
PENDAHULUAN 

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lamandau Tahun 2013 / 2014  
3 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian 

usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup 

masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan pembagian 

pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan 

mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor 

sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah pembangunan ekonomi 

adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap, 

dan dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Untuk mengetahui 

tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik 

Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai 

bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di 

bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat juga 

sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah 

dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun 

swasta.  

Dengan telah diterapkannya Otonomi Daerah termasuk dalam 

pemerintahan kabupaten/kota, maka ketersediaan statistik ekonomi makro 

seperti yang tertuang dalam penghitungan Pendapatan Regional 

Kabupaten/Kota sangat diperlukan. PDRB umumnya disajikan menurut 

harga berlaku (current price) dan harga konstat (constant price).  

Pada seri tahun 2013 / 2014ini telah dilakukan perbaikan (revisi) 

atas angka-angka pada seri publikasi sebelumnya, karena beberapa data 
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terbaru telah diperoleh dari berbagai sumber. Namun demikian angka 

untuk tahun 2012 masih berupa “angka sementara” sedangkan angka 

tahun 2013 berupa “angka sangat sementara” karena masih terdapat 

beberapa data dasar yang dipakai dalam perhitungan dilakukan estimasi 

berhubung belum tersedianya data dari sumber yang diharapkan. 

Pengelompokan kegiatan ekonomi atau unit-unit produksi dalam 

seri publikasi 2013 / 2014 ini sebagai mana seri publikasi sebelumnya 

dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha/sektor yakni : 

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan 

2. Pertambangan dan Penggalian  

3. Industri Pengolahan 

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 

5. Bangunan 

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 

9. Jasa – jasa 

 

Untuk melengkapi analisa, pada publikasi tahun 2013 / 2014 ini 

ditampilkan PDRB dalam 2 kelompok sektor yaitu sektor jasa dan sektor 

non jasa. Publikasi ini menyajikan data PDRB secara series dan sektora; 

yang disertai beberapa analisis singkat mengenai situasi dan kondisi yang 

terjadi di kabupaten Lamandau. Diharapkan publikasi ini dapat membantu 

berbagai pihak terutama pemerintah daerah dalam merencanakan dan 

melakukan evaluasi pembangunan yang telah terlaksana.  


