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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas 

manusia dan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan 

berdasarkan pada kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi dan serta harus 

memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengaju 

pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal ditunjukkan untuk 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang berdaulat, keadilan sejahtera, 

mandiri maju dan kokoh kekuatan moral dan etikanya. 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan 

Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 

merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana aman, 

tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, 

bersahabat, tertib dan damai. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut 

maka pemerintah harus dapat memanfaatkan secara maksimal sumber daya 

yang ada serta seluruh potensi yang ada secara maksimal dan jujur. 

Pembangunan Nasional yang selama ini dilaksanakan oleh 

pemerintah cenderung sentralistik dan terpusat, hal tersebut tercermin 
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dengan berperannya kota-kota besar seperti Jakarta sebagai kota yang 

mempunyai multi fungsi. Dalam hal ini adalah sebagai pusat pemerintahan, 

pusat bisnis, pusat industri dan lain sebagainya. Terpusatnya perekonomian 

di Indonesia dipicu dengan tersedianya faktor-faktor produksi dan potensi 

pasar, tetapi juga disebabkan dengan adanya pusat birokrasi yang terjadi. 

Dengan adanya fenomena di atas, menunjukkan bahwa adanya hubungan 

yang signifikan kegiatan birokrasi dengan kegiatan usaha ekonomi di 

Indonesia yang cenderung sentralistik. Keadaan tersebut secara tidak 

langsung akan menghambat perkembangan daerah dan menyebabkan 

adanya kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah semakin tajam. 

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut maka 

pemerintah daerah berusaha untuk memperdayakan tingkat kemampuan 

ekonomi masing-masing sektor. Hal tersebut mengingat kemampuan 

masing-masing daerah untuk menciptakan pendapatan asli daerah 

mempunyai korelasi yang positif terhadap eksis dan tidaknya kemampuan 

yang telah dimiliki. Tolok ukur ini menjadi sangat penting dan menjadi 

pilihan fundamental untuk digunakan dalam rangka untuk menyikapi 

perubahan yang begitu cepat itu betul-betul terjadi. Seiring dengan prinsip 

demokrasi, iklim perubahan akan memberikan kontribusi dalam 

memberikan ruang dan peran serta masyarakat secara terbuka. 

Terkait dengan fenomena tersebut maka tingkat kemampuan daerah 

dengan pemanfaatan sumber daya dimiliki merupakan syarat wajib yang 

harus digali dan dimanfaatkan secara maksimal. Kenyataan tersebut akibat 
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adanya pandangan secara umum yang lebih disandarkan pada asumsi 

dengan besarnya pendapatan asli daerah yang telah dimiliki suatu daerah. 

Kenyataan menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini banyak terdapat 

kesenjangan atau ketimpangan pembangunan antar suatu daerah, hal 

tersebut dapat diketahui pada tingkat pembangunan antara kawasan barat 

Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Kenyataan tersebut menunjukkan 

bahwa pembangunan kawasan barat Indonesia menjadi pusat-pusat 

pertumbuhan atau pengembangan pembangunan, sehingga yang terjadi yaitu 

adanya perbedaan yang sangat mencolok dari kedua wilayah tersebut. 

Provinsi Papua Barat  merupakan kepulauan di wilayah Timur 

Indonesia  yang memiliki potensi yang besar pada bidang pertanian, potensi 

laut dan potensi sumber daya pertambangan serta energi yang cukup 

menjanjikan. Namun demikian pengolahan serta pemanfaatan potensi-

potensi yang ada ini belum dilakukan secara optimal sehingga tingkat 

pembangunan yang ada di Provinsi Papua Barat  belum maksimal. Dampak 

yang terjadi dengan adanya kondisi tersebut yaitu kurangnya tingkat 

kesejahteraan dan adanya kesejangan pada wilayah kota atau Kabupaten 

yang terdapat di Provinsi Papua Barat. 

Sedangkan potensi ekonomi yang dipunyai Provinsi Papua Barat  

meliputi Sawit, tambang, cengkeh, pala, dll. Provinsi Papua Barat  juga 

telah menjadi penghasil dan pengekspor hasil tambang. Untuk potensi sosial 

budaya Provinsi Papua Barat  mempunyai beberapa hal yang unik yaitu 

antara lain Keaneka ragaman Hayati, potensi pariwisata, serta barmacam 
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adat dan ragam suku yang berbeda-beda. Provinsi Papua Barat  terdiri dari 

Tujuh Kabupaten mulai dari Fak-fak, Kaimana, Manokwari, Kota Sorong, 

Raja Ampat, Sorong, Sorong Selatan.  

Segala upaya dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Papua 

Barat  untuk memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh semua 

Kabupaten, dimana dapat memberikan dampak positif untuk 

mengembangkan potensi yang dimiliki setiap daerah. Bertitik tolak dari 

latar belakang di atas, maka secara khusus akan dibahas mengenai kondisi 

tersebut melalui penelitian dengan judul “Analisis Pertumbuhan 

Ekonomi, Dan Kesenjangan Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua 

Barat Tahun 2006-2011” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Berapa besar pertumbuhan ekonomi pada tingkat Kabupaten/Kota di 

Provinsi Papua Barat  tahun 2006-2011? 

2. Bagaimanakah pola pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat  tahun 

2006-2011? 

3. Bagaimanakah tingkat kesenjangan pertumbuhan ekonomi pada tingkat 

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat  tahun 2006-2011? 
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C. Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada maka pada penelitian ini penulis hanya menganalisis 

tingkat pertumbuhan,kesenjangan dan perbedaan pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Papua Barat   

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui  pertumbuhan ekonomi pada tingkat 

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat  tahun 2006-2011. 

b. Untuk mengetahui pola pertumbuhan ekonomi pada tingkat 

Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat  tahun 2006-2011. 

c. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan pertumbuhan ekonomi pada 

tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat  tahun 2006-2011. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

informasi tentang perekonomian kabupaten yang ada di Provinsi Papua 

Barat, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh 

Pemerintah Daerah. 
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b. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan 

dan dapat dipergunakan sebagai perbandingan studi bagi penelitian dan 

diharapkan dapat memberikan sumbangan empiris mengenai pertumbuhan 

ekonomi, kesenjangan regional dan perbedaan pertumbuhan ekonomi. 

 

 

 

 


