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ProduK Domestik Regional 0ruto ODllS,) merupaKan sabh satu indiKator
yang menunjuKKan falftorfaKtor produFsi di dalam oiloyah urtuk
menghasiKan barang dan jasa aKhir otau menciptaKan Fndapatan dalam
suotu periode/Kurun uraKtu tertentu. Barang dan iasa ini Kemudian
digunaKan umuK Kepertuan Konsumsi magyaraKat, lembaga-lembaga nirlabo
dan pemerimah, inveffasi sena eKspor.

Penghitungan PDRB dilahuKan.deDgan duo cara penilaian voitu: atas dasar
no€a yang berlaKu di pasar podi saat teriadi transal$i dan atas harga pada
tahun dasar tertemu yangi.disebut harga Konstan.
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Nilai PDI{B yang tercipta pada suatu periode/tahun tertemu apabila dibagi
dengan jumlah penduduK peftengahsn tahun aKan diperoleh PDRB per

Kapita"
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PDRD per Kapita cenderung tbrus menuQiut<kan pening(aton. PDT{B per

kapita Nusa Tenggara Timur pada tahun 2006 sebesar'Rp'3.881.(t2{;
Kemudian pada tahun 2oo? meninEKat meniadi Rp.+.3o1.535' dan meningKat
lagi meojadi?p.{.%8..r86 pada tahun 2oo8.
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penilaian PDRB atas dosar haua berlaKu belum dapat memberiKan
gambaran adanya suatu p€rubahan penurunan/peningKatan eKonomi secaro
riil Karena masih dipengaruhi oleh horga barang dan jasa aKhir pada tahun
terientu. oleh Karena itu, perubahan produKsi afian tercermin pada
perubahan PDRB otas dasar harga Konstan vang selaniutnva digunaKan
dalam penghitungan pertumbuhan eKonomi.

pada tahun 2qo8 peftumbuhan eKonomi N"fT tercmat sebesar
+,81 persen, atau melambiyr dibanding tohun{ahun sebelumnya dimana pada
tahun 2006 tercatart 5,o8 persen dan tahun 2oo7 sebesar 5,15 persen,
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Pertumbuhon eKonomi NTT tahun 2oo8 sebesar +.81 persen utamanya
disoKong oleh sel(tor pertanian sebesar L,+7 persen. Kemudian secara
benurut-turut dari seKtor jasa-jasa sebesar 1,JB persen; perdagangan, hotel
sebesar o,79 per$en; seKtor penangfiutan dan Komunifiasi sebesar o,78
persen. seKtor lainnya beroda pada Kisaran pertumbuhan aftara o'oo
sampai dengan o,19 persen.

Eerbeda dengan tahun 2oo2, perrumbuhon PD?S paling banyaK disokong
olen sertorjasa-jasa yaKni sebesar 1,60 persen. BeriKutnya selftor peftanian
sebesar 1,u persen, seKtor perdagangan o,82 persen dan seKtor lembaga
Keuangan dan jasa perusahaan.
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sumbangan masing-masing seKtor eKonomi (apangan usaha) meniodi ciri
DereKonomian dari suotu daerah. sumbangan sef(tor tersebut secara
Kuontitatif dapat diuKur dengan indiKator 'peraDan PDRB menurut
lapangan usaha 'ata$ dasar harga yang berlaKu
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Pada tahun 2oog peranaD seKtor pertanian merupaKan seKtor penygmbang

terbesar, yahu sebesar goJg persen terhadap toet PDR0. Peringftdt
beriKutnya adalah seKtor jasa-jasa sebesar 23'52 persen clan sertor
perdagangan, hotet, dan restoran sebesar $,65 persen SedangKan seKtor
lainnya yang merupoKan gabungan dari seKtor-seKtor memberiKan
sumbangan sebesar 2o!.{l persen. Keadaan tersebut menunjuKan bahuja
NTr masih merupaKan doeroh agraris dengan produK andalannya adalah
Komoditi tanaman pangan (padi, jagung, dan,Kacang-Kacangan).
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Saiian PDIB menurut penggunaant memperlihatKan romposisi permimaan
aKhir 6hil dendtot menurut Komponennya.
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