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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk  

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk  

menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan 

pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, pemerintah 

daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sumber 

dayasumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi sumber daya yang  

diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah (Arsyad, 

1999). 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu 

pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan 

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan 

publikdan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut 

memiliki makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan 

kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab 

Pemerintah Pusat. 
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Kesejahteraan masyarakat diperoleh dari pengembangan wilayah yang 

dilakukan dengan cara pembangunan yang berkelanjutan. Konsep pembangunan 

berkelanjutan saat ini sudah menjadi tujuan dalam pembangunan dan 

pengembangan kota/kabupaten di Indonesia.  

Salah satu alat ukur konsep kota yang berkelanjutan adalah tingkat daya 

saingnya. Semakin tinggi daya saing suatu kota, maka semakin tinggi pula 

kesejahteraan masyarakatnya. Beberapa variabel yang diukur dalam pengukuran 

tingkat daya saing adalah variabel perekonomian daerah, variabel infrastruktur 

dan sumber daya alam, serta variabel sumber daya manusia.  

Daerah kota mempunyai peran strategis dalam pembangunan wilayah yang 

mempunyai hubungan ke belakang dengan kota-kota kecil dan hinterlandnya dan 

juga hubungan ke depan dengan kota-kota besar lainnya. Meskipun sumber daya 

alam yang tersedia di perkotaan terbatas, namun kota sebagai pusat produksi 

barang dan jasa mampu memberikan layanan yang kompetitif.  

Pada dasarnya pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan tersebut harus 

dilaksanakan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945. Pembangunan ekonomi harus dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan 

dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan 

lapangan kerja, sehingga diharapkan peningkatan pendapatan, serta kesejahteraan  

masyarakat dapat diperbaiki. 
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Pembangunan di negara-negara berkembang lebih ditekankan pada 

pembangunan ekonomi, hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan 

ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi dapat mendukung pencapaian tujuan 

atau mendorong perubahan-perubahan atau pembaharuan bidang kehidupan 

lainnya. Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar 

perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah. Saat ini daerah 

memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai 

dengan potensi daerah guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang 

pada akhirnya untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. 

Perhatian dan pemicu pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat 

dalam era otonomi daerah. Hal ini cukup logis, karena dalam era otonomi daerah 

masing-masing daerah berlomba-lomba meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

daerahnya, guna meningkatkan kemakmuran masyarakatnya. Oleh karena itu, 

pembahasan tentang struktur dan faktor penentu pertumbuhan daerah akan sangat 

penting artinya bagi pemerintah daerah dalam menentukan upaya-upaya yang 

dapat dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Data 

dasar akan memberi gambaran prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan 

sehingga program perencanaan akan tepat sasaran serta memberi manfaat terhadap 

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi. 

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Banyuwangi 

maupun kabupaten-kabupaten lain di Indonesia merupakan serangkaian kegiatan 

yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dalam mengelola 
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dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mendorong 

kegiatan ekonomi sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk 

suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk 

menciptakan suatu lapangan kerja baru, serta merangsang perkembangan kegiatan 

ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999:108). 

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan desentralisasi dan memacu 

pertumbuhan ekonomi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di mana tujuan 

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik 

dan memajukan perekonomian daerah. Kedua Undang-Undang tersebut memiliki 

makna yang sangat penting bagi daerah, karena terjadinya pelimpahan 

kewenangan dan pembiayaan yang selama ini merupakan tanggung jawab 

Pemerintah Pusat. 

Pembangunan ekonomi daerah pada hakekatnya adalah serangkaian 

kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, bersama-sama dengan 

masyarakatnya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada 

secara optimal untuk merangsang perkembangan ekonomi daerah dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. 
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Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan 

kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah 

penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, 

sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat 

diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun (Tambunan, 2001:2). 

Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha atas 

      Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013- 

      2014 (Miliar Rupiah). 

No SEKTOR 2013 2014 

1 Pertanian 13677,4 14256,1 

2 Pertambangan dan Penggalian 3373,7 3524,7 

3 Industri Pengolahan 4517,9 4836,7 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 22,1 22,7 

5 

Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 27,9 28,7 

6 Konstruksi 4377,6 4697,2 

7 Perdagangan, Hotel, dan Pariwisata 5640,1 5982,6 

8 Transportasi dan Pergudangan 1118,2 1210,2 

9 
Penyedia Akomodasi dan Makan 

Minum 851,1 939,0 

10 Informasi dan Komunikasi 1950,3 2096,8 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 695,4 738,0 

12 Real Estate 590,1 647,8 

13 Jasa Perusahaan 90,8 97,0 

14 

Administrasi Pemerintahan, 

Pertahanan dan Jaminan Sosial 

Wajib 918,2 926,1 

15 Jasa Pendidikan 1278,8 1343,6 

16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 137,2 154,6 

17 Jasa Lainnya 466,9 495,9 

PDRB 39733,6 41997,6 

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur. 
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Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dari 38 

Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu daerah otonom yang 

memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 

serta memberikan pelayanan kepada masyarakat, memiliki kewenangan yang luas 

untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara 

optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten 

Banyuwangi. 

Berdasarkan Tabel 1.1 Terlihat bahwa Kabupaten Banyuwangi memiliki 

Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga 

Konstan 2010 kabupaten Banyuwangi secara rata-rata dari tahun 2013-2014 selalu 

terjadi kenaikan PDRB. 

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan 

menggunakan tingkat pertambahan PDRB, sehingga tingkat perkembangan PDRB 

per kapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu 

daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. 

 B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pertanyaan 

penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sektor apa yang 

unggulan di Kabupaten Banyuwangi? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini antara lain untuk mengetahui sektor apa yang 

unggulan di Kabupaten Banyuwangi 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantara lain adalah : 

1. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama 

yang berhubungan dengan perencanaan pengembangan sektor ekonomi. 

2. Manfaat Teoritis 

Kegunaan teoritis yaitu memberikan sumbangan berupa informasi 

mengenai pentingnya perencanaan pengembangan sektor ekonomi dalam 

meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan sebagai masukan terhadap 

pemerintah daerah setempat untuk mengambi kebijakan dalam upaya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. 

 

 

 


