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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan hampir 

semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi bangsa tersebut. 

Pembangunan adalah upaya multidimensional yang meliputi perubahan 

pada berbagai aspek termasuk di dalamnya struktur sosial, sikap 

masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal 

yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta 

perluasan kesempatan kerja Pembangunan dilaksanakan bersama oleh 

masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan 

sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing dan 

menciptakan suasana yang menunjang.  

Todaro (1997: 14) menyatakan bahwa tujuan utama dari usaha-usaha 

pembangunan ekonomi selain upaya menciptakan pertumbuhan yang 

setinggitingginya, pembangunan harus pula berupaya untuk menghapus dan 

mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat 

pengangguran atau upaya menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk, 

karena dengan kesempatan kerja penduduk atau masyarakat akan 

memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Arsyad (1999: 108) menyatakan pembangunan ekonomi daerah adalah 

suatu proses pemerintah (daerah) dan masyarakatnya mengelola sumber 
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daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja atau 

kesempatan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi.  

Masalah pokok dalam pembanguanan daerah terletak pada penekanan 

terhadap kebijkan-kebijakan pembangunan yang berdasarkan pada kekhasan 

daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan 

sumber daya manusia, kelembagaan, da sumber daya fisik secara local 

(daerah) (Arsyad, 1999: 108). Orientasi ini mengarahkan kepada 

pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam 

proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan 

merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. 

Berkembangnya demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara 

serta komitmen nasional untuk mewujudkan pola kepemerintahan yang baik 

(good governance) mendorong adanya pelaksanaan desentralisasi dan 

otonomi daerah sebagai salah satu pola pokok penyelenggaraan berbagai 

aktivitas pembangunan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Pasal 1 UU No 32 Tahun 2004). Pengertian desentralisasi ini 

tidak dapat dipisahkan dari otonomi daerah karena sesuai dengan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah diwujudkan 

sebagai hasil dari pendelegasian sebagian urusan pusat berdasarkan 

perspektif yang bertujuan mencapai kesejahteraan bagi seluruh lapisan 
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masyarakat. Penerapan otonomi daerah ini ditandai dengan keluarnya UU 

No. 22 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah 

direvisi menjadi UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Implikasi terpenting bagi 

daerah dengan diberlakukannya kedua Undang-undang tersebut adalah 

daerah memiliki wewenang dan tanggungjawab untuk mengatur, dan 

mengurus rumah tangganya sendiri, kepadanya diberikan juga sejumlah 

kewenangan untuk mengupayakan dan mengelola sumber-sumber keuangan 

guna pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Pasal 1 UU No. 32 

tahun 2004 menyatakan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Kawasan andalan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah 

sesuatu kawasan yang di kembangkan untuk mengurangi kesenjangan antar 

daerah melalui pengembangan kegiatan ekonomi yang di andalkan sebagai 

motor pengerak pengembangan wilayah. Kawasan andalan di harapkan 
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mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan 

di sekitarnya. Kawasan andalan diharapkan juga mampu bersaing di dalam 

dan di luar negeri. Kemampuan bersaing ini lahir melalui pengembangan 

produk ungulan yg kompetitip di pasar domestik maupun global, yang di 

dukun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, riset dan teknologi, 

impormasi, serta keunggulan pemasaran. Sementara itu dalam pelaksanaan 

di daerah, konsep pengembangan kawasan andalan andalan tidak secara 

efektip di kembangkan. Sehngga tidak dapat di ukur keberhasilnya. Program 

pengembngan wilayah telah banyak di kembangkan, namun kurang optimal, 

karena menekan menenkan pada sisi pengelolaan projectt orientid, kurang 

terpokus pada keseimbngan program jangka panjang, serta terhalang 

masalah-masalah lainya. (Deputi Bidang Otonomi Daerah Pengembngan 

Regional Bappenas). 

Kalimantan Tengah (Kalteng) adalah salah satu provinsi di Indonesia 

yang memiliki potensi ekonomi. Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, 

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah pada triwulan kedua 2011 

mencapai angka tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di 

Kalimantan. Tingkat pertumbuhan ekonomi Kalteng secara year on year itu 

sebesar 6,43 persen. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan 

Tengah, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat sebesar 5,42 persen, 

Kalimantan Selatan sebesar 6,15 persen, dan Kalimantan Timur sebesar 1,84 

persen. (kompas.com edisi 12 desember 2011). 
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Kinerja perekonomian Kalimantan Tengah pada tiga triwulan tahun 

2011 dibanding periode yang sama pada tahun 2010 menunjukkan tumbuh 

signifikan ditandai dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-III/2011 

sebesar 6,67 persen. Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan 

komoditas utamanya batubara tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 20,20 

persen. Pertumbuhan tertinggi kedua adalah sektor Keuangan, Persewaan & 

Jasa Perusahaan 16,31 persen yang merupakan sinyal semakin 

berkembangnya aktivitas ekonomi. Lembaga pembiayaan baik bank maupun 

lembaga keuangan bukan bank semakin dibutuhkan dalam mendukung 

aktivitas pada pada sektor riil sehingga fungsi intermediasi perbankan serta 

penggunaan jasa perusahaan semakin meningkat. Sektor lain yang tumbuh 

cukup tinggi adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih serta sektor 

Bangunan masing-masing tumbuh sebesar 10,89 persen dan 10,78 persen 

yang menunjukkan masih berlangsungnya pembangunan fisik di Kalimantan 

Tengah. 

Di kalimantan tengah memiliki empat belas kabupaten/kota peneliti 

ingin mngetahui potensi-potensi yang ada pada setiap kabupaten/kota untuk 

di kembangkan sebagai kawasan andalan sebagai pusat pertumbuhan. 

Pertumbuhan kawasan andalan di harapkan dapat memberikan imbas 

positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar (hiterland), melalaui 

pemberdayaan sektor/subsektor unggulan sebagai penggerak perekonomian 

daerah dan keterkaitan ekonomi antar daerah. Penekanan pada pertumbuhan 

ekonomi sebagai arah kebijakan penetapan kawasan andalan adalah sebagai 
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arah kebiajakan penetapan kawasan andalan adalah menggigat 

“pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu variabel ekonomi yang 

merupakan indikator dari kunci dalam pembangunan” (Kuncuro, 2000:18).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi pada tingkat Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Tengah tahun 2006-2010 ?  

2. Sektor dan subsektor apakah yang menjadi unggulan pada tingkat 

Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah tahun 2006-2010 ? 

3. Daerah kawasan andalan manakah sebagai pusat pertumbuhan pada 

tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah?  

C. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang di bahas tidak terlalu melebar maka penulis 

membatasi pada masalah pola  pertumbuhan ekonomi, sektor dan subsektor  

unggulan serta kawasan andalan pada tingkat Kabupaten/Kota di 

Kalimantan Tengah dari tahun 2006-2010.  

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

   Berdasarkan rumusan di atas dapat di ketahui tujuan penelitian adalah: 

1. Untuk menganalisis pola pertumbuhan ekonomi pada tingkat 

Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. 
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2. Untuk menganalisis sektor dan subsektor mana yang menjadi unggulan 

pada tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. 

3. Untuk mengananlisis letak kawasan andalan sebagai pusat petumbuhan 

pada tingkat Kabupaten/Kota di Kalimantan Tenagah.  

2. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitiyan penelitian adalah sebagai berkut : 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran atau 

informasi tentang perekonomian Kabupaten/Kota yang ada di 

Kaliamntan Tengah, yang digunakan sebagai pertimbangan 

pengambilan kebijakan perencanaan pembanagunan oleh Pemerintah 

Daerah setempat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


