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BAB I 

EKONOMI TRANSPORTASI 

Muhammad Ikhsan Setiawan dan Ronny Durrotun Nasihien 

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia 

Mohd Adib Mohd Razi 

Department of Civil Engineering, FKAAB, UTHM Parit Raja, Malaysia 

M Isradi 

Program Studi Teknik Sipil, Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia 

 

Transportasi menjadi sektor yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat 

Indonesia. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil 
dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem 
transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya. 
Namun demikian agar pembangungan transportasi nasional lebih efektif, efisien dan 
memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak 
negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan 
rencana pembangunannya. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia 
disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang 
terdiri dari ribuan pulau dan wilayahnya yang sebagian besar berupa lautan, sungai 
dan danau. Dengan memanfaatkan luasnya lautan yang dimiliki, Indonesia dapat 
dengan mudah membangun kekuatan ekonomi dari sektor laut. Semakin baik sarana 
dan prasarana transportasi, maka akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi 
suatu wilayah. 
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Dalam menunjang keberhasilan pembangunan terutama dalam mendukung kegiatan 

perekonomian masyarakat dan pengembangan wilayah, sarana dan prasarana 

transportasi yang baik sudah merupakan keharusan. Hal tersebut dimaksudkan untuk 

meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lain yang dapat 

mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk membuka 

peluang kegiatan perdagangan dan mengurangi perbedaaan antar wilayah sehingga 

mendorong erjadinya pembangunan yang lebih merata. 

 

Dengan dibangunnya sarana transportasi, kegiatan ekonomi masyarakat, 

pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam pembangunan pada kawasan yang 

mempunyai potensi ekonomi tinggi akan lebih mudah dikembangkan. Kegiatan 

ekonomi masyarakat akan berkembang apabila mempunyai prasarana dan sarana 

transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Aksesibilitas ini dapat memacu proses 

interaksi antar wilayah sampai ke daerah yang paling terpencil sehingga tercipta 

pemerataan pembangunan. Terdapat hubungan erat antara transportasi dengan 

jangkauan dan lokasi kegiatan manusia. Transportasi memiliki peranan signifikan 

dalam aspek-aspek sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, politik dan pertahanan 

keamanan yang sebesar-besarnya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat, sebagai 

prasarana distribusi barang dan jasa, merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, 

bangsa dan negara menjadi satu kesatuan sistem jaringan transportasi yang 
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menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam aspek perekonomian, transportasi memiliki pengaruh sangat 

penting karena dengan transportasi yang lancar pendistribusian barang dan jasa juga 

menjadi lancar, yang tentunya akan mendatangkan keuntungan bagi sektor industri. 

 

Salah satu program yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo terkait 

NAWACITA yaitu memperkuat jati diri bangsa sebagai negara maritim dengan cara 

pembangunan tol laut. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-

pelabuhan besar yang ada di Nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-

pelabuhan laut ini, maka dapat diciptakan kelancaran distribusi barang hingga ke 

pelosok. 

 

Saat ini pemerintah memiliki fokus untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya 

kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai 

dengan pembangunan industri maritim yang kuat, termasuk dengan membangun 

kekuatan ekonomi masyarakat sehingga nantinya kemandirian maritim guna 

mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan 

berbasiskan kepentingan nasional menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. 
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Sebagai negara kepulauan yang tersebar dengan 17 ribuan pulau hanya bisa 

terhubungkan dengan baik melalui sistem transportasi multi moda, tidak ada satu 

modapun yang bisa berdiri sendiri. Masing-masing moda mempunyai keunggulan di 

bidangnya, pemerintah berfungsi untuk mengembangkan seluruh moda tersebut 

dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang efisien, efektif dan aman, 

sehingga dapat menempuh perjalanan dengan cepat dan lancar. 

 

Perairan Indonesia dengan jelas menegaskan kepada dunia jika Indonesia 

merupakan negara kelautan paling kaya yang pernah ada. Kekayaan perairan 

Indonesia kemudian dapat menjadi representasi dari potensi sumber daya yang sudah 

seharusnya dikelola secara optimal oleh pemerintah. Namun sayangnya, dari zaman 

ke zaman, potensi laut Nusantara belum bisa dirangkul secara komprehensif oleh 

pemerintah. Jaringan transportasi dapat dibentuk oleh moda transportasi yang saling 

berhubungan dan masuk dalam rangkaian Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). 

Masing-masing moda transportasi memiliki karakteristik teknis yang berbeda dan 

pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. 

 

Seperti sektor lainnya, pengembangan moda transportasi yang baik perlu didukung 

oleh data yang menunjang. Data yang akurat memiliki nilai yang sangat tinggi dan 
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menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan . Data yang akurat sangat penting 

untuk membuat keputusan yang tepat dan mengeksekusi program secara tepat 

sasaran. Ketersediaan data perdagangan internasional menurut moda transportasi 

diperlukan untuk berbagai kepentingan, seperti pemantauan jalur transportasi 

internasional, perumusan kebijakan transportasi, dan penilaian dampak perdagangan 

terhadap lingkungan. 

 

Dalam International Merchandise Trade Statistics (IMTS) yang dikeluarkan oleh 

United Nations Statistics Division (UNSD) tahun 2010 sebagai dasar pencatatan 

statistik perdagangan international disarankan melakukan pencatatan dan penyajian 

data statistik perdagangan barang internasional menurut moda transportasi pada 

tingkat komoditi yang paling rinci, sehingga dapat memberikan informasi tentang 

pengaturan transportasi dan analisis lainnya. Moda transportasi yang perlu dicatat 

adalah sarana transportasi yang digunakan saat barang masuk dan keluar wilayah 

ekonomi suatu negara. 

 

Dalam kegiatan impor, transportasi laut memegang peranan sangat penting dalam 

menunjang kelancaran lalu lintas barang. Hal ini dikarenakan wilayahnya yang luas 

dan bebas hambatan serta dapat mengangkut dalam jumlah besar. Namun komoditas 
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impor Indonesia sangat beragam mulai dari alat berat/kapal laut/rik (HS 89080000) 

sampai microchip (HS 8517702100) yang berukuran sangat kecil sehingga 

membutuhkan moda transportasi yang sesuai dengan peruntukannya. 

 

Transportasi merupakan proses pengangkutan orang dan barang dari satu lokasi ke 

lokasi lain serta layanan tambahannya, termasuk di dalamnya pos dan jasa kurir 

(IMTS, 2010). Secara umum sarana atau moda transportasi dikelompokkan menjadi 

empat kelompok, yaitu darat, laut, udara, dan lainnya. 

 

Sementara itu, IMTS 2010 merekomendasikan klasifikasi moda transportasi menjadi 

empat kategori (satu digit) dan jika dibutuhkan dapat diklasifikasikan kembali 

menjadi subkategori yang lebih detail (dua atau tiga digit). 

 

Berpedoman pada rekomendasi IMTS 2010, statistik perdagangan internasional 

Indonesia mengelompokkan moda transportasi menjadi empat kategori umum, yakni 

udara, laut, darat, dan lainnya (pipa, kabel, pos dan self propelled). 

 

 



8 
 

1. Moda Transportasi Udara 

Moda transportasi udara adalah transportasi yang menggunakan udara sebagai 

jalurnya. Moda ini mempunyai karakteristik kecepatan tinggi, lintasan lurus, dapat 

menjangkau seluruh wilayah yang tidak bisa ditempuh oleh moda transportasi 

lainnya, serta praktis dan bebas hambatan. Cocok untuk barang-barang yang sangat 

penting, mahal, ringan (dibawah 5000 kgm), dan mudah membusuk, namun moda 

transportasi ini mahal. 

 

2. Moda Transportasi Laut 

Transportasi laut merupakan moda yang menggunakan wilayah perairan sebagai 

jalurnya. Moda transportasi ini paling efektif sebagai angkutan barang jarak jauh 

dalam jumlah besar. Alat transportasi laut yang digunakan berupa kapal berbagai 

ukuran, biasanya berupa kapal kontainer untuk mengirimkan barang-barang yang 

dimuat dalam peti kemas dan kapal tanker yang digunakan untuk mengangkut 

minyak dan gas. 
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3. Moda Transportasi Darat 

Tranportasi darat adalah segala bentuk transportasi yang menggunakan jalan dan 

jalur kereta api untuk mengangkut barang. 

 

3.1. Kereta api merupakan moda transportasi menggunakan tenaga gerak, baik 

berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun 

sedang bergerak di rel. Kereta api cocok digunakan untuk angkutan penumpang 

bersifat massal atau barang dalam bentuk peti kemas, berkapasitas maksimum pada 

jarak dekat atau jauh. Moda transportasi ini dapat dioperasikan dengan biaya 

operasional lebih rendah dari moda jalan. 

 

3.2. Moda jalan mempunyai fleksibilitas yang tinggi sepanjang didukung dengan 

jaringan infrastruktur namun membutuhkan biaya operasi dan perawatan yang tinggi 

sehingga hanya sesuai untuk jarak perjalanan pendek dan menengah saja. 
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4. Moda Transportasi Lainnya 

Moda transportasi lainnya terdiri dari moda pipa, kabel, pos dan self propelled. 

 

4.1. Moda pipa merupakan perangkat transportasi angkutan barang melalui pipa. 

Biasanya digunakan untuk angkutan gas dan cairan dalam jumlah yang besar, tetapi 

dapat juga untuk mengangkut barang yang dikemas dalam kapsul yang didorong 

dengan tekanan udara. Penggunaan angkutan pipa yang paling besar adalah untuk 

transportasi minyak mentah, minyak hasil pengolahan/refinery, gas alam ataupun 

untuk angkutan air kebutuhan industri ataupun ke perumahan. 

 

4.2. Moda kabel digunakan untuk mengangkut listrik, khususnya untuk daerah-

daerah perbatasan darat misalnya Indonesia dan Malaysia di Kalimantan. 

 

4.3. Moda pos merupakan angkutan tidak langsung yang bertanggungjawab atas 

transpor muatan, menarik ongkos, dan menyerahkan pada penerima. Pada saat ini 

kantor pos memiliki pola layanan toko serba ada, yaitu melayanai layanan pos (jasa 

ritel pos) berupa pengiriman surat, paket, jasa keuangan (pos bayar, pengiriman 

uang, dll), dan lain sebagainya dalam satu atap. 



11 
 

4.4. Self propelled adalah barang impor yang menggunakan tenaga geraknya sendiri 

untuk berpindah dari lokasi asal barang tersebut dibuat ke lokasi lain, sebagai 

contohnya kapal laut, pesawat terbang. 

 

Selama periode 2018-2019 total impor Indonesia mengalami penurunan 9,24 persen, 

dari US$188.711,4 juta menjadi US$171.275,7 juta. Transportasi laut masih menjadi 

transportasi utama dalam kegiatan impor. Tahun 2019 impor Indonesia 89,02 persen 

melalui moda transportasi laut dan mengalami penurunan 9,86 persen dibanding 

2018. Hal ini sangat berkaitan erat dengan letak geografis Indonesia yang merupakan 

negara kepulauan yang terhubung dengan lautan yang luas. Dua pertiga wilayahnya 

merupakan lautan. Selain itu pertimbangan harga juga berpengaruh terhadap 

pemilihan moda transportasi ini. Moda transportasi laut merupakan moda dengan 

biaya termurah untuk mengangkut barang dalam jumlah besar, jika dibandingkan 

dengan moda transportasi udara. Mengingat perannya yang sangat penting ini, 

mengharuskan pemerintah lebih cepat dalam membangun infrastruktur untuk 

pembangunan pelabuhan-pelabuhan besar, guna menunjang bongkar muat barang di 

pelabuhan dan pendistribusian barang-barang. 
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Impor Indonesia dengan moda transportasi udara menduduki peringkat kedua 

setelah moda laut. Moda transportasi ini merupakan pilihan untuk mengangkut 

barang impor dengan volume ringan namun berharga mahal seperti komoditas 

berlian, emas dan kertas uang. Impor melalui moda transportasi udara tahun 2019 

memiliki kontribusi 10,98 persen, dan nilainya mengalami penurunan dibanding 

tahun sebelumnya sebesar 3,87 persen. Nilai impor melalui moda transportasi darat 

mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada 2019, yaitu meningkat 53,39 

persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai impor migas tahun 2019 mengalami 

penurunan 26,73 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari nilai tersebut mayoritas 

12,74 persen (USD21.825,3 juta) di impor melalui moda transportasi laut. 
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BAB II 

EKONOMI DAERAH, BERDASARKAN PDRB KABUPATEN/KOTA 

TAHUN 2015-2019, ANALISIS PROVINSI DI PULAU JAWA-BALI 

Agus Sukoco dan Tubagus Purworusmiardi 

Program Studi Manajemen, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia 

 

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, tahun 2020, kategori Perdagangan 

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masih menjadi leading sector 
dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Kategori lainnya, khususnya Industri 
Pengo-lahan, Konstruksi, serta Jasa Keuangan dan Asuransi juga memberikan 
kontribusi yang besar dalam perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Keempat kategori 
tersebut menyum-bang 51,42 persen terhadap total perekonomian Provinsi DKI 
Jakarta. Dibandingkan dengan kelima kota lainnya yang ada di Provinsi DKI Jakarta, 
Kabupa-ten Kepulauan Seribu meru-pakan kabupaten/kota dengan kontribusi yang 
terkecil terhadap pereko-nomian Provinsi DKI Jakarta, yaitu hanya sebesar 0,28 
persen. Sejalan dengan peranan yang diberikan, Kabupaten Kepulauan Seribu juga 
memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah jika dibandingkan 
dengan kota-kota lain di Provinsi DKI Jakarta, yaitu hanya sebesar 0,01 persen. 
Sementara itu, kota-kota lainnya mengalami pertum-buhan lebih dari 4 persen pada 
tahun 2019. Sebagai kota metropolitan, lapangan usaha tersier mendominasi daerah 
perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Seribu, 
sebagai satu-satunya kabupaten di Provinsi DKI Jakarta, lebih didominasi oleh 
lapangan usaha primer, khususnya pertambangan migas.  
 

Perekonomian Provinsi Jawa Barat didominasi oleh Kategori Industri Pengolahan, 

dengan kontribusi sebesar 41,60 persen. Kategori lainnya yang juga memiliki peran 
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besar dalam perekono-mian Provinsi Jawa Barat antara lain Kategori Perdagangan 

Besar dan Eceran; Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; serta Kategori 

Konstruksi. Provinsi Jawa Barat terdiri atas 27 kabupaten/kota. Akan tetapi, terdapat 

empat kabupaten/kota yang memiliki peran membentuk lebih dari setengah 

perekonomian di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, 

Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Karawang. Keempat kabupaten/kota ini secara 

total berkontribusi sebesar 50,55 persen terhadap perekonomian Provinsi Jawa 

Barat. Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 

2019 memiliki rentang antara 3,20 persen sampai 7,14 persen. Kabupaten 

Majalengka menjadi kabupaten/kota dengan pertumbuhan tertinggi di Provinsi Jawa 

Barat, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah 

adalah Kabupaten Indramayu. Sebagian besar kegiatan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Jawa Barat didominasi oleh lapangan usaha tersier, sedangkan sisanya 

didominasi oleh lapangan usaha sekunder. Khusus pada perekonomian daerah 

perkotaan, hampir seluruh kota di Provinsi Jawa Barat bertumpu pada lapa-ngan 

usaha tersier, kecuali Kota Depok dan Kota Cimahi.  

 

Struktur perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dikuasai oleh Kategori Industri 

Pengolahan. Selain itu, terdapat tiga kategori lain yang juga berperan besar dalam 
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perekonomian Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kategori Per-dagangan Besar dan 

Eceran; Kategori Pertanian, Kehu-tanan, dan Perikanan; serta Kategori Konstruksi. 

Sebagai ibukota provinsi, Kota Semarang memberikan peranan paling besar dalam 

pembentukan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019. Perekonomian 

Provinsi Jawa Tengah juga didukung oleh Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kudus 

yang masing-masing terkenal memiliki industri pengilangan migas dan industri 

pengolahan tembakau. Sementara itu, kabupaten/kota lainnya memiliki peranan 

yang relatif seragam di bawah 4 persen. Pada tahun 2019, hampir semua 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan di atas 5 persen, 

kecuali Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Blora. Laju 

pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kota Semarang yang tumbuh sebesar 

6,86 persen, sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten 

Cilacap sebesar 2,33 persen. Peranan lapangan usaha sekunder dan tersier sangat 

dominan dalam membentuk perekonomian seluruh wilayah kabupaten di Provinsi 

Jawa Tengah, kecuali Kabupaten Blora yang masih didominasi oleh lapangan usaha 

primer. Sementara itu, pada wilayah perkotaan, hampir semua kota di Provinsi Jawa 

Tengah didominasi oleh lapangan usaha tersier, kecuali Kota Semarang yang masih 

didominasi lapangan usaha sekunder, terutama Lapangan Usaha Konstruksi. Lima 

kategori lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian 

Provinsi DI Yogyakarta antara lain Industri Pengola-han; Konstruksi; Penyediaan 
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Akomodasi dan Makan Minum; Pertanian, Kehu-tanan, dan Perikanan; serta 

Perdagangan Besar dan Eceran. Kelima kategori ini menyumbang 52,16 persen dari 

total perekonomian. Kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta memiliki peranan 

yang beragam dalam pem-bentukan ekonomi provinsi. Dua kabupaten/kota yang 

memiliki peran paling besar di Provinsi DI Yogyakarta yaitu Kabupaten Sleman, 

sebagai wilayah dengan jumlah penduduk paling besar, serta Kota Yogyakarta, 

selaku ibukota provinsi. 

 

Pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2019 diraih 

oleh Kabupaten Kulon Progo sebesar 13,49 persen. Tingginya laju pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Kulon Progo disebabkan oleh meningkatnya kinerja Kategori 

Konstruksi dalam rangka pembangunan Bandar Udara Internasional Yogyakarta. 

Provinsi DI Yogyakarta meru-pakan salah satu provinsi yang sering menjadi tujuan 

wisata. Hal ini menyebabkan lapangan usaha tersier di seluruh kabupaten/kota di 

Provinsi DI Yogyakarta mampu berkembang dengan cepat sehingga mendominasi 

perekonomian kabupaten/ kota di provinsi tersebut.  

 

Struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur didominasi oleh Kategori Industri 

Pengolahan, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 
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Motor, serta Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Ketiga kategori tersebut 

menyumbang 60,12 persen dari perekonomian Provinsi Jawa Timur. Sebagai 

ibukota Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya berperan dominan dalam pembentukan 

ekonomi Provinsi Jawa Timur dengan kontribusi sebesar 24,46 persen. Hal ini 

terkait dengan Kota Surabaya yang menjadi pusat perdagangan untuk Provinsi Jawa 

Timur dan daerah-daerah lain sekitarnya. Sementara itu, kabu-paten/kota lainnya 

masing-masing memiliki peranan di bawah 10 persen. Secara umum, hampir seluruh 

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur memiliki laju pertumbuhan ekonomi di atas 

4 persen pada tahun 2019. Kota Batu menjadi wilayah dengan laju pertumbuhan 

tertinggi sebesar 6,52 persen. Akan tetapi, terdapat tiga kabupaten yang memiliki 

laju pertumbuhan ekonomi di bawah 2 persen, antara lain Sumenep, Bangkalan, dan 

Sampang, yang ketiganya terletak di luar Pulau Jawa. Sebagian besar kabupaten/ 

kota di Provinsi Jawa Timur telah didominasi oleh lapangan usaha tersier. Khusus 

wilayah perkotaan, hanya Kota Kediri yang tidak didominasi oleh lapangan usaha 

tersier. Kota ini masih didominasi oleh lapangan usaha sekunder, khususnya 

Lapangan Usaha Industri Pengolahan Tembakau.  

 

Kategori Industri Pengolahan menjadi lapangan usaha yang berkontribusi paling 

besar dalam perekonomian Provinsi Banten dengan kontribusi sebesar 30,59 persen. 

Selain itu, perekonomian Provinsi Banten juga ditopang oleh Kategori Konstruksi, 
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Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, serta Kategori Trans-portasi dan 

Pergudangan. Kabupaten/kota yang memiliki peran paling besar dalam 

pembentukan ekonomi Provinsi Banten adalah Kota Tangerang dan Kabupaten 

Tangerang. Kedua wilayah ini merupakan wilayah yang ber-batasan langsung 

dengan Provinsi DKI Jakarta. Semen-tara itu, kabupaten/kota yang memiliki peran 

terkecil ada-lah Kabupaten Pandeglang. Selama tahun 2019, kabupaten/kota di 

Provinsi Banten mengalami pertumbuhan ekonomi yang hampir seragam, yaitu 

berkisar antara 4,31 persen sampai dengan 7,35 persen. Pertumbuhan ekonomi 

terendah dialami oleh Kota Tangerang sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi 

dicapai oleh Kota Tangerang Selatan. Sebagian besar perekonomian kabupaten/kota 

di Provinsi Banten didominasi oleh lapangan usaha tersier. Hanya Kota Cilegon, 

Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang yang masih didominasi oleh lapangan 

usaha sekunder. 

  

Provinsi Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di dunia. Hal ini 

berimbas pada struktur perekonomian Provinsi Bali yang didominasi oleh Kate-gori 

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Selain itu, perekonomian Provinsi Bali 

juga ditunjang oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Kategori 

Transportasi dan Pergudangan. Peranan setiap kabupaten/ kota dalam pembentukan 

ekonomi Provinsi Bali cenderung bervariasi satu sama lain, berkisar dari 2,76 persen 
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hingga 24,74 persen. Kabupaten Badung dan Kota Denpasar merupakan kabu-

paten/kota dengan kontribusi paling besar, mengingat kedua wilayah ini merupakan 

wilayah yang paling banyak dikunjungi oleh wisatawan. Kabupaten/kota di Provinsi 

Bali memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif homogen dengan rentang antara 

5,44 persen hingga 5,84 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kota 

Denpasar sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten 

Klungkung. Perekonomian seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali dikuasai oleh 

lapangan usaha tersier. Lapangan usaha ter-sebut lebih mendominasi untuk 

menunjang perkem-bangan sektor pariwisata, seperti Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum, Transportasi dan Pergu-dangan, serta Perdagangan Besar dan 

Eceran. 
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BAB III 

EKONOMI DAERAH, BERDASARKAN PDRB KABUPATEN/KOTA 

TAHUN 2015-2019, ANALISIS PROVINSI DI PULAU SUMATERA 

Amrun Rosyid dan Achmad Muchayan 

Program Studi Manajemen, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia 

 

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi leading sector 

dalam perekonomian Provinsi Aceh. Kategori lainnya, seperti Perdagangan Besar 
dan Eceran, Administrasi Pemerintahan, dan Konstruksi juga memberikan 
kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Provinsi Aceh. Keempat kategori 
tersebut menyumbang 64,92 persen dari total perekonomian Provinsi Aceh. 
Kabupaten/kota yang berperan dominan dalam perekonomian Provinsi Aceh adalah 
Kabupaten Aceh Utara, yaitu sebesar 11,97 persen dan Kota Banda Aceh, yaitu 
sebesar 11,27 persen. Sementara itu, peranan kabupaten/kota lainnya bervariasi dan 
besarannya kurang dari 9 persen. Laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh 
Kabupaten Nagan Raya, yaitu sebesar 5,99 persen. Hal tersebut dipicu oleh kegiatan 
konstruksi yang meningkat drastis pada tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan 
ekonomi terendah dicapai oleh Kabupaten Gayo Lues, yaitu sebesar 1,01 persen. 
Perekonomian sebagian besar kabupaten/kota di Provinsi Aceh bertumpu pada 
lapangan usaha tersier. Hanya terdapat delapan kabupaten yang didominasi oleh 
lapangan usaha primer, yaitu Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, 
 

Perekonomian Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dibentuk oleh empat kategori 

terbesar, yaitu Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Kategori Industri 

Pengolahan; Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; serta Kategori Konstruksi. 
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Keempatnya menyumbang 72,61 persen dari total perekonomian Provinsi Sumatera 

Utara. Sebagai ibukota provinsi, Kota Medan memberikan peranan yang paling 

besar terhadap perekonomian Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan 

kabupaten/kota lainnya, yaitu sebesar 29,92 persen dan disusul oleh Kabupaten Deli 

Serdang sebesar 13,54 persen. Kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi yang 

beragam dengan kisaran dari 0,15 persen sampai 5,27 persen. Secara umum, 

pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara 

memiliki angka di atas 4 persen selama tahun 2019. Kota Gunung Sitoli menjadi 

kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi (6,05 persen), sedangkan pertumbuhan 

ekonomi terendah dialami oleh Kabupaten Batu Bara (4,35 persen). Perekonomian 

daerah perkotaan di Sumatera Utara telah didominasi oleh lapangan usaha tersier. 

Sementara itu, perekonomian kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara didominasi 

oleh lapangan usaha primer, kecuali Labuhan Batu, Deli Serdang, Batu Bara, 

Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara yang didominasi oleh lapangan 

usaha sekunder, serta Tabo Samosir dan Dairi yang telah didominasi oleh lapangan 

usaha tersier. 

 

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan kategori yang paling 

mendominasi perekonomian Provinsi Sumatera Barat, diikuti Kategori Perdagangan 

Besar dan Eceran, Kategori Transportasi dan Pergudangan, serta Kategori 
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Konstruksi. Peranan keempat kategori tersebut mencapai 60,66 persen dari total 

perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Sebagai ibukota Provinsi Sumatera Barat, 

Kota Padang memiliki peranan yang jauh lebih besar dibandingkan kabupaten/kota 

lainnya. Kota Padang menyumbang 25,35 persen dari total perekonomian Provinsi 

Sumatera Barat, diikuti Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam, yaitu 

masing-masing sebesar 8,64 persen dan 8,34 persen. Kabupaten/kota lainnya 

memberikan kontribusi yang beragam dengan kisaran antara 1,41 dan 6,34 persen. 

Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memiliki laju pertumbuhan ekonomi 

yang cukup merata, dengan rentang dari 4,49 persen sampai dengan 5,92 persen 

selama tahun 2019, kecuali Kabupaten Padang Pariaman yang tumbuh sebesar 2,51 

persen. Hal itu mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera 

Barat tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga berlangsung merata di 

kabupaten/kota lainnya. Lapangan usaha tersier mendominasi perekonomian 

sebagian besar kabupaten/ kota di Provinsi Sumatera Barat. Hanya terdapat lima 

kabupaten yang didominasi oleh lapangan usaha primer, yaitu Kabupaten Kepulauan 

Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, 

dan Kabupaten Pasaman Barat. Pada tahun 2019,  

 

Kategori Industri Pengolahan menjadi leading sector bagi perekonomian Provinsi 

Riau dengan kontribusi sebesar 25,46 persen dan disusul oleh Kategori 
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Pertambangan dan Penggalian; Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; serta Kategori Konstruksi. Kontribusi 

kategori lainnya hanya berkontribusi kurang dari 2 persen. Kabupaten Bengkalis 

dengan produksi pertambangan migasnya menjadi kabupaten yang berperan paling 

tinggi (18,51 persen) dalam perekonomian Provinsi Riau, disusul Kota Pekanbaru 

(15,48 persen), Kabupaten Siak (10,75 persen), dan Kabupaten Kampar (10,06 

persen). Keempat kabupaten/ kota ini menyumbang 54,81 persen dari total 

perekonomian Provinsi Riau. Meskipun Kabupaten Bengkalis memberikan peranan 

terbesar dalam perekonomian Provinsi Riau, pertumbuhan ekonominya mengalami 

kontraksi sebesar 1,86 persen. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang tertinggi 

dialami oleh Kota Pekanbaru, yaitu sebesar 6,01 persen. Hal tersebut dipicu oleh 

tumbuhnya kegiatan konstruksi serta perdagangan besar dan eceran pada tahun 

2019. Provinsi Riau merupakan provinsi yang kaya akan sumber daya minyaknya. 

Hal tersebut tercermin dari dominasi lapangan usaha primer di sebagian besar 

kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Riau, kecuali Kota Pekanbaru, Kota Dumai, 

Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Indragiri Hulu yang lapangan usaha sekun-

dernya telah berkembang melampaui lapangan usaha primer dan tersiernya. 

 

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang peranan terbesar dalam 

perekonomian Provinsi Jambi yang diikuti oleh Kategori Pertambangan dan 
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Penggalian, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, serta Kategori Industri 

Pengolahan. Sumbangan keempat kategori tersebut mencapai 68,42 persen terhadap 

perekonomian Provinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Barat memberikan 

peranan terbesar dalam pembentukan ekonomi di Provinsi Jambi (19,62 persen) dan 

diikuti oleh Kota Jambi (13,98 persen), Kabupaten Tanjung Jabung Timur (11,19 

persen), dan Kabupaten Muaro Jambi (11,06 persen), sedangkan kabupaten/kota 

lainnya memberikan peranan yang relatif kecil dalam perekonomian Provinsi Jambi 

(kurang dari 10 persen). Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi 

Jambi tahun 2019 relatif cukup merata dengan rentang pertumbuhan antara 4,25 

sampai 5,33 persen. Hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan ekonomi di 

Provinsi Jambi semakin merata, yaitu tidak hanya terpusat di daerah kota, tetapi juga 

di daerah kabupaten. Lapangan usaha primer masih mendominasi perekonomian 

kabupaten/ kota yang berada di Provinsi Jambi, kecuali Kabupaten Bungo, Kota 

Jambi, dan Kota Sungai Penuh yang lapangan usaha tersiernya telah berkembang 

mengalahkan lapangan usaha primer. 

  

Kategori Pertambangan dan Penggalian memberikan sumbangan terbesar dalam 

perekonomian Provinsi Sumatera Selatan, yaitu 20,55 persen dan diikuti oleh 

Kategori Industri Pengolahan, Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta 

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran. Keempat kategori tersebut menyumbang 
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67,84 persen dari total perekonomian Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang, 

sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan, memiliki peranan paling dominan dalam 

pembentukan ekonomi (33,75 persen) dan diikuti oleh Kabupaten Musi Banyuasin 

(14,42 persen) dan Kabupaten Muara Enim (12,52 persen). Sementara itu, peranan 

kabupaten/kota lainnya bervariasi dengan besaran kurang dari 7 persen. 

Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019 

memiliki besaran yang beragam. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh 

Kabupaten Muara Enim (7,02 persen), sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah 

dialami oleh Kabupaten Pagar Alam (3,23 persen). Lapangan usaha tersier 

mendominasi perekonomian daerah perkotaan di Provinsi Sumatera Selatan. Di sisi 

lain, perekonomian kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan didominasi 

oleh lapangan usaha primer, kecuali Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, 

OKU Timur, Ogan Ilir, dan Empat Lawang. Dengan kontribusi sebesar 28,14 persen, 

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi leading sector bagi 

perekonomian di Provinsi Bengkulu. Kategori lainnya yang berkontribusi relatif 

besar adalah Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Administrasi Pemerintahan, 

serta Transportasi dan Pergudangan. Empat kategori tersebut menyumbang 61,71 

persen dari pembentukan ekonomi Provinsi Bengkulu tahun 2019. 
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Sebagai ibukota provinsi, Kota Bengkulu memberikan sumbangan terbesar dalam 

pembentukan ekonomi Provinsi Bengkulu (32,18 persen), yang diikuti oleh 

Kabupaten Rejang Lebong (13,09 persen) dan Kabupaten Bengkulu Utara (11,47 

persen). Sementara itu, kabupaten lainnya memberikan peranan yang beragam 

dengan besaran kurang dari 8 persen. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di 

Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 berkisar antara 4,96 persen dan 5,43 persen. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di Kota Bengkulu, 

tetapi juga tersebar merata di kabupaten-kabupaten lainnya. Lapangan usaha primer 

mendominasi perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, kecuali Kota 

Bengkulu, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten 

Bengkulu Selatan yang lapangan usaha tersiernya telah berkembang pesat. 

Sementara itu, lapangan usaha sekunder terlihat belum terlalu berkembang di 

seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. 

 

Empat kategori yang paling berperan besar dalam perekonomian Provinsi Lampung 

adalah Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Kategori Industri 

Pengolahan; Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; serta Kategori Konstruksi. 

Keempat kategori tersebut menyumbang 70,02 persen dari total pembentukan 

ekonomi di Provinsi Lampung. Empat kabupaten/kota yang berperan paling besar 

dalam perekonomian Provinsi Lampung adalah Kabupaten Lampung Tengah, Kota 
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Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kabupaten Lampung Timur 

dengan total kontribusi sebesar 60,15 persen. Sementara itu, kabupaten/ kota lainnya 

memberikan kontribusi yang beragam berkisar dari 1,28 persen sampai 6,62 persen. 

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung tahun 2019 berada 

dalam kisaran antara 3,58 persen dan 6,24 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai 

oleh Kota Bandar Lampung, sedangkan pertumbuhan terendah dialami oleh 

Kabupaten Lampung Timur. Lapangan usaha primer mendominasi perekonomian di 

Provinsi Lampung. Hanya terdapat lima kabupaten/ kota yang tidak didominasi oleh 

lapangan usaha primer, yaitu Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten Tulang 

Bawang Barat yang didominasi oleh lapangan usaha sekunder, serta Kota Metro, 

Kota Bandar Lampung, dan Kabupaten Pringsewu yang didominasi oleh lapangan 

usaha tersier. 

 

Dengan peranan sebesar 19,59 persen, Kategori Industri Pengolahan masih menjadi 

leading sector bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 yang diikuti 

oleh Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Kategori Perdagangan Besar 

dan Eceran; serta Kategori Konstruksi yang masing-masing memiliki peranan 

sebesar 17,94 persen; 15,79 persen; dan 10,37 persen. Kabupaten Bangka Barat 

memiliki peranan terbesar dalam pembentukan ekonomi di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung yaitu sebesar 18,52 persen, yang diikuti oleh Kabupaten Bangka 
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sebesar 18,03 persen dan Kota Pangkal Pinang sebesar 17,91 persen. Sementara itu, 

kabupaten-kabupaten lainnya masing-masing memiliki kontribusi di bawah 13 

persen. Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung pada tahun 2019 berada dalam rentang nilai 1,25 persen hingga 7,13 persen. 

Pertumbuhan tertinggi dialami oleh Kabupaten Bangka Barat, sedangkan 

pertumbuhan terendah dialami oleh Kabupaten Bangka Tengah. Lapangan usaha 

tersier telah mendominasi perekonomian kabupaten/ kota di Provinsi Kepulauan 

Bangka Belitung, kecuali Kabupaten Bangka Barat yang lebih didominasi oleh 

lapangan usaha sekunder, serta Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung 

Timur yang masih didominasi oleh lapangan usaha primer. 

 

Pada tahun 2019, Kategori Industri Pengolahan mendominasi lebih dari sepertiga 

perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (37,57 persen), yang diikuti Kategori 

Konstruksi (19,49 persen), Pertambangan dan Penggalian (13,11 persen), serta 

Perdagangan Besar dan Eceran (9,07 persen). Kategori lainnya memberikan 

kontribusi yang relatif kecil (kurang dari 4 persen). Lebih dari separuh 

perekonomian Provinsi Kepulauan Riau disumbang oleh Kota Batam, yaitu sebesar 

62,55 persen. Kabupaten/kota lainnya memberikan sumbangan yang beragam dan 

berkisar dari 1,62 persen hingga 8,29 persen. Sebagian besar kabupaten/ kota di 

Provinsi Kepulauan Riau mengalami laju pertumbuhan positif antara 1,75 persen 
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dan 5,92 persen, kecuali Kabupaten Kepulauan Anambas. Kabupaten terse-but 

menjadi satu-satunya kabupaten yang mengalami kontraksi pada tahun 2019 sebesar 

0,13 persen akibat penurunan produksi Per-tambangan dan Penggalian serta 

Pengadaan Listrik. Sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, Kabupaten 

Kepulauan Anambas dan Kabupaten Natuna sangat didominasi oleh lapangan usaha 

primer. Kota Batam dan Kabupaten Bintan didominasi oleh lapangan usaha 

sekunder, sedangkan perekonomian di Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, dan 

Kabupaten Karimun didominasi oleh lapangan usaha tersier. 
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BAB IV 

EKONOMI DAERAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DAN 

BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) 

Agus Sukoco 

Program Studi Manajemen, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia 

Ekky Airlangga 

Program Studi Sistem Komputer, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia 

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, pertumbuhan 

ekonomi nasional tahun 2019 melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 
sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 mencapai 5,02 
persen, sedangkan tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut 
banyak ditopang oleh permintaan domestik yang tetap terjaga sedangkan ekspor 
menurun sejalan dengan melambatnya permintaan global dan menurunnya harga 
komoditas global. Meski tumbuh positif, kondisi perekonomian masih memiliki 
tantangan dalam memperbaiki masalah ketimpangan ekonomi. Pada Maret 2020, 
tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio 
sebesar 0,381, menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan distribusi 
pengeluaran di Indonesia baik antar penduduk maupun antar daerah. Pembangunan 
ekonomi daerah dirasakan menjadi sangat penting dalam rangka memperkecil 
kesenjangan ekonomi/pendapatan antar daerah/provinsi tersebut. Dewasa ini 
pemerintah pusat telah memberikan kejelasan arah yang ingin dicapai dan 
memberikan keleluasaan bagi daerah dalam menggali semaksimal mungkin potensi 
yang dimilikinya untuk dapat membiayai kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah. 
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Salah satu sasaran pembangunan jangka panjang adalah bagaimana pembangunan 

tersebut dilaksanakan dengan mengupayakan kemandirian (bertumpu kepada kekua 

an sendiri). Mengembangkan sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan 

pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) merupakan satu strategi untuk dilakukan. 

 

BUMN dan BUMD sebagai salah satu pelaku ekonomi di pusat dan daerah harus 

mampu menciptakan nilai tambah berupa perolehan keuntungan/laba. Hal ini perlu 

dilakukan, karena sebagian hasil keuntungan yang diperoleh BUMN dan BUMD 

merupakan salah satu komponen Pendapatan Negara yang tentunya akan 

mempengaruhi besarnya penerimaan negara. Untuk mendukung keberhasilan 

program pembinaan BUMN dan BUMD ini, produktivitas dan efisiensi BUMN dan 

BUMD harus senantiasa ditingkatkan. 

 

Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pelaku ekonomi nasional 

terdiri dari tiga bentuk usaha: BUMN/D, swasta, dan koperasi. Artinya, konstitusi 

telah memberikan maklumat bahwa di Indonesia terdapat perusahaan-perusahaan 

yang dimiliki oleh negara (baik itu Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha 

Milik Daerah), disamping usaha swasta dan koperasi. 
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Sebagian besar BUMN dan BUMD mengelola utilitas publik, seperti perusahaan 

minyak bumi, konstruksi, listrik, air hingga perusahaan transportasi. BUMN dapat 

pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa 

bagi masyarakat. Sejak tahun 1998 seluruh BUMN dikoordinasikan pengelolaannya 

oleh Kementerian Negara BUMN. Adapun BUMD, seluruh koordinasi 

pengelolaannya berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri.  

 

Seiring waktu dan perkembangan ekonomi dunia yang menuntut BUMN dan BUMD 

untuk bisa bersaing dengan perusahaan swasta baik dari dalam negeri maupun 

internasional.  

 

Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan mendasar pada beberapa BUMN 

dan BUMD di Indonesia seperti restrukturisasi, profitisasi, dan privatisasi. BUMN 

dan BUMD juga merupakan aset negara, yang berarti aset rakyat. Oleh karenanya 

tantangan lain perusahaan milik negara ini adalah bagaimana perusahaan dapat 

menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi dan peningkat kesejahteraan rakyat. 

 



36 
 

 

Keberadaan BUMN didasarkan pada beberapa fungsi dan perannya, yaitu: 

(1) Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas 

negara; 

(2) Mengejar dan mencari keuntungan; 

(3) Pemenuhan hajat hidup orang banyak; 

(4) Perintis kegiatan-kegiatan usaha; 

(5) Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil. 

 

Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah, BUMD juga mempunyai 

beberapa fungsi dan peran yaitu : 

(1) Melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan 

pembangunan; 

(2) Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan; 

(3) Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; 

(4) Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat; 

(5) Menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati masyarakat. 
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Pada tahun 2019, perusahaan BUMN di Indonesia berjumlah 113 perusahaan yang 

beroperasi di seluruh sektor usaha, berkurang satu perusahaan dibandingkan tahun 

2018. Pengurangan tersebut terjadi akibat adanya restrukturisasi kepemilikan saham 

pada PT Istaka Karya. Restrukturisasi tersebut mengakibatkan kepemilikan saham 

negara berkurang dari yang semula 100 persen menjadi 7,66 persen. Perubahan 

struktur kepemilikan saham PT Istaka Karya yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 44 Tahun 2018 ini bersifat sementara, kepemilikan saham negara 

akan kembali menjadi 100 persen pada tahun ke-9 (2022) terhitung sejak Putusan 

Pengesahan Perdamaian (Homologasi). 

 

Selain itu, data keuangan PT Kertas Leces tidak tercakup dalam publikasi ini 

dikarenakan tidak berhasil memperoleh laporan keuangan dari perusahaan yang 

telah berstatus pailit tersebut. 

 

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, BUMN terdiri atas Perusahaan 

Umum (Perum) dan Perusahaan perseroan (PT Persero). Perum adalah BUMN yang 

seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk 

kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa. Sedangkan Persero 

adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 
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saham. Persero dibedakan dalam dua kategori yaitu a) Perseroan Terbuka (PT. 

Persero Tbk.) yang modalnya dimiliki oleh pemerintah dan juga publik melalui 

penerbitan saham yang diperdagangkan di bursa efek; b) PT Perseroan merupakan 

perusahaan yang 100 % dimiliki pemerintah. 

 

Berdasarkan jenis perusahaan BUMN, pada tahun 2019 terdapat 14 BUMN 

berbentuk Perum, 83 BUMN berbentuk Persero, dan 16 BUMN yang 

merupakanPersero Terbuka. Sektor Industri pengolahan dan Transportasi & 

pergudangan merupakan sektor usaha yang  paling  banyak  ditekuni  oleh perusahan 

penyumbang  penerimaan negara ini.    

 

Total aset BUMN tahun 2019 mencapai 8.723,25 triliun rupiah, naik 6,70 persen 

dari tahun sebelumnya. Aset terbesar dimiliki oleh BUMN pada lapangan usaha 

keuangan dan asuransi. Sampai dengan akhir tahun 2019, total aset BUMN pada 

lapangan usaha ini tercatat mencapai 4.398,63 triliun rupiah. Sementara itu, nilai 

aset terkecil tahun 2019 terdapat pada lapangan usaha pengadaan air dengan total 

nilai aset sebesar 2,48 triliun rupiah. 
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Untuk perkembangan finansial BUMN, pertumbuhan aset tertinggi di tahun 2019 

terjadi pada lapangan usaha pengadaan air yang mencapai 13,36 persen. Sementara 

itu, BUMN yang bergerak di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran 

mengalami penurunan aset terbesar yang mencapai 16,01 persen. 

 

Sejalan dengan total asetnya, total ekuitas juga mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya. Total ekuitas BUMN tahun 2019 sebesar 2.659 triliun rupiah, naik 3,73 

persen. 

 

Nilai ekuitas terbesar terdapat pada lapangan usaha pengadaan listrik dan gas yang 

mencapai 929,38 triliun pada tahun 2019. Sedangkan untuk nilai ekuitas terkecil, 

terdapat pada lapangan usaha pengadaan air dengan total nilai sebesar 2,07 triliun 

rupiah. 

 

Untuk perkembangan finansial BUMN, pertumbuhan ekuitas terbesar dicapai oleh 

lapangan usaha konstruksi sebesar 18,58 persen pada tahun 2019. Sementara itu, 

BUMN lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta lapangan usaha 

informasi dan komunikasi mengalami penurunan ekuitas, masing-masing ebesar 

13,75 persen dan 0,04 persen. 
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Total laba bersih perusahaan BUMN pada tahun 2019 tercatat sebesar 164,03 trilliun 

rupiah, mengalami penurunan sebesar 9,63 persen dibandingkan tahun 2018 yang 

sebesar 181,51 triliun rupiah. Ada sebanyak 23 perusahaan BUMN yang mengalami 

kerugian dan sebanyak 56 perusahaan lainnya mengalami penurunan laba bersih di 

tahun 2019. 

 

Sementara itu, terdapat 21 perusahaan yang memperoleh laba bersih diatas 1 triliun 

rupiah di tahun 2019. Tiga perusahaan BUMN peraih laba terbesar ditahun 2019 

berturut-turut yaitu PT pertamina, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank 

Mandiri Tbk. 

 

Pada tahun 2019 ini, laba bersih terbesar masih diraih oleh BUMN aktivitas 

keuangan dan asuransi dengan nilai laba yang dihasilkan sebesar 77,16 trilliun 

rupiah. Kemudian untuk perusahaan yang mengalami keuntungan terkecil tahun 

2019, berada di lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makanan minuman 

dengan nilai keuntungan hanya sebesar 0,04 trilliun rupiah. 
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Selanjutnya, perkembangan laba bersih BUMN tercatat mengalami penurunan di 

tahun 2019 ini. Penurunan laba bersih terbesar tercatat dialami oleh lapangan usaha 

pertanian, perkebunan dan perikanan dengan penurunan sebesar 404 persen 

dibandingkan tahun sebelumnya. Kerugian terbesar dialami oleh PT Perkebunan 

Nusantara III dikarenakan adanya beban hutang yang cukup besar. 

 

Persentase jenis aset terhadap total aset menggambarkan kontribusi per jenis aset 

terhadap total aset. Pada Tabel A.3, terlihat bahwa total aset lancar mempunyai porsi 

tertinggi yakni 54,37 persen yang berarti bahwa aset terbesar digunakan untuk 

kelancaran operasional perusahaan. Porsi tertinggi kedua adalah aset tetap yang 

umumnya berwujud bangunan kantor maupun mesin-mesin produksi yang mencapai 

27,99 persen. Sedangkan porsi aset terendah adalah investasi dan penyertaan yang 

hanya mencapai 4,78 persen. 

 

Bila ditinjau menurut kategori lapangan usaha, terlihat bahwa aktivitas keuangan 

dan asuransi perusahaan menempati urutan pertama dalam penggunaan harta 

perusahaan untuk aset lancar, yaitu mencapai 84,03 persen. Kategori lapangan usaha 

berikutnya adalah perdagangan besar dan eceran yang mencapai 74,12 persen, 

diikuti lapangan   usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 
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Ulang  sebesar  59 persen, serta lapangan usaha Jasa Profesional, ilmiah dan teknis 

sebesar 56,59 persen. 

Dilihat dari aset yang berupa investasi, perusahaan-perusahaan di lapangan usaha 

pertambangan dan penggalian memiliki persentase terbesar dibandingkan dengan 

kategori usaha lainnya yaitu sebesar 10 persen. Persentase terbesar kedua dimiliki 

oleh lapangan usaha real estate, yaitu sebesar 7,21 persen. Harta perusahaan pada 

beberapa kategori lapangan usaha tersebut diatas sebagian besar digunakan untuk 

operasional usaha, sisanya berwujud harta tetap dan sebagian kecil saja untuk 

investasi. 

 

Sementara itu BUMN dengan usaha pada lapangan usaha penyediaan akomodasi 

dan makan minum, pengadaan listrik dan gas, lapangan usaha informasi dan 

komunikasi, pertanian serta industri pengolahan, pemakaian harta terbesar justru 

terdapat pada aset tetap, yaitu masing-masing sebesar 95,88 persen, 88,37 persen, 

70,90 persen, 64,24 persen, dan 56,27 persen. Hal ini sangat mungkin mengingat 

sebagian besar dana dipakai untuk pembentukan ekuitas misalnya berupa jaringan 

instalasi listrik, mesin dan peralatan pertanian atau perlengkapan akomodasi untuk 

BUMN di lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. 
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Kekuatan dan kelemahan perusahaan dapat dinilai dari efektivitas perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas usahanya. Untuk menilai efektivitas perusahaan, salah 

satunya adalah dengan menganalisis laporan keuangan melalui analisis rasio 

keuangan. Rasio profitabilitas merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi 

perusahaan. Ada beberapa rasio profitabilitas, diantaranya adalah return on equity 

(ROE) dan return on asset (ROA). 

 

Return on equity (ROE) mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

memperoleh keuntungan bila dibandingkan dengan ekuitas yang ditanamkan. 

Sementara itu, return on asset (ROA) mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memanfaatkan asetnya untuk memperoleh laba. Rasio ini memberikan informasi 

seberapa efisien perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini 

mengindikasikan seberapa besar keuntungan rata-rata yang dapat diperoleh dari 

setiap rupiah asetnya. 

 

Di tahun 2019, perusahaan di kategori lapangan usaha Informasi dan Komunikasi 

mempunyai ROE tertinggi, yaitu sebesar 23,53. Artinya, lapangan usaha tersebut 

mampu memberikan keuntungan sebesar 23,53 persen dari ekuitas yang ditanamkan 
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pada tahun 2019. Sementara itu, nilai ROE terendah tercatat berada pada lapangan 

usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -

16,06. 

 

Nilai ROE yang tinggi memberikan sinyal positif bagi para pemegang saham, bahwa 

dana yang mereka tanamkan dipergunakan secara optimal oleh perusahaan untuk 

membiayai investasi yang menguntungkan perusahaan sehingga mampu 

menghasilkan laba yang tinggi bagi perusahaan. Laba tersebut nantinya digunakan 

untuk memberikan imbalan berupa dividen bagi pemegang saham. Sedangkan nilai 

ROE yang rendah atau negatif memberikan sinyal negatif bagi pemegang saham 

karena perusahaan tidak mampu menghasilkan laba (mengalami kerugian) sehingga 

tidak mampu membayar dividen. Nilai ROE akan mempengaruhi keputusan 

pemegang saham dalam menanamkan investasinya pada perusahaan. Namun 

demikian, melihat nilai ROE saja belum cukup membantu pemegang saham untuk 

melanjutkan atau memulai menanamkan investasinya pada suatu perusahaan di masa 

mendatang. Sebab, nilai ROE yang negatif menunjukkan ketidakmampuan 

perusahaan menghasilkan laba hanya dari sisi ekuitas. Oleh karena itu, perlu pula 

melihat nilai ROA untuk menyempurnakan kesimpulan. 
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Nilai ROA tertinggi selama tahun 2017 dan 2018 dimiliki oleh BUMN pada 

lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar yaitu berturut-turut sebesar 16,46 

dan 13,08; sedangkan nilai ROA tertinggi selama tahun 2019 dimiliki oleh BUMN 

pada lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 

yang sebesar 13,14. Hal ini berarti bahwa lapangan usaha tersebut mampu 

memperoleh kembalian investasi sebesar 13,14 persen dari rata-rata total aset yang 

digunakannya pada tahun 2019, begitu pula pada tahun- ahun sebelumnya. 

Sedangkan nilai ROA terendah selama tahun 2019 dimiliki oleh kategori 

perdagangan besar dan eceran; reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor, 

yaitu sebesar -4,60 persen. Artinya, kategori usaha tersebut mengalami kerugian 

besar yang mencapai 4,60 persen dari total aset yang dimiliki pada tahun 2019 

 

Nilai ROA yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mampu menggunakan 

setiap aset yang dimilikinya secara optimal yang tercermin dari aktivitas perusahaan, 

sedangkan nilai ROA yang rendah atau bahkan negatif mencerminkan bahwa 

perusahaan tidak mampu mengelola aset dengan baik sehingga tidak mampu 

menghasilkan laba bagi perusahaan. 
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Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah menjadi harapan Pemerintah Daerah 

(Pemda) dalam menunjang perekonomian daerah. Di samping itu, bagian laba 

BUMD dapat menambah Pendapatan Asli Daerah, baik untuk Pemerintah Provinsi 

maupun untuk Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai kepemilikan saham masing-

masing di BUMD tersebut. Berdasarkan kepemilikan saham terbesarnya, BUMD 

dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu BUMD milik Pemerintah Provinsi dan 

BUMD milik Pemerintah Kabupaten/Kota. 

 

Pada tahun 2019, perusahaan BUMD berjumlah 818 perusahaan yang terdiri  atas  

110  perusahaan  milik Pemerintah Provinsi dan 708 perusahaan milik Pemerintah 

Kabupaten/Kota.    

 

Pada tahun 2019, diketahui bahwa dominasi tertinggi dari ketiga indikator BUMD 

(aset, ekuitas dan laba bersih), terdapat di kategori lapangan usaha aktivitas 

keuangan dan asuransi, yang memiliki aset sebesar 732,43 triliun rupiah, ekuitas 

sebesar 102,71 triliun rupiah dan laba bersih sebesar 11,94 triliun rupiah. Dapat 

disimpulkan bahwa kontribusi keuangan terbesar dari BUMD berada di kategori 

lapangan usaha aktivitas keuangan dan asuransi, dimana kontribusinya mencapai 90 
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persen dari total aset seluruh BUMD serta menyumbang 80 persen total laba bersih 

seluruh BUMD. 

 

BUMD di lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur 

Ulang memiliki total aset, ekuitas, dan laba bersih terbesar kedua setelah lapangan 

usaha aktivitas keuangan dan asuransi. Besarnya aset mencapai 37,51 triliun rupiah, 

ekuitas sebesar 31,66 triliun rupiah, dan memiliki laba bersih sebesar 1,51 triliun 

rupiah. 

 

Secara keseluruhan, aset BUMD terbagi ke dalam 86,35 persen bagian aset lancar, 

4,31 persen bagian investasi dan penyertaan, 6,63 persen bagian aset tetap dan 2,71 

persen bagian aset lainnya. 

 

Persentase terbesar dari aset lancar terhadap total aset berada pada lapangan usaha 

aktivitas keuangan dan asuransi serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian 

yaitu masing-masing sebesar 92,31 persen dan 77,95 persen. Sedangkan proporsi 

aset lancar terhadap total aset yang terkecil berada pada lapangan usaha konstruksi 

dengan hanya 15,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan usaha aktivitas 

keuangan dan asuransi merupakan perusahaan milik daerah dengan tingkat likuiditas 
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tertinggi, sedangkan lapangan usaha konstruksi lebih sulit dalam hal pencairan 

asetnya. Tingkat likuiditas yang tinggi juga dimiliki oleh lapangan usaha industri 

pengolahan dengan kontribusi aset lancar 63,06 persen terhadap total asetnya. 

 

Besarnya persentase investasi dan penyertaan terhadap total aset yang terbesar 

berada pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, yaitu sebesar 22,55 

persen. Sedangkan yang terkecil berada di lapangan usaha aktivitas kesehatan 

manusia dan aktivitas sosial yang tidak memiliki nilai investasi. 

 

Selanjutnya, untuk lapangan usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; jasa 

penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan 

dan penunjang usaha lainnya mempunyai porsi aset tetap terbesar yaitu 82,31 persen, 

sedangkan yang terkecil ada pada lapangan usaha aktivitas keuangan dan asuransi 

dengan hanya 1,96 persen. 

 

Liabilitas merupakan sumber harta (aset), yang dapat berasal dari kreditur (hutang) 

dan dapat berasal dari pemilik perusahaan (ekuitas). Persentase jenis liabilitas 

terhadap total liabilitas menurut lapangan usaha tahun 2019. Liabilitas dan ekuitas 

BUMD tersusun dari 68,27 persen bagian liabilitas lancar, 11,41 persen bagian 
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liabilitas jangka panjang serta 20,33 persen bagian ekuitas. Persentase liabilitas 

lancar BUMD terbesar terjadi pada lapangan usaha aktivitas keuangan dan asuransi 

dan lapangan usaha industri pengolahan, yaitu sebesar 74,56 persen dan 41,31 

persen, sedangkan yang terkecil pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan 

penyediaan makan minum, informasi dan komunikasi sebesar 5,18 persen. 

Persentase liabilitas jangka panjang terhadap total liabilitas yang terbesar berada 

pada BUMD kategori lapangan usaha real estat, yaitu sebesar 24,97 persen, 

sedangkan yang terkecil berada pada BUMD lapangan usaha penyediaan makan 

minum, informasi dan komunikasi, yaitu ebesar 0,35 persen. 

 

Lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum, informasi 

dan komunikasi memiliki proporsi ekuitas terhadap total liabilitas terbesar yaitu 

94,47 persen, sedangkan yang terkecil pada lapangan usaha aktivitas keuangan dan 

asuransi sebesar 14,02 persen. Rasio return on equity (ROE) dan return on asset 

(ROA) pada BUMD selama 2017 - 2019. Di tahun 2019, perusahaan di lapangan 

usaha pertambangan dan penggalian mempunyai ROE tertinggi, yaitu sebesar 16,59 

persen. Artinya, kategori usaha tersebut mampu memberikan keuntungan sebesar 

16,59 persen dari investasi yang ditanamkan tahun 2019. Sedangkan nilai ROE 

terendah berada pada lapangan usaha jasa professional, ilmiah dan teknis dan jasa 

persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan 
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dan penunjang usaha lainnya, yaitu sebesar -24,27 persen. Hal ini berarti bahwa 

lapangan usaha tersebut tidak mampu mengelola investasi yang ditanamkan dengan 

baik sehingga tidak mampu menghasilkan laba bagi perusahaan. 

 

Perusahaan BUMD dengan nilai Return on Asset (ROA) tertinggi berada pada 

lapangan usaha pertambangan dan penggalian 13,41 persen. Hal ini menunjukkan 

kinerja perusahaan yang mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga mampu 

menghasilkan laba bagi perusahaan. Sedangkan nilai ROA perusahaan BUMD 

terendah terjadi pada lapangan usaha jasa professional, ilmiah dan teknis dan jasa 

persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan 

dan penunjang usaha lainnya, yaitu sebesar -15,81 persen. Hal ini menunjukkan 

bahwa perusahaan tidak mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga tidak 

mampu menghasilkan laba bagi perusahaan 
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