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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pembangunan baik di negara maju ataupun negara 

berkembang tidak selamanya memberikan dampak positif bagi 

pembangunan, tetapi juga dapat  berdampak negatif. Ketimpangan 

pembangunan yang terjadi disetiap wilayah atau negara yang 

diakibatkan oleh pengaruh globalisasi baik dari segi ekonomi, sosial, 

maupun budaya. Hal tersebut selalu menjadi faktor utama yang 

mengkibatkan terjadinya ketimpangan antar wilayah atau negara.  

Ketimpangan pembangunan yang selalu di tekankan pada 

ketimpangan pembangunan bidang ekonomi sebenarnya tidak 

selamanya benar, tetapi juga berkaitan dengan seluruh aspek yang dapat 

meningkatkan produktifitas serta kemajuan bagi wilayah atau negara 

tersebut. Tetapi realita yang tejadi pada pembangunan di banyak negara 

berkembang lebih ditekankan pada pembangunan bidang ekonomi saja. 

Sebagimana yang dikemukakan oleh Siagian (1984) bahwa 

keterbelakangan yang dihadapi oleh banyak negara yang sedang 

berkembang adalah pada bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi juga 

dianggap sebagai salah satu faktor utama dalam meningkatkan 

produktifitas ekonomi serta kemajuan pada berbagai aspek dalam suatu 

wilayah atau negara.  
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Indonesia sebagai salah satu dari sekian banyak negara sedang 

berkembang di tuntut untuk dapat memaksimalkan kinerjanya dalam 

berbagai aspek terutama bidang ekonomi, hal ini dikarenakan bidang 

ekonomi dianggap menjadi salah satu faktor utama suatu negara dapat 

dikatakan maju atau berkembang. Tujuannya adalah untuk mengetahui 

tingkat kesiapan negara dalam menghadapi globlalisasi, sehingga 

dengan ini pemerintah harus mempersiapkan beberapa strategi khusus 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia 

yang kuat dan stabil. 

Maka dalam hal ini pemerintah dalam kebijakannya harus 

menerapkan otonomi daerah, hal ini dikarenakan otonomi daerah 

merupakan suatu kebutuhan bagi pemerintah, karena pemerintah tidak 

mungkin dapat secara menyeluruh menangani permasalahan yang 

terdapat di daerah. Oleh sebab itu otonomi daerah diharapkan dapat 

memberikan kemudahan pemerintah dalam melaksanakan 

pembangunan daerah, dan diharapkan dengan pelaksanaan otonomi 

daerah ini tidak terjadi lagi ketimpangan pembangunan antar daerah. 

Pembangunan daerah yang pada hakekatnya merupakan bagian 

dari pembangunan nasional yang juga membangun manusia seutuhnya 

dan seluruh masyarakat Indonesia hal ini terdapat dalam Buku 

Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 

(2007). Pembentukan otonomi daerah ini bertujuan untuk memberikan 

kemudahan pada daerah dalam mengurus dan mengatur kepentingan 
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daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat menggali 

potensi yang dimiliki oleh daerah dan dapat memaksimalkan koordinasi 

daerah dalam malakukan pembangunan, hal ini dikarenakan potensi 

yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah sangatlah beragam pada setiap 

sumberdaya, sehingga dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran 

sebagai pelaku utama dalam meningkatkan pembangunan, sedangkan 

pemerintah pusat hanya sebagai fasilitator dan koordinator terhadap 

pemerintah daerah dalam melaksakan pembangunan nasional. 

Pelaksanaan pembangunan daerah yang merupakan bagian dari 

otonomi daerah ini telah diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang  

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah  Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan 

dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan 

dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan 

kesejahteraan daerah dan pembangunan daerah. Adanya otonomi 

daerah ini juga sesuai dengan arahan dan tujuan yang tertuang dalam 

Propenas (Program Pembangunan Nasional), kota-kota dan wilayah 

lain di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan 
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harus mengantisipasi peluang dan tantangan yang akan ditimbul oleh 

adanya kebijakan regionalisasi (Riyadi, 2002). 

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan 

pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator 

keberhasilan pembangunan (Todaro, 2006) Pembangunan wilayah yang 

ditinjau dari aspek ekonomi harus menjadi prioritas utama suatu daerah 

karena pembangunan ekonomi dianggap sebagai pelopor atau 

penggerak ekonomi nasional. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah 

pemerintah sebelumnya telah melaksakan desentralisasi, pelaksanaan 

desentralisasi ini bertujuan untuk menjadikan pemerintah lebih dekat 

dengan masyarakat, sehingga pemerintah dapat secara maksimal dalam 

melakukan pelayanan bagi masyarakat. Pemerintah kabupaten dan kota 

memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat mereka dari pada pemerintah pusat sehingga pelaksanaan 

otonomi daerah dianggap memberikan dampak positif bagi 

pembangunan serta kemajuan ekonomi. 

Pelaksanaan desentralisasi yang sering diikuti dengan adanya 

pemekaran wilayah dianggap memberikan dampak positif, karena 

semakin kecil wilayah yang tergabung dalam pemerintahan maka akan 

semakin mempermudah pemerintah dalam melaksanakan otonomi 

daerah. Tetapi pada kenyataannya adanya pemekaran wilayah justru 

mengakibatkan tingginya tingkat ketimpangan antar wilayah, tujuan 

utama dari pemekaran wilayah itu sendiri ialah untuk percepatan 
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pembangunan dan pemerataan di wilayah tertentu, hal tersebut sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 : yang 

berdasarkan pada : kemampuan ekonomi, potens daerah, sosial budaya, 

sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, serta beberapa 

pertimbangan lain yang memingkinkan terselenggaranya otonomi 

daerah, sehingga dalam hal ini  pemerintah dapat meningkatkan taraf 

hidup masyarakat yang  bebas dari kemiskinan, kebodohan, 

keterbelakangan dan kesehatan yang buruk.  

Ketimpangan pembangunan yang tejadi di beberapa wilayah atau 

daerah dapat di lihat dari pertumbuan ekonomi dan juga tingkat 

kesejahteraan daerah, sebagimana yang dikemukankan oleh Arsyad 

(2005) menyatakan bahwa dalam melaksakan pencapaian tujuan 

pembangunan ekonomi daerah diperlukan kebijakan pembangunan 

yang didasarkan pada kekhasan daerah (endogenous development), 

dengan menggunkan potensi sumberdaya lokal yang dimiliki daerah. 

Kecendrungan penguasaan ekonomi suatu daerah yang tidak tersebar 

secara merata maka dapat meningkatkan ketimpangan antar wilayah 

tersebut. Perbedaan potensi di Indonesia menyebabkan kesenjangan 

yaitu : kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar desa dan kota 

kesenjangan antara golongan pendapatan (Nindyantoro, 2004). 

Kesenjangan antara wilayah desa dan kota terus saja terjadi, hal ini 

dikarenakan tingginya tingkat populasi masyarakat di perkotaan 

sehingga pembangunan wilayah lebih banyak ditekankan di kota. 
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Walaupun sebenarnya potensi ekonomi yang dimiliki wilayah desa 

lebih tinggi di bandingkan kota. 

Ketika menetapkan sektor unggulan yang dimiliki suatu wilayah 

diharapkan dapat mengoptimalkan pengembangan atas sektor tersebut, 

sehingga dapat melaksanakan pembangunan ekonomi secara maksimal. 

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu wilayah merupakan 

rangkaian kegiatan yang dihimbau oleh pemerintah, bersama-sama 

dengan masyarakat, hal ini agar pembangunan yang dilakukan bukan 

hanya memberikan dampak terhadap pemerintah tetapi juga pada 

masyarakat. Keberhasilan pembangunan ekonomi dan juga pelayanan 

masyarakat ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur pertumbuhan suatu 

daerah. 

Letak geografis yang dimiliki oleh suatu daerah dapat menjadi 

daya tarik tersendiri bagi daerah, hal ini sesuai dengan yang di 

kemukakan oleh Tarigan (2007) dimana wilayah akan selalu 

menggambarkan balas jasa bagi faktor-faktor produksi yang di hasilkan 

pada setiap pengoperasi faktor produksi di daerah tersebut (tanah, 

modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara tidak langsung 

hal ini dapat menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. 

Kemakmuran suatu wilayah tidak selalu ditentukan oleh besarnya nilai 

tambah yang diperoleh dari wilayah tersebut tetapi juga seberapa besar 

terjadi transfer payment, yaitu bagian pendapatan yang diperoleh dapat 

mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah. 
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Secara geografis kabupaten Mukomuko yang teletak di provinsi 

Bengkulu merupakan kabupaten baru yang awalnya merupakan bagian 

dari kabupaten Bengkulu Utara tetapi karena adanya pemekaran 

wilayah pada tahun 2003 maka menjadi kabupaten Bengkulu Utara dan 

kabupaten Mukomuko. Perkembangan perekonomian di kabupaten 

Mukomuko didukung oleh sektor industri, sektor perdagangan dan juga 

sektor pertanian. Perkembangan perokonomian sektor pertanian 

memiliki peran yang cukup besar dalam kontribusinya terhadap PDRB, 

sektor pertanian memberikan kontribusinya hampir 50 persen dari 

PDRB dan juga mengurangi tingkat pengangguran yang menyerap 

tenaga kerja kurang lebih 40 persen dari jumlah angkatan kerja yang 

terdapat di kabupaten Mukomuko. 

GAMBAR 1.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan PDRB Kabupaten 

Mukomuko 2011-2015. 

 

Sumber :  BPS Kabupaten Mukomuko 
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Jika dilihat dari gambar diatas maka diketahui pertumbuhan 

ekonomi di kabupaten Mukomuko dalam kurun waktu lima tahun 

mengalami fluktuasi. Terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi pada tahun 2011 sebesar 5.73 persen, meningkat pada tahun 

2012 sebesar 0.51 persen menjadi 6.24 persen, kemudian pada tahun 

2013 meningkat kembali menjadi 6.36 persen, tetapi pada tahun 2014 

menurun sebesar 0.35 persen menjadi 6.01 persen, dan tahun 2015 

mengalami penurunan kembali menjadi 5.68 persen. 

Pada tabel 1.1 dapat diketahui sektor ekonomi unggulan yang 

menjadi sektor basis kabupaten Mukomuko pada tahun 2015 adalah 

lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan 

kontribusinya terhadap PDRB hampir 50 persen yaitu sebesar 45.56 

persen, sedangkan provinsi Bengkulu hanya sebesar 29.42 persen 

berada jauh dibandingkan kabupaten Mukomuko, lapangan usaha 

kedua yang juga memberikan kontribusi yang cukup tinggi di 

kabapaten Mukomuko ialah lapangan usaha perdagangan besar dan 

eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 15.83 persen, 

sementara kontribusi yang diberikan  provinsi Bengkulu hanya sebesar 

14.56 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri 

pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 11.90 persen dari total 

PDRB di kabupaten Mukomuko dan kontribusi lapangan usaha industri 

pengolahan provinsi Bengkulu yang berada pada 6.26 persen dari 

jumlah PDRB provinsi Bengkulu. Perbedaan tingkat kontribusi ini juga 
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diikuti oleh sektor-sektor lainnya, pada sektor-sektor tertentu kontribusi 

yang diberikan oleh sektor ekonomi terhadap peningkatan PDRB di 

provinsi Bengkulu berada lebih tinggi dibandingkan tingkat kontribusi 

yang diberikan sektor tersebut di kabupaten Mukomuko. 
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TABEL 1.1 

Perbandingan Struktur Ekonomi Kabupaten Mukomuko dan Provinsi Bengkulu Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) 

Lapangan Usaha 
Mukomuko Bengkulu 

2011 2012 2013 2014* 2015** 2011 2012 2013 2014* 2015** 

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 47.65 47.15 46.86 46.23 45.56 32.13 31.74 31.13 30.24 29.42 

B Pertambangan dan Penggalian 3.77 3.67 3.56 3.42 3.27 4.11 4.11 3.96 3.98 3.83 

C Industri Pengolahan 11.33 11.41 11.50 11.72 11.90 6.08 6.15 6.23 6.28 6.26 

D Pengadaan Listrik dan Gas 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 

E 
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah 

dan Daur Ulang 
0.23 0.22 0.21 0.20 0.19 0.27 0.26 0.24 0.24 0.23 

F Kontruksi 3.75 3.67 3.60 3.61 3.61 4.40 4.48 4.43 4.47 4.42 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 
14.73 15.10 15.28 15.53 15.83 13.84 13.84 14.10 14.30 14.56 

H Transportasi dan Penggudangan 3.94 3.97 4.02 4.12 4.22 7.63 7.62 7.66 7.73 7.85 

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.27 1.4 1.23 1.25 1.27 1.37 1.38 1.40 1.45 1.50 

J Informasi dan Komunikasi 1.05 1.05 1.05 1.05 1.07 4.00 4.02 4.11 4.20 4.26 

K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.35 1.41 1.41 1.40 1.40 3.30 3.50 3.54 3.53 3.48 

L Real Estat 1.85 1.86 1.89 1.93 1.96 4.26 4.35 4.42 4.46 4.50 

M,N Jasa Perusahaan 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 2.09 2.11 2.15 2.17 2.22 

O 
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

Jaminan Sosial Wajib 
6.53 6.64 6.74 6.86 6.97 8.29 8.23 8.40 8.47 8.74 

P Jasa Pendidikan 2.06 2.12 2.16 2.19 2.24 6.04 6.01 6.06 6.24 6.42 

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.24 0.24 0.23 0.24 0.24 1.40 1.41 1.41 1.46 1.51 

R,S,T,U Jasa Lainnya 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.71 0.69 0.67 0.70 0.72 

PDRB 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sumber : BPS Kabupaten Mukomuko  

Keterangan : *Angka Sementara, **Angka Sangat Sementara 
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Oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pemerataan 

pembangunan guna memaksimalkan pengelolaan sektor-sektor 

ekonomi yang ada di kabupaten Mukomuko, tidak hanya pada sektor 

unggulannya saja tetapi perlu adanya pengembangan pada sektor-sektor 

lain agar memilki kesetaraan, hal tersebut guna memaksimalkan 

pengembangan pembangunan di kabupaten Mukomuko. Adanya 

strategi-strategi khusus guna memaksimalkan pembangunan yang 

berbasis lingkungan dengan memanfaatkan potensi ekonomi ini juga 

harus mendapatkan dukungan penuh dari elemen-elemen pemerintah, 

swasta, dan juga masyarakat di kabupaten Mukomuko. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat 

dirumuskan beberapa pertanyaan yang yaitu : 

1. Sektor apakah yang menjadi sektor unggulan di kabupaten 

Mukomuko? 

2. Sektor apakah yang mengalami pertumbuhan paling cepat di 

Kabupaten Mukomuko? 

3. Bagaimana perbandingkan pertumbuhan sektor ekonomi di 

kabupaten Mukomuko? 

4. Bagaimana pola dan struktur ekonomi di kabupaten Mukomuko? 

4. Kebijakan apakah yang harus diterapkan di kabupaten 

Mukomuko? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan 

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan 

di kabupaten Mukomuko. 

2. Untuk mengetahui sektor apakah yang mengalami pertumbuhan 

paling cepat di kabupaten Mukomuko. 

3. Untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan sektor ekonomi di 

kabupaten Mukomuko. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pola dan struktur ekonomi di 

kabupaten Mukomuko. 

5. Untuk mengetahui kebijakan apakah yang harus diterapkan di 

kabupaten Mukomuko. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan manfaat dari sebuah penelitian maka manfaat yang 

akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univesitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, yang juga sebagai salah satu 

penerapan ilmu yang telah dipelajari. Sehingga dengan demikian 
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ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya.  

2. Bagi Universitas dan Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan dan 

pelengkap perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga dapat menjadi 

bahan acuan bagi penelitian dengan tema yang sejenis, sehingga 

dapat berkontribusi terhadap pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

3. Bagi Pemerintah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

bagi pemerintah daerah dalam menetapkan suatu strategi ataupun 

kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten 

Mukomuko, yang berorentasi pada sektor unggulan . 

 


