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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan meransang perkembangan kegiatan 

ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut, (Arsyad, 1999: 298). 

Pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diukur melalui pertumbuhan 

ekonomi yang sekaligus indikator tersebut memberikan gambaran tentang sejauh 

mana aktivitas perekonomian daerah pada periode tertentu telah menghasilkan 

pendapatan bagi masyarakat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan 

per kapita. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh 

keunggulan koperatif suatu daerah, spesialisasi wilayah, serta potensi ekonomi 

yang dimiliki daerah tersebut. Oleh karena itu pemanfaatan dan pengembangan 

seluruh potensi ekonomi menjadi prioritas utama yang harus digali dan 

dikembangkan dalam melaksanakan pembangunan ekonomi daerah secara 

berkelanjutan, (Nur Hidayati, 2012). 

Strategi pengembangan wilayah yang tepat merupakan urgensi dan 

kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan baik oleh daerah yang masuk dalam 

kategori maju maupun daerah yang masih relatif tertinggal karena mampu 

mengurangi kesenjangan antar wilayah pembangunan. Dalam realitasnya setiap
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daerah tentu memiliki beberapa persamaan dan perbedaan kondisi daerah. 

Perbedaan kondisi ini akan membawa implikasi pada corak pembangunan yang 

diterapkan. Menurut Aryad (1999) peniruan mentah-mentah pola kebijakan yang 

pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberikan 

manfaat yang sama bagi daerah lainnya. Dalam pembangunan suatu daerah, maka 

kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan. 

Pengembangan suatu wilayah berbasis sektor / sub sektor unggulan 

merupakan strategi pengembangan kapasitas dan kegiatan ekonomi masyarakat di 

suatu wilayah untuk meningkatkan derajat kemajuan ekonomi masyarakat lokal. 

Pada gilirannya, hal ini diharapkan mampu menjadi kontributor penting bagi 

peningkatan pendapatan daerah tersebut. Oleh karenanya, perlu strategi 

pengembangan yang tepat, guna mampu menemukenali dan menggali potensi 

ekonomi di suatu wilayah serta mampu menumbuhkembangkan kegiatan usaha 

ekonomi produktif yang berdaya saing (Knowledge Based Economy) sekaligus 

berbasis sumberdaya lokal (Resoure Based Economy). Pemilihan sektor / sub 

sektor unggulan sebagai basis pengembangan wilayah dan kerjasama antar pusat 

pertumbuhan adalah salah satu solusi.  

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan sektor / sub 

sektor yang mempunyai keunggulan baik ditinjau dari sisi penawaran maupun 

permintaan. Dari sisi penawaran dicirikan oleh superiotas dalam pertumbuhannya 

pada kondisi biofisik, teknologi, dan kondisi sosial ekonomi produsen di wilayah 

tersebut. Kondisi sosial ekonomi dimaksud mencakup penguasaan teknologi, 

kemampuan sumberdaya manusia, infrastruktur misalnya pasar dan kebiasaan 
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produsen setempat. Sedangkan dari sisi permintaan, dicirikan oleh kuatnya 

permintaan pasar domestik maupun internasional.  

Tabel 1.1  

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Provinsi Kalimantan Selatan 

Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2007-2011 (%) 

 

No 
LAPANGAN 

USAHA  
2007 2008 2009 2010 2011 Rerata 

1 Pertanian 5,72 6,74 6,35 2,43 3,91 5,03 

2 
Pertambangan dan 

Penggalian 
5,05 7,56 3,61 7,57 6,53 6,06 

3 Industri Pengolahan 2,94 2,80 2,51 2,87 3,18 2,86 

4 
Listrik dan Air 

Bersih 
4,14 4,60 4,95 7,79 6,93 5,68 

5 Bangunan 6,90 5,60 5,95 6,48 7,68 6,52 

6 
Perdagangan, Hotel 

dan Restoran  
6,18 7,29 5,88 6,89 8,21 6,89 

7 
Pengangkutan dan 

Komunikasi 
8,23 6,69 5,98 6,44 6,99 6,87 

8 

Keuangan, 

Persewaan Dan Jasa 

Perusahaan 

15,36 5,96 7,67 7,19 6,54 8,54 

9 Jasa-Jasa 6,65 6,84 6,94 8,19 8,73 7,47 

Sumber : Data Diolah, 2013 (Lampiran 17) 

Pada tabel 1.1 dari tahun 2007-2011 keseluruhan terjadi fluktuasi 

pertumbuhan ekonomi sektoral tiap tahunnya, artinya terjadi peningkatan dan 

penurunan tiap tahunnya. Dilihat dari rata-rata tingkat pertumbuhan setiap sektor 

di Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir tahun 

2007-2011, sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi sektoral 

tertinggi yaitu sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan dengan rata-rata 

8,54 persen, diikuti sektor Jasa-jasa dengan rata-rata pertumbuhan 7,47 persen, 

sedangkan di posisi ketiga ditempati sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran 

dengan rata-rata pertumbuhan 6,89 persen.  
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Berdasar draf RTRW Kalimantan Selatan tahun 2007-2025, telah disusun 

rencana kawasan strategis dalam upaya mempercepat pembangunan berdimensi 

tata ruang dan berdimensi pemanfaatan SDA secara optimal, kawasan-kawasan itu 

meliputi : (1) Kawasan Pegunungan Meratus; (2) Kawasan Pesisir dan Pulau 

Kecil (3) Kawasan Rawa Potensial Batang Banyu; (4) Kawasan Metropolitan 

Banjarmasin; (5) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu atau KAPET;       

(6) Kawasan Industri; (7) Kawasan Pelabuhan dan Bandar Udara, dan  (8) 

Kawasan Pembangkit Energi Listri. Selanjutnya berdasarkan pembagian kawasan 

strategis ini ditentukan rencana pembagian tiga wilayah pembangunan yang 

meliputi : (1) Wilayah pembangunan Kayu Tangi dengan pusat pertumbuhannya 

di Bajarmasin; (2) Wilayah pembangunan Banua Anam / Pahuluan dengan pusat 

pertumbuhannya di Kota Barabai; dan (3) Wilayah pembangunan Tanah Bumbu / 

Timur Tenggara dengan pusat pertumbuhannya di Kota Batulicin.  

Salah satu tujuan utama dari penelitian ini  yaitu mengklasifikasikan sektor 

usaha berdasarkan nilai SLQ (Static Location Quotient) dan DLQ (Dynamic 

Location Quotient) dimana dari hasil analisis tersebut dapat diidentifikasinya 

sektor-sektor yang merupakan sektor unggulan, sektor andalan, sektor prospektif 

dan sektor tertinggal. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui 

pertumbuhan ekonomi dan pola struktur perekonomian pada Kota dan Kabupaten 

di Provinsi Kalimantan Selatan. 

 Dari latar belakang diatas  maka penulis akan mencoba meneliti tentang   

“ Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Penetapan Sektor Ekonomi 

Unggulan di Provinsi Kalimantan Selatan” 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana profil wilayah di Propinsi Kalimantan Selatan ? 

2. Berapa besar pertumbuhan ekonomi pada tingkat Kota dan Kabupaten di 

Propinsi Kalimantan Selatan ? 

3. Bagaimana Klasifikasi Sektor Ekonomi Unggulan, Andalan, Prospektif 

dan Tertinggal pada tingkat Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan 

Selatan ? 

4. Bagaimana pola dan struktur ekonomi pada tingkat Kota dan Kabupaten 

di Propinsi Kalimantan Selatan tahun ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui profil wilayah Propinsi Kalimantan Selatan ? 

b. Untuk mengetahui berapa besar pertumbuhan ekonomi pada tingkat 

Kota dan Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan. 

c. Untuk Mengetahui Klasifikasi Sektor Ekonomi Unggulan, Andalan, 

Prospektif dan Tertinggal pada tingkat Kota dan Kabupaten di 

Provinsi Kalimantan Selatan. 

d. Untuk mengetahui pola dan struktur ekonomi pada tingkat Kota dan 

Kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan . 

2. Manfaat Penelitian  

a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan 

pertimbangan kepada pemerintah Kota dan Kubupaten maupun 



6 
 

pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan selaku pengambil kebijakan 

dan keputusan khususnya dalam permasalahan pembangunan 

ekonomi regional. 

b. Dapat memperluas wawasan dan pengatahuan penulis maupun 

pembaca khususnya mengenai pembangunan ekonomi regional. 

c. Sebagai bahan informasi dan acuan bagi para peneliti dan rekan 

mahasiswa yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama 

yang berkaitan tentang Pertumbuhan Ekonomi, Klasifikasi Sektor 

Unggulan, Andalan, Prospektif dan Tertinggal, Serta Pola dan 

Struktur Ekonomi pada suatu daerah atau wilayah tertentu.   

 

D. Batasan Masalah  

Penelitian ini dibatasi pada profil wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, 

pertumbuhan ekonomi, identifkasi sektor-sektor unggulan, andalan, prospektif dan 

tertinggal, serta pola dan struktur ekonomi tingkat Kota dan Kabupaten di 

Provinsi Kalimantan Selatan. 
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