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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

      Pembangunan secara umum dipandang sebagai proses multidimensional 

yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap 

masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar 

akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta 

pengentasan kemiskinan. Berdasarkan pengertian ini maka pada hakekatnya 

pembangunan harus diarahkan kepada efisiensi (efficiency), kemerataan 

(equity) dan keberlanjutan (sustainability). 

      Indonesia adalah  negara dengan  tingkat kebhinekaan yang tinggi, 

dimana perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi logis dari 

perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Wilayah-wilayah 

dengan potensi Sumber Daya Alam dan lokasi yang menguntungkan, yang 

seharusnya berkembang dan menciptakan percepatan pembangunan bagi 

wilayah-wilayah yang tertinggal tidak hadir secara optimal. Pembangunan 

regional yang berimbang yang dapat mendorong pertumbuhan eokonomi 

yang optimal yang tercipta dari sinergitas interaksi antar wilayah juga tidak 

tercapai secara optimal (Anwar, 2005). 

      Pada skala nasional, tingkat kesejahteraan antar wilayah menjadi tidak 

berimbang dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi makro, dan sistem 

pemerintahan yang sentralistik yang cenderung mengabaikan terjadinya 
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kesetaraan dan keadilan pembangunan antar-wilayah yang cukup besar. 

Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di perkotaan dan pusat-

pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland mengalami 

pengurasan sumberdaya yang berlebihan. Secara makro dapat kita lihat 

terjadinya ketimpangan pembangunan yang signifikan misalnya antara desa-

kota, antara wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Barat, antara 

wilayah Jawa dan luar Jawa, dan sebagainya. 

      Menurut Anwar (2005), kecenderungan pengembangan program-program 

kawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah sejauh ini yang masih 

didominasi oleh strategi pengembangan dari sisi pasokan (supply) tanpa 

pengembangan strategi sisi permintaan yang cukup memadai. Strategi 

pembangunan wilayah karenanya harus didasarkan atas prinsip strategi 

keterkaitan (linkages) antar wilayah. Strategi ini dapat diwujudkan dengan 

mengembangkan keterkaitan fisik antar wilayah dengan membangun berbagai 

infrastruktur fisik yang dapat menunjang pembangunan sektor perekonomian 

dan juga dapat menciptakan keterkaitan yang sinergis (saling memperkuat) 

antar wilayah. 

      Ketersediaan infrastruktur adalah hal mutlak, dan kekurangannya akan 

langsung menghambat ekonomi nasional untuk berkembang. Akses terhadap 

fasilitas serta jasa pelayanan infrastruktur merupakan salah satu faktor utama 

menciptakan kesejahteraan bangsa. Indonesia saat ini tertinggal dari negara 

tetangganya dalam hal pembangunan infrastruktur. Hanya 34 pesen penduduk 

perkotaan atau 14 persen jumlah penduduk yang menikmati langsung 
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infrastruktur air bersih, Masih banyaknya daerah luar Jawa yang mengalami 

pemadaman bergilir karena kekurangan daya listrik. 

      Salah satu dampak persoalan ketimpangan wilayah adalah persoalan 

daerah tertinggal dan masalah ketimpangan pembangunan ini merupakan 

permasalahan disparitas wilayah yang membahayakan kesatuan nasional 

terutama pada pemerintah daerah di wilayah perbatasan. Dari data Kepmen 

dapat dilihat penyebaran daerah tertinggal dalam skala nasional. Menurut 

Kepmen Daerah Tertinggal, nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005, daerah 

tertinggal ini didasarkan pada enam kriteria:(1) perekonomian masyarakat, (2) 

kualitas Sumber Daya Manusia, (3) prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan 

keuangan lokal, (5) aksesibilitas dan karakteristik daerah, (6) lokasi 

Kabupaten yang berada di daerah. Berdasarkan enam kriteria itu maka dapat 

terlihat sebagian besar Propinsi yang mempunyai Kabupaten daerah tertingal 

terjadi di luar Jawa. Propinsi di ujung perbatasan barat yaitu Nanggro Aceh 

(16) dan ujung timur Papua (19) merupakan Propinsi terbesar dengan 

kandungan daerah tertinggal, menyusul Kalimantan Barat di perbatasan utara 

(9). Tebaran tebaran daerah tertinggal memang banyak terlihat pada Propinsi-

Propinsi yang belum tentu jauh dari pusat pusat kota nasional. Jawa, Bali 

merangkai kemajuan hingga Lombok dan ke timur makin sulit, dan Propinsi 

NTT Timur merupakan wilayah perbatasan NKRI di selatan mengandung 

banyak daerah tertinggal (15). Propinsi Sulawesi Selatan (13) yang 

mempunyai kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan atau kolektor dan 

distributor Indonesia Timur, belum mampu menciptakan difusi kemajuan di 
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wilayahnya, Sulawesi Selatan masih menyisakan banyak kabupaten daerah 

tertinggal dengan jumlah yang besar yaitu 13 Kabupaten dari total 24 

Kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan. 

     Sulawesi Selatan dengan Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi 

merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan 

diharapkan dapat mendorong perkembangan daerah-daerah di sekitarnya 

khususnya Kawasan Timur Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi 

Selatan menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada 2008 

mencapai 7,78 persen, peringkat 2 nasional. Produk Domestik Bruto (PDRB) 

Sulawesi Selatan pada 2008 mencapai Rp 85,143 Triliun, dibandingkan 

dengan PDRB 2007 yang Rp 69,271 triliun (harga berlaku). Pertumbuhan 

ekonomi ini bahkan terjadi ketika nilai ekspor Sulawesi Selatan justru turun. 

Penopang pertumbuhan ekonomi itu adalah sektor pertanian tanaman pangan 

yang menyumbang 39 persen dari total nilai PDRB. Pertumbuhan ekonomi 

2008 berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat karena sektor 

pertanian sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi itu adalah sektor yang 

menampung lebih dari 51 persen tenaga kerja di Sulawesi Selatan.  
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Sumber: BPS_Sulsel Dalam Angka 2011 

Gambar 1.1 : Pertumbuahan Ekonomi Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006-  
2010 Atas Dasar Harga Konstan tahun 2000 

 
      Keberhasilan pembangunan seharusnya tidak cukup apabila hanya diukur 

dengan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi akan tetapi juga pada 

bidang pembangunan manusia. Dengan angka pertumbuhan ekonomi yang 

menduduki peringkat 2 nasional tahun 2008 tidak serta merta Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan juga ada di posisi yang sama 

meskipun untuk tahun 2008 relatif membaik dibanding tahun 2007. IPM 

Sulawesi Selatan berada pada peringkat 21 nasional. Kondisi buruknya 

tingkat IPM ini disinyalir dampak dari buruknya infrastruktur yang terkait 

buruknya kondisi pendidikan dan kesehatan. 

      Di sisi lain, kemiskinan di perkotaan tidak seburuk kemiskinan perdesaan, 

BPS Propinsi Sulawesi Selatan menyatakan, dari 1,03 juta jiwa penduduk 

miskin di Sulawesi Selatan, 880.900 jiwa lebih berada di perdesaan (2008), 

dengan kecenderungan yang terus menurun, dibandingkan 2007. Angka 

kemiskinan 2008 mencapai 13,34 persen, sementara pada 2007 mencapai 
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14,11 persen, dengan kemiskinan di perdesaan yang lebih besar. Persentase 

penduduk miskin di perdesaan sekitar 85,38 persen pada bulan Maret 2008. 

Angka Kemiskinan 2007 yang mencapai 14,11 persen atau secara absolut 

berjumlah 1,1 juta jiwa, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,34 

persen dalam periode yang sama. Masih tingginya tingkat kemiskinan 

Propinsi Sulawesi Selatan sedangkan pertumbuhan ekonomi tetap cukup 

tinggi, memperlihatkan bahwa nilai tambah yang tercipta hanya dinikmati 

oleh kalangan-kalangan tertentu yang mempunyai market share yang besar. 

      Selain itu, apabila diamati dari struktur PDRB per kapita Kabupaten/kota 

Sulawesi Selatan, akan terlihat trend perbedaan yang mengalami peningkatan 

secara umum dan perbedaaan yang cukup signifikan. Lima wilayah yang 

memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah Kabupaten Luwu Timur, Kota 

Makassar, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Pinrang, dan 

Kabupaten Wajo. Seperti terlihat pada gambar berikut ini: 

 
Sumber: BPS_Sulsel Dalam Angka 2011 
 
   Gambar 1.2: PDRB Per Kapita Antar Kabupaten/Kota di Propinsi    

Sulawesi Selatan Tahun 2010 Atas Dasar Harga Konstan 
tahun 2000 
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       Perbedaan tingkat pendapatan per kapita yang sangat mencolok ini bisa 

menjadi salah satu indikasi adanya ketimpangan pembangunan wilayah di 

Sulawesi Selatan yang diakibatkan oleh tingginya konsentrasi aktivitas 

ekonomi pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tersebut. Meski demikian, 

konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayahwilayah tertentu tidak dapat 

dihindari dan bahkan cenderung dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi. 

Hal tersebut merupakan salah satu bagian dari proses pembangunan 

Sedangkan ketimpangan wilayah merupakan konsekuensi yang wajar asalkan 

masih dalam batas yang layak. 

     Pada umumnya daerah-daerah yang memiliki basis perekonomian di 

sektor pertanian identik dengan ketertinggalan dalam pembangunan. Akan 

tetapi dapat menjadi keunikan dan kekuatan tersendiri dalam mencanangkan 

strategi pembangunan wilayah. Keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian 

(hulu) dan sektor industri (hilir) dalam struktur perekonomian wilayah 

merupakan pondasi yang kuat dalam perkembangan perekonomian. 

      Dengan mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan terciptanya 

ketimpangan dalam pembangunan yang terjadi, maka diharapkan dapat segera 

mengantisipasi dan mensiasati ketimpangan yang terjadi agar sinkronisasi 

perkembangan wilayah dapat segera tercipta. 

B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, perumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di   

Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-2010? 

2. Sektor apa saja yang termasuk sektor unggulan/non unggulan pada 

masing-masing kota/kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2006-

2010? 

3. Bagaimanakah tingkat ketimpangan regional (wilayah) antar kabupaten/ 

kota di Propinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode Indeks 

Williamson tahun 2006-2010? 

C. Batasan Masalah 

      Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan 

yang ada maka pada penelitian ini, penulis hanya menganalisis pola 

petumbuhan ekonomi, sektor unggulan, dan kesenjangan regional (wilayah) 

diukur dari segi pendapatan perkapita dan PDRB antar kabupaten/kota di 

Propinsi Sulawesi Selatan dengan skala tahun 2006 hingga 2010. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diketahui tujuan penelitian 

ini adalah untuk: 

a. Mengetahui pola pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten/kota di  

Propinsi Sulawesi Selatan. 

b. Mengetahui sektor unggulan pada masing-masing kabupaten/kota do 

propinsi Sulawesi Selatan. 
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c. Mengetahui tingkat kesenjangan regional (Wilayah) antar 

kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

     Hasil penelitian ini diharapkan nantinya berguna bagi: 

a. Bagi Pemerintah Daerah 

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

informasi tentang perekonomian pada kabupaten/kota yang ada di 

Propinsi Sulawesi Selatan, yang digunakan sebagai dasar pengambilan 

keputusan oleh Pemerintah Daerah. 

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, sektor unggulan, kesenjangan regional dan 

perbedaan pertumbuhan ekonomi. 

 


