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BAB II 

PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2010—2014 

 

2.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini 

2.1.1 Capaian Pembangunan Wilayah  

Pertumbuhan ekonomi tiap provinsi di wilayah Sumatera dalam kurun waktu 
2004—2008 memiliki rata-rata angka pertumbuhan yang positif, kecuali Provinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang negatif (Tabel 2.1). Pada tahun 2008, di 
wilayah Sumatera pertumbuhan ekonomi tertinggi diberikan oleh Provinsi Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Riau. Secara umum, 
pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera cenderung meningkat, tetapi menurun 
pada tahun 2008. Krisis global menyebabkan permintaan negara maju terhadap 
beberapa komoditas ekspor dari wilayah ini berkurang. 

 

TABEL 2.1 
PERTUMBUHAN EKONOMI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2004 – 2008 

ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000 (DALAM PERSEN) 

 

Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 
NAD -9,6 -10,1 1,6 -2,2 -8,3 

Sumatera Utara 5,7 5,5 6,2 6,9 6,4 

Sumatera Barat 5,5 5,7 6,1 6,3 6,4 

Riau 2,9 5,4 5,2 3,4 5,5 

Jambi 5,4 5,6 5,9 6,8 7,2 
Sumatera Selatan 4,6 4,8 5,2 5,8 5,1 

Bangkulu 5,4 5,8 6,0 6,0 4,9 
Lampung 5,1 4,0 5,0 5,9 5,3 

Kep Bangka Belitung 3,3 3,5 4,0 4,5 4,4 

Kep. Riau 6,5 6,6 6,8 7,0 6,6 

      Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Dari sisi kontribusi sektoral di wilayah Sumatera triwulan 1 tahun 2008 
(Gambar 2.1), tiga  penyumbang terbesar perekonomian di wilayah Sumatera adalah 
sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta industri pengolahan. Sektor 
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pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran juga merupakan 
penyerap tenaga kerja utama di hampir semua provinsi di wilayah Sumatera. Di samping 
itu, sektor tersebut juga cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan 
wilayah Sumatera karena wilayah Sumatera memiliki kekayaan sumber daya alam 
perkebunan, perikanan, serta pertambangan yang kemudian mendorong 
berkembangnya berbagai industri pengolahan di sektor tersebut. Namun, masih belum 
tercukupinya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan ekonomi, yaitu sarana 
dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana industri di wilayah Sumatera 
yang cukup luas, tetap menjadi kendala dalam mengoptimalkan sektor unggulan di 
wilayah Sumatera. 

 

GAMBAR 2.1  
 KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH SUMATERA MENURUT SEKTOR  

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TRIWULAN I TAHUN 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Secara keseluruhan, kontribusi perekonomian wilayah Sumatera terhadap 
perekonomian nasional pada tahun 2008 adalah sekitar 23 persen. Kontribusi 
perekonomian wilayah Sumatera terhadap perekonomian nasional merupakan 
kontribusi terbesar kedua setelah wilayah Jawa-Bali. Sementara itu, kontribusi 
perekonomian provinsi terhadap perekonomian wilayah nasional sebagian berasal dari 
perekonomian di Provinsi Riau, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Sementara itu 
provinsi yang memiliki kontribusi terendah terhadap perekonomian nasional adalah 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu. Meskipun masih memiliki 
kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah, beberapa provinsi di wilayah 
Sumatera memiliki potensi yang cukup tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dengan mempertimbangkan karakteristik lokasi wilayah dan sumber daya 
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alam yang dimiliki (Gambar 2.2).  

 

GAMBAR 2.2 
 KONTRIBUSI EKONOMI WILAYAH SUMATERA TERHADAP EKONOMI NASIONAL 

ATAS DASAR HARGA BERLAKU TAHUN 2008  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Sektor unggulan wilayah Sumatera, antara lain, adalah industri kelapa sawit, 
industri karet dan barang dari karet yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan dan Bengkulu; industri pulp dan kertas di Provinsi Riau; industri dasar besi dan 
baja dan industri logam dasar bukan besi di Provinsi Sumatera Utara dan Kepulauan 
Bangka Belitung. Komoditas kelapa sawit dan karet dari wilayah ini berperan strategis 
bagi perekonomian nasional sebagai salah satu komoditas ekspor andalan di pasar 
global. Namun, terdapat kecenderungan yang perlu segera dipecahkan, yakni terus 
menurunnya perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal 
Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Sumatera dari tahun 2004 hingga tahun 2008. Secara 
keseluruhan, pada tahun 2008 investasi PMDN di wilayah Sumatera hanya sekitar 23,77 
persen dari total PMDN secara nasional dan PMA sekitar 6,79 persen dari total PMA 
secara nasional. Zona tengah dan utara wilayah Sumatera masih menjadi motor 
penggerak utama dalam menarik investasi. Provinsi Riau dan Kepulauan Riau 
merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.  

Dalam kurun  lima tahun terakhir, secara umum Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) per kapita wilayah Sumatera terus meningkat. Namun, jika dibandingkan 
dengan antarprovinsi, terlihat adanya ketimpangan yang cukup tinggi. Ketimpangan 
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yang cukup tinggi adalah antara pendapatan per kapita Provinsi Riau dan Kepulauan 
Riau dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera. Provinsi Riau dan Kepulauan 
Riau memiliki PDRB per kapita tertinggi. Sedangkan Provinsi Bengkulu merupakan 
provinsi dengan PDRB per kapita terendah. Sebagai gambaran, besar PDRB per kapita 
Provinsi Kepulauan Riau adalah sekitar enam kali PDRB per kapita Bengkulu (Tabel 
2.2).  

 

TABEL 2.2 
PDRB PER KAPITA DENGAN MIGAS WILAYAH SUMATERA  

TAHUN 2004—2008 ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2000  
(DALAM RIBU RUPIAH) 

 
Provinsi 2004 2005 2006 2007 2008 

NAD 9.874 8.886 8.873 8.519 7.938 

Sumatera Utara 6.873 7.078 7.393 7.775 8.141 
Sumatera Barat 6.081 6.385 6.681 7.006 7.350 

Riau 16.642 16.396 16.832 17.001 17.553 
Jambi 4.553 4.762 4.956 5.206 5.486 

Sumatera Selatan 7.143 7.282 7.548 7.872 8.155 
Bengkulu 3.806 3.984 4.154 4.335 4.479 

Lampung 4.001 4.148 4.293 4.485 4.656 

Kep.Babel 8.219 8.101 8.300 8.552 8.806 
Kep. Riau 23.916 23.756 24.304 24.922 25.478 

 Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Jumlah angkatan kerja di wilayah Sumatera dalam kurun waktu lima tahun 
(2004—2008) cenderung meningkat setiap tahun dengan rata-rata peningkatan 1,92 
persen atau bertambah sebanyak rata-rata 403.492 jiwa per tahun. Peningkatan jumlah 
angkatan kerja terbesar selama kurun waktu 2004—2008 terjadi pada tahun 2008, 
yaitu sebesar 4,48 persen atau 987.113 jiwa dari tahun 2007. Jika dibandingkan dengan 
antarprovinsi pada tahun 2008, jumlah angkatan kerja paling banyak terdapat di 
Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 5.930.892 jiwa atau 26,44 persen dari seluruh 
angkatan kerja di wilayah Sumatera dan terendah di Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung, yaitu sebesar 501.386 jiwa atau sebesar 2,24 persen. 

Tingkat pengangguran terbuka di wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2006—
2008 cenderung menurun setiap tahun. Jumlah penganggur tertinggi adalah pada tahun 
2008 di Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebanyak 566.478 jiwa atau 30,45 persen dari 
total penganggur di wilayah Sumatera, sedangkan jumlah penganggur terendah terdapat 
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 29.017 jiwa atau  sebesar 1,56 persen 
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dari total penganggur wilayah Sumatera (Gambar 2.3). 

Walaupun dilihat dari PDRB per kapita daerah-daerah di zona utara dan tengah 
lebih tinggi jika dibandingkan dengan di zona selatan, tetapi jika dilihat dari tingkat 
pengangguran ternyata daerah-daerah di zona utara dan tengah lebih tinggi jika 
dibandingkan dengan daerah zona selatan. Meskipun memiliki pendapatan perkapita 
yang cukup besar jika dibandingkan provinsi lainnya, Provinsi Sumatera Utara memiliki 
jumlah penganggur yang tinggi. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena 
daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan dan kegiatan ekonomi justru 
memperlihatkan tingkat pengangguran yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan 
daerah yang bukan pusat pertumbuhan ekonomi.  

 

GAMBAR 2.3 
JUMLAH  PENGANGGURAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2006—2008  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Secara umum, perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin setiap 
provinsi selama kurun waktu 2004—2009 menunjukkan kecenderungan menurun. 
Berdasarkan persentase penduduk miskin, persentase kemiskinan tertinggi pada tahun 
2009 yang masih berada pada tingkat kemiskinan dua digit, yaitu di Provinsi NAD 
sebesar 21,8 persen, Lampung sebesar 20,2 persen, Bengkulu sebesar 18,6 persen, 
Sumatera Selatan sebesar 16,3 persen, dan Sumatera Utara sebesar 11,5 persen (Tabel 
2.3). 
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TABEL 2.3 
PERSENTASE KEMISKINAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2007—2009 

 

Provinsi 2007 2008 2009 

NAD 26,7 23,5 21,8 

Sumatera Utara 13,9 12,6 11,5 
Sumatera Barat 11,9 10,7 9,5 

Riau 11,2 10,6 9,5 

Jambi 10,3 9,3 8,8 
Sumatera Selatan 19,2 17,7 16,3 

Bengkulu 22,1 20,6 18,6 
Lampung 22,2 21,0 20,2 

Kep. Bangka Belitung 9,5 8,6 7,5 
Kep. Riau 10,3 9,2 8,3 

                             Sumber : Badan Pusat Statistik 

 

Indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), 
sebagai ukuran kualitas hidup manusia wilayah Sumatera memperlihatkan adanya 
peningkatan di beberapa provinsi dalam kurun waktu 2007—2008. IPM tahun 2008 di 
wilayah Sumatera berkisar antara 70,30 (terendah) di Provinsi Lampung dan 75,09 
(tertinggi) di Riau (Gambar 2.4). 

 

 

  



 

  
 III.2-7 

 

GAMBAR 2.4 
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA WILAYAH SUMATERA  

TAHUN 2007—2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Terkait dengan bidang kesehatan, Umur Harapan Hidup (UHH) per provinsi di 
wilayah Sumatera menunjukkan adanya kesenjangan antarprovinsi. Umur harapan 
hidup tertinggi terdapat di Provinsi Riau, sedangkan umur harapan hidup terendah 
terdapat di NAD. Indikator umur harapan hidup di wilayah Sumatera meningkat secara 
merata sebesar 0.1–0.2 selama tahun 2007 hingga tahun 2008. Perkembangan Umur 
Harapan Hidup (UHH) antarprovinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada Gambar 2.5 
sebagai berikut. 
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GAMBAR 2.5 
UMUR HARAPAN HIDUP WILAYAH SUMATERA TAHUN 2007—2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

 

Dalam bidang pendidikan, perkembangan angka rata-rata lama sekolah di 
beberapa provinsi di wilayah Sumatera pada tahun 2007—2008 tidak menunjukkan 
perkembangan yang signifikan bahkan relatif tetap di beberapa provinsi. Dukungan 
infrastruktur pendidikan dan tenaga pengajar masih menjadi kendala bagi 
meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di wilayah Sumatera. Selain itu, kondisi 
wilayah Sumatera yang kerap dilanda bencana sering mengakibatkan infrastruktur 
pendidikan rusak sehingga dapat menghambat berlangsungnya proses belajar mengajar. 
Di wilayah Sumatera, angka rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi 
Kepulauan Riau dan terendah di Lampung (Gambar 2.6). 
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GAMBAR 2.6 
RATA-RATA LAMA SEKOLAH WILAYAH SUMATERA TAHUN 2007—2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

 Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Keberhasilan dalam penanganan kinerja ekonomi, sumber daya manusia, dan 
kemiskinan tidak terlepas dari fasilitas pelayanan publik dan infrastrukur. Kelancaran 
kegiatan usaha perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas atau infrastruktur fisik, 
seperti jalan raya, kereta api, pelabuhan laut dan udara, sarana komunikasi, dan sumber 
energi atau penerangan. Aksesibilitas antardaerah di wilayah Sumatera dapat dilalui 
melalui jalan darat yang dikategorikan ke dalam tiga kelas jalan, yakni jalan nasional, 
jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. Jalan nasional sudah beraspal 78,52 persen 
dan sisanya belum beraspal.  Sementara untuk jalan provinsi, 65 persen yang beraspal 
dan jalan kabupaten hanya 46 persen yang beraspal. Secara rata-rata, hampir 90 persen 
desa-desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat, 2,3 persen bisa 
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oleh Sumatera Barat sebesar 67,0; dan Bengkulu sebesar 66,9. Walaupun demikian, nilai 
IPG di enam provinsi lain masih di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 65,8. Nilai 
terendah berada di Provinsi Bangka Belitung, yakni sebesar 59,0 yang disebabkan oleh 
rendahnya persentase kontribusi dalam pendapatan dan Umur Harapan Hidup (UHH) 
perempuan. Hal ini menunjukkan masih terjadinya kesenjangan gender antarprovinsi di 
wilayah Sumatera (Gambar 2.7). 

GAMBAR 2.7 
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER WILAYAH SUMATERA TAHUN 

2004—2007 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah) 
 

 

Selain indikator IPG, pembangunan gender juga ditunjukkan dengan indikator 
Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 
yang diukur melalui partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan 
pengambilan keputusan. Di wilayah Sumatera, IDG tahun 2007 untuk tiap-tiap provinsi 
juga meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2006, dengan rata-rata nasional 
sebesar 62,1. Lampung berada di peringkat tertinggi dengan nilai 62,8, sedangkan 
Kepulauan Riau berada di peringkat terendah dengan nilai 43,6 (Gambar 2.8). 
Rendahnya nilai tersebut disebabkan oleh rendahnya keterwakilan perempuan di 
parlemen, proporsi perempuan dalam pekerjaan profesional, Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja (TPAK), dan upah nonpertanian perempuan. Di samping itu, upaya 
perlindungan perempuan dan anak, terutama terhadap berbagai tindak kekerasan, juga 
perlu ditingkatkan karena hal tersebut merupakan salah satu prioritas lain dalam 
bidang kesejahteraan rakyat. 
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GAMBAR 2.8 
PERKEMBANGAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER  

WILAYAH SUMATERA TAHUN 2004—2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: BPS dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diolah) 
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antardaerah, serta terdapat ketidakjelasan peran dan kewenangan lembaga koordinasi 
penataan ruang di tingkat lokal.  

Tingginya tingkat deforestasi akibat ilegal logging, ladang berpindah, dan 
perambahan hutan mencapai 5,1 persen di tahun 2007 untuk seluruh kawasan 
(Provinsi Jambi sebanyak 20,82 persen, Bengkulu sebanyak 46,5 persen, Riau sebanyak 
15,03 persen). Alih fungsi hutan yang sangat cepat terjadi pada kurun 2002—2007 yaitu 
mencapai 19,1 persen. Luas lahan kritis di wilayah Sumatera mencapai 25.898.972 
hektar atau sekitar 33,29 persen dari luas lahan kritis di Indonesia.  Luas lahan kritis 
terbesar di Provinsi Riau seluas 7.116.530 hektar dan terkecil di Kepulauan Bangka 
Belitung seluas 672.214 hektar. Kerusakan hutan tertinggi diakibatkan oleh penebangan 
liar seluas 1,06 Juta ha atau 4,95 persen dari luas kawasan hutan yang ada. Kerusakan 
lahan hutan dan pertanian akibat kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan polusi 
yang tinggi hingga ke negara tetangga. Pencemaran/polusi akibat emisi dalam tahun 
2004—2006 meningkat rata-rata sebesar 30 persen. Jumlah desa yang mengalami 
pencemaran air  sebanyak 1337 desa, pencemaran  tanah  sebanyak 247 desa, polusi 
udara dan bau sebanyak 1185 desa, serta berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH) 
sebanyak 449 desa. 

Jika memperhatikan posisi geografis Indonesia yang berada pada pertemuan 
lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif (ring of fire), wilayah Sumatera memiliki 
potensi ancaman bencana alam yang setiap saat dapat mengancam dan mempengaruhi 
kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Gempa bumi dengan kekuatan 7,6 SR yang 
mengguncang wilayah Sumatera baru-baru ini adalah fakta yang nyata rentannya 
terhadap gangguan bencana alam. Bencana alam yang telah terjadi, antara lain, dapat 
dilihat dari berbagai wilayah pascabencana, seperti di Provinsi Sumatera Barat, NAD, 
Sumatera Utara, dan Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu wilayah di 
Indonesia yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami karena terletak di 
antara dua lempengan Samudra India dengan lempengan Eurasia. 

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 
kilometer memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat 
(kontinen) maupun laut (maritim). Perbatasan di wilayah Sumatera tersebar di Provinsi 
NAD, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau (Gambar 2.9), sedangkan negara yang 
berbatasan langsung dengan wilayah Sumatera adalah India, Malaysia, Singapura, dan 
Thailand. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terdepan, 
termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa di antaranya masih perlu penataan dan 
pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan 
dengan negara tetangga.  
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GAMBAR 2.9 
DAERAH PERBATASAN DI WILAYAH SUMATERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (diolah) 
 

Konsep rencana pengelolaan perbatasan antarnegara ini diharapkan dapat 
memberikan prinsip pengembangan wilayah perbatasan antarnegara sesuai dengan 
karakteristik fungsionalnya untuk mengatasi ketertinggalan dari daerah di sekitarnya 
yang lebih berkembang ataupun untuk menyinergikan dengan perkembangan negara 
tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi ke depan nantinya juga ditujukan untuk 
menjaga atau mengamankan wilayah perbatasan negara dari upaya eksploitasi sumber 
daya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang 
dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga sehingga kegiatan ekonomi 
dapat dilakukan secara lebih selektif dan optimal.  

2.1.2. Isu Strategis 

Dari uraian fakta, potensi, dan permasalahan di wilayah Sumatera, dapat ditarik 
beberapa isu strategis di wilayah Sumatera yaitu sebagai berikut.  

1. Optimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah 

Komoditas unggulan wilayah Sumatera yang berperan strategis secara wilayah 
ataupun nasional di antaranya kelapa sawit, karet, pulp, tanaman pangan dan 
hortikultura.  Namun, nilai tambah komoditas tersebut masih relatif kecil bagi 
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wilayah penghasilnya karena belum berkembangnya mata rantai industri 
pengolahan.  Bentang alam wilayah Sumatera juga memiliki keindahan alam yang 
sangat potensial dikembangkan sebagai tujuan wisata nasional.  Jika mengingat 
lokasi geografisnya yang sangat strategis, pengembangan sektor dan komoditas 
tersebut berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah bahkan 
nasional dalam kerangka perekonomian regional ASEAN yang semakin 
terintegrasi.  

2. Keterbatasan sumber daya energi listrik dalam mendukung pengembangan 
ekonomi lokal  

Kapasitas jaringan pembangkit listrik di wilayah Sumatera sudah sangat 
mendesak untuk ditingkatkan.  Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja, 
seringkali terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak.  Arah 
pengembangan wilayah Sumatera sebagai pusat pengembangan industri 
pengolahan berbasis sumber daya alam mutlak membutuhkan pasokan energi 
listrik yang andal dengan sistem jaringan yang terintegrasi untuk satu wilayah. 

3. Integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah   

Keragaman potensi sumber daya alam yang dimiliki provinsi-provinsi di wilayah 
Sumatera berpotensi untuk meningkatkan perdagangan domestik dan 
menghasilkan sinergi pengembangan industri unggulan wilayah.  Untuk itu, 
dukungan jaringan transportasi wilayah menjadi sangat strategis.  Kondisi saat 
ini menunjukkan belum optimalnya kapasitas jaringan jalan lintas Sumatera 
serta belum berkembangnya integrasi jaringan transportasi jalan, kereta api, 
angkutan sungai, laut, dan udara.   

4. Kualitas sumber daya manusia dan kemiskinan 

Sebagai wilayah dengan peranan terpenting kedua bagi perekonomian nasional 
setelah Jawa dan Bali, serta mempertimbangkan arah pengembangan ke depan 
sebagai pusat industri pengolahan di luar Jawa, dukungan kualitas sumber daya 
manusia yang unggul menjadi sangat strategis.  Seiring dengan transformasi 
struktural perekonomian wilayah, kualitas angkatan kerja yang dituntut tidak 
lagi sekadar bersaing di tingkat nasional, tetapi di tingkat regional ASEAN 
bahkan global. Di sisi lain, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia 
menghadapi tantangan berat, terkait masih tingginya tingkat kemiskinan di 
beberapa provinsi: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan 
Lampung.  Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan 
peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi rumah tangga 
miskin merupakan isu strategis yang saling melengkapi. 

5. Kualitas birokrasi dan tata kelola   

Kualitas birokrasi dan tata kelola yang baik berpotensi meningkatkan daya tarik 
dan daya saing daerah. Melalui penyederhanaan perijinan dan kejelasan regulasi, 
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investasi di daerah akan berpeluang meningkat. Meningkatnya aktivitas ekonomi 
akan menyerap tenaga kerja yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat.  Peningkatan kesejahteraan juga dimungkinkan melalui 
menurunnya biaya yang harus dikeluarkan rumah tangga miskin dalam 
mengakses pelayanan publik. 

6. Pengembangan kawasan perbatasan, pulau-pulau terdepan dan terpencil 

Letak geografis wilayah Sumatera yang berada di jalur pelayaran internasional 
sangat berpotensi menjadi lokasi kegiatan-kegiatan ilegal lintas negara, berupa 
penyelundupan barang dan manusia, pencurian ikan dan gangguan keamanan 
lain.  Hal ini diperparah dengan masih belum tuntasnya perjanjian perbatasan 
antarnegara yang berpotensi konflik klaim atas pulau-pulau terdepan.  
Tantangan utama dalam menjaga keutuhan kedaulatan negara adalah 
kesenjangan tingkat kesejahteraan dengan wilayah negara tetangga. 

7. Kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 
hidup 

Secara geologis, wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi dan 
lintasan gunung api aktif (ring of fire). Dinamika lempeng bumi dalam mencari 
keseimbangan berakibat pada tingginya frekuensi gempa bumi khususnya di 
sepanjang pesisir barat wilayah Sumatera. Potensi gempa bumi juga diikuti 
potensi terjadinya bencana tsunami.  Kejadian bencana di Provinsi NAD pada 
akhir tahun 2004 dan di Padang pada tahun 2009 memberi dampak kerusakan 
yang luas bagi perekonomian wilayah.  Di sisi lain, bencana alam juga dapat 
diakibatkan oleh aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang 
melebihi daya dukung lingkungan sebagaimana terlihat pada bencana banjir 
bandang dan kebakaran hutan. 

2.2. Arah Pengembangan Wilayah 

Wilayah Sumatera merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia yang 
berperan penting dalam mendukung peningkatan kinerja pembangunan nasional. 
Wilayah Sumatera memiliki posisi geografis yang strategis di wilayah barat Indonesia 
dan berhadapan langsung dengan kawasan Asia Timur yang menjadi salah pusat 
perekonomian dunia dan memiliki hubungan interaksi paling dekat dengan wilayah 
Jawa. Wilayah Sumatera berada pada posisi strategis nasional karena dari arah tenggara 
sampai timur dilintasi oleh ALKI yang memanjang dari Laut Natuna, Selat Karimata, 
Laut Jawa, dan Selat Sunda. Alur laut ini terbuka bagi pelayaran dari Laut Cina Selatan ke 
Samudera Hindia dan sebaliknya. Wilayah Sumatera bagian timur dan utara juga 
terbuka bagi pelayaran menuju kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Eropa. Dengan 
demikian, wilayah Sumatera berpotensi besar sebagai pusat pertumbuhan di kawasan 
subregional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional lainnya. Wilayah Sumatera 
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memiliki akses perdagangan paling strategis jika dibandingkan dengan pulau besar lain 
di Indonesia yang juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar. Berbagai 
prasarana dan sarana, peluang usaha dan ketersediaan sumber daya manusia di wilayah 
Sumatera tersedia secara memadai. Wilayah Sumatera diharapkan menjadi wilayah 
penopang utama dalam menghadapi persaingan global, terutama dengan terbentuknya 
masyarakat ekonomi ASEAN.  

Tantangan yang dihadapi wilayah Sumatera adalah penyesuaian terhadap 
perubahan yang terjadi pada tataran global dengan tetap mengutamakan nilai-nilai 
keutamaan lokal, menyangkut perubahan tatanan politik, sosial, ekonomi, teknologi 
informasi, tetapi juga perubahan cara pandang, nilai, dan gaya hidup. Tantangan ini 
hanya dapat diatasi dengan terus meningkatkan mutu sumber daya manusia dan 
mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat, antara lain, melalui perbaikan jangkauan 
dan kualitas layanan publik, penguatan ketahanan budaya, peningkatan kemandirian, 
pengembangan ekonomi rakyat, dan peningkatan daya saing.  

Solusi untuk menjawab tantangan tersebut sangat dipengaruhi oleh berbagai 
upaya dalam peningkatan kualitas, proses, dan kinerja politik dalam menghormati, 
melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar rakyat; pemantapan ketertiban yang 
menciptakan rasa aman bagi rakyat; penegakan hukum secara adil dan tanpa 
diskriminasi, serta peningkatan kapasitas dan integritas aparat dalam memberikan 
layanan kepada rakyat. Tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan dan 
perluasan jangkauan sarana dan prasarana yang menghubungkan rakyat di pelosok 
daerah ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan; pengembangan 
wilayah dan penataan ruang secara cermat, disiplin, dan terpadu dengan 
memperhatikan tata guna lahan, zonasi, serta pengelolaan sumber daya alam dan 
lingkungan hidup yang menjamin pembangunan berkelanjutan. Rekayasa, 
pengembangan dan penyebaran teknologi dalam bidang produksi, informasi, dan 
komunikasi yang sesuai dengan perkembangan zaman juga menjadi tantangan wilayah 
Sumatera. Oleh sebab itu, pengembangan pengetahuan dan teknologi sebagai basis 
penguatan daya saing wilayah Sumatera menjadi makin penting dan mendesak. 

Dengan memperhatikan rancangan Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera, 
pengembangan wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) memantapkan interaksi 
antarkawasan pesisir timur, kawasan tengah, dan kawasan pesisir barat Sumatera 
melalui pengembangan sistem jaringan transportasi darat, laut, dan transportasi udara 
lintas Sumatera yang andal; (2) mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman 
perkotaan sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di Pulau Sumatera; (3)  
mengembangkan akses bagi daerah terisolasi dan pulau-pulau kecil di pesisir barat dan 
timur Sumatera sebagai sentra produksi perikanan, pariwisata, minyak dan gas bumi ke 
pusat kegiatan industri pengolahan serta pusat pemasaran lintas pulau dan lintas 
negara; (4) mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 40% dari luas 
Pulau Sumatera dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana lingkungan yang 
dapat mengancam keselamatan masyarakat dan aset sosial-ekonominya yang berbentuk 
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prasarana, pusat permukiman ataupun kawasan budi daya; (5) mengembangkan 
komoditas unggulan wilayah yang memiliki daya saing tinggi melalui kerja sama lintas 
sektor dan lintas wilayah provinsi dalam pengelolaan dan pemasaran dalam mendorong 
kemandirian akses ke pasar global dengan mengurangi ketergantungan pada negara-
negara tetangga; (6) menghindari konflik pemanfaatan ruang pada kawasan perbatasan 
lintas wilayah meliputi lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten dan kota; (7) 
mempertahankan dan melestarikan budaya lokal dari pengaruh negatif globalisasi dan 
liberalisasi perdagangan dunia; (8) memantapkan keterkaitan antara kawasan andalan, 
kawasan budi daya lain, berikut kota-kota pusat kegiatan di dalamnya dengan kawasan 
dan pusat pertumbuhan antarpulau di wilayah nasional, serta dengan pusat-pusat 
pertumbuhan di kawasan subregional ASEAN, Asia Pasifik, dan kawasan internasional 
lain. 

Strategi pemanfaatan ruang wilayah Sumatera diwujudkan dalam rencana tata 
ruang Pulau Sumatera yang berisi (1) strategi pengembangan struktur ruang; dan (2) 
strategi pengelolaan pola pemanfaatan ruang. Strategi pengembangan struktur ruang 
mencakup (1)  strategi pengembangan sistem pusat permukiman; dan (2) strategi 
pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, sedangkan strategi pengelolaan pola 
pemanfaatan ruang mencakup (1) strategi pengelolaan ruang kawasan lindung; dan (2) 
strategi pengelolaan ruang kawasan budi daya.  

Pengembangan sistem pusat permukiman di wilayah Sumatera ditekankan pada 
terbentuknya fungsi dan herarki pusat permukiman sesuai rencana tata ruang wilayah 
nasional yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), 
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)  di kawasan 
perbatasan negara sebagai satu kesatuan sistem yang berherarki.  

Pengembangan PKN di wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) mendorong 
pengembangan kota Lhokseumawe, Dumai dan Batam di wilayah timur dan kota Padang 
di wilayah barat sebagai pusat pelayanan primer; (2) mengendalikan pengembangan 
kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang, Bandar Lampung dan sekitarnya, dan 
Palembang dan sekitarnya, sebagai pusat pelayanan primer yang sesuai dengan daya 
dukung lingkungannya; dan (3) mendorong pengembangan kota Pekanbaru dan Jambi 
sebagai pusat pelayanan sekunder. 

Pengembangan PKW di wilayah Sumatera diarahkan untuk (1) mendorong 
pengembangan kota-kota Takengon, NAD, Sidikalang, Tebingtinggi, Pematang Siantar, 
Balige, Rantau Prapat, Kisaran, Padang Sidempuan, Pariaman, Bagan Siapiapi, 
Bangkinang, Bengkalis, Tembilahan, Siak Sri Indrapura, Rengat, Tanjung Balai Karimun, 
Pasir Pangarayan, Tanjung Pinang, Taluk Kuantan, Terempa, Daik Lingga, Dabo/Singkep, 
Muara Bulian, Sarolangun, Muara Bungo, Kuala Tungkal, Muara Enim, Lahat, Kayuagung, 
Sekayu, Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan, Manggar, Manna, Muko Muko, 
Baturaja, Prabumulih, Metro, Kalianda, Menggala, Kota Agung, dan Kotabumi; (2)  
mengendalikan pengembangan kota-kota Sabang, Meulaboh, Langsa, Sibolga, Gunung 
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Sitoli, Muarasiberut, Sawahlunto, Bukittinggi, Lubuk Linggau, Bengkulu, dan Liwa 
sebagai pusat pelayanan sekunder sesuai dengan daya dukung lingkungannya. 

Pengembangan PKL di wilayah Sumatera ditetapkan melalui peraturan daerah 
provinsi berdasarkan usulan pemerintah kabupaten/kota dengan kriteria sebagaimana 
ditetapkan dalam RTRWN. Pengembangan PKSN di kawasan perbatasan negara di 
wilayah Sumatera merupakan upaya untuk mendorong pengembangan Kota Sabang, 
Medan, Tanjung Balai, Dumai, Batam, Ranai, dan Tanjung Pinang. 

2.3  Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah 

Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Sumatera, tujuan  pembangunan 
wilayah Sumatera dalam kurun waktu 2010—2014 adalah untuk: 

1. meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera; 

2. meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, 
perikanan, dan pertambangan di wilayah Sumatera; 

3. mengembangkan jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 

4. mengembangkan Sumatera bagian Selatan sebagai lumbung pangan dan 
lumbung energi; 

5. mengembangkan Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai 
pusat perkebunan dan agribisnis; 

6. mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, 
bagian selatan, dan pesisir pantai. 

Jika mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Sumatera, sasaran yang 
dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera kurun waktu tahun 2010—
2014 adalah sebagai berikut. 

1. meningkatnya standar hidup masyarakat Sumatera yang ditunjukkan dengan 
membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, 
kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, 
pengangguran serta pendapatan per kapita; 

2. meningkatnya produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, 
perikanan dan pertambangan di wilayah Sumatera; 

3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 

4. berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung 
energi; 

5. berkembangnya Sumatera bagian tengah dan Sumatera bagian utara sebagai 
pusat perkebunan dan agribisnis; 
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6. terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, 
bagian selatan, dan pesisir pantai. 

 
 

TABEL 2.4  
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN  

DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2010—2014 
 

Provinsi 
Pertumbuhan 

Ekonomi (%) 1) 
Kemiskinan (%) 2) Pengangguran (%) 3) 

2010 2014 2010 2014 2010 2014 

NAD 4,5 – 5,0 5,5 – 6,1 19,8 – 21,9 12,5 – 13,8 7,4 – 8,2 5,7 – 6,3 

Sumatera Utara 6,4 – 7,1 6,9 – 7,6 10,7 – 11,9 6,8 -7,5 10,3 – 11,4 9,4  - 10,4 

Sumatera Barat 4,4 – 4,8 6,0 – 6,5 8,9 – 9,8 5,7 – 6,3 8,4 – 9,3 7,5 – 8,3 

Riau 4,6 – 5,0 6,5 – 7,2 8,5 – 9,4 5,2 - 5,8 5,8 – 6,4 5,6 – 6,2 

Jambi 4,8 – 5,3 6,9 – 7,6 7,2 – 8,0 4,6 – 5,1 4,2 – 4,7 3,1 – 3,5 

Sumatera Selatan 5,5 – 6,0 6,2 – 6,9 14,5 – 16,0 9,2 – 10,2 7,9 -8,7 6,8 – 7,6 

Bengkulu 4,5 – 5,5 6,2 – 6,9 18,9 – 20,9 12,0 -13,3 2,6 – 2,9 1,6 – 1,9 

Lampung 5,5 – 6,1 6,2 – 6,9 17,6 – 19,4 11,2 – 12,4 5,4 – 6,0 4,7 – 5,2 

Bangka Belitung 4,9 – 5,5 6,1 – 6,7 6,6 – 7,3 4,2 – 4,6 3,7 – 4,1 2,4 – 2,7 

Kepulauan Riau 7,0 – 7,4 7,5 – 8,2 7,6 - 8,5 4,2 -4,7 3,3 – 3,7 1,5 – 2,4 

  Sumber:  Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas 
*Keterangan: 1) Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional 

Bruto (PDRB). 
2) Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah 

penduduk. 
3) Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total 

angkatan kerja. 
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TABEL 2.5  
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,  
RATA-RATA LAMA SEKOLAH DAN PENDAPATAN PER KAPITA  

DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2010—2014 
 

Provinsi 
 

Angka 
Kematian 

Bayi1) 

Rata-Rata 
Lama 

Sekolah2) 

Angka 
Harapan 
Hidup3) 

Pendapatan 
Perkapita 

(Rp.Ribu)4) 
2010 2014 2010 2014 2010 2014 2010 2014 

NAD 32 30 8,90 9,30 69,08 69,61 7.972,22 8.882,23 

Sumatera Utara 23 20 8,88 9,16 71,64 72,46 8.425,00 9.374,50 

Sumatera Barat 27 23 8,25 8,56 70,58 71,70 7.926,09 9.343,21 

Riau 22 20 8,44 8,78 71,92 72,57 21.137,34 28.137,51 

Jambi 27 24 7,84 8,08 70,43 71,26 5.853,36 6.843,80 

Sumatera 
Selatan 

25 23 7,84 8,08 70,97 71,79 8.292,60 8.886,26 

Bengkulu 29 25 8,08 8,26 69,97 71,06 4.752,32 5.370,53 

Lampung 25 21 7,86 8,42 70,98 72,21 4.809,39 5.277,32 

Bangka Belitung 26 24 8,10 9,30 70,72 71,35 8.680,22 8.991,85 

Kepulauan Riau 20 19 9,60 10,80 72,38 72,73 26.270,96 28.178,43 

  Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas 
*Keterangan: 1) Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 

tahun per 1000 kelahiran hidup. 
 2)  Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh 

penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan 
formal yang pernah dijalani. 

3)  Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk. 
4) Pendapatan per kapita: pendapatan regional dibagi dengan jumlah penduduk 

pada pertengahan tahun. 

2.4 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan 

Berdasarkan tujuan, sasaran dan mempertimbangkan isu strategis wilayah 
Sumatera, arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Sumatera dalam kurun 
waktu 2010—2014 adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan Sumatera sebagai sentra produksi pertanian dan perkebunan 
dilaksanakan dengan strategi meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan 
perkebunan, khususnya tanaman pangan, hortikulutura, sawit, dan karet; 
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2. Pengembangan sentra produksi perikanan dan hasil laut dilakukan dengan 
strategi meningkatkan produktivitas usaha perikanan dan rumput laut; 

3. Pengembangan gugus (cluster) industri unggulan dilakukan dengan strategi 
mengembangkan PKN Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat 
industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi; 

4. Pengembangan Sumatera sebagai sentra industri migas dan lumbung energi 
nasional dilakukan dengan strategi:  

a. mengoptimalkan produksi minyak, gas, dan batubara; 

b. mengembangkan sumber energi alternatif. 

5. Pengembangan industri pariwisata alam dan budaya dilakukan dengan strategi 
mengembangkan pusat-pusat tujuan wisata dalam suatu jalur wisata terpadu;  

6. Pengembangan sistem jaringan listrik terintegrasi dengan strategi:  

a. meningkatkan kapasitas pembangkit listrik; 

b. mengembangkan integrasi sistem jaringan listrik; 

c. diversifikasi sumber energi pembangkit listrik. 

7. Penguatan keterkaitan domestik wilayah Sumatera dilakukan dengan strategi: 

a. meningkatkan integrasi jaringan transportasi darat lintas Sumatera: Lintas 
Barat-Lintas Tengah-Lintas Timur; 

b. meningkatkan kapasitas pelabuhan laut; 

c. meningkatkan kapasitas pelabuhan udara; 

d. mengembangkan sistem jaringan transportasi sungai. 

 

8. Pengembangan Sumatera sebagai pool angkatan kerja berkualitas dan berdaya 
saing regional ASEAN dilakukan dengan strategi: 

a. meningkatkan akses pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; 

b. memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kepada rumah 
tangga miskin; 

c. meningkatkan akses pelatihan keterampilan kerja. 

9. Peningkatan program penanggulangan kemiskinan dengan strategi 
meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan dalam 
menjangkau rumah tangga miskin. 

10. Reformasi birokrasi dan tata kelola dilakukan dengan strategi: 

a. meningkatkan kualitas legislasi; 
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b. meningkatkan penegakan hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi; 

c. meningkatkan kualitas pelayanan publik yang terukur dan akuntabel. 

11. Pengembangan kawasan perbatasan sebagai beranda depan wilayah nasional 
dilakukan dengan strategi: 

a. meningkatkan stabilitas kemanan dan ketertiban kawasan perbatasan; 

b. mengembangkan kegiatan ekonomi lokal kawasan perbatasan. 

12. Pembangunan wilayah Sumatera yang sesuai dengan daya dukung lingkungan 
dilakukan dengan strategi:  

a. meningkatkan mitigasi bencana alam; 

b. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. 

 

 


