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Abstrak  

Kabupaten Tulungagung mempunyai kondisi tingkat kemiskinan yang dicapai masih relatif rendah, namun sebagian 

besar masyarakatnya berada sedikit di atas garis kemiskinan, terindikasi dari tingkat pendapatan yang tidak begitu 

tinggi dan rasio gini yang rendah mencerminkan bahwa distribusi pendapatan memang relatif merata. Tujuan 

penelitian ini adalah penyusunan strategi percepatan investasi Tulungangung dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terdiri dari Memprediksi target pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengkombinasikan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mencapai tiga tujuan yaitu 

mengidentifikasi sektor unggulan dan potensial, menghitung pertumbuhan sektor unggulan dan potensial dalam 

sepuluh tahun yang akan datang. Sedangkan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mencapai tujuan penelitian 

terakhir, yaitu menyusun strategi pengembangan investasi pada sektor unggulan. Berdasarkan hasil analisis dan 

temuan kajian, terdapat lima simpulan pokok terkait dengan pengembangan investasi di Tulungagung, antara lain tiga 

sektor strategis yang perlu dikembangkan Tulungagung sebagai prioritas investasi yaitu agroindustri (agropolitan & 

minapolitan), industri tekstil; dan industri barang galian bukan logam. Perkembangan tingkat efisiensi investasi 

Tulungagung cenderung menurun, hal ini mengindikasikan rendahnya return (imbal hasil) investasi. pertumbuhan 

investasi rata-rata di Tulungagung diperkirakan mencapai 6% per tahun. Peningkatan investasi di sektor pariwisata 

dapat memberikan efek multipliar terhadap pengembangan investasi pada industri barang galian bukan logam, 

industri agro & mina, serta tekstil.  

Kata Kunci : agroindustry, ekonomi, investasi,  sektor strategis  

Abstract 

Tulungagung Regency has a relatively low poverty level, but most of its people are slightly above the poverty line, as 

indicated by the not-so-high income level and the low Gini ratio reflecting that the income distribution is relatively 

even. The purpose of this study is to develop a strategy to accelerate investment in Tulungagung in order to improve 

the welfare of the community consisting of predicting economic growth targets. This research combines quantitative 

and qualitative approaches. The quantitative approach is carried out to achieve three objectives, namely identifying 

leading and potential sectors, calculating the growth of leading and potential sectors in the next ten years. While the 

qualitative approach is intended to achieve the final research objective, namely to develop investment development 

strategies in leading sectors. Based on the analysis results and study findings, there are five main conclusions related 

to investment development in Tulungagung, including three strategic sectors that need to be developed by 

Tulungagung as investment priorities, namely agro-industry (agropolitan & minapolitan), textile industry; and the 

non-metallic mineral industry. The development of Tulungagung's level of investment efficiency tends to decline, this 

indicates a low return on investment. the average investment growth in Tulungagung is estimated at 6% per year. 

Increased investment in the tourism sector can have a multiplier effect on the development of investment in the non-

metallic minerals industry, agro & mineral industry, and textiles. 

Keywords: agroindustry, economy, investment, strategic sector 

 

PENDAHULUAN 

Tujuan utama dari pembangunan 

ekonomi merujuk pada perbaikan kualitas 

hidup masyarakat di suatu wilayah dari waktu 

ke waktu. Perbaikan kualitas hidup ini tidak 

hanya terbatas pada pertumbuhan ekonomi dan 

peningkatan pendapatan per kapita semata. 

Perbaikan kualitas hidup masyarakat lebih dari 

itu mencakup pertumbuhan ekonomi dan 

pendapatan per kapita yang dibarengi dengan 

semakin banyaknya masyarakat yang keluar 

dari garis kemiskinan; berpartisipasi dalam 

pasar tenaga kerja sehingga terhindar dari 

pengangguran; dan pendapatan yang lebih 

merata antar kelompok pendapatan kaya, 

menengah, dan miskin.  

Percepatan perbaikan kesejahteraan 

masyarakat masih sangat diperlukan, tidak 

terkecuali dalam konteks Tulungagung. Hal ini 

tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi 

yang tidak jauh berbeda dengan capaian Jawa 

Timur. pendapatan per kapita masyarakat 

Tulungagung justru di bawah Jawa Timur, 

bahkan selisihnya semakin membesar dari 

tahun ke tahun. Pendapatan Tulungagung yang 

relatif rendah ini memiliki implikasi terhadap 

pembacaan indikator kesejahteraan yang perlu 

dilakukan secara hati-hati. 
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Dengan kondisi tersebut, tingkat 

kemiskinan Tulungagung yang dicapai memang 

relatif rendah, namun sebagian besar 

masyarakatnya berada sedikit di atas garis 

kemiskinan, terindikasi dari tingkat pendapatan 

yang tidak begitu tinggi. Selain itu, rasio gini 

yang rendah mencerminkan bahwa distribusi 

pendapatan memang relatif merata, namun pada 

tingkat pendapatan rendah, yang berarti 

mayoritas penduduk Tulungagung berada 

dalam kategori hampir miskin. Ke depan, 

Tulungagung diharapkan mampu menggeser 

mayoritas penduduknya dari kategori hampir 

miskin ke kategori tidak pernah miskin dengan 

tingkat pendapatan yang tinggi. 

Salah satu upaya untuk menciptakan 

masyarakat Tulungagung yang lebih sejahtera 

ialah perlunya percepatan investasi untuk 

meningkatkan pendapatan per kapita dan 

memperbaiki kondisi masyarakat yang hampir 

miskin. Investasi mampu memperbaiki 

kesejahteraan melalui peningkatan akumulasi 

atau kepemilikan aset fisik (physical capital) 

yang memperluas kapasitas produksi. Perluasan 

kapasitas produksi kemudian dibarengi dengan 

penciptaan lapangan kerja. Lapangan kerja 

yang diisi tenaga kerja dengan produktivitas 

tinggi meningkatkan pendapatan masyarakat, 

dan pada akhirnya, meningkatkan proporsi 

masyarakat berpendapatan tinggi. 

Adapun tujuan dari fokus kajian ini ialah 

penyusunan strategi percepatan investasi 

Tulungangung dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat terdiri dari 

Memprediksi target pertumbuhan ekonomi 

Tulungagung,Memprediksi kebutuhan investasi 

pada sektor strategis, Mengidentifikasi sektor 

strategis bagi pengembangan investasi di 

Kabupaten Tulungagung; dan Menganalisis 

kekuatan dan kelemahan percepatan investasi 

pada sektor strategis yang menjadi dasar 

penyusunan strategi pengembangan investasi. 

METODE 

Penelitian ini mengkombinasikan 

pendekatan kuantitatif dan kualitatif. 

Pendekatan kuantitatif dilakukan untuk 

mencapai tiga tujuan pertama, yaitu 

mengidentifikasi sektor unggulan dan potensial, 

menghitung pertumbuhan sektor unggulan dan 

potensial dalam sepuluh tahun yang akan 

datang, serta menghitung besarnya kebutuhan 

investasi di sektor strategis tersebut. 

Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini 

dilakukan dengan analisis statistik time series. 
Sementara itu, pendekatan kualitatif 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan penelitian 

terakhir, yaitu menyusun strategi pengembangan 

investasi pada sektor unggulan. Pendekatan ini 

dilakukan dengan melaksanakan FGD (focus group 

discussion) antar para stakeholder untuk 

mendapatkan gambaran terkait kendala-kendala 

yang dihadapi dalam melakukan investasi di 

Tulungagung. 

Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh 

dengan jalan dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

dan langsung dari objek yang diteliti. 

Pengumpulan data primer dapat dilakukan baik 

dengan menggunakan alat bantu pengumpul 

data berupa kuesioner melalui observasi 

sebagaimana halnya dengan wawancara adalah 

termasuk cara pengumpulan data yang utama 

dalam pelaksanaan studi ini.   

Interview/Wawancara merupakan proses 

interaksi dan komunikasi antara pengumpul 

data dengan responden. 

Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data 

sekunder dan data primer. Data sekunder 

digunakan untuk menjawab tiga tujuan 

penelitian, yaitu mengidentifikasi sektor 

unggulan dan potensial, menghitung 

pertumbuhan sektor tersebut, serta 

mengidentifikasi kebutuhan investasi pada 

sektor strategis. Data yang digunakan dalam 

kajian ini adalah data sekunder, juga data 

primer. Adapun data primer yang diperoleh dari 

diskusi forum antar para stakeholder digunakan 

untuk menyusun strategi pengembangan 

investasi di Tulungagung. 

Data yang diperoleh bersumber dari 

dokumen perencanaan daerah, publikasi 

statistik, serta sumber-sumber lain yang 

dipandang masih relevan dengan topik 

penelitian. Sedangkan untuk metode 

pengumpulan data, penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data dengan cara mencatat 

dan mengutip data sekunder yang selanjutnya 

diolah sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Tahapan dan Metode Analisis 

Berdasarkan tujuannya, penelitian ini 

menggunakan 4 (empat) metode penelitian 

yang dilaksanakan secara bertahap. Tahap 

pertama adalah memprediksi pertumbuhan 

ekonomi dengan analisis time series dan shift 



 

 

 

 

share, yang disinkronkan dengan RPJP dan 

RPJMD. Tahap kedua memprediksi kebutuhan 

investasi dengan analisis ICOR. Selanjutnya, 

tahap ketiga mengidentifikasi sektor unggulan 

dan potensial di Tulungagung dengan analisis 

LQ dan Topologi Klassen. Terakhir, 

menganalisis kekuatan dan kelemahan 

percepatan investasi pada sektor strategis yang 

dapat dilakukan dengan FGD antar pemangku 

kepentingan dan penyusunan strategi 

percepatan investasi daerah. Berikut adalah 

kerangka pelaksanan (tahapan dan metode) 

dalam penelitian ini 

 

Gambar 1. Tahapan dan Metode Penelitian 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

Memprediksi Target Pertumbuhan Ekonomi  

Analisis time series acapkali digunakan 

sebagai alat untuk melakukan prediksi. 

Demikian pula dalam penelitian ini, analisis 

time series digunakan untuk memprediksi 

pertumbuhan sektor strategis di Tulungagung. 

Dengan hasil ini, dapat diketahui berapa besar 

pertumbuhan yang harus dicapai oleh sektor 

strategis tersebut guna memenuhi target 

pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang 

ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka 

panjang dan jangka menengah. Tentu saja, 

pertumbuhan sektor strategis diselaraskan 

dengan target indikator kesejahteraan, seperti 

pendapatan riil per kapita, tingkat kemiskinan, 

rasio gini, dan tingkat pengangguran terbuka. 

Selain menggunakan analisis time series, 

penelitian ini juga menggunakan analisis shift 

share. Hasil perhitungan shift share digunakan 

untuk melihat seberapa besar keterkaitan 

ekonomi antara Tulungagung dan Jawa Timur.  

Mengidentifikasi Kebutuhan Investasi pada 

Sektor Strategis  
Dalam rangka mencapai target 

pertumbuhan sektor strategis, maka diperlukan 

kucuran investasi yang memadai untuk 

membangun sektor tersebut. Dalam sudut 

pandang ekonomi makro jangka panjang, 

kucuran investasi akan meningkatkan stok 

kapital, yang akhirnya mendorong peningkatan 

value added dan pertumbuhan ekonomi. 

Artinya, kedua variabel, yaitu investasi dan 

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan 

positif yang signifikan.  

Hubungan antara modal atau investasi 

dengan pertumbuhan output tercermin pada 

indikator makroekonomi, yang dikenal dengan 

ICOR (Incremental Capital Output Ratio). 

ICOR adalah rasio tambahan modal dan 

tambahan output, Dengan kata lain, ICOR 

menunjukkan besarnya kebutuhan tambahan 

modal untuk meningkatkan satu unit output. 

Adapun formula ICOR yang digunakan adalah 

sebagai berikut.  

 

Dimana 

∆K = perubahan nilai kapital/modal 

∆Y = perubahan nilai output 

Melihat formula di atas, dapat dikatakan 

bahwa ICOR mengindikasikan efisiensi 

penggunaan modal. Semakin kecil nilai ICOR 

menunjukkan penggunaan modal yang semakin 

efisien. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR, 

maka penggunaan modal semakin inefisien. 

Dalam penelitian ini, nilai ICOR digunakan 

untuk mengetahui kebutuhan investasi di sektor 

strategis dan keefisienan investasi tersebut. 

Mengidentifikasi Sektor Strategis 

Dalam ranah ekonomi regional, 

identifikasi sektor unggulan acapkali diangkat 

dalam sebuah penelitian. Identifikasi sektor 

unggulan menjadi patokan bagi pemerintah 

untuk menetapkan fokus pembangunan 

sektoral. Oleh karena itu, penetapan sektor 

unggulan menjadi hal yang penting untuk 

dilakukan. 

Banyak metode yang dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi sektor unggulan. Dalam 

penelitian ini, metode yang digunakan adalah 

analisis Location Quotien (LQ). Dengan 

analisis LQ, dapat diperoleh sektor basis di 

Kabupaten Tulungagung. Sektor basis ini yang 

kemudian menjadi fokus pembangunan. karena 

diyakini memiliki multiplier effect yang besar. 

Adapun persamaan umum dalam perhitungan 

LQ adalah:   



 

 

 

 

Secara umum, formulasi LQ di atas adalah 

perhitungan share, yaitu pembagian antara 

PDRB sektor, misalnya pertanian, terhadap 

PDRB Tulungagung. Artinya, formula tersebut 

menunjukkan seberapa besar 

pengaruh/kontribusi sektor pertanian terhadap 

perekonomian Tulungagung. Ditetapkan 

sebagai sektor basis apabila nilai LQ>1.  

Setelah mendapatkan sektor basis, 

langkah selanjutnya adalah menghitung 

pertumbuhan rata-rata LQ tiap sektor ekonomi. 

Angka ini digunakan untuk menentukan sektor 

strategis (unggul dan potensial berkembang) di 

Tulungagung. Berikut adalah visualisasi dari 

penetapan sektor strategis dengan 

menggunakan tipologi Klassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sumber: Diolah oleh Penulis 

Gambar 2. Identifikasi Sektor Strategis dalam 

Pengembangan Investasi 

Menganalisis Kekuatan dan Kelemahan 

Percepatan Investasi  di Sektor Strategis 

Dalam rangka menyusun strategi 

percepatan investasi, penelitian ini 

melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) 

antar para pemangku kepentingan. FGD ini 

bermaksud mengetahui kekuatan dan 

kelemahan dalam percepatan investasi di 

Kabupaten Tulungagung.  Adapun alur yang 

digunakan adalah sebagai berikut.  

 
Sumber: Diolah oleh Penulis 

Gambar 3. Ilustrasi Analisis Permasalahan Investasi 

 

 

Bagan tersebut menggambarkan 

bagaiamana cara merumuskan strategi 

percepatan investasi di Tulungagung. Point - 

point diatas akan ditanyakan kepada para 

pemangku kepentingan, seperti pelaku usaha 

dan investor. Tim peneliti akan menanyakan 

bagaimana perspektif atau penilaian mereka 

terkait iklim investasi di Tulungagung, seperti 

ketersediaan SDM yang mumpuni, kepastian 

usaha, dan kemudahan akses kredit. Jawaban 

dari para narasumber akan diranking dan 

membentuk indeks kekuatan dan kelemahan 

investasi di sektor strategis.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prediksi Pertumbuhan Ekonomi dan 

Indikator Makro Ekonomi Kabupaten 

Tulungagung 

Prediksi pertumbuhan ekonomi 

Tulungagung didasarkan pada hasil analisis 

shift-share. Analisis shift-share sendiri 

merupakan dekomposisi pertumbuhan ekonomi 

yang terdiri dari regional share (RS), industrial 

mix (IM), dan national share (NS). Dimana, RS 

merupakan kontribusi wilayah referensi 

(misalnya, Jawa Timur) terhadap pertumbuhan 

wilayah yang diobservasi (misalnya, 

Tulungagung; IM merupakan kontribusi 

spesifik setiap sektor terhadap pertumbuhan 

wilayah yang diobservasi; dan NS merupakan 

kontribusi yang berasal dari pertumbuhan 

wilayah observasi itu sendiri.  

Dalam kajian ini, analisis shift-share 

dilakukan untuk mengetahui dekomposisi 

sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. 

Jika ditemukan pertumbuhan ekonomi Jawa 

Timur memiliki keterkaitan yang cukup tinggi 

dengan pertumbuhan ekonomi nasional, 

tercermin dari nilai RS yang lebih besar dari IM 

dan NS, maka pertumbuhan ekonomi Jawa 

Timur dapat diprediksi dengan menggunakan 

tren pertumbuhan ekonomi nasional. Prosedur 

analisis shift-share ini kemudian juga 

diturunkan dalam konteks Tulungagung, 

dengan prosedur yang sama dengan 

perhitungan analisis shift-share Jawa Timur.  
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Sumber: Diolah Tim PKEPK FEB UB Berdasarkan Data 

BPS Nasional dan BPS Jatim 

 Gambar 4 Shift-Share dan Pertumbuhan Ekonomi Jatim 

Gambar 4 (A) di atas menunjukkkan 

hasil analisis shift-share Jawa Timur terhadap 

nasional. Dari hasil analisis shift-share 

ditemukan bahwa nilai RS merupakan 

komponen dominan pembentuk pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur baik tanpa maupun 

dengan menyertakan periode pandemi. Hal ini 

berarti sekitar 82-86% pertumbuhan ekonomi 

Jawa Timur ditentukan oleh peranan 

pertumbuhan ekonomi nasional.  

Dari hasil analisis shift-share ditemukan 

bahwa nilai RS merupakan komponen dominan 

pembentuk pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 

baik tanpa maupun dengan menyertakan 

periode pandemi. Hal ini berarti sekitar 82-86% 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ditentukan 

oleh peranan pertumbuhan ekonomi nasional.  

Hasil perhitungan shift-share ini 

diperkuat adanya bukti bahwa pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur dengan nasional memiliki 

korelasi yang sangat tinggi, seperti pada 

Gambar 4 (B). Nilai R2 mencapai sekitar 

0,9966 berarti pertumbuhan ekonomi nasional 

mampu menjelaskan variasi pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur sebesar 99,66%, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. 

Dengan pertimbangan tersebut, pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur dapat diprediksi 

menggunakan tren pertumbuhan ekonomi 

Nasional. Oleh karenanya, analisis shift-share 

Jawa Timur juga dapat diterapkan dalam 

konteks Tulungagung. 
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Sumber:Diolah Tim PKEPK FEB UB Berdasarkan Data 

BPS BPS Jatim dan BPS Tulungagung 

Gambar 5. Shift-Share dan Pertumbuhan Ekonomi 

Tulungagung 

Gambar 5 (A) menunjukkkan hasil 

analisis shift-share Tulungagung terhadap Jawa 

Timur. Dari hasil analisis shift-share ditemukan 

bahwa nilai RS merupakan komponen dominan 

pembentuk pertumbuhan ekonomi 

Tulungagung baik tanpa maupun dengan 

menyertakan periode pandemi, hampir sama 

dengan pola yang terjadi di Jawa Timur. Hal ini 

berarti sekitar 93-84% pertumbuhan ekonomi 

Tulungagung ditentukan oleh peranan 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.  

Hasil perhitungan shift-share ini sejalan 

dengan pertumbuhan ekonomi Tulungagung 

dengan Jawa Timur yang memiliki korelasi 

yang sangat tinggi, seperti pada Gambar 5 (B). 

Nilai R2 mencapai sekitar 0,9973 berarti 

pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu 

menjelaskan variasi pertumbuhan ekonomi 

Tulungagung sebesar 99,73%, sedangkan 

sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Oleh 

karenya, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan 

ekonomi Tulungagung dapat diprediksi 

menggunakan tren pertumbuhan ekonomi Jawa 

Timur. 



 

 

 

 

 
Gambar 6. Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Tulungagung 

Sumber: Diolah Tim PKEPK FEB UB Berdasarkan Data 

BPS BPS Tulungangung dan RPJMD Tulungagung. 

Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis 

time series, perkembangan dan prediksi 

pertumbuhan ekonomi Tulungagung dapat 

dilihat pada Gambar 5.3. Pertumbuhan ekonomi 

aktual Tulungagung secara rata-rata sekitar 

4,70% (tanpa menyertakan periode pandemi) 

sampai dengan 5,56% (dengan menyertakan 

periode pandemi). Dengan asumsi terjadi 

perbaikan efisiensi investasi, rerata 

pertumbuhan ekonomi Tulungagung diprediksi 

sekitar 5,75% selama tahun 2021 sampai 

dengan 2030. Dibandingkan dengan target 

RPJMD Tulungagung 2019-2023, tampak 

bahwa prediksi pertumbuhan ekonomi 

Tulungagung diperkirakan lebih tinggi daripada 

target yang ditetapkan mulai tahun 2021.  

Prediksi pertumbuhan ekonomi ini 

kemudian menjadi anchor dalam menentukan 

nilai prediksi indikator makroekonomi lainnya. 

Nilai prediksi indikator makro lainnya dihitung 

berdasarkan: i) elastisitas perubahan tingkat 

PDRB per kapita terhadap pertumbuhan 

ekonomi  ii) elastisitas 

perubahan tingkat kemiskinan terhadap 

pertumbuhan ekonomi ; iii) 

elastisitas perubahan gini rasio terhadap 

pertumbuhan ekonomi ;  dan 

iv) elastisitas perubahan tingkat pengangguran 

terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi 

. Perhitungan elastisitas 

indikator makroekonomi ini dilakukan untuk 

mengetahui sebarapa besar perubahan indikator 

makroekonomi setiap terjadi perubahan 

pertumbuhan ekonomi sebesar 1%. Dalam 

kajian ini, elastisitas indikator makroekonomi 

yang digunakan dalam kategori moderat yang 

pernah terjadi selama tahun 2010 sampai 

dengan 2020. 

 

 

  

 
Gambar7.  Prediksi Makroekonomi Tulungagung 

Catatan: i) Hasil prediksi tahunan dapat dilihat pada 

Lampiran I; ii) Khusus untuk indikator PDRB per kapita 

riil tidak termasuk dalam target RPJMD 2019-2023 

Sumber:  Diolah Tim PKEPK FEB UB 

Berdasarkan Data BPS BPS Tulungangung dan RPJMD 

Tulungagung. 

Dengan mempertimbangkan hasil 

perhitungan elastisitas indikator 

makroekonomi, prediksi tingkat PDRB per 

kapita, tingkat kemiskinan, gini rasio, dan 

tingkat pengangguran terbuka Tulungagung 

dapat dilihat pada Gambar 7. Hasil perhitungan 

menunjukkan tingkat PDRB per kapita 

Tulungagung diprediksi meningkat secara 

signifikan mencapai 42,83 juta pada tahun 



 

 

 

 

2030. Sedangkan, ketiga indikator 

makroekonomi yaitu: tingkat kemiskinan, gini 

rasio, dan tingkat pengangguran terbuka, 

diperkirakan mengalami penurunan yang cukup 

signifikan pada akhir tahun 2030 dibandingkan 

baseline tahun 2020. Selama periode 2021-

2030, rerata tingkat kemiskinan mencapai 

sekitar 5,63%; rerata gini rasio mencapai 

sekitar 0,23 poin; dan rerata tingkat 

pengangguran terbuka mencapai sebesar 

3,14%.   

Dibandingkan dengan target RPJMD 

Tulungangung, kinerja tingkat kemiskinan dan 

rasio gini diperkirakan relatif lebih baik 

daripada target yang ditetapkan mulai tahun 

2022, sebaliknya kinerja tingkat pengangguran 

terbuka diperkirakan relatif lebih buruk 

daripada target yang ditetapkan. Dapat 

disimpulkan, target kemiskinan dan rasio gini 

yang tercantum dalam RPJMD Tulungagung 

diperkirakan dapat tercapai, sedangkan target 

tingkat pengangguran terbuka perlu disesuaikan 

dengan mempertimbangkan perkembangan 

ekonomi terkini Tulungangung. 

Prediksi Kebutuhan Investasi Kabupaten 

Tulungagung 

Prediksi kebutuhan investasi dilakukan 

dengan pendekatan yang hampir sama dengan 

perhitungan indikator makroekonomi 

Tulungangung. Nilai prediksi kebutuhan 

investasi dihitung berdasarkan konsep 

Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) 

ditunjukkan dengan elastisitas perubahan 

pembentukan modal tetap bruto (investasi) 

terhadap perubahan PDRB . 

Perhitungan ICOR ini dilakukan untuk 

mengetahui sebarapa besar investasi yang 

dibutuhkan untuk menciptakan 1 rupiah output. 

Nilai ICOR yang semakin rendah 

mencerminkan penggunaan kapital yang 

semakin efisien, sebaliknya nilai ICOR yang 

semakin tinggi mencerminkan penggunaan 

kapital yang semakin boros, pada tingkat output 

yang sama.  

Jika diasumsikan Tulungagung Gambar 8 

menunjukkan perkembangan dan prediksi 

tingkat kebutuhan investasi Tulungagung.  

Ditinjau berdasarkan kondisi eksisting, tampak 

bahwa rasio tingkat kebutuhan investasi 

Tulungangung terus mengalami lonjakan dari 

0,22 pada tahun 2011 menjadi 0,40 pada tahun 

2020. Hal ini mengindikasikan bahwa 

Tulungangung membutuhkan investasi yang 

lebih banyak untuk menciptakan output yang 

sama, artinya dapat dikatakan terjadi inefisiensi 

investasi dari waktu ke waktu.  

 

 

 
Gambar 8. Perkembangan dan Prediksi Tingkat 

Kebutuhan Investasi 

Sumber: Diolah Tim PKEPK FEB UB Berdasarkan Data 

BPS BPS Tulungangung 

 

melakukan perbaikan efisiensi investasi, 

diperkirakan rasio tingkat kebutuhan investasi 

pada akhir tahun 2030 jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan rasio tingkat kebutuhan 

investasi yang pernah terjadi (aktual) di 

Tulungagung (lihat Gambar 8 Panel A). 

Dengan skenario optimis ini, PMTB (investasi) 

Tulungagung hanya perlu tumbuh sebesar 

3,78% untuk menciptakan output yang sama 

selama tahun 2021-2030 (lihat Gambar 8 Panel 

B). Sebaliknya, jika diasumsikan Tulungagung 

tidak melakukan perbaikan efisiensi investasi 

atau business-as-usual (BUA), diperkirakan 

rasio tingkat kebutuhan 

investasi pada akhir tahun 2030 hanya 

berkurang kurang dari setengah baseline tahun 

2020 (lihat Gambar 8 Panel A). Sehingga, 

untuk menciptakan output yang sama, nilai 

PMTB Tulungangung perlu tumbuh sekurang-

kurangnya 6,12% selama tahun 2021-2030 

(lihat Gambar 8 Panel B). 

 



 

 

 

 

Setelah melakukan estimasi kebutuhan 

investasi, selanjutnya penentuan sektor strategis 

yang menjadi target pengembangan investasi 

perlu dilakukan. Pengembangan investasi di 

sektor strategi diharapkan mampu menciptakan 

akumulasi kapital yang menjamin terciptanya 

efisiensi produksi. Artinya, sektor strategi 

sedapat mungkin memanfaatkan investasi yang 

sangat terbatas, tetapi sektor tersebut mampu 

menciptakan peningkatan output yang jauh 

lebih besar. Sub-bab selanjutnya akan mengulas 

lebih lanjut sektor strategi yang menjadi target 

pengembangan investasi. 

 
Gambar 9. Peta Rencana Pengembangan Agroindustri 

untuk Memperkuat Daya Saing 

Penetapan Sektor Strategis Kabupaten 

Tulungagung 

Pada kajian ini, identifikasi sektor 

strategis dilakukan dengan memplot antara 

rerata nilai Loqation Quotient (LQ) dan 

pertumbuhan sektoral Tulungagung mulai dari 

tahun 2010 sampai dengan 2020. Nilai LQ 

sendiri menunjukkan ukuran relatif kontribusi 

suatu sektor di wilayah lebih kecil (dalam hal 

merujuk pada Tulungagung) terhadap sektor 

yang sama di wilayah yang lebih besar (dalam 

hal ini merujuk pada Jawa Timur). Nilai LQ 

lebih besar dari satu menunjukkan sektor 

tersebut merupakan sektor basis, selain dari itu, 

sektor dapat dikategorikan sektor non-basis. 

Sementara itu, pertumbuhan sektoral 

merefleksikan prospek peningkatan aktivitas 

ekonomi di sektor tersebut dari waktu ke 

waktu.  Pertumbuhan suatu sektor lebih tinggi 

daripada pertumbuhan ekonomi agregat 

menunjukkan sektor tersebut prospektif untuk 

dikembangkan, kondisi sebaliknya terjadi 

apabila pertumbuhan suatu sektor lebih rendah 

daripada pertumbuhan ekonomi agregat. 

Berdasarkan plot rerata nilai LQ dengan 

pertumbuhan sektoral, terdapat empat kuadran 

yang memiliki interpretasi yang berbeda. 

Dimana, kuadran pertama merupakan sektor 

basis dengan pertumbuhan tinggi tercermin dari 

nilai LQ lebih dari satu juga diiikuti 

pertumbuhan sektoral lebih tinggi daripada 

pertumbuhan ekonomi agregat. Kuadran kedua 

merupakan sektor non-basis, namun 

pertumbuhannya tinggi dicirikan dengan nilai 

LQ kurang dari satu, dan pertumbuhan sektoral 

lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi 

agregat. Kuadran ketiga merupakan sektor non-

basis dengan pertumbuhan rendah tercermin 

dari nilai LQ kurang dari satu dibarengi pula 

pertumbuhan sektoral lebih rendah daripada 

pertumbuhan ekonomi agregat. Kuadran 

keempat merupakan sektor basis namun 

pertumbuhannya rendah dicirikan dengan nilai 

LQ lebih dari satu namun pertumbuhan 

sektoralnya relatif lebih rendah dibandingkan 

pertumbuhan ekonomi agregat, atau biasa 

disebut sunset sektor. Dalam kajian ini, kuadran 

pertama dan kedua dianggap sebagai sektor 

strategis yang dikembangkan, mengingat sektor 

yang berada pada kuadran pertama merupakan 

sektor sejak dahulu menjadi basis ekonomi, 

sementara pada kuadran kedua merupakan 

sektor yang baru berkembang, meskipun saat 

ini belum merupakan basis ekonomi. 

Berdasarkan hasil scatterplot, terdapat 

lima belas sektor strategi yang perlu menjadi 

prioritas investasi di Tulungagung, 

sebagaimana yang terilustrasikan pada Gambar 

9. Sembilan sektor diantaranya merupakan 

sektor basis dengan pertumbuhan tinggi, yaitu:  

1. Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu 

(Kode KBLI 6);  

2. Sektor Perikanan (Kode KBLI 7);  

3. Sektor Industri Tekstil dan Pakaian Jadi 

(Kode KBLI 15);  

4. Sektor Industri Barang Galian Bukan Logam 

(Kode KBLI 21); 

5. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 

Bukan Mobil dan Sepeda Motor (Kode 

KBLI 33); 

6. Sektor Informasi dan Komunikasi (Kode 

KBLI 37); 

7. Sektor Real Estate (Kode KBLI 39) 

8. Sektor Jasa Pendidikan (Kode KBLI 40); 

dan 

9. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 

(Kode KBLI 41). 



 

 

 

 

Sedangkan, enam sektor diantaranya 

merupakan sektor non-basis dengan 

pertumbuhan tinggi yaitu: 

1. Sektor Industri Makanan dan Minuman 

(Kode KBLI 13) 

2. Sektor Konstruksi (Kode KBLI 31); 

3. Sektor Transportasi dan Pergudangan (Kode 

KBLI 34); 

4. Sektor Penyediaan Akomodasi (Kode KBLI 

35) 

5. Sektor Penyediaan Makan dan Minum 

(Kode KBLI 36); 

6. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (Kode 

KBLI 38). 
 

 
Gambar 10. Scatterplot Nilai LQ dan Pertumbuhan 

Sektoral Tulungagung 

Sumber: Diolah Tim PKEPK FEB UB Berdasarkan Data 

BPS Jatim dan BPS Tulungagung. 

Berdasarkan hasil analisis scatterplot 

tersebut di atas, tidak seluruh sektor strategis 

disarankan untuk menjadi prioritas investasi. 

Sektor strategis yang menjadi prioritas investasi 

adalah sektor yang sifatnya tradable, sektor 

penghasil barang atau produk yang memberikan 

efek pengganda (multiplier) yang cukup besar 

dalam penciptaan lapangan kerja dan nilai 

tambah bruto produk. Sektor tradable yang 

mampu menciptakan lapngan kerja dan nilai 

tambah bruto produk adalah sektor yang 

memiliki keterkaitan dengan industri 

pengolahan. 

Paling tidak, terdapat dua karakteristik 

sektor strategi yang disarankan menjadi 

prioritas investasi. Pertama, agroindustri untuk 

memperkuat daya saing industri.  Agroindustri 

disini mencakup industri berbasis hasil 

pertanian, dimana sektor industri makanan dan 

minuman sebagai prime-over (motor 

penggerak), sedangkan sektor kehutanan dan 

penebangan kayu sebagai sasaran peningkatan 

nilai tambah. Agroindustri juga mencakup 

industri berbasis hasil perikanan, dimana sektor 

industri makanan dan minuman sebagai prime-

over (motor penggerak), sedangkan sektor 

perikanan budidaya dan perikanan tangkap 

sebagai sasaran peningkatan nilai tambah. 

Kedua, pembangunan pariwisata untuk 

memperluas pangsa pasar produk industri. 

Pembangunan pariwisata sendiri menjadikan 

sektor penyediaan akomodasi dan sektor 

penyediaan makanan-minuman sebagai prime 

over (motor penggerak), sedangkan industri 

yang menjadi sasaran perluasan pangsa pasar 

ialah sektor industri makanan-minuman khas 

Tulungagung, sektor industri tekstil dan 

pakaian jadi, dan sektor barang galian bukan 

logam. 

 
ROADMAP PENGEMBANGAN 
INVESTASI TULUNGAGUNG 

 Hasil analisis pada bab sebelumnya 

menunjukkan bahwasannya terdapat dua sektor 

strategis yang menjadi tujuan pengembangan 

investasi, yakni sektor agroindustri dalam 

rangka meningkatkan daya saing industri dan 

sektor pariwisata untuk perluasan pangsa pasar 

produk industri. 

Sektor Agroindustri 

 Berdasarkan uraian isu strategi tersebut di 

atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari 

pengembangan investasi agroindustri adalah 

untuk meningkatkan value added atau nilai 

tambah. Adapun nilai tambah ini biasanya 

identik dengan sektor industri yang dapat 

didefinisikan sebagai pertambahan nilai output 

barang akibat adanya proses produksi dengan 

melibatkan nilai input atau antara. Dalam 

konteks ini, untuk meningkatkan nilai tambah 

di sektor pertanian, maka perlu adanya 

pembangunan agroindustri yang dapat 

menaungi sektor strategis terkhusus pertanian, 

seperti halnya tanaman pangan, holtikultura, 

perkebunan, dan peternakan. 

 Hal ini dapat dicapai melalui korporasi 

petani yang dapat dimaknai dengan adanya 

transformasi dari kelembagaan petani (poktan 

dan gapoktan) menjadi Kelembagaan Ekonomi 

Petani atau yang sering dikenal dengan istilah 

KEP. Kemudian, tujuan lainnya ialah 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

sesuai dengan kemajuan zaman yang juga 

dipengaruhi oleh perkembangan teknologi serta 



 

 

 

 

untuk meningkatkan kualitas konektivitas untuk 

mendorong percepatan agroindustri serta 

menarik minat investor, dan melakukan 

penyederhaan perizianan dan standarisasi 

produk agroindustri untuk mengurangi 

ketidakpastian usaha dan meningkatkan daya 

saing agroindustri. 

 Adapun cascading mengenai tujuan 

pengembangan investasi agroindustri yang 

memuat potensi, tantangan dan isu strategis 

dapat dilihat secara ringkas pada dibawah ini 
Tabel 1. Tujuan pengembangan investasi agroindustri 

Sumber: Tim PKEPK, 2021 (data diolah) 

Sektor Pariwisata  

 Berdasarkan hasil analisis sektor pariwisata 

pengembangan investasi pada aspek geografis 

dapat dicapai dengan peningkatan brand image 

objek wisata dalam skala nasional maupun 

internasional yang dapat diwujudkan dengan 

pembentukan objek wisata yang 

mengedepankan citra daerah atau lebih menjual 

brand image. Sehingga dengan semakin 

dikenalnya suatu destinasi pariwisata pada 

suatu daerah turut memberikan multiplier effect 

pada objek wisata lainnya. Tidak hanya dari sisi 

geografis, pengembangan investasi dari aspek 

sumberdaya manusia juga patut diperhatikan. 

Maka tujuan yang akan dicapai yaitu 

peningkatan kompetensi Pokdarwis sesuai 

dengan perkembangan teknologi agar dapat 

mencapai perluasan pangsa pasar melalui 

peningkatan daya tarik. Dimana dengan adanya 

peningkatan kompetensi yang dapat terwujud 

melalui berbagai kegiatan pelatihan serta 

sertifikasi, juga dapat disertai dengan 

optimalisasi peran digitalisasi agar dapat lebih 

memasifkan branding baik secara nasional 

maupun internasional serta mendukung 

pembentukan brand image dari sebuah destinasi 

wisata. Namun, tidak hanya dari sisi 

sumberdaya manusia namun pengembangan 

investasi juga dipengaruhi dari aspek 

infrastruktur yang memadai. Dalam aspek 

penyediaan infrastruktur, dibutuhkan adanya 

peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan 

pariwisata untuk meningkatkan kenyamanan 

pengunjung.  

 Mengacu pada 7 nilai Sapta Pesona untuk 

menjaga kenyaman pengunjung yakni selain 

dari perbaikan kualitas aksesibilitas namun juga 

dapat disertai dengan penyediaan sarana 

prasarana pokok seperti kamar mandi, maupun 

sarana prasarana pendukung seperti zona umkm 

maupun kawasan penginapan di setiap destinasi 

wisata. Serta yang terakhir dalam hal 

perumusan regulasi yang dapat mendorong 

iklim investasi pada sektor pariwisata 

 Adapun cascading mengenai tujuan 

pengembangan investasi pariwisata yang 

memuat potensi, tantangan dan isu strategis 

dapat dilihat secara ringkas pada Tabel dibawah 

ini 
Tabel 2. Tujuan pengembangan investasi pariwisata 

Aspek 
Pengembanga

n 
Potensi Tantangan 

Isu 
Strategis 

Pengemban
gan 

Investasi 

Tujuan 
Pengembangan 

Investasi 

Geografis 

Tulungagung 
memiliki objek 
wisata berbasis 
pegunungan 
dan pantai 
yang menarik 

Tulung
agung 
masih 
terisol
asi  
dalam 
skala 
nasion
al 
maupu
n 
interna
sional 

Optimalisasi 
peranan 
objek wisata 

Peningkatan 
brand image 

objek wisata 
dalam skala 
nasional 
maupun 
internasional 

Sumber 
Daya Manusia 

Terdapat 
Kelompok 
Sadar Wisata 
(Pokdarwis) 
sebagai 
pengelola 
objek wisata 

Terbatasnya 
inovasi dan 
teknologi di 
bidang 
pariwisata 

Penguatan 
kompetensi 
Kelompok 
Sadar Wisata 
(Pokdarwis) 

Peningkatan 
kompetensi 
Kelompok 
Sadar Wisata 
(Pokdarwis) 
yang sesuai 
dengan 
perkembanga
n teknologi 

Infrastruktur 
Titik-titik objek 
wisata telah 
terkoneksi 

Kualitas 
konektivitas 
menuju titik 
objek wisata 

Perbaikan 
kualitas dan 
standardiasi 
pelayanan 
pariwisata 

Peningkatan 
kualitas dan 
standardiasi 
pelayanan 
pariwisata 
untuk 
meningkatkan 
kenyamanan 
pengunjung 

Kualitas sarana 
dan prasarana 
objek wisata 

Ketidakpastia
n 

Usaha 

Sudah banyak 
investor yang 
tertarik 
mengembangk
an objek wisata 

Masih terdapat 
inkonsistensi di 
bidang perizinan 

Penyederhan
aan regulasi 
yang dapat 
mendorong 
investasi di 
sektor 
pariwisata 

Perumusan 
regulai yang 
dapat 
mendorong 
investasi di 
sektor 
pariwisata 

     Sumber: Tim PKEPK, 2021 (data diolah) 

 

 

Aspek 
Pengembangan 

Potensi Tantangan 
Isu Strategis  

Pengembangan 
Investasi 

Tujuan  
Pengembangan  

Investasi 

Geografis 

Ketersediaan 

produk 

pertanian 

yang 

beragam, 

seperti 

pangan, 

hortikultura, 

perkebunan, 

peternakan, 

kehutanan 

dan perikanan 

Terbatasnya 

industri besar 

yang 

memanfaatkan 

kelebihan bahan 

baku lokal yang 

tersedia 

Penguatan 

keterkaitan antara 

hasil on farm dan 

off-farm 

Peningkatan nilai 

tambah produk 
pertanian (on-

farm)  melalui 

korporasi petani 

Sumber 

Daya Manusia 

Produktivitas 

dan 

kompetensi 

tenaga kerja 

cukup 

memadai 

Terbatasnya 

tingkat adopsi 

teknologi 

Percepatan 

peningkatan 

kompetensi dan 

inovasi tenaga 

kerja 

Peningkatan 

kualitas sumber 

daya manusia 

sesuai dengan 

perkembangan 

teknologi 

Infrastruktur 

Tedapat 

konektivitas 

antara bahan 

baku dan 

industri 

Kualitas 

konektivitas 

wilayah 

pengembagan 

agorindustri 

Perbaikan kualitas 

konektivitas 

wilayah 

pengembagan 

agorindustri 

Peningkatan 

kualitas 

konektivitas untuk 

mendukung 

percepatan 

agroindustri 

Ketidakpastian 
Usaha 

Banyak 
industri besar 
secara 
eksisting telah 
berproduksi 

Masih terdapat 

inkonsistensi            

di bidang 

perizinan 
Penyederhanaan 

perizinan dan 

standardisasi 

produk 

Penyederhanaan 

perizinan dan 

standardisasi 

produk 

agroindustri untuk 

mengurangi 

ketidakpastian 

usaha 

Produk 

agrodindustri 

belum 

seluruhnya 

terstandardisasi 



 

 

 

 

Strategi Penguatan Keterkaitan (Linkage) Sektor 

Strategis 

Pengembangan Korporasi Petani 

(Kelembagaan Ekonomi Petani) 

Dalam pembahasan sebelumnya, telah 

dipaparkan bahwasannya Tulungagung 

memerlukan percepatan investasi agroindustri 

dalam rangka meningkatkan nilai tambah sektor 

pertanian (on-farm). Pembangunan sektor 

pertanian termasuk subsektor yang didalamnya 

seperti perikanan, pada dasarnya mencakup 

pengembangan dan peningkatan pada faktor 

teknologi, sumber daya alam, sumber daya 

manusia, dan kelembagaan. Faktor tersebut 

merupakan syarat untuk terciptanya 

pembangunan yang dikehendaki. Hal ini dapat 

dimaknai bahwa apabila salah satu faktor 

tersebut tidak tersedia atau tidak sesuai dengan 

persyaratan yang diperlukan, maka tujuan 

untuk mencapai pembangunan pertanian yang 

dikehendaki tidak akan dapat dicapai.  

 Upaya pembangunan pertanian seringkali 

identik dengan kelembagaan petani. 

Kelembagaan petani merupakan lembaga yang 

ditumbuhkembangkan dari dan untuk petani 

agar memperkuat kerjasama guna 

memperjuangkan kepentingan petani dalam 

bentuk kelompok tani (Poktan) dan gabungan 

kelompok tani (Gapoktan). Secara umum, 

kelompok tani atau yang sering dikenal dengan 

Poktan merupakan kumpulan petani/peternak 

ataupun pekebun yang dibentuk berlandaskan 

kesamaan kepentingan, situasi dan kondisi 

(ekonomi, sosial, dan sumberdaya) serta 

keakraban untuk meningkatkan dan 

mengembangkan usaha anggota. 
 Strategi yang ditempuh dalam 

pengembangan pemberdayaan kelembagaan 

petani dan usaha tani mencakup strategi dasar 

dan operasional. Adapun strategi dasar yang 

dapat digunakan ialah meningkatkan 

produktivitas petani secara bersama dalam 

satuan skala usaha untuk memenuhi kebutuhan 

pasar yang menguntungkan dan efisien; 

fasilitasi penumbuhan dan penguatan 

kelembagaan ekonomi petani berbasis 

peningkatan kapasitas kelembagaan petani 

(poktan); pemberdayaan usaha pertanian 

melalui pengembangan jenis usaha yang 

berorientasi pasar dan berskala ekonomi; dan 

memfasilitasi pembentukan jejaring agribisnis 

atau kemitraan antar pelaku utama dan pelaku 

usaha. Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat 

dari ilustrasi dibawah ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Tim PKEPK, 2021 (data diolah) 
Gambar 11. Transformasi Kelembagaan Petani menjadi 

Korporasi Petani 

 

 Dalam pembentukan Kelembagaan 

Ekonomi Petani atau mengkorporasikan petani, 

setidaknya terdapat lima kunci yang dijadikan 

acuan, yakni (i) konsilidasi petani ke dalam 

suatu kelembagaan korporasi; (2) konektivitas 

dengan mitra industri pengolahan dan 

perdagangan modern; (3) aksesibilitas terhadap 

sarana pertanian modern; (4) aksesibilitas 

terhadap permodalan; serta (5) aksesibilitas 

terhadap fasilitasi dan infrastruktur publik. 

Dengan adanya konsolidasi petani ke dalam 

suatu Kelembagaan Ekonomi Petani, terdapat 

beberapa manfaat diantaranya meningkatkan 

posisi tawar petani, jaminan pasar serta jaminan 

ketersediaan input seperti fasilitasi input (benih, 

pupuk, obat-obatan). 

Selanjutnya, pengembangan Kawasan 

pertanian berbasis korporasi petani menganut 
beberapa prinsip diantaranya, (i) fokus 

komoditas yang mencakup komoditas prioritas 

nasional dan komoditas andalan daerah; (2) 

fokus lokasi yang sesuai dengan arah 

pengembangan wilayah; (3) keutuhan sistem 

agribisnis yang mencakup seluruh subsistem 

hulu, on-farm, hilir, dan penunjang; serta (4) 

korporasi petani dengan memberdayakan petani 

dalam proses bisnis.  

Untuk itu, agar kelembagaan ekonomi petani 

mampu mengembangkan usaha tani berskala 

ekonomi yang menguntungkan dan efisien, 

maka perlu adanya fasilitas seperti, pertama 

dengan penguatan kapasitas manajerial usaha 

kelembagaan ekonomi petani melalui ((i) 

perencanaan usaha agar dapat memberikan 



 

 

 

 

gambaran, arah, dan tujuan kelembagaan 

ekonomi petani (ii) pengembangan atau 

diversifikasi produk (iii) perencanaan 

ketersediaan dan pemasaran sebagai uoaya 

untuk meningkatkan pemasaran produk agar 

dapat menjangkau pasar dengan berbagai 

strategi; (iv) kemudian, untuk mewujudkan 

kelembagaan ekonomi petani yang 

menguntungkan dan efisien perlu adanya 

kemampuan dalam mengelola keuangan dengan 

sistem akuntansi yang teratur. 

Pembangunan Pariwisata untuk Perluasan 

Pasar Produk Industri 

 Tujuan pengembangan investasi pariwisata 

ialah peningkatan brand image objek wisata 

dalam skala nasional maupun internasional. 

Kebutuhan & pelayanan pariwisata dalam 

mencapai tujuan wisata didukung dengan empat 

komponen strategi utama yang dikenal dengan 

istilah “4A” yakni attraction, accessibility, 

amenities, dan ancilliary. 

 Attraction atau atraksi yang merupakan 

komponen signifikan yang menonjolkan 

keunikan tersendiri dimana akan menarik 

wisatawan berkunjung ke suatu daya tarik 

wisata tersebut. Dimana mengacu pada potensi 

pariwisata Tulungagung yang didominasi 

dengan wisata alam berupa gunung & lautan. 

 Accessbility atau aksesibilitas merupakan 

hal penting dalam dunia pariwisata terutama 

dalam hal transferabilitas antar daerah satu ke 

daerah yang lain. Menjadi hal penting sebab 

minimnya ketersediaan aksesibilitas yang baik 

berimplikasi pada minat wisatawan untuk 

melakukan kunjungan pada suatu daerah 

wisata. Berdasarkan dengan kondisi existing 

Tulungagung yang didukung dengan kawasan 

jalur JLS, maupun Kawasan Selingkar Wilis & 

rancangan Tol Kediri–Tulungagung yang 

mendukung konektivitas daerah pariwisata 

Tulungagung.  Melalui pembangunan Jalan 

Lintas Selatan (JLS) dapat membuka hubungan 

baru antara Tulungagung dengan daerah lain 

terutama dalam hal optimalisasi pemanfaatan 

sumber daya terutama dalam potensi pariwisata 

pantai yang terletak disepanjang jalur. 

 Amenities atau fasilitas merupakan bentuk 

sarana dan prasarana yang diperlukan oleh 

wisatawan selama berada di daerah tujuan 

wisata. Beragam bentuk sarana dan prasarana 

yang terdapat yakni berupa fasilitas 

penginapanatau akomodasi, rumah makan, 

tempat ibadah, agen perjalanan. Hal ini pun 

turut didukung dengan prasarana pendukung 

seperti hotel, atraksi wisata, gedung 

pertunjukan, dan sebagainya. Penting untuk 

diketahui bahwa penyediaan fasilitas tersebut 

juga turut berperan sebagai brand image atau 

ikon atas kekayaan pariwisata daerah 

Tulungagung. Serta penyediaan fasilitas juga 

turut memperhatikan standar kualitas baik 

nasional maupun nasional melalui 

pembentukan hotel maupun restoran berbintang 

agar dapat lebih menarik minat wisatawan. 

Diluar hal itu terdapat fasilitas utama yang 

penting untuk dimuat dalam area pariwisata 

seperti persediaan air, tenaga listrik, tempat 

pembuangan sampah, bandara, pelabuhan, 

teknologi komunikasi, dan lain-lain 

 Ancilliary atau Pelayanan tambahan 

merupakan bentuk pelayanan tambahan yang 

diberikan pemerintah dimana bersifat sebagai 

fasilitas penunjang. Ancilliary sendiri juga pada 

hakikatnya merupakan hal–hal yang sangat 

mendukung sebuah kepariwisataan, seperti 

lembaga pengelolaan, Tourist Information, 

Travel Agent dan stakeholder (Pemerintah 

daerah, investor, masyarakat lokal) yang 

berperan langsung dalam kepariwisataan. 

Sedangkan untuk mendukung kondisi 

pariwisata yang telah ada dimana masih 

minimnya konektivitas melalui penyediaan 

fasilitas penunjang area untuk usaha mikro, 

kecil & menengah yang dapat mewadahi usaha 

maupun meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat daerah sekitar. Selain itu juga dapat 

meningkatkan sinergisitas antara pihak 

pariwisata dengan asosiasi pariwisata yang 

dapat didukung oleh mitra lain seperti lembaga 

pengelolaan, tourist information, travel agent & 

stakeholder yang dapat mendukung branding 

pariwisata & peningkatan daya tarik wisatawan. 

 Dalam mendukung adanya 

pengembangan kapasitas & kesadaran 

kelembagaan Pokdarwis tersebut dibutuhkan 

nilai-nilai Sapta Pesona. Nilai Sapta Pesona 

yang dimaksud terdiri atas 7 nilai yakni aman, 

tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan 

kenangan, yang akan menghasilkan rasa 

kenyamanan & keamanan sehingga 

memberikan trust kepada wisatawan. Kemudian 

sebagai langkah selanjutnya ketika 

kelembagaan sudah terbentuk secara ideal maka 

diperlukan adanya pemberdayaan lebih lanjut 



 

 

 

 

demi peningkatan kesejahteraan masyarakat 

yang dapat dicapai dengan pembentukan wadah 

usaha ekonomi masyarakat yang 

mengoptimalisasikan potensi lokal. Hal ini 

terwujud melalui penyediaan fasilitas ruang 

workshop sebagai display produk UMKM, 

yang dapat menjadi wadah branding segala 

bentuk potensi lokal sebagai daya tarik 

tambahan. Dan yang terakhir dalam hal 

pembentukan & pengembangan usaha ekonomi 

rakyat dicapai dengan peningkatan fasiltias & 

regulasi pariwisata melalui sinergisitas 

kemitraan yakni terhadap agen perjalanan, 

pembentukan usaha makanan & minuman yang 

tercipta melalui adanya sertifikasi. 

Peningkatan dalam hal sertifikasi CHSE 

(Clean, Health, Safety & Environment) sebagai 

persyaratan pembentukan objek wisata. Sebab 

melalui program CHSE dapat meningkatkan 

kepercayaan & kenyamanan pengunjung 

selama melakukan paket perjalanan pariwisata. 

Diluar itu melalui pemenuhan sertifikasi CHSE 

dapat mempermudah suatu objek wisata untuk 

dapat dibranding baik secara nasional maupun 

internasional oleh karena terjaminnnya suatu 

destinasi. Berikut terkait dengan alur strategi 

pembangunan sektor pariwisata pengembangan 

industri tekstil & barang galian bukan logam 

yang terdapat pada gambar dibawah ini. 

 Sumber: Tim PKEPK, 2021 (data diolah) 
Gambar 12. Strategi Pembangunan Sektor Pariwisata 

Untuk Pengembangan Industri Mamin, Tekstil & Barang 

Galian Bukan Logam 

Strategi Pengembangan Perwilayahan 

Sektor Strategis  
Strategi penguatan keterkaitan 

antarawilayah baik antara wilayah penghasil 

bahan baku (raw material) dengan wilayah 

yang menghasilkan permintaan akhir (final 

demand). Dalam konteks pengembangan 

perwilayahan agroindustri, wilayah yang 

menjadi pusat kegiatan off-farm (Kawasan 

Agropolitan dan Kawasan Minapolitan) harus 

memiliki koneksitas dengan pusat kegiatan on-

farm (Kawasan Industri). Sedangkan dalam 

konteks pengembangan perwilayahan 

pariwisata, wilayah yang menjadi penghasil 

produk industri yang memerlukan penguatan 

brand image harus memiliki koneksitas pula 

dengan titik objek destinasi wisata unggulan 

(Kawasan Strategis Pariwisata). Bagian ini 

akan menguraikan lebih lanjut terkait strategi 

pengembangan perwilayahan pada dua sektor 

strategis. 

Pengembangan Perwilayahan Agroindustri 

untuk Memperkuat Daya Saing Industri 

Berdasarkan rilis BPS Jawa Timur (2020) 

dalam laporan berjudul “Direktori Perusahaan 

Industri Besar dan Sedang Provinsi Jawa Timur 

2020”, produk hasil pertanian yang telah 

memiliki aktivitas off-farm di Tulungagung 

adalah i) Industri Barang Kayu dan Hasil Hutan 

Lainnya; ii) Industri Pengolahan dan 

Pengawetan Ikan. Industri Barang Kayu dan 

Hasil Hutan Lainnya secara eksisting dapat 

ditemukan pada Kecamatan Karangrejo dan 

Kedungwaru. Sedangkan, Industri Pengolahan 

dan Pengawetan Ikan secara eksisting paling 

banyak berdiri di Kecamatan Bandung 

kemudian disusul Kecamatan Campurdarat. 

Tiga produk hasil pertanian seperti: i) daging 

dan susu, ii) buah-buahan dan sayuran, serta iii) 

padi-padian, tepung, dan pati, masih terbatas 

pada kegiatan on-farm. Kegiatan off-farm pada 

masing-masing produk hasil pertanian dapat 

merujuk pada sentra pertanian yang terdapat 

pada RTRW Tulungagung 2012-2032 

Berdasarkan tinjauan perwilayahan 

agorindustri eksisting, terdapat dua strategi 

perwilayahan yang perlu dikedepankan antara 

lain: 

1. Mendorong Industri Barang Kayu dan 

Hasil Hutan Lainnya, dan Industri 

Pengolahan dan Pengawetan Ikan berskala 

besar beroperasi pada Kawasan Industri 

sesuai dengan arahan RPIK yang selaras 

dengan RTRW Tulungagung; dan 

2. Mendorong terciptanya Industri 

Pengolahan Daging dan Susu, Industri 

Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran, 

dan Industri Penggilingan Padi-Padian, 

Tepung, dan Pati yang berlokasi dekat 

dengan sentra pertanian untuk menyerap 

kelebihan bahan baku lokal. 



 

 

 

 

Pengembangan Perwilayahan Pariwisata 

untuk Perluasan Pangsa Pasar Produk 

Industri 

Secara eksisting, terdapat tiga industri yang 

memerlukan perluasan pangsa pasar melalui 

pengembangan pariwisata yaitu: i) Industri 

Makanan dan Minuman khas Tulungangung, ii) 

Industri Barang Galian Bukan Logam; dan iii) 

Industri Tekstil. 

Dalam rangka mendorong perluasan 

pangsa pasar produk ketiga industri tersebut, 

terdapat tiga Kawasan Strategi Pariwisata yang 

dapat dioptimalkan antara lain: 

1. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) I 

Kaki Gunung Wilis dan Sekitarnya atau 

disebut sebagai Kawasan Selingkar Wilis 

dengan fokus pengembangan ekowisata 

dan agrowisata; 

2. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) IV B 

Pesisir Tengah dengan fokus 

pengembangan objek wisata laut berskala 

internasional; dan  

3. Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) IV A 

Pesisir Barat dan Kawasan Strategis 

Pariwisata (KSP) IV C Pesisir Timur 

dengan fokus pengembangan objek 

wisata laut berskala nasional. 

Berdasarkan tinjauan perwilayahan 

pariwisata eksisting, strategi pengembangan 

perwilayahan pariwisata yang dapat didorong 

yaitu: peningkatan konektivitas Kawasan 

Selingkar Wilis dan titik objek wisata laut 

dengan lokasi Industri Makanan Dan Minuman 

Khas Tulungagung, Industri Barang Galian 

Bukan Logam, dan Industri Tekstil.  

 
Gambar 13. Peta Rencana Pengembangan Agroindustri 

untuk Memperkuat Daya Saing 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil analisis dan temuan 

kajian, terdapat lima simpulan pokok terkait 

dengan pengembangan investasi di 

Tulungagung, antara lain:  

1. Tiga sektor strategis yang perlu 

dikembangkan Tulungagung sebagai 

prioritas investasi yaitu: i) agroindustri 

(agropolitan & minapolitan); ii) industri 

tekstil; dan iii) industri barang galian 

bukan logam; 

2. Perkembangan tingkat efisiensi investasi 

Tulungagung cenderung menurun, hal ini 

mengindikasikan rendahnya return (imbal 

hasil) investasi; 

3. Dengan asumsi adanya perbaikan efisiensi 

investasi, pertumbuhan investasi rata-rata 

di Tulungagung diperkirakan mencapai 6% 

per tahun, untuk mencapai pertumbuhan 

ekonomi diatas Jawa Timur; 

4. Untuk memperbaiki efisiensi investasi, 

terdapat empat isu pokok dalam 

pengembangan investasi yaitu:  

a. Lemahnya pengelolaan SDA khususnya 

sektor pariwisata;  

b. Lemahnya kompetensi dan produktifitas 

tenaga kerja; 

c. Lemahnya akses konektivitas antar 

wilayah; dan 

d. Ketidakpastian usaha relatif tinggi 

khususnya perizinan. 

5. Peningkatan investasi di sektor pariwisata 

dapat memberikan efek multipliar terhadap 

pengembangan investasi pada industri 

barang galian bukan logam, industri agro & 

mina, serta tekstil. 
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