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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar  Belakang

Pembangunan ekonomi dapat dianggap sebagai suatu proses

pertumbuhan ekonomi atau proses peningkatan pendapatan nasional

perkapita. Untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi perlu juga

diperhatikan masalah pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan jalan

meningkatkan dan memperluas usaha-usaha untuk memperbaiki

penghasilan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil pembangunan

harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena dengan semakin

meningkatnya kesejahteraan rakyat akan dapat meningkatkan kemampuan

masyarakat untuk membangun daerahnya.

Selama ini pembangunan yang dilakukan  di Indonesia cenderung

mencakup semua bidang kehidupan dan kurang terfokus pada bidang-

bidang strategis sehingga tidak memberikan hasil yang berarti, bahkan

banyak menimbulkan pemborosan. Berdasarkan fenomena permasalahan

dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten atau Kota maka

diperlukan kebijakan pembangunan yang mampu membangun arah dan

prioritas pembangunan yang berdasarkan karakteristik daerah sehingga

dapat mencapai tujuan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan bersama.
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Salah satu upaya pemerintah untuk menyeimbangkan aktivitas

ekonomi pusat dan daerah adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang

Otonomi Daerah. Sebagai konsekuensi logis dari pemberlakuan Undang-

Undang Otonomi Daerah tersebut, tentunya daerah telah menerima

pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik

dari pemerintah pusat maupun dana dari pemerintahan daerah itu sendiri.

Pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan

kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan

pembangunan. Otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan

masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi,

keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara

pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah dalam rangka menjaga

keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain pemerintah

daerah dituntut untuk :

1. Mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam setiap

pengambilan keputusan politik dan pembangunan.

2. Birokrasi yang bersih dan berwibawa (clean and good government)

Dalam upaya pembangunan daerah akan dimanfaatkan aspek-aspek

yang secara ekonomi berpotensi untuk dikembangkan secara harfiah

potensi ekonomi dalam rangka pembangunan daerah dapat diartikan

sebagai kesanggupan, kekuatan dan kemampuan di bidang ekonomi yang

dimiliki suatu daerah untuk membangun daerah tersebut. Potensi ekonomi
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dapat berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis daerah

yang dekat dengan sarana dan prasarana serta pendukung lainnya.

Penggalian segala potensi yang ada terasa sangat penting untuk

mengembangkan kemandirian ditandai dengan semakin berkurangnya

ketergantungan kepada pemerintahan diatasnya, daerah lain maupun negara

lain atau bahkan dihilangkan.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu

daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) yang  menggambarkan tingkat kegiatan

perekonomian suatu daerah baik yang dilakukan masyarakat, swasta

maupun pemerintah, juga merupakan gambaran seberapa jauh pengaruh

masing-masing sektor ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi suatu

daerah. Dengan mengetahui pengaruh masing-masing sektor tersebut

maka kita bisa mengetahui sektor-sektor mana yang harus diprioritaskan

dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Dilihat dari

PDRB, tiap daerah memiliki tingkat pertumbuhan yang tidak sama dimana

perbedaan dari suatu daerah dengan yang lain sangat bervariasi karena

masing-masing daerah mempunyai perbedaan kuantitas dan kualitas

potensi ekonomi. Potensi ekonomi meliputi sektor dan subsektor yang ada

dalam regional daerah (Kepulauan Bangka Belitung)

Kepulauan Bangka Belitung dikenal sebagai penghasil timah dan

granit yang mendunia. Setelah kapitulasi dengan Belanda, Kepulauan

Bangka Belitung menjadi jajahan Inggris sebagai Duke of York’s Island.
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Semua ini tentu tak terlepas dari sejarah panjang pertambangan timah. Pada

era kolonial, kandungan timah yang sangat besar telah membuat Bangka

menjadi incaran bangsa asing. Belanda, Inggris, hingga para pedagang

Tionghoa.

Tabel 1.1 PDRB Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha
di Provinsi KepulauanBangka Belitung

2010 – 2015

Sumber : Diolah dari BPS beberapa terbitan

Keterangan : *Sementara

** Sangat Sementara

Dari data diatas menunjukkan bahwa tingkat PDRB menurut

lapangan usaha terus meningkat tiap tahun nya.

Dengan Meningkatnya PDRB tiap tahunnya di harapakan

masyarakat di Provinsi Bangka Belitung mengalami peningkatan

pertumbuhan ekonomi,  sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat

tiap tahun nya serta mengurangi jumlah penduduk miksin di Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka, dapat

ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi pada masing-masing

Kabupaten yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

2. Sektor apa yang merupakan unggulan pada masing-masing

Kabupatendi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak melebar dan tujuan peneliti bisa

tercapai maka dalam peneliti ini, peneliti hanya membahas tentang bagian

pola pertumbuhan ekonomi antar Kabupaten pada Kepulauan Bangka

Belitung, dengan melihat PDRB-nya. Selain itu, juga hanya membatasi

pada masalah sektor – sektor apa saja yang dijadikan unggulan pada tingkat

Kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung.

D. Tujuan Penelitian

Mengacu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam

penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pola pertumbuhan ekonomi setiap Kabupaten di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung.
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2. Sektor unggulan di masing-masing Kabupatendi Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini

antara lain:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah di Provinsi Kepulauan

Bangka Belitungdalam menentukan kebijakan, khususnya mengenai

pengembangan potensi  Kabupaten di Kepulauan Bangka Belitung.

2. Sebagai bahan informasi bagi investor, dalam menentukan lokasi

investasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Sebagai bahan referensi atau perbandingan bagi peneliti berikutnya,

khususnya dalam penyempurnaan model analisis pertumbuhan

Kabupaten. Serta dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan strategi

pengembangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitungdan

pertumbuhan ekonomi di setiap Kabupaten .


