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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya realitas kesenjangan pembangunan ekonomi di setiap kabupaten/kota 

di Indonesia atas sumber daya merupakan dampak dari proses pembangunan 

yang tidak merata. Biasanya  pembangunan suatu sarana dan pra-sarana pada 

umumnya lebih diutamakan pada pusat-pusat kota atau ibukota kabupaten/kota. 

Sehingga ketimpangan antar daerah terlihat jelas dengan tingkat pembangunan 

yang dilakukan selalu terfokuskan pada pusat-pusat perkotaan. Dengan sarana 

dan pra-sarana yang memadai di pusat-pusat perkotaan akan menjadi pusat 

kegiatan ekonomi, akibatnya penyebaran kegiatan ekonomi tidak merata dan 

berdampak pada kesenjangan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan antar 

daerah.

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses 

yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat 

meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1985). Tujuan pembangunan 

ekonomi suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Negara Dunia Ketiga atau yang lebih sering disebut dengan Negara Sedang 

Berkembang (NSB) merupakan negara-negara yang memerlukan perhatian lebih 

dalam aspek pembangunan ekonomi. Penyebab semakin meluasnya perhatian 

terhadap pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang ialah keinginan 

dari NSB untuk dapat mengejar ketinggalan dan meningkatkan kesejahteraan 

mereka.
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Pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur perekonomian 

yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, pertanian 

yang tangguh serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. 

Pertumbuhan ekonomi juga diperlukan untuk menggerakkan dan memacu 

pembangunan dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengatasi 

kesenjangan sosial ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelolah sumber daya yang ada membentuk kerjasama 

antar sektor swasta. Dalam upaya pembangunan daerah akan dimanfaatkan aspek 

–  aspek  secara  ekonomi  yang  berpotensi  untuk  dikembangkan.  Pelaksanaan 

pembangunan harus seimbang jangan sampai ada gerakan protes dari tiap daerah 

dan  memunculkan  potensi  disintegrasi  bangsa  dari  wilayah  Negara  Kesatuan 

Republik  Indonesia.  Isu  dan  kekhawatiran  akan  adanya  gerakan  disintegrasi 

tersebut  akhirnya  memunculkan  undang-undang  yang  memberikan  keleluasaan 

kepada daerah dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab 

yang sesuai  kondisi  dan potensi  wilayahnya.  Otonomi daerah itu sendiri  resmi 

dicanangkan oleh pemerintah pada tanggal 1 januari 2001. Tujuan diadakannya 

otonomi daerah adalah terciptanya pertumbuhan ekonomi, stabilisasi nasional dan 

pemerataan  pendapatan.  Adanya  kondisi  tiap-tiap  daerah  yang  berbeda 

menyebabkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga 

berbeda-beda.  Perbedaan  tersebut  diakibatkan  antara  lain  adanya  perbedaan 

potensi  sumber  daya  dan aktivitas  manusia  serta  pertumbuhan penduduk yang 
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dimiliki  oleh masing-masing wilayah.  Selain itu,  tidak dapat dipungkiri  bahwa 

pembangunan  ini  hanya  terkonsentrasi  di  daerah  pusat  saja  dan  kurang 

memperhatikan  daerah  pendukung.  Agar  pembangunan  dapat  berjalan  dengan 

seimbang dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa 

ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah.

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak 

positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang 

kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna 

meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan 

yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan 

solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil 

(Todaro,2004). Ketimpangan menyebabkan inefisiensi ekonomi, sebab 

ketimpangan yang tinggi, tingkat tabungan sevara keseluruhan di dalam 

perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan yang tinggi biasanya 

ditemukan pada kelas menengah. Meskipun orang kaya dapat menabung dalam 

jumlah yang lebih besar, mereka biasanya menabung dalam bagian yang lebih 

kesil dari pendapatan mereka, dan tentunya menabung dengan bagian yang lebih 

kecil lagi dari pendapatan marjinal mereka (Todaro, 2006). Dampak negatif inilah 

yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam 

pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah.

 Akan  tetapi,  usaha  untuk  menciptakan  pemerataan  atau  mengurangi 

ketimpangan  pendapatan  dalam suatu  proses  pembangunan  ekonomi  sangatlah 

sulit.  Terutama  disebabkan  karena  adanya  trade  off  antara  ketimpangan 
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pendapatan dengan laju pertumbuhan ekonomi, sebagaimana yang disebut dalam 

Kuznets Hypothesis (Todaro, 2003).

Selain itu masalah ketimpangan ekonomi antardaerah tidak hanya tampak 

pada wilayah kecamatan, kabupaten, provinsi melainkan juga pada antar Pulau 

Jawa dan luar Pulau Jawa, Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dan Kawasan 

Timur Indonesia (Katimin). Berbagai program yang dikembangkan untuk 

mengurangi maupun menghilangkan ketimpangan antardaerah selama ini ternyata 

belum mencapai hasil yang memadai. Alokasi anggaran pembangunan sebagai 

instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tampaknya lebih perlu 

diperhatikan. Strategi alokasi anggaran tersebut harus mendorong dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjadi alat untuk 

mengurangi kesenjangan/ketimpangan regional (Majidi, 1997).

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari dua pulau besar, yaitu 

Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dan 137 pulau-pulau kecil yang 

mengelilinginya, dihuni oleh beraneka ragam suku bangsa dengan adat istiadatnya 

yang juga berbeda, namun mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, 

sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan dan mencapai tujuan dan cita-cita 

tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkrit 

pencapain tujuannya. 

Percepatan pembangunan bisa terealisasi salah satunya jika didukung oleh 

infrastruktur wilayah yang memadai. Sementara itu kondisi infrastruktur strategis  

Nusa Tenggara Barat masih memprihatinkan serta masih terjadinya kesenjangan 
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pembangunan infrastruktur antarwilayah dan antarsektoral. Kondisi ini menjadi 

salah satu pemicu ekonomi biaya tinggi yang menghambat pertumbuhan ekonomi 

rakyat dan masuknya investasi.

Adanya kesenjangan pembangunan antar-wilayah di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang masih lebar seperti antara kota dan desa yang dimana 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah masih terfokus pada kota atau ibukota 

kabupaten atau ibukota Provinsi. Dan juga masih tingginya tingkat kemiskinan di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimana menandai suatu daerah bahwa 

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih belum baik.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan perekonomian 

di suatu daerah adalah dengan menganalisis atau menggali sektor-sektor yang 

memang memiliki keunggulan komparatif maupun memiliki keunggulan 

kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan keunggulan yang dimiliki suatu 

sektor ekonomi di suatu daerah dimana sektor tersebut mampu memenuhi 

kebutuhan domestik dan selebihnya mampu diekspor ke daerah lain. Sedangkan 

keunggulan kompetitif merupakan keunggulan yang di miliki suatu sektor 

ekonomi di suatu daerah dimana sektor tersebut mampu untuk bersaing atau 

memiliki daya saing di pasar.

Kemampuan suatu daerah khususnya kabupaten/kota yang berada di 

provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mengetahui sektor unggulan di daerahnya 

penting untuk dilakukan mengingat kontribusi sektor unggulan ini terhadap 

perkembangan perekonomian suatu daerah yang cukup memberikan andil besar. 

Hal ini berkaitan pada perkembangan perekonomian jangka panjang suatu 
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daerah/kawasan strategis yang diharapkan dapat membantu dalam masalah 

ketimpangan wilayah ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut :

a. Sektor apa saja yang memiliki potensi/unggulan Kabupaten/Kota 

di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

b. Bagimanakah pola/klasifikasi pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat?

c. Seberapa besarkah tingkat ketimpangan pembangunan antar 

Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat ?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini membatasi dari 8 

Kabupaten dan 2 Kota  yang diteliti hanya pada 7 Kabupaten dan 2 Kota yaitu 

Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, 

Bima dan Kota Mataram dan Kota Bima. Dikarenakan satu kabupaten yaitu 

Lombok Utara baru terbentuk pada tahun 2008 sehingga data yang diperoleh tidak 

lengkap.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

1. Menganalisis sektor potensi/unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat.
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2. Menganalisis pola/klasifikasi pertumbuhan ekonomi 

kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pembangunan antar 

kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Kegunaan Penelitian :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk 

dipertimbangkan dalam pengambil keputusan dan perencanaan 

pembangunan daerah.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang 

tertarik untuk meneliti hal yang sama.


