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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pembangunan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan secara terus menerus
untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Peningkatan kualitas hidup
manusia bukan hanya semata-mata meningkatkan kualitas hidup dari sisi ekonomi,
namun harus diikuti oleh perubahan struktur lainnya. Todaro & Smith (2012)
menyebutkan terdapat tiga nilai inti (core values) dari pembangunan, yaitu (1)
sustenance, (2) self-esteem, dan (3) freedom from servitude. Salah satu unsur penting
dalam pembangunan adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (the ability to
meet basic needs) yang biasanya dikaitkan dengan kemampuan ekonomi, diantaranya
meningkatnya pendapatan, meningkatnya kemampuan daya beli, semakin banyaknya
pilihan barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan lain sebagainya. Akan tetapi,
pemenuhan kebutuhan ini harus diikuti dengan unsur yang lain, yaitu meningkatnya
harga diri (misalnya melalui pendidikan, kesehatan, nilai sosial, dan lain sebagainya)
serta adanya kebebasan dalam menjalankan fungsi-fungsi dalam kehidupan.

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, pemerintah menyiapkan
seperangkat rencana dan pendanaan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan
pembangunan. Program dan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai tujuan yang
telah ditentukan, yang biasanya dinyatakan dalam visi dan misi pembangunan.
Sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan
pembangunan dan pencapaian tujuan, maka diperlukan indikator-indikator yang
dapat digunakan untuk menilai hasil capaian pembangunan tersebut. Seperti yang
telah dijelaskan sebelumnya, indikator pembangunan tidak semata-mata fokus hanya
pada indikator ekonomi namun juga indikator lain yang menunjukkan adanya
perubahan struktural dalam pembangunan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Temanggung Tahun 2018–2023 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
yang disusun dengan berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
melalui pembangunan manusia dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi
unggulan daerah yang berkelanjutan, serta peningkatan tata kelola pemerintahan
yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mencapai kesejahteraan
masyarakat dengan pendekatan teknokratis, politis, dan partisipatif maka
dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2018-2023. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator
kinerja pembangunan daerah.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung periode RPJMD Tahun
2018-2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem, Marem,
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Gandem”. Sedangkan untuk mencapai visi tersebut, disusun tiga misi, yaitu misi
pertama, Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan
berdaya. Misi kedua dan ketiga yaitu mewujudkan pemberdayaan ekonomi
kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan; serta
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang
berkualitas.

Di antara indikator ekonomi yang digunakan untuk mengetahui capaian hasil
pembangunan di Kabupaten Temanggung adalah pertumbuhan ekonomi. Indikator ini
menunjukkan berapa tingkat persentase perubahan produk domestic regional bruto
di kabupaten ini. Pertumbuhan ekonomi yang positif mengindikasikan adanya
peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi tahun ini
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara, pertumbuhan ekonomi negatif
menunjukkan penurunan nilai barang dan jasa pada kegiatan ekonomi dibandingkan
dengan tahun lalu. Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 telah menyebabkan
banyak aktivitas ekonomi yang lumpuh akibat kebijakan pembatasan mobilitas
masyarakat, sehingga kontraksi ekonomi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.
Dampak lain dari adanya pandemic ini juga menyebabkan indikator lain terpengaruh,
misalnya tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, nilai
tukar petani, dan lain sebagainya.

Dalam upaya untuk memahami kondisi makro ekonomi daerah, perlu
dilakukan upaya yang sistematis untuk melakukan analisis terhadap indikator-
indikator yang dijadikan sebagai ukuran kesuksesan kegiatan pembangunan.
Beberapa jenis indikator yang digunakan diantaranya adalah PDRB, PDRB perkapita,
inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani (NTP), pertumbuhan
ekonomi, kemiskinan, dan indikator lain yang terkait. Analisis indikator makro
merupakan penjelasan kondisi dan perkembangan dari variabel makro dalam
pembangunan. Disamping itu juga dijelaskan bagaimana keterkaitan antar variabel
sehingga didapatkan informasi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar
pengambilan keputusan.

Terkait dengan adanya pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih
diupayakan penanganannya, maka analisa makro juga harus dilakukan untuk
mengetahui dampak yang ditimbulkan secara makro. Disisi lain, analisa ini juga
sangat berguna untuk menentukan arah pembangunan selanjutnya dalam mencapai
tujuan yang telah ditentukan. Penyesuaian kebijakan, program, maupun kegiatan
merupakan salah satu upaya adaptasi dan modifikasi atas perencanaan yang telah
dibuat sebelumnya. Kesemuanya ini merupakan usaha untuk melaksanakan
pembangunan terutama dalam bidang ekonomi dan mampu mencapai visi dalam
mewujudkan masyarakat Kabupaten Temanggung yang tentrem, marem, dan gandem.
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1.2. Tujuan Kegiatan
Tujuan dari kegiatan Analisis Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung Tahun 2020
adalah:

1) Teridentifikasinya data-data indikator Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020 serta proyeksinya di tahun 2021-2024.

2) Menganalisis indikator ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang ada
terkait pertanyaan penelitian Why, How and What For untuk masing-masing
indikator ekonomi makro yang telah teridentifikasi.

3) Melakukan perbandingan dan pemetaan dari indikator ekonomi makro yang
ada.

4) Menganalisis faktor pengungkit, korelasi/pengaruh antar faktor pada Indikator
Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung serta multiplier effect-nya.

5) Menganalisis strategi dan rekomendasi kebijakan melalui identifikasi program
atau kegiatan yang bisa membantu meningkatkan indikator ekonomi makro
Kabupaten Temanggung.

1.3. Sasaran Kegiatan
Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan telaah atas kinerja perekonomian di
Kabupaten Temanggung serta kinerja pada bidang lainnya. Dengan demikian, hasil
kegiatan ini ditujukan bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1) Kepala daerah, Badan perencana pembangunan daerah, dan OPD serta
stakeholder lain yang terkait.

2) Penyusunan dokumen ini untuk memberikan gambaran atau pendekatan yang
dapat mempermudah perencanaan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten
Temanggung.

1.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan selama 180 hari kalender dengan rincian sebagai berikut:

No
.

Kegiatan Ja
n

Fe
b

Ma
r

Ap
r

Me
i

Ju
n

Ju
l

Ag
s

Se
p

Ok
t

1 Persiapan kegiatan
Persiapan
administrasi
kegiatan (Input DPA,
SK PPTK, SK Satf
Adm., SK Tim
Teknis, KAK)
Penjajakan
kerjasama dengan
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beberapa lembaga
penelitian, pusat
studi dan perguruan
tinggi
Persiapan dan tanda
tangan PKS

2 Pelaksanaan
kerjasama kegiatan
Penyusunan
proposal riset,
metodologi dan
analisis kegiatan
Studi literatur dan
analisis gambaran
umum wilayah studi
Pemaparan laporan
pendahuluan
Survey dan
pengumpulan data
primer, sekunder,
dan FGD
Analisis data
Pemaparan laporan
antara
FGD II dengan
stakeholder terkait
Analisis perumusan
kebijakan dan
rekomendasi tindak
lanjut
Pemaparan laporan
akhir

3 Akhir kegiatan
Expose hasil studi

1.5. Kebutuhan Data
Untuk mendukung kegiatan penyusunan kajian teknokratik ini, diperlukan
dukungan data terkait Kabupaten Temanggung dari beberapa pihak, diantaranya:



13

1) Data terbitan BPS Temanggung : Temanggung dalam angka (2010 – 2020);
PDRB ADHK LU (2010-2020); PDRB ADHK Pengeluaran (2010-2020); Inflasi;
Kemiskinan; Indeks Gini; Indeks Williamson; NTP, TPT; IPM

2) Perda/Perbup Temanggung : Penentuan komoditi unggulan; program strategis
perekonomian; data investasi daerah; pengelolaan BUMD

3) BPS Kabupaten Berbatasan dengan Temanggung : Kabupaten dalam angka;
RPJMD

1.6. Sistematika Penulisan
Laporan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang disesuaikan dengan tujuan
kegiatan. Untuk mempermudah penyusunan outline laporan, maka berikut disajikan
kembali tujuan kegiatan yang telah diberikan kode, untuk selanjutnya dijabarkan
dalam masing-masing bab.

1) Teridentifikasinya data-data indikator Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2020 (1A) serta proyeksinya di tahun 2021-2024 (1B)

2) Menganalisis indikator ekonomi makro Kabupaten Temanggung yang ada
terkait pertanyaan penelitian Why, How and What For untuk masing-masing
indikator ekonomi makro yang telah teridentifikasi (2)

3) Melakukan perbandingan (3A) dan pemetaan dari indikator ekonomi makro
yang ada (3B)

4) Menganalisis faktor pengungkit (4A), korelasi/pengaruh antar faktor pada
Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Temanggung (4B) serta multiplier effect-
nya (4C)

5) Menganalisis strategi dan rekomendasi kebijakan melalui identifikasi program
atau kegiatan (5A) yang bisa membantu meningkatkan indikator ekonomi
makro Kabupaten Temanggung (5B)

Secara keseluruhan terdapat 7 bab yang akan menjadi pokok bahasan dalam kajian
teknokratik ini. Ketujuh bab tersebut adalah:

BAB 1 Pendahuluan → Penjabaran KAK
1.1. Latar Belakang
1.2. Tujuan Kegiatan
1.3. Sasaran Kegiatan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2 Landasan Teori
2.1. Pembangunan Ekonomi
2.2. Pertumbuhan Ekonomi
2.3. Masalah dalam Pembangunan Ekonomi

2.3.1. Pertumbuhan ekonomi
2.3.2. Inflasi
2.3.3. Pengangguran
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2.3.4. Kemiskinan
2.3.5. Ketimpangan

2.4. Pembangunan Manusia
2.5. Metode Peramalan kuantitatif

BAB 3 Gambaran Umum Kondisi Ekonomi Makro Daerah → 1A,2
3.1. Pertumbuhan Ekonomi

3.1.1. Trend pertumbuhan selama 2010-2019
3.1.2. Pertumbuhan sektoral 2010-2019

3.2. Struktur Ekonomi 2010-2019
3.3. PDRB per Kapita
3.4. Inflasi
3.5. Angka Kemiskinan
3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
3.7. Ketimpangan Pendapatan
3.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3.9. Nilai Tukar Petani (NTP)

BAB 4 Perbandingan dengan Daerah/Kawasan Sekitar → 3A,3B
4.1. Arah Pembangunan Daerah (sumber RPJPD dan RPJMD) -> dibandingkan
dengan Provinsi dan kawasan Purwomanggung (Kab. Wonosobo, Kota Magelang, Kab.
Purworejo, Kab. Magelang)
4.2. Kinerja Pembangunan Ekonomi Daerah -> perbandingan tiga tahun terakhir
untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi dan TPT.

BAB 5 Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Daerah 2021-2024 → 1B
5.1. Metode Peramalan/Forecasting
5.2. Hasil Peramalan Indikator Ekonomi Makro -> tergantung ketersediaan data

BAB 6 Analisis Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi Kab. Temanggung →
4A,4B,4C
6.1. Metode Regresi Berbasis Kerangka Keynesian-Cross
6.2. Hasil Analisis Regresi -> tergantung ketersediaan data

BAB 7 Kesimpulan dan Rekomendasi → 5A,5B
7.1. Kesimpulan
7.2. Rekomendasi
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BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1. Pembangunan Ekonomi
Sebelum dekade 1960-an, pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan
ekonomi nasional – di mana keadaan ekonominya mula-mula relative statis selama
jangka waktu cukup lama – untuk menaikkan dan mempertahankan laju
pertumbuhan GNP-nya hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per
tahun. Namun demikian, pengertian pembangunan ekonomi mengalami perubahan
karena pengalaman pada tahun 1950-an dan 1960-an menunjukkan bahwa
pembangunan yang berorientasikan pada pertumbuhan GNP saja tidak akan mampu
memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan secara mendasar di Negara
Sedang Berkembang. Hal ini tampak pada taraf dan kualitas hidup sebagian besar
masyarakat di Negara Sedang Berkembang yang tidak mengalami perbaikan
meskipun target pertumbuhan GNP per tahun telah tercapai. Dengan kata lain, ada
tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan ekonomi
secara sempit (Arsyad, 2016).

Berkaca pada pengalaman masa lalu tersebut, pembangunan ekonomi kini
didefinisikan sebagai proses multidimensional yang mencakup perubahan mendasar
dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional, dengan tetap
mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan
serta pengentasan kemiskinan (Todaro & Smith, 2012). Dengan kata lain,
pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan (well-being)
masyarakatnya (Schafner, 2014). Pembangunan ekonomi mempunyai tiga nilai inti
(Todaro & Smith, 2012), yaitu:

1. Sustenance: Mampu memenuhi kebutuhan dasar.
2. Self-Esteem: Mampu menjadi manusia yang sesungguhnya.
3. Freedom from Servitude: Mampu untuk memilih.

Pembangunan ekonomi setidaknya harus memiliki tiga sasaran berikut (Todaro
& Smith, 2012), yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang kebutuhan
pokok, seperti makanan, rumah, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. Meningkatkan derajat kehidupan, termasuk meningkatkan pendidikan,
penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang lebih baik serta perhatian yang
lebih besar untuk nilai-nilai kemanusiaan dan kebudayaan.

3. Memperluas pilihan sosial dan ekonomi bagi setiap orang maupun negara.
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2.2. Masalah dalam Pembangunan Ekonomi
2.2.1. Pertumbuhan ekonomi

Secara teoretis pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan fenomena trickle-down
effect (efek meresap ke bawah), yaitu penurunan tingkat kemiskinan yang disebabkan
oleh perubahan-perubahan perekonomian akibat adanya pertumbuhan. Perubahan-
perubahan yang membawa perbaikan pada kehidupan masyarakat miskin antara lain
perbaikan jasa yang disediakan pemerintah (kesehatan, pendidikan, asuransi) dan
kenaikan inklusivitas pasar tenaga kerja terhadap masyarakat berpendidikan rendah.
Pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan trickle-down effect sering disebut
sebagai pertumbuhan inklusif.

Namun, pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi tidak selalu dibarengi
dengan perbaikan kondisi masyarakat miskin. Masyarakat yang berada pada
tingkatan pendapatan teratas cenderung memiliki kemampuan lebih untuk
mengalami perbaikan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas, sehingga
pertumbuhan ekonomi hanya terjadi sebatas pada masyarakat yang berpendapatan
tinggi. Sebaliknya, masyarakat berpendapatan bawah memiliki endowment dan
kualitas sumber daya manusia yang kecil sehingga cenderung sulit untuk mengalami
peningkatan pendapatan. Pertumbuhan yang non-inklusif seperti ini akan ditandai
dengan peningkatan ketimpangan pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan yang erat dengan ketimpangan
ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi hanya dialami oleh golongan berpendapatan
tinggi, maka pertumbuhan akan terjadi dibarengi dengan peningkatan ketimpangan
pendapatan. Sebaliknya, pertumbuhan yang inklusif akan dibarengi oleh penurunan
ketimpangan pendapatan. Secara teoretis, hubungan ini disebut sebagai Kuznet’s
Inverted U Hypothesis. Hipotesis ini menyebutkan bahwa pada tingkat awal
pembangunan (nilai pendapatan per kapita rendah) pertumbuhan yang terjadi akan
dibarengi oleh kenaikan ketimpangan pendapatan. Namun, ketika perekonomian
semakin bergerak maju, pertumbuhan yang terjadi akan cenderung bersifat inklusif,
sehingga pertumbuhan yang terjadi akan menurunkan ketimpangan pendapatan
(Todaro & Smith, 2012; Schafner, 2014).

2.2.2. Inflasi

Inflasi yang stabil dan terkendali akan menciptakan perekonomian yang stabil. Suatu
pemerintah daerah perlu memahami bahwa inflasi adalah kenaikan harga secara
umum dan terus-menerus. Berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu demand-pull inflation dan cost-push inflation. Demand-pull inflation,
atau inflasi tarikan permintaan, adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh
naiknya permintaan masyarakat akan suatu barang dan jasa pada saat tertentu.
Sedangkan cost-push inflation, atau inflasi dorongan penawaran, adalah kenaikan
harga yang disebabkan oleh naiknya biaya produksi. Secara grafis, perbedaan kedua
jenis inflasi ini dapat ditunjukkan oleh Gambar 2.1 berikut.
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Gambar 2.1 Demand-Pull dan Cost-Push Inflation

Pada kasus demand-pull inflation, kenaikan harga mendorong pertumbuhan
ekonomi. Pada gambar di atas ditunjukkan oleh kenaikan P0 ke P1 yang menyebabkan
permintaan agregat bergeser ke kanan (PDRB naik). Sementara itu, pada kasus cost-
push inflation, kenaikan harga tidak mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada gambar
di atas ditunjukkan oleh kenaikan P0 ke P1 yang menyebabkan permintaan agregat
bergeser ke kiri (PDRB turun). Dengan demikian, jika di suatu daerah terjadi inflasi,
maka perlu diidentifikasi faktor penyebabnya. Karena berbeda faktor penyebab, maka
kebijakan untuk mengatasinya juga berbeda.

2.2.3. Pengangguran

Suatu pemerintah daerah juga perlu memastikan kesempatan kerja yang sebanyak-
banyaknya sehingga angka pengangguran bisa ditekan seminimal mungkin. Pekerja
menganggur karena berbagai alasan, dan pembuat kebijakan biasanya lebih
mengkhawatirkan satu jenis pengangguran daripada jenis lainnya. Ada empat cara di
mana seorang pekerja bisa berakhir menjadi pengangguran: (1) beberapa pekerja
kehilangan pekerjaan mereka karena PHK atau penutupan pabrik (atau pekerja yang
kehilangan pekerjaan); (2) beberapa pekerja meninggalkan pekerjaan mereka (pekerja
yang meninggalkan pekerjaan); (3) beberapa pencari kerja memasuki kembali pasar
tenaga kerja setelah menghabiskan beberapa waktu di sektor non-pasar (reentrants);
dan (4) beberapa pencari kerja baru di pasar kerja, seperti lulusan sekolah menengah
atau perguruan tinggi baru (pendatang baru). Oleh karena itu, pengangguran bisa
dibedakan berdasarkan penyebabnya. Berikut adalah jenis pengangguran menurut
penyebabnya (Borjas, 2013):

1. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional muncul karena baik
pekerja maupun perusahaan membutuhkan waktu untuk mencari satu sama
lain dan untuk mencerna informasi tentang nilai dari kecocokan pekerjaan.
Adanya pengangguran friksional tidak menunjukkan bahwa ada masalah
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struktural mendasar dalam perekonomian, seperti ketidakseimbangan antara
jumlah pekerja yang mencari pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia.
Akibatnya, pengangguran friksional tidak dilihat sebagai bahaya oleh pembuat
kebijakan. Beberapa kebijakan yang bisa mengurangi pengangguran friksional,
antara lain seperti menyediakan pekerja dengan informasi tentang lowongan
pekerjaan dan memberikan informasi kepada perusahaan tentang pekerja yang
menganggur.

2. Pengangguran musiman. Petani selama menunggu masa panen atau musim
tanam kembali, mereka harus menunggu setidaknya selama tiga bulan. Masa
menunggu tersebut membuat mereka bisa dikatakan sebagai pengangguran
musiman. Ketika mereka sudah panen dan menanam kembali, maka mereka
tidak bisa dikatakan menganggur lagi. Pola dan fluktuasi pengangguran
musiman biasanya sangat dapat diprediksi. Akibatnya, pengangguran
musiman bukanlah masalah yang berbahaya bagi pembuat kebijakan.

3. Pengangguran struktural. Pengangguran struktural muncul ketika jenis orang
yang mencari pekerjaan tidak “cocok” dengan pekerjaan yang tersedia. Setiap
saat, beberapa sektor ekonomi tumbuh dan sektor lain menurun. Jika
keterampilan dapat ditransfer secara sempurna lintas sektor, pekerja yang
diberhentikan bisa dengan cepat pindah ke sektor yang sedang tumbuh.
Namun, keterampilan bersifat khusus untuk setiap pekerjaan atau industri,
dan pekerja yang diberhentikan belum tentu memiliki kualifikasi yang
dibutuhkan di sektor yang berkembang. Akibatnya, perpindahan pekerja yang
menganggur dapat berlangsung lama karena mereka harus mengasah kembali
keterampilan mereka. Pengangguran struktural dengan demikian muncul
karena ketidakcocokan antara keterampilan yang bisa disediakan oleh pekerja
dan keterampilan yang dituntut oleh perusahaan.

2.2.4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah kondisi di mana masyarakat tidak mampu mencapai
kesejahteraannya (Schafner, 2014). Karena kebutuhan manusia itu bermacam-
macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Secara garis besar definisi
miskin dapat dipilah menjadi dua aspek, yaitu: (1) aspek primer, yaitu berupa miskin
aset (harta), organisasi sosial politik, pengetahuan dan keterampilan; serta (2) aspek
sekunder, yaitu berupa miskin terhadap jaringan sosial, sumber-sumber keuangan
dan informasi (Arsyad, 2016a).

Suryahadi dkk. (2009) meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan
kemiskinan pada periode 1984-2002 dengan fokus pada komposisi sektoral serta
membagi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan menurut desa dan kota. Mereka
menemukan bahwa pertumbuhan pertanian di pedesaan adalah cara yang paling
efektif untuk mengurangi kemiskinan di pedesaan. Selain itu, pertumbuhan jasa di
pedesaan dan perkotaan mampu mengurangi kemiskinan di sebagian besar sektor
dan lokasi. Bhattacharyya & Resosudarmo (2015) juga meneliti hubungan
pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dengan data 26 provinsi dari tahun 1977-
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2010. Mereka menemukan bahwa pertumbuhan di sektor non-pertambangan
signifikan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Di sisi lain, pertumbuhan
ekonomi secara umum dan pertumbuhan di sektor pertambangan tidak memiliki
dampak yang signifikan pada kemiskinan dan ketimpangan. Akselerasi pertumbuhan
di sektor non-pertambangan mampu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan,
sedangkan akselerasi di sektor pertambangan justru meningkatkan kemiskinan. Hal
ini terjadi karena di Indonesia akses penduduk miskin terhadap sektor pertambangan
relatif lebih rendah daripada akses terhadap sektor non-pertambangan, terutama
sektor pertanian dan jasa di perkotaan.

2.2.5. Ketimpangan Pendapatan

Pemerataan pembangunan biasanya sangat terkait dengan kemiskinan karena
semakin rendah tingkat kemerataan berarti semakin lebar jurang atau gap antara
masyarakat kaya dan masyarakat miskin, maka secara logika kemiskinan semakin
meluas. Ada beberapa cara untuk mengukur kesenjangan dan distribusi pendapatan,
namun alat analisis yang sering digunakan adalah Kurva Lorenz dan Koefisien Gini.
Gambar 2.2 berikut menunjukkan keterkaitan antara Kurva Lorenz dan Koefisien
Gini.

Gambar 2.2 Kurva Lorenz dan Koefisien Gini

Salah satu cara untuk menunjukkan distribusi pendapatan adalah dengan
menggunakan kurva Lorenz. Gambar di bawah menunjukkan kurva Lorenz di mana
sumbu tegak menunjukkan prosentase pendapatan dan sumbu horizontal
menunjukkan persentase penduduk. Kurva OBA adalah kurva Lorenz. Jika kurva
Lorenz semakin jauh dari garis diagonal OA maka distribusi pendapatan semakin
tidak merata. Koefisien Gini didefinisikan sebagai rasio antara luas daerah OAB dan
OAC. Secara matematis, Koefisien Gini dapat dirumuskan sebagai berikut:
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Keterangan :

KG = Angka Koefisien Gini,
Xi = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i,
fi = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i,
Yi = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

Kelas i umumnya dibagi menjadi tiga kelas, yaitu:

• 40 persen penduduk berpendapatan rendah
• 40 persen penduduk berpendapatan menengah
• 20 persen penduduk berpendapatan tinggi.

Angka Koefisien Gini berkisar antara 0 dan 1. Jika angka Koefisien Gini = 0,
berarti merata mutlak dan apabila angka Koefisien Gini = 1, berarti ketidakmerataan
mutlak. Dalam kenyataan angka Koefisien Gini 0 dan 1 tidak mungkin terjadi. Hal ini
terjadi karena seluruh pendapatan di suatu daerah tidak mungkin dihasilkan oleh
satu orang dan seluruh pendapatan di daerah tersebut tidak mungkin didistribusikan
secara merata sempurna. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat
timpang bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata
bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35.

Selain Kurva Lorenz dan Koefisien Gini, ada dua indikator lain yang dapat
digunakan untuk mengukur ketimpangan, yaitu:

1. Indeks Theil

Indeks Theil merupakan salah satu alat yang digunakan dalam menganalisis
ketimpangan akibat distribusi pendapatan (Cowell, 2003). Salah satu ciri khas dari
indeks ini adalah penggunaan informasi yang ada dalam menganalisis struktur
maupun distribusi ketimpangan. Cowell (2003) menyebutkan bahwa indeks ini
dipilih karena beberapa hal yaitu: (1) memberikan kriteria kekayaan yang lebih
dalam konteksnya; (2) menganalisis risiko dari ketimpangan tersebut.

Indeks ini dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan. Data yang diperlukan
untuk menghitung indeks ini adalah PDRB per kapita setiap wilayah dan jumlah
penduduk. Nilai Indeks Theil yang mendekati 1 (satu) artinya tingkat ketimpangan
sangat tinggi sedangkan bila nilainya mendekati 0 (nol) maka semakin merata tingkat
pembangunan antar wilayahnya. Formulasi Theil Index (Td) adalah:
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di mana: yij = PDRB perkapita kabupaten i di provinsi j
Y = Jumlah PDRB perkapita seluruh provinsi j
n = Jumlah penduduk kabupaten i di provinsi j
N = Jumlah penduduk seluruh kabupaten

2. Indeks Williamson

Salah satu ukuran ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah Indeks
Williamson. Indeks ini merupakan coefficient of variation yang sering digunakan untuk
mengukur suatu perbedaan. Indeks Williamson menggunakan Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) perkapita sebagai data dasar. Penggunaan ini didasarkan atas
tujuan penggunaan yaitu memperbandingkan tingkat pembangunan antarwilayah
dan bukan tingkat kemakmuran antarkelompok. Formulasi Indeks Williamson adalah
sebagai berikut:

�� = �=1
�� ��−� 2 ��

�

�
, 0 < Vw < 1

di mana:
yi= PDRB perkapita daerah i
ȳ = PDRB per kapita rata-rata seluruh daerah
fi = Jumlah penduduk daerah i
n = Jumlah penduduk seluruh daerah

Formulasi Indeks Williamson ini menggunakan ukuran tertimbang sehingga
dapat dibandingkan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Nilai Indeks
Williamson mendekati 1 (satu) mengindikasikan ketimpangan tinggi (sangat timpang)
dan bila mendekati 0 (nol) berarti semakin merata (Syafrizal, 2008).

2.3. Pembangunan Manusia
2.3.1. Definisi Pembangunan Manusia

Definisi asli pembangunan manusia dinyatakan oleh United Nations of Development
Program (UNDP) dalam Human Development Report (2008) sebagai berikut:

“Pembangunan manusia adalah proses memperluas pilihan manusia. Pada
prinsipnya, pilihan-pilihan ini bisa tak terbatas dan berubah seiring
berjalannya waktu. Tetapi di semua tingkat perkembangan, tiga hal yang
penting adalah agar manusia menjalani kehidupan yang panjang dan sehat,
memperoleh pengetahuan serta memiliki akses ke sumber daya yang
dibutuhkan untuk mencapai standar kehidupan yang layak. Jika pilihan-
pilihan penting ini tidak tersedia, maka banyak peluang lain tidak bisa
diakses.”
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Costantini & Monni (2008) menyatakan bahwa pembangunan manusia harus
menjadi tujuan pertama kebijakan pembangunan internasional, sedangkan
peningkatan kesejahteraan manusia diperlukan untuk memastikan kehidupan yang
berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dianggap sebagai langkah
pertama dan paling penting untuk memasukkan konsep keberlanjutan secara luas ke
dalam tahap-tahap pembangunan (Ulengin et al., 2011).

2.3.2. Indeks Pembangunan Manusia

UNDP mengklaim bahwa kesejahteraan sosial lebih baik dievaluasi menggunakan IPM
daripada PDB per kapita karena PDB per kapita hanya mencerminkan pendapatan
rata-rata (Ulengin et al., 2011). Pada Human Development Report 1990 diperkenalkan
tiga indikator pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan
dan standar hidup layak. Dari ketiga dimensi tersebut kemudian diturunkan empat
indikator yang digunakan untuk mengukur IPM, yaitu angka harapan hidup saat
lahir (AHH), angka melek huruf (AMH), gabungan angka partisipasi kasar (APK), serta
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita/Pengeluaran per kapita.

Secara berkala UNDP melakukan penyempurnaan dalam penghitungan IPM.
Tahun 2010, UNDP melakukan penyempurnaan kembali dengan tetap menggunakan
tiga dimensi yang sama namun menggunakan indikator yang berbeda, yaitu angka
harapan hidup saat lahir (AHH), rata-rata lama sekolah (RLS), harapan lama sekolah
(HLS), serta Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita/Pengeluaran per kapita. Metode
agregasi IPM pun mengalami penyempurnaan, yaitu dari rata-rata aritmatik menjadi
rata-rata geometrik. Sementara itu, metode agregasi untuk indeks pendidikan
berubah dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Secara ringkas,
perbedaan metode perhitungan IPM tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbedaan Metode Perhitungan IPM

Dimensi Indikator
Metode Lama Metode Baru

Umur Panjang dan
Hidup Sehat

Angka Harapan Hidup
Saat Lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup Saat
Lahir (AHH)

Pengetahuan
Angka Melek Huruf (AMH)

Harapan Lama Sekolah
(HLS)

Kombinasi Angka
Partisipasi Kasar (APK)

Rata-rata Lama Sekolah

Standar Hidup
Layak

PDB per Kapita PNB per Kapita

Agregasi Rata-rata Aritmatik Rata-rata Geometrik
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2.4. Metode Peramalan Kuantitatif
Menurut Lind et al. (2012), data runtun waktu memiliki 4 (empat) komponen yaitu:
kecenderungan (trend), musiman (seasonality), siklus (cycle), dan variasi acak
(random variation). Secara umum, model dalam peramalan dengan metode runtun
waktu mengasumsikan bahwa variasi acak dirata-rata sepanjang waktu. Peramalan
menitikberatkan pada ketiga komponen yaitu musiman, siklus dan kecenderungan.
Secara statistika, model runtun waktu adalah model yang mana nilai sebuah variabel
yt adalah fungsi dari nilai variabel sebelumnya (yt-1, yt-2,….) dan gangguan acak
(random disturbances) sekarang dan nilai sebelumnya (et, et-1, et-2,…).

Model yang biasa digunakan dalam model runtun waktu dalam memprediksi
nilai masa mendatang menggunakan informasi atau nilai masa lalu dari variabel
ekonomi yt, antara lain Naive Method, Autoregressive (AR), Moving Average (MA),
Weighted Moving Average (WMA), Autoregressive Moving Average (ARMA),
Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Exponential Smoothing, Exponential
Smoothing with Trend Adjustment.

2.4.1. Naive Method

Naive method merupakan metode runtun waktu sederhana. Nilai prediksi pada
periode saat ini diramalkan sama dengan nilai pada periode sebelumnya dan
dirumuskan sebagai berikut.

yt= yt-1

2.4.2. Autoregressive (AR)

Salah satu model statistika yang menggambarkan pembentukan data adalah proses
autoregressive. Secara umum, model autoregressive dengan order p, AR(p)
dirumuskan sebagai berikut.

yt=™+ ⎝ 1 yt-1+ ⎝ 2 yt-2+ ⎝ 3yt-3+ ………+ ⎝ p yt-p+ et
t=1,2,…..,T

di mana ™ adalah parameter intersep dan ⎝ i adalah unknown parameter i dari model
autoregressive dengan order p, AR(p). Disturbances, et, diasumsikan tidak berkorelasi,
mempunyai mean nol dan varians konstan ⌠e2 yang dapat dinotasikan et~(0,⌠t2), yaitu
disturbances menyebar normal dengan mean 0 (nol) dan varian ,⌠t2.

2.4.3. Moving Average (MA)

Model rata-rata bergerak dengan order q, MA(q) dapat dirumuskan sebagai berikut.

Yt= ⎧ + 〈oet + 〈1et-1+ 〈2et-2+ ………+〈qet-q
t=1,2,…..,T
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di mana ⎧ adalah parameter intercept dan 〈i adalah unknown parameter, i, dari model
moving average dengan order q, MA(q). Disturbances, et, diasumsikan white noise error
stochastic term, et~(0,⌠t2) .

2.4.4. Weighted Moving Average (WMA)

Metode Weighted Moving Average (WMA) merupakan metode MA yang telah diberi
bobot. Sebagai contoh dalam analisis peramalan konsumsi yang akan datang,
mungkin pengaruhnya lebih besar dipengaruhi oleh konsumsi pada satu periode
sebelumnya dibandingkan 2, 3, 4 periode sebelumnya. Maka dari itu, diperlukan
bobot yang berbeda atas periode-periode historis yang ada. Model Exponentially
Weighted Moving Average seringkali digunakan dalam metode peramalan dan dikenal
sebagai Brown’s Simple Exponential Smoothing.

2.4.5. Autoregressive Moving Average (ARMA)

Model runtun waktu yang mengandung komponen autoregressive (AR) dan moving
average (MA) disebut dengan ARMA (p,q) di mana p dan q adalah order dari komponen
AR dan MA. Model statistik dari ARMA(p,q) secara umum dapat dirumuskan sebagai
berikut.

yt =™ +⎝ 1yt-1+ ⎝ 2yt-2 +…….+⎝ pyt-p + et + 〈1et-1 + 〈2et-2+……..+ 〈qet-q

2.4.6. Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)

Pembahasan proses time series AR, MA dan ARMA didasarkan pada asumsi bahwa
time-series adalah proses stationer. Akan tetapi, banyak time-series yang diobservasi
cenderung non-stasioner. Contoh AR(1) dengan ⎝ 1=1 (yang disebut dengan random
walk), adalah bukan proses yang stasioner (Granger et al., 1986):

yt = yt-1+et

Banyak series variabel ekonomi dan finansial (stock prices) mempunyai
karakteristik non-stasioner (khususnya random walk). Untungnya, banyak proses
time-series yang tidak stasioner dapat ditransformasikan dengan melakukan
perbedaan tingkat pertama atau lebih, untuk membuatnya stasioner. Contoh:

Perbedaan tingkat satu xt = yt-yt-1
Perbedaan tingkat dua wt = (yt-yt-1)-( yt-1-yt-2)

Runtun waktu semacam itu disebut integrated processes. Banyaknya
differencing untuk mendapatkan time series yang stasioner disebut order dari proses
terintegrasi. Jika xt adalah sebuah runtun waktu yang sudah dibuat stasioner dengan
differencing satu kali atau lebih dari runtun waktu yang asli, yt, maka bisa
direpresentasikan, xt, menggunakan model ARMA (p,q) dan mengestimasi parameter-
parameternya. Dalam kasus ini series yt disebut dengan proses autoregressive-
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integrated-moving average order p,d,q di mana d menunjukkan banyaknya differencing
untuk mendapatkan series stasioner.

2.4.7. Exponential Smoothing

Metode Exponential Smoothing menggunakan perbedaan hasil ramalan dengan nilai
kenyataan untuk peramalan periode yang akan datang. Adapun rumus untuk metode
exponential smoothing adalah sebagai berikut.

yt = yt-1+ß(et-1)

di mana ß merupakan konstanta smoothing (0≤ ß ≤1). Konstanta smoothing dapat
diubah dengan memberikan bobot yang lebih besar pada data periode berlaku yang
nilainya tinggi atau memberikan bobot yang lebih besar pada data periode
sebelumnya.

Metode exponential smoothing yang paling sederhana dikenal sebagai simple
exponential smoothing (SES) atau dikenal juga sebagai single exponential smoothing
(SES). Metode ini sangat cocok digunakan untuk peramalan data yang tidak memiliki
tren atau pola musiman (seasonal). Peramalan data pada waktu (t+1) sama dengan
rata-rata sederhana pada sejumlah m observasi terbaru, yaitu:

��+1� = ��+��−1+…+ ��−�+1
�

.

2.4.8. Exponential Smoothing with Trend Adjustment

Teknik peramalan moving average dan exponential smoothing tidak mampu merespon
kecenderungan atau trend. Maka, model exponential smoothing dapat ditambahkan
komponen trend untuk mendapatkan model yang lebih kompleks. Metode exponential
smoothing with trend adjustment menghitung peramalan model exponential smoothing
baru kemudian disesuaikan dengan nilai positif atau negatif kelambanan tren.

Holt pada tahun 1957 mengembangkan model exponential smoothing
sederhana untuk membuat peramalan data dengan sebuah tren. Metode ini
melibatkan persamaan peramalan dan dua persamaan smoothing yaitu satu
persamaan level dan satu persamaan tren (Holt, 2004).

Persamaan peramalan yaitu: ��+ℎ��� = �� + ℎ��
Persamaan level yaitu: �� = ��� + (1 − �)(��−1 + ��−1)
Persamaan tren yaitu: �� = �∗ �� − ��−1 + (1 − �∗)��−1

di mana �� menyatakan estimasi level series pada waktu-t, sedangkan �� menyatakan
estimasi tren (slope) dari series pada waktu-t. Parameter smoothing pada level
dinyatakan oleh � yang mana (0≤ � ≤ 1 ). Parameter smoothing pada tren dinyatakan
oleh �∗ yang mana (0≤ �∗ ≤ 1 ). Dengan demikian, fungsi peramalan dengan metode
Holt tidak berbentuk flat tetapi seringkali adalah trending.



26

2.4.9. Trend Projection

Trend projection mencoba membuat garis proyeksi pada data historis dan
memproyeksikannya untuk nilai di masa yang akan datang. Metode kuadrat terkecil
(least square) sering digunakan untuk mendapatkan garis proyeksi. Metode kuadrat
terkecil meminimumkan penjumlahan kuadrat jarak vertikal antara garis proyeksi
dengan masing-masing data aktual (data historis). Garis proyeksi dapat dirumuskan
sebagai berikut.

�� = � + ��,

di mana:

�� merupakan nilai hitung peramalan suatu variabel
� merupakan intersep
� merupakan slope
� merupakan variabel bebas yang berupa tahun

Keakuratan model peramalan dapat diketahui dengan membandingkan antara
nilai-nilai prediksi dengan data aktual. Apabila nilai aktual pada periode t
disimbolkan sebagai �� , sedangkan nilai prediksinya disimbolkan sebagai �� maka
nilai penyimpangan dari suatu peramalan adalah �� dan dapat dirumuskan sebagai
berikut.

�� = �� − ��

Rumusan di atas menunjukkan bahwa semakin besar nilai �� maka semakin besar
nilai penyimpangan antara nilai aktual dan nilai ramalan. Ramalan yang baik adalah
ramalan yang memiliki nilai penyimpangan yang sangat kecil atau bahkan mendekati
dan sama dengan nilai 0 (nol). Terdapat beberapa kriteria ukuran penyimpangan
suatu ramalan antara lain:

1. Rata-rata penyimpangan absolut (Mean Absolute Deviation/ MAD)

��� = �=1
�� |��|

�

� merupakan jumlah observasi dari nilai aktual dan ramalan.
Ramalan yang paling baik adalah model ramalan yang memiliki nilai MAD paling
kecil.

2. Rata-rata kesalahan kuadrat (Mean Squared Error, MSE)

��� = �=1
�� ��2

�

Ramalan yang paling baik adalah model ramalan yang memiliki nilai MSE paling
kecil.
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2.4.10. Metode Box-Jenkins

Pendekatan Box-Jenkins untuk model runtun waktu (time-series) adalah sebuah
metode untuk mengetahui model ARIMA yang mungkin tepat dapat menggambarkan
proses pembentukan data (data-generation) untuk sampel data tertentu. Di dalam
pendekatan Box Jenkins digunakan konsep korelasi untuk mengukur hubungan
antara observasi-observasi di dalam series (Pankratz, 1983). Pendekatan Box Jenkins
dapat diaplikasikan pada data diskrit maupun kontinu.

Dalam identifikasi ini ditentukan nilai p,d dan q. Dalam langkah identifikasi,
digunakan fungsi estimasi, fungsi autokorelasi dan fungsi autokorelasi parsial (ACF
dan PACF) (Enders, 1995). Tabel 2.2 menunjukkan karakteristik ACF dan PACF, yang
bisa digunakan untuk mengidentifikasi proses pembentukan data.

Tabel 2.2 Karakteristik ACF dan PACF

Model terbaik adalah model yang paling minim error-nya, yang berarti tingkat
akurasinya maksimum. Untuk menentukan model terbaik dilakukan dengan memilih
error terkecil seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Mean Absolute Percentage Error (MAPE)
Mean absolute percentage error (MAPE) juga dikenal sebagai mean absolute
percentage deviation (MAPD) merupakan salah satu metode untuk mengukur
kesesuaian nilai peramalan pada data runtun waktu. Formulasi MAPE adalah
sebagai berikut.

3. ���� = 100
� �=1

�� ��−���
��

di mana:
��: nilai observasi (aktual)
��� : nilai estimasi (hasil peramalan)
N: jumlah observasi yaitu data yang tersedia (non-missing data point)
Dengan demikian, semakin rendah nilai MAPE semakin baik model yang dipilih
untuk melakukan estimasi (forecasting).
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2. Mean Absolute Error (MAE)
Seperti halnya MAPE, MAE merupakan salah satu metode untuk mengukur
kesesuaian nilai peramalan pada data runtun waktu. Formulasi MAE adalah
sebagai berikut.

��� = �=1
�� �� − ���

�

di mana
��: nilai observasi (aktual)
��� : nilai estimasi (hasil peramalan)
N: jumlah observasi yaitu data yang tersedia (non-missing data point)
Dengan demikian, semakin rendah nilai MAE semakin baik model yang dipilih
untuk melakukan estimasi (forecasting).
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BAB 3
GAMBARAN UMUM KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

3.1. Pertumbuhan Ekonomi
Terletak di lereng Gunung Sindoro dan Sumbing, Kabupaten Temanggung memiliki
wilayah seluas 87.065 Ha. Sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah,
Kabupaten Temanggung berbatasan dengan Kabupaten Kendal dan Semarang di
sebelah utara, Kabupaten Magelang di sebelah selatan dan timur, serta Kabupaten
Wonosobo di sebelah barat. Secara administratif Kabupaten Temanggung terdiri dari
20 kecamatan, 266 Desa, 23 Kelurahan, 1.568 Dusun, 1.731 lingkungan, 1.610 RW,
dan 5.389 RT dengan pusat pemerintahan berada di Kabupaten Temanggung.

Sekitar 23,22 persen luas wilayah Kabupaten Temanggung berada di atas
1.000 mdpl sekitar 20,001 Ha merupakan kawasan pegunungan yang merupakan
hulu DAS berfungsi sebagai penyangga tata air daerah hilir. Oleh karena itu,
pengelolaan yang tepat di daerah hulu berdampak positif terhadap kelestarian
sumberdaya lahan dan lingkungan di kawasan hilir. Kondisi kemiringan lahan yang
ada di Kabupaten Temanggung akan mempengaruhi perencanaan tata ruang wilayah
karena daya dukung dan daya tampung lingkungan di setiap kawasan berbeda-beda,
terlebih untuk kemiringan lahan di atas 40 persen merupakan kawasan lindung yang
harus dijaga, dipelihara dan dipertahankan.

Implementasi pemanfaatan tata ruang yang tepat di kawasan pegunungan
memegang peranan penting tanpa mengurangi pemberdayaan ekonomi masyarakat
setempat, keasrian kawasan perdesaan, perluasan lapangan kerja, pelestarian
lingkungan hidup. Sejauh ini, pertanian di lahan pegunungan seringkali dituding
sebagai penyebab terjadinya erosi dan longsor, karena pengelolaan yang tidak
mengikuti kaidah pertanian yang baik sehingga 5 (lima) tahun ke depan konsep
pertanian yang baik (good agricultural practices) tetap dilaksanakan di Kabupaten
Temanggung.

Kondisi lahan di Kabupaten Temanggung sebagian besar dimanfaatkan untuk
pertanian lahan kering (tegal/ kebun) sebesar 24.587 Ha dan sawah sebesar 20.600
Ha. Kondisi masyarakat yang secara turun temurun berprofesi sebagai petani
menjadikan luasan lahan pertanian lebih banyak dibandingkan luasan lahan bagi
peruntukkan yang lain. Sedangkan hutan yang ada di Kabupaten Temanggung dapat
dibedakan menjadi 2 (dua) berdasarkan kepemilikannya. Hutan dibedakan menjadi
hutan negara dan hutan rakyat. Dalam RTRW Kabupaten Temanggung, sebagian
besar lahan sawah tetap dipertahankan dan masuk dalam kawasan pertanian pangan
berkelanjutan (KP2B) yang tidak dapat dialihfungsikan menjadi kegiatan non
pertanian kecuali untuk kepentingan umum.
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Kinerja ekonomi Kabupaten Temanggung selama 10 tahun terakhir yang
dicatat dalam PDRB (atas dasar harga konstan 2010) menunjukkan nilai sebesar Rp
9,7 triliun pada tahun 2010 dan meningkat menjadi Rp 15,2 triliun di tahun 2019
lalu. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp 14,8 triliun
sebagai akibat dari adanya pandemi global Covid-19. Jika dibandingkan dengan
kabupaten lain di Jawa Tengah, posisi Kabupaten Temanggung tergolong menengah.
Gambar 3.1 berikut ini menunjukkan perbandingan PDRB ADHK 2010 semua
kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2010-2019.

Gambar 3.1 PDRB ADHK 2010 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, 2010-2019
Sumber: BPS Jawa Tengah (2021), diolah.

Perekonomian di Jawa Tengah lebih banyak ditopang oleh kabupaten/kota
yang terletak di kawasan utara. Sementara untuk kawasan selatan, Kabupaten
Cilacap dan Kota Surakarta yang memberikan catatan PDRB relatif lebih tinggi
dibanding dengan kabupaten/kota di kawasan selatan Provinsi Jawa Tengah.
Sementara itu, nilai PDRB Kabupaten Temanggung berada dalam kisaran Rp 9-15
triliun, yang kurang lebih setara dengan beberapa kabupaten yang berada di
sekitarnya, misalnya Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Banjarnegara, dan lainnya.

3.1.1. Trend pertumbuhan selama 2010-2019

Dalam kurun waktu 2010-2019 PDRB ADHK Kabupaten Temanggung memiliki tren
meningkat dari tahun 2010 sebesar Rp 9,7 triliun menjadi Rp 15,2 triliun di tahun
2019. Peningkatan dari waktu ke waktu ini menunjukkan nilai akhir barang dan jasa
yang dihasilkan di Kabupaten Temanggung terus mengalami peningkatan. Gambar
3.2 dibawah ini menunjukkan kecenderungan peningkatan tersebut. Munculnya
Covid-19 di akhir 2019 dan mulai tersebar secara global di awal 2020 telah
menyebabkan munculnya serangkaian kebijakan yang diambil pemerintah pusat
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maupun daerah untuk menanggulanginya. Diantara kebijakan tersebut adalah
membatasi mobilitas masyarakat yang berdampak kepada penurunan aktivitas
ekonomi masyarakat. Disamping itu munculnya ketidakpastian sebagai akibat
berfluktuasinya jumlah masyarakat yang terinfeksi Covid-19 telah menyebabkan
adanya perubahan kebijakan terkait pembatasan mobilitas ini. Data PDRB ADHK
Kabupaten 2020 tercatat sebesar Rp 14,8 trilyun atau mengalami penurunan dari
tahun sebelumnya.

Gambar 3.2 PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung,
2010-2020

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung (2021), diolah.

Tren peningkatan PDRB dari waktu ke waktu tidak hanya bisa dilihat secara
absolut. Konsep pertumbuhan digunakan untuk mengetahui atau mengukur
persentase perubahan dari PDRB tersebut. Pada gambar 3.2, grafik pertumbuhan
ekonomi yang ditunjukkan oleh garis hitam tipis dengan skala di sebelah kanan.
Terdapat pola yang berubah terkait dengan pertumbuhan ini. Pada 2011, Kabupaten
Temanggung sempat mencatatkan pertumbuhan ekonomi 6,09 persen yang kemudian
diikuti dengan penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya yaitu sebesar
4,27 persen. Sepanjang 2012-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung
berada dalam kisaran 5 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi di Kabupaten
Temanggung selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah yang
juga berada pada kisaran 5 persen di sepanjang 2012-2019.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, adanya sejumlah regulasi yang
ditujukan bagi upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 telah menyebabkan
menurunnya PDRB di Kabupaten Temanggung. Kontraksi ekonomi yang ditunjukkan
melalui penurunan PDRB dari Rp 15,2 triliun menjadi Rp 14,8 triliun menyebabkan
pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -2,12 persen. Jika dibandingkan dengan
perekonomian di tingkat provinsi, kontraksi ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi
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ini relatif lebih kecil mengingat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengan
mencapai -2,65 persen pada 2020 lalu.

3.1.2. Pertumbuhan sektoral 2010-2019

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi didasarkan atas aktivitas
ekonomi pada masing-masing sektor atau lapangan usaha. Terdapat 17 sektor atau
lapangan usaha yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda dalam
aktivitasnya. Aktivitas di masing-masing sektor tersebut dinyatakan dalam nilai akhir
barang maupun jasa yang dihasilkan masyarakat dalam kurun waktu tertentu. Dua
hal yang bisa digunakan untuk memahami aktivitas sektoral, yaitu sumbangan
sektoral dan pertumbuhan sektoral. Sumbangan sektor menunjukkan berapa banyak
sektor tersebut memberikan kontribusi pada perekonomian di wilayah tersebut. Besar
kecilnya sumbangan sektor menunjukkan besar kecilnya nilai produksi yang
dihasilkan oleh masyarakat pada sektor tersebut. Semakin besar sumbangannya
mengindikasikan dominasi sektor pada perekonomian. Sementara pertumbuhan
sektoral menunjukkan persentase perubahan pada masing-masing sektor.
Pertumbuhan positif sektor mengindikasikan peningkatan nilai produksi barang atau
jasa yang dihasilkan, sementara pertumbuhan negatif sektor menunjukkan adanya
penurunan nilai akhir barang dan jasa yang dihasilkan.

Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Pangsa PDRB Sektoral Kabupaten Temanggung

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung (2021), diolah.

Tabel 3.1 menunjukkan kinerja sektoral dinilai dari dua aspek, yaitu
sumbangan dan pertumbuhan sektoral tahun 2011 dan 2020. Sektor pertanian,
industri, dan perdagangan merupakan sektor yang memberikan kontribusi besar bagi
perekonomian Kabupaten Temanggung. Dominasi ketiga sektor tersebut tidak hanya
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pada saat kondisi ekonomi normal namun juga pada saat ekonomi dalam kondisi
terkontraksi. Meski demikian perlu diberikan catatan terkait besaran dari sumbangan
sektoral tersebut. Tahun 2011 sumbangan sektor pertanian mencapai 27,11 persen
namun menurun menjadi 22,37 persen tahun 2020. Sementara itu sumbangan sektor
industri pengolahan mengalami peningkatan dari 24,49 persen menjadi 26,51 persen
di tahun 2011 dan 2020. Kondisi ini mengindikasikan adanya perubahan struktur
perekonomian yang secara gradual sedang terjadi di Kabupaten Temanggung dari
sektor primer menuju sektor sekunder. Perlu dikumpulkan bukti pendukung untuk
memahami perubahan sektoral ini. Sementara itu, sektor perdagangan mencatatkan
sumbangan yang konsisten sebesar 22 persen bagi perekonomian Kabupaten
Temanggung. Aktivitas sektor perdagangan diindikasikan menjadi bagian penting
dalam distribusi barang dan jasa terutama dalam mendukung aktivitas di sektor
pertanian dan sektor industri.

Sementara itu, dari pertumbuhannya sektor pendidikan dan kesehatan tercatat
yang paling tinggi di 2011 yaitu 17,85 persen dan 10,52 persen. Pertumbuhan yang
tinggi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas di sektor ini dibandingkan pada
tahun sebelumnya. Pendirian dan operasional fasilitas kesehatan dan pendidikan
pada tahun tersebut dapat menjadi pemicu tingginya aktivitas pada sektor ini. Sektor
lain yang juga memiliki pertumbuhan relatif tinggi pada tahun 2011 adalah sektor
perdagangan, sektor akomodasi, sektor jasa perusahaan, dan sektor pertanian yang
rata-rata pertumbuhannya mencapai 8 persen. Sementara itu, sektor industri
pengolahan tumbuh sebesar 2,79 persen, disusul dengan sektor administrasi
pemerintahan, infokom, dan konstruksi yang juga tumbuh sekitar 2-3 persen. Pada
2020, pertumbuhan ekonomi positif tercatat pada beberapa sektor yaitu sektor
pertanian, pertambangan, listrik dan gas, air, akomodasi, keuangan dan kesehatan.
Pertumbuhan tertinggi tercatat pada sektor akomodasi dan kesehatan yaitu 14,14
persen dan 7,74 persen. Sedangkan sektor transportasi mengalami kontraksi yang
sangat dalam dan mencatatkan pertumbuhan negative sebesar 30,85 persen. Sektor
lain yang mengalami kontraksi adalah sektor industri, konstruksi, perdagangan,
infokom, real estate, dan jasa. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Covid-19
memberikan dampak negatif bagi aktivitas sektoral dalam perekonomian Kabupaten
Temanggung.

3.2. Struktur Ekonomi 2010-2019
Gambaran perekonomian sektoral seperti yang disajikan dalam tabel 3.1
menunjukkan bahwa sektor yang memberikan sumbangan tinggi tidak selamanya
diikuti oleh tingkat pertumbuhan yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Hubungan
antara sumbangan dan pertumbuhan sektor akan memberikan informasi terkait
bagaimana sektor tersebut tumbuh dan berkembang. Berikut akan disajikan
informasi terkait dengan penggunaan sumbangan dan pertumbuhan untuk
mengamati kinerja sektoral pada masa normal, yaitu masa sebelum memasuki
pandemic Covid-19. Gambar 3.3 menunjukkan bagaimana scatter diagram dari
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sumbangan dan pertumbuhan sektoral selama tahun 2015 hingga 2019. Sumbu
vertikal menunjukkan tingkat pertumbuhan sektor, sedangkan sumbu horizontal
menunjukkan sumbangan sektor. Jika diambil rata-rata sumbangan sektor dan
pertumbuhan sektor maka akan didapatkan 4 kuadran sebagaimana ditunjukkan
dalam gambar 3.3 tersebut. Masing-masing kuadran akan menunjukkan apakah
sektor tersebut termasuk dalam sektor yang: (1) kuadran I: pertumbuhan dan
sumbangan yang tinggi, (2) kuadran II: pertumbuhan tinggi namun sumbangan
rendah, (3) kuadran III: pertumbuhan dan sumbangan yang rendah, (4) kuadran IV:
pertumbuhan rendah namun sumbangan tinggi.

Gambar 3.3 Pangsa dan Pertumbuhan PDRB Sektoral Kabupaten Temanggung,
2015-2019

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (2021), diolah.

Dari Gambar 3.3 yang tersaji di atas nampak bahwa kesemua sektor
menempati kuadran masing-masing. Namun, kuadran I yang menunjukkan sektor
dengan pertumbuhan dan sumbangan yang tinggi belum terisi. Tiga sektor yang
menjadi penyumbang tertinggi terhadap perekonomian Kabupaten Temanggung
berkelompok pada kuadran 4, artinya ketiga sektor tersebut memiliki tingkat
pertumbuhan dibawah rata-rata pertumbuhan sektoral pada kurun waktu tersebut.

Sebagian besar sektor berada pada kuadran II dan III, artinya sektor-sektor
dalam perekonomian Kabupaten Temanggung memiliki karakter pertumbuhan tinggi
namun sumbangan rendah (sektor akomodasi, jasa perusahaan, jasa kesehatan,
infokom, konstruksi, pendidikan, transportasi, dan real estate). Sementara sektor
keuangan, pertambangan, listrik dan gas, air, dan administrasi pemerintahan masih
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mencatatkan pertumbuhan dan sumbangan yang rendah selama kurun waktu
pengamatan.

Upaya yang sama juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh Covid-19
terhadap perekonomian Kabupaten Temannggung dalam kurun waktu yang lebih
panjang, yaitu 2011 hingga 2020. Gambar 3.4 disajikan untuk menunjukkan
bagaimana sebaran sektor-sektor ekonomi dalam 4 kuadran yang disediakan.

Gambar 3.4 Pangsa dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Temanggung, 2011-2020
Sumber : BPS Kabupaten Temanggung (2021), diolah.

Secara umum, sebaran sektor pada keempat kuadran tersebut tidak
mengalami perbedaan yang cukup berarti. Kuadran I masih belum mengindikasikan
adanya sektor yang memiliki pertumbuhan dan sumbangan tinggi. Sementara
kuadran IV masih ditempati oleh 3 sektor penyumbang terbesar yaitu industri,
pertanian, dan perdagangan. Sektor lain masih menempati kuadran II dan III, meski
ada perubahan pada beberapa sektor. Sektor akomodasi dan transportasi berpindah
dari kuadran II menjadi kuadran III. Sementara sektor dengan pertumbuhan tertinggi
yang sebelumnya dicapai oleh sektor akomodasi kemudian digantikan oleh sektor
infokom. Demikian pula sektor pendidikan dan kesehatan mengalami peningkatan
pertumbuhan sektoral.
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Tabel 3.2 Sektor Basis dan Non-Basis di Kabupaten Temanggung

Sektor 2011 2015 2019 2020
Pertanian Basis Basis Basis Basis
Pertambangan Non-Basis Non-Basis Non-Basis Non-Basis
Industri Non-Basis Non-Basis Non-Basis Non-Basis
Listrik dan Gas Non-Basis Non-Basis Non-Basis Non-Basis
Air Basis Basis Basis Basis
Konstruksi Non-Basis Non-Basis Non-Basis Non-Basis
Perdagangan Basis Basis Basis Basis
Transportasi Basis Basis Basis Basis
Akomodasi Non-Basis Non-Basis Non-Basis Non-Basis
Infokom Non-Basis Non-Basis Non-Basis Non-Basis
Keuangan Basis Basis Basis Basis
Real Estate Non-Basis Non-Basis Non-Basis Non-Basis
Perusahaan Non-Basis Basis Non-Basis Non-Basis
Pemerintahan Basis Basis Basis Basis
Pendidikan Basis Basis Basis Basis
Kesehatan Basis Basis Basis Basis
Lainnya Basis Basis Basis Basis

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (2021), diolah.

Untuk lebih mendapatkan gambaran kinerja sektoral di Kabupaten
Temanggung, pada tabel 2.3 disajikan informasi tentang sektor basis dan sektor non
basis yang didapatkan dari hasil penghitungan Location Quotient. Metode ini
digunakan dengan cara menghitung sumbangan sektor tertentu di Kabupaten
Temanggung dibagi dengan sumbangan sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah.
Jika rasio tersebut menunjukkan angka lebih dari 1 (LQ > 1) maka sektor tersebut
terindikasi menjadi sektor basis dimana tingkat produksi yang dihasilkan tidak hanya
dikonsumsi di Kabupaten Temanggung namun dipasarkan juga di daerah lainnya.
Demikian pula jika nilainya kurang dari 1 (LQ < 1), mengindikasikan sektor tersebut
adalah sektor non-basis, dimana hasil produksi hanya dikonsumsi di Kabupaten
Temanggung. Jumlah produksinya belum memungkinkan untuk didistribusikan di
luar wilayah.

Dengan mengamati tabel 3.2, diketahui bahwa sektor pertanian, perdagangan,
transportasi, keuangan, dan jasa merupakan sektor basis. Meskipun pada
pembahasan sebelumnya didapatkan informasi bahwa sektor industri pengolahan
menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi Kabupaten Temanggung, namun bila
dibandingkan dengan sumbangan sektor industri terhadap perekonomian Provinsi
Jawa Tengah jumlahnya masih relatif kecil. Hal ini menyebabkan nilainya kurang dari
1 dan mengindikasikan sektor tersebut merupakan sektor non-basis. Informasi ini
berguna untuk mengetahui bagaimana kemampuan sektor tersebut bila
dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat entitas perekonomian yang lebih
tinggi.
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3.3. PDRB per Kapita
Kemampuan daya beli masyarakat bisa diukur dari pendapatan per kapita.
Pendapatan per kapita atau PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai
nominal PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan
tahun. Semakin besar PDRB Perkapita suatu daerah dapat menggambarkan semakin
tingginya tingkat kemakmuran penduduk daerah tersebut. PDRB perkapita
merupakan nilai rata-rata pendapatan dari hasil seluruh sektor produksi.

Gambar 3.5 PDRB per Kapita (ADHB) dan Pertumbuhannya di Kabupaten
Temanggung

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (2021), diolah.

Dari Gambar 3.5 tersebut di atas dapat diketahui bahwa PDRB per Kapita
Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Pada 2013,
nilainya mencapai Rp 17.8 juta per orang per tahun dan terus meningkat hingga Rp
28.04 juta per orang per tahun. Covid-19 menyebabkan penurunan PDRB per kapita
menjadi Rp 27.28 juta per orang per tahun. Kondisi ini lebih diakibatkan
menurunnya nilai PDRB Kabupaten Temanggung tahun 2020, sedangkan jumlah
penduduk diketahui meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 772 ribu penduduk di
tahun 2019 menjadi 790 ribu penduduk pada tahun 2020.

Meskipun secara absolut PDRB per kapita (ADHB) meningkat dari waktu ke
waktu, namun apabila dilihat dari pertumbuhannya justru mengalami penurunan.
Dalam hal ini terjadi fenomena pertambahan yang semakin berkurang (diminishing
return). Pertumbuhan PDRB per Kapita pada 2014 mencapai 10.40 persen dan secara
gradual menurun hingga mencapai 6.13 persen di tahun 2019. Pandemi Covid-19
memperparah pertumbuhan PDRB per Kapita karena tumbuh negative sebesar 2.71
persen.
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3.4. Inflasi
Tingkat inflasi atau perubahan harga yang terjadi mencerminkan kestabilan nilai dari
suatu mata uang. Hal ini bisa diamati dari kenaikan harga barang/jasa yang
dikonsumsi masyarakat. Artinya apabila dalam suatu periode tertentu tidak terjadi
perubahan harga pada semua komoditas barang/jasa di tingkat konsumen, berarti
selama periode waktu tersebut apabila seorang konsumen membelanjakan uangnya
dalam besaran yang sama akan mendapatkan barang/jasa dalam jumlah maupun
kualitas yang sama pula. Sebaliknya apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa pada
periode tertentu, maka barang/jasa yang diterima secara kuantitas akan berkurang
atau jumlah yang diterima sama namun secara kualitas nilainya lebih rendah.
Pentingnya kestabilan harga dan pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan
bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif pada kondisi
sosial ekonomi masyarakat. Angka Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan
riil masyarakat akan menurun sehingga standar hidup dari masyarakat pun akan
ikut turun dan akhirnya akan semakin menambah berat beban ekonomi masyarakat.

Perubahan IHK merupakan indikator ekonomi makro yang cukup penting
untuk memberikan gambaran tentang perkembangan harga dari barang dan jasa
yang biasa dikonsumsi masyarakat suatu daerah. IHK adalah angka yang
menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat
secara umum pada suatu waktu terhadap periode waktu tertentu yang telah
ditentukan. Sedangkan inflasi merupakan perubahan dari IHK. Inflasi didefinisikan
sebagai tingkat perubahan harga dari barang dan jasa pada satu waktu tertentu
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Besarnya inflasi dari suatu periode (n)
dapat diperoleh dengan cara menghitung perubahan persentase IHK dari suatu
periode n terhadap periode sebelumnya (n-1).

Periode waktu tertentu yang telah ditentukan yang digunakan sebagai
pembanding disebut periode dasar atau tahun dasar. Angka IHK pada tahun dasar
ditentukan sama dengan 100. Tahun dasar IHK Kabupaten Temanggung saat ini
menggunakan tahun dasar 2012. Jadi IHK rata-rata Januari – Desember 2012 = 100.
Hal ini dilakukan karena penghitungan IHK dengan menggunakan tahun dasar lama
(tahun 2007), dipandang tidak lagi mencerminkan pola konsumsi masyarakat
sekarang. Apabila pada suatu periode angka indeksnya lebih besar dari 100 berarti
telah terjadi kenaikan harga secara agregat dibanding tahun dasar. Sebaliknya bila
besarnya angka indeks harga pada suatu periode lebih kecil dari 100, berarti telah
terjadi penurunan harga secara agregat terhadap tahun dasar.

Data yang digunakan dalam penghitungan IHK adalah data harga dan data
diagram timbang yang digunakan sebagai penimbang (nilai konsumsi dasar). Data
harga dapat diperoleh dengan cara melakukan survei harga secara periodik terhadap
komoditas – komoditas terpilih di pasar di Temanggung. Data harga konsumen dapat
diperoleh dengan cara mewawancarai responden sedangkan yang menjadi responden
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dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah penjual barang/jasa yang ada di pasar yang
menjadi sasaran survei.

Adapun data tertimbang diperoleh dari Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012
yang dilaksanakan di 82 kota, yaitu di 33 ibukota provinsi dan 49 ibukota
kabupaten/kota yang mempunyai perwakilan Bank Indonesia atau kota yang dari
segi ekonomi perkembangannya cukup pesat. Dari 82 kota tersebut, 66 kota
merupakan cakupan kota SBH lama dan 16 merupakan kota SBH baru. Untuk
wilayah Jawa Tengah ada enam kota yang menjadi kota sampel SBH 2012 yaitu Kota
Semarang, Kota Purwokerto, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Kudus dan Kota
Cilacap. Karena tidak terkena sampel SBH, maka untuk Kota Temanggung data
diagram timbang diperoleh dengan cara menggunakan rujukan (referensi) hasil SBH
2012 Kota Purwokerto yang dipandang secara umum mempunyai pola konsumsi dan
karakteristik pengeluaran masyarakat yang paling mirip dengan Temanggung.
Kemudian dilakukan penyesuaian dengan kondisi dan komoditas barang/jasa yang
ada di Temanggung.

Inflasi Kabupaten Temanggung jika diukur dengan pendekatan IHK, maka
cenderung memiliki pola yang sama dengan inflasi Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional selama periode 2007-2019 (lihat Gambar 3.6). Selama lima tahun terakhir,
inflasi Kabupaten Temanggung berada di kisaran 3 persen.

Gambar 3.6 Inflasi IHK Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah dan
Nasional, 2007-2019 (%)

Sumber: BPS (2021)

Jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, maka selama periode 2016-2019
inflasi tertinggi disumbang oleh kelompok bahan makanan (rata-rata 4,27 persen).
Sebagai daerah yang sektor pertaniannya dominan terhadap PDRB, maka tidak
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mengherankan apabila fluktuasi harga produk pertanian cukup tinggi. Sementara itu,
inflasi terendah disumbang oleh kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa
keuangan. Semakin murahnya harga gadget dan paket internet membuat harga
kelompok pengeluaran ini juga semakin murah dan memungkinkan jasa keuangan
semakin efisien beroperasi. Kelompok pengeluaran lain memiliki rata-rata antara 2
hingga 3 persen.

Gambar 3.7 Inflasi Kabupaten Temanggung Menurut Kelompok Pengeluaran,
2016-2019 (%)

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (2021)

3.5. Angka Kemiskinan
Kemiskinan seringkali disebut sebagai tantangan terbesar dalam pembangunan
karena kemiskinan memiliki dampak yang menyebar terhadap aspek-aspek yang ada
di masyarakat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan manusia dapat dinilai
secara parsial dengan melihat permasalahan mendasar dalam masyarakat dapat
teratasi, diantaranya pengentasan kemiskinan. Idealnya pembangunan mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya
kemiskinan sebagai dampak peningkatan pendapatan per kapita. Angka kemiskinan
diperoleh dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). GK
merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilo kalori
per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh
BPS terdiri dari dua komponen, yaitu GK makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis
komoditi dan GK non makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di
perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan
dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai
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Kebijakan pembangunan tidak hanya mengurangi jumlah dan persentase
penduduk miskin, namun juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan
kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index atau P1) menjelaskan
rata rata jarak antara taraf hidup dari penduduk miskin dengan garis kemiskinan,
yang dinyatakan sebagai suatu rasio dari kemiskinan. Penurunan pada P1
mengidentifikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada kesenjangan antara
standar hidup penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Hal ini juga
berarti bahwa rata-rata pengeluaran dari penduduk miskin cenderung mendekati
garis kemiskinan, yang mengidentifikasi berkurangnya kedalaman insiden
kemiskinan. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan (poverty severity indeks atau
P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk
miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di
antara penduduk miskin.

Tabel 3.3 Indikator Kemiskinan Kabupaten Temanggung, 2006-2020

Tahun Garis
Kemiskinan

Jumlah Penduduk
Miskin (Ribu Jiwa)

Persentase Penduduk
Miskin

Indeks Kedalaman
Kemiskinan

Indeks Keparahan
Kemiskinan

2006 120.580 114,90 16,62 2,68 0,67
2007 129.495 115,00 16,55 1,96 0,37
2008 146.268 114,70 16,39 4,66 1,50
2009 164.343 105,80 15,05 2,58 0,76
2010 178.814 95,30 13,46 1,73 0,34
2011 198.888 94,90 13,38 1,93 0,45
2012 212.487 87,80 12,32 1,85 0,41
2013 229.548 91,10 12,42 1,46 0,26
2014 240.845 85,50 11,55 1,51 0,30
2015 248.866 87,50 11,76 1,99 0,47
2016 268.730 87,10 11,60 1,70 0,39
2017 277.707 86,80 11,46 1,81 0,43
2018 287.981 75,40 9,87 1,36 0,29
2019 310.176 72,60 9,42 0,51 0,05
2020 323.705 77,30 9,96 0,86 0,11

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Temanggung mengalami
penurunan selama periode 2006-2020. Pada tahun 2006, jumlah penduduk miskin di
kabupaten ini mencapai 114,9 ribu jiwa dan empat belas tahun kemudian turun
menjadi 77,3 ribu jiwa. Penurunan tersebut juga diikuti dengan penurunan
persentase penduduk miskin dari 16,62 persen pada tahun 2006 menjadi 9,96 persen
pada tahun 2020. Sementara itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks
Keparahan Kemiskinan juga mengalami penurunan selama periode tersebut. Artinya,
Pengeluaran penduduk Kabupaten Temanggung semakin mendekati garis kemiskinan
dan sebarannya juga semakin mendekati garis kemiskinan.

Karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Temanggung menurut tingkat
pendidikan yang ditamatkan, terlihat tren penurunan penduduk miskin yang
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berijazah SD/SLTP dari 58,68 persen pada Maret 2016 menjadi 57,72 persen pada
Maret 2020. Dan diikuti peningkatan penduduk miskin yang berijazah SLTA/SMK ke
atas dari 7,31 persen pada Maret 2016 menjadi 9,19 persen pada Maret 2020. Dalam
hal pengangguran 32,65 persen penduduk miskin tersebut tidak bekerja dan sisanya
43,15 bekerja pada sektor pertanian serta 24,20 persen pada sektor non pertanian.
Besarnya penduduk miskin yang bekerja pada sektor pertanian menunjukkan masih
besarnya kesempatan bekerja pada sektor tersebut pagi penduduk miskin yang
sebagian besar hanya menamatkan pendidikan SD/SLTP. Hal tersebut disebabkan
pada sektor pertanian tidak mensyaratkan keahlian khusus yang harus dimiliki.

3.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat
dibutuhkan dalam proses pembangunan di era globalisasi. Berdasarkan data dari
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung pada 2019 terdapat sebanyak 2.020
orang pencari kerja yang mendaftarkan diri, sebanyak 2.357 orang telah ditempatkan
terdiri dari 801 laki-laki dan 1.556 perempuan. Yang telah dihapuskan sejumlah 970
orang sehingga sisa yang belum ditempatkan sebanyak 890 orang. Bila dirinci
menurut pendidikan yang ditamatkan, sebagian besar yang belum ditempatkan
adalah tamatan SLTA/SMK 416 (46,74 persen) dan 201 orang (22.58 persen) tamatan
S1.

Salah satu indikator ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran terbuka
(TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap
jumlah angkatan kerja, digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase
angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. TPT menunjukkan persentase
orang yang mencari kerja terhadap penduduk angkatan kerja. Tingginya TPT
merupakan indikasi perlunya peningkatan penyerapan tenaga kerja, salah satunya
dengan penciptaan lapangan kerja. TPT sering menjadi topik diskusi karena terkait
dengan masalah ekonomi dan sosial seperti kemiskinan dan kerawanan sosial. TPT
yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap
pada pasar kerja. TPT di Kabupaten Temanggung terlihat berfluktuasi dengan tingkat
pengangguran tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 4,87 persen dan mencapai
pengangguran terendah pada tahun 2015 yaitu hanya 1,5 persen. Secara umum, TPT
Kabupaten Temanggung selama periode 2010 hingga 2020 menunjukkan tren
penurunan.

Selain TPT juga ada tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Data
menunjukkan sepanjang tahun 2010-2020, TPAK Kabupaten Temanggung mengalami
kecenderungan menurun dari 77,57 persen pada tahun 2010 menjadi hanya 58,73
persen pada tahun 2017. Penurunan ini menunjukkan bahwa persentase penduduk
usia kerja yang bekerja cenderung menurun. Turunnya TPAK dan TPT ini
menandakan bahwa penduduk usia kerja di Kabupaten Temanggung yang tidak
bekerja mengalami penambahan. Hal ini tak lepas dari dampak pandemi COVID-19
yang cukup mempengaruhi pasar tenaga kerja.
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Gambar 3.8 TPT dan TPAK Kabupaten Temanggung, 2010-2020 (%)
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (2020)
Keterangan: *data tahun 2016 tidak tersedia

Banyaknya penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung menurut
lapangan usaha dapat memberikan informasi awal tentang potensi ekonomi
penduduk Temanggung. Semakin banyak orang yang bekerja di suatu sektor, maka
semakin tinggi pula potensi ekonomi sektor tersebut. Hingga tahun 2017, Sebagian
besar penduduk yang bekerja di Kabupaten Temanggung bekerja pada sektor primer
yaitu pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan sebesar 47,93
persen. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut terkait erat
dengan tingginya potensi agraris yang sangat tinggi di Kabupaten Temanggung. Selain
itu, sektor pertanian relatif lebih akomodatif, karena tidak membutuhkan SDM
tingkat pendidikan yang lebih tinggi, keahlian khusus serta kemampuan modal untuk
usaha yang rendah. Oleh karenanya tidak mudah bagi tenaga kerja di sektor
pertanian untuk berpindah ke sektor lainnya.

Selain industri pengolahan, sektor perdagangan juga terlihat menunjukkan
peran yang agak dominan dalam penyerapan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terserap
pada sektor industri pengolahan adalah sebesar 13,78 persen, sedangkan sektor
perdagangan menyerap tenaga kerja sebesar 15,76 persen. Sektor industri
pengolahan di Kabupaten Temanggung khususnya industri mikro dan industri kecil
(IMK) tidak bisa dipisahkan dengan sektor pertanian karena sebagian besar IMK di
Kabupaten Temanggung merupakan industri perajangan tembakau, yang waktu
produksinya bersifat musiman.
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3.7. Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Indikator ketimpangan distribusi pendapatan yang sejauh ini tersedia di BPS Provinsi
Jawa Tengah adalah Indeks Gini. Indeks Gini Kabupaten Temanggung dari tahun
2000 hingga 2015 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2000, Indeks Gini
di kabupaten ini mencapai 0,27 dan pada tahun 2015 angkanya naik menjadi 0,38.
Peningkatan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk Kabupaten
Temanggung semakin timpang. Namun perlu diingat bahwa pengukuran Indeks Gini
ini hanya sampai tahun 2015, perlu dielaborasi dengan data-data terbaru atau
indikator lain, terutama sejak 2016 hingga 2020.

Gambar 3.9 Indeks Gini Kabupaten Temanggung, 2000-2015
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2020)

Selain melalui indeks Gini, gambaran ketimpangan pendapatan dapat dilihat
melalui proporsi pengeluaran rumah tangga kumulatif berdasarkan kategori
pengeluaran tertentu terhadap total pengeluaran rumah tangga. Kategorisasi
pengeluaran ini mengikuti kriteria Bank Dunia, yang dibagi menjadi tiga:

▪ Kategori 40% rumah tangga dengan pengeluaran terendah
▪ Kategori 40% rumah tangga dengan pengeluaran menengah
▪ Kategori 20% rumah tangga dengan pengeluaran tertinggi

Gambar 3.10 menyajikan angka persentase kumulatif pengeluaran dari tiap kategori
ini untuk Kabupaten Temanggung dari tahun 1998 hingga 2020. Dari tahun 1998
hingga 2010, rumah tangga yang berasal dari persentil pengeluaran 40 terbawah
memiliki kumulatif pengeluaran di atas 20 persen, namun demikian penurunan
cukup drastis terjadi pasca tahun 2010 di mana angkanya turun menjadi hampir
selalu di bawah 20 persen. Sebaliknya, hingga tahun 2010 rumah tangga yang
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berasal dari persentil pengeluaran 20 teratas memiliki kumulatif pengeluaran sekitar
40 persen, dengan kenaikan pasca tahun 2010 menjadi hampir selalu di atas 45
persen. Sementara itu, rumah tangga dari persentil pengeluaran 40 tengah memiliki
kumulatif pengeluaran yang relatif stabil seiring waktu sebesar sekitar 35 persen.

Gambar 3.10 Persentase Kumulatif Pengeluaran Berdasarkan Kategori
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021), diolah.

Pola distribusi kumulatif pengeluaran ini mengindikasikan bahwa tren
kenaikan ketimpangan yang terlihat dari koefisien Gini, terutama pasca 2010,
disumbangkan secara utama oleh melebarnya jarak antara rumah tangga terkaya
dengan rumah tangga termiskin. Sementara itu, rumah tangga menengah tidak
mengalami perubahan kesejahteraan relatif yang berarti. Gambar 3.11 dan 3.12
mengkonfirmasi temuan ini.
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Gambar 3.11 Penguasaan Total Pengeluaran oleh 20 Persentil Teratas dan Indeks
Gini

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021), diolah.

Secara umum, berdasarkan diagram tebar tersebut, dapat dilihat bahwa ketika
rumah tangga terkaya menguasai semakin banyak rasio kumulatif pengeluaran,
indeks Gini juga akan semakin tinggi (Gambar 3.9). Sebaliknya, ketika rumah tangga
termiskin menguasai semakin banyak rasio kumulatif pengeluaran, indeks Gini akan
semakin kecil (Gambar 3.10). Jika dilakukan regresi linear terhadap hubungan
masing-masing ukuran tersebut, dapat ditentukan arah dan kekuatan hubungan
proporsi kumulatif pengeluaran dari kategori rumah tangga tertentu terhadap indeks
Gini. Pada gambar 3, terlihat bahwa koefisien regresi bernilai positif sekitar 0,011. Ini
berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen proporsi kumulatif pengeluaran oleh rumah
tangga dengan pengeluaran 20% tertinggi, maka indeks Gini akan naik sebesar 0,011
poin. Sementara itu, pada gambar 4, koefisien regresi bernilai negatif yaitu -0,017
yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 persen proporsi kumulatif pengeluaran oleh
rumah tangga dengan pengeluaran 40% terendah, maka indeks Gini akan turun
sebesar 0,017 poin.
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Gambar 3.12 Penguasaan Total Pengeluaran oleh 40 Persentil Terbawah dan
Indeks Gini

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021), diolah.

Kondisi distribusi pengeluaran ketika pandemi Covid-19 dapat dilihat pada
perubahan antara tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun tersebut, Perubahan
terjadi pada kelompok pengeluaran tinggi dan kelompok pengeluaran menengah.
Kelompok pengeluaran tinggi mengalami penurunan rasio kumulatif pengeluaran
sementara kelompok pengeluaran menengah justru mengalami kenaikan rasio
kumulatif pengeluaran. Di sisi lain, kelompok pengeluaran rendah hampir tidak
mengalami perubahan. Mengingat temuan sebelumnya bahwa PDRB secara umum
mengalami penurunan (pertumbuhan negatif) pada tahun 2020, ini mengindikasikan
bahwa pandemi Covid-19 menurunkan kesejahteraan ekonomi paling besar pada
kelompok rumah tangga teratas.

3.8. Indeks Pembangunan Manusia
IPM diukur dengan mengkombinasikan 3 komponen yang diwakili oleh 4 indikator.
Indikator yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada di
Indonesia. Komponen kesehatan diukur dengan angka harapan hidup, komponen
pendidikan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan
komponen standar kelayakan hidup diukur dengan pengeluaran perkapita riil
disesuaikan.

Untuk Kabupaten Temanggung, Indeks Pembangunan Manusia seperti pada
Tabel 3.4. Nilai IPM Kabupaten Temanggung terus meningkat. Hal ini
mengindikasikan ada dampak positif dari pelaksanaan pembangunan manusia.
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Tabel 3.4 Perkembangan IPM Kabupaten Temanggung dan Komponennya, 2010-
2018

Tahun AHH HLS RLS PPD IPM
2010 75,17 10,24 5,99 7 438 63,08
2011 75,22 10,70 6,03 7 751 64,14
2012 75,26 11,05 6,08 7 952 64,91
2013 75,31 11,39 6,13 8 042 65,52
2014 75,34 11,69 6,18 8 062 65,97
2015 75,35 11,89 6,52 8 369 67,07
2016 75,39 12,06 6,55 8 593 67,60
2017 75,42 12,07 6,90 8 794 68,34
2018 75,47 12,08 6,94 9 142 68,83

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

Untuk memahami faktor apa saja yang berperan dalam mendorong kenaikan
IPM, dapat dilihat perubahan dari masing-masing komponen penyusun IPM pada
Gambar 3.13. Grafik ini menyajikan persentase perubahan indikator-indikator
pembentuk IPM terhadap tahun dasar yaitu tahun 2010. Karena setiap indikator
memiliki satuan yang berbeda, digunakan persentase perubahan terhadap tahun
dasar agar perbandingan dapat dilakukan.

Gambar 3.13 Persentase perubahan komponen IPM terhadap tahun dasar (2010)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021), diolah.

Indikator umur harapan hidup (UHH) saat lahir merupakan indikator yang
hanya mengalami sedikit sekali kenaikan selama rentang waktu amatan. Hal ini
karena secara absolut UHH di Kabupaten Temanggung sudah sangat tinggi (75,2
tahun pada 2010 hingga 75,6 tahun pada 2020), sehingga akan lebih susah untuk
menaikkan UHH dibandingkan jika UHH masih relatif rendah. Sebagai pembanding,
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dalam rentang tahun yang sama, UHH di Provinsi Jawa Tengah relatif lebih rendah
(72,7 tahun pada 2010 hingga 74,4 pada 2020).

Dua indikator pada dimensi pengetahuan IPM, yakni harapan lama sekolah
(HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) sama-sama mengalami kenaikan selama
2010-2020. Kenaikan angka HLS cenderung lebih tinggi daripada kenaikan RLS,
namun kenaikan ini makin menurun (diminishing) sehingga pada tahun 2019-2020,
kenaikan RLS lebih tinggi dari kenaikan HLS. Perlu dicatat bahwa angka RLS
menunjukkan rata-rata lama sekolah dari penduduk yang telah menyelesaikan
sekolah (di atas 25 tahun) sementara HLS menunjukkan lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (di atas 7
tahun) di masa mendatang. Angka HLS wajar mengalami kenaikan yang semakin
menurun karena semakin banyak penduduk yang mencapai lama sekolah maksimum.
Angka RLS yang terus mengalami kenaikan menjadi indikasi baik bahwa pada
generasi-generasi berikutnya, capaian pendidikan akan semakin tinggi.

Indikator pengeluaran perkapita disesuaikan (PPD) juga mengalami tren
kenaikan pada tahun amatan, dengan laju kenaikan yang cukup stabil. Namun
demikian, pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan PPD pada tahun 2020.
Ini merupakan dampak dari menurunnya aktivitas perekonomian secara umum pada
tahun ini, yang juga ditandai dengan pertumbuhan PDRB yang negatif. Meskipun
indikator IPM lainnya mengalami kenaikan, penurunan PPD ini menyebabkan angka
IPM mengalami stagnasi pada 2019-2020.

3.9. Nilai Tukar Petani (NTP)
Perekonomian kabupaten Temanggung masih didominasi oleh sektor pertanian dan
industri pengolahan. Kontribusi sektoral terbesar pada PDRB Kabupaten Temanggung,
sekitar 25 persen adalah dari pertanian, kehutanan dan perikanan. Oleh karena itu
perhatian dan fokus pembangunan harus diutamakan ke sektor pertanian. Tingkat
kesejahteraan para petani harus diperhatikan karena sebagai penyumbang yang
signifikan dari PDRB. Salah satu alat ukur yang bisa dipergunakan untuk
mengestimasi kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). NTP dihitung dari
rasio harga yang diterima oleh para petani terhadap harga yang harus dibayarkan
oleh para petani. Rachmat (2013) berpendapat bahwa NTP sebenarnya belum
memberikan gambaran yang real dari kesejahteraan petani. Sebagai contoh kenaikan
harga produk, tidak bisa dilihat sebagai kenaikan peningkatan pendapatan petani.
Kenaikan harga tersebut lebih tepat sebagai indikator kelangkaan barang di pasar.
NTP juga belum bisa mengcapture produktivitas dari petani, serta keterlibatan dalam
penggunaan teknologi. Menurut Rachmat (2013) penyempurnaan indikator NTP bisa
dilakukan dengan menggunakan pendekatan rasio antara nilai pendapatan petani
dengan pengeluarannya. Terlepas dari keterbatasan NTP, indikator NTP masih sangat
berguna untuk memberikan gambaran tingkat kesejahteraan petani. Semakin tinggi
nilai NTP berarti semakin tinggi juga kemampuan daya beli para petani di pedesaan.
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Gambar 3.14 NTP Kabupaten Temanggung, 2014-2019 (2012=100)
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung (2020)

Gambar 3.14 menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) per bulan sejak Januari
2014 hingga Desember 2019 di Kabupaten Temanggung. NTP merupakan
perbandingan dari indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang
dibayarkan petani (Ib). NTP lebih dari 100 mengindikasikan bahwa petani mengalami
kenaikan pendapatan lebih besar dari kenaikan pengeluaran, sementara NTP bernilai
kurang dari 100 menunjukkan hal yang sebaliknya. Secara umum, selama 2014
hingga 2019, angka NTP Kabupaten Temanggung cenderung lebih sering berada di
atas 100. Hal ini mengindikasikan terjadinya kenaikan kesejahteraan petani seiring
waktu. Namun demikian, pada beberapa waktu NTP juga berada di bawah angka 100.
Hal ini terjadi pada awal tahun 2015, awal tahun 2016, serta awal tahun 2017.

Fluktuasi NTP terjadi karena adanya fluktuasi pada komponen penyusunnya
yaitu Ib dan It. Perkembangan Ib dan It kabupaten Temanggung selama Januari 2014
hingga Desember 2019 dapat dilihat pada Gambar 3.15. Dari data tersebut dapat
dilihat bahwa secara umum, baik It maupun Ib mengalami tren peningkatan. Hal ini
disebabkan oleh adanya inflasi yang mengakibatkan tingkat harga secara umum
mengalami kenaikan seiring waktu. Namun demikian, laju kenaikan Ib dan It tidak
selalu sama yang mengakibatkan pada suatu periode Ib lebih tinggi dari It sementara
pada periode lainnya hal yang sebaliknya terjadi. Ketika nilai It lebih besar dari Ib,
NTP akan bernilai di atas 100 sementara jika It lebih kecil dari Ib, NTP akan bernilai
di bawah 100.
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Gambar 3.15 Indeks Harga yang Diterima (It) dan Dibayar (Ib) Petani, 2014-2019
(2012=100)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung (2020)

Jika diperhatikan, dalam rentang satu tahun, NTP cenderung memiliki pola
fluktuasi bulanan. Pada bulan-bulan di awal tahun, NTP cenderung mengalami
penurunan sementara setelah itu mengalami kenaikan. Untuk melihat pola ini,
dihitung nilai rata-rata NTP, It, dan Ib bulanan selama 2014 hingga 2019 yang dapat
dilihat pada Gambar 3.16. Dari sini terlihat bahwa NTP mengalami tren penurunan
sejak bulan Desember dan terus menurun hingga bulan April tahun berikutnya.
Setelah bulan April, NTP kembali mengalami kenaikan hingga puncaknya pada bulan
November. Jika dilihat berdasarkan komponen pembentuknya yaitu Ib dan It, terlihat
pola yang cukup berbeda. Rata-rata indeks harga yang dibayarkan petani (Ib) terus
mengalami kenaikan seiring waktu, seiring dengan terjadinya inflasi. Di sisi lain, rata-
rata indeks harga yang diterima petani (It) mengalami penurunan pada Januari-April
dan selanjutnya mengalami kenaikan. Kenaikan It pasca bulan April semakin tinggi
seiring waktu dibandingkan kenaikan Ib, yang menyebabkan pada rentang bulan
tersebut NTP mengalami kenaikan. Terjadinya penurunan It di awal tahun
mengindikasikan adanya penurunan harga-harga produk pertanian pada waktu
tersebut. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada awal tahun, kondisi musim
penghujan membuat produksi pertanian meningkat sehingga penawaran naik dan
menyebabkan turunnya harga.
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Gambar 3.16 Rata-rata Bulanan NTP, It, dan Ib, 2014-2019
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung (2020)
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BAB 4
PERBANDINGAN DENGAN DAERAH/KAWASAN SEKITAR

4.1. Arah Pembangunan Daerah
Sebagai upaya mendapatkan gambaran perekonomian yang lebih komprehensif maka
dibutuhkan daerah pembanding. Untuk itu dalam bab ini dipilih kabupaten
pembanding yang tidak hanya disandingkan secara spasial (berbatasan langsung)
namun juga dipertimbangkan karakter perekonomian yang memiliki kesamaan atau
kemiripan. Kabupaten yang dipilih sebagai pembanding adalah Kabupaten Wonosobo,
Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang
serta Kota Magelang. Provinsi Jawa Tengah juga menjadi rujukan untuk mengetahui
apakah perkembangan perekonomian di Kabupaten Temanggung memiliki corak yang
selaras dengan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah.

4.1.1. Kabupaten Temanggung

Dalam masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung periode 2018-
2023, visi yang dibawa adalah “Terwujudnya Masyarakat Temanggung yang Tentrem,
Marem, Gandem”. Guna mencapai visi tersebut, dirumuskan 3 misi pembangunan
sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi

unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang

berkualitas.

Untuk mendukung misi dari RPJMD, dibentuk tiga tujuan utama yang ingin
dicapai, yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan
memperhatikan 2 indikator tujuan, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
dan Angka Kemiskinan.

2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan yang
pencapaiannya dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi, inflasi,
pendapatan per kapita dan tingkat pengangguran terbuka.

3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang
berkualitas dengan memperhatikan 2 indikator tujuan, yaitu Indeks Reformasi
Birokrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
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4.1.2. Kabupaten Wonosobo

Visi pembangunan Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya
Wonosobo Bersatu untuk Maju, Mandiri dan Sejahtera untuk Semua”. Visi tersebut
akan dicapai melalui 5 misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;

2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemeriahan
daerah;

3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk

kesejahteraan yang merata; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam

pembangunan daerah.

Dari misi tersebut, dibentuk 5 tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup
secara berdampingan.

2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai
semangat birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik.

3. Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya yang
optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan dan membangun budaya
berdikari.

4. Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial, dan
lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan
kemiskinan.

5. Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan
lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip
keseimbangan dan keadilan antarkelompok dan antargenerasi.

4.1.3. Kabupaten Purworejo

Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode tahun 2016-
2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Purworejo yang Semakin Sejahtera Berbasis
Pertanian, Pariwisata, Industri, dan Perdagangan yang Berwawasan Budaya,
Lingkungan, dan Ekonomi Kerakyatan”. Untuk mencapai visi tersebut, dirumuskan
sejumlah misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan
demokratis;

2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian
selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri,
dan perdagangan;
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3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan
berbasis budaya dan kearifan lokal;

4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan
olahraga;

5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang
pendidikan dan pelayanan kesehatan;

6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur
pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik;

7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

4.1.4. Kabupaten Magelang

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi Kabupaten Magelang, visi yang dibawa
oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Magelang periode 2019-2024
adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing
dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan,
maka dibentuk misi pembangunan Kabupaten Magelang sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak
mulia;

2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan
tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Magelang tahun
2019-2024 meliputi lima tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia dengan indikatornya yaitu
Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Meningkatnya paritas daya beli masyarakat dengan indikatornya yaitu angka
kemiskinan, pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan, dan inflasi.

3. Meningkatnya pembangunan berbasis gender dengan indikator Indeks
Pembangunan Gender (IPG).

4. Meningkatnya daya saing daerah dengan indikator Cakupan Pembangunan
Infrastruktur Wilayah Berkelanjutan, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dan
PDRB perkapita.

5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dengan
indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

4.1.5. Kota Magelang

Visi pembangunan daerah Kota Magelang tahun 2016-2021 merupakan visi Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan rumusan sebagai berikut “Magelang sebagai
Kota Jasa yang Modern dan Cerdas yang Dilandasi Masyarakat yang Sejahtera dan
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Religius”. Perwujudan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui misi
pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur yang berkualitas dan
profesional dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi sebagai dasar
terciptanya pemerintahan daerah yang bersih serta tanggap terhadap
pemenuhan aspirasi masyarakat, mampu meningkatkan dan mengelola potensi
daerah dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat
didukung partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

2. Mengembangkan dan mengelola sarana perkotaan dan sarana pelayanan dasar
di bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang lebih modern serta
ramah lingkungan;

3. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur perkotaan untuk
mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat;

4. Mengembangkan potensi budaya dan kesenian daerah sebagai landasan
pengembangan dan pembangunan pariwisata kota Magelang.

5. Memperkuat kehidupan beragama dan toleransi antar umat beragama melalui
penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan dan peningkatan sarana-
prasarana peribadatan sebagai landasan terbangunnya masyarakat madani.

4.1.6. Kabupaten Semarang

Pada periode 2016-2021, visi Kabupaten Semarang adalah “Peneguhan Kabupaten
Semarang yang Maju, Mandiri, Tertib dan Sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut
disusun 6 misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME,
berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Mengembangkan produk unggulan berbasis potensi lokal (INTANPARI) yang
sinergi dan berdaya saing serta berwawasan lingkungan untuk menciptakan
lapangan kerja dan peningkatan pendapatan.

3. Menciptakan pemerintahan yang katalistik dan dinamis dengan
mengedepankan prinsip good governance didukung kelembagaan yang efektif
dan kinerja aparatur yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi.

4. Menyediakan infrastruktur daerah yang merata guna mendukung peningkatan
kualitas pelayanan dasar dan percepatan pembangunan.

5. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat, kesetaraan
dan keadilan gender serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan.

6. Mendorong terciptanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
dengan tetap menjaga kelestariannya.
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4.1.7. Kabupaten Kendal

Visi yang ditetapkan oleh Kabupaten Kendal 2016-2021 adalah “Terwujudnya
Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Kendal yang Merata Berkeadilan
Didukung oleh Kinerja Aparatur Pemerintah yang Amanah dan Profesional serta
Berakhlak Mulia Berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT (Aparatur
Amanah Masyarakat Maju Sejahtera)”. Dalam upaya mencapai visi tersebut,
disusunlah 9 misi, yaitu:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel,
efektif - efisien, bersih, bebas KKN.

2. Menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, unggul, serta berakhlak
mulia.

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pengendalian penduduk,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penanganan bencana,
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS), serta penanggulangan kemiskinan.

4. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan pemuda dalam pembangunan
daerah berlandaskan nasionalisme.

5. Mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan berbasis sumberdaya lokal.
6. Memperkuat ketahanan pangan, mengembangkan potensi pertanian,

perikanan, dan sumberdaya alam lainnya.
7. Mengembangkan potensi wisata dan melestarikan seni budaya lokal serta

meningkatkan toleransi antar umat beragama.
8. Meningkatkan kualitas serta kuantitas infrastruktur dasar dan penunjang baik

di perdesaan maupun perkotaan dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup.

9. Meningkatkan iklim investasi yang kondusif, dan menciptakan lapangan kerja.

4.1.8. Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah “Menuju Jawa
Tengah Sejahtera dan Berdikari (Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi)”. Dalam
rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun
2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk
menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke
pemerintahan Kabupaten/Kota;

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru
untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan
mencintai lingkungan.
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Agar visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah lebih terarah dalam
implementasinya, maka dibentuk tujuan pembangunan yang meliputi:

1. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religious, toleran, dan guyup
dengan tolak ukur berupa indikator persentase penurunan kejadian konflik
bernuansa SARA di Jawa Tengah dan indikator sasaran berupa indeks
toleransi dan persentase tindak pidana yang tertangani.

2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance
and clean government), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks
Reformasi Birokrasi.

3. Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata.
4. Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan

inklusif berbasis potensi unggulan.

Keberhasilan tujuan ketiga dan keempat diukur melalui angka kemiskinan,
Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson.

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya
saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Mewujudkan sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang
lestari dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH).

4.2. Kinerja Pembangunan Ekonomi Daerah
4.2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sebagai salah satu indikator ekonomi makro daerah, Pendapatan Domestik Regional
Bruto (PDRB) menyajikan informasi nilai akhir barang dan jasa yang diproduksi oleh
penduduk di suatu daerah. Hal ini juga menunjukkan berapa besar nilai ekonomi
yang diciptakan oleh suatu daerah. Membandingkan ekonomi Kabupaten
Temanggung dengan daerah disekitarnya perlu dilakukan untuk mendapatkan
gambaran ekonomi yang komprehensif.
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Gambar 4.1 PDRB Kabupaten Temanggung dan Daerah Sekitarnya, 2010-2020
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

Perbandingan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan daerah disekitarnya
ditunjukkan dengan sangat jelas pada Gambar 4.1. Secara rata-rata, sejak 2010
Kabupaten Temanggung memberikan sumbangan terhadap PDRB Jawa Tengah
sebesar 1,5 persen. Sementara itu, bila dibandingkan dengan kabupaten di sekitarnya,
PDRB Kabupaten Temanggung memiliki kemiripan dengan Kabupaten Wonosobo
dengan kisaran Rp 9-14 triliun. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Magelang,
perekonomian Kabupaten Temanggung memiliki nilai yang lebih rendah, dimana
PDRB Kabupaten Magelang berkisar Rp 14-22 triliun. Nilai ekonomi Kabupaten
Temanggung akan terlihat jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan Kabupaten
Kendal dan Kabupaten Semarang yang merupakan daerah yang berbatasan langsung
di sebelah utara. Perekonomian di Kabupaten dan Kabupaten Semarang dalam kurun
waktu 2010-2020 secara berturut-turut berkisar antara Rp 18-30 triliun dan Rp 21-
34 triliun. Dari grafik 4.1 tersebut nampak bahwa trend peningkatan PDRB (atas
dasar harga konstan) terjadi sepanjang periode pengamatan. Covid-19 telah
menyebabkan turunnya aktivitas ekonomi yang pada akhirnya menurunkan nilai
produksi barang dan jasa yang dihasilkan di kelima kabupaten tersebut. Data
menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Temanggung turun menjadi Rp 14,8 triliun
dan diikuti oleh kabupaten lainnya.



60

Gambar 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung dan Daerah
Sekitarnya, 2011-2020 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

Meskipun, secara absolut besaran nilai ekonomi Kabupaten Temanggung relatif
lebih kecil dibandingkan dengan daerah di sekitarnya, namun perlu juga dicermati
bagaimana persentase perubahannya. Persentase perubahan ini berarti menghitung
berapa selisih PDRB dibandingkan dengan PDRB sebelumnya. Persentase perubahan
PDRB ini juga sering dikenal dengan pertumbuhan ekonomi. Gambar 4.2 menyajikan
informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung dengan
daerah disekitarnya dari 2011 hingga 2020. Di grafik tersebut terlihat dengan jelas
bahwa pertumbuhan ekonomi di 5 kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten
Temanggung memiliki tingkat yang hampir sama yaitu pada kisaran 5% selama
periode observasi.

Pada Gambar 4.3-4.5 disajikan scatter plot untuk menunjukkan posisi
Kabupaten Temanggung dengan daerah yang berbatasan dengannya dilihat dari
kinerja sektoral pada pertanian, industri dan perdagangan. Kinerja sektoral diukur
dengan memperhatikan sumbangan dan pertumbuhan sektornya di masing-masing
daerah kemudian kelimanya diperbandingkan. Untuk sumbu vertikalnya, semakin
tinggi letaknya dari titik origin menunjukkan pertumbuhan sektoral yang lebih tinggi.
Sedangkan pada sumbu horizontal, semakin menjauh ke kanan dari titik originnya
menunjukkan sumbangan sektor yang lebih tinggi. Disamping membagi berdasarkan
pada sektor dominannya, analisis ini juga dilakukan dengan membandingkan antara
kinerja sektor di masing-masing daerah pada masa sebelum Covid-19 yaitu antara
tahun 2015-2019 dan masa pandemic yaitu tahun 2020. Untuk masa sebelum
pandemic disajikan angka rata-rata pertumbuhan dan sumbangan sektor di masing-
masing daerah.

Dari Gambar 4.3 (a) terlihat bahwa sektor pertanian di Kabupaten Temanggung
pada masa sebelum pandemic memiliki tingkat pertumbuhan dan sumbangan yang
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relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya. Hanya saja pertumbuhan sektor
pertanian di Kabupaten Kendal lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan
sektor pertanian di Kabupaten Temanggung. Sementara, sektor pertanian di
Kabupaten Wonosobo memberikan sumbangan yang lebih besar pada
perekonomiannya dibandingkan dengan Kabupaten Temanggung. Secara umum,
kinerja sektor pertanian Kabupaten Temanggung sebelum pandemic lebih bagus
dibandingkan daerah lain karena memiliki pertumbuhan dan sumbangan yang relatif
lebih tinggi.

Akan tetapi dengan adanya pandemi, sebagaimana terlihat pada Gambar 4.3 (b)
kinerja sektor pertanian di Kabupaten Wonosobo nampaknya mengalami perbaikan
dibandingkan dengan periode sebelumnya, dimana pertumbuhannya meningkat
cukup signifikan. Sementara posisi Kabupaten Temanggung, meskipun terbilang
masih cukup baik karena masih mencatatkan pertumbuhan dan sumbangan yang
positif namun posisinya telah berubah dibandingkan dengan periode sebelum
pandemic. Setidaknya hal ini bisa dilihat posisi kinerja sektor pertanian di Jawa
Tengah yang berada di atas Kabupaten Temanggung, dimana hal ini mengindikasikan
pertumbuhan sektor pertanian menurun dengan sumbangan terhadap perekonomian
yang tetap terjaga.

(a) (b)

Gambar 4.3 Perbandingan Kinerja Sektor Pertanian 2015-2019 (a) dan 2020 (b)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

Seperti halnya sektor pertanian, kinerja sektor industri di Kabupaten
Temanggung seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.4 (a) memiliki pola yang
hampir sama dimana pertumbuhan yang relatif tinggi dengan sumbangan yang relatif
lebih rendah. Rata-rata pertumbuhan sektor industri di masa sebelum pandemi
tercatat 5,5 persen dan memiliki nilai yang sama dengan dua kabupaten lainnya,
Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang. Sementara, sektor industri di
Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang mencatatkan sumbangan yang lebih
besar, lebih dari 30 persen meski pertumbuhannya relatif lebih rendah. Dari posisi ini
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menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung memiliki potensi sektor industri yang
masih bisa dikembangkan yang ditunjukkan relatif tingginya pertumbuhan dengan
mengupayakan untuk mendorong meningkatnya sumbangan sektor ini pada
perekonomian kabupaten Temanggung.

Namun, terjadinya pandemi telah menyebabkan kinerja sektor industri ini
terkontraksi secara tajam dimana pertumbuhannya tercatat negatif. Kecuali
Kabupaten Wonosobo, seluruh pertumbuhan sektor industri di kabupaten yang
berbatasan dengan Kabupaten Temanggung turun hingga di bawah nol. Meski
demikian, sumbangan sektor industri pada perekonomian daerah masing-masing
tidak mengalami perubahan, sama seperti masa sebelum pandemi. Jenis industri
yang dikembangkan di masing-masing daerah menjadi penentu kinerja sektor ini,
dimana industri yang berbasis pada hasil-hasil pertanian tidak akan mengalami
penurunan pertumbuhan yang cukup besar sebagaimana Kabupaten Wonosobo.
Pertumbuhan yang negatif untuk sektor ini selama masa pandemi lebih disebabkan
adanya perubahan tingkat produksi akibat adanya kebijakan pembatasan mobilitas
penduduk. Senyampang dengan terkendalinya angka positif Covid-19 diharapkan
pertumbuhan sektor industri ini kembali ke tingkat sebelum pandemi yaitu di kisaran
4,5-5,5 persen.

(a) (b)

Gambar 4.4 Perbandingan Kinerja Sektor Industri 2015-2019 (a) dan 2020 (b)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

Sumbangan sektor perdagangan bagi perekonomian Kabupaten Temanggung
tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan sumbangan sektor ini bagi perekonomi
kabupaten lain yang berbatasan dengannya. Sektor perdagangan ini memberikan
rata-rata sumbangan sebesar 23 persen sebelum pandemi. Namun, pertumbuhan
sektor ini masih relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lainnya
terutama Kabupaten Magelang dan Kabupaten Wonosobo yang pertumbuhannya
mencapai lebih dari 5,3 persen. Gambaran ini dapat dilihat pada Gambar 4.5 (a).
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Sebagaimana sektor lainnya, munculnya pandemi Covid-19 telah mengubah
kinerja sektoral. Gambar 4.5 (b) menunjukkan pertumbuhan negatif bagi sektor
perdagangan pada semua daerah penelitian. Kabupaten Semarang mencatat
pertumbuhan negatif yang paling besar jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
Sementara sektor perdagangan di Kabupaten Temanggung selama masa pandemi
menyebabkan menurunnya pertumbuhan hingga hampir menyentuh minus 4 persen
namun tetap dapat mempertahankan sumbangannya pada perekonomian yaitu
sebesar 23 persen. Kondisi ini tidak terlepas dari pembatasan mobilitas yang
menyebabkan terganggunya lalulintas barang antar daerah yang pada akhirnya
berdampak pada aktivitas perdagangan. Dengan semakin terkendalinya Covid-19
diharapkan sektor ini kembali pada performa semula sebelum adanya pandemic.
Beberapa kebijakan perlu diberlakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung
untuk mempercepat akselerasi recovery di sektor perdagangan.

(a) (b)

Gambar 4.5 Perbandingan Kinerja Sektor Perdagangan 2015-2019 (a) dan 2020 (b)
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

4.2.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Apabila dibandingkan dengan daerah sekitarnya, maka capaian IPM Kabupaten
Temanggung selama tiga tahun terakhir hanya lebih baik daripada Kabupaten
Wonosobo (Tabel 4.1). Pada tahun 2018, IPM Kabupaten Temanggung mencapai 68,83
dan pada tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 69,57. Sementara itu, IPM
Kabupaten Wonosobo pada tahun 2018 mencapai 67,81 dan meningkat menjadi
68,22 pada tahun 2020.
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Tabel 4.1 IPM Kabupaten Temanggung dan Daerah Sekitarnya, 2018-2020

No. Kabupaten/Kota 2018 2019 2020
1 Temanggung 68,83 69,56 69,57
2 Wonosobo 67,81 68,27 68,22
3 Purworejo 71,87 72,50 72,68
4 Magelang 69,11 69,87 69,87
5 Kota Magelang 78,31 78,80 78,99
6 Kendal 71,28 71,97 72,29
7 Semarang 73,61 74,14 74,10
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

4.2.3. Inflasi IHK

Bila inflasi Kabupaten Temanggung dibandingkan dengan daerah sekitarnya
seperti Kota Magelang dan Kabupaten Kendal, maka juga memiliki pola yang sama
dari tahun 2016 hingga 2019 (lihat Gambar 4.6). Perlu dicatat bahwa Kabupaten
Semarang, Magelang, Wonosobo dan Purworejo tidak menjadi daerah yang
melaksanakan penghitungan inflasi dengan metode IHK.

Gambar 4.6 Inflasi IHK Kabupaten Temanggung, Kendal dan Kota Magelang,
2016-2019 (%)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

4.2.4. Inflasi PDRB Deflator

Sementara itu, bila diukur dengan menggunakan pendekatan PDRB Deflator, maka
inflasi Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 paling tinggi dibandingkan dengan
daerah sekitarnya (lihat Gambar 4.2). Meskipun demikian, selama tiga tahun terakhir
inflasi di kabupaten ini menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2018, inflasi
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Kabupaten Temanggung mencapai 2,31 persen dan pada tahun 2020 turun menjadi
1,74 persen.

Tabel 4.2 Inflasi PDRB Deflator Kabupaten Temanggung dan Daerah Sekitarnya,
2018-2020 (%)

Kabupaten/Kota 2018 2019 2020
Temanggung 2,31 1,88 1,74
Kota Magelang 2,24 1,88 1,49
Wonosobo 2,43 2,06 1,71
Purworejo 2,30 1,66 1,57
Magelang 2,25 1,70 1,60
Kendal 2,38 1,78 1,63
Semarang 2,55 1,98 1,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)

4.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Temanggung pada tahun 2020
paling rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya (Tabel 4.3). Bahkan, berbeda
dengan daerah lain yang pernah mengalami TPT di atas 4 persen, TPT Kabupaten
Temanggung dalam tiga tahun terakhir tidak pernah melebihi 4 persen. Namun,
harus diingat bahwa TPT di semua daerah pembanding mengalami kenaikan pada
tahun 2020. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari imbas pandemic Covid-19 yang
dirasakan di setiap daerah.

Tabel 4.3 TPT Kabupaten Temanggung dan Daerah Sekitarnya, 2018-2020 (%)

No. Kabupaten/Kota 2018 2019 2020
1 Temanggung 3,24 2,99 3,85
2 Wonosobo 3,44 3,47 5,37
3 Purworejo 4,51 2,96 4,04
4 Magelang 2,91 3,12 4,27
5 Kota Magelang 4,88 4,43 8,59
6 Kendal 6,02 6,26 7,56
7 Semarang 2,25 2,54 4,57
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021)
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BAB 5
PROYEKSI INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH 2021-2024

5.1. Pertumbuhan Ekonomi
Kinerja perekonomian Kabupaten Temanggung 2010-2020 jika dilihat dari
pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang baik. Peningkatan aktivitas
ekonomi yang sangat signifikan terjadi pada 2011 dimana pertumbuhan ekonomi
meningkat dari 4,3 persen di tahun 2010 menjadi 6,09 persen pada 2011. Lonjakan
pertumbuhan ini disebabkan oleh meningkatnya sumbangan sektor pertanian dan
perdagangan. Data menunjukkan bahwa sumbangan sektor pertanian dan
perdagangan secara berturut-turut meningkat sebesar 27,11 persen dan 22,38 persen
pada 2011. Peningkatan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi pada tahun ini juga
seiring dengan peningkatan investasi pada 2011 dan 2012. Investasi mengalami
peningkatan sebesar 8 persen pada tahun tersebut, sehingga investasi meningkat dari
Rp 1,3 trilyun menjadi Rp 1,5 trilyun.

Setelah sempat mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun
2012, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung 2013-2019 mencapai
kestabilannya pada angka 5 persen. Salah satu faktor yang harus mendapat
perhatian adalah adanya perubahan pola sumbangan sektoral pertanian dan industri
pengolahan. Secara perlahan, sejak 2013 sumbangan sektor pertanian terus
mengalami penurunan dan sumbangan sektor industri pengolahan mengalami
peningkatan. Sebagaimana diketahui, karakter di kedua sektor ini memiliki
perbedaan dalam aktivitas ekonominya. Sektor pertanian lebih banyak menggunakan
sumberdaya lokal yang lebih banyak daripada sektor industri pengolahan, sehingga
perlu diperhatikan keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan kegiatan
ekonomi kedepan.

Kemunculan virus corona di akhir tahun 2019 secara global dan dinyatakan
masuk Indonesia di awal 2020 telah menyebabkan banyak perubahan pada kinerja
ekonomi, bukan hanya kinerja ekonomi nasional namun juga ekonomi daerah,
termasuk Kabupaten Temanggung. Setelah pemerintah menyatakan virus ini menjadi
pandemic, maka serangkaian kebijakan dikeluarkan pemerintah, termasuk
diantaranya adalah pembatasan mobilitas masyarakat sebagai upaya memutus
penyebaran virus corona ini. Dengan dibatasinya pergerakan masyarakat maka
aktivitas ekonomi keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Setelah terkontraksi cukup dalam di tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten Temanggung diprediksi akan mengalami peningkatan pada tahun 2022.
Beberapa metode yang digunakan untuk menentukan proyeksi pertumbuhan
ekonomi (y-o-y) di Kabupaten Temanggung disajikan pada tabel 1 di bawah ini. Pada
tabel tersebut digunakan beberapa metode, misalnya autoregressive dengan lag 1 –
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AR(1); moving average dengan lag 1 – MA(1); model regresi linier dengan variabel
penjelas berupa tahun – lin.reg; dan model yang disesuaikan – adjusted (adj). Pada
model adjusted ini dilakukan penyesuaian dengan melakukan pengurangan pada
hasil estimasi secara arbitrary atas proyeksi PDRB yang dilakukan dengan metode
linear regression, sehingga didapatkan pertumbuhan ekonomi yang disesuaikan.

Tabel 5.1 Hasil Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung, 2021-
2025

Tahun AR(1) MA(1) Lin.Reg Adj.Pes Adj.Mod Adj.Opt
2011 6.09% 6.09% 6.09% 6.09% 6.09% 6.09%
2012 4.27% 4.27% 4.27% 4.27% 4.27% 4.27%
2013 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 5.20% 5.20%
2014 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03%
2015 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24% 5.24%
2016 5.02% 5.02% 5.02% 5.02% 5.02% 5.02%
2017 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03% 5.03%
2018 5.13% 5.13% 5.13% 5.13% 5.13% 5.13%
2019 5.05% 5.05% 5.05% 5.05% 5.05% 5.05%
2020 -2.13% -2.13% -2.13% -2.13% -2.13% -2.13%
2021 2.47% 0.15% 7.32% -0.39% 0.61% 1.61%
2022 2.27% 2.37% 3.72% 0.84% 1.84% 2.84%
2023 2.09% 2.18% 3.44% 1.46% 2.46% 3.46%
2024 1.93% 2.01% 3.26% 2.68% 3.68% 4.68%
2025 1.79% 1.86% 3.07% 3.78% 4.78% 5.78%

Tabel 5.1 di atas menunjukkan bahwa hasil proyeksi menunjukkan variasi
yang cukup berbeda. Terlihat pada kolom AR(1) dan MA(1) bahwa pada tahun 2022
secara berturut-turut menunjukkan pertumbuhan 2,27 persen dan 2,37 persen.
Dengan menggunakan kedua metode ini, pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun
selanjutnya memiliki kecenderungan menurun hingga 1,79 persen dan 1,86 persen.
Sementara itu, model regresi linear memberikan hasil yang cukup berbeda, dimana
hasil proyeksi 2022 menunjukkan pertumbuhan 3,72 persen dengan kecenderungan
menurun tipis pada kisaran 3,44 persen hingga 3,07 persen selama 2023 hingga 2025.
Hasil proyeksi pada tahun 2022 ini tidak jauh berbeda dengan yang telah ditetapkan
dalam RPJMD perubahan. Dengan menggunakan penyesuaian pada nilai proyeksi
PDRB-nya, dapat dilihat bahwa ekonomi akan tumbuh secara gradual dari waktu ke
waktu, dimana secara moderat ekonomi pada 2022 akan tumbuh sebesar 1,84 persen.
Secara lambat laun ekonomi akan kembali mencapai pada kisaran 5 persen pada
2025.
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Untuk menentukan pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan perkembangan
di Kabupaten Temanggung hingga saat ini, maka perlu dilakukan penyesuaian
dengan target di tingkat provinsi dan nasional. Bank Indonesia memproyeksi
pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 berada pada kisaran 5 - 5,5 persen,
sedangkan Bappenas sebesar 5,4 - 6 persen. Hal ini didasarkan atas berbagai
pertimbangan baik di dalam negeri maupun luar negeri, misalnya mulai adanya
pemulihan ekonomi global, meningkatnya jumlah penduduk yang divaksin,
meningkatnya investasi, meningkatnya ekspor terutama dari sektor manufaktur,
meningkatnya mobilisasi penduduk, serta peningkatan konsumsi masyarakat.
Sementara di tingkat provinsi, Jawa Tengah melakukan upaya retargeting untuk
pertumbuhan ekonomi 2022 menjad 3,9 – 5,2%, sementara pemerintah pusat
menargetkan ekonomi Jawa Tengah tumbuh pada kisaran 5 – 5.8 persen.

Dengan memperhatikan kondisi di tingkat provinsi dan nasional, maka terbaca
adanya optimisme bahwa pada 2022 ekonomi akan tumbuh meskipun masih banyak
diwarnai dengan adanya ketidakpastian di berbagai sektor terutama terkait kebijakan
penanganan Covid-19. Optimisme inilah yang menjadi dasar bagi proyeksi
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung pada 2022, meskipun harus
mempertimbangkan beberapa faktor yang pada akhirnya menyebabkan besaran
pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi proyeksi pemerintah pusat maupun
provinsi. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam penentuan pertumbuhan
ekonomi ini adalah sektor pendukung utama. Tiga sektor utama yang menjadi
penggerak utama ekonomi di Kabupaten Temanggung, yaitu sektor pertanian,
industri manufaktur, dan perdagangan diperkirakan akan mulai tumbuh meskipun
tidak menunjukkan pertumbuhan yang pesat sebagaimana masa sebelum pandemic.
Pengeluaran konsumsi rumah tangga akan menjadi pendukung dalam pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Temanggung mengingat sumbangannya yang cukup besar
rata-rata lebih dari 70 persen. Atas dasar tersebut, pertumbuhan ekonomi kabupaten
Temanggung pada 2022 diperkirakan sebesar 1,84 persen atau berkisar antara 0,84 –
2,84 persen.

Diperlukan serangkaian upaya untuk mencapai pertumbuhan sebagaimana
hasil proyeksi diatas. Beberapa diantaranya adalah memastikan bahwa kebijakan
pembatasan masyarakat tidak dilakukan secara ketat sehingga tidak mempengaruhi
semua sendi perekonomian. Jika memang harus dilakukan pembatasan, seyogyanya
dilakukan hanya pada sektor tertentu yang tidak menjadi sektor vital bagi
perekonomian. Sektor pertanian dan industri pengolahan sedapat mungkin untuk
tetap diberikan akses dalam menjalankan aktivitasnya (tentu dengan protokol
kesehatan yang ketat) jika dikemudian hari kebijakan pembatasan masyarakat
menjadi salah satu kebijakan dalam penanganan Covid-19. Terkait dengan masalah
kesehatan dalam penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Temanggung harus
mempercepat tingkat vaksinasi masyarakat, agar masyarakat memiliki daya tahan
terhadap serangan virus ini meski tetap harus melaksanakan protocol kesehatan
dalam menjalankan aktivitasnya.
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Perubahan sumbangan sektoral yang terjadi sejak 2013 perlu mendapatkan
perhatian oleh stakeholder di Kabupaten Temanggung. Jika dikemudian hari ada
upaya untuk mengembalikan sumbangan sektor pertanian sebagaimana sebelum
2013, maka kebijakan terkait dengan pertanian (termasuk didalamnya perkebunan,
kehutanan, perikanan, dan peternakan) harus disiapkan dengan baik. Hal ini telah
ditunjukkan dengan meningkatnya nilai sumbangan sektor pertanian pada 2020
menjadi 22,37 persen setelah hanya menyumbang 21,49 persen pada 2019. Atau
setidaknya jika diharapkan sumbangan sektor pertanian tidak semakin menurun,
Pemerintah Kabupaten Temanggung juga perlu memastikan agar aktivitas sektor
pertanian tidak banyak mengalami penurunan dengan melakukan serangkaian
kebijakan, diantaranya:

1. Membatasi alih fungsi lahan terutama dari sektor pertanian
2. Memastikan para petani menikmati hasil yang optimal dari usahanya
3. Membantu menentukan jenis komoditas yang diusahakan agar lebih berhasil

guna
4. Membantu tata niaga hasil pertanian agar petani terlindungi dari praktek

persaingan tidak sehat dalam penentuan harga
5. Mendorong agar minat berusaha di bidang pertanian semakin meningkat dengan

mendirikan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang
pertanian

Semakin meningkatnya sumbangan sektor industri pengolahan dari waktu ke
waktu, terutama sejak 2013, setidaknya mulai mengubah tatanan hidup masyarakat
dari yang semula masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dengan demikian,
perlu diantisipasi adanya perubahan gaya hidup yang pada akhirnya berdampak pada
pola konsumsi masyarakat. Tidak bisa dipungkiri jika dari sisi pengeluaran,
perekonomian Kabupaten Temanggung banyak didorong oleh pengeluaran rumah
tangga, yang secara rata-rata sumbangannya mencapai 74 persen dari 2010 hingga
2019. Dengan adanya perubahan gaya hidup tentunya akan berubah pula jenis
permintaannya. Jika memang Kabupaten Temanggung disiapkan untuk menjadi
daerah industri, maka seyogyanya kegiatan industri ini terkait dengan sektor
pertanian. Hal ini sangat penting, sebagai upaya untuk meningkatkan nilai tambah
hasil pertanian di Kabupaten Temanggung. Dalam rangka itu pula, diperlukan
serangkaian kebijakan agar sektor industri dapat berkembang dengan baik seiring
dengan perkembangan sektor pertanian dan sektor lainnya. Beberapa kebijakan yang
diperlukan, diantaranya:

1. Penentuan prioritas investasi
2. Penentuan daerah atau wilayah yang dikembangkan menjadi kawasan industri
3. Penggunaan sumberdaya lokal sebagai basis kegiatan industri
4. Menjamin keterlibatan sumberdaya lokal dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan industri
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5.2. Ketimpangan
Karena keterbatasan data berupa tidak tersedianya Indeks Gini setelah tahun 2015,
proyeksi ketimpangan Kabupaten Temanggung 2021-2014 dilakukan dengan
menggunakan data kumulatif pengeluaran oleh salah satu kategori yaitu kelompok
rumah tangga dengan 40% pengeluaran terendah. Gambar 5 menunjukkan hasil
proyeksi ini dengan menggunakan model forecast optimal yaitu ARIMA(0,2,0). Hasil
proyeksi menunjukkan bahwa persen kumulatif pengeluaran oleh rumah tangga
persentil 40 terbawah dari tahun 2021-2024 secara berturut-turut adalah 15,84
(2021); 14,99 (2022), 14,14 (2023), dan 13,29 (2024). Ini berarti bahwa jika tren yang
telah ada selama ini terus berlanjut tanpa ada perubahan faktor-faktor lain,
ketimpangan pengeluaran antar kelompok di Kabupaten Temanggung akan semakin
tinggi.

Gambar 5.1 Proyeksi Penguasaan Total Pengeluaran oleh 40 Persentil Terbawah
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021), diolah
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Tabel 5.2 Hasil Proyeksi Pengeluaran 40 Persentil Terendah dan Rasio Gini
Kabupaten Temanggung, 2021-2025

Tahun
% pengeluaran 40
persentil terendah Rasio gini

2016 17,54 0,40
2017 16,56 0,41
2018 18,34 0,38
2019 18,39 0,38
2020 16,69 0,41
2021 15,84 0,43
2022 14,99 0,44
2023 14,14 0,45
2024 13,29 0,47
2025 12,44 0,48

Masalah ketimpangan selalu menjadi isu dalam setiap pembangunan, baik
pembangunan nasional maupun daerah. Studi dari World Bank (2016) menyebutkan
bahwa ada kisah sukses di beberapa negara seperti Brasil, Tanzania, Kamboja dan
beberapa negara lainnya dalam mengatasi masalah ketimpangan. Negara-negara
tersebut menerapkan strategi yang bisa diadopsi oleh pemerintahan negara lain, atau
bahkan daerah lain. Strategi kebijakan yang bisa diterapkan di Temanggung meliputi:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dalam
bidang pendidikan, strategi yang bisa diadopsi adalah pengembangan
program pendidikan anak usia dini beserta pemenuhan gizinya.

2. Strategi dalam meningkatkan akses pendidikan yang bermutu untuk
semua penduduk juga merupakan hal yang penting. Pendidikan
bermutu ini meliputi pengembangan penguasaan pengetahuan dan
keterampilan, mengedepankan proses belajar mengajar, serta tentunya
mempersiapkan guru-guru yang berkualitas.

3. Untuk bidang kesehatan, sebaiknya pemerintah memberikan
perlindungan kesehatan yang sama untuk semua penduduknya.
Strategi ini sangat penting terutama bagi masyarakat yang kurang
mampu. Mereka diberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan dan
dalam situasi yang tepat waktu saat membutuhkan.

4. Strategi di bidang ekonomi untuk masyarakat miskin adalah melalui
pemberian bantuan tunai. Bantuan ini bisa berupa bantuan bersyarat
maupun tidak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kemampuan
pokok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.
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5. Selain itu strategi pada bidang infrastruktur, terutama di daerah
pedesaan, pemerintah harus bisa memastikan infrastruktur jalan dan
akses listrik sudah terpenuhi dengan kualitas yang baik.

6. Kebijakan yang tidak kalah pentingnya juga mengenai pungutan pajak
yang progresif bagi yang mampu. Pajak ini akan dikenakan dalam
bentuk kenaikan prosentase yang lebih tinggi. Contohnya adalah pajak
kendaraan bermotor. Pajak kepemilikan kedua akan lebih tinggi
dibandingkan kepemilikan pajak kendaraan bermotor yang pertama.

5.3. Indeks Pembangunan Manusia
Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Temanggung untuk tahun 2021-
2014 (dengan metode baru) dapat dilihat pada Gambar 5.2. Model forecast optimal
untuk seri data ini adalah ARIMA(1,2,0). Hasil proyeksi menunjukkan bahwa IPM dari
tahun 2021-2025 secara berturut-turut adalah 70,24 (2021); 70,65 (2022), 70,89
(2023), 71,24 (2024), dan 71,51 (2025). Ini berarti bahwa jika tren yang telah ada
selama ini terus berlanjut tanpa ada perubahan faktor-faktor lain, IPM di Kabupaten
Temanggung akan semakin tinggi. Perlu diperhatikan bahwa proyeksi ini belum
mempertimbangkan dampak Covid-19 yang mungkin saja berdampak pada indikator-
indikator pembentuk IPM (pengeluaran, lama sekolah, dan usia harapan hidup). Jika
indikator-indikator ini mengalami stagnasi atau bahkan penurunan, maka mungkin
saja IPM akan mengalami stagnasi atau setidaknya kenaikan yang relatif lebih lambat
dibanding tahun-tahun sebelum pandemi.

Gambar 5.2 Proyeksi IPM
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (2021), diolah.
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Tabel 5.3 Hasil Proyeksi IPMKabupaten Temanggung, 2021-2025

Tahun IPM
2016 67,60
2017 68,34
2018 68,83
2019 69,56
2020 69,57
2021 70,24
2022 70,65
2023 70,89
2024 71,24
2025 71,51

Pengembangan modal manusia adalah merupakan kunci masa depan sebuah
daerah. Kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sangat
diperlukan untuk menaikkan IPM di kabupaten Temanggung. Strategi kebijakan yang
bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kabupaten
Temanggung bisa dilakukan melalui:

1. Dari sisi pendidikan, desain kebijakan sebaiknya diarahkan untuk
mengatasi kesenjangan kemampuan pengetahuan dan keterampilan dari
modal manusia. Kontrol terhadap akses untuk kualitas pendidikan
harus diperhatikan. Namun secara kuantitas dalam akses pendidikan
seperti peningkatan penduduk usia sekolah yang bisa menempuh
pendidikan di pendidikan tinggi juga harus menjadi target yang
sebaiknya ditingkatkan.

2. Dari sisi kesehatan, pemerintah sebaiknya meningkatkan kemudahan
terhadap akses pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di daerah
pedesaan harus memiliki kualitas yang sama dengan pelayanan
kesehatan di ibu kota. Perbaikan sarana dan prasarana fasilitas
kesehatan sebaiknya dievaluasi secara rutin. Selain itu kemudahan
akses dalam jaminan sosial dan BPJS kesehatan atau BPJS
ketenagakerjaan sebaiknya juga diperhatikan.

3. Dari sisi ekonomi, Pemerintah disarankan untuk memperhatikan
pembangunan ekonomi lokal. Kawasan-kawasan industri yang sudah
mulai berkembang di kabupaten Temanggung perlu diberikan perhatian
melalui pengaturan-pengaturan yang bermanfaat bagi ekonomi
masyarakat sekitar. Sebagai contoh peraturan daerah harus
memastikan bahwa industri tersebut harus mempekerjakan penduduk
lokal lebih dari 50 persen. Tenaga kerja asing sebaiknya juga diberikan
batasan maksimal berapa tahun boleh berdomisili. Harapannya proses
produksi selanjutnya penduduk daerah yang akan mengerjakannya.
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Jadi ada transfer knowledge dari investor asing ke penduduk lokal.
Strategi ini harapannya akan memberikan dampak dan multiplier
pendapatan yang signifikan bagi penduduk lokal.

5.4. Nilai Tukar Petani
Untuk menghitung proyeksi NTP pada tahun 2021 hingga 2025 di kabupaten
temanggung, dilakukan proyeksi terhadap masing-masing komponennya. Gambar 5.3
menunjukkan proyeksi bulanan It dan Ib untuk rentang waktu Januari 2020 hingga
Desember 2025. Karena data It dan Ib merupakan data bulanan yang menunjukkan
pola musiman (seasonality), proyeksi menggunakan model Seasonal ARIMA (SARIMA).
Model optimal untuk proyeksi It adalah SARIMA(2,2,0)(2,1,0)12 sementara untuk Ib
adalah SARIMA(0,1,0)(0,1,1)12. Dari proyeksi It dan Ib, dapat dihitung proyeksi NTP
yang hasilnya dapat dilihat pada tabel A

Gambar 5.3 Proyeksi Indeks yang Diterima dan Dibayarkan Petani
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021), diolah.

Tabel 5.4 Proyeksi NTP Kabupaten Temanggung, 2021-2025

Bulan 2021 2022 2023 2024 2025
Jan 105,3 106,2 108,4 109,3 110,7
Feb 105,1 106,1 108,0 109,1 110,4
Mar 104,7 106,1 107,9 108,9 110,4
Apr 105,5 107,2 108,7 109,8 111,2
Mei 105,6 107,3 108,8 109,9 111,3
Jun 105,9 107,7 109,0 110,2 111,6
Jul 106,4 108,2 109,3 110,6 112,0
Ags 106,5 108,3 109,5 110,8 112,1
Sep 107,1 108,8 109,9 111,2 112,6
Okt 107,0 108,9 109,9 111,2 112,6
Nov 106,6 108,6 109,6 110,9 112,4
Des 106,7 108,6 109,6 111,0 112,4
Rata-rata 106,0 107,7 109,1 110,2 111,6

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah (2021), diolah.
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Pertanian adalah sektor strategis dan memainkan peranan penting dalam
perekonomian daerah. Oleh karena itu strategi dalam meningkatkan kesejahteraan
petani perlu diperhatikan. Beberapa referensi kebijakan bisa diambil untuk
memaksimalkan kesejahteraan petani seperti:

1. Intensifikasi produksi, intensifikasi pertanian bisa dilakukan dengan
cara peningkatan kualitas produksi pertanian dengan diberikan
bimbingan penyuluhan, bantuan alat-alat pertanian yang bisa
meningkatkan produktivitas pertanian, terutama bagi petani yang
kurang mampu.

2. Selain itu pemerintah sebaiknya membantu untuk memberikan akses
pasar yang mudah, terutama dalam memutus panjangnya rantai
distribusi, sehingga petani bisa langsung mendapatkan harga jual yang
tinggi. Akses pasar ini juga bisa diperluas dengan sistem digital
marketing yang bisa dengan cepat dan mudah menjangkau banyak
konsumen.

3. Pemberian pelatihan transaksi digital atau literasi digital seperti
pemasaran digital menjadi suatu kebutuhan penting saat ini, karena
kalau tidak petani di Kabupaten Temanggung bisa kalah bersaing dalam
menjual dan memasarkan produknya. Pendekatan digital sangat
ditekankan karena biayanya lebih murah dan sangat efisien dalam
menjangkau konsumen. Pemerintah bisa memfasilitasi
training/pelatihan teknis dalam penggunaan teknologi digital.

4. Selain itu pemerintah juga diharapkan dapat membantu untuk
mencarikan networking atau potential buyer, membuka peluang ekspor
ke daerah lain maupun ke luar negeri.

5. Diversifikasi pertanian juga bisa dilakukan. Pertanian bisa digabungkan
dengan pariwisata (agrowisata), pengunjung bisa melakukan wisata
edukasi ataupun sekedar menikmati suasana lahan pertanian, seperti
kebun kopi, tembakau.

6. Peningkatan penggunaan teknologi pertanian, teknologi pengolahan
hasil pertanian dan pascapanen juga sebaiknya diperhatikan, karena
biasanya pada saat musim panen, harga jualnya adalah rendah.

5.5. Inflasi
Inflasi merupakan indikator penting dalam perekonomian di suatu wilayah, inflasi
yang rendah serta stabil merupakan prasyarat yang dibutuhkan bagi terciptanya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terciptanya pertumbuhan ekonomi
tersebut akhirnya diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat. Perkembangan inflasi tahunan Kabupaten Temanggung
beberapa tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang relatif lebih stabil jika
dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019
inflasi tahunan Kabupaten Temanggung berkisar antara 2 hingga 3 persen. Kemudian
perubahan inflasi bulanan di kabupaten ini pada tahun 2019 paling rendah berada
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pada tingkat inflasi sebesar -0,47 persen (pada bulan September 2019) dan paling
tinggi sebesar 0,71 persen (pada bulan juni 2019). Perkembangan inflasi kabupaten
ini pada bulan September sempat mengalami penurunan atau deflasi sebesar-0,47
persen dibandingkan tingkat inflasi pada bulan sebelumnya. Selanjutnya tingkat
inflasi Temanggung secara perlahan mengalami peningkatan pada bulan-bulan
berikutnya di akhir tahun 2019. Peningkatan tingkat inflasi umum disebabkan
peningkatan inflasi kelompok pengeluaran bahan pangan. Menjelang akhir tahun
libur natal dan tahun baru permintaan bahan makanan oleh masyarakat biasanya
cenderung mengalami peningkatan.

Metode estimasi proyeksi tingkat inflasi bulanan Kabupaten Temanggung
menggunakan model estimasi ARIMA (2,0,1). Model estimasi tersebut merupakan
model estimasi yang paling optimal setelah dilakukan pengujian secara statistik. Data
tingkat inflasi yang digunakan adalah data inflasi bulanan Kabupaten Temanggung
dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Sejak tahun 2020 BPS Kabupaten Temanggung
tidak lagi mempublikasikan data tingkat inflasi sebab Kabupaten Temanggung tidak
lagi disurvei biaya hidup masyarakatnya. Gambar grafik di bawah menunjukkan
perkembangan tingkat inflasi bulanan Kabupaten Temanggung sejak tahun 2011
hingga tahun 2019 serta hasil proyeksinya hingga tahun 2025. Jika faktor-faktor lain
penentu perkembangan inflasi Temanggung selama ini tetap maka hasil proyeksi
akan seperti berikut.

Gambar 5.4 Proyeksi Inflasi Kabupaten Temanggung, 2020-2025
Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (2020), diolah.

Berdasarkan grafik di atas perkembangan tingkat inflasi di Kabupaten
Temanggung ini cukup fluktuatif, pada akhir tahun 2019 terjadi peningkatan tingkat
inflasi yang cukup signifikan. Pada bulan Oktober 2019 tingkat inflasi Temanggung
tercatat sebesar 0,01 kemudian meningkat menjadi 0,34 persen pada bulan Desember
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di tahun yang sama. Selanjutnya pada awal tahun 2020 tingkat inflasi mengalami
penurunan yang juga signifikan, dari 0,34 pada akhir tahun 2019 menjadi 0,14 pada
bulan April 2020. Penurunan ini salah satunya diakibatkan adanya pandemic Covid-
19 yang mulai mewabah di Indonesia sejak bulan Maret 2020. Pembatasan kegiatan
masyarakat selama pandemi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat
sehingga tingkat inflasi selama pandemi berlangsung diperkirakan masih
meunjukkan trend penurunan seperti gambar di atas. Pada atas dan bawah grafik
proyeksi terdapat grafik lain berwarna hitam dan hijau. Grafik hitam (hi) diperoleh
dari menambahkan hasil proyeksi dengan standar deviasi sedangkan grafik hijau (lo)
berasal dari hasil proyeksi dikurangi standar deviasi. Kedua grafik tersebut menjadii
batas atas dan batas bawah hasil perkiraan tingkat inflasi sehingga jika dengan
asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap maka tingkat inflasi Temanggung yang
sebenarnya diperkirakan akan berkisar diantara batas tersebut. Hasil proyeksi inflasi
Kabupaten Temanggung secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Pola perkembangan tingkat inflasi pada gambar grafik di atas cenderung
menunjukkan pola grafik yang mendatar sebab metode ini menangkap pola perilaku
data bulanan pada periode sebelumnya.
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Tabel 5.5 Hasil Proyeksi Inflasi Bulanan Kabupaten Temanggung, 2020-2025

Bulan 2020 2021 2022 2023 2024 2025

lo proyeksi hi lo proyeksi hi lo proyeksi hi lo proyeksi hi lo proyeksi hi lo proyeksi hi

Jan -0,251 0,285 0,821 -0,517 0,134 0,785 -0,570 0,092 0,754 -0,248 0,214 0,677 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Feb -0,448 0,189 0,826 -0,522 0,130 0,782 -0,575 0,089 0,752 -0,233 0,317 0,867 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Mar -0,501 0,141 0,783 -0,526 0,127 0,780 -0,579 0,085 0,749 -0,219 0,333 0,886 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Apr -0,504 0,141 0,786 -0,531 0,123 0,777 -0,584 0,082 0,747 -0,237 0,316 0,869 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

May -0,489 0,155 0,799 -0,535 0,120 0,775 -0,588 0,078 0,745 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Jun -0,481 0,162 0,806 -0,539 0,116 0,772 -0,593 0,075 0,742 -0,256 0,297 0,851 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Jul -0,485 0,160 0,804 -0,544 0,113 0,769 -0,597 0,071 0,740 -0,254 0,299 0,853 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Aug -0,494 0,153 0,800 -0,548 0,109 0,767 -0,602 0,068 0,737 -0,253 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Sep -0,501 0,147 0,795 -0,553 0,106 0,764 -0,606 0,064 0,735 -0,252 0,302 0,856 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Oct -0,506 0,143 0,792 -0,557 0,102 0,762 -0,611 0,061 0,733 -0,252 0,302 0,855 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Nov -0,510 0,140 0,790 -0,561 0,099 0,759 -0,615 0,057 0,730 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Dec -0,513 0,137 0,788 -0,566 0,096 0,757 -0,620 0,054 0,728 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855 -0,252 0,301 0,855

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung (2020), diolah.
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Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kelompok pengeluaran bahan makan
merupakan faktor yang paling berpengaruh pada tingkat inflasi di Kabupaten
Temanggung beberapa tahun belakangan. Pembatasan sosial akibat pandemi secara
langsung berpengaruh terhadap penurunan daya beli masyarakat terutama bagi
masyarakat dengan pekerjaan di sektor informal. Jumlah pendapatan yang
mengalami penurunan membuat masyarakat lebih menjaga konsumsi hariannya
sehingga terjadi penurunan permintaan. Penurunan permintaan oleh kelompok
masyarakat tersebut akhirnya berpengaruh pada penurunan harga-harga komoditas
bahan makanan di Kabupaten Temanggung. Kondisi ini terjadi pada hampir seluruh
wilayah di Indonesia. Perkiraan penurunan tingkat inflasi pada Kabupaten
Temanggung perlu segera diatasi. Penurunan tingkat inflasi yang terus terjadi
berakibat pada lesunya perekonomian pada akhirnya menurunkan tingkat
kesejahteraan masyarakat.

Upaya-upaya yang perlu dilakukan pemerintah Kabupaten Temanggung untuk
membuat inflasi dalam level yang lebih terjaga antara lain:

1. Ada tiga hal yang dapat menjadi prioritas dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)
untuk mengendalikan inflasi, yaitu sinergi, adaptasi dalam inovasi dan membuka
kerja sama perdagangan antardaerah.

2. Sinergitas ditunjukkan melalui program 4K, yakni keterjangkauan harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Salah
satu pekerjaan rumah besar tim TPID Kabupaten Temanggung adalah
menyelesaikan persoalan sinergi dalam memperkuat infrastruktur, yang berkaitan
dengan kelancaran distribusi komoditi di Kabupaten Temanggung.

3. TPID melakukan pemantauan terus-menerus terhadap perkembangan harga-
harga, terutama harga kebutuhan pokok di Kabupaten Temanggung. Pada kondisi
tertentu dapat dilakukan program stimulus bantuan sosial dari pemerintah pusat
melalui operasi pasar. Stimulus ini diharapkan mampu menggerakan roda
perekonomian yang sedang mengalami kelesuan.

4. Meningkatkan pemasaran produksi pertanian tanaman hortikultura di Kabupaten
Temanggung dengan memanfaatkan platform digital sehingga permintaan dapat
meningkat dari luar daerah di sekitar Temanggung. Dengan inovasi di IT, mata
rantai yang terlalu panjang dari petani hingga konsumen dapat dibuat lebih
pendek. Dengan begitu, manfaat nilai tambah akan lebih banyak dirasakan ke
petani, tidak hanya pedagang ataupun masyarakat sebagai end user.

5. Menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi
komoditi di Kabupaten Temanggung dan sekitarnya melalui pemanfaatan
teknologi informasi dan penguatan kerjasama antar daerah.
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5.6. Tingkat Pengangguran Terbuka
Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang selalu terjadi dalam suatu
negara, seperti Indonesia. Pengangguran terjadi apabila jumlah tenaga kerja yang
ditawarkan lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta. Dengan kata lain,
jumlah yang mencari pekerjaan lebih banyak daripada kesempatan kerja yang
tersedia. Pengangguran, mengacu definisi yang diungkapkan oleh BPS, didefinisikan
dalam dua kategori pengangguran terbuka dan setengah pengangguran.
Pengangguran terbuka (open unemployment) didasarkan pada konsep seluruh
angkatan kerja yang mencari pekerjaan, baik yang mencari pekerjaan pertama kali
maupun yang pernah bekerja sebelumnya. Pekerja yang digolongkan setengah
penganggur (underemployment) adalah pekerja yang masih mencari pekerjaan penuh
atau sambilan dan mereka yang bekerja dengan jam kerja rendah (dibawah sepertiga
jam kerja normal, atau berarti bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Setengah
penganggur sukarela adalah setengah penganggur tetapi tidak mencari pekerjaan
atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (pekerja paruh waktu). Setengah
penganggur terpaksa adalah setengah penganggur yang masih mencari pekerjaan
atau bersedia menerima pekerjaan. Pekerja digolongkan setengah pengangguran
parah (severe underemployment) bila masuk setengah menganggur dengan jam kerja
kurang dari 25 jam seminggu.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator penting
dalam kondisi perekonomian suatu wilayah. TPT digunakan untuk menunjukkan
persentase penduduk yang mencari kerja terhadap jumlah penduduk yang tergolong
angkatan kerja. Perkembangan TPT Kabupaten Temanggung sejak tahun 2017 hingga
tahun 2019 relatif rendah di bawah 3 persen. Jika dibandingkan dengan
perkembangan TPT pada daerah disekitarnya, tingkat pengangguran terbuka di
kabupaten ini cenderung lebih rendah. Pada tahun 2019 TPT di Kabupaten
Temanggung ini mengalami mengalami penurunan sebesar 0,25 persen dari 3,24
persen menjadi 2,99 persen. Tingkat pengangguran terbuka Temanggung yang berada
di bawah 4 persen menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kabupaten ini
masih dianggap normal. Terjadinya pandemi tentu sangat berpengaruh pada
peningkatan TPT Kabupaten Temanggung pada tahun 2020. Menurut BPS, tingkat
pengangguran pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,88 persen dari
tahun 2019 menjadi 3,85 persen. Dampak pandemi sangat berpengaruh terhadap
peningkatan TPT di berbagai wilayah di Indonesia.

Selanjutnya untuk melihat dampak pandemi pada tingkat pengangguran
terbuka di Kabupaten Temanggung dilakukan proyeksi dengan menggunakan model
estimasi ARIMA (0,2,3). Hasilnya diperkirakan terjadi peningkatan yang cukup besar
sehingga pada tahun 2021 diperkirakan angka TPT Temanggung berada di atas nilai 4
persen seperti pada hasil proyeksi di bawah ini.
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Tabel 5.6 Hasil Proyeksi TPT Kabupaten Temanggung 2021-2025

Tahun Hi
(+std) Proyeksi Lo

(-std)
2021 9.856071 4.45565 -0.94477
2022 7.995009 5.005826 2.016642
2023 9.425783 5.797689 2.169595
2024 11.00898 6.700259 2.391538
2025 12.74336 7.713536 2.683715
Sumber: Tim Penyusun (2021)

Selama pandemi masih berlangsung dan pembatasan mobilitas masyarakat
masih terus diterapkan sehingga aktivitas perekonomian tersendat maka diperkirakan
TPT Kabupaten Temanggung akan terus mengalami peningkatan seperti pada Tabel
5.6 di atas. Menurut BPS pada tahun 2019 27,93 persen status pekerjaan utama di
Kabupaten Temanggung adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai (BPS, 2020).
Kemudian tiga sektor utama pilihan bekerja di kabupaten ini adalah manufacture,
agriculture dan service. Informasi tersebut sangat relevan mengapa proyeksi TPT di
Kabupaten Temanggung selama pandemi masih berlangsung akan cenderung terus
meningkat. Proyeksi peningkatan TPT tersebut perlu segera dihindari oleh pemerintah
daerah sebab tingginya TPT dapat menciptakan permasalahan baru seperti
kemiskinan dan kerawanan sosial.

Secara umum, munculnya masalah pengangguran karena keterbatasan
peluang kerja di luar sektor pertanian (sektor industri) yang dapat menyerap tenaga
kerja. Selain memunculkan masalah pengangguran, keterbatasan peluang kerja juga
menimbulkan masalah setengah pengangguran.22 Adanya pengangguran bisa
memunculkan masalah-masalah sosial lainnya. Salah satunya adalah masalah
kriminalitas. Studi-studi empiris membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat
pengangguran maka tingkat kriminalitas juga akan mengalami kenaikan. Bank Dunia
tahun 1990 menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dan pengangguran dapat
dilakukan melalui dua strategi. Pertama, mendorong pertumbuhan padat karya
(dengan menghapus bias-bias anti buruh dalam kebijakan umum). Kedua,
berinvestasi dalam modal manusia dari masyarakat miskin, terutama dalam
pendidikan dan kesehatan. Kebijakan publik di berbagai daerah maupun di berbagai
negara sampai saat ini telah menempatkan soal pengurangan pengangguran sebagai
salah satu target yang menjadi prioritas, antara lain melalui upaya memacu
pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur, meningkatkan investasi,
dan mendorong ekspor.

Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi tingkat pengangguran
akibat pandemi antara lain:

1. Mengoptimalkan keberadaan UMKM untuk menyerap tenaga kerja. Salah satu
sektor yang bisa menyerap tenaga kerja banyak dan perlu dikembangkan oleh
pemerintah adalah sektor informal. Sektor ini mampu menyediakan kesempatan
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kerja untuk mendapatkan latihan dan magang dengan biaya rendah
dibandingkan sektor-sektor formal, yaitu menyediakan lapangan kerja dengan
penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau safety belt bagi tenaga kerja yang
memasuki tenaga kerja. Selain itu, sektor informal membutuhkan tenaga yang
tidak memiliki keterampilan atau setengah terampil sudah cukup.

2. Pemerintah daerah perlu mendorong industri-industri yang bersifat padat karya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah
pusat berupa fasilitas insentif bagi industri. Fasilitas insentif tersebut antara lain
diskon pajak, insentif fiskal sampai pemberian kredit atau modal kerja bagi
perusahaan.

3. Meningkatkan kemauan berwirausaha masyarakat melalui program tenaga kerja
mandiri dengan memberikan fasilitas dukungan berupa bantuan peralatan usaha,
pelatihan kerja serta mempermudah akses permodalan dari lembaga keuangan.

4. Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Temanggung terutama pada
kegiatan usaha padat karya untuk menciptakan lapangan kerja.

5.7. Kemiskinan
Perkembangan angka kemiskinan dengan ukuran persentase penduduk miskin (P0) di
Kabupaten Temanggung pada periode tahun 2006 hingga tahun 2019 menunjukkan
tren penurunan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di kabupaten ini
mencapai 114,9 ribu jiwa, tiga belas tahun kemudian turun 42,3 ribu jiwa atau
sekitar 36,81 persen. Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks
keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan selama periode tersebut. Hal
ini mengindikasikan bahwa pengeluaran penduduk di Kabupaten Temanggung
semakin mendekati garis kemiskinan dan sebarannya juga semakin mendekati garis
kemiskinan. Karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Temanggung berdasarkan
tingkat pendidikan terakhir adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tamat
SD/SLTP. Selanjutnya karakteristik penduduk miskin di kabupaten ini selain
berstatus pengangguran paling banyak bekerja pada sektor pertanian.

Jika dilihat secara trend persentase penduduk miskin di Temanggung sejak
tahun 2006 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan, namun adanya pandemi
Covid-19 terlihat adanya peningkatan persentase penduduk miskin di tahun 2020.
Peningkatan angka kemiskinan P0 tersebut diduga karena adanya penurunan
pendapatan yang dialami masyarakat selama pandemi ini khususnya pada kelompok
masyarakat hampir miskin. Penurunan pendapatan yang terjadi mengakibatkan
kelompok masyarakat tersebut berpeluang besar jatuh ke kelompok penduduk miskin.
Hasil Susenas bulan Maret tahun 2020 menunjukkan bahwa indeks kedalaman
kemiskinan Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan dari 0,51 pada tahun
2019 menjadi 0,86 pada tahun 2020 (Temanggung, 2021) Peningkatan persentase
penduduk miskin diperkirakan masih akan terjadi hingga tahun 2021 seperti pada
tabel berikut.



83

Tabel 5.7 Hasil Proyeksi Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung
2021-2025

Tahun High Proyeksi Low
2021 12.99571 10.36363 7.731542
2022 11.79286 10.16534 8.53783
2023 10.86379 9.178951 7.494113
2024 10.58246 8.835629 7.088797
2025 10.30532 8.492306 6.67929
Sumber: Tim Penyusun (2021)

Hasil proyeksi di atas menunjukkan peningkatan angka kemiskinan P0 di
Kabupaten Temanggung masih akan berlangsung baik pada tahun 2021 maupun
pada tahun 2022. Peningkatan ini diperkirakan sebesar 0,4 persen dibandingkan
pada tahun 2020 menjadi 10,36 persen. Proyeksi ini mengikuti pola trend angka
kemiskinan P0 Kabupaten Temanggung beberapa periode sebelumnya. Kabar baiknya
angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung ini diperkirakan akan menurun setelah
tahun 2022 selama program penanggulangan ekonomi nasional berjalan secara efektif
serta tidak terjadi gelombang pandemi berikutnya. Peningkatan angka kemiskinan
selama pandemi ini perlu dihindari dengan berbagai upaya yang saat ini sudah dan
akan dilaksanakan oleh pemerintah.

Untuk itu, mengidentifikasi penyebab terjadinya kemiskinan sangat diperlukan
dalam menyelesaikan sumber-sumber kemiskinan. Terjadinya kemiskinan
disebabkan oleh beberapa faktor (dari sisi ekonomi). Pertama, secara mikro
kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya
yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya
memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua,
kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas
sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada
gilirannya upahnya rendah. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses
dalam modal. Kemiskinan juga dapat disebabkan oleh sifat-sifat masyarakat
berdasarkan karakteristik wilayah, masyarakat, rumah tangga, dan individu.
Karakteristik wilayah yang dapat menyebabkan kemiskinan diantaranya letak wilayah,
basis sumber daya, cuaca, pemerintahan dan pengelolaan wilayah, dan ketimpangan
dengan wilayah lain. Selanjutnya, karakteristik masyarakatnya seperti infrastruktur,
pembagian tanah, akses terhadap barang dan layanan umum, dan struktur dan
modal sosial.

Berikut ini adalah faktor-faktor penentu utama kemiskinan menurut
karakteristik wilayah, masyarakat, rumah tangga dan individu:

1. Karakteristik wilayah, meliputi: (a) isolasi dan keterpencilan, termasuk kurangnya
infrastruktur dan akses yang buruk pada pasar dan layanan, (b) basis sumber
daya, termasuk ketersediaan dan kualitas tanah, (c) cuaca (apakah topan atau
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kekeringan termasuk lazim) dan kondisi lingkungan (frekuensi gempa), (d)
pemerintahan dan pengelolaan wilayah, dan (e) ketimpangan.

2. Karakteristik masyarakat meliputi: (a) infrastruktur (air leding, akses pada jalan
yang diaspal, (b) pembagian tanah, (c) akses pada barang dan layanan umum
(kedekatan sekolah, klinik), dan (d) struktur dan modal sosial.

3. Karakteristik rumah tanggam meliputi: (a) Jumlah anggota rumah tangga, (b)
rasio ketergantungan (pengangguran tua dan muda relatif terhadap orang dewasa
usia kerja), (c) gender kepala rumah tangga atau rata-rata orang dewasa dalam
rumah tangga, (d) aset (tanah, peralatan, dan alat produksi lainnya, perumahan,
perhiasan), (e) struktur pekerjaan dan pendapatan (perbandingan orang dewasa
yang dipekerjakan, jenis pekerjaan – upah kerja atau bekerja sendiri, pemasukan
uang pembayaran), dan (f) rata-rata kesehatan dan pendidikan para anggota
rumah tangga.

4. Karakteristik individu, meliputi: (a) usia, (b) Pendidikan, (c) status pekerjaan, (d)
status Kesehatan, dan (e) etnis.

Melihat karakteristik yang telah dijelaskan di atas maka ada beberapa upaya
penanggulangan kemiskinan di bawah mungkin dapat diterapkan.

1. Terus menerus melakukan pembaharuan basis data terpadu kemiskinan agar
berbagai program dapat menyasar keluarga-keluarga miskin dan rentan miskin
secara tepat.

2. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
3. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
4. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.
5. Penanganan secara komprehensif dalam mengatasi kemiskinan perkotaan baik

secara non fisik maupun fisik, antara lain melalui penataan kawasan serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat, bentuk program dan pelatihan serta
bantuan alat yang diberikan kepada keluarga miskin harus disesuaikan dengan
kebutuhan serta perlu monitoring dalam penggunaan dan pelaksanaannya.

6. Peningkatan partisipasi seluruh elemen masyarakat serta mendorong
kemandirian masyarakat melalui 4 pilar yakni kemandirian, kedisiplinan,
kepedulian sosial dan kebersamaan. Melalui program ini, pengurangan
kemiskinan menjadi bersifat bottom-up. Ada beberapa program kemiskinan yang
dapat terus dilakukan seperti kelompok usaha bersama (KUBE), yaitu kelompok
dari masyarakat yang tergolong miskin dan menerima program keluarga harapan
(PKH).

7. Selain itu juga dapat memanfaatkan sumberdaya di luar APBD yang berasal dari
CSR dari beberapa perusahaan dan dan Forum Organisasi Zakat (FOZ) di
Kabupaten Temanggung dengan menyelaraskan bantuan-bantuan tersebut
dengan para kelompok sasaran yang ada dalam dokumen strategi
penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Temanggung.

8. Langkah strategis dan kebijakan berikutnya adalah:
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a) revitalisasi peran dan fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (TKPKD) sebagai forum koordinasi, mediasi dan konsultasi berbagai
pihak dalam perumusan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;

b) melakukan survei tiga bulanan, survei enam bulanan dan survei tahunan
tentang jumlah dan mutu pelayanan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak
dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan sanitasi, air
bersih dan sebagainya;

c) melakukan sosialisasi, diseminasi dan kampanye tentang tujuan dan sasaran
penanggulangan kemiskinan;

d) mendorong terbentuknya unit-unit pengaduan masalah guna mengatasi
secara cepat setiap kasus yang dialami oleh masyarakat miskin;

e) mengembangkan indikator kinerja dan sistem monitoring dan evaluasi secara
terpadu sebagai dasar pengkajian terhadap pelaksanaan upaya
penanggulangan kemiskinan;

f) meningkatkan kemampuan dalam mobilisasi sumberdaya, membangun
solidaritas dan jaringan, menyiapkan kerangka hukum dan memperbaiki
pelayanan umum yang baik dan terjangkau bagi masyarakat;

g) memasukkan pemecahan masalah kemiskinan sebagai dasar penilaian
laporan pertanggungjawaban pimpinan daerah;

h) mengembangkan mekanisme dan fungsi koordinasi baik di Sekretariat Daerah
dan Bappeda; dan

i) mengembangkan dialog dan jejaring sebagai pembelajaran melalui
pengembangan e-government, penyebaran lewat website, dan peran asosiasi.
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BAB 6
ANALISIS FAKTOR PENENTU PERTUMBUHAN EKONOMI

KABUPATEN TEMANGGUNG

6.1. Estimasi Angka Pengganda (Multiplier) Pengeluaran
Pemerintah

Pada bagian ini dipaparkan mengenai estimasi angka pengganda (multiplier)
pengeluaran pemerintah di perekonomian Kabupaten Temanggung. Estimasi
didasarkan pada model sederhana perekonomian tertutup dengan pemerintah:

� = �(� − �) + � + �

Di mana � adalah besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), � adalah
besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga yang dipengaruhi oleh pendapatan
regional disposibel (PDRB dikurangi pajak), � adalah pengeluaran investasi, dan �
adalah pengeluaran pemerintah daerah. Dalam model ini, I dan G diasumsikan tidak
dipengaruhi oleh variabel lain (eksogen). Hubungan pengeluaran konsumsi C dengan
pendapatan regional disposibel (Y-T) secara lebih rinci adalah:

� = � +��� ∗ (� − �)

Di mana � menunjukkan besaran pengeluaran konsumsi otonom, ��� adalah
Marginal Propensity to Consume yaitu besaran perubahan pengeluaran konsumsi
setiap perubahan pendapatan disposibel, dan ( � − � ) menunjukkan pendapatan
disposibel yaitu PDRB dikurangi pajak.

Gambar 6.1 Angka Pengganda Pengeluaran Pemerintah

Dari model ini, dapat ditentukan besaran angka pengganda pengeluaran
pemerintah, yang secara grafis diilustrasikan oleh Gambar 6.1. Pada mulanya,
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pengeluaran pemerintah sebesar G_1 dengan PDRB keseimbangan sebesar Y_1.
Akibat naiknya pengeluaran pemerintah sebesar ∆G, PDRB akan naik sebesar ∆Y.
Rasio ∆Y terhadap ∆G inilah yang disebut sebagai angka pengganda pengeluaran
pemerintah, yang besarnya ditentukan oleh MPC dengan hubungan:

∆�
∆�

=
1

1 −���

Untuk mengestimasi angka pengganda pengeluaran pemerintah di Kabupaten
Temanggung, terlebih dahulu harus diestimasi besaran MPC di perekonomian
kabupaten temanggung. Estimasi dilakukan dengan cara sederhana dengan data
PDRB 2011-2020 yang tersedia di BPS Kabupaten Temanggung. Hubungan
pengeluaran konsumsi rumah tangga dengan pendapatan disposibel diestimasi
dengan metode regresi linear, yang secara visual ditampilkan pada gambar 14.
Pendapatan disposibel didapatkan dari mengurangi PDRB dengan estimasi besaran
pajak. Secara nasional, selama rentang waktu 2011 hingga 2020 tax ratio atau rasio
penerimaan pajak terhadap PDB secara nasional adalah sekitar 10%. Rasio pajak di
Kabupaten Temanggung diasumsikan sama dengan rasio nasional sehingga
pendapatan regional disposibel didapatkan dengan mengalikan PDRB dengan 90%.

Gambar 6.2 Hubungan antara Konsumsi Rumah Tangga dan Total PDRB

Dari hasil regresi, ditemukan bahwa hubungan estimasian adalah sebagai
berikut:

�� = 1,252 + 0,717 ∗ (� − �)
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Berdasarkan hubungan estimasian tersebut, nilai MPC adalah sebesar 0,717. Dengan
demikian, angka pengganda pengeluaran pemerintah di Kabupaten Temanggung
adalah sebesar:

∆�
∆�

=
1

1 − 0,717
= 3,533

Hal ini berarti bahwa setiap rupiah kenaikan pengeluaran (belanja) pemerintah akan
menaikkan PDRB sebesar 3,533 kali lipatnya. Namun, perlu diingat bahwa kenaikan
ini tidak sepenuhnya terjadi di tahun yang sama karena proses transmisi menuju
keseimbangan baru memerlukan waktu. Selain itu estimasi sederhana ini belum
sepenuhnya memastikan bahwa data pengeluaran pemerintah bersifat eksogen.

6.2. Faktor Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Temanggung, perlu dilakukan analisis terhadap determinan
pertumbuhan ekonomi. Pada bagian ini, dipaparkan landasan teori mengenai
pertumbuhan ekonomi serta hasil estimasi empiris menggunakan data Kabupaten
Temanggung.

Kerangka dasar pertumbuhan ekonomi didasarkan pada model pertumbuhan
Solow (1956). Dalam model tersebut, dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, atau
secara spesifik pertumbuhan output per kapita, dipengaruhi oleh tingkat teknologi
dalam perekonomian, tingkat tabungan, tingkat depresiasi modal, serta laju
pertumbuhan penduduk. Model ini menjelaskan bahwa dalam jangka pendek,
pertumbuhan ekonomi (positif maupun negatif) disebabkan oleh penyesuaian
keseimbangan output akibat perubahan tingkat tabungan. Ketika tingkat tabungan
naik, maka akan terjadi pertumbuhan output dalam jangka pendek, begitu pula
sebaliknya. Sementara itu, dalam jangka panjang, ketika perekonomian dalam
keadaan keseimbangan, maka laju pertumbuhan output per kapita ditentukan oleh
tingkat teknologi serta laju pertumbuhan penduduk.

Model pertumbuhan Solow secara lebih lanjut dikembangkan oleh Mankiw,
Romer, dan Weil (1992), selanjutnya disingkat sebagai model MRW. Berdasarkan
estimasi empiris menggunakan data antar negara, ditemukan bahwa model asli Solow
menghasilkan estimasi parameter efek tingkat tabungan dan laju pertumbuhan
penduduk yang terlalu tinggi. Oleh sebab itu, model ini menambahkan satu variabel
lainnya yaitu tingkat akumulasi modal manusia di samping tingkat tabungan yang
hanya mengukur akumulasi modal fisik.

Estimasi empiris mengenai faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi telah
banyak dilakukan sebelumnya. Salah satu studi yang banyak dikutip mengenai topik
ini adalah Barro (1996). Dalam studi ini, selain variabel-variabel dalam model standar
MRW, ditemukan pula variabel lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
Tingkat fertilitas (rata-rata jumlah anak tiap perempuan), rasio konsumsi pemerintah
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terhadap pendapatan nasional, serta inflasi memiliki efek negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kualitas institusi hukum serta terms of trade
(rasio harga ekspor terhadap harga impor) memiliki hubungan positif terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Dengan menggunakan data-data yang tersedia, terutama dari BPS Kabupaten
Temanggung, diestimasi model pertumbuhan ekonomi sebagai berikut.

����� = �0 + �1�� + �2������� + �3���� + �4���� + �5���� + �6���� + ��

Di mana PDRB adalah Pendapatan Regional Domestik Bruto riil dalam logaritma
natural, T adalah indeks tahun (1, 2, 3, … dst), INVEST adalah rasio pengeluaran
Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) terhadap PDRB, POP adalah laju
pertumbuhan penduduk, HLS adalah angka harapan lama sekolah (komponen Indeks
Pembangunan Manusia), GOV adalah rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDRB,
INF adalah laju inflasi, u adalah error term, dan subskrip t menunjukkan tahun.
Karena estimasi menggunakan data time series, indeks tahun T digunakan untuk
mengontrol aspek tren pada PDRB. Sementara itu, HLS digunakan untuk mewakili
tingkat akumulasi modal manusia. Data yang digunakan untuk melakukan estimasi
adalah data tahunan. Karena keterbatasan sumber data, hanya didapatkan rentang
observasi sepanjang 11 tahun yakni dari 2010 hingga 2020.

Tabel 6.1 menyajikan hasil estimasi regresi berganda faktor-faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung. Pada kolom 1
disajikan model regresi yang hanya menyertakan variabel-variabel dalam model
pertumbuhan MRW saja, sementara pada kolom 2 disajikan model lengkap. Karena
keterbatasan jumlah tahun observasi, dalam hasil regresi ini signifikansi statistik
bukan menjadi fokus utama, melainkan pada tanda dan nilai dari koefisien beta
estimasian tiap variabel.

Di kedua model, variabel indeks waktu T bernilai positif. Hal ini berarti bahwa
ada tren kenaikan PDRB seiring waktu, yang selaras dengan data bahwa selama 2011
hingga 2020 hampir selalu terjadi pertumbuhan PDRB di Kabupaten Temanggung.
Pada model 1, variabel INVEST bernilai positif sebesar 0,007 yang berarti bahwa
setiap kenaikan rasio pengeluaran investasi (PMTB) terhadap PDRB sebesar 1 poin
persentase akan menaikkan PDRB sebesar 0,7 persen dengan asumsi faktor-faktor
lain tidak berubah. Estimasi ini menunjukkan bahwa semakin besar investasi, maka
akan semakin besar rasio antara investasi dengan PDRB, dan akan menaikkan
pertumbuhan ekonomi. Peluang untuk menaikkan investasi di Kabupaten
Temanggung bisa dipetakan berdasarkan potensi daerah. Misalkan dari kontribusi
perekonomian sektoral. Menurut pemetaan dari kementrian investasi dan BPKM,
peluang investasi sudah dipetakan sampai kepada komoditas. Untuk komoditas di
sektor Pertanian di kabupaten Temanggung, komoditas yang berpeluang untuk
dikembangkan lebih serius adalah padi dan jagung. Sedangkan untuk komoditas di
sektor perkebunan adalah tembakau dan kopi. Selain itu perlu juga dipetakan
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kawasan industri di kabupaten Temanggung. Alokasi kawasan industri ini tentunya
harus memperhatikan rencana tata ruang dan wilayah. Kawasan industri sebaiknya
terpisah dari kawasan pemukiman penduduk, jangan berada/membangun kawasan
industri di jalur hijau/jalur pertanian.

Selanjutnya, untuk variabel Harapan Lama Sekolah (HLS) berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin lama rata-rata lama sekolah
penduduk kabupaten Temanggung, pertumbuhan akan semakin tinggi. Pada model 2,
setelah mengontrol variabel lain, efek pengeluaran investasi ini naik menjadi 1,3%.
Variabel HLS menunjukkan koefisien positif bahkan dengan signifikansi statistik pada
level 10%. Setiap tambahan 1 tahun harapan lama sekolah, PDRB akan naik sebesar
4,4%. Hal ini sudah banyak dibuktikan dengan studi-studi mikro dengan data mikro
survei level individu mengenai studi empiris imbal balik pendidikan. Model yang
sudah sangat terkenal dalam studi di bidang pendidikan ekonomi adalah modelnya
Mincer. Dengan mengadobsi modelnya Mincer, dimana upah dipengaruhi oleh
pendidikan formal dan pengelaman kerja. Rata-rata lamanya individu menempuh
pendidikan formal harus ditingkatkan. Rata-rata lama sekolah Kabupaten
Temanggung dari tahun 2010-2020 adalah 6,5 tahun. Sedangkan Harapan Lama
Sekolah adalah 11,5 tahun. Gap antara kenyataan dan harapan masih cukup tinggi,
yaitu sekitar 5 tahun. Pemerintah Kabupaten Temanggung sebaiknya
memprioritaskan realisasi target rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia
sekolah 6-21 tahun sesuai anjuran program wajib belajar 12 tahun. Pada Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no. 19 tahun 2016 mengenai
program Indonesia Pintar, pada pasal 2 menyebutkan bahwa pemerintah melalui
Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6
(enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan
pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah dalam rangka mendukung
pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas)
tahun. Sejalan dengan semangat peraturan tersebut, berbagai upaya pemerintah
kabupaten Temanggung sebaiknya dilakukan untuk menaikkan tingkat rata-rata
lama tahun pendidikan sekolah/ pendidikan formal dari penduduk usia sekolah.
Strategi untuk mendukung kemudahan akses sekolah SD-SMA sebaiknya ditinjau
dan dievaluasi. Kurikulum sekolah, selain materi pelajaran wajib sebaiknya
pendidikan sekolah juga harus dilengkapi dengan pendidikan yang berkarakter dan
kemampuan softskills seperti kemampuan berkomunikasi, kepemimpinan,
bekerjasama, menulis, termasuk literasi digital. Seluruh dunia sudah berubah serba
digital, individu yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan dunia saat ini, itu
yang akan mampu bertahan.

Sementara itu, variabel POP menunjukkan hasil negatif yang berarti bahwa
setiap kenaikan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1 poin persentase akan
menurunkan PDRB sebesar 3,1%. Hasil estimasi ini sejalan dengan model
pertumbuhan Solow. Pada model tersebut diterangkan bahwa semakin tinggi
pertumbuhan jumlah penduduk, akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Implikasi
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dari hasil tersebut adalah sebaiknya mulai diperhatikan kembali pengendalian jumlah
penduduk. Program Keluarga Berencana yang sudah dicanangkan cukup lama,
sebaiknya dievaluasi kembali pelaksanaannya di Kabupaten Temanggung.

Tabel 6.1 Hasil Estimasi Model Pertumbuhan Ekonomi

(1) (2)
VARIABEL Ln(PDRB) Ln(PDRB)

T 0,042*** 0.035**
(0,004) (0.008)

INVEST 0,007 0.013
(0,006) (0.007)

HLS 0,038* 0.044*
(0,018) (0.017)

POP -0,025** -0.031**
(0,010) (0.010)

GOV -0.033
(0.043)

INF -0.002
(0.004)

Konstanta 1,724*** 1.841***
(0,190) (0.266)

Jumlah
observasi 11 11
R-kuadrat 0,995 0.997
Standar eror dalam tanda kurung
*** p<0,01, ** p<0,05, *
p<0,1

Selanjutnya pada model 2 menunjukkan bahwa variabel GOV maupun INF
memiliki koefisien negatif. Setiap kenaikan rasio pengeluaran pemerintah terhadap
PDRB sebesar 1 poin persentase akan menurunkan PDRB sebesar 3,3 persen.
Temuan ini selaras dengan temuan-temuan sebelumnya termasuk Barro (1996), dan
dapat dijelaskan salah satunya karena pengeluaran pemerintah, terutama yang
bersifat konsumtif, akan meng-crowding out pengeluaran investasi. Hasil ini
berkebalikan dengan estimasi angka pengganda pengeluaran pemerintah pada bagian
sebelumnya, karena dua hal. Pertama, hasil estimasi angka pengganda pada bagian
sebelumnya adalah estimasi sederhana yang belum memasukkan faktor-faktor lain.
Kedua, Hasil estimasi pada bagian sebelumnya merupakan angka pengganda untuk
waktu tak hingga sampai tercapainya keseimbangan output baru. Sementara itu,
pada analisis regresi berganda ini, efek pengeluaran pemerintah ke pertumbuhan
PDRB adalah efek seketika di tahun yang sama. Terakhir, inflasi memiliki pengaruh
negatif terhadap PDRB meskipun dengan magnitudo yang sangat kecil. Kenaikan



92

inflasi sebesar 1 poin persentase hanya akan menurunkan PDRB sebesar 0,2 persen.
Efek negatif inflasi terhadap pertumbuhan PDRB ini senada dengan temuan-temuan
sebelumnya. Inflasi dalam hal ini mencerminkan stabilitas makroekonomi sehingga
jika stabilitas semakin buruk, maka pertumbuhan ekonomi juga akan melemah.

Dari hasil analisis regresi berganda tersebut, dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Temanggung adalah investasi
baik itu investasi fisik maupun investasi modal manusia berupa pendidikan. Sebagai
penguat analisis sebelumnya, karena pengeluaran pemerintah mempunyai dampak
yang negatif bagi pertumbuhan ekonomi, hal ini sebenarnya merupakan warning juga
bahwa untuk mencapai target pertumbuhan maka pemerintah daerah jangan
mengutamakan sisi konsumsi, namun lebih ke sisi produksi. Sisi produksi yang
dimaksud adalah, peningkatan dalam jumlah maupun dalam kualitas produksi
barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi bisa naik dengan meningkatkan
produktivitas pada setiap sektor perekonomian di kabupaten Temanggung.
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BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan
Berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:

● PDRB Kabupaten Temanggung berada dalam kisaran Rp 9-15 triliun, yang
kurang lebih setara dengan beberapa kabupaten yang berada di sekitarnya.
Sepanjang 2012-2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung berada
dalam kisaran 5 persen. Namun, sejumlah regulasi yang ditujukan bagi upaya
penanggulangan penyebaran Covid-19 telah menyebabkan menurunnya PDRB
di Kabupaten Temanggung pada tahun 2020. Kontraksi ekonomi yang
ditunjukkan melalui penurunan PDRB dari Rp 15,2 triliun menjadi Rp 14,8
triliun menyebabkan pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar -2,12 persen.

● Menurunnya sumbangan sektor pertanian dan meningkatnya sumbangan
sektor industri selama tahun pengamatan mengindikasikan adanya perubahan
struktur perekonomian yang secara gradual sedang terjadi di Kabupaten
Temanggung dari sektor primer menuju sektor sekunder.

● Meskipun secara absolut PDRB per kapita (ADHB) meningkat dari waktu ke
waktu, namun apabila dilihat dari pertumbuhannya justru mengalami
penurunan. Pertumbuhan PDRB per Kapita pada 2014 mencapai 10.40 persen
dan secara gradual menurun hingga mencapai 6.13 persen di tahun 2019.
Pandemi Covid-19 memperparah pertumbuhan PDRB per Kapita karena
tumbuh negative sebesar 2.71 persen.

● Pertumbuhan ekonomi kabupaten Temanggung pada 2022 diperkirakan
sebesar 1,84 persen atau berkisar antara 0,84 – 2,84 persen. Pertumbuhan
ekonomi pada 2023 hingga 2025 diproyeksikan akan mengalami peningkatan
secara gradual dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi pada 2023 akan
berkisar pada 2.46%±1% pertumbuhan ini terjadi karena penanganan Covid-19
semakin membaik dan perekonomian telah mulai kembali pada track seperti
semula. Di tahun 2024 pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai
3.68%±1%, dimana peningkatan tidak terlalu tinggi disebabkan adanya
kegiatan politik yang dilakukan pada tahun tersebut. Konsentrasi dan aktivitas
politik diduga akan mempengaruhi pergerakan ekonomi pada sektor-sektor
tertentu. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi akan mencapai 4.78%±1%, yang
berarti kondisi ini telah menunjukkan Kabupaten Temanggung memiliki
kemungkinan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti sebelum adanya
Covid-19 yang berkisar pada 5%.

● Rumah tangga yang berasal dari persentil pengeluaran 40 terbawah memiliki
kumulatif pengeluaran di atas 20 persen di Kabupaten Temanggung dari tahun
1998 hingga 2020. Namun demikian penurunan cukup drastis terjadi pasca
tahun 2010 di mana angkanya turun menjadi hampir selalu di bawah 20
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persen. Sebaliknya, hingga tahun 2010 rumah tangga yang berasal dari
persentil pengeluaran 20 teratas memiliki kumulatif pengeluaran sekitar 40
persen, dengan kenaikan pasca tahun 2010 menjadi hampir selalu di atas 45
persen. Sementara itu, rumah tangga dari persentil pengeluaran 40 tengah
memiliki kumulatif pengeluaran yang relatif stabil seiring waktu sebesar sekitar
35 persen.

● Pola distribusi kumulatif pengeluaran mengindikasikan bahwa tren kenaikan
ketimpangan yang terlihat dari koefisien Gini, terutama setelah 2010,
disumbangkan secara utama oleh melebarnya jarak antara rumah tangga
terkaya dengan rumah tangga termiskin. Sementara itu, rumah tangga
menengah tidak mengalami perubahan kesejahteraan relatif yang berarti.
Proyeksi ketimpangan Kabupaten Temanggung 2022-2025 menunjukkan
bahwa jika tren yang telah ada selama ini terus berlanjut tanpa ada perubahan
faktor-faktor lain, ketimpangan pengeluaran antar kelompok di Kabupaten
Temanggung akan semakin tinggi.

● Hasil proyeksi Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa IPM dari
tahun 2022-2025 secara berturut-turut adalah 70,65 (2022); 70,89 (2023),
71,24 (2024), dan 71,51 (2025). Ini berarti bahwa jika tren yang telah ada
selama ini terus berlanjut tanpa ada perubahan faktor-faktor lain, IPM di
Kabupaten Temanggung akan semakin tinggi. Perlu diperhatikan bahwa
proyeksi ini belum mempertimbangkan dampak Covid-19 yang mungkin saja
berdampak pada indikator-indikator pembentuk IPM (pengeluaran, lama
sekolah, dan usia harapan hidup). Jika indikator-indikator ini mengalami
stagnasi atau bahkan penurunan, maka mungkin saja IPM akan mengalami
stagnasi atau setidaknya kenaikan yang relatif lebih lambat dibanding tahun-
tahun sebelum pandemi.

● Selama 2014 hingga proyeksi sampai tahun 2025, angka NTP Kabupaten
Temanggung cenderung lebih sering berada di atas 100. Hal ini
mengindikasikan terjadinya kenaikan kesejahteraan petani seiring waktu.
Namun demikian, pada beberapa waktu NTP juga berada di bawah angka 100.
Hal ini terjadi pada awal tahun 2015, awal tahun 2016, serta awal tahun 2017.

7.2. Rekomendasi
Kabupaten Temanggung perlu memastikan agar aktivitas sektor pertanian tidak
banyak mengalami penurunan dengan melakukan serangkaian kebijakan,
diantaranya:

1. Membatasi alih fungsi lahan terutama dari sektor pertanian untuk sektor
lainnya terutama industri

2. Memastikan para petani menikmati hasil yang optimal dari usahanya
3. Membantu menentukan jenis komoditas yang diusahakan agar lebih berhasil

guna
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4. Membantu tata niaga hasil pertanian agar petani terlindungi dari praktek
persaingan tidak sehat dalam penentuan harga

5. Mendorong agar minat berusaha di bidang pertanian semakin meningkat
dengan mendirikan sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di
bidang pertanian

6. Intensifikasi produksi.
7. Membantu akses pasar yang mudah, terutama dalam memutus panjangnya

rantai distribusi.
8. Pemberian pelatihan transaksi digital atau literasi digital seperti pemasaran

digital.
9. Membantu untuk mencarikan networking atau potential buyer, membuka

peluang ekspor ke daerah lain maupun ke luar negeri.
10.Diversifikasi pertanian juga bisa dilakukan.
11.Peningkatan penggunaan teknologi pertanian, teknologi pengolahan hasil

pertanian dan pascapanen juga sebaiknya diperhatikan, karena biasanya pada
saat musim panen, harga jualnya adalah rendah

Beberapa kebijakan lain yang diperlukan, diantaranya:

1. Penentuan prioritas investasi
2. Penentuan daerah atau wilayah yang dikembangkan menjadi kawasan industri
3. Penggunaan sumberdaya lokal sebagai basis kegiatan industri
4. Menjamin keterlibatan sumberdaya lokal dalam mendukung pelaksanaan

kegiatan industri
5. Mendesain kebijakan pendidikan yang mampu mengatasi kesenjangan

kemampuan pengetahuan dan keterampilan dari modal manusia.
6. Meningkatkan kemudahan terhadap akses pelayanan kesehatan untuk semua

warga, terutama di pedesaan.
7. Pada bidang infrastruktur, terutama di daerah pedesaan, pemerintah harus

bisa memastikan infrastruktur jalan dan akses listrik sudah terpenuhi dengan
kualitas yang baik.

8. Kebijakan yang tidak kalah pentingnya juga mengenai pungutan pajak yang
progresif bagi yang mampu.
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