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BAB I 

  PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana suatu masyarakat 

menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan 

ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. 

Lingkungan yang dimaksud sebagai sumber daya perencanaan meliputi lingkungan 

fisik, peraturan, dan perilaku. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat, 

pemerintah daerah  menggunakan sumber daya pembangunan yang utama.  

Berdasarkan letak geografis Kota Sorong berada pada posisi strategis 

di Kawasan Timur Indonesia.  Kota Sorong memiliki letak yang sangat mendukung 

perkembangan perekonomian dan jasa yang potensial untuk akses dengan kawasan 

Indonesia lainnya baik dari dalam Papua maupun keluar wilayah Nusantara. 

Selain itu, Kota Sorong sejak awal dijadikan sebagai kawasan otonomi di 

Tanah Papua dan menjadi titik simpul jalur transportasi baik dari jalur laut maupun 

udara  dengan potensi SDA yang terbatas, sehingga dalam pengembangan kota ke 

depan Kota Sorong harus mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui 

pengembangan potensi jasa dan perdagangan serta menjadi daerah transit ke 

pariwisata Raja Ampat  dengan menciptakan suasana yang aman dan nyaman 

sebagai kota yang termaju di Tanah Papua tanpa melupakan kelestarian lingkungan 

hidup dan pembangunan yang berkelanjutan. 
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 Salah satu indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur laju 

pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan 

usaha yang disumbangkan tujuh belas sektor ekonomi yaitu sektor Pertanian, 

Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan penggalian, Industri Pengolahan, 

Pengadaan Listrik dan Gas, Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur 

Ulang, Kontruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda 

Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 

Informasi dan Komunikasi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa 

Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamininan Sosial Wajib, 

Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya. 

 

Sumber : PDRB Kota Sorong ADHK menurut lapangan usaha 2013-2017. 

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Sorong Tahun 2013-2017. 

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa kondisi ekonomi Kota Sorong 

menurut data PDRB Kota Sorong tergolong kecil dari tahun ke tahun yaitu 

mengalami penurunan pada tahun 2013 dan 2014 PDRB Kota Sorong memiliki 
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nilai sebesar 12 % tahun 2015 PDRB Kota Sorong memiliki nilai 10% tahun 2016 

PDRB Kota Sorong memiliki nilai 9% sedangkan tahun 2017 PDRB Kota Sorong 

memiliki nilai sebesar 8%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan 

ekonomi Kota Sorong tergolong mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2017.  

Potensi ekonomi yang dimiliki Kota Sorong seharusnya dapat dikelola 

dengan baik agar dapat menjadi Kota yang maju. Oleh karena itu sebelum 

melakukan tindakan kita harus menganalisis terlebih dahulu sektor apa saja yang 

nantinya diprioritaskan dalam mengelola sumber daya alam agar tujuan dari adanya 

pembangunan ekonomi dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian sektor yang 

berpotensi unggulan dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh pemerintah dan 

masyarakat. 

Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia 

yang mendapatkan dana otsus atau otonomi khusus daerah. Dana otsus ini terdiri 

dari dana otsus Papua, dana otsus Papua Barat, dana infrastruktur otsus Papua, dan 

dana infrastruktur otsus Papua Barat.  

Provinsi Papua Barat terdiri dari beberapa Kabupaten dan Kota. Provinsi 

Papua Barat terbagi menjadi 12 Kabupaten dan 1 Kota yaitu diantaranya Fakfak, 

Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, 

Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, dan 

Kota Sorong.  
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Perekonomian Kota Sorong di dukung oleh dua sektor yaitu sektor primer dan 

sekunder. Sektor primer meliputi sektor pertanian dan sektor pertambangan dan 

penggalian. Sedangkan sektor sekunder yaitu sektor kontruksi memberikan 

kontribusi yang cukup besar pada PDRB Per sektor Kota Sorong Provinsi Papua 

Barat. 

Pola pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

klasifikasi dari masing-masing sektor berdasarkan karakteristik pertumbuhan 

ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi Kota Sorong selama lima tahun terakhir. 

Sedangkan yang dimaksud dengan struktur ekonomi adalah melihat dari masing-

masing sektor di Kota Sorong dan di Provinsi Papua Barat.  

Sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling besar dalam peningkatan 

Produk Domestik Regional Bruto di Kota Sorong tahun 2013-2017 antara lain ialah 

sektor Konstruksi. Sedangkan sektor yang memiliki kontribusi sangat kecil ialah 

sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Oleh karena itu sektor Konstruksi merupakan 

sektor yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan unsur penting dalam proses pembangunan 

nasional dan di daerah Indonesia. Karena permasalahan ekonomi seperti tingkat 

kemakmuran dan kesejahteraan yang masih rendah, pengangguran dan kemiskinan  

yang masih sangat tinggi ini ternyata masih merupakan masalah pokok dalam 

proses pembangunan di negara sedang berkembang seperti di Indonesia. 

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini masih merupakan 

target utama dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah 

disamping pembangunan fisik dan pembangunan sosial. Sedangkan target 
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pertumbuhan ekonomi tersebut ternyata sangat bervariasi sesuai dengan potensi 

ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Melalui pertumbuhan ekonomi 

daerah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap 

akan dapat pula ditingkatkan. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup 

tinggi diharapkan pula tingkat pengangguran dan kemiskinan akan dapat dikurangi 

sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat secara bertahap akan dapat pula 

ditingkatkan.  

Kemampuan suatu daerah untuk tumbuh secara cepat dan berkelanjutan 

sangat ditentukan oleh berbagai faktor ekonomi yang satu sama lainnya juga saling 

berkaitan. Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi regional tersebut perlu 

diketahui secara rinci berikut sifat-sifatnya. Perlu pula diteliti seberapa besar 

pengaruh dan kontribusi dari masing-masing faktor penentu tersebut dalam  

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tertentu secara keseluruhan. Hasil 

analisis ini nantinya akan sangat penting sebagai salah satu masukan bagi 

pemerintah daerah dan pihak terkait yang berwenang dalam merumuskan kebijakan 

pembangunan daerah atau menyusun rencana pembangunan untuk daerah 

bersangkutan.  

Indonesia terdiri dari banyak pulau-pulau yang tersebar pada wilayah yang 

secara keseluruhan cukup luas ternyata mempunyai variasi antara daerah yang 

sangat besar sekali tidak salah kiranya apabila simbol negara Indonesia adalah 

“Bhinneka Tunggal Ika” yang berarti sangat bervariasi tetapi berada dalam suatu 

kesatuan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi ekonomi dan komoditi unggulan 

masing-masing daerah di Indonesia juga sangat bervariasi. Variasi ekonomi dan 
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komoditi unggulan daerah tersebut merupakan karakteristik khusus analisis 

ekonomi regional yang tidak sama dengan ekonomi secara nasional yang umumnya 

mengasumsikan kondisi antar daerah adalah sama. (Sjafrizal, 2018:222). 

Kandungan sumber daya alam tersebut ada yang mempunyai nilai tinggi, 

seperti emas, tembaga, minyak bumi, gas alam dan ada pula yang bernilai rendah, 

seperti batu kapur, tanah liat, pasir, dan lainnya. Daerah yang mempunyai 

kandungan sumber daya alam bernilai tinggi tentunya menimbulkan daya tarik yang 

cukup besar bagi investor untuk menanamkan modal di daerah yang bersangkutan. 

Peningkatan investasi ini selanjutnya akan dapat pula meningkatkan kegiatan 

produksi dan penyediaan lapangan kerja sehingga pertumbuhan ekonomi daerah 

tersebut akan dapat ditingkatkan. Sedangkan daerah yang banyak mempunyai 

kandungan sumber daya alam yang bernilai rendah akan mempunyai daya tarik 

lebih kurang bagi para investor sehingga dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi 

daerah juga tidak besar.  

Variasi dalam potensi sektoral dan komoditi unggulan daerah akan sangat 

menentukan pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan. Daerah dengan potensi 

sektoral yang cukup besar akan cenderung bertumbuh cepat dan demikian pula 

sebaliknya bila potensi sektoral dan jumlah komoditi unggulan sangat terbatas. 

Dengan demikian, perbedaan potensi sektoral dan komoditi unggulan antar daerah 

merupakan salah satu variabel penyebab terjadinya variasi yang cukup besar dalam 

pola pertumbuhan ekonomi regional.  
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Penyebab kondisi dan karakteristik ekonomi regional tersebut tentunya akan 

sangat memengaruhi strategi kebijakan pembangunan yang diperlukan untuk 

masing-masing daerah. Dengan kata lain, dalam rangka lebih mengoptimalkan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan maka strategi dan 

kebijakan pembangunan pada masing-masing daerah juga akan sangat bervariasi. 

Akibatnya kebijkan-kebijakan pembangunan yang bersifat umum  dan berlaku 

diselurh daerah tidak selalu sesuai dengan potensi dan unggulan daerah. Karena itu, 

dalam rangka mewujudkan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang lebih optimal 

daerah diberikan otonomi yang cukup besar agar kebijakan dan tindakan dapat 

dilakukan berbeda antar dearah sesuai dengan potensi masing-masingnya.  

Variasi potensi ekonomi sektoral dan komoditi unggulan daerah sebagaimana 

telah dijelaskan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Daerah-daerah yang mempunyai potensi 

ekonomi sektoral dan komoditi unggulan yang cukup banyak akan cenderung 

mempunyai pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Demikian pula sebaliknya, bila 

potensi ekonomi sektoral dan komoditi unggulan daerah ternyata sangat terbatas. 

Variasi potensi ekonomi sektoral dan komoditi unggulan daerah tersebut dapat pula 

memengaruhi ketimpangan ekonomi antar daerah bila variasi potensi ekonomi 

sektoral dan komoditi unggulan daerah cukup besar maka ketimpangan ekonomi 

antar daerah juga cenderung besar dan demikian pula sebaliknya. Ketimpangan 

pembangunan ekonomi tersebut akan menjadi lebih besar lagi bilamana daerah 

tersebut justru banyak terdapat pada daerah yang pertumbuhan ekonominya sudah 

cukup tinggi. Akan tetapi, bilamana potensi ekonomi sektoral dan komoditi 
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unggulan daerah tersebut terdapat lebih banyak pada daerah yang pertumbuhan 

ekonominya relatif rendah maka ketimpangan pembangunan akan dapat dikurangi.  

Potensi ekonomi dan komoditi unggulan daerah dalam hal ini diartikan 

sebagai sektor dan komoditi yang mempunyai daya saing tinggi. Dengan demikian 

suatu sektor dikatakan mempunyai pontensi besar bilamana mempunyai keutungan 

komperatif yang cukup tinggi dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah 

lain. Dengan hal tersebut, suatu komoditi dikatakan unggul bilamana mempunyai 

keuntungan komperatif yang cukup tinggi dibandingakan dengan komoditi yang 

sama di daerah lain.  

Sasaran utama penetapan sektor dan subsektor potensial pada dasarnya adalah 

agar dapat lebih mengarahkan kebijakan dan kegiatan pembangunan sesuai dengan 

keuntungan komperatif yang dimiliki oleh daearah bersangkutan. Sedangkan arah 

pembangunan tersebut dapat ditetapkan dengan jalan memberikan prioritas 

pengembangan kepada sektor dan subsektor potensial. Dengan demikian proses 

pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan akan dapat lebih dioptimalkan 

sehingga pembangunaan dan kesejahteraan masyarakat setempat akan dapat pula 

ditingkatkan.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Sektor ekonomi apakah yang menjadi sektor unggulan di Kota Sorong tahun 

2013-2017 dengan menggunakan analisis SLQ dan DLQ? 

2. Sektor ekonomi apakah yang memiliki daya saing di Kota Sorong tahun 

2013-2017 dengan menggunkan analisis Shift Share? 

3. Sektor ekonomi apa saja yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai 

penunjang pertumbuhan ekonomi Kota Sorong tahun 2013-2017 dengan 

menggunakan analisis Tipologi Klassen? 

 

C.  Batasan Masalah  

Penelitian ini melakukan pengamatan pada ruang lingkup pertumbuhan 

sektor ekonomi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Tujuan penelitian ini yaitu  

berfokus pada sektor yang menjadi sektor unggulan maupun non unggulan dalam 

perekonomian Kota Sorong serta untuk mengetahui sektor ekonomi yang memiliki 

daya saing dalam perekonomian Kota Sorong dan untuk mengetahui sektor yang 

berpotensi untuk dikembangkan dalam perekonomian Kota Sorong. Penelitian ini 

menggunakan data PDRB ADHK menurut lapangan usaha tahun 2013-2017 

dengan menggunakan alat analisis SLQ dan DLQ, Tipologi Klassen, dan Shift 

Share. 

 

D. Tujuan  Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

untukmengetahui : 
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1. Untuk menganalisis sektor ekonomi unggulan Kota Sorong tahun 2013-2017 

dengan menggunakan analisis SLQ dan DLQ. 

2. Untuk menganalisis sektor ekonomi yang memiliki daya saing dalam 

perekonomian Kota Sorong tahun 2013-2017 dengan menggunakan  analisis 

Shift Share. 

3. Untuk menganalisis sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan 

sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi Kota Sorong tahun 2013-2017 

dengan menggunakan analisis Tipologi Klassen.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan masukan dan informasi untuk perencanaan pembangunan 

daerah Kota Sorong agar kedepannya dapat menjadi daerah yang lebih 

sejahtera dan maju. 

2. Sebagai tambahan wawasan mengenai sektor ekonomi yang unggulan di Kota 

Sorong sehingga dalam penelitian ini dapat lebih menambah ilmu 

pengetahuan. 

3. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

sektor-sektor ekonomi unggulan.
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