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jiwa , yang sebagian besar yaitu 95,05/6 atau
11.690.094 jiwa telah bekerja dan sisanya se
banyak 609-084 jiwa atau 4,95# sedang aktip
mencari. pekerjaan . Secara kwantitatip jum
lah pencari kerja telah berkurang sedang te
naga k erja raakin meningkat , dan hal terse
but tercermin pula dalam tingkat perkemba ngan selama periode tahun ^TA-—H98
- Angkatan k erja , pada tahun 1974 .telah .se
banyak 110^682*405 jiwa-.-dan pada .tahun 1i982
telah sebanyak 12.299*178 jiwa , hal te r 
sebut berarti rata-rata tingkat pertambah
an angkatan kerjav^di^Jawa.Timur..telah ^se
besar 0,88^/tahun
- Tenaga kerja , pada tahun 11974 telaii seba
nyak 9.991.750 jiwa dan pada tahun 1982 telah sebanyak 11.690.094 jiwa , hal te r 
sebut b erarti rata-rata tingkat pertanrbah
an tenaga kerja di Jawa Timur telah sebe
sar 0,99^/tahun
- Pencari kerja , pada tahun 1974 telah se
banyak 690.655 jiwa dan pada tahun 1982: telah sebanyak 609.084 jiwa , hal terse but berarti rata-rata tingkat pertambahan
pencari kerja di Jawa Timur telah sebesar
-0,78%/tahun (berkurang 0,78%/tahun)
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1.3«3 Lapangan kerja , selama periode tahun 19781982

jumlah tenaga kerja di Jawa Timur te 

lah bertambah 8,24# atau rata-rata mening kat sebesar 2%/tahun , apabila pada tahun 1978 terdapat 10.800.143 tenaga kerja maka
pada tahun 1982 telah terdapat 11.690*094 tenaga kerja • Secara keseluruhan sebagian
besar tenaga kerja di Jawa Timur bekerja di
Sektor Pertanian yaitu sebanyak 7.200.680 jiwa , atau 611,60# dari tenaga kerja di Ja
wa Timur pada tahun 1982; dan sisanya sebe
sar 38,40# dari tenaga kerja telah bekerja
di Sektor Perdagangan dan Jasa-jasa seba »nyak 2,830.998 jiwa atau sebesar 24,22# ,
bekerja di Sektor Industri sebesar 6,56#
atau sebanyak 767.101 jiwa , dan si sanya sebanyak 891.315 jiwa atau 7, 62# dari tena
ga kerja bekerja di Sektor la in -la in .
Selama lima tahun terakhir tenaga kerja di
Sektor la in -la in yaitu Pertambangan , Pe ngangkutan , Listrik-Gas & Air minum

Ba-

ngunan , Lembaga Keuangan dan Sektor Pemerintahan telah bertambah;c dengan cepat jse
dang tenaga kerja yang bekerja di Sektor Pertanian , Industri serta Perdagangan dan
Jasa-jasa secara kwalitafcip berkurang .
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1.4 Pembentukan n ila i tambah dan pertumbuhan ekono
mi ,nilaitam bah kegiatan ekonomi/sektoral da
pat dipergunakan sebagai petunjuk struktur dan
tingkat perekonomian , dan apabila di das ark anpada k r ite r ia UNIDO maka Jawa Timur telah pada
tahap In d u stria lizin g Region-Country yang t e r cennindengan besar peranan Sektor Industri da
lam PDRB yaitu + 15 $28% dari PDRB •
Dalam perkembangan PDRB telah terdapat tig a ke
giatan ekonomi-sektor yang bamyak memberikan peranan , yaitu Sektor Pertanian , Perdagangan
dan Sektor Industri yang pada tahun 1982 telah
mempunyai peranan sebesar 73*99# dari PDRB •
1i*4*1 Pertumbuhan ekonomi , pada tahun 1978 PDRB Jawa Timur sebesar RpV3*t<86.515,46,
juta dan pada tahun 1982 telah sebesar Rp.8.407*993,17i-juta * pada periode te r
sebut pertumbuhan ekonomi Jawa Timur te 
lah sebesar 27,45#

atas dasar harga ber

laku atau sebesar 10,78# rata-rata s e t i
ap tahun atas dasar harga konstan •
1*4„2 Pertumbuhan ekonomi r i i l , dan apabila jumlah penduduk ikut diperhitungkan ,ma
ka pertumbuhan ekonomi r i i l yang di dasar
perkembangan pendapatan per kapita atas
dasar harga konstan telah sebesar 9,82#
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rata-rata- setiap tahun *
1*4.3 E lastisitas pertumbuhan , dapat dipergu
nakan sebagai petunjuk dan pengukur kegi
atan ekonomi-sektor a l yang rrrampu merapercepat pertufnbuh&n ekonomi , yang tercermin dengan koefisien e la s tis ita s lebih dari satu ; dan sebaliknya apabila koefi
sien e la s tis ita s kurang dari satu , maka
sektor yang bersangkutan tergolong lam ban dalam pertumbuhan ekonomi •
Koefisien e la s tis ita s lebih dari satu me
lip u ti Sektor Listrik-Gas&Air nnLnum , Pe
ngangkutan dan Komunikasi , Bangunan , Bank dan Lembaga Keuangan , Industri,Per
dagangan , serta sektor Jasa—Jasa •
K oefisien ela stista s kurang dari satu me
lip u ti Sektor Pertanian , Pertamkengan dan Galian , Pemerintahan dan Sektor Se
wa rumah »
1*5 Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja , da
pat dipergunakan sebagai petunjuk sampai seberapa besar lapangan kerja dapat diciptakan ,de
ngan terwujudnya pertumbuhan ekonomi •
Untuk keperluan tersebut telah dipergunakan Ela s tis ita s kesempatan kerja terhadap pertumbuh
an ekonomi (NGE) , dengan h asil sebagai b eri -
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kut

- Sektor Pertanian raempunyai koefisien NGE sebesar 0,04 , hal tersebut berar
t i setiap kenaikan satu unit n ila i tam
bah akan menambah kesempatan kerja se
banyak 0,04 unit
- Sektor Industri raempunyai koefisien

-

NGE sebesar 0,0T , hal tersebut berar
t i setiap kenaikan satu unit n ila i tan
bah akan menambah kesempatan kerja se
banyak 0,01 unit
- Sektor Perdagangan mempunyai koefisien
NGE sebesar 0,01 , hal tersebut berar
t i setiap kenaikan satu unit n ila i tam
bah akan menambah kesempatan kerja *s£banyak 0,01 unit
- Sektor Jasa-jasa mempunyai k oefisien NGE sebesar 0,002 , hal tersebut berar
t i setiap kenaikan satu unit n ila i tam
bah akan menambah kesempatan kerja se
banyak 0,002 unit
- Sektor Lain-lain mempunyai k oefisien NGE sebesar 0,65 9 hal tersebut berar
t i setiap kenaikan satu unit n ila i tam
bah akan menambah kesempatan kerja se
banyak 0,65 unit di sektor yang sama .

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK.....

MINI NASUTION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

1T7

Z.Saran-Saran
Pertambahan penduduk dalam kenyataan tidak banyakmempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi riil,meskipun ma
sal ah kependudukan tidak dapat diabaikan ,! mengingat Propinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 29*1B8.852 jiw amenurut h asil sensus Penduduk tahun 11980,merupakan Propin
si yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak di Indone s i abahkan hampir- T9,70% penduduk Indonesia
pinsi

bermukim di Pro-

Jawa Tinur n.
Dengan demikian bahasan utama sebagaimana telah di

simpulkan,maka terdapat saran yang perlu d ik a ji lebih lan
jut' yaitu sebagaimana berikut :
2u 1.Perkembangan dana pembangunan, dalam perkemba -

ngarmya yaitu periode tahun 1979/1980 - T;983/
1984, maka Tabungan I-Iasyarakat telah mempunyaiperanan terbesar yaitu - 9T, 23% dari dana pem
bangunan sedang yang bersumber dari Tabungan Pemerintah. dan Pendapatan Pembangunan Pemerin
tah masih sangat terbatas.
Kenyataan tersebut: perlu diimbangi dengan:
- Menumbuhkan dan meningkatkan kemauan untuk menabung pada kelompok masyarakat yang ber penghasilan cukup,dengan kebijaksanaan moneter-perbankan yang menarik para penabung.
- Meningkatkan pendapatan a s li daerah dan e f i siensi belanja rutin, dalam upaya meningkat r-
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kan'tabungan pemerintah aaerah.
2* 2,Perkembangan pembentukan modal,irrvestasi yangfa s ilit a s PMDN maupun PMA telah mempunyai pera
nan terbesar dalam pembentukan modal, dan dalam
periode tahun 1979/1980 - 1933/1984 mempunyaiperanan sebesar 97,03% dari seluruh. pembentu kan modal,
Sedang yang berasal dari investasi pemerintahdan swadaya masyarakat masih sangat terbatas,kenyataan tersebut: perlu diimbangi dengan:
- Menumbuhkan kemauan untuk menanam modal serta memelihara dan memperbaiki iklim investa
si

yang telah ada, dan khususnya untuk para-

penanam modal dengan fa s ilit a s PMA maupun PMA.
- Memberi kemudahan para penanam modal untuk memperoleh fa s ilit a s kredit perbankan, tanpamenyimpang ketentuan bank tekhnis.
- Meningkatkan dana pembangunan pemerintah dan
secara s e le k tif mampu menentukan p rio rita s pembangunan yang paling menguntungkan.
- Menumbuhkan kemauan masyarakat untuk melaksa
nakan swadaya pembangunan, dengan menciptakan
berbagai proyek yang mampu mendorong timbulnya swadaya masyarakat.
2.3.Pertambahan penduduk dan lapangan kerja,meskipun tingkat pertambahan penduduk Propinsi Jawa

SKRIPSI

PENGARUH PERTUMBUHAN PENDUDUK.....

MINI NASUTION

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

119

Tinur tergolong rendah, apabila dibanding ae

-

ngan tingkat pertambahan penduduk di Pulau

-

Java maupun di Indonesia.
Akan tetapi bidang kependudukan dan tenaga ker
ja masih membutunkan perhatian yaitu :
- Dengan banyaknya penduduk yang bermukim di Jawa Timur, makakebijaksanaan kependudukan dan khususnya pelaksanaan Transmigrasi perlu
banyak perhatian dalam mengimbangi program keluarga berencana.
- Perlu ditingkatkan temp at latihan dan ketram
pilan kerja disamping penerangan adanya ke -*
sempatan kerja bagi para pencari kerja.
- Pemberian kemudahan fa s ilita s penanaman mo dal hendaknya dikaitkan dengan lapangan ker
ja yang diciptskan, dan khususnya untuk sek t o r industri,perdagangan dan jasa-jasa mengi
ngat ke tig a sektor tersebut sangat lamban dalam penciptaan lapangan kerja dibanaing de
ngan cepatnya n ila i tambah yang diwujudkan.
2.4J?embentukan n ila i tambah dan pertumbuhan ekono
mi,disamping sektor pertanian maka sektor in dustri dan perdagangan yang merupakan sektor utama dalam pembentukan n ila i tambah masih . r
perlu -dikembangkan dengan tetap memperhatikankesempatan kerja yang diciptakan.
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Dan. untuk memelihara pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi. selama periode tahun 1973-1932 maka s ta b ilita s ekonomi perlu mendapatkan per
hatian disamping menunbuhkan iklim penanamanmodal yang lebih baik,
2,5.Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, de

-

ngan raempergunakan pendekatan S la s tis ita s per
tumbuhan sektoral terhadap tenaga kerja (SSE)dan E lastisitas pertumbuhan sektoral terhadaptenaga* kerja .(MSS) ,maka dapat dipergunakan petunjuk p riorita s kegiatan sektoral yaitu seba
gai berikut:;
-Dal an upaya mempercepat pertinnbuhazi ekonomi,maka perlu ditunjang — didukung dan dikembang
sektor L is trik Gas dan A ir I'linum* pangangkutan
dan Komunikasi, Bangunan. Bank

dan Lembaga Keu

angan, Industrif Perdagangan serta Sektor JasaJasa*
-Dalam upaya mempercepat kesempatan kerja,maka
perlu di tunjang-didukung dan dikembangkan sek
t o r Pertambangan dan Gali an, L is trik , Gas dan A ir

Hinam,? engangkutan dan Komunikasi,3angu-

nan,Pemerintahan serta sektor Bank dan Lemba
ga Keuangan,
-Dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mempercepat kesempatan kerja, maka perlu ditunjang - didukung dan dikembang
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kan sektor Listrik Gas dan Air I'iimm,?engang
kutan dan KomunikasijBan.^unan serta sektor Bank dan Lembaga Keuangan.

m ilik
PHRPUSTAKAAN

• u n iv e rsita s a iria n g g a *
S U R A B a Y a____j
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JUMLAH panxnWK DnX>HSIA,LAJU F3STUHBUHAN DAN KEPADATAJT
P2HroDDK,MEHDBOT PHOPIH5l/FULA0,TAHDN 1961,1971, 1980

8 .Sumatra S e lt
SUHASRA

Km"
55.392
70.787
49.778
94.562
44.924
21.168
33.307
103.688

*

5 1

1m'Larnpaxig

j |

1*1)1 .Aceh
2 .Sum atra U ta ra
3* Sumatra S a r at
4 *3 ia u
5*Jambi
6 .B e n g a li!

: j
s&

H o .P ro p in si/ P o l an

2 ,&
3,69
2*59
4,93
2,34
1,10
1,74
5,40

473.606 24,67_

9 ;I3 EI*Ja k a rta "
10* Jawa B a r at
ll.Ja a ra Tengsh.
12 *D I . Jokyakarta
13 . Java Tim u r

31-10-61

Jumlah Pendudnk
31-9-80
24- 9-71

La ju kPenddk Kepadatan Penduduk per
^ 1 /7 1 71/80
*9£1
1971
36
2 j 14 2,9 3
29
2,60
94
2,95
70
56
1,90 2,21
47
17
2,92 3 ,1 1
13
22
3,09 4 ,0 7
2,20 3 ,3 2
24
83
2,51 4 ,3 9
11
5,29 5,77
33
27

1980

2.0 0 8 .5 9 5
6 .6 2 1 .8 3 1
2.7 9 3 .1 9 6
1 .6 4 1 .5 4 5
1 .0 0 6 .0 8 4
3 .4 4 0 .5 7 3
519.316
2 .7 7 7 .0 0 8

2 .6 6 1 .2 7 1
8 .3 6 0 .8 9 4
3. 406.816
2 .1 6 8 .5 3 5
1 .4 4 5 .9 9 4
4 . 629.801
768.064
4 .6 2 4 .7 8 5

15.739-363 20.808.148

28. 016.160

2,86

3 ,3 2

33

44

59

1 .6 2 8 .9 8 3
4 .9 6 4 .7 3 4
2 .3 1 9 .0 5 7
1 .2 3 4 .9 8 4
. 744.381
2 .7 7 3 .4 6 4
406.249
- l . 667. 5i l

47
118
.68
23
32
36
139
45

590
46.300
34.206
3.169
47.922

0,03
2,41
1,78
0,17
2,50

2 .9 7 3 .0 5 2 4 .5 7 9 .3 0 3
17.614.555 21.623.529
1 8.407.471 21.877.136
2 .2 4 1 .4 7 7 2 .4 8 9 .3 6 0
21 . 823.020 25.516.999

6 .5 0 3 .4 4 9
27.453.525
25.372.#89
2 .7 5 0 .8 1 3
2 9 .1 8 8.8 52

4 ,4 6
2,09
1,76
1,07
1,59

3 ,9 3
2,66
1 ,6 4
1,10
1,49

5-039
380
538
707
455

467
639
785
532

11.023
593
742
868
609

132.187

6,89

63 .0 5 9.5 75 76.086.327

91 . 269.528

1,91

2,02

477

576

690

5.561
20.177
47-876
14.874

P,29
1,05
2,49
0,78

1.782.529
1 . 807.830
1.967.297

2 . 120.322
2 .2 0 3 .4 6 5
2 .2 9 5 .2 8 7

2 .4 6 9 .9 3 0
2 .7 2 4 .6 6 4
2 .7 3 7 .1 6 6
555.350

1,77
2,02
1,57

1,69
2,36 '
1,95
1

320
90
41
35

381
109
48
41

444
135
57
37

88.488

4,61

5 .5 5 7 .6 5 6

6 .6 1 9 .0 7 4

8 . 487.IIO

1,78

2, o r

63

75

96

13 •£alim ant an
19 •Kalimantan
20♦Kaliaantan
21 ♦ K a li aant an

B a r at 146.760 7,65
Teng 152.600 7.95
37.660 1.96
S e lt
202.400
10,55
Tim ur

1 .5 8 1 .0 3 4
496.522
1 .4 7 3 .1 5 5
550.764

2.0 1 9 .9 3 6
701.936
1,699.105
V 733.797

2 . 486.068
954.353
2 .0 6 4 .6 4 9
1 . 218.016

2 ,5 1
3,56
1,45
2 ,9 4

2 ,3 1 ,
3,43
2,16
5 ,7 3

10
3
39
2

14
5
45
4

17
6
55
6

ZALIXAH3AH

539.460 28,11

4 .1 0 1 .4 7 5

5 .1 5 4 .7 7 4

6 .7 2 3 .0 8 6

2,34

2,96

8

9

12

1 .718.543
913.662
5.180.576
714.120

2 .1 1 5 .3 8 4
1 .2 8 9 .6 3 5
6. 062.212
942.302

2,78
2 ,83
1 ,4 0
2,49

2 ,3 1
3 ,8 6
1 ,7 4
3,09

69
10
62
20

90
13
71
26

111
18
83
34

__ __ JAHA
1 5 « 3 a ll
15*Husa Tang B a r at
16.Su sa Ten^ Tisx u r
1 7 *Tia o r Tim u r
HTJ5A T^GGAHA

22 .Su la w e si
2 3 .Su la w e si
24«Sulaw esi
25*Sulaw esi

U ta ra
Ten^
S e lt
Tengg

SULAWESI
26 .Maluku
27 . I r ia n Jay a
UALDKU+iaiAH.J
OTDOHESIA

19.023
69.726
72.781
27.686

0,99
3,63
3,79
1,44

1 .3 1 0 .0 5 4
693.157
4 .5 1 6 .5 4 4
559.594

189.216

9,85

7 .0 7 9 .3 4 9

8 . 526.901

10. 409.298

1,90

2,22

37

45

55

74.505 3,88
421. 98I 21,99

789.534
758.396

1 .0 8 9 .5 6 5
923.440

1 . 411.006
1 .1 7 3 .8 7 5

3 ,3 1
2,01

2,88
2 ,6 7

11
2

15
2

19
3

496.486 25,87

1.547.930

2 .0 1 3 .0 0 5

2 .5 8 4 .8 8 1

2,69
2,10

2 ,7 9
2*32

3

4

5

51

62

77

1.919,443

100, 0 97.085.348 119i 208.229 147.490.298

-

Sumber s B iro Pas a t S t a t is t ik , Indonesia*
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JUMLAH P£fflXn>UK,UJAS DAERAHf KEPADATAN POTDUIJUK DAN ANCXA PSB
KEMBANGAN PENIXJDUK MEWURUT DAHfcAB TINGKAT II,JJX JAWA TIMOR
TAHUN 1^80
n s r T K S a r f B r r - ™ ] JS51S5‘ F a a S 3 £ ’ ”
U ru t kat I I
(Jiwa) _ ’

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
U
15
16
17
id
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Satrap Pacitan
Ponorogo
Trenggalek
Tig*Agung
B lit a r
K e d iri
Malang
Immajang
Jember
Benyuwan^i
Bondowoso
Situbondo
ProbolinggQ
Paouman
^ S id o a rjo
Hojokerto
Jomb&ng
HganjtCk ^
Madinn
Kagetaa
Egawi
Bojonegoro
Tuban
Lamongan
G resik
Bangfc&lan
Sampan#
Pamekasaa
Sumenep
Kodya K e d iri
B lit a r
Hal eng
Probolinggo
Pasurnaa
Kojokerto
K&dinn
Surabaya,

JAHA TIMUR

478.037
783.381
5^4.542
.833.323
1.037.258
1.235.265
2.045.939
874.516
1 . 881.091
1.420.837
612.160
525.046
866.318
1.034.967
854.298
705.596
941.983
882.832
640.561
608.820
769.286
999.418
871.898
1.049.956
729.039
688.362
604.541
539.055
854.925
221.830
78.503
511.780
100.296
95.864
68.849
150.562
2.027.913
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1.310,50
1.311,09
1 , 205,22
1 . 055,00
1.667,93
963,21
4.778,37
1.790,90.
2.948,87
5.782,50
1 . 560,10
1.457,67
1.428,93.
1.315,20
591',59
' 835,93
1.159,50
1 . 182,64
1.033,82
: . 672,70 ',
1.245,70
2.384,02
1.904,70
1.812,80
1.137,05
1.144,701.152,04
^ 732,85'
1.857,59
63,40
1 6 ,3 0 '
69,03 •
25,24
13,58
- 7 ,2 5 '
30,00
274,06

47*922,00

2,73 365
2,74 598
2,51 468
2,20 790
3,40 622
2,01 1.282
9,97 428
3,74 488
6,15 638
12,07 246
3,26 392
3,04 360
2,98 606
2,74 787
1» 23 1.444
1,74 844
2,*2 f l l 2 .
2,47 746
2,16 620
1*40 905
2,60 618
4,97 419
3,97 458
3,78 579
2,37 641
$,39 601
2,40 525
1,53 736
3,88 460
0,13 3.499
0,03 1.816
0,14 7.414
0,05 3.974
0,03 7.059
0,0? ?.496
0,06 5,019
0,57 7.400
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0,03
1,64
2,68
0,65
0,88
1,93
1,02
2,85
0,96
3,55
1,48
4,23
7,01
1,63
3,00
1,17
1,08
6,44
4,87
0,95
2,10
1,10
1,22
1,80
2,97 . 1,51
1,89
3,54
2,93
2,75
2 ,4 2
1,87
3,23
1,64
3,02
1,45
1,02
2,19
0,98
2,09
2,64
1,14
3,42
1,64
1,69
2,99
3,60
1,60
2,50
1,97
2,36
0,95
2,07
1,34
1,86
1,85
2,93
1,27
0,76
2,40
1,62
0,27
1,75
2,14
0,34
2,24
2,70
0,33
0,24
1,52
0,52
1 ,U
2,96
6,95

100,00
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MINI NASUTION

1.49

