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ELISABETH IVAKDALAM 

 

ABSTRAK 

 

ELISABETH IVAKDALAM. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke (dibimbing oleh Sumbangan 

Baja dan Nursini) 

  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Merauke pada masa sebelum dan sesudah pemekaran 

wilayah, dan 2) apa yang menjadi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten 

Merauke pada masa sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke.  Pemilihan lokasi 

penelitian didasari atas status Kabupaten Merauke sebagai salah satu kabupaten 

yang telah lama berdiri di Provinsi Papua dan sudah mengalami pemekaran 

menjadi empat kabupaten.  Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

studi literatur dengan menggunakan data sekunder.  Data diolah dengan 

menggunakan Analisis Location Quotient, Analisis Shift Share, Analisis Efek 

Pertumbuhan Regional Provinsi, Analisis Efek bauran Industri, Analisis Efek 

Prsaingan dan Analisis Efek Lokasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sektor ekonomi unggulan di 

Kabupaten Merauke sebelum pemekaran adalah adalah sektor pertanian dan 

sektor listrik, gas, dan air bersih, sedangkan sektor basis ekonomi unggulan 

setelah pemekaran adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan 

komunikasi, 2) Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke tahun 2001-

2003 sebesar 7,28 persen, sedangkan tahun 2004-2006 atau setelah pemekaran 

menjadi 8,58 persen kecuali pada tahun 2007 mengalami penurunan akibat 

perpindahan pelabuhan ekspor perikanan ke daerah lain. 
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ABSTRACT 

 

 

ELISABETH IVAKDALAM. The Expansion of Regional Impact Of Economic 

Growth Merauke District (supervised by Sumbangan Baja and Nursini). 

 

This study aims to determine (1) how economic growth in Merauke District in the 

period before and after the regional divisions, and 2) what is the leading 

economic sector in the district of Merauke in the period before and after the 

regional division. 

The research was conducted in Merauke Regency. Selection of study 

sites based on the status of Merauke regency as one of the districts that have 

long stood in Papua province and has experienced the division into 4 districts. 

The method used in this research is the study of literature by using secondary 

data. Data processed using the Analysis of Location Quotient, Shift Share 

Analysis, Analysis of Regional Growth Provincial Securities, Securities Analysis 

mix of Industry, Competition and Securities Analysis Securities Analysis Location. 

The results showed that: 1) leading economic sector in the Merauke 

district before the division is the agricultural sector and the electricity, gas, and 

clean water, while the sectors leading the economic base after the division are 

agriculture and transport and communications sectors, 2) Average economic 

growth for Merauke 7.28 percent in 2001-2003, while the years 2004-2006 or 

after separation to 8.58 percent except in 2007 due to declining exports of fishery 

port displacement to other areas. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kabupaten Merauke merupakan salah satu Kabupaten yang 

terluas di Provinsi Papua bahkan di Indonesia. Tujuan pembangunan 

ekonomi Kabupaten Merauke dan Indonesia secara umum yaitu untuk 

menciptakan pertumbuhan setinggi-tingginya dan juga harus mampu 

menghapus atau mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. 

Dari dua tujuan tersebut tidak semua negara khususnya Negara Sedang 

Berkembang (NSB) yang mampu memenuhinya secara bersamaan.  

Ketidakmampuan tersebut disebabkan karena terbatasnya sumberdaya 

pembangunan yang dimiliki, sehingga NSB dihadapkan pada pokok 

permasalahan yaitu untuk mengejar pertumbuhan setinggi-tingginya atau 

menertunda tujuan yang lainnya, yaitu pemerataan pendapatan untuk 

sementara waktu. Hal ini disebabkan anggapan bahwa apabila 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah tinggi, maka akan lebih mudah untuk 

melakukan pemerataan dan biasanya akan terjadi pemerataan 

pertumbuhan ekonomi dengan sendirinya atau yang sering dikenal 

dengan sebutan trickle down affect.  Indonesia yang masih tergolong 

kedalam NSB, pada awal proses pembangunannya lebih condong untuk 

memilih atau lebih mengarah pada strategi pembangunan ekonomi tidak 
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seimbang. Pemilihan strategi tersebut bisa dilihat dari kebijakan-kebijakan 

dalam proses pembangunan, misalnya mendorong sektor industri menjadi 

sektor memimpin atau sektor ekonomi unggulan (leading sektor) sehingga 

dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain. Selain itu, dalam 

konteks spasial dengan terbatasnya sumberdaya pembangunan, maka 

kebijakan pembangunan yang di ambil adalah menentukan daerah-daerah 

tertentu sebagai pusat-pusat pertumbuhan. 

Kebijakan penentuan lokasi pertumbuhan sering disebut dengan 

kebijakan National Urban Development Strategic (NUDS). Kebijakan 

NUDS mempunyai dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi nasional,  namun disisi yang lain memberikan dampak negatif 

yang harus dipikirkan penanggulangannya. Secara spasial dampak negatif 

dapat dibagi pada dua wilayah yaitu terhadap daerah pusat pertumbuhan 

dan terhadap bukan daerah pertumbuhan. Terhadap daerah 

pertumbuhan, dampak yang dapat terjadi adalah pesatnya pertumbuhan 

penduduk yang berimplikasi pada tidak dapat terpenuhinya kebutuhan 

pelayanan umum (seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan 

pemukiman) penduduk perkotaan,  lapangan pekerjaan dan selalu 

meningkatnya permintaan akan kualitas hidup yang dirasakan seakan 

tidak pernah memadai.  

Lain halnya pada daerah yang bukan sebagai daerah pusat 

pertumbuhan, dampak negatif yang timbul adalah terserapnya sumber 
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daya pembangunan (seperti modal dan tenaga kerja ahli) kedaerah pusat 

pertumbuhan yang pada akhirnya mengakibatkan kegiatan ekonomi 

terkonsentrasi (teraglomerasi) di daerah perkotaan atau pusat 

pertumbuhan, sehingga kemudian trickle down effect yang di harapkan 

tidak dapat tercipta.  Fenomena tersebut mengindikasikan tidak adanya 

pergerakan pertumbuhan ekonomi dari pusat pertumbuhan (kota) 

kedaerah bukan pusat pertumbuhan (distrik) bahkan justru memperparah 

kesenjangan ekonomi antar daerah. Dari pengalaman kebijakan 

pembangunan ekonomi, seperti yang telah dipaparkan di atas, pada 

gilirannya penentu kebijakan perlu kembali menyusun kebijakan dan 

strategi pembangunan khususnya untuk menghadapi tuntutan dan 

tantangan reformasi. 

Salah satu tuntutan yang berkenaan dengan spasial atau 

regional adalah tuntutan desentralisasi pembangunan ekonomi dan 

manajemen Pemerintah Daerah. Untuk menjawab tuntutan tersebut, 

Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-Undang nomor 22 dan Undang-

Undang nomor 25 tahun 1999, yang mana kedua undang-undang otonomi 

daerah tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk 

memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar bagi 

pembangunan ekonomi dan manajemen pemerintahan daerah.  

Reformasi kebijakan pembangunan daerah yang di atur dalam undang-

undang otonomi daerah terasa cukup positif dalam upaya perbaikan 

daerah.  Namun kegiatan tersebut masih menimbulkan pemikiran 
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pesimistis, mengingat kebijakan pemerintah sebelum dikeluarkan undang-

undang tersebut yang mana kebijakan pemerintah sebelumnya sudah 

terlanjur menciptakan daerah-daerah tertentu sebagai daerah 

pertumbuhan, dengan kata lain kebijakan pembangunan regional kita 

telah membentuk daerah-daerah nodal.  

Daerah Nodal adalah areal-areal sekitarnya yang melengkapi, 

dalam arti ekonomi yang terpadu dengan areal inti itu (Soepono 1999). 

Menurut Arsyad (1999) Daerah Nodal adalah daerah dianggap sebagai 

suatu ekonomi ruang yang di kuasai oleh satu atau beberapa pusat 

kegiatan ekonomi.  Fenomena terciptanya daerah nodal tidak hanya 

terjadi pada wilayah provinsi, tetapi juga terjadi pada wilayah 

kabupaten/kota, dimana biasanya pusat kegiatan ekonomi terjadi di 

daerah perkotaan.  Fenomena tersebut biasanya terjadi pada kabupaten-

kabupaten yang wilayahnya luas seperti Kabupaten Merauke.  Kabupaten 

Merauke yang terletak di sebelah selatan Pulau Papua sebelum 

dimekarkan menjadi empat kabupaten, memiliki luas wilayah yang 

mencapai hingga 119.749 km2, sehingga menjadi salah satu kabupaten 

yang terluas di Provinsi Papua bahkan di wilayah Indonesia sengan 

jumlah distrik sebanyak 23 buah.  

Seiring dengan perkembangannya, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 26 tahun 2002, tentang pembentukan 14 kabupaten baru 

di Provinsi Papua yang mana tujuannya adalah untuk memacu kemajuan 
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di Provinsi Papua secara umum dan kabupaten-kabupaten yang berada di 

wilayah Provinsi Papua secara khusus, termasuk Kabupaten Merauke. 

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan, pelayanan kepada 

masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, serta mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan perkembangan 

kemampuan ekonomi, potensi daerah kondisi sosial budaya dan kondisi 

sosial masyarakat. Berdasarkan undang-undang tersebut selain 

pemekaran kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua, Kabupaten Merauke 

juga dimekarkan menjadi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Boven Digul, dan Kabupaten Mappi. 

Kabupaten Merauke dengan ibukota di Merauke memilki luas wilayah 

mencapai 45.071 km2 dan terdiri dari lima distrik yaitu Distrik Merauke, 

Distrik Muting, Distrik Okaba, Distrik Kurik, dan Distrik Kimaam. 

Kabupaten Asmat dengan ibukota Distrik Agats, luas wilayah mencapai 

hingga 23.746 km2 dan terdiri dari Distrik Agats, Distrik Suator, Distrik 

Akat, Distrik Sawa Erma, dan Distrik Atsy. Kabupaten Boven Digul dengan 

ibukota berada di Tanah Merah, memiliki luas wilayah hingga mencapai 

27.108 km2 serta terdiri dari lima distrik diantaranya adalah Distrik 

Mandobo Tanah Merah, Disrik Jair Getentiri, Disterik Mindiptana, Distrik 

Kouh, dan Distrik Waropko. Kabupaten Mappi yang Ibu kotanya 

berkedudukan di Distrik Obaa Kepi, memiliki luas wilayah mencapai 

20.824 km2 terdiri dari enam distrik yaitu Distrik Obaa Kepi, Distrik Edera 



 22

Bade, Distrik Nambioman Bapai Mur, Disterik Asue Eci, dan Distrik Citak 

Mitak Senggo.  

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke dan kabupaten-

kabupaten lain yang berada di kawasan Papua Selatan, seperti 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi dan Kabupaten Boven Digul, bila 

dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Indonesia masih sangat jauh 

ketinggalan dan pertumbuhannya tergolong lambat, selain itu kabupaten 

Merauke dan kabupaten-kabupaten lain dikawasan Papua Selatan 

mengalami krisis multidemensi. Pertumbuhan Ekonomi yang menjadi 

salah satu indikator pembangunan yang di ukur dengan PDRB mengalami 

fluktuasi.  Pertumbuhan ekonomi di kawasan Papua Selatan seperti 

Kabupaten Merauke misalnya tahun 2001 pertumbuhan ekonominya 

mencapai 4,94 persen dan pada tahun 2002 naik menjadi 8,88 persen  

kemudian tahun 2003 mengalami kenaikan lagi mencapai 28,14persen 

dan pada tahun 2004 mengalami penurunan hingga hanya mencapai 7,40 

persendari tahun sebelumnya. Perubahan nilai pertumbuhan ekonomi 

yang drastis pada tahun 2003 hingga 2004 terjadi karena pemekaran 

Kabupaten Merauke menjadi 4 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Boven Digoel.   

Jika dilakukan perbandingan pertumbuhan ekonomi pada 

keempat kabupaten yang disebut diatas, maka dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan paling rendah terjadi di Kabupaten Mappi yang hanya 
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mencapai angka 1,73 persen pada tahun 2003.  Sedangkan pertumbuhan 

paling tinggi terdapat di Kabupaten Merauke yaitu mencapai 28,14 

persenpada tahun 2003 sedangkan untuk Kabupaten Boven Digul dan 

Kabupaten Asmat hasil pemekaran dari Kabupaten Induk Kabupaten 

Merauke berkisar pada angka 2,47 sampai 13,63 persen  seperti yang 

terlihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 

Tahun 2000-2003 Kabupaten Merauke (dalam persen). 

No. Kabupaten 2000 2001 2002 2003 

1. Merauke - 2,94 8,88 28,14 

2. 
Boven 
Digoel - 10,06 5,34 31,63 

3. Asmat - 7,84 5,35 2,47 

4. Mappi - 7,01 5,44 1,73 

Sumber: Data BPS, 2011, 

Dari data Tabel 1, diketahui bahwa setiap kabupaten hasil 

pemekaran Kabupaten Merauke memiliki pertumbuhan ekonomi yang 

berbeda dari tahun ketahun.  Perbedaan tingkat pertumbuhan dan 

pembangunan wilayah akan membawadampak pada perbedaan tingkat 

kesejahteraan antar daerah. Pertumbuhan dan pelaksanaan 

pembangunan yang tidak merata, justru akan semakin menghambat 

pertumbuhan wilayah tertinggal menjadi semakin tertinggal.    
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Penelitian ini mengindentifikasi Dampak Pemekaran Wilayah 

Terhadap Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Basis di Kabupaten 

Merauke Tahun 2000-2007 dengan pembedaan pada masa sebelum 

pemekaran dengan setelah pemekaran kabupaten. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan beberapa 

masalah terkait dengan identifikasi permasalahan yang telah disebutkan 

sebelumnya yaitu: 

1. Apa yang menjadi sektor basis di Kabupaten Merauke pada masa 

sebelum dan sesudah pemekaran wilayah? 

2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke pada masa 

sebelum dan sesudah pemekaran wilayah? 

C. Tujuan Penelitian 

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk: 

1. Mengetahui, sektor basis di Kabupaten Merauke pada masa sebelum 

dan sesudah pemekaran wilayah.  

2. Mengetahui pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke pada masa 

sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran wilayah. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan-temuan  

yang berupa informasi yang bermanfaat dan referensi untuk berbagai 

pihak diantaranya : 

1. Bagi Pemeintah Daerah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten 

Pemekaran melalui instansi terkait SKPD agar dapat menggunakan 

hasil penelitian ini sebagai bahan analisis dan masukan, untuk 

menyempurnakan kebijakan dan rencana strategis pelaksanaan 

pembangunan ekonomi daerah secara lebih terarah,  khususnya yang 

berhubungan dengan sektor ekonomi yang potensial dan kualitas 

pembangunan.  

2. Bagi sektor riil, hasil penelitian ini merupakan informasi yang penting 

dalam hal ini melihat peluang usaha untuk mengembangkan investasi 

usaha.  

3. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi atau perbandingan bagi penelitian berikutnya, khususnya 

dalam penyempurnaan model analisis pola dan struktur pertumbuhan 

ekonomi yang terkait dengan penyusunan rencana strategis daerah 

dalam meningkatkan pembangunan daerah.       
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkuat penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

acuan dan perbandingan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Zainal Arifin tentang “Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar 

Kabupaten di Jawa Timur” dari hasil penelitian di ketahui bahwa laju 

pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada tahun 1996 mengalami 

peningkatan 7,36 persen, namun pada tahun 1998 turun menjadi minus 

14,71 persen. Walaupun pada tahun 2000 perekonomian sudah tumbuh 

positif 3,23 persen atas dasar harga konstan tahun 1993. Dari hasil 

analisis diketahui bahwa kabupaten di Jawa Timur di bagi menjadi 4 

klasifikasi. Kota kediri, Surabaya, Mojokerto, Pasuruan dan kabupaten 

Gresik termasuk kabupaten yang cepat maju dan cepat tumbuh. Kota 

Malang, Probolinggo dan kabupaten Sidoarjo termasuk kabupaten maju 

yang tertekan. Kabupaten Pacitan, Tulungagung, Blitar, Malang, Jember, 

Banyuwangi, Pasuruan, Nganjuk, Tuban, Bangkalan dan Sumenep 

termasuk kabupaten berkembang cepat. Kabupaten Ponorogo, 

Trenggalek, Kediri, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, 

Mojokerto, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, 

Sampang, Pemekasan dan Kota Blitar termasuk kota/kabupaten relatif 

tertinggal. 
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Penelitian ini juga menggunakan acuan yang dilakukan oleh 

Ahmad Subkhan (2003)  yang meneliti mengenai “Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi Sektoral di Jawa Timur”, dari penelitian tersebut diketahui PDRB 

Jawa Timur tahun 1994-2001 mengalami peningkatan sebesar 6,102 

trilyun dan ranking tertinggi PDRB di Jawa Timur terjadi di sektor 

perdagangan sebesar 2,026 triliyun. Sedangkan dilihat dari rata-rata 

pertumbuhan sektoral di Jawa Timur  tahun 1994-2001 dapat diketahui 

bahwa rata-rata pertumbuhan ekonomi masing-masing sektor selalu 

mengalami kenaikan, kecuali pada sektor bangunan dan keuangan yang 

mengalami penurunan masing-masing 2,63 persen dan 0,14 persen dan 

pertumbuhan rata-rata tertinggi terjadi pada sektor listrik sebesar 21,22 

persen. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan acuan penelitian yang 

dilakukan oleh Novita Rakhmasari (2006) berjudul “Pertumbuhan 

Ekonomi, Ketimpangan dan Konvergensi antar Kecamatan Di Kabupaten 

Lamongan”.  Dari hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pertumbuhan 

ekonomi berdasarkan PDRB kecamatan di Kabupaten Lamongan dalam 

lima tahun terakhir (2000-2004) mengalami peningkatan yang signifikan, 

rata-rata pertumbuhan sebesar 3,90 persen maka dapat ditentukan 

kecamatan yang mempunyai rata-rata pertumbuhan sangat tinggi dan 

rendah. Kecamatan dengan rata-rata pertumbuhan sangat tinggi terdapat 

pada Kecamatan Bluluk, Maduren dan Laren, sedangkan rata-rata 

pertumbuhan rendah dengan nilai dibawah 1,68 persen yaitu Kecamatan 
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Glagah, Karangbinangun, Kalitengah dan Solokuro. Dari analisis 

ketimpangan, indeks ketimpangan PDRB antar kecamatan selama tahun 

2000-2004 rata-rata 1,432. Ketimpangan antar kecamatan cenderung 

meningkat misalnya pada tahun 2000 nilai indeks Entropi Theil sebesar 

1,333 meningkat sebesar 1,474 pada tahun 2002. Untuk laju konvergensi 

absolut adalah 13,77 persen per tahun untuk mencapai konvergensi. 

Penelitian ini juga menggunakan acuan penelitian yang 

dilakukan oleh Hairun Nisa (2006) tentang “Pertumbuhan dan 

Konvergensi antar Kabupaten Di Kalimatan Barat” dari hasil penelitian 

diketahui bahwa kabupaten di Kalimantan Barat dibagi menjadi empat 

Klaisifikasi ; pertama daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah 

kabupaten Pontianak dan Sanggau. Kedua, daerah berkembang cepat 

adalah kabupaten Kapuas Hulu dan Sambas. Ketiga, daerah maju tapi 

tertekan, kabupaten Ketapang dan Kota Pontianak. Keempat, daerah 

yang relatif tertinggal adalah kabupaten Melawi, Sekadau, Bengkayang, 

Sintang, Landak dan Kota Singkawang. Sedangkan untuk laju 

konvergensi adalah 11,83 persen per tahun. 

Adapun alasan peneliti mengambil penelitian tersebut di atas 

adalah sebagai perbandingan karena sama-sama mengidentifikasi 

perekonomian regional yang dibandingkan dengan wilayah yang lebih luas 

dengan menggunakan teknik analisis Shift Square dan Location Quatient, 

namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 
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adalah lokasi atau daerah, tahun pengamatan serta data yang digunakan 

dalam penelitian. 

B. Landasan Teori 

1.  Teori Pembangunan Ekonomi Daerah 

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya mencakup semua 

kegiatan pembangunan sektoral, regional  khusus yang berlangsung di 

daerah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, instansi sektoral, 

pemerintah maupun anggota masyarakat. Menurut Blakely (1989:59) 

pembangunan ekonomi daerah adalah berkaitan dengan suatu proses, 

yaitu yang mencakup pembentukan institusi atau lembaga-lembanga baru, 

pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang 

ada untuk menghasilkan produk  jasa yang lebih baik, indentifikasi pasar-

pasar baru, alih ilmu pengetahuan (transfer of knowledge)  pengembangan 

perusahaan-perusahaan baru.  Sementara itu, Arsyad (1999:298) 

mengemukakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu 

proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelolah 

sumberdaya-sumberdaya yang ada  dalam membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah daerah dam swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru  merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam 

wilayah tersebut. 

Lebih lanjut Ahmad (1993:444) mengemukakan bahwa bagi 

daerah, pembangunan ekonomi seyogyanya berarti peningkatan 
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kesejahteraan masyarakat daerah secara luas melalui peningkatan 

konsumsi berbagai barang dan jasa melalui penambahan produksi  

lapangan kerja yang memberikan kenaikan pendapatan masyarakat. 

Peningkatan produksi  lapangan kerja itu sendiri hanya dapat dicapai jika 

ada investasi.  Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat 

luas akan sangat tergantung dari besar sumberdaya yang dapat di 

investasikan dalam usaha produktif di daerah, dan apakah arah investasi 

yang menjadi pilihan dapat mewujudkan peningkatan pendapatan 

masyarakat.  Karena itu, masalah sumber dana investasi dan arah 

investasi menjadi dua isu utama dalam pembangunan ekonomi daerah.  

Dalam perspektif lain, Sukirno (1976:75) mengemukakan bahwa 

pengaruh yang paling nyata dalam pembangunan daerah terutama berasal 

dari pengeluaran pembangunan, karena pengeluaran pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah akan dapat memperbesar jumlah prasarana 

yang tersedia, seperti jalan raya dan jembatan serta prasarana umum 

lainnya dan selanjutnya dapat menarik investor lebih banyak. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Blakely (1989:60) bahwa 

pembangunan daerah merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga 

kerja, investasi, entrepreneurship, transportasi, komunikasi, komposisi 

ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran 

pemerintah pusat dan bantuan- bantuan pembangunan.  
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Menurut Baswir (1997: 25-26), dapat dikemukakan bahwa 

tujuan dan pembangunan daerah pada dasarnya adalah untuk 

mewujudkan empat hal berikut: 

1. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan 

pembangunan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar pembangunan, 

yaitu dari rakyat, oleh dan untuk rakyat. 

2. Untuk mengoptimalkan penggunaan potensi sumber daya daerah dan 

untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat 

dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. 

3. Untuk meningkatkan dan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi antar 

daerah, termasuk dalam hal ini adalah penyelarasan pertumbuhan 

antar kota dan desa, serta antar sektor ekonomi. 

4. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang masih 

tertinggal seperti Kawasan Timur Indonesia, daerah terpencil, daerah 

minus, daerah kritis, daerah perbatasan dan daerah terkebelakang 

lainnya.  

2.  Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah 

Sampai saat ini belum ada suatu teori yang mampu menjelaskan 

pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh.  Hal ini dapat 

dipahami karena masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah 

terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan 
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yang didasarkan pada kekhasan atau karakteristik daerah yang 

bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi 

sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal 

(Blakely, 1989: 58 dan Arsyad, 1999: 298).  

Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat 

digunakan untuk memahami arti pentingnya pembangunan ekonomi 

daerah, seperti teori ekonomi Neo-klasik, teori basis ekonomi, teori proses 

pertumbuhan daerah, teori basis ekspor, teori basis sumber daya, teori 

lokasi, teori tempat sentral dan teori pusat pertumbuhan (Glasson, 1974: 

62-162; Sukimo, 1976: 124-131; Blakely, 1989: 60-67 dan Arsyad, 1999: 

302). 

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo, 

Thomas Robert Malthus dan John Staurt Mill, maupun ekonom neo klasik, 

Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya 

ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) 

jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan 

kekayaan alam, dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 

1985:275). Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau 

berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa 

yang dicapai pada masa sebelumnya.  Artinya perkembangan baru tercipta 

apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian 

tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. 
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Menurut Boediono (1985:1) pertumbuhan ekonomi adalah proses 

kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanannya pada 

proses, karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritisi ilmu 

ekonomi pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, 

hakikat dan konsep pertumbuhan ekonomi, Para teoritisi tersebut 

menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan 

pertambahan PDB dan PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat 

inmaterial seperti kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan rasa 

aman dan tentram yang dirasakan masyarakat luas ( Arsyad, 1999: 141). 

Kuznets (1995) yang telah berjasa besar dalam memelopori 

analisis pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju 

mengemukakan tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan 

cenderung memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan 

membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai 

konsep kurva Kuznets U terbalik (lihat Todaro, 2000:207). 

Menurut Oshima (1992) banyak negara-negara Asia nampaknya 

mengikuti kurva Kuznets dalam kesejahteraan pendapatan, tetapi 

puncaknya telah dicapai ketika ekonomi masih didominasi pertanian 

dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah dari pada di negara-

negara Barat (lihat Akita dkk, 1999:198). 

Menurut Ardani (1992:15), pada dasarnya teori-teori yang 

mengemukakan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat diklasifikasikan 
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menjadi dua kelompok yaitu pertama adalah inward looking teori, yaitu 

menganalisis pertumbuhan yang diakibatkan oleh intern daerah itu sendiri 

misalnya the export base theory dan the sektor theory dan yang kedua 

outward oriented theory yang menekankan pada mekanisme yang 

mendasari penurunan pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah ke daerah 

lain. Kedua pendekatan ini dalam penerapannya antara satu dengan yang 

lainnya bisa saling melengkapi. 

Arsyad (1999:147-148) menyebutkan bahwa teori kutub 

pertumbuhan yang dipopulerkan oleh ekonom Perroux (1970) menyatakan 

bahwa pertumbuhan tidak muncul di berbagai daerah pada waktu yang 

sama. Pertumbuhan hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan 

pusat (kutub) pertumbuhan dengan intensitas yang berbeda. 

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan 

ekonomi daerah dapat digunakan Tipologi Klassen sebagai alat analisis.  

Sjafizal (1997:27-38) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat 

analisis ini dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing 

daerah yaitu daerah pertumbuhan cepat (rapid growth region), daerah 

tertekan (retarded region), daerah sedang bertumbuh (growing region) 

dan daerah relatif tertinggal (relatively backward region).  Kuncoro dan 

Aswandi (2002:25-43) menggunakan alat analisis ini untuk 

mengklasifikasikan wilayah Provinsi Kalimantan Selatan menjadi ke dalam 

empat kelompok, yaitu (a) low growth, high income, (b) high growth, 
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high income, (c) high growth, low income, dan (d) low growth, low 

income. 

Pada hakekatnya, inti dari teori – teori tersebut berkisar pada dua hal, 

yaitu pembahasan yang berkaitan dengan metode dalam menganalisis 

perekonomian suatu daerah dan teori – teori yang membahas tentang 

faktor–faktor  yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah 

(Arsyad, 1999: 299). Dengan kata lain, sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Glasson (1974: 63), berbagai teori yang menjelaskan pembangunan 

ekonomi daerah tersebut diharapkan tidak hanya berguna untuk 

menjelaskan perubahan dalam pembangunan daerah dan memperkirakan 

implikasi dari keputusan ekonomi yang diambil, tetapi juga berguna untuk 

membuat perencanaan ke depan. 

3.  Beberapa Pendekatan dalam Pembangunan Daerah 

Dalam menjelaskan pembangunan daerah, ada beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan. Menurut Adisasmita (1996:1-5), 

setidaknya ada 3 pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

pembangunan daerah, yaitu: pendekatan sektoral; pendekatan makro; 

dan pendekatan regional. 

a.  Pendekatan Sektoral 

Pendekatan sektoral menganggap perlunya mendekatkan 

pembangunan nasional melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan 
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menurut jenisnya ke dalam sub–sub sektor atau sektor-sektor.  Adapun 

dasar berpijaknya adalah mekanisme pengelolaan satuan maupun 

kelompok kegiatan usaha sehingga dapat membawa dampak 

pengembangan yang langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan 

usaha.  Tujuan atau sasaran pembangunan yang hendak dicapai dan 

hasilnya juga terungkap secara sektoral, yaitu baik yang menyangkut 

hasil produksi, pendapatan, lapangan kerja maupun investasi dan kredit 

yang digunakan. 

Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat dikelola dalam 

lingkup nasional maupun daerah seperti  Provinsi atau Kabupaten/Kota. 

Dalam hal ini, dimensi wilayah hanya tampil sebagai indeks, yakni untuk 

melokalisasi sektor–sektor ke dalam daerah–daerah dan tidak 

dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat kemudahan dan 

penyebarannya yang pasti. 

b. Pendekatan Makro 

Pendekatan makro pada dasarnya memperhitungkan adanya tiga 

jenis kekuatan yang bekerja dalam kehidupan manusia, yaitu kekuatan 

ekonomi, kekuatan sosial dan kekuatan politik.  Ketiga elemen tersebut 

merupakan satu kesatuan atau bagian yang saling terkait  satu sama lain 

dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan nasional. Akan tetapi, 

pendekatan makro seperti halnya pendekatan sektoral, tidak ditujukan 

untuk menunjukkan tingkat kemudahan dan penyebarannya yang pasti.  
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Pendekatan makro digunakan untuk merencanakan dan mengukur hasil 

pembangunan nasional secara makro.  Perkembangan kehidupan 

ekonomi diukur di antaranya melalui tingkat pertumbuhan ekonomi, 

jumlah uang yang beredar, tingkat inflasi dan tingkat harga barang– 

barang.  Perkembangan kehidupan sosial diukur misalnya melalui tingkat 

pemerataan dalam penyediaan kesempatan berusaha (kerja) ataupun 

dalam hal tingkat kesejahteraan hidup dan perkembangan seni dan 

budaya pada umumnya. Pada sisi lain, kehidupan politik diukur dengan 

pelaksanaan hidup berkonstitusi, eksistensi serta peranan kekuatan 

sosialpolitik dan pelaksanaan kehidupan berdasarkan hukum serta 

pelaksanaan kewajiban hak warga negara pada umumnya. 

c. Pendekatan Regional 

Pendekatan regional atau pendekatan wilayah berangkat dari 

kenyataan bahwa setiap kegiatan usaha selalu terkait dengan wilayah. 

Dengan kata lain, setiap kegiatan usaha selalu menempati atau bergerak 

dalam ruang wilayah tertentu. Dalam kaitan ini, pemanfaatan wilayah 

mencakup aspek lokasi dan aspek dimensi wilayah. 

Aspek lokasi wilayah berkaitan dengan fungsi lindung dan pilihan 

lokasi untuk tempat pemukiman ataupun kegiatan usaha yang 

kesemuanya ditujukan untuk memperoleh kemudahan bagi masyarakat 

di wilayah tertentu, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari- 

hari maupun untuk mengembangkan kegiatan usaha masyarakat.  Pada 
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sisi lain, aspek dimensi wilayah berkaitan dengan masalah tata guna 

tanah seperti petunjuk tentang batas-batas wilayah. 

Berdasarkan kedua aspek tersebut di atas, maka pendekatan 

regional jelas menampilkan sumber dorongan bagi pengembangan 

kegiatan usaha yang bersifat multi sektoral dan bahkan dalam artian 

peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat.  Sumber dorongan 

tersebut berbeda pada lokasi yang pasti dan memberikan pengaruh 

besar atau sentral yang selanjutnya dapat diterjemahkan sebagai 

kemudahan. 

4.  Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah 

Dengan semakin kompleksnya permasalahan mengenai 

pembangunan daerah, maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa 

teori pembangunan, khususnya teori pembangunan yang berkaitan 

dengan masalah pembangunan daerah, semakin ketinggilan dan 

terkadang tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan 

pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif.  Oleh 

karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru atau pendekatan alternatif 

terhadap teori pembangunan daerah agar supaya proses pelaksanaan 

pembangunan tetap berjalan. 
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5.  Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah 

Seiring dengan telah bergulirnya era otonomi daerah sejak 1 

Januari 2001, maka kesempatan daerah untuk berkreasi dalam rangka 

meningkatkan pelaksanaan pembangunan di daerahnya berdasarkan 

karakteristik yang mereka miliki semakin besar. Dengan demikian, 

dapat dipastikan bahwa sistem perencanaan pembangunan di tiap 

daerah akan cenderung berbeda, padahal pada sisi lain, sebagaimana 

telah diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 

Tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang 

Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, daerah 

dituntut untuk mengangkat perekonomian daerahnya dibandingkan 

dengan era sebelum pelaksanaan otonomi daerah, seperti 

pengurangan tingkat kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, 

perbaikan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan sekaligus 

untuk mengurangi tingkat kesenjangan ekonomi, baik antar kelompok 

masyarakat maupun antar wilayah. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas, maka daerah perlu 

memiliki strategi pembangunan ekonomi.  Dalam kaitan ini, menurut 

Sjafrizat (2001: 6-17), ada 9 strategi pembangunan ekonomi daerah 

yang dapat digunakan oleh daerah.  Kesembilan strategi 

pembangunan ekonomi daerah tersebut adalah: Strategi 

pembangunan yang berbasis pada keuntungan kompetitif daerah; 



 40

Pengembangan komoditi unggulan; Peningkatan kemampuan 

teknologi daerah; Peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah; 

Pengembangan kewirausahaan daerah; Pengembangan kawasan 

ekonomi terpadu; Peningkatan kerjasama ekonomi antar daerah; 

Pengembangan ekonomi kota; dan Pengembangan ekonomi desa. 

6. Teori Pusat Pertumbuhan 

Teori pusat pertumbuhan (growth pole) yang dikemukakan oleh 

Francois Perroux (1970). Ia mengtakan bahwa pertumbuhan tidak 

muncul diberbagai daerah pada waktu yang sama. Pertumbuhan 

hanya terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan 

dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. 

Dalam proses pembangunan akan muncul sektor/industri 

unggulan yang merupakan sektor/industri penggerak utama dalam 

pembangunan suatu daerah. Efisiensi dan tingkat produksi dalam 

suatu industri tidak hanya tergantung pada sektor/industri tersebut, 

tetapi juga pada sektor/industri lain yang erat hubungannya dengan 

sektor/industri tersebut. Akibatnya, kalau ada satu atau beberapa 

sektor/industri unggulan yang berkembang, maka pertambahan 

produksi tidak hanya terbatas pada jumlah kenaikan produksi dalam 

sektor/industri unggulan, tetapi juga pada kenaikan jumlah produksi 

sektor/industri lainnya yang erat hubungannya dengan sektor/industri 

unggulan tersebut.  Apabila terjadi pemusatan sektor/industri pada 
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satu daerah atau kawasan tertentu, maka keadaan tersebut akan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena pemusatan 

sektor/industri akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar 

daerah sehingga perkembangan industri didaerah tersebut akan 

mempengaruhi perkembangan daerah-daerah lain. 

Perekonomian merupakan gabungan dari sistem industri yang 

relatif aktif (sektor/industri unggulan) dengan sektor/industri yang relatif 

pasif yaitu sektor/industri yang tergantung dari sektor/industri unggulan 

atau pusat pertumbuhan. Daerah yang relatif maju atau aktif akan 

mempengaruhi daerah–daerah yang relatif pasif. Jadi, pada 

hakekatnya Perroux menunjukan bahwa ditinjau dari sudut lokasi 

kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah dan mempunyai 

kecenderungan untuk mengelompok pada pusat–pusat pertumbuhan. 

Pusat–pusat pertumbuhan ini akan menentukan dan mendominasi 

perkembangan daerah lain yang lebih  lama perkembangan 

sektor/industrinya.   

7. Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah 

Pembangunan yang selama ini telah menghasilkan 

pertumbuhan yang cukup tinggi.  Hasil pembangunan tersebut ternyata 

belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan atau 

berbagai golongan penduduk seluruh daerah atau dengan kata lan 
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belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan ketimpangan 

daerah. 

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya 

tampak pada wajah ketimpangan perekonomian Pualu Jawa dan Luar 

Pulau Jawa melainkan juga antar Kawasan Barat Indonesia dan 

Kawasan Timur Indonesia.  Berbagai program yang dikembangkan 

untuk menjembatani ketimbangan antar daerah selama ini ternyata 

balum mencapai hasil yang memadai.  Alokasi anggaran 

pembangunan sebagai instrumen untuk mengurangi ketimpangan 

ekonomi tersebut tampaknya perlu lebih diperhatikan dimasa 

mendatang.  Strategi alokasi anggaran itu harus mendorong dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat 

mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997:1). 

Pengertian wilayah daerah lebih terbuka dibandingkan 

dengan wilayah nasional, bila dilihat dari pergerakan sumber daya 

antar daerah lebih bebas dibandingkan dengan pergerakan sumber 

daya antar negara.Pergerakan sumber daya–sumber daya yang lebih 

bebas dimaksud, karena halangan berupa tarif, kuota, lisensi ekspor 

hampir dikatakan tanpa hambatan dalam pergerakannya antar daerah. 

Proses akumulasi dan mobilisasi sumber–sumber, berupa akumulasi 

modal, ketrampilan tenaga kerja, dan sumber daya alam yang dimilki 
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oleh suatu daerah merupakan pemicu dalam laju pertumbuhan 

ekonomi wilayah yang bersangkutan.  

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu 

wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar 

daerah dan antar sektor ekonomi suatu daerah. Bertitik tolak dari 

kenyataan itu, Ardani (1992:3) mengemukakan bahwa kesenjangan/ 

ketimpangan antar daerah merupakan konsekuensi logis 

pembangunan dan merupakan sutau tahap perubahan dalam 

pembangunan itu sendiri. 

Menurut Williamson (1965:5), kesenjangan/ketimpangan 

antar daerah yang semakin membesar disebabkan oleh, pertama 

adanya migrasi tenaga kerja antar daerah bersifat selektif yang pada 

umumnya para migrant tersebut lebih terdidik, mempunyai ketrampilan 

yang tinggi, dan masih produktif.  Kedua adanya migrasi kapital antar 

daerah, adanya proses aglomerasi pada daerah yang relatif kaya 

menyebabkan daya tarik tersendiri bagi investor pada daerah yang lain 

berakibat terjadinya aliran capital ke daerah yang memang terlebih 

dahulu maju.  Ketiga, adanya pembangunan sarana publik pada 

daerah yang lebih padat dan potensial berakibat mendorong terjadinya 

kesenjangan/ketimpangan antar daerah lebih besar. Keempat 

kurangnya keterkaitan antar daerah yang dapat menyebabkan 

terhambatnya proses efek sebar dari proses pembangunan yang 
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berdampak pada semakin besarnya kesenjangan/ketimpangan yang 

terjadi. 

Menurut Kuncoro (2001:87) bahwa konsep Entropi Theil dari 

distribusi pada dasarnya merupakan aplikasi konsep teori informasi 

dalam mengukur ketimpangan ekonomi dan Konsentrasi industri.  

Pada mulanya alat anilisis ini diperkenalkan oleh Henri Theil dalam 

menganalisis perilaku produksi mobil baru di Amerika Serikat selama 

tahun 1936–1964 dan tahun 1959–964.  Studi empiris yang dilakukan 

Theil dengan menggunakan indeks entropi menawarkan pandangan 

yang tajam mengenai pendapatan regional per kapita dan kesenjangan 

pendapatan, kesenjangan internasional dan distribusi produk domestic 

bruto dunia. 

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan regional bruto 

provinsi, (Ying, 2000; 60) menggunakan indeks ketimpangan regional. 

Indeks ketimpangan regional Theil tersebut dapat dibagi / diurai 

menjadi dua subindikasi yaitu ketimpangan regional dalam  wilayah 

dan ketimpangan regional antar wilayah atau regional. 

Indeks ketimpangan Entropi Theil memungkinkan untuk 

membuat perbandingan selama waktu tertentu. Indeks ketimpangan 

Entropi Theil juga dapat menyediakan secara rinci dalam sub unit 

geografis yang lebih kecil, yang pertama akan berguna untuk 

menganalisis kecenderungan konsentrasi geografis selama periode 
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tertentu; sedang yang kedua juga penting ketika kita mengkaji 

gambaran yang lebih rinci mengenai kesenjangan / ketimpangan 

spasial. Sebagai contoh kesenjangan / ketimpangan antar daerah 

dalam suatu negara dan antar sub unit daerah dalam suatu kawasan 

(Kuncoro, 2001 : 87).  

C.  Produk Domestik Regional Bruto 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai 

produksi barang dan jasa yang dihasilkan disuatu wilayah atau daerah 

dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun.  Dalam penyusunan 

PDRB diperlukan data dari berbagai kegiatan ekonomi yang berasaldari 

berbagai sumber.  Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan 

dengan produksi, konsumsi, distribusi dan akumulasi kekayaan.Secara 

Populer ada 3 metoda pendekatan penghitungan PDRB yaitu pertama, 

medota pendekatan produksi; kedua metoda pendekatan pengeluaran 

dan yang terakhir adalah pendekatan pendapatan. Dalam kondisi 

ketersediaan data mentah (raw data) yang pada umumnya di Indonesia 

belum terlalu rinci maka metoda pendekatan yang kedua dan ketiga belum 

dapat diterapkan di Kabupaten Merauke.  Penghitungan PDRB Kabupaten 

Merauke yang disajikan dalam buku ini menggunakan pendekatan yang 

pertama.  Ketiga metode penghitungan PDRB selanjutnya dijelaskan 

berikut ini : 
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a. Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai produk 

barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh bebagai unit produksi 

didalam suatu region dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).  Unit-

unit tersebut di atas dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 9 

lapangan usaha yaitu :  

1. Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan. 

2. Pertambangan dan Penggalian,  

3. Industri Pengolahan, 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih, 

5. Bangunan, 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran, 

7. Pengangkutan dan Komunikasi, 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, 

9. Jasa-jasa. 

b. Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua 

komponen permintaan akhir, yaitu : 

1. pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan konsumsi lembaga 

swasta yang tidak mencari untung,  

2. konsumsi pemerintah, 

3. pembentukan modal tetap domestik bruto, 

4. perubahan stock, 

5. ekspor netto disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu 

tahun).  Ekspor netto merupakan ekspor dikurangi impor.  Ekspor 
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dalam hal ini tidak terbatas hanya keluar negeri, tetapi termasuk 

juga yang hanya keluar daerah/wilayah, baik lewat laut, udara 

maupun lewat darat.  Demikian juga kebalikannya yaitu impor. 

c. Menurut pendekatan pendapatan, PDRB adalah jumlah balas jasa 

yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses 

produksi disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). 

Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa 

tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong 

pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam pengertian 

PDRB, kecuali faktor pendapatan diatas, termasuk pula komponen 

penyusutan dan pajak tidak langsung netto.  Jumlah semua komponen 

pendapatan per sektor ini disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. 

PDRB merupakan penjumlahan nilai tambah bruto dari seluruh sektor 

(lapangan usaha).  

Dari ketiga metoda pendekatan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa jumlah pengeluaran untuk berbagai kepentingan tadi harus sama 

dengan jumlah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus 

sama dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.  PDRB 

yang telah diuraikan diatas disebut sebagai PDRB atas dasar harga 

pasar, karena mencakup komponen pajak tidak langsung netto.  Dalam 

menghitung besaran nilai PDRB perlu kiranya dipahami pengertian 

pengertian yang berkaitan dengan penghitungan PDRB yaitu : 
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a. Barang dan jasa 

Barang dan jasa diproduksi melalui suatu proses produksi 

(untuk menambah nilai) dengan bantuan faktor produksi yang terdiri 

dari tanah, tenaga kerja, modal dan kewiraswastaan. 

b. Nilai Produksi Bruto / Output  

Adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam jangka 

waktu tertentu meliputi produk utama, ikutan maupun sampingan atau 

hasil perkalian antara kuantitas produksi dengan harganya. 

c. Biaya Antara  

Adalah nilai barang dan jasa yang tidak tahan lama yang habis 

dipakai dalam proses produksi. 

D. Kerangka Pemikiran 

Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi daerah 

dibutuhkan sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan 

pembangunan ekonomi daerah pada masa yang akan datang.  Dengan 

diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan daerah dapat 

diarahkan pada sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong 

percepatan petumbuhan ekonomi daerah. 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran 

kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah.  PDRB suatu wilayah 
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menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi 

dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik 

secara total maupun per sektor. 

Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah 

satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan 

ekonomi di suatu wilayah.  Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 

indicator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan.  

Oleh karena itu strategi pembangunan diupayakan untuk menggali potensi 

yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 

di daerah. 

Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, 

karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang 

selanjutnya akan mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa. 

Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada 

kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan 

ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan 

pekerjaan.  Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat menjadi 

dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa 

mendatang.  Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini 

dijelaskan dalam kerangka konseptual : 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Merauke.  Alasan 

memilih lokasi penelitian ini karena Kabupaten Merauke merupakan salah 

satu kabupaten yang telah lama berdiri di Provinsi Papua dan sudah 

mengalami pemekaran menjadi 4 kabupaten.  Waktu Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2011.  

B. Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 

yang diperolah dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten merauke. 

C. Metode Analisis Data 

Untuk menyajikan bentuk data agar objek yang diteliti menjadi 

lebih jelas dan mudah di pahami maka digunakan analisis staistik 

deskriptif sebagai berikut: 

1. Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi diukur dengan rumus : 

GT= %100
1

1 x
PDRB

PDRBPDRB

t

tt
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Dimana:  
 

Gt    :  Pertumbuhan Ekonomi 

  PDRBt    :  Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t 

  PDRBt-1 : Produk Domestik  Regional Bruto pada tahun t-1 

 

2. Analisis Shift-Share (SS) 

Shift-share analysis merupakan suatu teknik untuk menganalisis 

pergeseran struktur aktivitas di suatu lokasi tertentu dibandingkan 

dengan suatu referensi (dengan cakupan wilayah yang luas) dalam dua 

titik waktu. Pemahaman struktur aktivitas dari hasil analisis shift-share 

dapat menjelaskan kemampuan berkompetisi (competitiveness) 

aktivitas tertentu di suatu wilayah secara dinamis atau perubahan 

aktivitas dalam cakupan yang lebih luas. Analisis shift-shareini 

bertujuan untuk menentukan kinerja perekonomian daerah dengan 

membandingkannya dengan daerah yang lebih besar seperti regional 

dan nasional. Dalam hal ini berarti posisi perekonomian Kabupaten 

Merauke dibandingkan dengan perekonomian Provinsi Papua. Dari 

hasil analisis ini juga dapat diketahui sektor-sektor yang masih 

memungkinkan untuk dikembangkan. 

Rumus shift-share klasik adalah sebagai berikut (Soepono, 

1993:44): 

Dij = Nij + Mij + Cij 
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Dimana: 

Dij = Perubahan pertumbuhan PDRB sektor i di wilayah j 

Nij = Eij (rij) adalah pertumbuhan regional sektor i di wilayah j 

Mij = Eij (rin – rn) adalah pengaruh bauran industri sektor i di wilayah j 

Cij = Eij (rij – rn) adalah persaingan sektor i di wilayah j 

rij = (E’ij - Eij)/Eij adalah pertumbuhan sektor i di wilayah j 

rin = (E’in - Ein)/Ein adalah pertumbuhan sektor i di wilayah n 

rn = (E’n – En)/En adalah pertumbuhan sektor i di wilayah n 

Eij = PDRB sektor i Kabupaten Merauke awal tahun 

Ein = PDRB sektor i Provinsi Papua awal tahun 

Ej = Total PDRB Kabupaten Merauke awal tahun 

En = PDB awal tahun 

‘     =  Tahun akhir analisis. 

3. Analisis Location Quotient (LQ) 

Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kategori suatu 

sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis. Formula dari 

teknik analisis tersebut adalah : ( Iwan Jaya Azis, 1993) 

 

Keterangan : 

LQJ 
i   = Location Quatient Sektor i di Kabupaten J 

VAJ
 I  = Nilai tambah sektor i di Kabupaten J 
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VAI 
I  = Nilai tambah sektor i di tingkat Provinsi 

PDRBJ = Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten 

PDRBI  = Produk Domestik  Regional  Bruto Provinsi 

 

Dari hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diartikan dalam dua 

kategori, yaitu: 

- Bilanilai LQ > 1 artinya peranan sektor ekonomi tertentu di suatu 

daerah lebih menonjol dari pada peran sektor yang sama pada skala 

Provinsi. 

- Bila nialai LQ < 1 artinya sektor ekonomi tertentu di suatu daerah lebih 

keci dari pada peran sektor yang sama pada skala Provinsi. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Dalam upaya menyamakan persepsi, diperlukan berbagai uraian 

ringkas mengenai beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

1. Produk Domestik  Regional Bruto (PDRB) adalah laporan tentang produk 

domestik kotor, atau jumlah nilai tambah barang dan jasa yang di hasilkan 

dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah / wilayah, yang 

dihasilkan pertahun menurut jenis kegiatan yang dinyatakan dalam 

output menurut harga konstan maupun yang  berlaku pada daerah 

tersebut. 
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2. Sektor ekonomi adalah lapangan usaha yang terdapat dalam PDRB 

meliputi: 1) pertanian; 2) pertambangan dan penggalian; 3) industry 

pengolahan; 4) listrik, gas dan air minum; 5) bangunan; 6) 

perdagangan, hotel danrestoran; 7) pengangkutan dan komunikasi 8) 

lembaga keuangan, persewaan dan jasaperusahaan; dan  9) jasa-

jasa. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Ditinjau dari aspek administratif  pemerintahan, ditemukan 

bahwa kelembagaan pemerintahan di wilayah Provinsi Papua baik di 

tingkat pemerintahan provinsi, kabupaten/Kota, dan distrik/kecamatan 

maupun kampung/desa, dianggap belum seimbang dengan jangkauan 

luas wilayah, kondisi ini mengakibatkan timbulnya masalah struktural 

maupun fungsional dalam proses penyelenggaran pembanguan.  

Pemerintahan mengalami beberapa kendala seperti :  

1. Rentang Kendali (Span of control) menjadi luas yang bermuara pada 

terciptanya hambatan, koordinasi  dan pengawasan. 

2. Terbatasnya sumberdaya aparatur secara kuantitas maupun kualitas 

sehingga menimbulkan hambatan mengaktualisasi penyelenggara 

fungsi pemerintahan secara optimal. 

3. Keterbatasan infrastruktur akibat tidak berimbangnya sumber 

keuangan yang tersedia dengan kebutuhan infrstruktur. 

Dalam tinjauan administrasi pemerintahan yang merupakan suatu 

kebijakan strategis adalah pertama, mendorong peningkatan pelayanan 

(service), pemberdayaan (empowerment) masyarakat dan akselerasi 

pembangunan (development acceleration) kedua, meningkatkan 

kemampuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah untuk 

mendukung  penyelengaraan otonomi daerah. 
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Kebijakan pemekaran wilayah di Provinsi Papua dipandang  

sebagai salah satu alternatif dalam rangka menciptakan efektivitas dan 

efesiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan. Seiring dengan perkembangan Provinsi Papua, maka 

struktur dan sistem pemerintah di Provinsi Papua telah ditata ulang, hal ini 

ditandai dengan memberlakuan sejumlah kebijakan antara lain: 

1. Undang-Undang  Nomor 6 tahun 1993 tentang pembentukan kota 

Jayapura. 

2. Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Irian 

Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten 

Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. 

3. Undang-Undang Otonomi Khusus  bagi Papua (UU Otsus Nomor 21 

tahun 2001)  

4.  Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002 tentang Pembentukan 14 

Kabupaten baru di Provinsi Papua, termasuk Kabupaten Asmat, 

Kabupate Mappi dan Kabupaten Boven Digul. 

Melalui sejumlah kebijakan ini maka struktur dan sistem 

pemerintahan di Provinsi Papua mengalami perubahan termasuk 

Kabupaten Merauke, yakni dengan terbentuknya sejumlah daerah otonom 

baru pada tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi sebagai hasil 

pemekaran. 
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Berdasarkan Undang Undang Nomor 26 tahun 2002, tentang 

pembentukan 14 Kabupaten baru di Provinsi Papua, yang mana 

tujuannya adalah untuk memacu kemajuan di Provinsi Papua dan 

kabupaten-kabupaten  lain di Provinsi Papua termasuk kemajuan di 

Kabupaten Merauke sebagai Kabupaten Induk, dan tiga Kabupaten hasil 

pemekaran yaitu Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat dan Kabupaten 

Boven Digul. 

A. Sumberdaya Pembangunan Sebelum Pemekaran 

Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan kepada 

masyarakat dan pelaksaan pembangunan, mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dengan memperhatikan perkembangan kemampuan 

ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya dan kondisi sosial 

masyarakat.  Kabupaten Merauke sebelum di mekarkan, memiliki wilayah 

yang sangat luas, mencapai 119.749 km2 salah satu Kabupaten yang 

terluas di Provinsi Papua bahkan di Indonesia, terdiri dari 23 Kecamatan 

dan 539 Desa di Kabupaten Merauke tahun 2003. Sesuai Undang-

Undang No 26 thn 2002 di mekarkan menjadi 4 Kabupaten yaitu : 

 Kabupaten Merauke (sebagai Kabupaten induk) Luas Kabupaten 

Merauke sesudah Pemekaran 45.071 km2. 

 Luas Wilayah Kabupaten Mappi  27,632 KM2 

 Luas Kabupaten Asmat  18.976 KM2 

 Luas Kabupaten Boven Digul  28,471 KM2. 
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1. Keadaan Geografis Sebelum Pemekaran 

Sebelum pemekaran wilayah tidak mengalmi perubahan.  Luas 

wilayah Kabupaten Merauke mencapai 119.749 Km
2 

atau 28,87 % dari 

luas Provinsi Papua, terletak diantara 137 
0 

- 141
0 

Bujur Timur dan 5 
0 

- 9 
0 

Lintang Selatan. Bentangan jarak terjauh adalah dari arah Utara ke 

Selatan yaitu sejauh 445 Km.  Kecamatan Kimaam merupakan daerah 

terluas yaitu 14.357 Km
2 

atau 11,99 % dari luas total Kabupaten Merauke. 

Sedangkan Kecamatan Citak Mitak merupakan daerah terkecil yaitu 

hanya 0,41 %. Kabupaten Merauke berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Jayawijaya di sebelah utara, Kabupaten Mimika di sebelah 

barat, di sebelah timur berbatasan dengan Papua New Guinea serta Laut 

Arafura di sebelah selatan.  

Kabupaten Merauke sebelum pemekaran terdiri dari 23 

Distrik/Kecamatan dengan jumlah kelurahan sebanyak 9 dan 523 

Kampung/Desa. Apabila dirinci menurut klasifikasi, maka desa swadaya 

mencapai 273, desa swakarya mencapai 239 dan desa swasembada 

tercatat 20 desa.  

Kabupaten Merauke mempunyai ketinggian bervariasi antara 2 

sampai dengan 5 m di atas permukaan laut. Suhu udara rata-rata pada 

tahun 2002 berkisar pada suhu 26,8
0 

celcius, hal ini mengalami kenaikan 



 60

sebesar 0,1
0 

celcius dari tahun sebelumnya. Suhu udara sebesar itu 

merupakan suhu udara rata-rata dalam empat tahun terakhir.  

Kabupaten Merauke yang merupakan daerah tropis dan 

berbatasan dengan laut Arafura memiliki kelembaban udara yang relatip 

tinggi yakni 79 %. Sedangkan curah hujan di Stasiun Merauke 

menunjukkan angka 1.340 mm. Merupakan curah hujan terrendah selama 

periode lima tahun terakhir.  

Kabupaten Merauke sebelum dimekarkan merupakan Kabupaten 

yang terluas di Popinsi Papua bahkan di Indonesia. Secara administrasi, 

Kabupaten Merauke mempunyai batas-batas sebagai berikut: 

a.  Sebelah Utara berbatasan dengan  Kabupaten Jayawijaya  

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika 

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea     

d. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura.  

Sedangkan kondisi geografis Kabupaten Merauke mempunyai 

ketinggian bervariasi antara 2 sampai dengan 5 m di atas permukaan laut.  

Suhu udara rata-rata pada tahun 2002 berkisar pada suhu 26,8
0

celcius. 

Kabupaten Merauke yang merupakan daerah tropis, berbatasan langsung 

dengan laut Arafura memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi yakni 

79 persen, sedangkan curah hujan menunjukkan angka 1.340 mm. 
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2. Sarana dan Prasarana Sebelum Pemekaran 

a.  Sarana dan prasarana transportasi darat 

Kabupaten Merauke sebelum dimekarkan sudah memiliki 

angkutan antar distrik, diwilayah perkotaan dan mempunyai Jaringan 

jalan di Kabupaten Merauke merupakan sistem jaringan jalan dengan 

tujuan untuk pelayanan mobilisasi warga masyarakat, distribusi barang 

dan jasa. Untuk pengembangan semua wilayah dengan 

menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pada 

pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan. 

Sebelum pemekaran juga sudah ada angkutan antar distrik baik 

angkutan darat maupun sungai pada 23 distrik di kabupaten Merauke. 

Untuk angkutan antar distrik, di wilayah perkotaan sudah ada angkutan 

transportasi umum dan terminal angkutan umum di Distrik Semangga, 

sedangkan yang ada di kota Merauke masih berupa pangkalan. 

     b.  Pelayanan Transportasi Udara Sebelum Pemekaran 

Kabupaten Merauke sebelum dimekarkan menjadi empat 

kabupaten, pelayanan transportasi udara hanya terpusat pada Bandar 

udara Mopah di Merauke sebagai Induk kabupaten pemekaran.  Dan 

merupakan sirkulasi ke Distrik/Kecamatan pedalaman di wilayah 

Kbupaten Merauke maupun keluar daerah Kabupaten Merauke.  

Bandara Mopah Merauke adalah simpul transportasi udara dengan 
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skala pelayanan kabupaten.  Pengembangan sistem transportasi udara 

di Kawasan Merauke sebelum pemekaran sudah mengaktifkan kembali 

dan melaksanakan pembangunan bandar udara Tanah Merah, 

Mindiptana dan Bomakia, Kepi, Senggo, Bade, Ewer, Pantai Kasuari, 

Kimaam dan Okaba, yang kesemuanya merupakan Bandar udara 

perintis. 

c. Pelayanan Transportasi Laut dan Sungai Sebelum Pemekaran 

Kabupaten Merauke sebelum pemekaran, akses 

transportasi laut dilayari oleh empat kapal perintis yang aktif 

dilayani oleh pelabuhan Merauke, Tanah Merah, Kepi, Bade, dan 

Asmat yang merupakan puast pertumbuhan ekonomi di ibukota 

Distrik tersebut.  Selain kapal perintis, juga dilayani oleh kapal-

kapal penumpang yang dikelola oleh PT. PELNI.  Pelabuhan 

Merauke juga disinggahi kapal migas yang mengangkut bahan 

bakar minyak dan gas bumi, kapal nelayan dan kapal rakyat yang 

mengangkut barang-barang hasil bumi untuk dijual di pelabuhan, 

yang biasanya melayani daerah pesisir pantai dan sungai Kumbe, 

Maro, Digul serta Bian.   

3.  Sumberdaya Manusia Sebelum Pemekaran 

Jumlah penduduk Kabupaten Merauke sebelum pemekaran 

mencapai 350.236 jiwa.   Jumlah tesebut terdiri dari 183.217 laki-laki dan 

167.019 perempuan yang tersebar di 23 distrik atau kecamatan. 



 63

Kabupaten Merauke dengan wilayah administratif sangat luas, 

kemampuan pemerintah untuk melayani masyarakat sangat terbatas. 

4.  Luas Lahan Sebelum Pemekaran 

 a. Tanaman Pangan 

Sebelum pemekaran Kabupaten Merauke, produktivitas padi 

(padi sawah & ladang) mengalami peningkatan sebesar 54,24 % 

dari produksi 44.338 ton pada tahun 2001 menjadi 68.391 ton pada 

tahun 2002. Seiring dengan peningkatan produksi luas panen juga 

mengalami kenaikan sebesar 54,28 % dari 9.851 ha pada tahun 

2001menjadi 15.198 ha pada tahun 2002. Sentra produksi padi di 

Kabupaten Merauke terdapat di Kecamatan Merauke, Kurik dan 

Kecamatan Muting.  

Produksi tanaman pangan lainnya yang menonjol di 

Kabupaten Merauke adalah ubi kayu dan ubi jalar. Produksi ubi 

kayu pada tahun 2001 sebesar 1.393 ton, sedangkan pada tahun 

2002 mencapai 2.849 ton atau mengalami peningkatan sebesar 

104,52 %. Ubi jalar juga mengalami sedikit peningkatan, pada tahun 

2001 produksinya sebesar 972 ton dan pada tahun 2002 mencapai 

990 ton atau mengalami kenaikan 1,85 %.  

Produksi tanaman sayur-sayuran secara keseluruhan 

mengalami penurunan sebesar -5,20 % dari total produksi 1.098 ton 

tahun 2001 turun menjadi 1.081 ton pada tahun 2002. Produksi 

buah-buahan secara keseluruhan mengalami sedikit peningkatan 
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dari produksi 7.282 ton pada tahun 2001 turun menjadi 7.182 ton 

pada tahun 2000 atau turun sebesar 1,37 %.  

b. Tanaman Perkebunan 

Secara keseluruhan luas tanam tanaman perkebunan di 

Kabupaten Merauke mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Luas 

tanam pada tahun 2001 sebesar 23.320,54 ha, menjadi 164.938 

ha, pada tahun 2002 atau mengalami kenaikan sebesar 607,226%. 

Areal luas tanam terbesar adalah komoditi kelapa seluas 124.921 

ha. (75,74 %), peringkat kedua adalah komoditi jambu mete seluas 

19.875 ha. (12,05 %) dan peringkat ketiga adalah komoditi kopi 

dengan luas tanam 5.304 ha. (3,22%).  

Berbeda dengan luas areal tanam, produksi tanaman 

perkebunan secara keseluruhan justru mengalami penurunan 

sebesar 6.930 kg (0,08 %) dari tahun sebelumnya. Satu-satunya 

komoditi yang mengalami peningkatan produksi adalah komoditi 

kelapa dari produksi 8.795.800 kg pada tahun 2001 menjadi 

8.825.800 kg pada tahun 2002 atau naik sebesar 0,34 %.  

Komoditi yang mengalami penurunan produksi antara lain 

komoditi jambu mete turun sebesar 10,18 %, dari produksi 144.680 

kg pada tahun 2001 menjadi 129.950 kg pada tahun 2002. 

Komoditi kopi juga mengalami penurunan produksi dari produksi 

sebesar 53.600 kg pada tahun 2001 menjadi 39.100 kg pada tahun 

2002 atau turun sebesar 27,05 %. Kapok randu juga turun sebesar 
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6,15 %, dari produksi 73.170 kg pada tahun 2001 dan pada tahun 

2002 tercatat 68.670 kg. Komoditi kemiri juga demikian mengalami 

penurunan produksi sebesar 15,84 %. Satu satunya komoditi yang 

tidak mengalami peningkatan dan tidak pula mengalami penurunan 

adalah komoditi karet dengan produksi yang stabil sebesar    

26.000 kg. 

c.  Peternakan 

Populasi ternak pada akhir tahun 2002 di Kabupaten 

Merauke pada umumnya mengalami penurunan kecuali ternak 

kambing dan babi. Pada tahun 2001 populasi kerbau sebesar 630 

ekor sedangkan pada tahun 2002 mencapai 601 ekor mengalami 

penurunan sebesar 4,60 %. Populasi ternak sapi mengalami 

penurunan sebesar 7,75 % dari jumlah populasi 18.963 ekor pada 

tahun 2001, turun menjadi 17.608 ekor pada tahun 2002. Populasi 

kuda juga mngalami penurunan sebesar 18,97 % dari produksi 

2.035 ekor pada tahun 2001 menjadi 649 ekor pada tahun 2002. 

Populasi ternak yang mengalami peningkatan hanyalah ternak 

kambing dan babi masing-masing sebesar 4,31 % dan 4,05 % dari 

populasi 5.527 ekor pada tahun 2001 menjadi 5.765 ekor pada 

tahun 2002 dan ternak babi 7.169 ekor tahun 2001 menjadi 7.459 

ekor pada tahun 2002.   Populasi unggas secara keseluruhan 

mengalami kenaikan. Populasi itik pada tahun 2001 sebesar 

22.099 ekor naik menjadi 22.448 ekor pada tahun 2002 atau 
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mengalami kenaikan 1,58%. Populasi ayam kampung naik sebesar 

4,41 % dari jumlah populasi sebesar 308.006 ekor pada tahun 

2001 menjadi 321.589 ekor pada tahun 2002. Jumlah ternak yang 

dipotong baik di RPH maupun di luar RPH bervariasi. Ternak 

kerbau dan sapi mengalami penurunan secara berturut-turut 82,78 

% dan 61,27%. Sedangkan ternak Kuda, kambing, dan babi 

mengalami peningkatan.  Ternak kambing naik 4,35%, dan babi 

naik sebesar 4,03%.  Produksi telur itik pada tahun 2002 mencapai 

118.349 kg, telur ayam kampung 183.746 kg, dan telur ayam ras 

tercatat 101.702 kg. 

d.  Perikanan 

Total produksi perikanan di Kabupaten Merauke mengalami 

kenaikan sebesar 9,01% dari total produksi pada tahun 2001 

sebesar 7.688,10 ton dan pada tahun 2002 tercatat 84.688,60 ton. 

Dari total produksi perikanan pada tahun 2002 apabila dirinci 

menurut subsektor perikanan maka, subsektor perikanan laut 

mencapai 84.259,40 ton (99,49%), subsektor perikanan darat 

sebesar 7,00 ton (0,01 %), sedangkan sisanya 422,20 ton (0,50 %) 

merupakan produksi dari subsektor perairan umum.  

Dilihat dari produksi memperlihatkan angka yang meningkat, 

demikian pula dengan nilai (output) juga mengalami peningkatan. 

Nilai produksi perikanan pada tahun 2001 tercatat 237.365 juta 



 67

rupiah dan pada tahun 2002 mencapai 698.496 juta rupiah atau 

naik sebesar 194,27 %.  

 
 
 
Gambar 2.   Peta Administrasi Pemerintahan Kabupaten Merauke 

Sebelum Pemekaran 
 
e.  Kehutanan 

 

Luas hutan menurut paduserasi di Kabupaten Merauke 

seluas 11.768.265,00 ha. Dari luas tersebut, hutan produksi 
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mencapai 5.003.203 ha (42,51 %), hutan produksi yang dikonversi 

seluas 3.886.837 ha (33,03 %), hutan lindung tercatat 709.066 ha 

(6,03 %), dan hutan PPA seluas 2.076.827 ha (17,65%). Sedangkan 

sisanya seluas 92.332 ha merupakan hutan lainnya. 

Tabel 2. Potensi Pembangunan Kabupaten Merauke Sebelum dan 
Setelah Pemekaran. 

 

No Potensi 
Sebelum 

Pemekaran 
(2003) 

Setelah 
Pemekaran 

(2004) 

Sumberdaya 
Yang Hilang 

Persentase 
(%) 

1 Luas wilayah (km2) 
     119,749       45,071  

          
(74,678) 

-62.36 

2 Jumlah penduduk (jiwa)       350,236  
170685 

        
(179,551) 

-51.27 

3 Lahan Pertanian (ha) 
        

12.198.401     5.055.036  
           

(7.143.365)  
-58,56 

Sumber : Data BPS Kabupaten Merauke. 

Berdasarkan data pada Tabel 2, terlihat bahwa sebagian besar 

sumberdaya yang dimiliki oleh Kabupaten Merauke sebelum pemekaran 

mengalami penurunan setelah pemekaran akibat beralih penguasaanya 

ke kabupaten lain hasil pecahan dari Kabupaten induk Merauke, yakni 

Kabupaten Asmat, Boven Digul dan Mappi.  Jumlah penduduk Kabupaten 

Merauke sebelum pemekaran sebanyak 350.236 jiwa, mengalami 

penurunan angka menjadi 170.685 jiwa atau turun 51,27%.   

Luas wilayah yang semula sebelum pemekaran seluas 119,749 km2 

dan kini setelah pemekaran hanya 45,071 km2 atau mengalami 

pengurangan 62,36 %. 

Potensi lain yang mengalami penurunan adalah sektor pertanian 

yang tediri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan 
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kehutanan.  Sebelum pemekaran luas lahan sektor pertanian mencapai 

12.198.401 hektar, dan setelah setelah pemekaran hanya tinggal 

5.055.036 hektar atau mengalami penurunan sebesar 58,56%.    

B.  Sumberdaya Pembagunan Setelah Pemekaran 

1. Geografis Setelah Pemekaran 

Keadaan geografis Kabupaten Merauke setelah pemekaran 

mengalami perubahan. Secara geografis letak Kabupaten Merauke 

berada antara 1370 - 1410 BT  dan 50 00’9 00’ LS.  Luas wilayah 

Kabupaten Merauke setelah dimekarkan hanya 45,071 km2 atau 

mengalami pengurangan 62,36%.  Kabupaten Merauke terletak paling 

timur wilayah nusantara dengan batas-batas sebagai berikut : 

 Sebelah Utara dengan Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Mappi 

 Sebelah Timur dengan Negara Papua New Guinea. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura. 

 Barat berbatasan dengan Laut Arafura. 

Jumlah Distrik/Kecamatan pada awal pemekaran hanya ada empat, 

yaitu Distrik Merauke, Mouting, Kimaam dan Kurik.  Dalam 

perkembangannya setelah pemekaran sampai kini jumlah Distrik di 

Kabupaten Merauke berjumlah 20 distrik yang terdiri dari 160 kampung 

dan 8 kelurahan.  
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Untuk mengetahui wilayah Kabupaten Merauke setelah pemekaran 

dapat dilihat pada gambar 3. 

 
 
Gambar 3. Peta Administrasi Pemerintahan Kabupaten Merauke Setelah 

Pemekaran 

Keadaan topografi Kabupaten Merauke umumnya datar dan 

berawa di sepanjang pantai dengan kemiringan 0-3% dan kearah utara 

yakni mulai dari Distrik Tanah Miring, Jagebob, Elikobel, Muting dan Ulilin 

keadaan Topografinya bergelombang dengan kemiringan  0–8%. Kondisi 

Geografis Kabupaten Merauke yang relatif masih alami, merupakan 

tantangan serta peluang pengembangan bagi  Kabupaten Merauke yang 

masih menyimpan banyak potensi ekonomi untuk menunjang 

pembangunan. 
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Kondisi bentang alam Kabupaten Merauke terdiri atas 2 bagian 

yaitu wilayah darat dan kepulauan, dimana wilayah darat merupakan 

bagian dari Pulau Papua, sedangkan kepulauan adalah bagian dari 

kepulauan sebelah Barat Kabupaten Merauke dengan pulau Kimaam dan 

Komolom sebagai pulau terbesarnya. Secara umum kondisi morfologi 

Kabupaten Merauke adalah datar dan datar berombak yang merupakan 

bagian wilayah rawa dan bagian hulu dari daerah aliran sungai dari tiga 

sungai besar di Merauke yaitu Bian, Kumbe dan Maro. 

Kabupaten Merauke memiliki iklim yang sangat tegas antara 

musim penghujan dan musim kemarau. Dataran Kabupaten Merauke 

mempunyai karakteristik iklim yang agak khusus yang mana curah hujan 

yang terjadi dipengaruhi oleh angin Muson Barat dan Barat Laut (angin 

Muson Basah) dan Muson Timur dan Timur Tenggara (angin Muson 

Kering) dan juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan elevasi daerah 

setempat.  Berdasarkan peta dasar Kabupaten Merauke terlihat sebagian 

besar daerah merupakan areal dataran yang berada pada ketinggian 

antara 0–60 m diatas permukaan laut. Wilayah yang benar-benar datar 

tersebut berada sebagian besar pada daerah selatan dan tengah. Daerah 

tersebut merupakan sentra penduduk yang memulai usaha pemanfaatan 

lahan untuk kegiatan budidaya dan konsentrasi pemukiman penduduk. 

Kondisi Sumber daya hutan terdiri dari hutan yang luas dan masih 

banyak lahan kawasan hutan yang masih belum dimanfaatkan untuk 
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kepentingan komersial.  Bagi penduduk lokal, hutan memberikan 

penghidupan bagi mereka.  Perbandingan kawasan hutan dengan 

kawasan non-hutan di Kabupaten Merauke adalah sekitar 60 persen 

dengan 40 persen.  Hal ini berarti bahwa Kabupaten Merauke memiliki 

sumber daya hutan yang potensi untuk diolah. 

2. Saran dan Prasarana Setelah Pemekaran 

    a.   Sarana dan prasarana transportasi darat setelah pemekaran 

Jaringan jalan di Kabupaten Merauke merupakan sistem jaringan 

jalan dengan tujuan untuk pelayanan distribusi barang dan jasa.  Untuk 

pengembangan semua wilayah dengan menghubungkan semua simpul 

jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan ekonomi dan 

pemerintahan.  

Panjang jalan di Kabupaten Merauke setelah pemekaran wilayah 

sepanjang 1.506.345M. Jalan Kabupaten tercatat 1.006.895 M, dan 

Jalan Provinsi mencapai 232.450 M. Dilihat menurut jenis 

permukaannya, maka jalan beraspal mencapai 719.204 M, jalan tanah 

tercatat 784.141 M, dan jalan kerikil sekitar 3.000 M. Bila diamati 

menurut kondisi jalan, maka jalan yang kondisinya baik mencapai 

249.089 M, kondisi jalan sedang sepanjang 423.658 M, dan jalan 

dengan kondisi rusak 663.827 M, serta kondisi jalan rusak berat 

tercatat 169.771 M. Dengan demikian dari panjang jalan yang ada di 

Kabupaten Merauke 44,07 % dalam keadaan rusak, dan 11,27 % 

lainnya dalam keadaan rusak berat. 
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Untuk angkutan antar distrik, di wilayah perkotaan sudah ada 

angkutan transportasi umum seperti mobil angkutan perkotaan, 

angkutan pedesaan, bus Damri, Taxi Airport dan Taxi Pangkalan.  

Terminal Angkuan Darat  ada di Distrik Semangga, sedangkan yang 

ada di kota Merauke masih berupa pangkalan. 

     b.  Pelayanan transportasi udara setelah pemekaran 

Bandar Udara Mopah merupakan pusat sirkulasi ke daerah-

daerah pedalaman di wilayah Kabupaten Merauke maupun keluar 

daerah di Kabupaten Merauke.  Bandara Mopah Merauke adalah 

simpul transportasi udara dengan skala pelayanan kabupaten dengan 

panjang landasan + 2.500.  Pengembangan sistem transportasi udara 

di Kabupaten Merauke adalah dengan mengaktifkan dan melaksanakan 

pembangunan bandar udara perintis di Kimaam dan Okaba.  Jenis 

Pesawat yang dapat menjangkau Kabupaten Merauke adalah Jenis 

B737 seri 200, 300, 400 dan MD 90.  Adapun maskapai penerbangan 

yang melayani Kabupaten Merauke adalah Merpati Nusantara Airlines, 

Batavia Air, Lion Air, Express Air, dan MAF.  

d. Pelayanan transportasi laut dan sungai setelah pemekaran 

Akses transportasi laut dilayani oleh pelabuhan Merauke. 

Sampai saat ini ada 4 rute perintis yang aktif dilayani oleh pelabuhan 

Merauke, selain rute perintis kapal-kapal penumpang yang dikelola 

oleh PT. PELNI.  Pelabuhan Merauke juga disinggahi kapal migas 
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yang mengangkut bahan bakar minyak dan gas bumi, kapal nelayan 

dan kapal rakyat yang mengangkut barang-barang hasil bumi untuk 

dijual di pelabuhan, yang biasanya melayani daerah pesisir pantai dan 

sungai Kumbe serta Bian.  Untuk lebih lengkapnya dapat di lihat pada 

lampiran 1.2.3.4 dan 5. 

3. Sumberdaya Manusia Setelah Pemekaran 

Berdasarkan hasil proyeksi BPS, Penduduk Kabupaten 

Merauke tahun 2004 mencapai 175.874 jiwa. Jumlah tersebut terdiri 

dari 91,744 laki-laki dan 84,130 perempuan. Jumlah rumah tangga 

mencapai 42,544. Sehingga rata-rata penduduk per rumah tangga 

adalah 4,13 jiwa dengan sex ratio sebesar 109,05. Tingkat kepadatan 

penduduk mencapai 3,90 jiwa per km2. 

Kegiatan ekonomi penduduk Kabupaten Merauke dapat dilihat dari 

pengelompokkan masyarakatnya, yaitu masyarakat pendatang/ 

transmigrasi dan masyarakat asli.  Kegiatan ekonomi mayoritas penduduk 

dan sebagian besar penduduk asli di Kabupaten Merauke ialah berjualan 

hasil bumi yang didapatkan dari hasil meramu dan sebagian kecil sudah 

ada yang bercocok tanam.  Sedangkan kegiatan ekonomi mayoritas 

penduduk transmigran ialah berjualan hasil bumi atau bercocok tanam, 

sebagian besar hasil produksi padi dijual dan sebagian lagi dikonsumsi. 
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4.  Luas Lahan Setelah Pemekaran 

a. Tanaman pangan setelah pemekaran 

Secara keseluruhan produksi tanaman pertanian setelah 

pemekaran mengalami peningkatan yang siginifikan dibandingkan 

dengan sebelum pemekaran.  Setelah pemekaran, Kabupaten 

Merauke sebagai penghasil tanaman pangan terbesar di Provinsi 

Papua.  Tingkat produksi rata-rata sebelum pemekaran untuk jenis 

tanaman padi 58.184 ton, mengalami peningkatan sebesar 

25,718.33 ton ataun naik 44,20%.  Selain tanaman padi, setelah 

pemekaran tanaman ubi kayu dan ubi jalar menunjukkan produksi 

yang menonjol yaitu sebelu pemekaran 1.626,33 ton dan setelah 

pemekaran menjadi 1.843,33 ton.  Sedangkan untuk ubi jalar 

sebelum pemekaran 783,00 menjadi 1.520 ton setelah pemekaran.   

Hal berbeda terjadi pada jenis buah-buahan, dimana sebelum 

pemekaran tingkat produksi sebesar 7.071,00 ton mengalami 

penurunan produksi setelah pemekaran menjadi hanya 5.905,33 

ton. 

2. Tanaman perkebunan setelah pemekaran 

Secara keseluruhan luas area untuk lahan perkebunan di 

Kabupaten Merauke sebelum pemekaran mencapai 69.145,00 

hekatr, setelah pemekaran mengalami pengurangan seluas 59.695 

hektar.  Sehingga luas areal perkebunan setelah pemekaran hanya 

9.450 hektar atau turun 86,33%. 
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3. Kehutanan 

Luas hutan menurut fungsi dan tipe hutan di Kabupaten 

Merauke sebelum pemekaran seluas 11,77 juta hektar.  Setelah 

pemekaran mengalami pemekaran seluas 7,10 juta hektar.  

Sehingga luas areal hutan di Kabupaten Merauke setelah 

pemekaran hanya 4,67 juta hektar atau turun 60,32%.  Dari jumlah 

tersebut luas kawasan hutan produksi mencapai 1,28 juta ha (27,50 

%), hutan PPA (kawasan suaka alam) seluas 1,46 juta ha (31,35 

%), dan hutan lin dung mencapai 1,22 juta ha (4,67 %), serta hutan 

konservasi tercatat 1,50 juta ha (32,13 %). 

4.  Peternakan setelah pemekaran 

Populasi ternak di Kabupaten Merauke sebelum pemekaran 

sebanyak 33.427 ekor.  Setelah pemekaran jumlah ternak yang ada 

hanya 21.590 ekor atau mengalami pengurangan sebesar 11.837 

ekor atau turun 35,41%.  Namun pada tahun 2009 di Kabupaten 

Merauke mencapai jumlah ternak sudah mencapai 32.978 ekor. 

Jumlah ternak terbanyak adalah sapi yaitu 23.579 ekor.  

Populasi unggas sebelum pemekaran adalah 315.506 ekor 

dan setelah pemekaran tinggal 312.662 ekor atau mengalami 

penurunan sebanyak 35.709 ekor atau 0,90%.  Namun populasi 

unggal pada tahun 2009 sudah mencapai jumlah 841.100 ekor.  
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5.  Perikanan setelah pemekaran 

Total produksi ikan di Kabupaten Merauke sebelum 

pemekaran mencapai 75.334 ton dan setelah pemekaran mengalami 

penurunan sebesar 35.709 ton.  Namun pada tahun 2009 sudah 

mengalami peningkatan kembali dengan nilai produksi mencapai  

300 milyar lebih.  Produksi ikan pada sebesar 66,07 % dari tahun 

lalu. Produksi ikan untuk konsumsi lokal berasal dari perikanan laut 

3.457 ton (92,88 %), sedangkan sisanya berasal dari perikanan 

darat. 

Tabel 3. Potensi Sektor Pertanian Kabupaten Merauke Sebelum dan 
Setelah Pemekaran 

 

N
o 

Potensi Pertanian 
Sebelum 

Pemekaran 
2000-2003 

Setelah 
Pemekaran 
2004-2007 

Dampak 
Pemekaran 

Persentase 
(%) 

1 Tanaman Pangan          

 a. Padi (ton)     58,184.00     83,902.33     25,718.33  44.20 

  b. Ubi Kayu (ton)       1,626.33  1,843.33          217.00  13.34 

  c. Ubi Jalar (ton)          783.00       1,520.00          737.00  94.13 

  d. Buah-buahan (ton)       7,071.00       5,905.33     (1,165.67) -16.49 

2 Tanaman Perkebunan (ha)     69,145.00       9,450.00   (59,695.00) -86.33 

3 Peternakan          

  a. Kerbau (ekor)          655.00           1,208.00             553.00  84.43 

  b. Sapi (ekor)     20,010.00         15,582.67         (4,427.33) -22.13 

  c. kambing (ekor)       5,570           2,196         (3,393) -60.71 

  d. Babi (ekor)       7,173           2,603         (4,570) -63.71 

  e. Unggas (ekor)   315,506.00       312,662.33         (2,843.67) -0.90 

4 Perikanan (ton)     75,334.00         39,624.67       (35,709.33) -47.40 

5 Kehutanan (juta ha)            11.77                 4.67               (7.10) -60.32 

Sumber : Data BPS Kabupaten Merauke. 
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C. Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi di Kabupaten Merauke Sebelum dan      

Sesudah Pemekaran 
 

1. Analisis Sektor Basis Sebelum dan Setelah Pemekaran 

a. Struktur Ekonomi Berdasarkan Analisis Location Quotient 

Analisis Location Quotient (LQ) digunakan untuk 

melengkapi analisis shift-share.   Analisis LQ ini merupakan salah satu 

indeks yang menggambarkan pemusatan relatif suatu aktifitas 

dibandingkan dengan kecenderungan total di dalam suatu wilayah.  

Hasil penelitian menunjukkan keunggulan yang relatif lebih bila  

dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Papua.  

Tabel 4. Sektor Basis Berdasarkan Location Quotient Kabupaten 
Merauke Tahun 2000-2007 (Sebelum dan Setelah Pemekaran). 

No Sektor Sebelum Pemekaran  Sesudah Pemekaran 

 2000 2001 2002  2003 2004 2005  2006 2007 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Pertanian 3.32 4.46 4.43 4.20 3.25 4.23 3.24 3.01 

2 Pertambangan 
Dan Penggalian 

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 

3 Industri 
Pengolahan 

0.74 1.42 1.37 1.36 1.06 1.39 1.10 1.30 

4 Listrik Dan Air 
Bersih 

1.84 2.17 2.03 1.86 1.39 1.97 1.65 1.91 

5 Bangunan 1.58 1.66 1.49 1.33 0.90 1.15 0.98 1.05 

6 Perdagangan, 
Hotel Dan 
Restoran 

1.23 1.55 1.57 1.48 1.16 1.58 1.33 1.47 

7 Pengangkutan 
Dan Komunikasi 

2.56 2.91 2.69 2.31 1.61 1.97 1.50 1.53 

8 Keuangan, 
Sewa & Jasa 
Perusahaan 

2.32 1.98 1.98 1.87 1.19 1.64 0.76 0.85 

9 Jasa-Jasa 3.23 3.39 3.22 3.12 2.29 2.90 2.20 2.18 

Sumber : Data setelah diolah, 2011. 
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Hasil penghitungan nilai LQ dari tahun 2000 sampai dengan 

2007, ada lima sektor yang tetap unggul di Kabupaten Merauke 

dibanding kabupaten lain di Provinsi Papua baik sebelum dan 

sesudah pemekaran wilayah.  Hal ini ditunjukkan dengan nilai LQ>1.  

Sektor tersebut adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas, dan air 

bersih, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan 

dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa. 

Sektor bangunan termasuk sektor yang terkena imbas 

pemekaran wilayah karena sektor ini sempat menjadi sektor unggulan 

pada tahun 2000 hingga tahun 2003, namun pada tahun 2004 dan 

2006 sektor ini tidak termasuk sebagai sektor unggulan. 

Sektor pertambangan memiliki nilai LQ yang selalu <1 

menunjukkan sektor-sektor tersebut hanya mampu memenuhi 

kebutuhan Kabupaten Merauke periode 2000-2007. 
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Gambar 4.   Grafik Nilai Rata-Rata Location Quotient Kabupaten 
Merauke Sebelum dan Sesudah Pemekaran 
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b.  Struktur Ekonomi Berdasarkan Analisis Shift-Share 

Hasil analsis shit share sebelum pemekaran sebagaimana 

tergambar pada Tabel 5 kolom 5 menunjukkan bahwa hasil 

penghitungan pertumbuhan absolut PDRB Kabupaten Merauke, efek 

pertumbuhan Provinsi Papua (Nij), efek bauran industri (Mij), efek 

persaingan (C’ij) dan efek alokasi (Aij) yang terdiri atas efek 

spesialisasi (Eij-E’ij) dan efek keunggulan kompetitif (rij-rin) sebelum 

pemekaran wilayah.  Hasil pehitungan shift share periode dari tahun 

2000-2003, dimana PDRB Kabupaten Merauke mengalami 

pertumbuhan sebesar Rp. 173.830,89 juta.  Keadaan ini disebabkan 

oleh pengaruh negatif efek pertumbuhan Provinsi Papua (Nij) sebesar 

Rp. 38.711,43 juta, efek bauran industri (Mij) sebesar Rp. 74.101,93 

juta, dan efek alokasi (Aij) sebesar Rp. 177.362,06 juta dan pengaruh 

positif dari efek persaingan (C’ij) sebesar Rp. 464.006,32 juta. 

Sektor pertanian memberi kontribusi yang dominan yaitu 

sebesar Rp. 1.858.783 juta atau sebesar 68,94 persen. Hal ini 

menunjukkan bahwa sektor pertanian sebelum  pemekaran wilayah 

mengalami pertumbuhan absolut yang pesat dan dominan di 

Kabupaten Merauke. Sedangkan sektor yang mengalami 

pertumbuhan terendah yaitu sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan yang bernilai negatif yaitu mengalami penurunan sebesar 

Rp. 21.303,41 juta. 
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Tabel 5. Struktur Ekonomi berdasarkan Analisis Shift-Share Kabupaten 
Merauke Tahun 2001-2007 (Sebelum dan Setelah Pemekaran) 

 
N
o 

Sektor 
Sebelum Pemekaran Sesudah Pemekaran 

Pert.  
Absolut 

Nij Mij C'ij Aij 
Pert.  

Absolut 
Nij Mij C'ij Aij 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pertanian 119,852.55 -20,827.86 -47,258.63 323,601.34 -135,662.29 -8,383.98 107,319.69 -36,773.68 
-

80,964.91 
2,034.92 

2 
Pertambang
an Dan 
Penggalian 

1,885.72 -321.89 480.72 1,986.18 -259.29 7,296.66 1,338.26 -470.00 14,661.62 -8,233.22 

3 
Industri 
Pengolahan 

-4,179.84 -1,071.61 -8,233.70 11,391.08 -6,265.61 6,942.67 5,242.67 -2,496.54 6,867.48 -2,670.94 

4 
Listrik Dan 
Air Bersih 

12.01 -133.83 -360.00 679.29 -173.46 2,653.10 557.26 204.12 3,027.24 -1,135.51 

5 Bangunan 1,584.26 -2,476.10 -2,512.61 7,502.15 -929.19 50,434.47 8,880.73 10,930.11 38,822.76 -8,199.13 

6 

Perdaganga
n, Hotel 
Dan 
Restoran 

14,838.28 -2,178.35 -3,387.07 33,696.14 -13,292.45 61,115.00 12,350.97 8,406.06 58,229.08 -17,871.10 

7 
Pengangkut
an Dan 
Komunikasi 

29,467.49 -2,886.20 5,982.13 33,769.27 -7,397.71 71,690.52 14,221.18 25,002.54 30,803.13 1,663.67 

8 

Keuangan, 
Persewaan 
Dan Jasa 
Perusahaan 

-21,303.41 -1,679.42 -14,381.01 -6,426.75 1,183.77 26,657.89 3,001.68 13,336.33 6,370.46 3,949.42 

9 Jasa-Jasa 31,673.84 -7,136.17 -4,431.76 57,807.61 -14,565.84 36,480.95 31,041.39 5,918.69 -1,742.62 1,263.49 

Total 173,830.89 -38,711.43 -74,101.93 464,006.32 -177,362.06 254,887.29 183,953.83 24,057.63 76,074.24 -29,198.40 

Sumber : Data setelah diolah, 2011. 

 
Hasil analisis shift share setelah pemekaran memperlihatkan hasil 

penghitungan pertumbuhan absolut PDRB Kabupaten Merauke, efek 

pertumbuhan regional provinsi (Nij), efek bauran industri (Mij), efek 

persaingan (C’ij) dan efek alokasi (Aij) yang terdiri atas efek spesialisasi 

(Eij-E’ij) dan efek keunggulan kompetitif (rij-rin) setelah pemekaran wilayah 

yaitu tahun 2004-2007.  Pada Tabel 5 kolom 8 digambaran secara umum 

hasil penghitungan pertumbuhan absolut PDRB Kabupaten Merauke 

periode setelah pemekaran wilayah, PDRB Kabupaten Merauke 

mengalami pertumbuhan absolut sebesar Rp. 254.887,29 juta dan 

didominasi sektor pengangkutan dan komunikasi yang memiliki kontribusi 

sebesar 28,13 persen.  Berkebalikan dengan kondisi sebelum pemekaran 

wilayah, sektor pertanian memiliki pertumbuhan terendah yaitu bernilai 

negatif sebesar Rp. 8.383,98 juta, 



 82

1) Analisis Efek Pertumbuhan Regional Provinsi 

Analisis Efek Pertumbuhan Regional Provinsi sebelum pemekaran 

tercermin pada Tabel 4 kolom 4.  Hasil analisis  memperlihatkan pengaruh 

efek pertumbuhan Provinsi Papua terhadap pertumbuhan absolute 

Kabupaten Merauke. Besarnya pengaruh pertumbuhan Provinsi Papua 

terhadap pertumbuhan absolute Kabupaten Merauke sebelum pemekaran 

wilayah bernilai negatif yaitu sebesar Rp. 38.711,43.  Karena nilai total 

kolom dua lebih tinggi dari pada nilai total kolom tiga, menunjukkan bahwa 

tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke lebih tinggi daripada 

tingkat pertumbuhan Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan pengaruh 

pertumbuhan Provinsi Papua yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi 

regional berdampak positif bagi kegiatan ekonomi Kabupaten Merauke. 

Berdasarkan klasifikasi sektornya, semua sektor pada 

komponen efek pertumbuhan regional Kabupaten Merauke memiliki 

pertumbuhan yang lebih tinggi dari pert umbuhan Provinsi Papua.  Hal ini 

berarti perubahan kebijakan ekonomi Provinsi Papua atau perubahan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian di seluruh wilayah 

Provinsi Papua dan sektor secara seragam berdampak positif pada setiap 

pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Merauke. 

Hasil analisis setelah pemekaran tentang efek pertumbuhan 

regional provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke 

dapat dilihat pada Tabel 5 kolom 9. Secara umum besarnya pengaruh 

pertumbuhan regional provinsi terhadap pertumbuhan absolut Kabupaten 
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Merauke periode setelah pemekaran wilayah sebesar Rp. 183.953,83 juta, 

yang berarti pertumbuhan regional provinsi berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke 

Bila ditinjau per sektornya, semua sektor pada komponen efek 

pertumbuhan regional provinsi memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dari 

pertumbuhan regional provinsi. Hal ini berarti perubahan kebijakan 

ekonomi regional provinsi atau perubahan faktor-faktor yang 

mempengaruhi perekonomian di seluruh wilayah dan sektor secara 

seragam berdampak positif pada setiap sektor di Kabupaten Merauke. 

2) Analisis Efek Bauran Industri 

Sebelum pemekaran, efek bauran industri Kabupaten Merauke 

dapat dilihat pada Tabel 5 kolom 5.  Hasil analisis ini menunjukkan apakah 

perekonomian di Kabupaten Merauke terkonsentrasi pada sektor-sektor 

yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian regional Provinsi 

Papua, dengan melihat sejauh mana laju pertumbuhan pada suatu sektor 

di Kabupaten Merauke berbeda dengan pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat Provinsi. 

Secara umum efek bauran industri Kabupaten Merauke 

terhadap Provinsi Papua bernilai negatif yaitu sebesar Rp. 74.101,93 juta, 

yang berarti distribusi industri atau sektoral di tingkat provinsi 

menyebabkan menurunnya nilai PDRB Kabupaten Merauke sebesar Rp. 

74.101,93 juta.  Meskipun secara umum distribusi sektor di tingkat provinsi 
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terhadap perekonomian Kabupaten Merauke bernilai negatif, namun ada 

dua sektor yang bernilai positif yaitu sektor pertambangan dan penggalian 

sebesar Rp. 480,72 juta dan sektor pengangkutan dan komunikasi 

sebesar Rp. 5.982,13 juta.  Hal ini berarti laju pertumbuhan sektor 

tersebut lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di 

tingkat Provinsi. 

Efek bauran industri yang bernilai negatif terdapat pada sektor lain 

kecuali kedua sektor yang telah disebutkan diatas. Sektor yang 

mengalami pertumbuhan paling negatif adalah sektor pertanian, yaitu 

sebesar Rp. 47.258,63 juta. Ini berarti distribusi industri atau sektoral di 

tingkat provinsi menyebabkan berkurangnya nilai PDRB Kabupaten 

Merauke sebesar Rp. 47.258,63 juta. 

Hasil analisisi setelah pemekaran terlihat pada Tabel 5 kolom 10, 

dimana hasil analisisnya memperlihakan efek bauran industri Kabupaten 

Merauke terhadap regional provinsi secara umum bernilai positif yaitu 

sebesar Rp. 24.057,63 juta. Ini berarti distribusi industri atau sektoral di 

tingkat nasional menyebabkan meningkatnya nilai PDRB Kabupaten 

Merauke sebesar Rp. 24.057,63 juta. Sektor pengangkutan dan 

komunikasi memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar Rp. 25.002,54 

juta. Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan memberi 

kontribusi terbesar setelah sektor pengangkutan dan komunikasi yaitu 

sebesar Rp. 13.336,33 juta. Hal ini berarti laju pertumbuhan sektor 

tersebut lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di 
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tingkat nasional.  Sektor yang memberikan kontribusi negatif terbesar 

adalah sektor pertanian yaitu sebesar Rp. 36.773,68 juta. Sektor lain yang 

juga memberikan kontribusi negatif yaitu sektor industri pengolahan. 

3) Analisis Efek Persaingan 

Penghitungan nilai efek persiangan diperlukan untuk mengetahui 

seberapa jauh daya saing suatu sektor di suatu daerah dibandingkan 

dengan sektor yang sama di perekonomian regional provinsi.  Hasil 

analisis efek persaingan di Kabupaten Merauke sebelum pemekaran 

dapat dilihat pada Tabel 6 kolom 6. Secara umum nilai efek persaingan 

Kabupaten Merauke bernilai positif yaitu sebesar Rp. 464.006,32 juta, 

berarti perekonomian Kabupaten Merauke memiliki daya saing yang lebih 

tinggi daripada perekonomian Provinsi Papua. 

Bila pada efek bauran industri sektor pertanian memiliki nilai 

negatif terbesar, maka pada efek persaingan sektor pertanian memiliki 

kontribusi positif terbesar yaitu sebesar Rp. 323.601,34 juta. Sektor lain 

yang memiliki daya saing yang lebih tinggi dibanding provinsi adalah 

seluruh sektor lainnya kecuali sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk 

lebih mengembangkan sektor yang memiliki daya saing yang tinggi dan 

potensial untuk dikembangkan.  Sedangkan sektor yang memiliki nilai efek 

persaingan negatif hanya sektor keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan yaitu sebesar 6.426,75 juta yang berati sektor ini memiliki 
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daya saing yang lebih rendah dibanding sektor yang sama di tingkat 

provinsi. 

Untuk mengetahui seberapa jauh daya saing suatu sektor di di 

Kabupaten Merauke setelah pemekaran dapat dilihat pada Tabel 5 kolom 

11. Nilai efek persaingan Kabupaten Merauke dibanding perekonomian 

regional provinsi secara umum bernilai positif yaitu sebesar Rp. 76.074,24 

juta. karena nilai efek persaingan bernilai positif ini berarti perekonomian 

Kabupaten Merauke memiliki daya saing yang lebih tinggi daripada 

perekonomian regional provinsi. Bila dibandingkan dengan periode 

sebelum krisis nilai efek persaingan mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi yaitu sebesar Rp. 387.932,08 juta. 

Semua sektor memberikan kontribusi positif kecuali sektor 

pertanian dan sektor jasa-jasa. Ini berarti semua sektor di Kabupaten 

Merauke kecuali sektor pertanian dan sektor jasa-jasa memiliki daya saing 

yang lebih tinggi dibanding nasional. Bila ditinjau persektornya sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran memberikan kontribusi yang terbesar 

yaitu sebesar Rp. 58.229,08 juta. sektor kedua yang memberikan 

kontribusi terbesar yaitu sektor bangunan sebesar Rp. 38.822,76 juta. 

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi negatif yaitu sektor 

pertanian dan sektor jasa-jasa yaitu sebesar Rp. 80.964,91 juta dan Rp. 

1.742,62. 
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4) Analisis Efek Alokasi 

Analisis efek alokasi ini bertujuan untuk melihat alokasi spesialisasi 

dan keunggulan kompetitif yang terjadi karena laju pertumbuhan regional 

provinsi dibanding laju pertumbuhan Kabupaten Merauke. Hasil 

penghitungannya sebelum pemekaran dapat dilihat pada Tabel 5 kolom 7. 

Pada Gambar 5 terlihat bahwa sektor pertanian mempunyai 

spesialisasi dan keunggulan yang kompetitif dibanding sektor yang sama 

pada tingkat provinsi.  Sedangkan sektor lainnya mempunyai keunggulan 

kompetitif dibanding sektor yang sama di tingkat provinsi, namun tidak 

mempunyai spesialisasi. 

Dari penghitungan kemungkinan efek alokasi yang terjadi di 

Kabupaten Merauke adalah sebagai berikut: 

Sebelum 
Pemekaran 

CA CD Ket. 

S Sektor 8  

CA:Competitive 
Advantage 

CD: Competitive 
Disavantage 

S:    Specialized 
NS: Not Specialized 

NS 
Sektor 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9 
 

Setelah 
Pemekaran 

CA CD 

S   

NS 
Sektor 2, 3, 4, 5, 

6 

 
Sektor 1, 7, 

8, 9 
 

Gambar 5. Kemungkinan Efek Alokasi di Kabupaten Merauke, 2000-
2003 dan 2004-2007. 

Setelah pemekaran penghitungan analisis efek alokasi dapat 

dilihat pada Tabel 5 kolom 12. Analisis efek alokasi bertujuan untuk 
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melihat alokasi spesialisasi dan keunggulan kompetitif yang terjadi karena 

laju pertumbuhan regional provinsi dibanding laju pertumbuhan Kabupaten 

Merauke.  Dari gambar sepuluh, kemungkinan efek alokasi di atas 

berbeda dengan efek alokasi sebelum dan sesudah pemekaran wilayah. 

Pada masa setelah pemekaran wilayah ada dua efek alokasi. Efek 

yang pertama yaitu sektor yang mempunyai keunggulan yang kompetitif 

namun tidak memiliki spesialisasi dibanding regional provinsi yaitu sektor 

pertambangan, sektor industri, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor 

bangunan, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran.  Efek yang 

kedua yaitu sektor yang tidak mempunyai keunggulan kompetitif dan tidak 

memiliki spesialisasi yaitu sektor pertanian, sektor pengangkutan dan 

komunikasi, sektor keuangan, persewaan, bangunan, dan jasa, serta 

sektor jasa-jasa. 

2.  Analisis Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Setelah Pemakaran 

Salah satu keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi 

dicerminkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik dari 

besaran nilai nominal maupun dari besaran pertumbuhan ekonomi.  

PDRB merupakan agregasi dari seluruh nilai tambah yang timbul di 

wilayah domestik suatu daerah dalam waktu tertentu sebagai akibat 

bekerjanya sektor ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang 

normal, semakin cepat perputaran (aktivitas) roda perekonomian akan 

semakin besar pula nilai tambah yang ditimbulkannya. 
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Besarnya perubahan harga di tingkat produsen tercermin 

dari besarnya perbedaan antara PDRB atas dasar harga berlaku 

dengan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6.  PDRB Kabupaten Merauke dan Perkembangannya Tahun 2000-
2007. 

 

Tahun 

PDRB Atas Dasar Harga 
(ADH) Berlaku 

PDRB Atas Dasar Harga 
(ADH) Konstan 

Nilai 
(Jutaan Rp) 

Perkembangan 
(%) 

Nilai 
(Jutaan Rp) 

Perkembangan 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Sebelum 
Pemekaran 

Wilayah 

2000 759,343.83 -   759,343.83 - 

2001 857,137.67                11.41  814,249.09        6.74  

2002 1,038,038.80                17.43  896,217.89        9.15  

2003 1,196,237.49                13.22  952,824.65        5.94  

Sesudah 
Pemekaran 

Wilayah 

2004 1,400,595.35                14.59  1,026,731.42        7.20  

2005 1,708,225.65                18.01  1,127,260.28        8.92  

2006 2,131,681.32                19.86  1,247,135.40        9.61  

2007 2,289,148.14                  6.88  1,229,805.66       (1.41) 

Sumber : Data setelah diolah, 2011. 

Jika ditinjau secara umum totalitas nilai tambah bruto (NTB) 

atas dasar harga berlaku pada tahun 2000 mencapai Rp. 759,34 milyar 

dan terus berkembang sehingga pada tahun 2007 mencapai Rp. 2.289,14 

milyar. Dengan demikian dalam kurun waktu (2000-2007) telah 

berkembang menjadi 3,01 kali lipat.  PDRB atas dasar harga konstan 

pada periode yang sama berkembang menjadi 1,64 kali lipat, dari angka 
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nominal Rp. 759,34 milyar pada tahun 2000 menjadi Rp. 1.247,35 milyar 

pada tahun 2007. 

Jika ditinjau pada masa sebelum pemekaran wilayah (2000-

2003), perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten 

Merauke naik secara terus-menerus hingga 57,54 persen. Begitu juga 

dengan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan yang terus meningkat 

hingga 25,48 persen. 

 

Gambar 6.  Grafik PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku 
dan Konstan Tahun 2000-2003. 

 

Pada masa setelah pemekaran wilayah (2004-2007) 

perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Merauke 

tidak berbeda pada masa sebelum pemekaran wilayah, dimana nilainya 

juga naik secara terus-menerus hingga 117,01 dari tahun 2004. 

Sedangkan jika ditinjau pada nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 

perkembangan PDRB meningkat terus hingga 26,72 persen, akan tetapi 
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sempat mengalami penurunan drastis pada tahun 2007 bila dibandingkan 

pada 2006. 

 

 

Gambar 7. Grafik PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku 
dan Konstan Tahun 2004-2007 

 

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya 

sumbangan atau peranan masing-masing sektor ekonomi dalam 

membentuk nilai tambah di suatu daerah. Sektor ekonomi yang 

memberikan sumbangan paling besar terhadap pembentukan PDRB 

merupakan sektor yang memimpin (leading sektor). Sektor tersebut 

merupakan sektor yang memberikan warna terhadap struktur 

perekonomian suatu daerah. Sedikit saja terjadi perubahan, baik harga 

maupun produksi akan berdampak pada pembentukan nilai tambah pada 
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sektor tersebut, pada akhirnya menyebabkan perubahan struktur 

perekonomian suatu daerah. 

Tabel 7.  Peranan Sektor Ekonomi Terhadap Pembentukan PDRB Atas 
Dasar Harga Berlaku Tahun 2000-2007 (dalam persen) 

 

Sektor 

Sebelum Pemekaran 

Wilayah 

Setelah Pemekaran Wilayah 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Pertanian 53,80 52,75 52,15 57,87 57,02 56,84 54,46 48,72 

2. Pertambangan 
dan Penggalian 

0,83 0,87 0,84 0,71 0,69 0,74 0,97 1,61 

3. Industri 
Pengolahan 

2,77 3,05 2,85 2,79 2,90 2,85 2,85 3,08 

4. Listrik dan Air 
Bersih 

0,35 0,35 0,32 0,29 0,30 0,34 0,35 0,41 

5. Bangunan 6,40 6,37 5,93 4,77 4,47 4,45 6,09 8,36 
6. Perdagangan, 

Hotel, dan 
Restoran 

5,63 6,91 7,62 7,06 7,86 8,54 10,01 11,43 

7. Angkutan dan 
Komunikasi 

7,46 8,26 8,62 7,55 7,71 8,95 9,04 10,04 

8. Keu.,Persewaan, 
dan Jasa Per. 

4,34 2,13 2,07 1,79 1,73 1,81 1,23 1,95 

9. Jasa-jasa 18,43 19,30 19,60 17,18 17,31 15,49 14,99 14,40 

Sumber : Data setelah diolah, 2011. 

Perekonomian Kabupaten Merauke setelah pemekaran masih 

bercorak agraris.  Hal ini nampak dari besarnya peranan sektor pertanian 

dalam membentuk nilai tambah bagi perekonomian domestik.  Besarnya 

nilai tambah yang terbentuk pada sektor pertanian di Kabupaten Merauke 

sebagian besar berasal dari subsektor perikanan, subsektor tanaman 

bahan makanan, dan subsektor peternakan. 

Dalam kurun waktu delapan tahun (2000-2007) kontribusi sektor 

pertanian rata-rata 54,20 persen.  Share sektor pertanian pada tahun 
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2007 dalam pembentukan NTB di Kabupaten Merauke mencapai 48,72 

persen, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu 54,46 persen.  Sektor 

jasa-jasa memberikan sumbangan sebesar 17,09 persen sekaligus 

menempatkan sektor ini pada posisi terbesar kedua dalam pembentukan 

PDRB tahun 2007. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi 

berada pada posisi terbesar ketiga dengan sumbangan terhadap 

pembentukan PDRB mencapai 8,45 persen. Sektor ekonomi lainnya 

memberikan kontribusi bervariasi. Semakin besar nilai tambah yang 

terbentuk, semakin besar pula kontribusi yang diberikan dalam 

pembentukan PDRB, demikian juga sebaliknya. 

Secara umum dalam kurun waktu 2000-2007  rata-rata laju 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke mencapai 7,20 persen. 

Pertumbuhan pada tahun 2006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Merauke tercatat paling tinggi dalam kurun waktu tersebut yakni mencapai 

10,63 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke 

pada tahun 2007 tercatat paling rendah, yaitu mencapai minus 1,3 

persen. Dengan melihat struktur ekonomi Kabupaten Merauke yang 

bersifat agraris atau berbasis pada sektor pertanian khususnya pada sub 

sektor tanaman pangan bahan makanan seperti padi dan palawija, maka 

kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke yang cukup tinggi 

ini dapat menjadi titik tolak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 

agar dapat melanjutkan kebijakan pada subsektor ini, sehingga cita cita 
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pemerintah dan masyarakat daerah Kabupaten Merauke menjadi 

lumbung pangan nasional dapat terwujud.  

 

 
 
 

Gambar 8.  Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke Tahun 
2000-2003 

Jika ditinjau pada tahun 2000-2003 yang merupakan masa 

sebelum terjadinya pemekaran wilayah, seperti yang terlihat pada Gambar 

8, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke sempat mengalami 

kenaikan yang cukup berarti pada tahun 2002 hingga mencapai angka 

10,07 atau naik sebesar 2,84 persen dari tahun 2001.  Namun kenaikan 

ini tidak bertahan karena pada tahun selanjutnya pada tahun 2003 

mengalami penurunan hingga 3,75 persen.  Penurunan ini disebabkan 

salah satunya oleh pemekaran wilayah yang dimulai pada tahun 2003. 
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Gambar 9.  Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Merauke Tahun 2004-
2007 

 

Pada Gambar 9,  terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Merauke pada masa setelah pemekaran wilayah yaitu tahun 

2004-2007. Seperti yang terlihat pada gambar di atas pada tahun 2004 

hingga tahun 2006 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke 

cenderung meningkat.  Kenaikan secara terus menerus ini terjadi sebagai 

dampak pemekaran wilayah yang terjadi, dimana pemerintah daerah terus 

berupaya untuk menggali potensi ekonomi yang baru setelah pemekaran 

wilayah. Kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2006 karena pada 

tahun tersebut pemekaran wilayah di Kabupaten Merauke terakhir terjadi 

pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2005, sehingga pada tahun 2006 

Kabupaten Merauke telah benar-benar mandiri dan mampu meningkatkan 

kegiatan perekonomiannya. Namun pada tahun 2007 pertumbuhan 

ekonomi di Kabupaten Merauke mengalami penurunan drastis hingga 
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mencapai angka minus 1,39 persen. Menurunnya angka pertumbuhan di 

tahun 2007 ini dikarenakan pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 

2007 yang mencapai angka minus 11,17 persen yang disebabkan 

pertumbuhan perekonomian subsektor perikanan yang menurun di tahun 

ini hingga minus 22,83 persen. 

Penurunan angka pertumbuhan yang cukup tajam pada tahun 

2007 dipengaruhi oleh penurunan pada sub sektor perikanan. Penurunan 

ini dipicu oleh dua hal, yaitu pertama perpindahan pelabuhan ekport hasil-

hasil perikanan dari Kabupaten Merauke ke daerah lainnya.  Dengan 

melihat struktur ekonomi Kabupaten Merake yang bersifat agraris atau 

berbasis pada sektor pertanian khususnya pada sub sektor perikanan, 

kedua adalah pelabuhan ekspor kayu yang ada di Boven Digul sebelum 

pemekaran adalah wilayah administrasi Kabupaten Merauke, akan tetapi 

setelah pemekaran, maka Boven Digul menjadi Kabupaten baru, sehingga 

pengelollan pelabuhan ekspor kayu tersebut berada dibawah 

penegelolaan Kabupaten Boven Digul.  Penurunan angka pertumbuhan ini 

menjadi rambu–rambu bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki 

pengelolaan maupun kebijakan pada sub sektor ini sehingga Kabupaten 

Merauke sebagai kabupaten agropolitan dapat terwujud. 

Ekonomi merupakan salah satu indikator penting guna 

melakukan evaluasi dan koreksi terhadap program pembangunan 

ekonomi yang telah di laksanakan pada masa yang lalu.  Untuk mengukur 
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pertumbuhan ekonomi digunakan angka PDRB atas dasar harga konstan.  

Dalam perhitungan PDRB atas dasar harga konstan tersebut, pengaruh 

pertumbuhan harga telah di eliminir sehingga pertumbuhan yang di 

cerminkan adalah dalam periode waktu tertentu. Dalam kurun waktu 

2000–2007  rata–rata laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke 

mencapai 7,20 persen.  Pada tahun 2006, pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Merauke tercatat paling tinggi.  Dalam kurun waktu tersebut 

pertumbuhan ekonomi mencapai 10,63 persen, sedangkan pertumbuhan 

ekonomi Kabupaten Merauke pada tahun 2007 tercatat paling rendah, 

yaitu mencapai minus 1,3 persen. 

Dengan melihat struktur ekonomi Kabupaten Merauke yang 

bersifat agraris atau berbasis pada sektor pertanian khususnya pada sub 

sektor tanaman pangan bahan makanan seperti padi dan palawija, maka 

kenaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merauke yang cukup tinggi 

ini dapat menjadi titik tolak bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke 

agar dapat melanjutkan kebijakan pada subsektor ini, sehingga cita cita 

pemerintah dan masyarakat daerah Kabupaten Merauke menjadi lumbung 

pangan nasional dapat terwujud.  Karena Kabupaten Merauke adalah 

salah satu kabupaten yg tergolong daerah pertumbuhan, berkembang 

cepat. 

a. Perkembangan PDRB Perkapita Sebelum dan Sesudah Pemekaran 
  

Salah satu indikator ekonomi untuk membandingkan tingkat 

kemakmuran suatu daerah dengan daerah lainnya adalah PDRB 
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Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai 

PDRB atas dasar harga berlaku suatu tahun tertentu dengan penduduk 

pertengahan tahun pada tahun yang sama. Jadi besar kecilnya nilai 

PDRB Perkapita sangat tergantung dari nilai PDRB yang terbentuk dan 

jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan. Semkin tinggi an 

peningkatan angka PDRB perkapita suatu daerah, maka secara 

ekonomi telah terjadi peningkat kemakmuran di daerah tersebut. 

Tabel 8 . Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Perkapita 
Atas harga Berlaku Tahun 2000–2008 (Sebelum dan 
Sesudah Pemekaran). 

 

No. Tahun 
PDRB Perkapita 

(Rp) 
Persentase Pertumbuhan 

PDRB (%) 

1 2000 4,650,249.13  

2 2001 5,289,112.29 12.08 

3 2002 6,231,398.35 15.12 

4 2003 6,986,021.91 10.80 

5 2004 7,957,295.16 12.21 

6 2005 9,449,143.72 15.79 

7 2006 11,588,688.58 18.46 

8 2007 12,106,962.45 4.28 

9 2008 13,676,649.29 11.48 

Sumber: Data BPS Kab. Merauke, 2011. 

Angka PDRB Perkapita merupakan salah satu indicator untuk 

membandingkan tingkat kemakmuran suatu daerah dengan daerah lain. 

Semakin meningkat besaran PDRB yang dibarengi dengan perlambatan 

laju pertumbuhan penduduk, maka PDRB perkapita akan semakin besar 

yang diartikan sebagai adanya peningkatan kemakmuran. 

Pada tahun 2000 besaran PDRB perkapita Kabupaten Merauke 

mencapai Rp. 4,650,249.13 rupiah, sedangkan pada tahun 2008 besaran 
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tersebut telah mencapai Rp. 13,676,649.29 rupiah, yang berarti selam 

kurun waktu tersebut terjadi peningkatan besaran PDRB perkapita 

mencapai 294,11 persen. 

Dari tabel 9  tersebut dapat dilihat pula bahwa sejak tahun 2000 

laju pertumbuhan PDRB perkapita relative tinggi. Pertumbuhan paling 

tinggi dalam kurun waktu delapn tahun terakhir terjadi pada tahun 2006, 

sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 4,47 persen. Rata – 

rata pertumbuhan PDRB perkapita setiap tahun selama kurun waktu 

tersebut mencapai 24, 69 %. 

 

Gambar 10.  Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Merauke Tahun        
2000-2008. 
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b. PDRB Menurut Kelompok Sektor 

Struktur ekonomi akan mengalami perubahan selama proses 

pembangunan tetap berlangsung. Dalam perkembangannya struktur 

ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga sektor primer apabila output yang 

dihasilkan merupakan proses tingkat awal (dasar). Sektor yang masuk ke 

dalam kategori ini adalah sektor pertanian, sektor pertambangan dan 

penggalian. 

Kelompok sektor sekunder adalah kegiatan ekonomi yang 

sebagian besar inputnya berasal dari sektor primer. Sektor-sektor yang 

termasuk kedalam kelompok ini adalah sektor industry pengolahan,sektor 

listrik,gas,dan air bersih,serta bangunan. Sektor ekonomi yang belum 

masuk kedalam kedua kelompok sektor diatas, masuk kedalam kelompok 

sektor tersier. 

Tabel 9.  PDRB Kabupaten Merauke Atas Dasar Harga Berlaku Dirinci 
Menurut Kelompok Sektor Tahun 2000-2008 

Tahun/ 
Year  

Kelompok Sektor (juta rupiah)/Groups of 
Sektor (million rupiah) 

Jumlah/Total 

Primer/ Primary 
Sekunder/ 
Secondary 

Tersier/ 
Tertier 

2000 446,596.86 64,936.26 247,810.71 759,343.83 
2001 502,655.95 73,945.56 280,536.16 857,137.67 
2002 611,169.10 81,884.97 344,984.73 1,038,038.80 
2003 695,028.23 93,197.41 408,011.85 1,196,237.49 
2004 799,088.49 106,871.16 494,635.70 1,400,595.35 
2005 983,594.06 130,390.34 594,241.25 1,708,225.65 
2006 1,181,695.57 198,167.74 751,818.01 2,131,681.32 
2007 1,119,993.42 278,976.90 890,177.82 2,289,148.14 
2008 1,197,672.64 359,564.44 1,073,192.88 2,630,429.96 

            Sumber : Data diolah dari PDRB Sektoral 
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Berdasarkan kelompok sektor sebagaimana tertera pada Tabel 9, 

tampak bahwa selama kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir (2000-

2008), sektor primer nilai tambah bruto terbesar, selanjutnya sektor tersier 

dan sektor sekunder. Pada tahun 2000 nilai tambah bruto terbentuk pada 

sektor primer Rp 446.596,86 juta, sedangkan pada tahun 2008 nilai 

tersebut menjadi Rp. 1.197.672,64 juta atau mengalami pembesaran 2,81 

kali. Nilai tambah bruto yang terbentuk pada sektor tersier pada tahun 

2000 sebesar Rp.  247,810.71 juta, sedangkan pada tahun 2008 nilai 

tersebut menjadi Rp. 1,073,192.88 juta atau mengalami pembesaran 4,33 

kali. Sektor sekunder berkembang menjadi 5,53 kali, dari angka Rp. 

64,936.26 juta pada tahun 2000, menjadi Rp. 359,564.44 juta pada tahun 

2008. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas 

menyangkut  analisis pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke 

sebelum dan sesudah pemekaran wilayah dalam kurum waktu 2000-2007 

menunjukkan bahwa sektor pertanian sub sektor perikanan dan sektor 

perhubungan tidak mengalami pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi 

dimana kedua sektor tersebut mempunyai basis penunjang utama di 

Merauke. 

Sedangkan penurunan pada pertumbuhan ekonomi pada tahun 

2007 diakibatkan adanya perubahan pola perijinan yang membebaskan 

biaya ekspor bagi pengusaha yang bergerak dalam sektor perikanan 

khususnya perikanan tangkap. Untuk sektor pertanian tanaman pangan 
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penurunan perkembangan diakibatkan adanya kemarau yang 

berkepanjangan sehingga petani mengalami gagal panen. Untuk itu 

dengan turunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke tahun 2007 

tersebut kiranya menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk 

memperbaiki pengelolaan maupun kebijakan sektor pertanian ini agar 

tetap menjadi sektor unggulan Kabupaten Merauke sehingga dapat 

menunjang program pemerintah pusat menjadikan Kabupaten Merauke 

sebagai lumbung pangan nasional di kawasan timur. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Merauke sebelum 

pemekaran adalah adalah sektor pertanian dan sektor listrik, gas, 

dan air bersih, sedangkan sektor basis ekonomi unggulan setelah 

pemekaran adalah sektor pertanian dan sektor pengangkutan dan 

komunikasi. 

2. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merauke tahun 2001-

2003 sebesar 7,28 persen, sedangkan tahun 2004-2006 atau 

setelah pemekaran menjadi 8,58 persen kecuali pada tahun 2007 

mengalami penurunan akibat perpindahan pelabuhan ekspor 

perikanan ke daerah lain. 

B. Saran 

1. Diharapkan di masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten 

Merauke  senantiasa memberikan perhatian serius dan sungguh-

sungguh terhadap sektor pertanian sebagai sektor basis ekonomi 

yang dominan terhadap perkembangan ekonomi Kabupaten Merauke. 

2. Sektor pengangkutan dan komunikasi yang merupakan sektor 

unggulan seteleh pemekaran wilayah harus lebih diefektifkan 
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pengelolaannya untuk peningkatan sumbangsi dalam PDRB 

Kabupaten Merauke. 

3. Untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

maka pemerintah daerah harus berupaya lebih serius lagi dalam 

mengoptimalkan pengelolaan sektor pertanian, terutama pada 

subsektor tanaman pangan dan subsektor perikanan. 

4. Pemerintah daerah harus berupaya mengembalikan posisi Kabupaten 

Merauke sebagai  sentra ekspor hasil-hasil perikanan dengan 

mengembangkan pelabuhan ekspor. 
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