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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional saat ini telah dihadapkan pada banyak tantangan

yaitu tantangan pertama berkaitan dengan kondisi eksternal seperti perkembangan

internasional yang berhubungan dengan liberalisasi arus investasi dan

perdagangan global. Sedangkan yang kedua bersifat internal, yaitu yang berkaitan

dengan perubahan kondisi makro maupun mikro dalam negeri yang meliputi

transformasi struktur ekonomi, masalah migrasi spasial dan sektoral, ketahanan

pangan, masalah ketersediaan lahan pertanian, masalah investasi dan permodalan,

masalah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), sumber daya manusia (SDM),

dan lingkungan.

Menurut Kunarjo (1997:29-55) pembangunan adalah suatu yang dinamis

dan berkelanjutan seiring dengan perkembangan setiap aspek kehidupan

masyarakat. Pembangunan nasional adalah usaha peningkatan kualitas manusia

dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berlanjut, berlandaskan

kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan

pembangunan nasional adalah untuk membangun tatanan kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan disegala

bidang terutama bidang ekonomi.
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 Dalam hal ini pemerintah daerah di Indonesia telah mengalami perubahan

seiring dengan diberlakukanya otonomi daerah, dengan mendekatkan pembuatan

keputusan ke daerah. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang perubahan atas

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, telah menyebabkan

pergeseran dalam pembangunan ekonomi yang bermula bersifat sentralis,

mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada

daerah untuk membangun wilayahnya termasuk dalam bidang ekonominya.

Pemberlakuan otonomi daerah juga berarti pemerintah daerah harus

memiliki rencana ekonomi daerah yang baik untuk menyediakan kesejahteraan

bagi penduduknya. Hal ini akan membawa angin segar bagi daerah untuk dapat

menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri sehingga

ketimpangan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor secara bertahap dapat

diperkecil.

Arsyad (2004:13) mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan

produk domestik bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau

lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah pertumbuhan

ekonomi terjadi atau tidak. Mengingat pentingnya pertumbuhan ekonomi regional,

maka setiap wilayah dituntut mampu mengembangkan potensinnya agar dapat

menciptakan keunggulan sektoral daerahnya, ini diharapkan agar sektor yang

memiliki keunggulan tersebut akan membawa prospek yang lebih baik untuk

dikembangkan, sehingga akan berdampak pada sektor-sektor lain untuk

berkembang serta berdampak positif terhadap PDRB (Produk Domestik Regional

Bruto) baik secara sektoral maupun perkapita.
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Kriteria utama keberhasilan pembangunan daerah adalah bentuk PDRB

(Produk Domestik Regional Bruto) secara sektoral maupun perkapita, oleh karena

itu PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) secara agregatif menunjukan

kemampuan suatu daerah tertentu dalam menghasilkan pendapatan dalam proses

produksi daerah yang bersangkutan, Propinsi Jawa Timur sendiri terbagi menjadi

38 Kabupaten/Kota, 29 Kabupaten dan 9 Kota seperti yang di gambarkan dalam

peta di bawah ini:

Gambar 1.1
Peta Jawa Timur

Sumber: Arifin,Z (2009)
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Propinsi Jawa Timur terbagi lagi menjadi beberapa koridor yang meliputi

Kabupaten/Kota yang ada di Propinsi Jawa Timur, yaitu :

1. Koridor Utara Selatan terdiri dari Kabupaten Gresik, Pasuruan, Mojokerto,

Sidoarjo, Malang, Blitar, dan Kota Surabaya, Batu, Pasuruan,  Mojokerto,

Malang, Blitar.

2. Koridor Barat Daya terdiri dari Kabupaten Jombang, Kediri, Tulungagung,

Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, dan Kota Kediri,

Madiun.

3. Koridor Timur terdiri dari Kabupaten Probolinggo, Situbondo, Bondowoso,

Lumajang, Jember, Banyuwangi, dan Kota Probolinggo.

4. Koridor Utara terdiri dari Kabupaten Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi,

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

(http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-sl-2006-maskanali-3330).

Masing-masing koridor memiliki sembilan sektor ekonomi yang dapat

dikembangkan potensinya sehingga dapat memberikan konstribusi terhadap

daerah masing-masing, kontribusi Koridor Utara Selatan (Kabupaten Gresik,

Pasuruan, Mojokerto, Sidoarjo, Malang, Blitar, dan Kota Surabaya, Batu,

Pasuruan,  Mojokerto,  Malang, Blitar) terhadap perekonomian Jawa Timur

sekitar 54%, Koridor Barat Daya sebesar 22%, Koridor Timur sebesar 12%, dan

Koridor Utara sebesar 11% (Maskan, Ali: 2006). Diantara keempat koridor

tersebut yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi adalah Koridor Utara

Selatan.
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Berdasarkan pembahasan di atas peneliti mengambil inisiatif untuk

meneliti sektor ekonomi unggulan, kontribusi sektoral dan pola pertumbuhan

ekonomi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah

daerah dalam membuat kebijakan dalam pengalokasian dana pembangunan

kepada setiap Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah

dapat disusun sebagai berikut :

1. Sektor ekonomi apa yang unggul di Kabupaten/Kota Koridor Utara Selatan

Jawa Timur?

2. Seberapa besar kontribusi sektoral ekonomi terhadap perekonomian masing-

masing Kabupaten/Kota Koridor Utara Selatan Jawa Timur?

3. Bagaimana pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di masing-masing

Kabupaten/Kota Koridor Utara Selatan Propinsi Jawa Timur?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah, agar penelitian ini terfokus pada tujuan

peneliti, maka ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada sektor ekonomi

yang unggul, kontribusi sektoral, pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten/Kota Koridor Utara Selatan Jawa Timur Tahun 2005-2009.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai

dengan dilakukannya penelitian terhadap suatu masalah yang telah dikemukakan
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pada bagian sebelumnya. Isi dan rumusan tujuan penelitian mengacu pada isi dan

rumusan masalah penelitian.

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai

dalam penelitian ini adalah :

a. Untuk mengetahui sektor ekonomi unggulan di Kabupaten/Kota Koridor Utara

Selatan Jawa Timur.

b. Untuk mengetahui besar kontribusi sektoral ekonomi terhadap perekonomian

Kabupaten/Kota Koridor Utara Selatan Jawa Timur.

c. Untuk mengetahui pola dan struktur pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota

Koridor Utara Selatan Propinsi Jawa Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian tentu mempunyai kegunaan (manfaat) penelitian yang

berguna bagi pemerintah dan pihak lain. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota

Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang

bermanfaat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan dalam hal penentuan

kebijakan alternatif dalam menggali dan mengembangkan potensi sektoral

ekonomi yang ada di tiap-tiap wilayah.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai referensi dan

dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang

mengadakan penelitian sejenis.


