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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan satu kesatuan dengan 

pembangunan regional (daerah). Pembangunan nasional memiliki tujuan 

menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata termasuk pemerataan hasil 

pembangunan maupun pendapatan antar daerah. Pembangunan ekonomi 

suatu daerah berkaitan dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki 

masing – masing daerah, namun untuk mencapai sasaran yang diinginkan 

bukanlah pekerjaan yang mudah. 

Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah salah satu 

tujuan dari pembangunan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi 

juga harus disertai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. 

Ukuran ekonomi di daerah (provinsi atau kabupaten) menggunakan istilah 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB digunakan sebagai 

indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode 

tertentu. 

Untuk dapat melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi pada 

suatu negara, salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran 

adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan keadaan 

dimana kegiatan perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan 

masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat 

digunakan sebagai penentu arah pembangunan di masa yang akan datang. 
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Pada dasarnya upaya pembangunan daerah memiliki tujuan 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja yang dapat diakses oleh 

masyarakat di daerah. Dalam menempuh upaya tersebut, pemerintah dan 

masyarakat secara bersama – sama harus memiliki inisiatif untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan 

partisipasi masyarakat serta dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki 

mampu merancang sebuah strategi pembangunan perekonomian daerah. 

Menurut Lincolin Arsyad (1999), penelitian yang mendalam tentang 

keadaan tiap daerah harus dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi 

yang berguna bagi penentuan perencanaan pembangunan daerah yang 

bersangkutan. Perbedaan yang terdapat pada masing – masing daerah akan 

membawa dampak pembangunan dengan corak yang berbeda pula. Selain 

itu, pembangunan yang berhasil pada suatu daerah belum tentu memberikan 

manfaat yang sama pada daerah lain. Kebijakan dalam pembangunan suatu 

daerah harus memperhatikan kondisi yang berkaitan dengan masalah, 

kebutuhan, dan potensi dari daerah yang bersangkutan. 

Otonomi daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk 

mengefektifkan pembangunan daerah. Otonomi daerah memberikan output 

daerah – daerah otonom yang mampu berkembang menyesuaikan kondisi 

yang dimiliki. Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah dan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah bentuk dukungan dari 

pemerintah terhadap perkembangan pembangunan perekonomian daerah. 
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Undang – Undang tersebut merupakan landasan bagi daerah untuk 

membangun daerahnya secara mandiri dengan lebih mengandalkan potensi 

yang dimiliki daerah. Undang – Undang ini juga memberikan peranan yang 

lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merancang pembangunan daerah 

yang sesuai dengan keinginan masyarakat sekitar. 

Peranan pemerintah daerah semenjak diberlakukannya otonomi daerah 

menjadi semakin besar. Peranan tersebut diikuti pula dengan tantangan dan 

tuntutan untuk dapat membangunan daerah sesuai dengan corak daerah. 

Konsekuensi dari diberlakukannya otonomi daerah tersebut adalah 

pemerintah daerah harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat 

sekaligus menjalankan roda pemerintahan untuk mencapai pembangunan 

yang diinginkan. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari kemajuan 

perekonomian suatu daerah. Indikator tersebut adalah pertumbuhan ekonomi 

secara agregat yang dapat dihitung melalui Produk Domestik Regional 

Bruto PDRB rata – rata yang tertimbang dari tingkat pertumbuhan 

sektoralnya. Hal tersebut menunjukkan apabila suatu sektor memiliki 

kontribusi besar dan pertumbuhannya sangat lamban maka dapat 

menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara agregatif. Hal yang 

sebaliknya, apabila suatu sektor memiliki kontribusi yang besar terhadap 

totalitas pembangunan serta diikuti pertumbuhan yang cepat maka dapat 

mempercepat pertumbuhan ekonomi. Analisis terhadap PDRB digunakan 
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sebagai alat ukur kontribusi yang menunjukkan kemampuan sumber daya 

yang dihasilkan oleh daerah. 

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik spesifikasi 

perekonomian yang dibangun dengan mengandalkan sektor pertambangan 

dan penggalian sebagai leading sektor. Hal tersebut tercermin dari besarnya 

sumbangan sektor pertambangan dan penggalian yang diwakili oleh 

pertambangan minyak, gas, dan panas bumi terhadap PDRB Sumatera 

Selatan. 

 

 
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 

GAMBAR 1.1 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan 

Tahun 2011 – 2014 (persen) 

Gambar 1.1 diatas menunjukkan selama tahun 2011 hingga 2014, laju 

pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan memiliki kecenderungan menurun. 

Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan sebesar 6,36 

persen, kemudian meningkat pada tahun 2012 menjadi sebesar 6,83 persen. 
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Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2013 menjadi sebesar 5,4 

persen dan tercatat pada tahun 2014 menjadi sebesar 4,68 persen. 

Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) merupakan salah satu dari 17 

(tujuh belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki luas 

wilayah 2.772,56 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 344.932 jiwa 

pada tahun 2014. Sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki 

kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang luas 

untuk mengelola, merencanakan, dan memanfaatkan potensi ekonomi secara 

optimal yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu. 

 

 
Sumber : BPS Kab. Ogan Komering Ulu 

GAMBAR 1.2 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Tahun 2011 – 2014 (persen) 

Jika diperhatikan selama periode 2011 hingga 2014, siklus ekonomi di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu secara agregat cenderung mengalami 

penurunan. Perekonomian Ogan Komering Ulu pada tahun 2014 mengalami 

perlambatan dibanding pertumbuhan tahun – tahun sebelumnya. Laju 

pertumbuhan PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu tahun 2014 mencapai 
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3,57 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 4,34 persen. Menurunnya 

pertumbuhan tersebut disebabkan menurunnya sumbangan sektor pertanian, 

kehutanan dan perikanan serta  sektor pertambangan dan penggalian. 

 
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Selatan 

GAMBAR 1.3 

Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan Tahun 2014 

(miliar rupiah)  

Gambar 1.3 menunjukkan jika ditinjau dari segi nilai PDRB dan andil 

terhadap pembentukan PDRB Sumatera Selatan, dapat digambarkan 

perbandingan besaran PDRB Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan dimulai 

dari kontribusi yang terbesar yaitu Kota Palembang sebesar 78.173.101,40 

juta rupiah sampai dengan yang terendah yaitu Kabupaten Empat Lawang 

sebesar 2.836.434 juta rupiah. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan 

Kabupaten Pagar Alam tidak dimasukkan karena terbatasnya data penelitian 

yang belum dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten 

tersebut. 
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Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan daerah yang potensial 

untuk lebih dikembangkan dengan sektor – sektor unggulan yang 

menunjang, sangat diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini akan 

tercapai otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Oleh karena itu 

dibutuhkan kerjasama yang baik pemerintah daerah dengan masyarakat 

untuk menggali potensi dan pengelolaan sumber – sumber pendapatan yang 

ada agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. 

Selain penjelasan diatas, yang melatarbelakangi penelitian ini adalah 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga membutuhkan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi. Pemenuhan ekonomi 

yang ingin dicapai harus berorientasi pada penambahan pendapatan. 

Konsekuensi dari penambahan pendapatan tersebut adalah pemerintah 

daerah harus mampu memfokuskan pengembangan pada sektor – sektor 

potensial yang memiliki dampak pengganda yang besar terhadap sektor – 

sektor lainnya atau perekonomian secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menarik untuk dilakukan 

penelitian mengenai “Analisis Pembangunan Wilayah Berbasis Sektor 

Unggulan dan Strategi Pengembangannya : Studi Kasus Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Tahun 2010 – 2014”. 
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B. Batasan Masalah Penelitian 

Dalam penelitian ini, mengingat ruang lingkup pembangunan ekonomi 

daerah yang luas maka penelitian ini mengkaji sektor – sektor ekonomi yang 

ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan pendekatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) tahun 2010 sampai dengan 2014. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diteliti 

adalah sebagai berikut : 

1. Sektor apakah yang memiliki potensi sebagai sektor basis serta yang 

memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dan spesifikasi 

dengan bantuan alat analisis Location Quotient (LQ), Shift Share, 

Overlay serta Model Ratio Pertumbuhan (MRP)? 

2. Sektor manakah yang dapat digunakan untuk memacu pengembangan 

pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis Klassen Typology? 

3. Bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dan non unggulan 

untuk pembangunan wilayah dengan bantuan analisis SWOT? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal – hal sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui sektor yang memiliki potensi sebagai sektor basis 

serta yang memiliki keunggulan kompetitif atau daya saing dan 
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spesifikasi dengan bantuan alat analisis Location Quotient (LQ), Shift 

Share, Overlay serta Model Ratio Pertumbuhan (MRP). 

2. Untuk mengetahui sektor yang dapat digunakan untuk memacu 

pengembangan pembangunan dengan memanfaatkan alat analisis 

Klassen Typology. 

3. Untuk mengetahui  strategi pengembangan sektor unggulan dan non 

unggulan untuk pembangunan wilayah dengan bantuan analisis 

SWOT. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana penerapan dan 

implementasi teori – teori yang diterima pada saat kuliah di lapangan. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi mengenai 

kondisi perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan 

pemerintah terutama dalam bidang perekonomian. 


