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BAB. III 
 

URAIAN SEKTORAL 
 

 
Uraian Sektoral yang  disajikan dalam Bab III ini mencakup ruang 

lingkup dan definisi dari masing-masing sektor dan sub sektor, cara 

perhitungan  nilai tambah baik atas dasar harga berlaku maupun atas 

dasar harga konstan 2000, serta sumber datanya. 

 

3.1.  PERTANIAN 

3.1.1. Tanaman Bahan Makanan. 

   Sektor   ini   mencakup   komoditi   tanaman  

bahan  makanan   seperti  padi,  jagung,  ketela pohon, 

ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele, kacang 

hijau, kentang, sayur-sayuran,  buah-buahan,   tanaman  

pangan  lainnya  dan hasil-hasil produk ikutannya. 

Data produksi diperoleh dari survei-survei khusus 

dan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 

Lamandau, sedangkan data harga seluruhnya bersumber 

pada data harga yang dikumpulkan oleh Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Lamandau. Nilai tambah  bruto  atas 

dasar harga berlaku  diperoleh dengan cara pendekatan 

produksi  yaitu mengalikan terlebih dahulu setiap kuantum 

dengan masing-masing harganya, kemudian hasilnya 

dikurangi dengan biaya antara  atas dasar harga berlaku 

pada setiap tahun.  Karena nilai output yang diperoleh 

masih atas dasar harga pasar akibat harga yang dipakai 
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sebagai pengali adalah harga konsumen maka 

didalamnya harus dikurangi biaya transpor dan margin 

perdagangan. 

Selanjutnya karena data produksi yang dipakai 

belum seluruhya dicakup seperti sayur-sayuran, buah-

buahan serta tanaman pangan lainnya  yang dipungut dari 

hutan maka untuk itu ditambah suatu pelengkap (mark-up)  

sebesar  10 % terhadap output tanaman bahan makanan 

tersebut diatas. Nilai tambah atas dasar harga konstan 

2000 dihitung  dengan cara revaluasi, yaitu dengan 

mengalikan produksi masing-masing tahun  dengan harga 

tahun 2000, kemudian dikurangi lagi dengan biaya antara 

atas dasar  harga  konstan 2000.   

 

3.1.2 Tanaman Perkebunan 

  Komoditi  yang dicakup disini adalah hasil 

tanaman perkebunan baik yang diusahakan oleh rakyat  

maupun yang  dikelola  oleh  perusahaan  perkebunan 

(perkebunan besar),  seperti  karet, kelapa / kopra , kopi, 

kapuk, teh, tebu, tembakau, cengkeh, lada dan 

sebagainya. Termasuk produk ikutan dan hasil-hasil 

pengolahan sederhana sepertii lidi/daun kelapa dan 

sebagainya. 

            Data produksi dan harga diperoleh dari Survei-

survei khusus dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Lamandau. Nilai tambah atas dasar harga 
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berlaku dihitung dengan cara pendekatan produksi. Rasio 

biaya antara dan rasio margin  perdagangan dan biaya 

transpor yang digunakan diperoleh dari hasil survei 

khusus. Selanjutnya  ditambahkan suatu pelengkap   ( 

mark up ) sebesar 10 persen terhadap output untuk 

komoditi-komoditi perkebunan yang belum tersedia 

datanya. Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 

dihitung dengan cara revaluasi, sama seperti yang 

dilakukan  pada tanaman bahan makanan.  

 

3.1.3 Peternakan dan Hasil-hasilnya 

   Sub  sektor ini mencakup produksi ternak besar, 

ternak kecil, unggas maupun hasil-hasil ternak seperti 

sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, babi, telur ayam dan 

itik, susu segar serta hasil pemotongan  ternak seperti 

daging, jeroan, kulit ternak dan sebagainya. Produksi 

ternak diperkirakan sama dengan jumlah ternak yang 

dipotong ditambah perubahan stok populasi ternak dan 

ekspor ternak neto. 

             Data mengenai jumlah ternak yang dipotong, 

populasi ternak/unggas, telur, pemasukan dan 

pengeluaran ternak dan hasil-hasilnya dari/ke Kabupaten 

Lamandau diperoleh dari Dinas Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Lamandau, sedangkan data harga ternak dan 

hasil-hasilnya seluruhnya bersumber dari Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Lamandau. Nilai tambah bruto atas 

dasar harga berlaku diperoleh dengan pendekatan 
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produksi  sedangkan atas dasar harga  konstan dengan 

cara revaluasi seperti halnya sub sektor  lain.  Dari total 

output ditambahkan suatu pelengkap  (mark up) sebesar 5 

persen.   

            Sub Sektor Kehutanan mencakup tiga jenis 

kegiatan seperti penebangan kayu, pengambilan hasil 

hutan lainnya  dan perburuan.  Kegiatan penebangan 

kayu menghasilkan kayu gelondongan, kayu bakar, arang 

dan bambu ;  sedangkan hasil kegiatan pengambilan hasil 

hutan lainnya berupa rotan, damar , kulit kayu , sirap, 

nipah, akar-akaran, getah-getahan dan lain sebagainya.  

Perburuan menghasilkan binatang Liar seperti babi hutan, 

rusa, penyu , buaya, ular, madu, sarang burung dan lain 

sebagainya. 

             Data produksi dan harga kehutanan seluruhnya 

bersumber dari Dinas Kehutanan Kabupaten Lamandau, 

sedangkan data harga bersumber dari  Badan Pusat 

Statistik Kabupaten Kabupaten Lamandau. Sebagai  

mana dengan sub sektor lainnya dalam Sektor Pertanian, 

output Sub Sektor Kehutanan dihitung dengan 

pendekatan produksi, sedangkan output atas dasar harga 

konstan dihitung dengan cara revaluasi.  

 

3.1.5 Perikanan 

             Komoditi  yang dicakup adalah semua hasil  dari 

kegiatan perikanan laut, perairan umum, tambak, kolam, 

sawah dan keramba, serta pengolahan sederhana ( 
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pengeringan dan penggaraman ikan ). Data produksi 

berasal dari Dinas perikanan dan Kelautan Kabupaten 

Lamandau serta hasil survei-survei khusus. Sedangkan 

data harga seluruhnya bersumber dari Badan Pusat 

Statistik kabupaten Lamandau.  

 
3.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN 

Komoditi yang dicakup disini  adalah minyak mentah, gas 

bumi, batu bara, bijih timah, bijih nikel, bijih bauksit, bijih tembaga, 

aspal alam, hasil tambang lainnya serta segala hasil penggalian.   

         Di Kabupaten Lamandau untuk sektor pertambangan ini, 

khususnya pertambangan emas yang diusahakan oleh rakyat, 

datanya diperoleh melalui survei-survei khusus.  

Perkiraan output  pertambangan dan penggalian dilakukan 

dengan pendekatan produksi yaitu dengan  menggalikan produksi 

dengan harga. Biaya antara sub sektor pertambangan  

mempergunakan rasio yang dipakai oleh Badan Pusat Statistik 

Propinsi Kalimantan Tengah dari hasil survei khusus. Perkiraan 

output atas dasar harga  konstan 2000 baik untuk pertambangan 

maupun penggalian dihitung dengan cara revaluasi. 

 
 

3.3. INDUSTRI PENGOLAHAN 

Sektor  ini terdiri dari dua sub sektor  yaitu industri migas 

dan industri tanpa migas.  Sub sektor  industri migas terdiri dari 

pengilangan minyak bumi dan gas alam cair, sedangkan industri 

tanpa migas dibedakan atas industri besar dan sedang,   industri 

kecil dan kerajinan rumah tangga. 
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Di Kabupaten Lamandau sampai saat ini belum terdapat 

industri migas ;  oleh karena itu yang akan dijelaskan  berikut ini 

hanya industri non migas. 

a. Industri Besar dan Sedang  

Industri besar dan sedang adalah perusahaan industri 

pengolahan yang  mempunyai tenaga kerja 20 orang dan 

lebih. Data yang dipakai dalam penghitungan nilai tambah 

industri industri besar dan sedang adalah data hasil survei 

industri besar/sedang tahunan oleh BPS. Dari hasil survei 

tersebut diperoleh output, nilai tambah dan input atas dasar 

harga berlaku.  Nilai tambah atas dasar harga konstan  2000 

diperoleh dengan cara deflasi dimana indeks harga 

perdagangan besar (IHPB) barang-barang hasil industri 

sebagai deflatornya. 

b.   Industri Kecil dan Kerajinan rumah tangga 

Industri  kecil  dan  kerajinan  rumahtangga   adalah   

perusahaan  industri yang  mempunyai  tenaga kerja   dari    

1 – 19 orang. Output   industri   kecil   dan  kerajinan   

rumahtangga atas   dasar harga berlaku diperoleh dari hasil 

perkalian jumlah tenaga kerja  dengan  rata-rata  output  per  

tenaga  kerja. Rata-rata output/tenaga kerja  dan rasio biaya 

antara diperoleh dari hasil survei khusus,   sedangkan jumlah 

tenaga kerja diperoleh dari hasil survei-survei khusus oleh 

Badan Pusat Statistik kabupaten Lamandau. Nilai  tambah 

atas dasar harga konstan 2000  dihitung dengan  cara  

revaluasi. 
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3.4. LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH 

3.4.1 Listrik 

Sub sektor ini mencakup  kegiatan produksi  dan 

distribusi listrik baik yang diusahakan oleh Perusahaan 

Listrik Negara ( PLN ), maupun Non PLN.  Data produksi 

dan harga listrik PLN diperoleh dari PT. PLN Lamandau. 

Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari 

perkalian produksi dengan harga yang berlaku masing-

masing tahun, sedangkan output atas dasar harga 

konstan 2000 diperoleh dengan cara revaluasi.   

Output  listrik  Non PLN diperoleh dari hasil 

perkalian jumlah tenaga kerja dengan rata-rata output per 

tenaga kerja. Rasio biaya  antara diperoleh dari hasil 

survei khusus. 

 Nilai tambah Bruto atas dasar harga konstan 2000 

dihitung dengan cara deflasi dengan IHK Sampit sub 

kelompok penerangan dan air sebagai deflatornya. 

 

 

3.4.2 G a s 

         Yang dicakup dalam sub sektor ini adalah produksi 

gas dari perusahaan negara gas, namun sampai saat ini 

di Kabupaten Lamandau belum terdapat  perusahaan 

negara ataupun swasta di sektor gas. 
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3.4.3 Air Bersih 

Sub sektor ini mencakup  air minum yang 

diusahakan  oleh Perusahaan Daerah Air Minum. Data 

produksi dan harga diperoleh dari Perusahaan Daerah Air 

Minum Lamandau.  Rasio biaya antara diperoleh  dari  

hasil  survei  khusus.   Perhitungan  nilai  tambah bruto  

atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 

2000   dilakukan   dengan cara yang sama seperti pada 

sub sektor listrik (PLN). 

 

3.5. BANGUNAN 

Sektor bangunan mencakup  semua kegiatan 

pembangunan fisik konstruksi, baik berupa gedung, jalan, 

jembatan, terminal, pelabuhan, dam, irigasi, maupun jaringan 

listrik, gas, air, telepon dan sebagainya. Nilai tambah bruto atas 

dasar harga berlaku dihitung dengan menggunakan pendekatan  

pendapatan yaitu menjumlahkan seluruh belanja pegawai,  pajak 

tak langsung neto, penyusutan serta  surplus usaha yang 

dikeluarkan oleh perusahaan konstruksi AKI dan Non AKI. 

Selanjutnya bangunan yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat 

diperkirakan sebesar 73,05 %  terhadap output perusahaan 

konstruksi ( AKI + Non AKI ).  Sumber data  dari publikasi 

perusahaan konstruksi  AKI dan Non AKI oleh BPS. 

Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 dihitung 

dengan cara deflasi  dimana  untuk deflatornya adalah IHPB 

bangunan (umum).   Untuk bangunan yang  dikerjakan oleh 
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perusahaan konstruksi AKI + Non AKI  memakai IHPB bangunan 

bukan tempat tinggal sedangkan IHPB bangunan tempat tinggal 

untuk bangunan yang dikerjakan sendiri oleh masyarakat. 

 

3.6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 

3.6.1. Perdagangan Besar dan Eceran 

Perhitungan nilai tambah sub sektor perdagangan 

besar dan eceran dilakukan dengan pendekatan arus 

barang yaitu  dengan cara menghitung  besarnya nilai 

komoditi pertanian, pertambangan dan penggalian, 

industri serta komoditi impor  yang diperdagangkan di 

Kabupaten Lamandau. Dari nilai komoditi yang 

diperdagangkan ini diturunkan nilai margin yang 

merupakan  output perdagangan  yang selanjutnya  

dipakai untuk menghitung nilai tambahnya. Rasio 

besarnya barang-barang yang diperdagangkan, dan 

margin perdagangan mempergunakan rasio yang dipakai 

oleh Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah 

dengan menghitung nilai tambah sektor yang sama.  

Nilai tambah bruto atas dasar harga  konstan 

2000 dihitung  dengan mengalikan rasio-rasio diatas, 

dengan output  atas dasar harga konstan 2000 dari 

sektor-sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, 

industri dan impor.   
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3.6.2 Hotel 

   Sub sektor  ini mencakup semua hotel, baik 

berbintang maupun tidak berbintang serta berbagai jenis 

penginapan lainnya.  Output dihitung  dengan cara 

mengalikan  jumlah malam kamar  dengan rata-rata output 

per malam kamar.   Data dalam kamar dan rata-rata  

output per malam kamar serta rasio biaya antara diperoleh 

dari hasil survei-survei khusus. 

 

3.6.3 Restoran  

   Karena belum tersedia data restoran secara 

lengkap maka nilai tambah sub sektor ini dihitung dengan 

cara  mengalikan jumlah tenga kerja di restoran dengan 

rata-rata output per tenaga kerja.  Jumlah tenaga kerja di 

restoran dan rata-rata output  per tenaga kerja serta rasio 

biaya antara diperoleh dari hasil survei-survei khusus. 

   Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar  harga 

konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi menggunakan 

IHK kota Sampit kelompok makanan. 

 

 

3.7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 

Sektor ini mencakup kegiatan pengangkutan umum untuk 

barang dan penumpang, baik melalui darat, laut, sungai dan 

danau, udara, termasuk jasa penunjang angkutan serta 

komunikasi. 
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3.7.1. Pengangkutan 

(1) Angkutan Jalan Raya 

Sub sektor ini meliputi kegiatan pengangkutan 

barang dan penumpang yang dilakukan oleh 

perusahaan angkutan umum, baik bermotor  ataupun 

tidak bermotor, seperti bis, truk, oplet taksi, becak 

dan sebagaianya.   Perkiraan nilai tambah bruto  atas 

dasar harga berlaku  didasarkan pada data jumlah 

armada angkutan umum barang dan penumpang 

wajib uji yang diperoleh dari Dinas Perhubungan  

serta  rata-rata output dan rasio biaya antara menurut 

jenis kendaraan yang diperoleh dari Badan Pusat 

Statistik Propinsi Kalimantan Tengah.     

 Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 

2000 dihitung dengan  cara ekstrapolasi dengan  

menggunakan indeks produksi masing-masing jenis 

angkutan jalan raya. 

(2) Angkutan Air 

a. Angkutan Laut  

Meliputi kegiatan pengangkutan 

penumpang dan barang  dengan menggunakan 

kapal yang diusahakan oleh perusahaan 

pelayaran milik nasional baik  yang melalui trayek 

dalam negeri maupun internasional.  Output atas 

dasar  harga berlaku  diperkirakan  atas perkalian 
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antara  jumlah barang  dan penumpang  yang 

diangkut  dengan masing-masing  rata-rata tarif 

per ton barang dan rata-rata tarif per penumpang.  

Rata-rata tarif per unit  produksi  dan rasio biaya 

antara  didasarkan pada  data  hasil survei 

khusus.  

         Perkiraan nilai tambah bruto atas dasar 

harga konstan 2000 dihitung dengan cara 

ekstrapolasi dengan menggunakan indeks 

produksi masing-masing  jenis angkutan. Namun 

di Kabupaten Lamandau tidak terdapat sektor 

angkutan laut. 

b.  Angkutan Sungai dan Danau 

          Sub sektor ini mencakup semua kegiatan 

pengangkutan barang dan penumpang dengan 

menggunakan kapal/perahu baik bermotor 

maupun tidak bermotor di sungai dan danau yang 

sifatnya melayani kepentingan umum.  output 

diperkirakan berdasarkan hasil perkalian antara 

jumlah barang dan penumpang yang diangkut  

dengan rata-rata tarif  per ton barang dan rata-rata 

tarif per penumpang.  

        Data   jumlah penumpang dan barang 

yang diangkut, rata-rata tarif dan rasio biaya 

antara diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

Propinsi Kalimantan Tengah.  Nilai tambah bruto 
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atas dasar  harga konstan 2000 dihitung dengan 

cara sama atas dasar harga berlaku hanya disini 

rata-rata tarif adalah rata-rata tarif tahun 2000.  

(3) Angkutan Udara 

 Menyangkut kegiatan pengangkutan 

penumpang, barang dan kegiatan lain yang 

berkaitan dengan penerbangan yang dilakukan 

oleh perusahaan  penerbangan milik nasional, 

baik penerbangan dalam negeri maupun 

internasional. Namun sampai saat ini Kabupaten 

Lamandau belum memiliki sarana angkutan udara. 

(4) Jasa Penunjang Angkutan. 

Meliputi kegiatan pemberian jasa dan 

penyediaan  fasilitas yang sifatnya menunjang dan 

berkaitan dengan kegiatan  pengangkutan,  

seperti terminal dan parkir, keagenan barang dan 

penumpang, ekspedisi, bongkar muat, 

penyimpanan dan pergudangan serta jasa 

penunjang lainnya.   

a. Terminal dan Perparkiran 

             Mencakup kegiatan pemberian 

pelayanan dan pengaturan lalu lintas 

kendaraan/armada yang  membongkar atau 

mengisi muatan, baik barang  maupun 

penumpang, seperti kegiatan terminal dan 

parkir, pelabuhan laut, pelabuhan udara dan 
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pelabuhan sungai. Pelayanan yang 

disediakan di pelabuhan laut meliputi 

fasilitas berlabuh, tambat, pandu, distribusi 

air  tawar  kegiatan pencatatan muatan 

barang dan penumpang. Data tarif dan rata-

rata  output per indikator produksi serta 

struktur biaya diperoleh  dari survei khusus. 

Namun di Kabupaten Lamandau untuk 

kegiatan terminal/parkir di sektor 

transportasi air, hanya sebatas kegiatan 

angkutan sungai saja.        

           Perhitungan  nilai tambah bruto atas dasar 

harga konstan 2000 dilakukan dengan cara 

ekstrapolasi, menggunakan indikator-

indikator  produksi masing-masing jenis 

kegiatan. 

b. Bongkar Muat 

           Kegiatan bongkar muat mencakup  

pemberian pelayanan bongkar  muat 

angkutan barang melalui laut dan darat.  

Indikator produksi untuk bongkar muat 

melalui laut adalah  jumlah barang  yang 

dibongkar dan dimuat. Rata-rata output dan 

struktur biaya diperoleh dari hasil survei 

khusus.  Perhitungan nilai tambah bruto 

atas dasar harga konstan 2000 dilakukan 
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dengan cara revaluasi. Di Kabupaten 

Lamandau kegiatan bongkar muat hanya 

terjadi pada angkutan sungai dengan skala 

kecil. 

c. Keagenan 

            Kegiatan keagenan mencakup 

pelayanan keagenan barang dan 

penumpang yang diberikan kepada usaha 

angkutan, baik angkutan darat, laut, sungai 

maupun udara. Perkiraan output atas dasar 

harga berlaku adalah hasil perkalian  jumlah 

ton barang dan penumpang yang diageni 

dengan rata-rata  tarif  per ton barang  dan 

rata-rata tarif  per penumpang.  Tarif dan 

struktur biaya  diperoleh dari survei khusus. 

Perhitungan nilai tambah bruto atas dasar 

harga konstan 2000 dilakukan dengan cara 

revaluasi. 

d. Ekspedisi 

            Mencakup jasa pengiriman barang yang 

dilakukan oleh perusahaan  ekspedisi 

muatan, baik melalui laut dan udara.  

Perkiraan output  atas dasar harga  berlaku 

adalah perkalian antara jumlah ton barang 

yang dikirim dengan rata-rata output per ton 

barang.  Nilai tambah atas dasar harga 
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konstan 2000 dilakukan dangan cara 

revaluasi.   

e. Pergudangan 

            Kegiatan pergudangan mencakup 

pemberian jasa penyimpanan barang, 

dalam suatu bangunan ataupun di lapangan 

terbuka dalam wilayah suatu pelabuhan 

laut.  Data mengenai jumlah ton barang 

yang dilayani, diperoleh dari Statistik Impor 

Ekspor BPS, dan Badan Pusat Statistik 

Propinsi Kalimantan Tengah. Data untuk 

penghitungan rata-rata output dan struktur 

biaya diperoleh dari hasil survei khusus. 

Nilai tambah atas dasar harga konstan 2000 

diperoleh dengan cara revaluasi. 

 

 

3.7.2. Komunikasi 

             Kegiatan yang dicakup adalah jasa pos dan giro, 

telekomunikasi dan jasa penunjang  komunikasi seperti 

wartel dan warparpostel. Data output diperoleh langsung 

dari Perum Pos dan Giro dan PT. Telekomunikasi 

Kalimantan Tengah. 

 

3.8. KEUANGAN,PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN 
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              Sektor ini meliputi kegiatan bank, lembaga keuangan 

bukan bank, jasa penunjang keuangan, persewaan bangunan dan 

jasa perusahaan. 

3.8.1. Bank 

              Angka  nilai tambah bruto sub sektor bank atas 

dasar harga berlaku diperoleh dari Bank Indonesia melalui 

BPS.  Nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 

dihitung dengan cara deflasi mempergunakan indeks 

harga konsumen (IHK) umum untuk kegiatan operasional 

perbankan.  Sedangkan kegiatan non operasional  

memakai indeks implisit PDRB tanpa bank. 

 

3.8.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank 

   Kegiatan sub sektor ini mencakup asuransi, 

koperasi simpan pinjam, pegadaian, dana pensiun, 

lembaga pembiayaan seperti sewa guna usaha, modal 

ventura, anjak piutang, pembiayaan konsumen, kartu 

kredit dan lain sebagainya. Nilai tambah bruto asuransi 

diperoleh dengan cara premi neto -  Klaim neto – 

Perubahan cadangan teknis  +  Pendapatan lainnya,  

sedangkan lembaga Keuangan bukan bank  lainnya  ( 

tidak termasuk asuransi ). Karena belum tersedia data 

yang lengkap maka besarnya nilai tambah bruto baik atas 

dasar harga  konstan 2000 diperoleh dengan 

menggunakan persentase tetap yaitu sebesar 56,20 % 

terhadap output asuransi. 

 



URAIAN ANALISIS EKONOMI SEKTORAL 

 

40 
Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lamandau Tahun  2013 / 2014  

 

3.8.3.  Jasa Penunjang Keuangan 

             Jasa penunjang  keuangan disini adalah 

pedagang valuta asing, pasar modal serta jasa 

penunjangnya seperti perantara perdagangan 

efek/pialang/broker/adjuster/penilai, penjamin emisi, 

lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, manajer 

investasi, penasehat investasi, reksa dana, biro 

administrasi efek serta serta tempat penitipan harta atau 

sejenisnya.  Kegiatan jasa penunjang keuangan tersebut 

di atas belum ada di Kabupaten Lamandau. 

  

3.8.4. Sewa Bangunan 

   Termasuk dalam kegiatan sub sektor ini adalah 

usaha persewaan  bangunan bukan tempat tinggal dan 

bangunan tempat tinggal. Persewaan bangunan tempat 

tinggal adalah jasa atas penggunaan  rumah/bangunan 

sebagai tempat tinggal  oleh rumah tangga tanpa 

memperhatikan apakah rumah itu milik sendiri atau rumah 

yang disewakan, sedangkan persewaan bangunan bukan 

tempat tinggal seperti perkantoran, pertokoan persewaan 

tanah.      

   Perkiraan nilai tambah bruto persewaan 

bangunan tempat tinggal didasarkan pada data 

pengeluaran konsumsi rumah tangga  khususnya 

pengeluaran untuk sewa, kontrak, sewa beli, rumah dinas 

serta imputasi rumah sendiri.  Nilai tambah bruto atas 

dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara deflasi 
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mempergunakan IHK kelompok perumahan sebagai 

deflatornya. Sedangkan persewaan bangunan bukan 

tempat tinggal diperoleh dengan menggunakan 

persentase tetap terhadap nilai tambah bruto sewa 

bangunan tempat tinggal. 

3.8.5. Jasa Perusahaan 

   Meliputi jasa pengacara, jasa akuntan, biro 

arsitektur, jasa pengolahan data, jasa periklanan, jasa 

notaris, persewaan alat-alat dan sebagaianya. Perkiraan 

output dan nilai tambah didasarkan pada jumlah tenaga 

kerja dan rata-rata  output per tenaga kerja yang 

bersumber dari hasil survei khusus.  Nilai tambah atas 

dasar harga konstan 2000 dihitung dengan cara 

ekstrapolasi, menggunakan indeks jumlah tenaga kerja.              

3.9. JASA -  JASA 

Sektor ini mencakup jasa pemerintahan umum serta jasa 

yang dikelola oleh pihak swasta seperti jasa sosial 

kemasyarakatan, jasa hiburan dan rekreasi serta perorangan dan 

rumah tangga. 

 

3.9.1. Jasa Pemerintahan Umum 

Sub sektor ini dipecah menjadi : 

 (1).  Administrasi Pemerintahan Umum dan 

 (2).  Jasa Pemerintahan lainnya 

   Termasuk dalam kegiatan administrasi 

pemerintahan umum mencakup semua Kantor Wilayah, 



URAIAN ANALISIS EKONOMI SEKTORAL 

 

42 
Analisis Pertumbuhan Ekonomi Kab. Lamandau Tahun  2013 / 2014  

 

Badan/Lembaga Negara yang ada di Kabupaten 

Lamandau, Kantor- kantor dan Badan-badan yang 

berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan 

pertahanan.  Jasa pemerintahan lainnya terdiri dari : Jasa 

pendidikan, jasa kesehatan, jasa kemasyarakatan lainnya.    

Sumbangan sub sektor pemerintahan umum 

terhadap  PDRB terdiri dari upah dan gaji rutin pegawai 

pemerintah pusat dan daerah, perkiraan komponen upah 

dari belanja pembangunan, ditambah dengan perkiraan 

penyusutan sebesar 5 %. Data yang dipakai didasarkan 

pada realisasi pengeluaran pemerintah pusat yang ada di 

daerah Kabupaten Lamandau, Pemerintah Daerah 

Otonom Propinsi  dan Kabupaten, Pemerintah Desa serta 

Hankam yang diperoleh dari berbagai sumber seperti 

BPS, Badan Pusat Statistik Propinsi Kalimantan Tengah,  

KPKN di Pangkalan Bun, dan Pemda Kabupaten 

Lamandau bagian keuangan.  

Perkiraan nilai  tambah atas dasar harga konstan 

2000 dihitung dengan cara ekstrapolasi menggunakan 

indeks tertimbang jumlah pegawai  menurut golongan 

kepangkatan. 

 

3.9.2. Swasta 

   Sub sektor ini mencakup jasa sosial dan 

kemasyarakatan, jasa hiburan dan kebudayaan serta 

perorangan dan rumah tangga. 
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(1).   Jasa Sosial dan Kemasyarakatan 

 Mencakup jasa pendidikan, jasa kesehatan 

serta jasa kemasyarakatan lainnya seperti jasa 

penelitian, jasa palang merah, panti asuhan, panti 

wreda, yayasan pemeliharaan  anak cacat, rumah 

ibadah dan  sebagainya, terbatas yang dikelola oleh 

swasta saja.   Kegiatan-kegiatan sejenis yang 

dikelola oleh pemerintah termasuk dalam sub sektor 

pemerintahan umum. 

 

(a).    Jasa Pendidikan 

Data yang digunakan untuk 

memperkirakan nilai tambah jasa pendidikan 

adalah jumlah murid sekolah swasta menurut 

jenjang pendidikan, diperoleh dari Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lamandau dan Badan Pusat Statistik  Propinsi 

Kalimantan tengah ( registrasi sekolah di luar 

Dept. Diknas ).   Data output per murid dan 

rasio biaya antara diperoleh dari survei khusus. 

Perhitungan nilai tambah atas dasar harga 

konstan 2000 dilakukan dengan cara 

ekstrapolasi menggunakan indeks jumlah 

murid  
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(b).     Jasa Kesehatan 

Mencakup jasa rumah sakit, rumah 

bersalin, klinik, dokter praktek, bidan praktek, 

dukun bayi dan sebagainya. Perkiraan output 

masing-masing kegiatan didasarkan pada hasil 

survei perkalian antara rata-rata output per 

rumah sakit dengan jumlah rumah sakit, rata-

rata output/rumah bersalin dengan jumlah 

rumah bersalin, rata-rata output per dokter 

dengan jumlah dokter praktek, rata-rata output 

per bidan/dukun bayi dengan jumlah bidan 

praktek/dukun bayi. 

Nilai tambah bruto atas dasar harga 

konstan 2000 dilakukan dengan cara 

ekstrapolasi menggunakan indeks produksi 

masing-masing kegiatan. 

(c).  Jasa Sosial dan Kemasyarakatan Lainnya. 

Output sub sektor ini adalah perkiraan 

antara jumlah anak/orang tua asuh, jumlah 

rumah ibadat dengan rata-rata output per 

rumah ibadat.  Data jumlah anak asuh pada 

panti asuhan dan orang tua asuh pada panti 

wreda diperoleh dari hasil survei khusus, 

jumlah tempat-tempat ibadah dari Kantor 

Departemen Agama Kabupaten Lamandau 

serta rata-rata output per jenis kegiatan serta 
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rasio biaya antara diperoleh dari hasil survei 

khusus. 

Untuk kegiatan lainnya seperti jasa 

penelitian, jasa palang merah, yayasan 

pemeliharaan anak cacat dan sebagainya 

diperkirakan dengan persentase tetap sebesar 

2 % terhadap total nilai tambah bruto kegiatan 

yang telah disebutkan diatas. Perkiraan nilai 

tambah bruto  atas dasar harga konstan 2000 

diperoleh dengan cara ekstrapolasi. 

 

(2) Jasa Hiburan dan Kebudayaan 

             Sub sektor ini mencakup antara lain jasa 

bioskop, panggung kesenian, studio swasta, taman 

hiburan dan klab malam. Output bioskop atas dasar 

harga berlaku dihitung dengan cara mengalikan 

jumlah penonton dengan rata-rata  tarif per penonton, 

diskotik dan karaoke jumlah tenaga kerja dengan 

rata-rata output per tenaga kerja sedangkan bilyar 

dan radio swasta  adalah jumlah bilyar/radio swasta 

dengan rata-rata output per tenaga kerja.     

Data jumlah tenaga kerja diskotik dan karaoke 

dan jumlah bilyar/radio swasta serta rata-rata output 

per jenis kegiatan dari hasil survei khusus.  Perkiraan 

nilai tambah bruto atas dasar harga konstan 2000 

dihitung dengan cara ekstrapolasi. 
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(3) Jasa Perorangan dan Rumah Tangga 

Sub sektor ini mencakup jasa perbengkelan, 

reparasi, jasa perorangan dan pembantu rumah 

tangga. jasa perorangan seperti tukang binatu, salon, 

tukang semir, pangkas rambut, tukang jahit, tukang 

setrum accu, tukang patri, tukang foto amatir, cuci 

kendaraan dan sebagainya.    

Perkiraan output atas dasar harga berlaku 

adalah hasil perkalian antara jumlah tenaga kerja 

dengan rata-rata  output per tenaga kerja , 

sedangkan atas dasar harga konstan 2000 dihitung 

dengan cara deflasi menggunakan  IHK Umum 

sebagai deflatornya.  Data jumlah tenaga kerja 

diperoleh dari hasil Sakernas dan Susenas 

sedangkan rata-rata output per tenaga kerja dan 

rasio biaya antara diperoleh dari hasil survei khusus. 


