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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan adalah sebuah proses perubahan menuju ke arah yang lebih 

baik, maka dinamika akan terus terjadi pada saat kita menganalisa proses tersebut.  

Harus disadari bahwa pengamatan pada sebuah  proses  perubahan  membutuhkan 

indikator  yang  dinamis  dan  mampu  memberi  penjelasan komprehensif. Dengan 

kata lain, diperlukan berbagai macam ukuran untuk dapat mengetahui apakah proses 

pembangunan telah berhasil mencapai tujuannya atau malah membawa institusinya 

ke arah yang salah. Harus diingat pula bahwa indikator yang ada tidak akan pernah 

mampu menjelaskan semua proses secara berdiri sendiri.  

Kompleksitas dari proses perubahan harus dimaknai pula dengan indikator 

kompleks yang saling melengkapi dan memberi penjelasan dari sudut pandang yang 

beragam. Hal ini bukanlah sebuah asumsi namun telah menjadi suatu konklusi dari 

sejumlah realita di berbagai belahan dunia. Ketika pembangunan hanya disandarkan 

pada aspek ekonomi dan derap langkahnya hanya disimak dari satu atau dua 

indikator utama perekonomian, maka kebijakan yang diambil untuk periode 

berikutnya hampir selalu diikuti oleh bias yang cukup besar terkait upaya mencapai 

tujuan pembangunan itu sendiri.  

Pertumbuhan ekonomi memang merupakan sebuah indikator yang sangat  

penting, tapi bukan menjadi yang terpenting untuk dilihat terutama jika harus 

menjadi penjelas tunggal terkait kinerja pembangunan ekonomi. Demikian pula 

halnya dengan PDRB per kapita yang sampai saat ini masih sering disejajarkan 

dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, padahal indikator ini tidak mampu 

memberi penjelasan yang cukup terkait hal tersebut. Kondisi semacam ini tentu harus 

dipahami secara baik terlebih bagi para pengambil kebijakan. Sehingga informasi 

yang ada tidak saja dapat dijadikan ukuran dan pertanggungjawaban kepada 

khalayak, tetapi juga menjadi sandaran penting dalam upaya meningkatkan capaian 

proses pembangunan. 
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1.2 Maksud dan Tujuan 

Data-data makro tentang capaian pembanguan ekonomi daerah telah 

dirilis secara rutin oleh BPS maupun beberapa lembaga  lain  seperti  Bank  

Indonesia maupun Bappeda. Namun demikian, seringkali data yang tersedia 

masih menimbulkan kegamangan bagi para pemangku kepentingan termasuk 

insan pembangunan secara luas. Terlebih jika data tersebut ditelaah secara  

parsial.  Pembangunan ekonomi misalnya, hampir  selalu  diidentikkan  dengan  

pertumbuhan ekonomi sehingga seringkali memiliki korelasi negatif terhadap 

tingkat kemiskinan ataupun kesejahteraan masyarakat. Demikian pula indikator 

penting lainnya seperti pengangguran dan bahkan pembangunan manusia. Maka 

dari itu, publikasi ini dibuat untuk menjadi pegangan dan gambaran pemangku 

kebijkan untuk mengevaluasi sekaligus merencanakan langkah pembangunan 

Kabupaten Tabalong ke depan agar lebih menyeluruh dan terarah. 

 

1.3 Analisis dan Sumber Data 

Analisis yang  digunakan  dalam  publikasi  ini  bersifat deskriptif dan 

komparatif antara data yang ada pada tahun 2020 dan data di tahun-tahun 

sebelumnya. Berbagai indikator makro yang sudah tersedia dicoba untuk 

disandingkan sehingga bisa menjelaskan realita secara lebih komprehensif. Selain 

itu, analisa publikasi Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2021 

ini  juga  dilengkapi  dengan  sejumlah  pengolahan  data  untuk memperkuat 

analisis.  

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Publikasi ini disusun dalam sembilan bagian, yakni : 

1. Pendahuluan, berisi latar belakang penulisan, maksud dan tujuan penulisan, 

analisis dan sumber data serta sistematika penulisan. 

2. Bab I  Kependudukan, berisi jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per 

kecamatan, serta komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur. 

3. Bab II PDRB, berisi uraian tentang pertumbuhan ekonomi dan struktur 

ekonomi dilihat dari lapangan usaha dan komponen pengeluaran. 
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4. Bab III Inflasi, berisi penjelasan tentang Indeks Harga Konsumen dan angka 

inflasi bulanan dan tahunan. 

5. Bab IV Ketenagakerjaan, berisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), 

Tingkat Kesempatan Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), daya 

serap tenaga kerja berdasarkan sektor, dan status pekerjaan utama. 

6. Bab V Kemiskinan, berisi garis kemiskinan, tingkat kemiskinan, indeks 

kedalaman kemiskinan (P1), dan indeks keparahan kemiskinan (P2). 

7. Bab VI Ketimpangan Pendapatan, berisi pengeluaran per kapita, Gini Rasio, 

dan kriteria bank dunia. 

8. Bab VII Pembangunan Manusia, berisi komponen Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) serta perkembangan nilai IPM per tahun.  

9. Penutup, berisi rangkuman atau kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. 
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BAB I 

KEPENDUDUKAN 

Jumlah Penduduk 

Kabupaten Tabalong 

Tahun 2020: 

253.305 
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BAB I 

KEPENDUDUKAN 

 

1.1 Jumlah Penduduk 

Konsep penduduk suatu wilayah menurut BPS adalah semua orang yang 

berdomisili di wilayah tertentu selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang 

berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Data kependudukan 

umumnya diperoleh dari Sensus Penduduk yang diadakan 10 tahun sekali oleh BPS, 

dapat pula diintegrasikan dengan data registrasi penduduk dari catatan administrasi 

perangkat daerah. Hasil dari pendataan ini beserta proyeksinya sangat bermanfaat 

untuk perencanaan pembangunan, karena Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan 

salah satu potensi besar yang dimiliki oleh daerah selain dari Sumber Daya Alam 

(SDA) yang memang sudah ada di daerah tersebut.  

 

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2010 dan 2020 

 

Sumber : Sensus Penduduk  

 

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk di Kabupaten Tabalong 

berjumlah 253.305 jiwa. Jika dibandingkan dengan sensus sebelumnya, yaitu pada 

tahun 2010 yang pada saat itu berjumlah 218.620 jiwa, terjadi kenaikan sebesar 

15,87 persen.  

218.620 

253.305 

2010 2020
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Perkembangan jumlah penduduk dapat disebabkan oleh faktor alami maupun 

non alami. Faktor alami adalah berupa kelahiran dan kematian, sedangkan faktor non 

alami adalah berupa perpindahan penduduk atau migrasi. Seperti yang sudah umum 

diketahui, Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten yang terkenal 

dengan sektor pertambangan khususnya batu bara di Provinsi Kalimantan Selatan. 

Adanya perusahaan pertambangan besar yang beroperasi di Kabupaten Tabalong 

secara otomatis meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja, sehingga 

memungkinkan terjadinya migrasi penduduk dari luar daerah untuk bekerja di 

Kabupaten Tabalong. Peranan migrasi ini ditambah dengan adanya faktor alami 

menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah penduduk setiap tahunnya. 

 

Tabel 1.1  Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020 

Kecamatan Jumlah Penduduk 
Kepadatan 

Penduduk per km
2
 

(1) (2) (3) 

Banua lawas 20.201 134 

Pugaan 7.443 233 

Kelua 24.911 467 

Muara Harus 6.795 254 

Tanta 22.168 148 

Tanjung 35.899 187 

Murung Pudak 56.790 329 

Haruai 23.688 87 

Bintang Ara 9.146 8 

Upau 7.366 40 

Muara Uya 23.839 27 

Jaro 15.059 55 

Tabalong 253.305 71 

Sumber : Sensus Penduduk 2020  

 

Pada Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa persebaran penduduk terbesar ada 

di Kecamatan Murung Pudak sebanyak 56.790 jiwa atau 22,42 persen dan 

Kecamatan Tanjung sebanyak 35.899 jiwa atau 14,17 persen. Hal ini dapat 

disebabkan pada dua kecamatan ini terdapat pusat pemerintahan Kabupaten 
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Tabalong serta menjadi pusat perekonomian daerah. Namun, jika 

mempertimbangkan luas wilayahnya, kepadatan penduduk terbesar ada di 

Kecamatan Kelua yaitu 467 jiwa per km
2
. Sementara kepadatan penduduk terkecil 

ada di Kecamatan Bintang Ara yaitu 8 jiwa per km
2
. Selain karena jumlah 

penduduknya yang kecil, Kecamatan Bintang Ara juga merupakan kecamatan terluas 

di Kabupaten Tabalong dengan luas 1.170,19 km
2
. 

 

1.2 Komposisi Penduduk 

Selain jumlah total penduduk di suatu daerah, hal lain yang bisa diamati pada 

indikator kependudukan adalah komposisi atau struktur penduduk. Komposisi 

penduduk menunjukkan pengelompokkan penduduk dengan kriteria tertentu, 

beberapa diantaranya adalah jenis kelamin dan umur. Dua kriteria ini juga bisa 

dikombinasikan dan digambarkan menggunakan piramida penduduk seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 1.2 Piramida Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2020 

 

Sumber : Sensus Penduduk 2020  

 

Dari piramida penduduk di atas, dapat diketahui bahwa jumlah usia muda 

jauh lebih banyak dari usia tua. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah kelahiran 
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lebih banyak dari kematian yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Sementara itu, dari 

pengelompokkan berdasar jenis kelamin jika dilihat dari gambar piramida penduduk 

dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tabalong sedikit 

lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. 

Perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu 

daerah dapat disajikan dalam bentuk rasio jenis kelamin (sex ratio). Rasio jenis 

kelamin dapat digunakan untuk mengembangkan rencana pembangunan yang 

berbasis gender, seperti perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara 

adil. Misalnya,  karena  adat  dan kebiasaan  jaman  dulu  yang  lebih mengutamakan  

pendidikan  laki-laki dibanding  perempuan,  maka pengembangan  pendidikan  

berwawasan gender  harus  memperhitungkan  kedua jenis  kelamin  dengan 

mengetahui  berapa banyaknya  laki-laki  dan  perempuan dalam  umur  yang  sama.   

Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 tercatat 

sebesar 103,04, artinya bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 

103-104 orang penduduk laki-laki. Hampir semua kecamatan di Kabupaten Tabalong 

memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100, kecuali Kecamatan Muara Harus dengan 

rasio jenis kelamin 99,56 yang artinya lebih banyak penduduk perempuan 

dibandingkan laki-laki di kecamatan tersebut. 

Sementara itu, pengelompokkan berdasarkan umur secara garis besar dapat 

dibagi menjadi tiga, yaitu penduduk berumur 0-14 tahun atau disebut kelompok usia 

muda, penduduk berumur 15-64 tahun atau disebut kelompok usia produktif, dan 

penduduk berumur di atas 64 tahun atau disebut kelompok usia tua. Pengelompokkan 

penduduk di Kabupaten Tabalong berdasarkan umur dan jenis kelamin secara 

lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Penduduk di Kabupaten Tabalong tahun 2020 yang termasuk kategori usia 

muda (0-14 tahun) berjumlah 69.667 orang (27,50%), usia tua (65 tahun keatas) 

berjumlah 10.482 orang (4,14%) dan usia produktif (15-64 tahun) berjumlah  

173.156 orang (68,36%). Dari pengelompokkan usia tersebut juga dapat dihitung 

rasio ketergantungan (dependency ratio), yaitu perbandingan antara kelompok usia 

muda dan tua, atau disebut juga kelompok tidak produktif dengan kelompok usia 

produktif. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan Kabupaten Tabalong adalah 

sebesar 46,29 persen. Interpretasi dari angka tersebut adalah setiap 100 orang yang 
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berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 46 hingga 

47 orang yang belum atau dianggap  tidak produktif lagi. 

 

Tabel 1.2 Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tabalong 

Tahun 2020 

No 
Kelompok 

Umur 

Jumlah Penduduk 

Laki-laki Perempuan Total 

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

1 0-4 12.549 12.046 24.595 

2 5-9 12.514 11.970 24.484 

3 10-14 10.763 9.825 20.588 

4 15-19 10.320 9.679 19.999 

5 20-24 11.026 10.577 21.603 

6 25-29 11.076 10.831 21.907 

7 30-34 11.378 10.986 22.364 

8 35-39 9.891 9.577 19.468 

9 40-44 9.459 9.031 18.490 

10 45-49 8.453 8.051 16.504 

11 50-54 6.950 6.612 13.562 

12 55-59 5.670 5.545 11.215 

13 60-64 4.017 4.027 8.044 

14 65-69 2.548 2.947 5.495 

15 70-74 1.064 1.582 2.646 

16 75+ 869 1.472 2.341 

Total 128.547 124.758 253.305 

Sumber : Sensus Penduduk 2020  

  

Besarnya persentase penduduk usia produktif dibandingkan total penduduk 

tidak produktif (usia muda dan usia tua) menunjukkan Kabupaten Tabalong sedang 

mengalami bonus demografi. Keadaan ini dapat dimanfaatkan sebagai modal 

pembangunan, dengan syarat perlunya ditingkatkan kualitas pendidikan dan 

kesehatan agar sumber daya yang tersedia menjadi berkualitas dan dapat berguna 

semaksimal mungkin.  

 



11 

 

Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

PRODUK DOMESTIK 

REGIONAL BRUTO 

Pertumbuhan Ekonomi 

Kabupaten Tabalong 

Tahun 2020: 

-2,62 Persen 



12 

 

Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2021  
 

BAB II 

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO 

 

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah salah satu indikator 

perekonomian suatu daerah. Secara garis besar, PDRB adalah nilai tambah bruto dari 

seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah pada waktu tertentu. 

Terdapat tiga pendekatan dalam penghitungan PDRB: pendekatan produksi, 

pendekatan pendapatan, dan pendapatan pengeluaran. Ketiga pendekatan ini secara 

konsep akan memberikan hasil yang sama. Dua pendekatan yang umum disajikan 

adalah pendekatan produksi yang menghasilkan PDRB berdasarkan lapangan usaha, 

dan pendekatan pengeluaran yang menghasilkan PDRB berdasarkan pengeluaran. 

 

2.1 Pertumbuhan Ekonomi 

Nominal PDRB dapat disajikan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB 

atas dasar harga berlaku (ADHB) menggunakan harga pada periode perhitungan, 

sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) disusun berdasarkan harga pada 

tahun dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Nominal PDRB Kabupaten 

Tabalong selama tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah. 

 

Tabel 2.1  PDRB Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah) 

Nilai PDRB 2016 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

ADHB 15.276.908,66  16.211.699,57  17.319.538,88  18.208.234,71  17.757.238,05  

ADHK 13.331.214,00  13.829.174,51  14.351.346,06  14.878.009,70  14.487.981,69  

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 

  

Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Tabalong berdasarkan harga berlaku 

adalah sekitar 17,76 triliun rupiah. Angka ini menjadikan PDRB ADHB Kabupaten 

Tabalong berada di urutan keempat terbesar di Kalimantan Selatan setelah Kota 

Banjarmasin, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Sementara itu, 

PDRB Kabupaten Tabalong pada tahun yang sama berdasarkan harga konstan adalah 

sebesar 14,49 triliun rupiah. Nilai ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya 
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yaitu 14,88 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun ke belakang 

yang dihitung menggunakan PDRB ADHK dapat diamati pada grafik berikut. 

 

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2020 (Persen) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha  

           Tahun 2016-2020 

 

Selama tahun 2016 hingga tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Tabalong selalu berada di angka positif yang menunjukkan bahwa ekonomi di 

Kabupaten Tabalong terus berkembang setiap tahunnya dengan indikator naiknya 

nilai PDRB. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Tabalong pada tahun 2020 berada 

pada angka negatif, yaitu sebesar -2,62 persen. Selain Kabupaten Tabalong, seluruh 

kota/kabupaten di Kalimantan Selatan juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang 

negatif. Faktor yang sangat berpengaruh pada negatifnya pertumbuhan ekonomi pada 

tahun 2020 ini adalah adanya pandemi Covid-19. Dampak pandemi dapat dirasakan 

pada berbagai tingkatan, mulai dari perekonomian global, nasional, hingga pada level 

daerah-daerah di bawahnya. Berbagai kegiatan ekonomi yang berperan terhadap nilai 

PDRB mengalami hambatan sehingga tidak dapat berproduksi secara maksimal. 

Beberapa agenda pembangunan pemerintah juga harus ditunda untuk berfokus 

mengatasi pandemi Covid-19. 

PDRB dapat disajikan berdasarkan lapangan usaha untuk mengamati lebih 

jauh mengenai pertumbuhan perekonomian  pada berbagai sektor. Klasifikasi PDRB 

menurut lapangan usaha dengan tahun dasar 2010 menggunakan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 dan dibagi menjadi 17 lapangan usaha 

seperti pada Tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tabalong 

Tahun 2016-2020 (Persen) 

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 

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

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
4,00 4,51 5,27 1,90 -1,95 

B Pertambangan dan Penggalian  0,35 (0,14) 0,72 1,35 -4,37 

C Industri Pengolahan 6,99 11,46 5,69 2,83 -3,71 

D Pengadaan Listrik dan Gas 4,39 0,35 7,54 8,34 4,71 

E Pengadaan Air 6,89 7,57 8,30 7,31 7,52 

F Konstruksi 8,99 10,95 7,86 8,22 -1,83 

G 

Perdagangan Besar dan Eceran, 

dan Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

9,04 11,33 9,47 9,48 -2,30 

H Transportasi dan Pergudangan  8,21 9,84 9,30 9,13 -4,37 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
9,59 11,19 10,15 11,21 -0,92 

J Informasi dan Komunikasi 8,97 10,39 11,03 9,57 8,26 

K Jasa Keuangan  12,19 9,55 9,00 5,51 2,52 

L Real Estate 8,09 9,13 6,23 8,82 3,16 

M,N Jasa Perusahaan 7,24 7,82 7,00 6,85 -1,35 

O 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

2,03 2,29 3,77 5,77 -0,70 

P Jasa Pendidikan 6,13 7,09 6,91 7,95 -0,78 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
8,04 8,79 8,89 6,02 7,22 

R,S,T,U Jasa lainnya 7,49 11,67 11,20 10,81 -2,53 

PDRB 3,14 3,74 3,78 3,67 -2,62 

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 

 

Berdasarkan Tabel 2.2, terdapat enam kategori lapangan usaha yang masih 

bisa mempertahankan pertumbuhan yang positif pada tahun 2020. Beberapa di 

antaranya adalah kategori informasi dan komunikasi (8,26 persen) yang juga 

merupakan kategori dengan pertumbuhan terbesar, pengadaan air (7,52 persen), jasa 

kesehatan (7,22 persen), dan pengadaan listrik dan gas (4,71 persen). Dari angka 

pertumbuhan ini, dapat dipahami bahwa kategori-kategori ini masih bisa 

meningkatkan nilai tambah dari produksi barang/jasa di tengah fenomena pandemi 

Covid-19.  
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Pada tahun 2020, kategori jasa kesehatan memiliki angka pertumbuhan lebih 

tinggi dibandingkan tahun 2019 (6,02 persen). Hal ini dapat dipahami karena 

meningkatnya aktivitas kesehatan untuk mencegah dan menangani pandemi. Pada 

lapangan usaha informasi dan komunikasi, salah satu dampak yang terlihat setelah 

adanya Covid-19 yang mampu meningkatkan nilai tambah adalah maraknya sistem 

bekerja dari rumah atau Work From Home, serta para siswa sekolah maupun 

mahasiswa yang melaksanakan pelaksanaan secara daring. Selain itu, kategori yang 

berkaitan dengan kebutuhan umum sehari-hari seperti listrik dan air juga masih 

bertumbuh positif ditengah pandemi. 

Tiga kategori lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terendah pada 

tahun 2020 adalah pertambangan dan penggalian (-4,37 persen), transportasi dan 

pergudangan (-4,37 persen), dan industri pengolahan (-371 persen). Turunnya 

produksi batubara menjadi salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan pada 

kategori pertambangan dan penggalian, yang pada akhirnya turut berperan pada 

menurunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong secara keseluruhan. Selain 

komoditas batubara, turunnya harga dan produksi minyak dari PT Pertamina EP juga 

menjadi faktor yang cukup berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Tabalong yang negatif. 

 

2.2 Struktur Ekonomi 

Adanya dinamika dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan dapat 

mengubah struktur perekonomian di suatu wilayah. Struktur ekonomi menunjukkan 

seberapa besar peranan atau kontribusi setiap sektor yang ada terhadap sebuah 

perekonomian. Kontribusi ini dapat dilihat dari distribusi atau persentase PDRB Atas 

Dasar Harga Berlaku.  

Selama jangka waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak terlalu tampak 

perubahan pada struktur ekonomi Kabupaten Tabalong. Lapangan usaha 

pertambangan masih menjadi kontributor utama dari PDRB Kabupaten Tabalong 

meskipun distribusinya cenderung menurun setiap tahunnya seperti pada Tabel 2.3 

berikut. 
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Tabel 2.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Tabalong 

Tahun 2016-2020 (Persen) 

Lapangan Usaha 2016 2017 2018 2019 2020 

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

A 
Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
11,03 11,09 11,01 10,85 11,05 

B Pertambangan dan Penggalian  48,33 45,76 44,31 42,56 41,04 

C Industri Pengolahan 8,25 9,00 8,95 8,82 8,87 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 

E Pengadaan Air 0,27 0,28 0,29 0,30 0,33 

F Konstruksi 5,51 5,88 6,20 6,57 6,61 

G 

Perdagangan Besar dan Eceran, 

dan Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor 

7,26 7,86 8,29 8,81 8,96 

H Transportasi dan Pergudangan  2,01 2,12 2,22 2,37 2,37 

I 
Penyediaan Akomodasi dan 

Makan Minum 
1,39 1,49 1,59 1,73 1,78 

J Informasi dan Komunikasi 3,80 4,05 4,31 4,59 4,95 

K Jasa Keuangan  1,78 1,88 1,97 2,02 2,14 

L Real Estate 1,15 1,20 1,23 1,31 1,40 

M,N Jasa Perusahaan 0,28 0,29 0,31 0,32 0,34 

O 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 

4,15 4,10 4,14 4,23 4,40 

P Jasa Pendidikan 3,44 3,56 3,66 3,88 4,02 

Q 
Jasa Kesehatan dan Kegiatan 

Sosial 
0,68 0,71 0,74 0,77 0,86 

R,S,T,U Jasa lainnya 0,64 0,70 0,75 0,82 0,84 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 

 

Besarnya kontribusi pertambangan bagi PDRB Kabupaten Tabalong adalah 

hal yang wajar mengingat adanya perusahaan besar dibidang pertambangan dan 

penggalian yang beroperasi di wilayah ini, seperti PT Adaro Indonesia dan PT 

Pertamina. Kontribusi kategori pertambangan pada tahun 2020 adalah sebesar 41,04 

persen, menurun dibandingkan pada tahun 2019 yang sebesar 42,56 persen. Namun, 

angka ini sudah mencapai hampir setengah dari keseluruhan total PDRB Kabupaten 

Tabalong. Hal ini menyebabkan setiap perubahan yang terjadi pada sektor 

pertambangan akan berpengaruh sangat signifikan terhadap PDRB total atau 

pertumbuhan ekonomi secara umum di Kabupaten Tabalong. 
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Gambar 2.2 Struktur Ekonomi di Kabupaten Tabalong Tahun 2020 

 

 

Ket: A. Pertanian, B. Pertambangan, C. Industri Pengolahan, D. Listrik dan Gas, E. Air, F. 

Konstruksi, G.Perdagangan besar dan eceran, H. Transportasi, I. Akomodasi dan Makan 

Minum, J. Informasi, komunikasi, K. Jasa keuangan, L. Real Estate, M,N. Jasa Perusahaan, 

O. Adm Pemerintahan, P. Jasa Pendidikan, Q. Jasa Kesehatan, R,S,T,U. Jasa Lainnya 

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 

 

Sektor kedua setelah pertambangan yang memiliki distribusi PDRB terbesar 

di Kabupaten Tabalong adalah sektor pertanian. Pada tahun 2020, persentase 

kontribusi sektor ini mencapai 11,05 persen. Meskipun sektor pertanian mendapat 

angka pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (-1,95 persen), tetapi jika dilihat dari 

kontribusinya terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2019, yaitu dari 10,85 persen 

menjadi 11,05 persen. Hal ini disebabkan karena besarnya kontribusi suatu sektor 

adalah tergantung dengan kontribusi sektor lainnya, berbeda dengan angka 

pertumbuhan yang membandingkan nilai PDRB suatu sektor pada dua waktu yang 

berbeda.  

Mengingat peranan sektor pertambangan yang terus menurun meskipun 

selalu berada di urutan pertama, penting bagi Kabupaten Tabalong untuk mulai 

berfokus pada sektor lain yang cukup menjanjikan sebagai alternatif tumpuan 

ekonomi. Selain sektor pertanian, dua sektor lain yang memiliki distribusi PDRB 

yang juga cukup besar adalah sektor perdagangan dan sektor industri. Pada tahun 
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2020, distribusi sektor perdagangan adalah sebesar 8,96 persen dan sektor industri 

sebesar 8,87 persen. Sektor perdagangan menjadi sektor terbesar ketiga di Kabupaten 

Tabalong setelah menggeser sektor industri yang pada tahun 2019 berada di posisi 

tersebut. Besarnya kontribusi perdagangan salah satunya disebabkan oleh lokasi 

geografis Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan dua provinsi, yaitu Provinsi 

Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Selain itu, adanya rencana pemindahan 

ibu kota ke Provinsi Kalimantan Timur juga dapat dimanfaatkan untuk 

mengembangkan sektor perdagangan dan sektor industri pengolahan di Kabupaten 

Tabalong.  

Struktur ekonomi juga dapat dilihat dengan pendekatan lain selain lapangan 

usaha, yaitu berupa kontribusi atau distribusi PDRB berdasarkan pengeluaran. 

Komponen pada PDRB pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang 

dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang/jasa. Rincian komponen 

PDRB pengeluaran serta distribusinya di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada 

tabel di bawah. 

 

Tabel 2.4 Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran di Kabupaten Tabalong 

Tahun 2016-2020 (Persen) 

Komponen Pengeluaran 2016 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. Konsumsi Rumah Tangga 26,14 26,76 27,04 28,05 29,05 

2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba 0,59 0,62 0,65 0,71 0,72 

3. Konsumsi Pemerintah 9,00 8,69 8,81 8,72 8,78 

4. Pembetukan Modal Tetap Bruto 13,83 14,08 14,51 15,34 16,03 

5. Perubahan Inventori -0,52 0,99 1,84 0,24 0,06 

6. Ekspor Neto 50,96 48,88 47,15 46,93 45,35 

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Sumber : Publikasi PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 

 

Berdasarkan Tabel 2.4, komponen pengeluaran terbesar di Kabupaten 

Tabalong pada tahun 2020 adalah ekspor neto (45,35 persen). Ekspor neto adalah 

selisih dari ekspor dengan impor. Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, ekspor neto 

Kabupaten Tabalong selalu bernilai positif atau mengalami surplus, artinya arus 
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barang/jasa ke luar lebih banyak dibandingkan arus masuk ke Kabupaten Tabalong. 

Sementara itu, komponen pengeluaran terbesar kedua di Kabupaten Tabalong selama 

tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga, dengan 

kontribusi sebesar 29,05 persen pada tahun 2020. 
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BAB III 

INFLASI 

Laju Inflasi 

Kabupaten Tabalong 

Tahun Kalender 2020: 

2,05 Persen 
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BAB III 

INFLASI 

 

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa secara umum 

yang berlangsung secara terus menerus. Naiknya harga barang dan jasa tersebut 

menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan 

sebagai penurunan daya jual mata uang suatu negara.  

Terjadinya inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi 

permintaan atau konsumsi masyarakat yang meningkat, maupun dari sisi supply yang 

diantaranya berhubungan dengan ketidaklancaran distribusi barang atau peningkatan 

harga-harga komoditi yang diatur pemerintah. Perlunya pengendalian inflasi didasari 

dengan pertimbangan bahwa ketidakstabilan inflasi atau inflasi yang tinggi dapat 

menyebabkan pendapatan riil masyarakat terus turun sehingga standar hidup ikut 

menurun. Inflasi yang tidak stabil juga akan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku 

ekonomi dalam mengambil keputusan. 

Secara spesifik, kegunaan angka inflasi antara lain :  

a. Sebagai dasar untuk merumuskan kebijaksanaan pengambilan keputusan dan 

penetapan peraturan yang menyangkut harga, tarif, subsidi, rencana 

produksi/pengadaan barang dan lain sebagainya.  

b. Untuk indeksasi upah dan tunjangan gaji pegawai (wage indexation).  

c. Untuk penyesuaian upah riil buruh oleh pimpinan perusahaan. 

d. Untuk beberapa analisis ekonometri seperti: analisa pasar, analisa penjualan atas 

barang-barang konsumen, dan lain-lain.  

e. Untuk penyesuaian nilai kontrak (contractual payment), dan ekskalasi nilai 

proyek (project escalation), penentuan target inflasi (inflation targeting), dan 

indeksasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (budgeting 

indexation). 

 

3.1 Indeks Harga Konsumen 

Inflasi di Indonesia diukur menggunakan persentase perubahan Indeks Harga 

Konsumen (IHK).  Secara konsep, IHK adalah suatu indeks yang menghitung rata-

rata perubahan harga di tingkat konsumen dalam suatu periode dari suatu kumpulan 
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harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun 

waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat 

kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah 

tangga sehari-hari. 

Pada penghitungan IHK, digunakan tahun dasar sebagai pembanding atau 

sebagai acuan nilai indeks 100. Mulai tahun 2020, pengukuran inflasi di Indonesia 

menggunakan IHK tahun dasar 2018=100 setelah sebelumnya menggunakan tahun 

dasar 2012=100. Beberapa perubahan mendasar dalam penghitungan IHK 

(2018=100) dibandingkan IHK (2012=100) antara lain adalah dari sisi cakupan dan 

klasifikasi pengelompokan komoditas. Perubahan ini didasarkan pada Survei Biaya 

Hidup (SBH) 2018 yang dilaksanakan oleh BPS yang merupakan salah satu sumber 

data penghitungan IHK. Pada tahun 2012, SBH dilaksanakan di 82 kota, sedangkan 

pada tahun 2018 SBH dilaksanakan di 90 kota. Adapun pengelompokan komoditas 

yang digunakan adalah berdasarkan The Classification of Individual Consumption 

According to Purpose (COICOP) 2018 dibanding sebelumnya menggunakan 

COICOP 1999.  Secara nasional pengelompokan komoditas untuk penghitungan IHK 

dan inflasi dibagi menjadi 11 kelompok: 

• kelompok makanan, minuman, dan tembakau 

• kelompok pakaian dan alas kaki 

• kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar lainnya 

• kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 

• kelompok kesehatan 

• kelompok transportasi 

• kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan  

• kelompok rekreasi, olahraga dan budaya 

• kelompok pendidikan 

• kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran 

• kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya 

Dari 11 komoditas di atas, dihasilkan angka IHK umum Kota Tanjung per 

bulan pada tahun 2020 seperti pada grafik berikut.  
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Gambar 3.1 Indeks Harga Konsumen Per Bulan di Kota Tanjung Tahun 2020 

 
Sumber : Publikasi Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2021 

 

Nilai IHK yang kurang dari 100 berarti tingkat harga (konsumen/eceran) pada 

periode berjalan lebih kecil dibanding tahun dasar. Sebaliknya, jika IHK lebih dari 

100 berarti tingkat harga (konsumen/eceran) pada periode berjalan lebih besar 

dibanding tahun dasar. Berdasarkan Gambar 3.1, secara umum IHK di Kota Tanjung 

berada pada skala lebih dari 100 dengan fluktuasi setiap bulannya selama tahun 

2020. Perubahan IHK ini lah yang akan menghasilkan angka laju inflasi atau deflasi. 

 

3.2 Laju Inflasi 

Pada tahun 2020, secara umum di Kota Tanjung terjadi laju inflasi year-on-

year (persentase perubahan IHK Desember 2020 terhadap IHK Desember 2019) 

sebesar 2,05 persen. Sementara itu, inflasi bulanan yang dialami Kota Tanjung 

sepanjang tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut. 
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Gambar 3.2  Laju Inflasi Bulanan di Kota Tanjung Tahun 2020 (Persen) 

 
         Sumber : Publikasi Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2021 

 

Berdasarkan Gambar 3.2, Kota Tanjung mengalami inflasi pada bulan 

Januari, Februai, Mei, Juni, Oktober, November, dan Desember. Sementara itu, 

deflasi di Kota Tanjung pada tahun 2020 terjadi pada bulan Maret, April, Juli, 

Agustus,  dan September. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Februari, yaitu 0,91 

persen. Pada bulan ini, kelompok komoditas yang mengalami kenaikan tingkat harga 

tertinggi adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau yaitu sebesar 2,14 

persen. Lebih spesifik lagi, komoditas yang mengalami kenaikan harga dengan andil 

inflasi tertinggi pada bulan Februari antara lain daging ayam ras, bawang putih, cabai 

rawit, beras, dan ikan baung. 

Selama tahun 2020, deflasi paling besar terjadi pada bulan Agustus, yaitu 

0,43 persen. Kelompok komoditas yang mengalami deflasi pada bulan Agustus 

adalah kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 2,01 persen dan 

kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Lainnya sebesar 0,07 

persen. Komoditas yang mengalami perubahan harga dengan andil deflasi tertinggi, 

atau dengan kata lain termasuk dalam kelompok penahan inflasi adalah daging ayam 

ras, bawang merah, tomat, ikan nila, dan jagung manis. 
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Gambar 3.3 Laju Inflasi Kota Tanjung Tahun 2016-2020 (Persen) 

 
Sumber : Berita Resmi Statistik 

 

Gambar 3.3. menunjukkan bahwa terjadi penurunan inflasi sejak tahun 2018 

hingga tahun 2020. Selama periode 2016 hingga 2020, inflasi paling kecil tercatat 

sebesar 2,05 persen pada tahun 2020. Inflasi di Kota Tanjung pada bulan Desember 

2020 terjadi karena adanya peningkatan harga pada Kelompok Makanan, Minuman, 

dan Tembakau yakni sebesar 1,38 persen, kelompok Pakaian dan Alas Kaki 0,11 

persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga 0,01 

persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga 

0,02 persen, kelompok Kesehatan 0,17 persen, dan kelompok Penyediaan Makanan 

dan Minuman/Restoran 0,14 persen. Sementara itu untuk kelompok yang mengalami 

penurunan harga diantaranya: kelompok Rekreasi, Olahraga dan Budaya 0,40 persen 

dan kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya 0,77 persen. 
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BAB IV 

KETENAGAKERJAAN 

 

Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting ekonomi 

nasional karena tenaga kerja merupakan salah satu modal krusial dalam proses 

berjalannya perekonomian. Ketenagakerjaan juga erat kaitannya dalam upaya 

pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. 

Dalam merencanakan pembangunan yang berhubungan dengan tenaga kerja, 

diperlukan suatu perencanaan (man power planning) yang berdasarkan dengan data 

yang tepat. Ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam perencanaan 

berkaitan ketenagakerjaan di Kabupaten Tabalong, antara lain tingkat partisipasi 

angkatan kerja (TPAK), tingkat kesempatan kerja (TKK), dan tingkat pengangguran 

terbuka (TPT). 

Konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik adalah 

berdasarkan saran dari International Labor Organization (ILO). Pertama-tama, 

konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok berdasarkan usianya, yaitu 

usia kerja yang merupakan penduduk berusia 15 tahun atau lebih dan bukan usia 

kerja. Kemudian, penduduk usia kerja dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan 

angkatan kerja berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan. Lebih jauh lagi, 

penduduk angkatan kerja terbagi menjadi penduduk yang bekerja dan penduduk yang 

menganggur atau sedang mencari pekerjaan. 

 

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja  

TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah 

penduduk usia kerja selama periode tertentu. Indikator ini menggambarkan besarnya 

keterlibatan penduduk yang berada pada kategori usia kerja secara aktif dalam 

kegiatan ekonomi. Semakin tinggi angka TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang 

dan jasa dalam suatu perekonomian. 

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penduduk usia kerja terbagi 

menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah 

penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau memiliki pekerjaan tetapi 
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sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan (pengangguran). 

Sedangkan penduduk yang tidak terlibat dalam pasar kerja, termasuk penduduk yang 

masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya yang tidak tercakup dalam 

angkatan kerja dikategorikan dalam kelompok bukan angkatan kerja. 

 

Tabel 4.1  Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kegiatan dan 

Jenis Kelamin di Kabupaten Tabalong Tahun 2020 

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus Tahun 2020  

 

Pada tahun 2020, penduduk usia 15 tahun ke atas yang aktif di pasar tenaga 

kerja, baik yang bekerja maupun mencari pekerjaan, atau yang disebut sebagai 

angkatan kerja ada sekitar 129.928 orang atau 69,27 persen dari keseluruhan 

penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Angka ini lah yang disebut sebagai TPAK 

Kabupaten Tabalong. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah angkatan kerja 

laki-laki ada sebanyak 76.632 orang atau TPAK penduduk laki-laki adalah 81,07 

persen. Sementara itu, jumlah angkatan kerja perempuan ada sebanyak 53.296 orang 

atau TPAK penduduk perempuan adalah 57,28 persen. Besarnya TPAK penduduk 

laki-laki dibanding penduduk perempuan menunjukkan bahwa di Kabupaten 

Tabalong secara umum peranan laki-laki sebagai pihak yang bertanggung jawab 

secara ekonomi masih lebih dominan dibandingkan perempuan.  

 Pada kelompok bukan angkatan kerja, persentase kegiatan utama yang paling 

tinggi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 adalah kegiatan mengurus rumah 

tangga, yaitu 32.626 orang atau 56,60 persen dan didominasi oleh perempuan 

Kegiatan Laki-laki Perempuan Total 

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

Angkatan kerja (AK) 76.632 53.296 129.928 

 Bekerja  73.724 52.213 125.937 

 Pengangguran  2.908 1.083 3.991 

 Bukan Angkatan Kerja 

(Bukan AK)  
17.896 39.751 57.647 

 Sekolah  8.005 8.125 16.130 

 Mengurus Rumah Tangga  2.945 29.681 32.626 

 Lainnya  6.946 1.945 8.891 

 Total (AK+Bukan AK)  94.528 93.047 187.575 
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sebanyak 29.681 orang. Sementara itu, khusus penduduk laki-laki yang termasuk 

dalam bukan angkatan kerja, persentase kegiatan utama yang paling besar adalah 

kegiatan sekolah sebesar 44,73 persen (8.005 orang). 

 

Gambar 4.1 Persentase TPAK di Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2020 

 
Sumber : Sakernas Agustus Tahun 2019 dan 2020 

 

Bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Tabalong setiap tahunnya 

tidak selalu berakibat pada bertambahnya angkatan kerja yang siap aktif 

berkontribusi dalam perekonomian daerah. Jika dilihat perkembangan selama tahun 

2019 hingga tahun 2020 pada gambar 4.1, TPAK Kabupaten Tabalong mengalami 

penurunan. Pada tahun 2019, TPAK Kabupaten Tabalong adalah sebesar 70,42 

persen, lalu menurun pada tahun 2020 menjadi 69,27 persen. Artinya, pasokan 

tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa di Kabupaten Tabalong berkurang 

pada tahun 2020. Ketersediaan modal tenaga kerja ini harus diseimbangi dengan 

memastikan sumber daya manusia yang berkualitas, terutama ketika semakin lama 

kualifikasi kebutuhan tenaga kerja oleh perusahaan atau sektor yang ada semakin 

tinggi. Persaingan antar pelaku usaha juga semakin kompleks dan membutuhkan 

kreativitas yang dapat mengimbangi perkembangan zaman, sehingga dibutuhkan 

inovasi-inovasi baru agar mampu bertahan dan memberikan kontribusi positif 

terhadap perekonomian secara keseluruhan. 
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4.2 Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka 

Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS, kelompok bukan 

angkatan kerja terbagi menjadi dua berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, 

yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur atau pengangguran. 

Berikut adalah gambaran kondisi angkatan kerja di Kabupaten Tabalong pada tahun 

2020. 

 

Gambar 4.2 Persentase Penduduk Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Tabalong Tahun 2020 

 
         Sumber : Sakernas Agustus Tahun 2020  

 

Meskipun TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan, jika 

dilihat berdasarkan kegiatan utamanya, persentase laki-laki yang bekerja lebih sedikit 

daripada perempuan. Pada tahun 2020, tercatat persentase laki-laki yang bekerja 

terhadap angkatan kerja laki-laki adalah 96,21 persen, sedangkan persentase 

prempuan yang bekerja terhadap angkatan kerja perempuan adalah 97,97 persen. 

Nilai ini juga bisa disebut dengan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), yaitu 

persentase jumlah penduduk yang bekerja terhadap penduduk angkatan kerja. 

Semakin tinggi angka TKK, semakin besar pula peluang seseorang yang termasuk 

dalam angkatan kerja untuk dapat bekerja. Dengan kata lain, TKK menggambarkan 

kesempatan seseorang untuk terserap pada pasar kerja. Jika dilihat pada Gambar 4.2, 

maka TKK Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 adalah 96,93 persen. 
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Sementara itu, kelompok pengangguran dapat disajikan dengan angka 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase jumlah pengangguran 

terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka yang dimaksud terdiri dari: 

a. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. 

b. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. 

c. Mereka yang tidak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena 

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan. 

d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. 

Pengangguran terbuka adalah masalah yang sering timbul dalam 

ketenagakerjaan yang merupakan akibat dari meningkatkanya jumlah angkatan kerja 

yang tidak sebanding dengan peningkatan lapangan kerja. Lapangan kerja semakin 

sempit sehingga banyak angkatan kerja yang tidak terserap dalam lapangan kerja. 

Semakin tinggi angka TPT menunjukkan semakin banyak persediaan tenaga kerja 

yang tidak termanfaatkan. 

Berdasarkan Gambar 4.2, TPT Kabupaten Tabupaten Tabalong pada tahun 

2020 adalah 3,07 persen. Jika dikelompokkan lagi berdasarkan jenis kelamin, TPT 

penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, yaitu 3,79 

persen. TPT penduduk perempuan pada tahun 2020 di Kabupaten Tabalong adalah 

2,03 persen. Jika dilihat perkembangannya, TPT Kabupaten Tabalong selama tahun 

2019 dan 2020 dapat diamati pada gambar berikut. 

 

Gambar 4.3 Persentase TPT di Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2020 

 
Sumber : Sakernas Agustus Tahun 2019 dan 2020 
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TPT Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 

3,07 persen dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 3,18 persen. Sekilas penurunan 

ini tidak sejalan dengan adanya pandemi Covid-19 yang mana umumnya 

memberikan dampak hilangnya pekerjaan bagi sebagian pekerja. Akan tetapi, para 

pekerja yang kehilangan pekerjaan pada suatu sektor dapat berpindah ke sektor lain 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga masih terhitung dalam kegiatan bekerja.  

 

4.3 Daya Serap Tenaga Kerja 

Upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran diantaranya 

adalah dengan melakukan perluasan lapangan kerja, baik dengan menyediakan 

lapangan kerja baru akan memperbesar lapangan kerja yang ada. Lapangan kerja 

yang tersedia diharapkan akan mampu menampung angkatan kerja baru maupun 

angkatan kerja lama yang masih belum terserap lapangan kerja. Untuk menyusun 

strategi ini, indikator yang dapat diamati salah satunya adalah komposisi atau 

struktur tenaga kerja. Struktur tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat 

menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang 

bekerja di pasar kerja Kabupaten Tabalong. 

 

Gambar 4.4  Struktur Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2020 (Persen) 

 
Sumber: Sakernas Agustus Tahun 2019 dan 2020 
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Berdasarkan Gambar 4.4, sektor pertanian masih mendominasi di Kabupaten 

Tabalong selama periode tahun 2019 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, sektor 

pertanian di Kabupaten Tabalong menyerap tenaga kerja sebanyak 46,52 persen, 

sektor industri menyerap sebanyak 15,99 persen, dan sektor jasa menyerap sebanyak 

37,49 persen. Komposisi ini tidak berbeda dari tahun 2019, yang mana urutan kedua 

sektor penyerap tenaga kerja terbesar setelah sektor pertanian adalah sektor jasa 

sebesar 39,11 persen, dan urutan terakhir adalah sektor industri sebanyak 20,11 

persen. Jika dilihat dari sisi perkembangannya, terjadi kenaikan penyerapan tenaga 

kerja di sektor pertanian pada tahun 2020, sedangkan sektor industri dan jasa sama-

sama mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja dibandingkan tahun 2019. 

 

4.4 Status Pekerjaan Utama 

Konsep tenaga kerja yang sering dipakai dalam masyarakat umum adalah 

tenaga kerja formal dan informal. Pembedaan keduanya didasarkan pada lapangan 

kerja dan status pekerjaan. Konsep sederhana tenaga kerja formal adalah tenaga kerja 

dengan status pekerjaan utama: 

- berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 

- buruh/karyawan/pegawai 

Sementara itu, tenaga kerja informal adalah tenaga kerja dengan status pekerjaan 

utama: 

- berusaha sendiri 

- berusaha dibantu buruh tidak tetap 

- pekerja bebas 

- pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar 

Jumlah penduduk bekerja di Kabupaten Tabalong berdasarkan jenis 

pekerjaan formal dan informal pada tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel 

4.2. 
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Tabel 4.2.  Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong yang Bekerja Menurut Jenis 

Pekerjaan Tahun 2019-2020 

Jenis Pekerjaan 2019 2020 

(1) (2) (3) 

Formal 43.121 38.264 

Informal 82.936 87.673 

Total 126.057 125.937 

Sumber : Sakernas Agustus Tahun 2019 dan 2020 

 

Pada tahun 2020, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal di 

Kabupaten Tabalong adalah 38.264 orang atau sebanyak 30,38 persen. Jumlah ini 

menurun dibandingkan tahun 2019 yang mana sebanyak 43.121 orang atau 34,21 

persen. Sebaliknya, jumlah penduduk bekerja di sektor informal mengalami kenaikan 

dari tahun 2019 yang sebesar 82.936 orang  atau 65,79 persen menjadi 87.673 orang 

atau 69,62 persen pada tahun 2020. Berdasarkan data ini, dapat terdeteksi pergeseran 

penduduk yang bekerja dari sektor formal menjadi sektor informal, mengingat pada 

tahun 2020 terdapat fenomena pandemi Covid-19 yang salah satu dampaknya adalah 

terjadinya PHK di beberapa usaha. 
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BAB V 

KEMISKINAN 

 

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi 

perhatian pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Salah satu aspek penting untuk 

mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan 

yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat 

menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian 

pada kondisi hidup orang miskin. 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan 

memenuhi kebutuhan dasar (basic need approach). Dengan pendekatan ini, 

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi 

kebutuhan dasar makan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan 

kata lain, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per 

kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan pendekatan kebutuhan 

dasar, beberapa indikator yang berkaitan dengan kemiskinan adalah sebagai berikut: 

a. persentase penduduk miskin (Head Count Index/P0) 

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) 

c. Indeks keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index/P2). 

 

5.1 Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan 

Sumber data yang digunakan untuk menghitung kemiskinan ditingkat 

kabupaten/kota digunakan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul 

Konsumsi dan Pengeluaran. Dari survei tersebut diperoleh data yang rinci 

mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga baik dalam kuantitas maupun 

harga, dengan lebih dari 200 komoditi makanan dan lebih dari 100 komoditi non 

makanan. Komoditi makanan tersebut dapat dikonversi ke kalori, protein dan 

lemak sehingga bisa diperoleh data pengeluaran/konsumsi rumah tangga maupun 

konsumsi perkapita. 

Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan adalah dengan 

cara menghitung Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan terdiri dari dua 
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komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non 

Makanan (GKNM) yang dirumuskan sebagai berikut : 

 

GK = GKM + GKNM 

GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang 

disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Patokan ini mengacu pada 

hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan 

diwakili 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, 

sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). 

Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan 

menghitung rata-rata kalori dari 52 komoditi tersebut. Selanjutnya GKM tersebut 

disetarakan dengan 2100 kilo kalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga 

implisist rata-rata kalori.  

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-

komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan 

kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis 

komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Nilai kebutuhan minimum 

per komoditi/subkelompok dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran 

komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok 

yang tercatat dalam data SUSENAS modul konsumsi. 

 

Tabel 5.1 Garis Kemiskinan dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tabalong  

Tahun 2016-2020 

Keterangan 2016 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Garis kemiskinan (Rp/kapita/ 

bulan) 
406.669 430.129 446.765 463.980 531.180 

Penduduk miskin 15.400 15.000 14.874 15.222 14.700 

Persentase penduduk miskin (Po) 6,35 6,09 5,95 6,01 5,72 

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 
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Jika dilihat dari perkembangannya selama periode tahun 2016 hingga 2020, 

jumlah penduduk miskin relatif berfluktuasi dengan garis kemiskinan yang semakin 

meningkat. Pada tahun 2016, garis kemiskinan sebesar Rp 406.669 dengan penduduk 

miskin  6,35 persen atau sebesar 15.400 orang. Jumlah penduduk miskin mengalami 

penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 6,09 persen atau sebanyak 15.000 

orang. Penurunan ini juga terjadi pada tahun selanjutnya, yaitu pada tahun 2018 yang 

mana tingkat kemsikinan mencapai 5,92 persen atau terdapat sebanyak 14.874 

penduduk miskin. Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mengalami kenaikan menjadi 

6,01 persen dan menurun kembali pada tahun 2020 menjadi 5,72 persen. Garis 

Kemiskinan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 531.180 dan terdapat 14.700 

penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan tersebut. 

 

5.2 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index/P1) merupakan ukuran 

rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis 

kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran 

penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sebaliknya, penurunan Indeks Kedalaman 

Kemiskinan mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin 

mendekati Garis Kemiskinan sehingga semakin mudah untuk menarik mereka agar 

keluar dari status penduduk miskin atau melampaui Garis Kemiskinan. 

Perkembangan indikator kemiskinan ini di Kabupaten Tabalong selama periode 

tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 5.1 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Tabalong 

Tahun 2016-2020 

 

Sumber : Susenas 

 

Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di 

Kabupaten Tabalong juga mengalami fluktuasi sebagaimana tingkat kemiskinan. 

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan dari tahun 2016 hingga tahun 

2018. Pada tahun 2016 nilai indeks ini adalah sebesar 0,92, kemudian naik menjadi 

0,95 pada tahun 2017 dan terus meningkat mencapai 1,17 pada tahun 2018. Indeks 

Kedalaman Kemiskinan baru mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 1,04, 

dan terus menurun hingga mencapai angka 0,72 pada tahun 2020. Indeks  ini 

mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin kadang mendekat dan 

kadang menjauh dari garis kemiskinan.  Penurunan yang terjadi pada tahun 2019 dan 

2020 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung 

makin mendekati garis kemiskinan. 

Indikator kemiskinan lainnya, yaitu Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty 

Severity Index/P2) adalah indikator yang memberikan gambaran mengenai 

penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks 

maka semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. 

Dengan kata lin, semakin tinggi angka indeks ini menunjukkan bahwa kesenjangan 

pengeluaran antar penduduk miskin semakin melebar. Hal ini berarti tingkat 

pendapatan/pengeluaran antar penduduk miskin semakin bervariasi. Kondisi ini 

0,92 
0,95 

1,17 

1,04 

0,72 

2016 2017 2018 2019 2020
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merupakan sesuatu yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah untuk 

mengentaskan kemiskinan karena semakin  bervariasinya  

pendapatan/pengeluaran  mereka akan membutuhkan  upaya  dan  strategi  yang  

lebih bervariasi bagi pemerintah untuk mengatasinya. 

Perkembangan indeks ini di Kabupaten Tabalong selama periode tahun 2016 

hingga 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah. 

 

Gambar 5.2 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Tabalong 

Tahun 2016-2020 

 
Sumber : Susenas 

 

Pola fluktuasi Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) selama tahun 2016 hingga 

tahun 2020 hampir menyerupai Indeks Kedalaman Kemiskinan, kecuali pada tahun 

2017 yang mana Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami penurunan, sedangkan 

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengalami kenaikan. Selama periode ini, Indeks 

Keparahan Kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2018, yaitu sebesar 0,34. Indeks ini 

kemudian turun pada tahun 2019 menjadi 0,29, dan turun kembali menjadi 0,21 pada 

tahun 2020. 
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BAB VI 

KETIMPANGAN PENDAPATAN 

 

Pentingnya  pembahasan  ketimpangan  bagi  pemerintah tentu saja terkait 

dengan besarnya peran pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang akan 

berdampak besar terhadap jalannya roda pembangunan. Informasi tentang 

ketimpangan di antara kelompok penduduk adalah sesuatu yang sangat berarti ketika 

pemerintah ingin mendesain program intervensi dalam kegiatan pembangunan.  

Selain  itu,  mengukur  ketimpangan secara periodik juga akan sangat membantu 

dalam mengetahui sifat  dari  perubahan  ketimpangan  itu  sendiri.  Diantaranya, 

kelompok-kelompok mana yang banyak mengalami perubahan dalam  distribusi  

pendapatan  sebagai  akibat  dari  kebijakan ekonomi dan juga sektor-sektor ekonomi 

mana yang mengalami perubahan  ketimpangan  yang  signifikan  sebagai  akibat  

dari kebijakan ekonomi yang dijalankan. 

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi 

pendapatan adalah Gini Ratio. Sebagai pendekatan terhadap pendapatan, 

penghitungan Gini Ratio di Indonesia menggunakan data pengeluaran yang sumber 

utamanya berasal dari Survei Ekonomi Sosial Nasional atau Susenas. Gini Ratio atau 

koefisien gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran 

kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya 

pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase 

kumulatif penduduk. 

 

6.1 Pengeluaran per Kapita 

Secara umum, data pengeluaran dibedakan menurut kelompok makanan dan 

bukan makanan. Beberapa komoditas yang termasuk dalam kelompok makanan 

diantaranya adalah padi-padian, umbi-umbian, daging, minyak dan kelapa, bahan 

minuman, makanan dan minuman jadi, dan rokok. Sementara itu, beberapa 

komoditas dalam kelompok non makanan diantaranya adalah perumahan dan fasilitas 

rumah tangga, komoditas tahan lama, dan keperluan pesta dan upacara/kenduri.  
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Tabel 6.1 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok di 

Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2020 (Rupiah) 

Kelompok 2016 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Makanan 508.612 680.672 610.941 709.699 800.740 

Non Makanan 487.672 528.549 514.122 602.771 806.924 

Total 996.284 1.209.221 1.125.063 1.312.470 1.607.664 

Sumber : Susenas   

 

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari 

pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota 

rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Berdasarkan Tabel 6.1, dapat dilihat 

bahwa selama tahun 2016 hingga tahun 2019 pengeluaran untuk konsumsi makanan 

di Kabupaten Tabalong lebih besar dibandingkan konsumsi non makanan. Sementara 

itu, pada tahun 2020 pengeluaran rata-rata per kapita sebulan lebih didominasi oleh 

konsumsi non makanan. Lebih jelasnya, perkembangan struktur pengeluaran di 

Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Gambar 6.1 di bawah ini. 

 

Gambar 6.1 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok 

Tahun 2016-2020 

 
Sumber : Susenas   
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Pada tahun 2020, persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan di 

Kabupaten Tabalong untuk kelompok makanan adalah 50,19 persen, sedangkan 

untuk kelompok non makanan adalah sebesar 49,81 persen. Komposisi pengeluaran 

rumah tangga ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan 

ekonomi penduduk secara umum. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk 

makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraan. 

Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lebih tinggi akan menggunakan sebagian 

besar pendapatannya untuk konsumsi non makanan sebagai usaha perbaikan kualitas 

hidup, seperti biaya sandang, pendidikan, kesehatan, ataupun tabungan di hari tua. 

 

6.2 Gini Ratio 

Peningkatan pendapatan atau pengeluaran idealnya diikuti dengan 

pemerataan agar kesejahteraan sebagai hasil pembangunan dapat dinikmati secara 

merata oleh masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan gambaran tentang 

pemerataan atau terjadi ketimpangan pembagian pendapatan yang dihasilkan dari 

kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh 

seseorang dipengaruhi oleh kepemilikan faktor-faktor produksi. Besaran balas jasa 

yang diterima oleh pemilik faktor ekonomi seperti keahlian, modal dan tanah, serta 

investasi akan berbeda satu sama lain.  Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah 

satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan 

distribusi pendapatan secara menyeluruh.  

Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai angka Gini 

Ratio (GR) mengindikasikan bahwa ketimpangan semakin tinggi, sehingga Gini 

Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan 

distribusi pendapatan antar penduduk. Pengelompokan nilai koefisien Gini 

dibedakan menjadi 5 kelompok: 

GR = 0  : Pemerataan Sempurna 

0 < GR < 0,3 : Ketimpangan Rendah 

0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : Ketimpangan Sedang 

0,5 < GR < 1 : Ketimpangan Tinggi 

GR = 1  : Ketimpangan Sempurna  
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Gambar 6.2  Angka Gini Ratio Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2020 

 
        Sumber : Susenas   

 

Pada tahun 2016-2020, ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten 

Tabalong masih dalam kategori ketimpangan sedang. Jika dibandingkan dengan 

Provinsi Kalimatan Selatan, selama kurun waktu 2016 hingga 2019 nilai indeks Gini 

Ratio Kabupaten Tabalong selalu lebih rendah, tetapi pada tahun 2020 Gini Ratio 

Kabupaten Tabalong naik melampaui Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di 

angka 0,332. Angka Gini Ratio Kabupaten Tabalong tahun 2020 adalah sebesar 

0,346, tertinggi selama kurun tahun 2016 hingga tahun 2020. Namun, baik 

Kabupaten Tabalong maupun Provinsi Kalimantan Selatan sama-sama berada di 

tingkat ketimpangan sedang.  

 

6.3 Kriteria Bank Dunia 

Pola distribusi pendapatan masyarakat yang didasarkan pada hasil 

perhitungan Gini Ratio baru menggambarkan tingkat pendapatan secara global. 

Untuk menggambarkan pemerataan dengan lebih jelas, terdapat ukuran yang 

dikembangkan oleh Pusat Penelitian Bank Dunia (World Bank) dan Lembaga Studi 

Pembangunan Universitas Sussex, yaitu indikator yang disebut relative inequality 

atau biasa disebut dengan kriteria bank dunia dan diartikan  sebagai  ketimpangan  

dalam  distribusi  pendapatan  yang diterima oleh berbagai golongan masyarakat. 
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Ukuran ketimpangan  pendapatan  dengan  menggunakan  kriteria  Bank  

Dunia  didasarkan pada pangsa pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk 

berpendapatan rendah. Penduduk diurutkan menurut besarnya pendapatan yang 

diterima dari yang terendah ke yang tertinggi. Pangsa pendapatan yang diterima oleh 

40 persen penduduk lapis rendah ini yang akan menjadi patokan ukuran ketimpangan 

pendapatan. Kriteria Bank Dunia  ini  membagi  jumlah  penduduk  ke  dalam  tiga  

kelompok,  yakni 20  persen  penduduk berpendapatan tinggi, 40 persen 

berpendapatan menengah, dan 40 persen berpendapatan rendah. Kelompok pertama 

adalah bagian dari penduduk terkaya dan kelompok ketiga adalah bagian dari 

populasi termiskin. Kelompok kedua sering dikatakan sebagai masyarakat kelas 

menengah. 

Pengelompokkan tingkat ketimpangan pada kriteria Bank Dunia atau relative 

inequality adalah:  

 High  inequality  (ketimpangan pendapatan tinggi/parah),  jika 40  

persen  penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen 

dari total pendapatan penduduk. 

 Moderate inequality (ketimpangan pendapatan menengah/sedang), jika 40 

persen penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 sampai 17 

persen dari total pendapatan penduduk. 

 Low  inequality (ketimpangan pendapatan  rendah),  jika 40  persen  

penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari total 

pendapatan penduduk. 
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Gambar 6.3  Distribusi Pengeluaran per Kapita Menurut Kriteria Bank Dunia 

Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2020 (Persen) 

 
Sumber : Susenas  

  

Seperti yang sudah disebutkan di awal, perhitungan yang berkaitan dengan 

ketimpangan pendapatan di Indonesia biasa didekati dengan data pengeluaran. 

Berdasarkan Gambar 6.3 di atas, secara umum tingkat kesenjangan distribusi 

pendapatan di Kabupaten Tabalong dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 dengan 

mengikuti kriteria Bank Dunia adalah tergolong relatif rendah (low inequality). Hal 

ini ditunjukkan oleh kelompok 40 persen dari penduduk berpendapatan rendah dapat 

menikmati pendapatan antara lebih dari 17 persen dari total pendapatan penduduk 

Kabupaten Tabalong pada kurun waktu tersebut. 

Apabila dilihat dari data yang ada pada gambar 6.2, kelompok pengeluaran 

20 persen tertinggi di Kabupaten Tabalong memiliki distribusi terbesar selama tahun 

2016 hingga 2020, kecuali pada tahun 2019 yang mana kelompok 40 persen 

menengah memiliki distribusi sedikit lebih besar yaitu 39,57 persen. Pada tahun 

2020, kelompok pengeluaran 20 persen tertinggi mengalami kenaikan persentase 

menjadi 43,02 persen dari yang sebelumnya 39,39 persen pada tahun 2019. 

Sementara itu, kelompok pengeluaran 40 persen terbawah mengalami penurunan 

menjadi 20,05 persen pada tahun 2020 dari 21,05 persen pada tahun sebelumnya. 
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BAB VII 

PEMBANGUNAN MANUSIA 

 

Pembangunan adalah sebuah proses untuk menuju sebuah capaian yang lebih 

baik dari sebelumnya. Jika dikaji secara mendalam, proses pembangunan yang paling 

mendasar adalah membangun manusia, karena dibelahan dunia manapun 

pembangunan selalu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, serta harkat dan 

martabat manusia sebagai objek pembangunan. 

Layaknya kinerja pembangunan dari sisi ekonomi maupun sosial, 

pembangunan manusia juga membutuhkan sebuah indikator yang dapat menilai 

keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Terkait hal ini, sejak 

lama telah diperkenalkan berbagai indikator pembanding. Indikator yang 

dikembangkan adalah berupa indikator gabungan (komposit) yang tersusun dari 

beberapa indikator tunggal, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

 

7.1 Komponen IPM 

Sejak dikembangkan dalam suatu kesempatan bersama antara BPS dan 

United Nations Development Programme (UNDP) atau Badan Program 

Pembangunan, Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indikator 

pembangunan yang penting di Indonesia. Pada tingkat internasional, IPM bahkan 

dipakai sebagai tolok ukur kemajuan yang telah dicapai oleh suatu negara setelah 

dibandingkan dengan negara-negara lain. Pada tingkat nasional, IPM digunakan 

sebagai tolok ukur antarprovinsi hingga antar kabupaten/kota. 

IPM memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, 

dan dimensi standar hidup layak. Setiap dimensi memiliki indikator tersendiri yang 

digunakan untuk menghitung angka IPM secara empiris. Secara konseptual IPM 

adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks 

harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak. Dalam sejarahnya, 

telah terjadi perubahan penghitungan IPM dari metode lama ke metode baru. 

Perbandingan dua metode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 7.1 Perbandingan Metode Lama dan Baru Indeks Pembangunan Manusia 

Dimensi 
Metode Lama Metode Baru 

UNDP BPS UNDP BPS 

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

Kesehatan 
Angka harapan 

hidup (e0) 

Angka harapan 

hidup (e0) 

Angka harapan 

hidup (e0) 

Angka harapan 

hidup (e0) 

Pengetahuan 

1. Angka melek 

huruf 

1. Angka melek 

huruf 

1. Harapan Lama 

Sekolah 

1. Harapan Lama 

Sekolah 

2. Kombinasi 

APK 

2. Rata-Rata 

Lama Sekolah 

2. Rata-Rata 

Lama Sekolah 

2. Rata-Rata 

Lama Sekolah 

Standar Hidup 

Layak 

PDB per kapita 

(PPP US$) 

Pengeluaran per 

kapita 

disesuaikan 

PNB per kapita 

(PPP US$) 

Pengeluaran per 

kapita 

disesuaikan 

Agregasi  

Rata-rata Hitung 

IPM = 

 
                                  

 
 

Rata-rata Ukur 

IPM = 

√                                  
  

Sumber : BPS  

Tahap pertama dari penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing-

masing dimensi atau komponen.  

a. Dimensi Kesehatan 

Indikator yang digunakan pada dimensi kesehatan adalah Angka Harapn Hidup 

(AHH). Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat 

ditempuh oleh seseorang selama hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup bayi 

yang baru lahir mengindikasikan semakin tinggi pula derajat kesehatan penduduk. 

Indikator ini dihitung dengan cara tidak langsung (indirect estimation) dengan 

paket program Micro Computer Program for Demografic Analysis (MCPDA) atau 

Mortpack. Adapun sumber data yang digunakan di Indonesia adalah Sensus 

Penduduk dan proyeksi penduduk. 

Indeks angka harapan hidup dihitung dengan rumus berikut. 
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b. Dimensi Pengetahuan 

Dengan metode penghitungan baru, dimensi pengetahuan diukur dengan  angka 

harapan lama sekolah (HLS) atau expected years of schooling (EYS) dan rata-rata 

lama sekolah (RLS) atau mean years of schooling (MYS). Kedua indikator ini 

dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas KOR).   

 Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk 

usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak 

termasuk tahun yang mengulang). RLS dapat mengindikasikan tingginya 

jenjang pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Indikator 

ini bersumber data dari Susenas KOR, dengan asumsi dalam kondisi normal 

rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Indeks rata-rata lama 

sekolah dihitung dengan rumus berikut. 

     
          

              
  

 

 Angka harapan lama sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun ke atas 

pada masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena 

mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.  

Rumus untuk menghitung HLS adalah: 

    
     ∑

  
 

  
 

 

   

 

Keterangan : 

HLS
t
a  : Harapan Lama Sekolah pada usia a di tahun t 

E
t
i  : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t 

P
t
i
  

: Jumlah penduduk usia i pada tahun t 

i  : Usia (a, a+1, …, n) 

FK  : Faktor koreksi pesantren 

Selanjutnya, indeks harapan lama sekolah dapat dihitung dengan rumus di 

bawah ini. 
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Indeks komponen pengetahuan atau pendidikan adalah rata-rata dari indeks HLS dan 

indeks RLS, atau dituliskan dengan rumus berikut. 

 

            
         

 
 

c. Dimensi Standar Hidup Layak 

Indikator pada dimensi standar hidup layak yang digunakan untuk menghitung 

IPM adalah pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini juga 

berkaitan dengan konsep daya beli (purchasing power parity/PPP) yaitu 

kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang 

maupun jasa. Semakin rendah daya beli masyarakat maka semakin rendah pula 

kemampuan masyarakat untuk membeli suatu barang atau jasa. Untuk menentukan 

pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan, perlu dihitung terlebih dahulu paritas 

daya beli atau daya beli untuk setiap unit barang dengan rumus di bawah ini. 

     ∏(
   

   
)
   

 

   

 

Keterangan : 

pik : Harga komoditas i di Jakarta Selatan 

pij : Harga komoditas i di kab/kota j 

m
 

: Jumlah komoditas 

Pada metode lama terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung 

PPP, sedangkan pada metode baru terpilih sebanyak 96 komoditas dengan 

pertimbangan share 27 komoditas (metode lama) terus menurun dari 37,52 persen 

pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012. Total 96 komoditas yang 

digunakan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu makanan sebanyak 66 komoditas 

dan non makanan sebanyak 30 komoditas. 

Kemudian, untuk menghitung indeks dari dimensi standar hidup layak dapat 

digunakan rumus berikut. 

 

             
  (           )    (              )

  (               )    (              )
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Pada setiap indikator yang sudah dijelaskan di atas terdapat nilai maksimum 

dan nilai minimum yang dapat dilihat pada Tabel 7.2 di bawah ini. 

 

Tabel 7.2 Nilai Maksimum dan Nilai Minimum Indikator IPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : BPS  

 

Setelah menghitung indeks dari setiap dimensi atau komponen, tahap 

selanjutnya dalam penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata geometri dengan 

rumus berikut. 

 

    √                                       
 

 

 

7.2 Perkembangan IPM 

Konsep Pembangunan manusia  yang dikembangkan oleh PBB menetapkan 

peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 – 100 dengan kategori 

tertentu yang dapat dilihat pada Tabel 7.3. 

 

Tabel 7.3 Skala Kategori IPM 

Skala kinerja IPM Kategori 

(1) (2) 

IPM ≥ 80 Sangat Tinggi 

70 ≤ IPM < 80 Tinggi 

60 ≤ IPM < 70 Sedang 

IPM < 60,00 Rendah 

Sumber: BPS  

Indikator Satuan Minimum Maksimum 

(1) (2) (4) (6) 

Angka Harapan Hidup Tahun 20 85 

Harapan Lama Sekolah Tahun 0 18 

Rata-Rata Lama 

Sekolah 
Tahun 0 15 

Pengeluaran per kapita 

disesuaikan 
Rupiah 1.007.436  26.572.352  



54 

 

Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2021  
 

Perkembangan IPM di Kabupaten Tabalong beserta indikatornya selama 

tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat diamati pada tabel berikut. 

 

Tabel 7.4 IPM Kabupaten Tabalong Tahun 2016-2020 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Angka harapan hidup 

(Tahun) 
69,84 69,65 70,12 70,33 70,44 

Harapan Lama Sekolah 

(Tahun) 
12,46 12,47 12,53 12,59 12,72 

Rata-Rata Lama Sekolah 

(Tahun) 
8,32 8,56 8,57 8,78 9,10 

Pengeluaran riil per kapita 

(Ribu Rupiah) 
10.620 10.977 11.227 11.476 11.283 

Indeks Pembangunan 

Manusia 
70,07 70,76 71,14 71,78 72,19 

Sumber : BPS 

 

Selama periode tahun 2016 hingga 2020, IPM Kabupaten Tabalong terus 

mengalami kenaikan hingga mencapai angka 72,19 pada tahun 2020. Selain itu, 

komponen pendidikan yang ditunjukkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah 

(HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) juga terus meningkat selama periode 

tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2020, HLS Kabupaten Tabalong adalah sebesar 

12,72 tahun, sedangkan RLS Kabupaten Tabalong pada tahun yang sama adalah 

sebesar 9,10 tahun. Sementara itu, indikator Angka Harapan Hidup sebagai 

komponen kesehatan juga mengalami trend naik selama periode 2016 hingga 2020 

meskipun sempat menurun pada tahun 2017. Angka Harapan Hidup Kabupaten 

Tabalong pada tahun 2020 adalah 70,44 tahun. Jika indikator IPM pada komponen 

kesehatan dan pendidikan di Kabupaten Tabalong mengalami kenaikan pada tahun 

2020, sebaliknya indikator pengeluaran riil per kapita mengalami penurunan menjadi 

11,283 juta rupiah dari sebelumnya 11,476 juta rupiah pada tahun 2019. 
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Gambar 7.1 Perbandingan IPM Kabupaten Tabalong dengan Provinsi Kalimantan 

Selatan dan Indonesia Tahun 2016-2020 

 
Sumber : BPS  

 

Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Tabalong adalah sebesar 72,19, yang mana 

lebih tinggi dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan IPM sebesar 70,91. Jika dilihat 

dari angka ini, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong berada dalam 

kategori pembangunan manusia tinggi yaitu dikisaran angka IPM antara 70-80. IPM 

Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 ini juga melampaui IPM Nasional yang 

bernilai 71,94.  

Jika dibandingkan antarkabupaten/kota, Kabupaten Tabalong menempati 

peringkat ke-tiga IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kota 

Banjarbaru dan Kota Banjarmasin selama kurun waktu 2016 hingga 2020. Kabupaten 

Tabalong juga menjadi salah satu dari 3 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM 

lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Tabel 7.5 di bawah ini 

menyajikan IPM setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan beserta 

peringkatnya selama tahun 2016 hingga tahun 2020.  
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Tabel 7.5 Perbandingan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan  

Tahun 2016-2020 

Kabupaten/ 

kota 

2016 2017 2018 2019 2020 

IPM Rank IPM Rank IPM Rank IPM Rank IPM Rank 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

Tanah Laut 67,44 7 68,00 6 68,49 6 69,04 6 69,38 6 

Kotabaru 67,10 8 67,79 8 68,32 8 68,95 7 68,86 8 

Banjar 66,87 10 67,77 10 68,32 9 68,94 8 69,18 7 

Barito Kuala 64,33 12 64,93 12 65,91 12 66,24 12 66,22 12 

Tapin 68,05 5 68,70 5 69,53 5 70,13 5 70,11 5 

Hulu Sungai 

Selatan 
67,52 6 67,80 7 68,41 7 68,80 9 68,85 9 

Hulu Sungai 

Tengah 
67,07 9 67,78 9 68,32 10 68,80 10 68,84 10 

Hulu Sungai 

Utara 
63,38 13 64,21 13 65,06 13 65,49 13 65,59 13 

Tabalong 70,07 3 70,76 3 71,14 3 71,78 3 72,19 3 

Tanah Bumbu 68,28 4 69,12 4 70,05 4 70,50 4 70,71 4 

Balangan 66,25 11 67,25 11 67,88 11 68,39 11 68,82 11 

Banjarmasin 75,94 2 76,46 2 76,83 2 77,16 2 77,10 2 

Banjarbaru 77,96 1 78,32 1 78,83 1 79,22 1 79,10 1 

Kalimantan 

Selatan 
69,05 22 69,65 22 70,17 22 70,72 21 70,91 21 

Sumber : BPS 
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PENUTUP 



58 

 

Analisis Makro Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2021  
 

 

PENUTUP 

 

 Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk di Kabupaten Tabalong 

berjumlah 253.305 jiwa. Jika dibandingkan dengan sensus sebelumnya, yaitu 

pada tahun 2010 yang pada saat itu berjumlah 218.620 jiwa, terjadi kenaikan 

sebesar 15,87 persen. Persebaran penduduk terbesar ada di Kecamatan Murung 

Pudak sebanyak 22,42 persen. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten 

Tabalong pada tahun 2020 tercatat sebesar 103,04, sedangkan rasio 

ketergantungannya adalah sebesar 46,29 persen. 

 Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Tabalong atas harga berlaku adalah sekitar 

17,76 triliun rupiah, sedangkan PDRB atas harga konstan adalah sebesar 14,49 

triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 

adalah sebesar -2,62 persen. Dari 17 kategori lapangan usaha, terdapat enam 

kategori yang masih memiliki pertumbuhan positif, salah satunya adalah kategori 

informasi dan komunikasi (8,26 persen) yang juga merupakan kategori dengan 

pertumbuhan terbesar. 

 Selama periode Januari sampai dengan Desember 2020, secara umum di Tanjung 

terjadi inflasi tahunan sebesar 2,05 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 

yang mana angka inflasi 2,15 persen. 

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 

adalah 69,27 persen, menurun dibandingkan tahun 2019 yang mana sebesar 70,42 

persen. Sementara itu, angka pengangguran atau Tingkat Pengangguran Terbuka 

pada tahun 2020 adalah 3,07 persen, menurun dari tahun 2019 yang mencapai 

angka 3,18 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, angka pengangguran 

laki-laki lebih besar dari perempuan pada tahun 2020, yaitu 3,79 persen untuk 

laki-laki dan 2,03 persen untuk perempuan. 

 Angka kemiskinan pada tahun 2020 di Kabupaten Tabalong adalah sebesar 5,72 

persen dengan garis kemiskinan 531.180 rupiah per kapita per bulan. Pada tahun 

yang sama, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah 0,72, sedangkan Indeks 

Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,21. 
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 Angka Gini Ratio di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 adalah 0,346, yang 

termasuk dalam kelompok ketimpangan sedang. Sementara itu, jika berdasarkan 

kriteria bank dunia, Kabupaten Tabalong tergolong dalam ketimpangan 

pendapatan rendah dengan kriteria 40 persen penduduk berpendapatan terendah 

menerima lebih dari 17 persen dari total pendapatn penduduk. 

 Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 di Kabupaten Tabalong adalah 

72,19, meningkat dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 71,78. IPM Kabupaten 

Tabalong berada di urutan ketiga kota/kabupaten tertinggi di Provinsi Kalimantan 

Selatan. Angka ini juga lebih tinggi dari IPM Provinsi Kalsel yang mana sebesar 

70,91 dan IPM Indonesia yang mana sebesar 71,94. 
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