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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pembangunan merupakan tugas bersama yang harus dilaksanakan 

masyarakat Indonesia dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang 

adil dan makmur merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam 

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda, berdaulat dan dinamis 

serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka besahabat tertib dan damai 

(GBHN RI, 1993-1998). 

Wilayah pantai selatan jawa dan Pantai Utara Jawa memiliki karakteristik 

yang berbeda, perbedaan tersebut disamping dipengaruhi oleh kondisi fisik yang 

berbeda juga dipengaruhi kedudukan kota-kota sebagai pusat kegiatan. Sebagaian 

besar pusat-pusat kegiatan Nasional dan Wilayah berada di Lintas Utara Pulau 

Jawa. Hubungan antara wilayah pantai selatan dan Pantai Utara Jawa terlihat pada 

hubungan antara kota-kota pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan Jawa yang 

kemudian membentuk simpul-simpul kegiatan yang memberi akses Utara – 

Selatan (Dinas Kementrian PU, 2012). 

Keterkaitan ruang menggambarkan keeratan antar wilayah, pada dasarnya 

pada suatu sistem keterkaitan terdapat suatu hubungan antara pusat dan daerah 

penghubung yang berfungsi sebagai pemasok bahan baku. Hubungan antar kota 

dan wilayah di Pansela Jawa mempunyai karakteristik yang berbeda-beda pada 

tiap provinsi. Secara keseluruhan, wilayah selatan Pulau Jawa mempunyai 

orientasi ke arah utara. Hal ini sesuai juga dengan kondisi jaringan jalan yang ada.  
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Pulau Jawa bagian selatan Propoinsi Jawa Timur yang melintasi 

delapan Kabupaten yaitu Kab Pacitan, Kab Trenggalek, Kab Tulungagung, 

Kab Blitar, Kab Malang, Kab Lumajang, Kab Jember, dan Kab Banyuwangi 

masih tertingal jauh dibandingkan dengan Propinsi Jawa Timur bagian utara. 

Namun demikian untuk  mengimbangi perbedaan yang begitu jauh, khususnya 

di bidang perekonomian rakyat setempat,  pemerintah merencanakan penataan 

ruang wilayah untuk mempercepat pembangunan Koridor Pantai Selatan Jawa 

serta meningkatkan daya saing daerah dan daya dukung untuk kemakmuran 

yang dapat dinikmati oleh  penduduk di wilayah pantai selatan, sehingga baik 

wilayah di utara atau selatan sama-sama memiliki potensi andalan yang bisa 

dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.  

 Bank Indonesia (2009:17) Pertumbuhan ekonomi  Jawa Timur sebagai 

salah satu indikator pembangunan yang diukur dengan produk domestik 

regional bruto (PDRB) selama lima tahun (2005-2009) mengalami fluktasi, 

dibawah ini tabel Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur tahun2005-

2010 yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Timur 

No Tahun Kwartal        Pertumbuhan 

1 2005 Triwulan 1 4,98 % 

2 2006 Triwulan 1 4,92 % 

3 2007 Triwulan 1 5,54 % 

4 2008 Triwulan 1 5,92 % 

5 2009 Triwulan 1 5,36 % 

6 2010 Triwulan 1 5,50 % 

 

Pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur pada tahun 2005 triwulan I 

mengalami pertumbuhan sebesar 4,98%, dan pada tahun 2006 triwulan I 

pertumbuhan ekonomi sebesar 4,92% mengalami penurunan sebesar 0,06% , 

tetapi masih mampu tumbuh positif. Pada triwulan I-2007 hingga triwulan I-2008 

terus mengalami peningkatan, dan pada triwulan I-2009 pertumbuhan ekonomi 

Propinsi Jawa Timur sebesar 5,36% mengalami penurunan sebesar 0,56% sebagai 

dampak krisis ekonomi global tetapi mampu tumbuh positif meskipun 

menunjukan perlambatan pertumbuhan. Pada triwulan I-2010 Pertumbuhan 

ekonomi Propinsi Jawa Timur mengalami Kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 5,50%. Pasca krisis, sentimen konsumen terus membaik, Pertumbuhan 

ekonomi Jawa Timur masih ditopang oleh empat sektor utama, yaitu sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, industri pengolahan, dan pertanian. Membaiknya 

Perekonomian berdampak pada daerah-daerah untuk meningkatkan Pertumbuhan 

ekonominya yang akan berdampak pada kompetitisi daerah, dalam meningkatkan 

nilai suatu produk. 
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Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam 

Undang-undang No.32/2004 tentang pemerintahan daerah sebagai 

penyempurnaan dari UU No.22/1999 memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan utama otonomi daerah  

adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta 

peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 

pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memiliki makna 

yang penting bagi suatu daerah karena setiap daerah memiliki potensi dan 

keanekaragaman daerah yang berbeda, dan dilain pihak daerah memiliki 

peluang  untuk memanfaatkan dan mengelola sumber dayanya untuk 

menghadapi tantangan persaingan global, serta melaksanakan pembangunan 

berbagi sektor dengan prinsip desentralisasi   berbagai kewenangan. Daerah 

dapat melaksanakan berbagai  keputusan  yang sangat penting yang sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing daerahnya. Keberhasilan  otonomi daerah 

tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam memanfaatkan 

semua sumber daya yang dimilikinya untuk melaksanakan pembangunan 

berbagai sektor. 
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Agar daerah mampu melaksanakan otonominya, maka daerah dituntut 

untuk memiliki budaya dan sikap entrephreunership dalam mengelola 

sumberdayanya serta melaksanakan pembangunan daerahnya. Kreatifitas dan 

inisiatif merupakan dua elemen penting yang harus dimiliki daerah sebagai 

wujud dari budaya entrephreneurship tersebut. Daerah harus kreatif dalam 

menggali dan memanfaatkan sumberdayanya, serta memiliki inisiatif yang 

lebih besar dalam membina jaringan dengan pihak luar untuk kepentingan 

daerahnya. Kreatifitas dan inisiatif dalam melaksanakan otonomi terutama 

dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya lokal harus  memperhatikan 

keberlanjutan pembangunan (sustainability) yang terkandung di dalamnya 

yaitu prinsip untuk melindungi dan melestarikan lingkungan serta 

melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good Governance). 

 Tingginya tingkat persaingan antar negara tidak hanya akan 

berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga akan 

berdampak langsung pada perekonomian daerah khususnya setelah 

pemberlakuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tantangan ini 

selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia 

untuk meningkatkan daya saing masing-masing daerah. Otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal akan berimplikasi pada kemampuan daerah dalam 

meningkatkan daya saing daerahnya masing-masing sebagai penentu 

keberhasilan pembangunan daerah tersebut. 
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Untuk meningkatkan daya saing daerah, Salah satu sektor penting dari 

pembangunan daerah harus memilki daya saing lebih baik pada sektor 

ekonomi. Sektor ekonomi adalah sektor utama yang memberikan lapangan 

pekerjaan bagi masyarakat sebagai salah satu sumber kesejahteraan 

masyarakat. Agar daerah dapat meningkatkan daya saing sektor ekonominya 

maka daerah harus berpikir strategis dalam melaksanakan pembangunan 

daerahnya. Berpikir strategis memiliki arti bahwa daerah harus melakukan 

prioritas mana yang harus di dahulukan dalam pembangunan ekonomi. 

 Betapa pentingnya  kemampuan daerah dalam meningkatkan  daya 

saing daerah, kemampuan daerah untuk meningkatkan daya saing ini akan 

sangat tergantung pada kemampuan daerah dalam menentukan faktor-faktor 

yang dapat digunakan sebagai ukuran daya saing daerah dan juga kemampuan 

daerah dalam menetapkan kebijkan untuk meningkatkan daya saing 

perekonomian suatu daerah relative terhadap daerah-daerah lain. 

 Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda 

dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu 

daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik 

daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan 

demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku 

untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi 

pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek, menegah,  maupun jangka 

panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang 

dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai 
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wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana 

pembangunan ekonomi daerah. Michael porter, (competitive advantage, 1985, 

P.3) mengemukakan, salah satu Kriteria  bahwa suatu daerah memiliki sektor 

ekonominya yang berdaya saing tinggi dibandingkan daerah lain adalah jika 

daerah tersebut memiliki keunggulan kompetitif (competitive advantage).   

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan beberapa masalah dengan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat daya saing daerah pada delapan Kabupaten koridor 

pantai selatan  Propinsi  Jawa Timur? 

2. Seberapa besar tingkat daya dukung pada delapan kabupaten koridor 

pantai selatan Propinsi Jawa Timur? 

C. Batasan Masalah 

Sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, dan agar 

pembahasan masalah tidak meluas, maka dalam pembahasan ini penulis 

memberikan batasan-batasan yang akan menjadi kosentrasi pembahasan. 

Adapun batasan masalah yang menjadi kosentrasi pembahasan peneliti 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menganalisis daya saing daerah dan daya dukung di 

delapan Kabupaten, berdasarkan penataan ruang wilayah untuk percepatan 

pembangunan koridor pantai selatan jawa. Koridor pantai selatan Jawa 

Propinsi Jawa Timur yaitu Segmen 5 (lima) meliputi: Kab Pacitan, segmen 
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6 (enam) meliputi: Kab Trenggalek, Kab Tulung Agung, segmen 7 (tuju) 

meliputi: Kab Blitar, Kab Malang, segmen 8 (delapan) meliputi: Kab 

Lumajang, Kab Jember, dan segmen 9 (Sembilan) meliputi Kab 

Banyuwangi. 

2. Penelitian ini menganalisi daya saing daerah dengan menggunakan 5 

indikator yaitu : kemampuan ekonomi daerah, sumber daya manusia, 

aksesibilitas daerah, keamanan, dan iklim investasi. 

3. Penelitian ini menganalisi daya dukung daerah dengan menggunakan 3 

indikator yaitu Fasilitas Ekonomi, Fasilitas Pendidikan, dan Fasilitas 

Kesehatan. 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui  tingkat daya saing daerah di delapan kabupaten koridor 

pantai selatan Propinsi  Jawa Timur. 

2. Untuk mengetahaui tingkat daya dukung dengan indikator utama yaitu : 

fasilitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di delapan kabupaten koridor 

pantai selatan Provinsi Jawa Timur. 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi : 

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam menetukan kebijakan, 

khususnya dalam meningkatkan daya saing daerah yang dapat di jadikan 
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sebagai pusat pengembangan potensi daerah di wilayah koridor pantai 

selatan Provinsi Jawa Timur. 

2. Sebagai bahan informasi bagi investor, dalam menentukan lokasi investasi 

di wilayah koridor pantai selatan Provinsi Jawa Timur. 

3. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang memilih tema yang 

sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


