
 

 
 

1

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah . 

Fenomena perekonomian di Indonesia belakangan ini begitu cepat 

berubah seiring dengan berjalannya waktu. Berbagai fakta ekonomi dan 

permasalahan  begitu kompleks perlu direspon dengan berbagai kebijakan 

yang tepat. Dinamika yang terjadi pada sektor  perekonomian Indonesia pada 

massa lalu menunjukan ketidak berhasilan dalam pembangunan bidang 

ekonomi. Meskipun pembangunan ekonomi pada massa lampau berorientasi 

dan memfokuskan pada pembangunan nasional dan mengutamakan 

pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi pilar-pilar pertumbuhan ekonomi 

masih sangat rapuh, dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berkualitas 

karena dinilai belum mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. 

Seiring dengan perubahan perekonomian yang akan terjadi di dunia, 

Indonesia harus mempersiapkan diri agar bisa memanfaatkan perubahan 

sebagai peluang  demi eksistensi bangsa serta agar terwujud masyarakat yang 

adil, makmur dan sejahtera dengan cara perencanaan pembangunan nasional. 

Pembangunan nasional mempunyai dampak atas pembangunan daerah, sebab 

daerah adalah bagian integral dari suatu negara. Indonesia sebagai suatu 

negara kesatuan, rencana pembangunannya meliputi rencana pembagunan 

nasional maupun rencana pembangunan dalam tataran regional. Pembangunan 

ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan 

struktur ekonomi daerah (Nadiatulhuda, 2007). Pelaksanaan pembangunan 
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Indonesia selama ini juga tidak terlepas dari pandangan pada pembangunan 

ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi 

berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur 

antara lain melalui Produk Domestik Bruto ( PDB ) pada tingkat nasional dan 

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) pada tingkat daerah baik Propinsi, 

Kabupaten maupun Kota. 

Undang- undang No. 32 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 

22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, telah menyebabkan pergeseran dalam 

pembangunan ekonomi yang bermula bersifat sentralisasi, mengarah pada 

desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk 

membangun wilayahnya termasuk dalam bidang ekonominya. Hal ini menjadi 

angin baru bagi sistem pemerintahan di Indonesia yang memberikan warna 

baru bagi penyelenggaraan pemerintahan secara multidimensi. Dari prespektif 

geoekonomi, pembangunan regional di semua sektor ekonomi yang meliputi, 

pertanian, pertambangan dan penggalian, industri penggolahan, listrik, gas 

dan air, bangunan atau konstruksi, perdangangan, hotel dan restaurant, 

pengangkutan, dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan, dan jasa 

perusahaan, jasa-jasa harus terus mengalami perbaikan.  

Namun demikian perbaiakan pembangunan regional di semua sektor 

ekonomi tersebut masih jauh dibanding potensinya. Sekiranyan semua daerah 

mampu meningkatkan intensitas pembangunan ekonomi wilayahnya secara 

profesional. Di dalam kerangka ekonomi daerah, pembangunan ekonomi 

adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola 
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sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan 

antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi daerah. Menurut 

Arsayd, (1999:289) untuk pencapaian yang menjadi tujuan pembangunan 

ekonomi daerah tersebut dibutuhkan kebijakan- kebijakan pembnagunan yang 

didasarkan pada kekhasan daerah (endogenous developmen), dengan 

menggunakan potensi sumberdaya lokal. 

Perbedaan kondisi daerah berimplikasi bahwa corak pembangunan 

yang seharusnya diterapkan di suartu daerah, sehingga penekanan dalam 

perencanaan pembangunan yang didasarkan harus pada ciri khas dan 

karakteristik suatu daerah. Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah 

kebijakan yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin 

agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki 

masing masing daerah. 

Pulau Madura merupakan salah satu kepulauan di propinsi Jawa 

Timur yang terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang dan 

Sumenep yang saat ini masih tergolong tertinggal dibanding wilayah 

sekitarnya. Dari tabel dibawah terlihat bahwa tingkat IPM empat kabupaten di 

Madura sangat rendah jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota di 

Koridor Utara Jawa Timur. Perbedaan nilai IPM tersebut menunjukkan 

rendahnya kualitas pembangunan dan rendahnya tingkat kesejahteraan 

masyarakat di pulau Madura, disini juga terlihat bahwa terjadi kesenjangan 

antara kabupaten di Madura dengan wilayah Koridor Utara Jawa Timur. 
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Tabel.1 1 
Perbandingan IPM Kabupaten di Madura dengan 

Kabupaten di Daerah Koridor Utara Jawa Timur Tahun 2006 – 2009 
 

 

 

         

 

 

      

 

          Sumber: BPS Jawa Timur  diolah 

Terlihat dalam tabel di atas hanya Kabupaten Sumenep dengan nilai 

IPM tertinggi dengan nilai 64,82  dan Kabupaten Bangkalan pada urutan yang 

kedua dengan nilai sebesar 64,52 pada tahun 2009, jika dirata- rata nilai IPM 

empat kabupaten di Pulau Madura termasuk dalam kategori menengah ke 

bawah. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain seperti Surabaya, 

Mojokerto, Sidoarjo, dan Gresik nilai IPM sudah di atas 70, yang berarti 

masuk dalam kategori menengah atas.  

Berikut perbandingan pendapatan perkapita empat kabupaten di pulau 

Madura jika di bandingkan dengan kabupaten/kota yang berada di koridor 

utara Jawa Timur. 

 

 

 

 

No Kota/kabupaten 2006 2007 2008 2009 

1 Mojokerto  70,61 71,99 72,51 72,93 
2 Surabaya 75,11 75,87 76,36 76,82 
3 Sidoarjo 74,54 74,87 75,35 75,88 
4 Lamongan 67,41 67,88 68,33 69,03 
5 Gresik 72,51 73,00 73,49 74,37 
6 Bangkalan 62,72 62,97  63,40 64,52 
7 Sampang  56,27 56,27 57,66 58,68 
8 Pamekasan 61,98 62,49 63,13 63,81 
9 Sumenep  63,08 63,71 64,24 64,82 
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Gambar. 1.1 
Perbandingan Pendapatan Perkapita Kabupaten di Madura dengan Kabupaten di 

Daerah Jawa Timur Koridor Utara Tahun 2006 
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      Sumber: BPS Jawa Timur diolah 

Gambar diatas menunjukkan bahwa pendapatan perkapita kabupaten-

kabupaten di Madura masih jauh dari rata-rata pendapatan perkapita 

kabupaten/kota di koridor utara Jawa Timur yakni sebesar (Rp. 13.553.475) 

Pendapatan perkapita Kabupaten Sumenep tahun 2006 (Rp.5.297.082), 

Kabupaten Bangkalan (Rp. 4.261.894), Kabupaten Sampang (Rp. 3.899.965), 

dan Kabupaten Pamekasan (Rp. 3.094.709.) (lampiran). Jika dibandingkan 

dengan pendapatan perkapita disebagian besar kota/kabupaten di Koridor 

Utara Jawa Timur sangatlah rendah. Perbedaan nilai pendapatan perkapita 

tersebut merupakan Indikator lain yang menunjukkan kesenjangan wilayah, 

hal tersebut juga menunjukkan tingkat kemakmuran di daerah pulau Madura 

masih rendah.  
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  Permasalahan - permasalahan di atas bila dikaji lebih jauh, ternyata 

meninggalkan masalah bom waktu yang justru dapat menghancurkan 

perekonomian Jawa Timur  dalam jangka panjang jika diabaikan begitu saja. 

Hal ini sebenarnya lebih disebabkan pembangunan ekonomi selama ini lebih 

ditekankan pada pertumbuhan ekonomi saja melainkan belum pada tataran 

pertumbuhan pembangunan itu sendiri yang dapat menciptakan efisiensi dan 

pemerataan ekonomi. Jadi yang perlu ditekankan adalah pada masalah 

pemerataan pembangunan dan kualitas pembangunan itu sendiri. 

Pulau Madura yang terkenal dengan kerapan sapinya memiliki 

berbagai macam potensi ekonomi. Madura merupakan salah satu penghasil 

utama garam dan tembakau di Indonesia, di samping itu di pulau Madura 

menyimpan potensi hasil pertambangan, meliputi bahan galian, serta energi 

yang cukup menjanjikan seperti Gas alam dan minyak bumi. Namun 

demikian pengolahan serta pemanfaatan potensi-potensi yang ada ini belum 

dilakukan secara optimal sehingga tingkat pembangunan yang ada di Pulau 

Madura belum maksimal. Dampak yang terjadi dengan adanya kondisi 

tersebut yaitu kurangnya tingkat kesejahteraan dan adanya kesejangan antar 

wilayah dan kabupaten yang terdapat di Pulau Madura. 

Pulau Madura terdiri dari empat kabupaten mulai dari Bangkalan, 

Sampang, Pamekasan dan Sumenep dan terdiri dari pulau-pulau kecil yang 

jumlahnya mencapai 127 pulau (Sumenep 121, Sampang 1 pulau). Berbagai 

upaya dilakukan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memaksimalkan 

berbagai potensi dimiliki oleh Pulau Madura, agar dapat memacu akselerasi 
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pembangunan di wilayah Madura. dimana salah satunya yaitu dengan 

dibangunnya Jembatan Suramadu yang merupakan akses yang paling cepat 

untuk menghubungkan kota di Jawa Timur ke Pulau Madura. Tiga tahun 

beroprasinya Jembatan Suramadu diharapkan secara tidak langsung dapat 

mendorong terpacunya perekonomian, sehingga berdampak positif untuk 

pengembangkan potensi yang dimiliki Pulau Madura dan tidak lagi terpusat di 

wilayah Surabaya dan sekitarnya. Berdasarkan dari latar belakang di atas, 

maka secara khusus akan dibahas mengenai kondisi tersebut melalui 

penelitian dengan judul “Analisis Potensi Ekonomi Sektoral Pada Empat 

Kabupaten di Pulau Madura” 

B.  Rumusan Masalah 

Perumusan masalah penelitian merupakan peryataan yang lengkap dan 

terperinci mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan 

identifikasi dan pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi yang terjadi di empat kabupaten 

di Pulau Madura tahun 2005-2009? 

b. Apa saja yang menjadi sektor dan sub sektor unggulan pada empat 

kabupaten di Pulau Madura tahun 2005-2009? 

c.  Daerah mana yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan di Pulau 

Madura? 
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C.  Batasan Masalah  

Agar pembahasan masalah tidak meluas sehingga perlu diberi batasan 

masalah. Penelitian ini hanya mengkaji pola pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi di empat kabupaten di pulau Madura dan hanya mengkaji sektor dan 

sub sektor unggulan yang dimiliki oleh empat kabupaten di pulau Madura 

tahun 2005-2009, dan menetapkan daerah sebagai pusat pertumbuhan di 

Pulau Madura. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisa dan mengkaji  pola pertumbuhan ekonomi yang 

terjadi di empat kabupaten di Pulau Madura tahun 2005-2009.  

b. Untuk menganalisa dan mengkaji  mengkaji sektor dan sub sektor 

unggulan yang dimiliki oleh empat kabupaten di Pulau Madura tahun 

2005-2009. 

c.  Untuk mengetahui daerah mana yang dapat dijadikan pusat   

pertumbuhan di Pulau Madura. 

2.  Manfaat penelitian  

Dengan mengadakan penelitian ini, maka ada beberapa manfaat yang 

diharapkan :   

a.  Sebagai sumbangan pemikiran dan saran untuk bahan evaluasi yang 

bermanfaat dalam melakukan perbaikan-perbaikan dan kebijakan- 

kebijakan yang akan di ambil oleh pemerintah dalam mengembangakan 
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dan menggali potensi sektoral ekonomi pada empat Kabupaten di 

Madura 

b. Memudahkan Pemerintah Propinsi Jawa Timur membuat perencanaan 

kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan potensi ekonomi 

yang dimiliki tiap Kabupaten di Pulau Madura. 

c.  Menambah referensi tentang potensi ekonomi di suatu daerah untuk 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan studi-studi selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


