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KATA PENGANTAR

Otonomi daerah dimaksudkan untuk mewujudkan reformasi
kepemerintahan yang sekaligus ditujukan untuk mendukung proses pertumbuhan
ekonomi daerah. Meski demikian, dalam beberapa tahun pelaksanaannya, proses
desentralisasi ini banyak mengalami kendala yang besar. Banyak pemerintah
daerah yang tidak konsisten, antara tujuan pembangunan daerah dengan realitas
kebijakan serta pelaksanaannya di tingkat lapangan. Hal ini terbukti dengan
adanya beberapa keluhan dari para pelaku usaha mengenai peningkatan jumlah
dan besarnya pungutan, berbagai kasus korupsi, dan munculnya berbagai
peraturan daerah yang menghambat dunia usaha. Tentu saja hal ini bertentangan
dengan semangat memangkas proses birokrasi yang harus ditempuh ketika pelaku
usaha ingin berhubungan langsung dengan pemerintah daerah ketika mereka
membuka usaha baru.

Persoalan ini masih ditambah lagi dengan adanya masalah kurangnya
fasilitasi infrastruktur dan dinamika sosial, politik, budaya yang seringkali justru
mematikan keinginan investor untuk berusaha. Memang tidak dipungkiri pula
beberapa pemerintah daerah di yang aktif merespon tujuan di atas dengan
menciptakan banyak inovasi, dan memberikan berbagai fasilitasi untuk
merangsang pelaku usaha menanamkan investasi di daerah mereka. Berbagai
kondisi daerah inilah yang ingin dibedah dengan kaca mata teoritis dan empirik.
Buku ini merupakan adaptasi dari beberapa hasil penelitian yang dilaksanakan
oleh penulis bekerja sama baik dengan DIKTI melalui program Penelitian maupun
penelitian mandiri.

Buku ajar ini akan dibagi menjadi tiga pokok bahasan penting, yang
dielaborasi dalam beberapa bab, dimana pada bagian pertama, akan dibahas
mengenai perencanaan dan pembangunan daerah. Dalam bagian pertama ini
terdiri dari lima bab, dari bab-bab tersebut akan mengulas bagaimana pentingnya
perencanaan dalam proses pembangunan baik pusat maupun daerah. Pembahasan
pada bagian pertama ini akan diakhiri dengan pembahasan tentang model dan
teknis perencaan pembangunan pada era otonomi daerah. Bagian kedua buku ini
akan mengulas mengenai pendekatan perencanaan berbasis potensi lokal dan daya
saing daerah. Pemahaman atas pendekatan perencanaan berbasis potensi lokal
penting diketahui dengan tujuan untuk memberikan  gambaran tentang potensi
unggulan dan metode pengukurannya. Pada bagian kedua dari buku ini diawali
dengan pembahasan mengenai konsep komoditi unggulan dan daya saing daerah.
Dalam upaya memberikan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep tersebut,
bagian ini akan memberikan contoh alat analisis penghitungan sektor unggulan
dan daya saing daerah.

Bagian ketiga buku ini akan mengulas mengenai pendekatan perencanaan
berbasis spasial atau ruang dan wilayah. Pemahaman atas pendekatan perencanaan
berbasis ruang dan wilayah penting diketahui dengan tujuan untuk memberikan
gambaran tentang keunggulan lokasi suatu wilayah dan metode pengukurannya.
Pada bagian ketiga dari buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep
dan teori lokasi dan pusat pertumbuhan. Dalam upaya memberikan kemampuan
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untuk mengaplikasikan konsep tersebut, bagian ini akan memberikan contoh alat
analisis perencanaan kluster industri, dan aglomerasi industri di beberapa daerah.

Penulis sangat menyadari bahwa apa yang disajikan dalam buku ini
hanyalah berupa pengetahuan dan alat analisis dasar dalam menyusun
perencanaan pembangunan daerah. Model perencanaan pembangunan daerah
merupakan suatu bidang kajian yang sangat luas baik ditinjau dari sudut sektoral
maupun spasial. Dengan demikian, sangat sulit untuk sebuah buku yang mampu
membahas secara lengkap tentang perencanaan pembangunan daerah. Buku ini
hanya merupakan bentuk aplikasi dari teori dan model-model alat analisis yang
sering digunakan untuk pengukuran-pengukuran mendasar yang sering digunakan
oleh para perencana pembangunan di daerah.

Buku ini direncanakan untuk dua kelompok pembaca sekaligus, yaitu
para akademisi dan praktisi atau steacholder. Itulah sebabnya setiap aplikasi teori
dan model-model pengukuran diusahakan bisa menggunakan untuk menerangkan
isi dan kegunaannya. Dengan demikian para praktisi diharapkan dapat menangkap
makna yang tergandung dalam setiap hasil analisis yang dibahas dan mampu
mengaplikasikannya dalam menghadapi kasus atau isu yang sama didaerahnya.

Akhir kata semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan
ilmu dan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya menggali potensi daerah
di seluruh Indonesia. Untuk itu, kami masih banyak membutuhkan saran dan
kritik dari pembaca.

Bangkalan, Maret 2016

Penulis
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BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan Pembangunan sebagai sebuah matakuliah

diharapkan bias memberikan pemahaman yang komprehensif

terhadap mahasiswa tentang apa dan bagaimana perencanaan

pembangunan, termasuk pengenalan model-model perencanaan

pembangunan dan tahapan dalam proses penyusunan perencanaan

pembangunan baik nasional maupun daerah. Ruang lingkup

bahasan meliputi pengertian dan tahapan perencanaan

pembangunan baik secara teoritis maupun praktek sesuai

perundang-undangan yang berlaku, model-model perencanaan

pembangunan dan konsep perencanaan pembangunan

berkelanjutan, dan indikator-indikator capaian dalam perencanaan

pembangunan.

Keberadaan buku ajar ini diharapkan biasa memberikan

pemahaman ke mampuan kepada mahasiswa untuk menganalisis

kondisi potensi sumber daya pembangunan khsuusnya yang

dimiliki oleh daerah serta mampu memetakan kekuatan,

kelemahan serta ancaman dan peluang daerah dalam pemanfaatan

sumberdaya pembangunan tersebut. Dengan kemampuan tersebut,

maka diharapkan mahasiswa bisa merumuskan isu-isu strategis

pembangunan daerah dan tahapan proses menyusun rencana

pembangunan daerah.
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Buku ajar ini akan dibagi menjadi tiga pokok bahasan

penting, yang dielaborasi dalam beberapa bab, dimana pada

bagian pertama, akan dibahas mengenai perencanaan dan

pembangunan daerah. Dalam bagian pertama ini terdiri dari lima

bab, dari bab-bab tersebut akan mengulas bagaimana pentingnya

perencanaan dalam proses pembangunan baik pusat maupun

daerah. Pembahasan pada bagian pertama ini akan diakhiri dengan

pembahasan tentang model dan teknis perencaan pembangunan

pada era otonomi daerah.

Bagian kedua buku ini akan mengulas mengenai

pendekatan perencanaan berbasis potensi lokal dan daya saing

daerah. Pemahaman atas pendekatan perencanaan berbasis potensi

lokal penting diketahui dengan tujuan untuk memberikan

gambaran tentang potensi unggulan dan metode pengukurannya.

Pada bagian kedua dari buku ini diawali dengan pembahasan

mengenai konsep komoditi unggulan dan daya saing daerah.

Dalam upaya memberikan kemampuan untuk mengaplikasikan

konsep tersebut, bagian ini akan memberikan contoh alat analisis

penghitungan sektor unggulan dan daya saing daerah.

Bagian ketiga buku ini akan mengulas mengenai

pendekatan perencanaan berbasis spasial atau ruang dan wilayah.

Pemahaman atas pendekatan perencanaan berbasis ruang dan

wilayah penting diketahui dengan tujuan untuk memberikan

gambaran tentang keunggulan lokasi suatu wilayah dan metode

pengukurannya. Pada bagian ketiga dari buku ini diawali dengan

pembahasan mengenai konsep dan teori lokasi dan pusat
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pertumbuhan. Dalam upaya memberikan kemampuan untuk

mengaplikasikan konsep tersebut, bagian ini akan memberikan

contoh alat analisis perencanaan kluster industri, dan aglomerasi

industri di beberapa daerah.

Pada bagian terakhir buku ini akan membahas mengenai

konsep bagaimana mengintegrasikan antara proses perencanaan

dan hasil pembangunan. Bagian ini akan memberikan gambaran

yang lebih bersifat mengevaluasi hasil perencanaan dan

pembangunan daerah.

Situasi perekonomian saat ini dan kedepan akan ditandai

dengan adanya liberalisasi perdagangan dan globalisasi pasar.

Pada era yang dimaksud proses perubahan sosial dan upaya

peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat diserahkan kepada

mekanisme pasar, sehingga intervensi pemerintah sangatlah kecil

bahkan bahkan kalau bisa kebijakan-kebijakan pemerintah

ditiadakan. Kondisi ini tentunya akan menjadi pertanyaan besar

bagi kita, tentang apa pentingnya perencaan pembangunan dalam

suatu atau daerah. Mengingat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan

oleh perintah biasanya diagendakan dalam perencanaan

pembangunan.

Meskipun saat ini dan kedepan kita akan memasuki era

globalisasi ekonomi dan pasar bebas yang ditandai dengan

minimnya intervensi dan kebijakn pmerintah, namun fakta

menunjukkan bahwa di negara-negara maju dan penganut

mekanisme pasar sekalipun, peranan dan intervensi pemerintah

masih tetap ada dan dibutuhkan untuk kepentingan publik melalui
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kebijakan-kebijakan makro dan mikro ekonomi antara lain melalui

kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter, dan peran regulatori

lainnya. Apalagi Indonesia yang tingkat kemajuan

perekonomiannya masih tergolong sebagai negara yang sedang

membangun (developing country), tetap menuntut campur tangan

pemerintah yang tertuang dalam perencaan pembangunannya.

Sehingga melalui perencaan pembangunan inilah akan

menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, yang sekaligus

diharapkan dapat mendorong perubahan sosial dan daya saing

secara lebih mendasar.

Melalui perencanaan inilah proses perubahan sosial dan

pembangunan akan berjalan secara terencana, terkoordinasi,

terarah dan berkelanjutan. Melalui perencanaan pula bias

mengoptialkan potensi sumber daya pembangunan yang kita

miliki, dengan mepertimbangkan kondisi ekonomi, perubahan-

perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada,

perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia

internasional atau globalisasi. Secara teori setidaknya ada tiga

peran pemerintah dalam pembangunan yaitu: (1) Sebagai

pengalokasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk

pembangunan; (2) Penciptaan stabilisasi ekonomi melalui

kebijakan fiskal dan moneter; serta (3) Sebagai pendistribusi

sumber daya.

Implementasi teoritis tiga fungsi negera dalam konteks di

Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen

Keempat. Ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa negara
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menguasai bumi serta kekayaan alam yang dikandung

didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi

negara dan bagi hajat hidup orang banyak. Penguasaan ini

dimaksudkan untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Hal ini mengamanatkan kepada Pemerintah agar secara

aktif dan langsung menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan bahwa perekonomian

diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat ini juga

mengamanatkan kepada Pemerintah untuk menjaga dan

mengarahkan agar sistem perekonomian Indonesia berjalan

dengan baik dan benar. Inilah yang dinamakan peran pengaturan

dari pemerintah. Inilah yang menjadi inti tugas lembaga

perencanaan dalam Pemerintah.

Pemerintah juga dapat melakukan intervensi langsung

melalui kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, yang

mencakup kegiatan-kegiatan penyediaan barang dan layanan

publik, melaksanakan kegiatan atau prakarsa strategis,

pemberdayaan yang tak berdaya (empowering the powerless) atau

keberpihakan. Sehingga ada dua arahan yang tercakup dalam

perencanaan pembangunan di Indonesia, yaitu: Pertama, arahan

dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan

bernegara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Arahan ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional
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sebagai penjabaran langkah-langkah untuk mencapai masyarakat

yang terlindungi, sejahtera, cerdas dan berkeadilan dan dituangkan

dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial, ekonomi,

budaya, serta pertahanan dan keamanan. Kedua, arahan bagi

pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan

pembangunan nasional baik melalui intervensi langsung maupun

melalui pengaturan masyarakat/pasar (Suzetta, 2007).

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari

pembangunan nasional secara berkelanjutan dan menyentuh

seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya. Karenanya

pembangunan dalam suatu negara senantiasa identik dengan

pembangunan ekonomi, sebab tujuan pembangunan ekonomi

adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia dan masyarakat

suatu negara secara relatif, sehingga tercapai masyarakat yang

sejahtera, adil dan makmur.

Sebagai suatu konsep yang dinamis, pembangunan

mengandung perubahan secara terus menerus pada setiap aspek

kehidupan masyarakat. Perkembangan seperti itu membutuhkan

kondisi pokok berupa fleksibilitas peradaban, yaitu keterbukaan

struktur masyarakat dan perekonomiannya bagi setiap

kemungkinan perubahan. Dorongan yang kuat untuk

perkembangan adalah adanya kehendak untuk menjadi makmur

atau lebih sejahtera. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera,

adil dan makmur itu, pembangunan memerlukan suatu proses

perubahan sosial budaya. Proses tersebut hendaknya merupakan

suatu proses perubahan yang dapat bergerak maju atas kekuatan
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sendiri (self sustaining proses) dengan faktor pendukung utama

manusia dan kekayaan alam serta struktur sosialnya.

Daerah kabupaten/kota merupakan wilayah administratif

yang paling berat khususnya dalam menerima limpahan

kewenangan dan bidang keuangan, sehubungan dengan

pengimplementasian Undang-Undang Otonomi Daerah. Oleh

sebab itu setiap daerah dituntut untuk mengembangkan segala

potensi dan daya dasaing dalam upaya peningkatan taraf hidup

masyarakatnya dan sekaligus meningkatkan pendapatan asli

daerahnya sebagai modal pembangunan.

Proses otonomi daerah telah membangun iklim pemerintah

kabupaten/kota untuk menata kembali dan merencanakan secara

tepat potensi daerah yang selama ini belum tertata secara efektif

dan optimal. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional dalam

lima  tahun terakhir relatif stabil di kisaran 4.5 % sampai 7 %,

bahkan pada tahun 2014 mencapai puncak tertingginya yaitu 7%,

namun masalah-masalah ekonomi seperti jumlah pengangguran

dan kemiskinan yang masih relatif tinggi. Oleh sebab itu

masyarakat bersama dengan pemerintah perlu penataan dan

perencanaan terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan

ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan peningkatan nilai

tambah pengembangan kegiatan produktif lainnya, terutama untuk

mendukung pengoptimalan potensi dan daya saing daerah.
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BbBAB II

PEMBANGUNAN DAERAH

Pembahasan bagian ini mempunyai tujuan instruksional umum

untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai teori

pembangunan daerah. Sedangkan instruksional khusus dari pembelajaran

pada bagian ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang elemen-

elemen pembangunan, pendekatan pembangunan daerah, dan sumber daya

pembangunan daerah.

2.1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pada hakekatnya teori pembangunan ekonomi secara nasional

mempunyai definisi dan tujuan yang sama dengan teori pembangunan

ekonomi daerah. Perbedaannya hanya terletak pada ruang lingkup

wilayahnya, oleh sebab itu  sebelum membahas  masalah pembangunan

daerah ada baiknya dibahas terlebih dahulu pengertian daerah (regional).

Daerah adalah suatu areal geografis yang merupakan suatu kesatuan. Pada

intinya, ada tiga konsep daerah, yakni daerah homogen, daerah nodal, dan

daerah administrtif.

Daerah homogen adalah suatu daerah gabungan beberapa areal

geografis yang memiliki karakteristik yang sama, walaupun letaknya secara

fisik tidak bersebelahan. Daerah nodal adalah areal-areal yang strukturnya

terdiri atas areal inti dengan areal-areal sekitarnya yang melengkapi, yang

terpadu, dalam arti ekonomi, dengan areal inti itu. Sedangkan daerah
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administratif adalah kesatuan administratif atau politik pemerintahan. Di

Indonesia daerah administratif dikenal sebagai propinsi, kabupaten/kota,

kecamatan, dan desa. Daerah yang paling tepat untuk keperluan

pembangunan daerah adalah daerah nodal, tetapi justru kurang

dikembangkan di berbagai negara (Soepono, 1999).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana

pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya

yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan   antara   pemerintah

daerah   dengan   sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja

baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan

ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999).

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan

utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk

masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut,

pemerintah daerah dan masyarakatnya harus secara bersama-sama

mengambil inisiatif pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah

daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan

sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu menaksir potensi

sumberdaya-sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan

membangun perekonomian daerah.

Salah satu konsep yang ditawarkan saat ini adalah konsep paradigma

baru teori pembangunan daerah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Komponen Konsep Lama Konsep Baru
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Kesempatan
kerja

Semakin banyak
perusahaan, semakin
banyak peluang kerja

Perusahaan harus
mengembangkan
pekerjaan yang sesuai
dengan kondisi
penduduk daerah

Basis
pembangunan

Pengembangan sektor
ekonomi

Pengembangan
lembaga-lembaga
ekonomi baru

Aset-aset
lokasi

Keunggulan
komparatif didasarkan
pada aset fisik

Keunggulan
kompetitif didasarkan
pada kualitas
lingkungan

Sumberdaya
pengetahuan

Ketersediaan tenaga
kerja

Pengetahuan sebagai
pembangkit ekonomi

Sumber : Blakely (dalam Arsyad 1999)

Menurut Kuncoro (1997), pembangunan regional sebaiknya lebih

memperhatikan keunggulan-keunggulan dan karakteristik khusus dari setiap

daerah. Pembangunan juga harus meningkatkan partisipasi lokal sebagai

bagian dari usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat

lokal. Pendapatan perkapita penduduk akan meingkatkan daya tarik daerah

tersebut untuk menarik investor-investor baru yang pada gilirannya akan

mendorong kegiatan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pemabangunan yang didasarkan

pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogeneous development)

dengan menggunakan potensi seperti; sumberdaya manusia, kelembagaan,

dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah), enterpreneurship, transportasi,
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komunikasi, komposisi industri, teknologi. Orientasi ini mengarahkan kita

kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut

dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan

merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Dalam upaya mengatasi masalah pokok dalam proses

pembangunan daerah maka muncul teori-teori pembangunan daerah. Pada

hakekatnya inti dari teori pembangunan ekonomi daerah berkisar pada dua

hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis

perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-

faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Jika dibuat

suatu ringkasan, teori pembangunan ekonomi daerah menyatakan bahwa,

pembangunan daerah ditentukan oleh faktor-faktor diantaranya:

sumberdaya alam, tenaga kerja, investasi, intrepreneursip, transportasi,

komunikasi, komposisi industri, teknologi, luas daerah, pasar ekspor, situasi

ekonomi internasional, kapasitas pemerintah daerah, pengeluaran

pemerintah pusat, dan bantuan-bantuan pembangunan (Arsyad, 1999).

2.2. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah

Sampai saat ini belum ada suatu teori yang mampu menjelaskan

pembangunan ekonomi daerah secara menyeluruh. Hal ini dapat dipahami

karena masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan

pada kekhasan atau karakteristik daerah yang bersangkutan (endogenous

development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia,



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 12

kelembagaan dan sumber daya fisik secara lokal/daerah (Blakely, 1989 dan

Arsyad, 1999).

Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat

digunakan untuk memahami arti pentingnya pembangunan ekonomi daerah,

seperti teori ekonomi Neo-klasik, teori basis ekonomi, teori proses

pertumbuhan daerah, teori basis ekspor, teori basis sumber daya, teori

lokasi, teori tempat sentral dan teori pusat pertumbuhan (Glasson, 1974

Sukirno, 1976; Blakely, 1989 dan Arsyad, 1999).

Menurut pandangan ekonom klasik, Adam Smith, David Ricardo,

Thomas Robert Malthus dan John Staurt Mill, maupun ekonom neo klasik,

Robert Solow dan Trevor Swan, mengemukakan bahwa pada dasarnya ada

empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu (1) jumlah

penduduk, (2) jumlah stok barang modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam,

dan (4) tingkat teknologi yang digunakan (Sukirno, 1985). Suatu

perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila

tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai pada masa

sebelumnya. Artinya perkembangan baru tercipta apabila jumlah barang

dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah

besar pada tahun-tahun berikutnya.

Menurut Boediono (1985) pertumbuhan ekonomi adalah proses

kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Penekanan pada proses

karena proses mengandung unsur dinamis. Para teoritisi ilmu ekonomi

pembangunan masa kini, masih terus menyempurnakan makna, hakikat dan

konsep pertumbuhan ekonomi, Para teoritisi tersebut menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dengan pertambahan PDB dan



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 13

PDRB saja, tetapi juga diberi bobot yang bersifat immaterial seperti

kenikmatan, kepuasan, dan kebahagiaan dengan rasa aman dan tentram

yang dirasakan masyarakat luas ( Arsyad, 1999).

Kuznets (1995) yang telah berjasa besar dalam memelopori analisis

pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju mengemukakan

tahap-tahap pertumbuhan awal, distribusi pendapatan cenderung

memburuk, namun pada tahap-tahap berikutnya hal itu akan membaik.

Observasi inilah yang kemudian dikenal secara luas sebagai konsep kurva

Kuznets U terbalik (lihat Todaro, 2000). Menurut Oshima (1992) banyak

negar-negar Asia nampaknya mengikuti kurva Kuznets dalam kesejahteraan

pendapatan, tetapi puncaknya telah dicapai ketika ekonomi masih

didominasi pertanian dengan pendapatan per kapita yang lebih rendah dari

pada di negara-negara barat (lihat Akita dkk, 1999).

Menurut Ardani (1992), pada dasarnya teori-teori yang

mengemukakan tentang pertumbuhan suatu daerah dapat diklasifikasikan

menjadi dua kelompok yaitu pertama inward looking teori, menganalisis

pertumbuhan yang diakibatkan oleh intern daerah itu sendiri misalnya the

export base theory dan the sector theory dan yang kedua outward oriented

theory yang menekankan pada mekanisme yang mendasari penurunan

pertumbuhan ekonomi dari suatu daerah ke daerah lain. Kedua pendekatan

ini dalam penerapannya antara satu dengan yang lainnya bisa saling

melengkapi.

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan

ekonomi daerah dapat digunakan tripologi Klassen sebagai alat analisis.

Sjafrizal (1997) menjelaskan bahwa dengan menggunakan alat analisis ini
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dapat diperoleh empat klasifikasi pertumbuhan masing-masing daerah yaitu

daerah pertumbuhan cepat (rapid growth region), daerah tertekan (retarded

region), daerah sedang bertumbuh (growing region) dan daerah relatif

tertinggal (relatively backward region). Kuncoro dan Aswandi (2002)

menggunakan alat analisis ini untuk mengklasifikasikan wilayah Propinsi

Kalimantan Selatan menjadi ke dalam empat kelompok, yaitu (a) low

growth, high income, (b) high growth, high income, (c) high growth, low

income, dan (d) low growth, low income.

Pada hakekatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal,

yaitu pembahasan yang berkaitan dengan metode dalam menganalisis

perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-

faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah (Arsyad,

1999). Dengan kata lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Glasson

(1974), berbagai teori yang menjelaskan pembangunan ekonomi daerah

tersebut diharapkan tidak hanya berguna untuk menjelaskan perubahan

dalam pembangunan daerah dan memperkirakan implikasi dari keputusan

ekonomi yang diambil, tetapi juga berguna untuk membuat perencanaan ke

depan.

2.3. Elemen Pembangunan

Kata governance adalah istilah dan pengertian yang sering kali

dipergunakan untuk mengkaitkan dengan kata lain, seperti: good public

governance, good government governance, good nation governance, good

corporate governance, good civil governance, dan sebagainya. Dalam

konteks kegiatan ini, selain perlu adanya kupasan secara rinci untuk setiap
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istilah tersebut, juga perlu pemahaman istilah governance dari pendekatan

sistem. Melalui pendekatan ini diharapkan diperoleh pemahaman tentang

governance secara utuh, dan diharapkan pemahaman tersebut tetap terjaga

sewaktu berada pada tingkat analisis sub-sistemnya.

Terdapat tiga elemen dalam penggunaan istilah governance yang

terkait dan tidak terpisahkan dalam satu sistem negara yang sedang

membangun. Tiga elemen tersebut adalah: (a) elemen penyelenggara

negara, (b) elemen pelaku bisnis, dan (c) elemen masyarakat. Tiga elemen

tersebut masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Selain itu,

ketiganya tidak akan mampu berdiri maupun berkembang sendiri-sendiri.

Ketiganya merupakan suatu kesatuan sistem yang gerakannya dalam

pembangunan mengarah pada satu tujuan, yaitu kebersamaan untuk selalu

menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan guna mewujudkan

lingkungan yang harmoni serta upaya pencapaian kesejahteraan bersama.

2.3.1.Penyelenggara Negara (Government)

Governance dari sudut penyelenggara negara, diartikan sebagai

pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk

mengelola urusan-urusan bangsa, mengelola mekanisme, proses, dan

hubungan yang kompleks antarwarga negara dan kelompok-kelompok yang

mengartikulasikan kepentingannya (yang menghendaki agar hak dan

kewajibannya terlaksana) dan menengahi atau memfasilitasi perbedaan-

perbedaan di antara mereka.

Ada tiga pilar atau kaki dari good government governance (atau

good governance), yaitu economic governance, political governance, dan
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administrative governance. Economic governance mencakup proses

pembuatan keputusan yang mempengaruhi langsung atau tidak langsung

aktivitas ekonomi negara. Political governance mengacu pada proses

pembuatan keputusan dan implementasi kebijakan negara secara legitimate

dan authoritative. Ini terdiri atas elemen legislatif, eksekutif, dan judikatif.

Administrative governance adalah sistem implementasi kebijakan yang

memungkinkan sektor publik berjalan secara efisien, tidak memihak,

akuntabel, dan terbuka. Seringkali orang mengutip kata good government

governance (good governance), tetapi sebenarnya mengacu pada pengertian

sempit administrative governance. Itu dapat dimengerti karena elemen

tersebut bersinggungan sangat erat dengan kehidupan bisnis dan masyarakat

luas, di mana komunitas bisnis dan masyarakat akan langsung merasakan

dampaknya bila kebijakan sektor publik di suatu negara penuh dengan

ketidak-terbukaan, tidak efisien, dan tidak akuntabel.

2.3.2.Pelaku Bisnis Swasta (Private)

Pelaku bisnis, yang berupa kumpulan perusahaan yang bergerak di

berbagai bidang industri barang dan jasa, memiliki pengaruh terhadap

kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan

lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu

sendiri.

Sejalan dengan era globalisasi di mana setiap perusahaan tidak kebal

lagi terhadap batasan-batasan tradisional geografis dan negara, tuntutan

tanggung jawab perusahaan tidak lagi pada penciptaan keuntungan bagi

pemilik modal saja, tetapi meluas pada bagaimana perusahaan secara
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seimbang memberikan nilai tambah berkesinambungan bagi pemegang

saham (stockholder) dan juga bagi kepentingan para stakeholder/pemangku

kepentingan.

Governance dari sudut pelaku bisnis atau sering disebut sebagai

good corporate governance (GCG), diartikan secara lengkap sebagai

struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organisasi perusahaan.

Dalam hal ini untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara

berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham. Namun,

dengan tetap memperhatikan stakeholder lainnya berlandaskan peraturan

perundangan dan norma yang berlaku.

Mengapa GCG didefinisikan sebagai struktur, sistem, dan proses?

Sebagai struktur, GCG mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi,

pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Sebagai sistem, GCG menjadi

dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (check and balances)

kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi peluang

pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan aset perusahaan.

Sebagai proses, GCG memastikan tranparansi dalam proses perusahaan atas

penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan pengukuran kinerjanya.

2.3.3.Masyarakat (Society)

Governance dari sudut masyarakat kadang disebut societal

governance atau society saja. Masyarakat atau society terdiri atas individu

maupun kelompok (baik teroganisir maupun tidak) yang berinteraksi secara

sosial, politik, dan ekonomi, dengan aturan formal maupun informal.
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Society bisa pula meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi,

dan lain-lain.

Terwujudnya pembangunan manusia yang berkelanjutan bukan

hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan

komunitas bisnis yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan,

tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil (civil society

organization) yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik dan yang

memobilisasi berbagai kelompok di dalam masyarakat untuk terlibat dalam

aktivitas sosial, ekonomi, dan politik.

Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan check and

balances terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah dan komunitas

bisnis, tetapi mereka juga dapat memberikan kontribusi dan memperkuat

kedua elemen utama yang lain.

2.4. Pendekatan Pembangunan Daerah

Dalam menjelaskan pembangunan daerah, ada beberapa pendekatan

yang dapat digunakan. Menurut Adisasmita (1996), setidaknya ada 3

pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan pembangunan daerah,

yaitu: Pendekatan sektoral; Pendekatan makro; dan Pendekatan regional.

2.4.1.Pendekatan Sektoral

Pendekatan sektoral menganggap perlunya mendekatkan

pembangunan nasional melalui kegiatan usaha yang dikelompokkan

menurut jenisnya ke dalam sub-sub sektor atau sektor-sektor. Adapun dasar

berpijaknya adalah mekanisme pengelolaan satuan maupun kelompok



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 19

kegiatan usaha sehingga dapat membawa dampak pengembangan yang

langsung dirasakan oleh satuan-satuan kegiatan usaha. Tujuan atau sasaran

pembangunan yang hendak dicapai dan hasilnya juga terungkap secara

sektoral, yaitu baik yang menyangkut hasil produksi, pendapatan, lapangan

kerja maupun investasi dan kredit yang digunakan.

Dengan pendekatan ini, pembangunan dapat dikelola lingkup

nasional maupun daerah seperti Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Daerah

Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya). Dalam hal ini, dimensi wilayah hanya

tampil sebagai indeks, yakni untuk melokalisasi sektor-sektor ke dalam

daerah-daerah dan tidak dimaksudkan untuk menunjukkan tingkat

kemudahan dan penyebarannya yang pasti.

2.4.2.Pendekatan Makro

Pendekatan makro pada dasarnya memperhitungkan adanya tiga

jenis kekuatan yang bekerja dalam kehidupan manusia, yaitu kekuatan

ekonomi, kekuatan sosial dan kekuatan politik. Ketiga elemen tersebut

merupakan satu kesatuan atau bagian yang saling kait-mengkait dan tidak

dapat dipisahkan dalam kehidupan nasional. Akan tetapi, pendekatan makro

seperti halnya pendekatan sektoral, tidak ditujukan untuk menunjukkan

tingkat kemudahan dan penyebarannya yang pasti.

Pendekatan makro digunakan untuk merencanakan dan mengukur

hasil pembangunan nasional secara makro. Perkembangan kehidupan

ekonomi diukur di antaranya melalui tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah

uang yang beredar, tingkat inflasi dan tingkat harga barang-barang.

Perkembangan kehidupan sosial diukur misalnya melalui tingkat
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pemerataan dalam penyediaan kesempatan berusaha (kerja) ataupun dalam

hal tingkat kesejahteraan hidup dan perkembangan seni dan budaya pada

umumnya. Pada sisi lain, kehidupan politik diukur dengan pelaksanaan

hidup berkonstitusi, eksistensi serta peranan kekuatan sosial-politik dan

pelaksanaan kehidupan berdasarkan hukum serta pelaksanaan kewajiban

hak warga negara pada umumnya.

2.4.3.Pendekatan Regional

Pendekatan regional atau pendekatan wilayah berangkat dari

kenyataan bahwa setiap kegiatan usaha selalu terkait dengan wilayah.

Dengan kata lain, setiap kegiatan usaha selalu menempati atau bergerak

dalam ruang wilayah tertentu. Dalam kaitan ini, pemanfaatan wilayah

mencakup aspek lokasi dan aspek dimensi wilayah.

Aspek lokasi wilayah berkaitan dengan fungsi lindung dan pilihan

lokasi untuk tempat pemukiman ataupun kegiatan usaha yang kesemuanya

ditujukan untuk memperoleh kemudahan bagi masyarakat di wilayah

tertentu, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maupun

untuk mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Pada sisi lain, aspek

dimensi wilayah berkaitan dengan masalah tata guna tanah seperti petunjuk

tentang batas-batas wilayah.

Berdasarkan kedua aspek tersebut di atas, maka pendekatan regional jelas

menampilkan sumber dorongan bagi pengembangan kegiatan usaha yang

bersifat multi sektoral dan bahkan dalam artian peningkatan pendapatan

yang diperoleh masyarakat. Sumber dorongan tersebut berbeda pada lokasi
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yang pasti dan memberikan pengaruh besar atau sentral yang selanjutnya

dapat diterjemahkan sebagai kemudahan.

2.5. Sumberdaya Pembangunan Daerah

Hasil yang ingin dicapai dari suatu pertumbuhan ekonomi salah

satunya adalah membuka pekerjan yang lebih banyak dan lebih baik.

Dengan pekerjaan yang lebih baik akan berdampak pada peningkatan

kekayaan dan pendapatan, dan sebagainya yang pada akhirnya akan

memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat. Namun demikian, menurut

(Arsyad, 1999) harus disadari bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu

proses dimana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan fisik atau

peraturan-peraturan (attitudinal) yang mempengaruhi hasil-hasil

pembangunan ekonomi seperti kenaikan kesempatan kerja dan

pertumbuhan ekonomi. Dalam menciptakan lingkungan yang sehat,

pemerintah daerah menggunakan sumberdaya-sumberdaya pembangunan

yang utama. Lebih lanjut Arsyad mengemukakan ada 3 sumberdaya

pembangunan utama untuk melkukan proses pembangunan daerah, yaitu:

1. Lingkungan Fisik sebagai Sumberdaya Perencanaan

Pemerintah daerah biasanya memperhatikan masalah lingkungan

fisik-infrastruktur fisik yang tentu saja penting bagi dunia usaha dan

industri. Sektor swasta biasanya memiliki keinginan-keinginan, baik yang

bersifat khusus maupun umum dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk

lingkungan fisik. Kebutuhan khusus biasanya mencakup jasa angkutan

khusus atau jasa pembuangan limbah. Dalam banyak hal, bentuk-bentuk
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lingkungan fisik ini bisa menyediakan jasa atau fasilitas khusus untuk

memenuhi keinginan dunia usaha atau industri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi dari

investasi sektor swasta adalah daya tarik (attraction) atau amenity dari

suatu daerah atau suatu kota. Bentuk dari daya tarik atau amenity ini sering

disebut kualitas hidup. Dunia industri atau bisnis menganggap “livability“

sebagai suatu faktor lokasional yang penting dan pemerintah daerah berada

pada posisi yang terbaik untuk memperbaiki kualitas hidup daerahnya.

2. Lingkungan Regulasi sebagai Sumberdaya Perencanaan

Kita semua memahami bahwa insentif dan kebijakan-kebijakan

keuangan merupakan input penting bagi proses pembangunan ekonomi.

Banyak Banyak pemerintah daerah sekarang yang dengan sungguh

mengkaji ulang sistem regulasinya untuk menunjukkan bahwa “biaya untuk

melakukan kegiatan usaha” di daera mereka mencerminkan keinginan

mereka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dengan kata

lain, untuk menarik dan mengembangkan dunia usaha di daerahnya perlu

penyederhanaan sistem regulasi. Misalnya, beberapa kota di negara maju

belakangan ini telah menciptakan pusat pelayanan bisnis terpadu

3. Lingkungan Attitudinal sebagai Sumberdaya Perencanaan

Keputusan yang diambil sektor swasta mengenai ekspansi investasi

atau relokasi tidak hanya didasrkan pada data kasar. Dalam kenyataannya,

keputusan akhir akan sangat dipengaruhi juga oleh semacam “feeling“ atau

“judgment“ investor mengenai reaksi masyarakat daerah calon lokasi

investasi. Dunia usaha sering kali tidak akan memilih suatu daerah tertentu

karena penduduknya dikenal, misalnya bersikap “anti bisnis“.
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Menurut (Arsyad, 1999) Untuk melakukan perencanaan

pembangunan daerah dengan menggunakan sumberdaya pembangunan di

atas setidaknya membutuhkan informasi data sebagai berikut:

a. Data kependudukan

Data kependudukan yang diperlukan dalam perencanaan

pembangunan daerah adalah struktur penduduk (hierarchy of age

grouping) yang dikaitkan dengan tingkat pengerjaan (employment),

umur, pendapatan, dan distribusi penduduk menurut pekerjaan selama

kurang lebih sepuluh tahun; dan burden of dependency ratio.

Tujuan analisis kependudukan ini adalah untuk menentukan

karakteristik penduduk pada suatu daerah karena karakteristik penduduk

tersebut berkaitan dengan vitalitas masyarakat dan untuk menaksir

target penduduk untuk kegiatan ekonomi yang diinginkan.

b. kondisi pasar tenaga kerja

Data yang berkenaan dengan kondisi pasar tenaga kerja antara

lain: informasi tentang distribusi pekerjaan menurut jenis kelamin

padasetiap industri, informasi tentang pengangguran dan setengah

pengangguran setiap sektor paling selama 5 tahun terakhir. Pola

pengerjaan dalam suatu masyarakat akan menunjukkan apakah sumber

daya manusia tersedia atau dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi

dan berapa jumlah angkatan kerja yang membutuhkan bantuan.

c. Karakteristik Ekonomi

Data ekonomi yang diperlukan antara lain: basis ekonomi suatu

daerah, perubahanya, dan responnya terhadap perubahan keadaan
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ekonomi baru; selain kondisi ekonomi masa lalu dan sekarang, faktor-

faktor yang mempengaruhi vitalitas ekonomi juga perlu untuk dikaji.

Pemahaman yang baik terhadap struktur ekonomi merupakan tahapan

yang esensial dalam merancang program pembangunan ekonomi jangka

panjang.

d. Kondisi Fisik/Lokasional

Data yang diperlukan untuk kondisi fisik ini meliputi kajian

tentang kondisi dan bentuk fisik dari suatu daerah yang berhubungan

dengan basis ekonominya, termasuk penilaian tentang sumberdaya

fisikal (pertanian, pertambangan, dan sebagianya), ketersedian lahan

untuk kawasan industri, jaringan transportasi dan komonikasi,

persediaan perumahan, dan juga aset yang dapat digunakan untuk

daerah tujuan wisata. Pendokumentasian terhadap aset-aset lokasional

dan “liabilities” membantu kita dalam mengintifikasi keunggulan

ekonomi daerah (dan kelemahannya).
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BAB III

MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pembahasan bab ini mempunyai tujuan instruksional umum untuk

memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai pentingnya

perencanaan dalam proses pembangunan. Sedangkan instruksional khusus

dari pembelajaran pada bagian ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan

tentang model-model perencanaan pembangunan, alur perencanaan

pembangunan dan kulaitas perencanaan.

3.1. Pentingnya Perencanaan Pembangunan

Dengan adanya liberalisasi perdagangan dan globalisasi pasar,

sebagian ekonom berpendapat bahwa proses perubahan sosial dan upaya

peningkatan kesejahteraan bangsa dapat diserahkan saja kepada mekanisme

pasar, sehingga intervensi pemerintah sangatlah kecil bahkan hampir tidak

ada. Namun, fakta menunjukkan bahwa di negara-negara maju dan penganut

mekanisme pasar sekalipun, peranan dan intervensi Pemerintah masih tetap

ada dan dibutuhkan untuk kepentingan publik melalui kebijakan-kebijakan

makro dan mikro ekonomi antara lain melalui kebijakan-kebijakan fiskal dan

moneter, dan peran regulatori lainnya.

Tingkat kemajuan perekonomian Indonesia yang masih tergolong

sebagai negara yang sedang membangun (developing country), terlebih-lebih

lagi setelah didera krisis moneter yang berkembang menjadi krisis multi

dimensi (ekonomi, sosial, politik), tetap menuntut campur tangan pemerintah

secara lebih besar untuk pemulihan dan menggerakkan kegiatan
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perekonomian masyarakat, yang sekaligus diharapkan dapat mendorong

perubahan sosial secara lebih mendasar.

Proses perubahan sosial (atau pembangunan) tersebut perlu dilakukan

secara terencana, terkoordinasi, konsisten, dan berkelanjutan, melalui peran

pemerintah bersama masyarakat dengan memperhatikan kondisi ekonomi,

perubahan-perubahan sosio-politik, perkembangan sosial-budaya yang ada,

perkembangan ilmu dan teknologi, dan perkembangan dunia internasional

atau globalisasi.

Di dalam literatur-literatur ekonomi pembangunan sering disebutkan

bahwa ada tiga peran pemerintah yang utama yaitu: (1) sebagai pengalokasi

sumber-sumber daya yang dimiliki oleh negara untuk pembangunan; (2)

penciptaan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan fiskal dan moneter; serta

(3) sebagai pendistribusi sumberdaya.

Penjabaran ketiga fungsi ini di Indonesia dapat dilihat dalam Pasal 33

UUD 1945 Amandemen Keempat. Ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan

bahwa negara menguasai bumi serta kekayaan alam yang dikandung

didalamnya, serta cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

bagi hajat hidup orang banyak. Penguasaan ini dimaksudkan untuk

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini mengamanatkan

kepada pemerintah agar secara aktif dan langsung menciptakan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan bahwa

perekonomian diselenggarakan atas dasar dasar demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat ini juga mengamanatkan kepada

pemerintah untuk menjaga dan mengarahkan agar sistem perekonomian

Indonesia berjalan dengan baik dan benar. Inilah yang dinamakan peran
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pengaturan dari pemerintah. Inilah yang menjadi inti tugas lembaga

perencanaan dalam pemerintah.

Pemerintah juga dapat melakukan intervensi langsung melalui

kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh pemerintah, yang mencakup kegiatan-

kegiatan penyediaan barang dan layanan publik, melaksanakan kegiatan atau

prakarsa strategis, pemberdayaan yang tak berdaya (empowering the

powerless) atau keberpihakan.

Ada dua arahan yang tercakup dalam perencanaan. Pertama, arahan

dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara

seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Arahan ini dituangkan

dalam rencana pembangunan nasional sebagai penjabaran langkah-langkah

untuk mencapai masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan

berkeadilan, yang dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa,

seperti: politik, sosial, ekonomi, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Kedua, arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk

mencapai tujuan pembangunan nasional baik melalui intervensi langsung

maupun melalui pengaturan masyarakat/pasar (Suzetta, 2007).

3.2. Model Perencanaan Pembangunan

Perencanaan secara umum terdiri dari perencanaan jangka panjang

(10-25 tahun), menengah (5 tahun), dan pendek (1 tahun). Namun, inti dari

perencanaan adalah sama, yaitu model yang dipergunakan untuk melakukan

perencanaan pembangunan itu sendiri.  Kunarjo menyebutkan paling tidak

ada tiga (3) model perencanaan pembangunan, yaitu: model agregat, model

hubungan efek kelipatan (multiplier effect) dan ICOR, serta model

perencanaan sektoral (Kunarjo, 2000).
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3.2.1. Model Agregat

Model perencanaan agregat bertumpu pada teorema ekonomi makro

di mana konsep intinya adalah pendapatan domestik bruto (PDB) dan

konsep-konsep yang melengkapinya. Konsep ini mengagregasikan

perekonomian menjadi rumus bahwa produk domestik bruto merupakan

agregasi (penjumlahan) dari: konsumsi (C), pengeluaran pemerintah (G),

investasi pemerintah (Ig), investasi masyarakat (Ip), ekspor (X), dikurangi

impor (M). Model ini adalah model yang paling banyak dipergunakan oleh

para perancang pembangunan hingga hari ini. Salah satu alasannya adalah

karena model ini menghasilkan data yang kuantitatif sehingga lebih mudah

dipahami dan lebih menarik untuk dijadikan sebagai model.  Namun, bukan

berarti model seperti tersebut di atas merupakan model yang paling ideal

karena sudah sangat banyak kritik yang berkenaan dengannya. Kritik-kritik

umumnya terkait dengan basis pemikiran bahwa agregasi tersebut pada

akhirnya jarang sekali mampu mencerminkan kondisi ketercapaian

pembangunan yang sebenarnya. Misalnya, besarnya PDB ataupun

pendapatan per kapita tidaklah otomatis mencerminkan tertanggulanginya

kemiskinan yang ada. Pada banyak negara berkembang, justru besarnya PDB

dan pendapatan per kapita menyembunyikan fakta bahwa pembangunan

lebih banyak menghasilkan ketimpangan antara sebagian kecil kelompok

masyarakat yang sejahtera karena memperoleh prioritas untuk mengejar

“angka” PDB dan pendapatan per kapita, dan di sisi lain, sebagian besar

masyarakat hidup dengan standar kualitas yang sangat jauh dibandingkan

kelompok pertama tadi.

3.2.2. Model Hubungan Efek Kelipatan (Multiplier Effect) dan

ICOR
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Model kedua adalah model hubungan efek kelipatan dan ICOR. Teori

hubungan kelipatan pertama kali diperkenalkan oleh John Maynard Keynes

dalam The General Theory of Employment, Interest and Money yang

mengembangkan konsep dari R.F. Kahn. Dikatakan oleh Keynes bahwa:

The conception of multiplier was first introduced into economy theory by R.F.
Kahn in his article on “The Relation of Home Investment to
Undemployment” (Economic Journal, June 1931). His argument in this
article depended on the fundamental notion that, if the propensitiy to
consume in varioujs hypothetical circumstances is (together with certain
other conditions) taken as given and we conceive the monetary or other
public authority to take steps to stimulate or to retard investment, the change
in the amount of employment will be a function of the net change in the
amount of investment; and it aimed at laying down general principles by
which to estimate the actual quantitative relationship between an increment
of net investment and the increment of aggregate employment which will be
associated with it. Before coming to the multiplier, however, it will be
convenient to introduce the conception of the marginal propensity to consume
(Keyness, 1957).

Konsep multiplier pada prinsipnya menjelaskan bahwa ada hubungan

antara tingkat investasi (I) dengan permintaan pendapatan (Y), atau dengan

bahasa sederhananya, apabila terdapat tambahan investasi, maka akan

bertambah pula tingkat permintaan pendapatan dengan kelipatan sebesar

kebalikan dari marginal propensity to save (mps), atau angka koefisien yang

menunjukkan berapa kenaikan tingkat tabungan jika permintaan pendapatan

meningkat dengan jumlah tertentu, dengan nilai angka pecahan kurang dari

1. Model ini diperkaya dengan model incremental capital output Ratio

(ICOR) dari Sir Harrod yang menyebutkan bahwa investasi harus diartikan

sebagai pertambahan kapasitas produksi. ICOR sendiri didefinisikan sebagai

rasio investasi yang diperlukan untuk  memperoleh pertambahan pendapatan

pada periode tertentu. Seperti dicatat oleh Kunarjo, bahwa model ini
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diciptakan Sir Harrod sebagai alat untuk menguji stabilitas jangka pendek

dan masalah pertumbuhan ekonomi di negara yang sudah cukup maju

(Kunarjo, 2000).

Model tersebut di atas juga tidak kalah menarik sehingga banyak

dipergunakan untuk memperkaya model pertama. Kelemahan model ini

sangat sederhana. Pertama, ia mengandaikan bahwa pembangunan ibarat

sebuah proses produksi, di mana setiap masukan input baru akan

meningkatkan output. Bahkan di dalam produksi sendiri setiap masukan

input belum tentu menaikkan output, terlebih dalam pembangunan di mana

lebih banyak lagi faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dari sisi

pemberi input. Kedua, model ini mengandaikan proses pembangunan dari

sebuah negara dengan sistem tertutup, artinya input yang dimasukkan selalu

memberikan output di mana input tersebut masuk. Pada prakteknya,

investasi ditingkatkan di suatu negara, yang justru mendapat keuntungan

adalah industri di negara lain yang menjadi pensuplai input riil dari proses

tersebut. Misalnya, investasi untuk industri komputer ditingkatkan untuk

mengejar pertumbuhan di sektor manufaktur ini. Namun, karena

keterbatasan kompetensi lokal dan karena sistem industri dan pasar

komputer dunia, maka pada akhirnya yang diuntungkan adalah negara-

negara yang menjadi pemasok bahan baku komputer tersebut.

3.2.3. Model Perencanaan Sektoral

Model ketiga adalah perencanaan sektoral. Model ini sebenarnya

tidak jauh beda dengan model kedua, hanya lebih didetilkan per sektor.

Sektor sendiri adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program-

program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya (Kunarjo,
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2000). Perencanaan sektoral ini yang antara lain membuka wacana tentang

efek ke depan (forward effect) dan efek ke belakang (backward effect) dari

kebijakan pembangunan sektoral.

Forward effect adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya dapat

dimanfaatkan sebagai input kegiatan ekonomi lainnya. Backward effect

adalah sebuah kegiatan ekonomi yang inputnya menyerap output dari

kegiatan ekonomi lain. Model ini sangat menarik dan sangat

“mempengaruhi” sebagaimana dapat dilihat dari permisalan di bawah ini:

Gambar 3.1. Model Kerja Forward dan Backward Effect
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Jadi industri tekstil mempunyai efek ke belakang dan ke depan yang

masing-masing terus berkembang. Setiap penambahan investasi pada

industri tekstil akan menyebabkan peningkatan secara otonom di setiap

industri di kelompok efek ke belakang maupun di kelompok efek ke depan.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat fokus kepada industri-

industri yang mempunyai backward effect dan forward effect yang paling

besar.

Model terakhir ini sangat menarik dan sulit disangkal kebenarannya

sehingga cukup sahit untuk dipergunakan sebagai model perencanaan

pembangunan. Namun, model ini mengesampingkan dua hal pokok yang

sama dengan yang dimiliki oleh model efek pengganda dan model ICOR,

yakni terlalu menyederhanakan pembangunan sebagai sebuah proses

produksi yang otonom, dan di dalam dirinya sendiri mengandaikan sebuah

perekonomian yang tertutup.

Dalam contoh di atas, peningkatan investasi di tekstil bisa jadi

mendorong backward dan forward effect yang besar, akan tetapi

pertanyaannya adalah apakah backward dan forward tadi untuk

pembangunan di dalam negeri atau untuk negara lain? Untuk kasus tekstil

misalnya, di mana hampir 80–90% bahan baku berasal dari impor, mulai

kapas, mesin, hingga tinta, sehingga industri tekstil selalu dijuluki industri

yang footloose, sebagaimana juga garmen dan elektronika karena

keberadaannya di negara berkembang sejauh ada tenaga kerja murah di

kawasan tersebut.

3.3. Alur Perencanaan Pembangunan Daerah
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Menurut Mayer (1985), untuk model perencanaan yang rasional

terdiri dari 9 (sembilan) langkah sebagaimana yang disajikan dalam gambar

berikut ini:

Sumber: Policy and Progam Planing (Robert Mayer, 1985)

Gambar 3.2. Flow Of Stages In Rational Planning Process

Penjelasan langkah pertama sampai dengan keenam adalah sebagai

berikut:

a. Determination of goals.
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Tujuan merupakan ungkapan dari suatu nilai yang dikaitkan dengan suatu

kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai. Sumber tujuan biasanya dari

konstitusi atau undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Assessment of needs.

Kebutuhan adalah permintaan untuk menuju keadaan yang lebih baik.

Penilaian kebutuhan adalah suatu penentuan ukuran kondisi yang terjadi

pada masyarakat, di mana diharapkan para pembuat keputusan dapat

memperbaiki atau memenuhinya.

c. Specification of objectives.

Dalam langkah ini adalah menetapkan sasaran atau hasil yang akan

dicapai/dapat diukur yang merupakan suatu definisi operasional dari tujuan

yang telah ditetapkan sebelumnya.

d. Design of alternative actions.

Langkah ini untuk mengidentifikasi atau merancang beberapa alternatif

tindakan yang ingin diambil oleh para pengambil keputusan untuk dapat

mencapai suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

e. Estimation of consequences of alternative actions.

Langkah ini berisi analisis atas alternatif tindakan yang telah diidentifikasi

atau dirancang di atas untuk dapat diketahui kekuatan atau kelemahan dari

masing-masing alternatif tindakan.

f. Selection of cource of action.

Langkah ini merupakan pemilihan tindakan untuk mencapai sasaran yang

dilakukan oleh para pengambil keputusan berdasarkan pertimbangan

kekuatan dan kelemahan dari masing-masing alternatif tindakan.
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Mayer (1985) menambahkan bahwa perencanaan erat kaitannya

dengan pembuatan kebijakan (policy making). Bahkan keduanya sering

dapat dipertukarkan. Menurut Mayer perbedaan tersebut lebih disebabkan

karena perkembangan historis dari literatur dan bukan dalam arti yang

melekat pada istilah. James E Anderson (1978) mengatakan bahwa kebijakan

adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in

dealing with a problem or matter of concern.”

Islamy (2003) membagi perumusan kebijakan dalam beberapa tahap,

yaitu: (a) perumusan masalah, (b) penyusunan agenda (agenda setting), (c)

perumusan usulan, (d) pengesahan kebijakan, (e) pelaksanaan kebijakan, dan

(f) penilaian kebijakan.

Menurut Munir (2002) dengan memperhatikan pedoman-pedoman

perencanaan pembangunan yang dikeluarkan oleh Bappenas, ada lima

tahapan, yaitu: (a) penyusunan kebijakan, (b) penyusunan program, (c)

penyusunan pembiayaan, (d) pemantauan dan evaluasi kinerja, serta (e)

penyempurnaan program. Untuk langkah (d) dan (e) bukan merupakan

tahapan perencanaan. Selengkapnya uraian proses penyusunan perencanaan

pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

a) Penyusunan Kebijakan.

Penyusunan kebijakan meliputi tahapan pengkajian kebijakan dan

perumusan kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur: (1) tinjauan keadaan,

(2) perkiraan keadaan masa yang akan dilalui rencana, (3) penetapan

tujuan rencana (plan objectives) dan pemilihan cara-cara pencapaian

tujuan rencana, (3) identifikasi kebijakan dan atau kegiatan usaha yang

perlu dilakukan, serta (4) persetujuan rencana.

b) Penyusunan Program.
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Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci untuk

mengimplementasikan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam

penetapan kebijakan. Rencana pembangunan diklasifikasikan ke dalam

berbagai program dengan menetapkan: tujuan program, sasaran program,

dan kegiatan-kegiatan pokok yang dilaksanakan. Perumusan program dan

kegiatan disebut pemrograman, yaitu suatu rencana tahunan yang berisi

langkah-langkah strategik (kegiatan) yang dipilih untuk mewujudkan

tujuan strategik yang tergambar dalam sasaran beserta taksiran

sumberdaya (SDM, biaya, peralatan, dsb.) yang diperlukan untuk itu.

Dalam program berisi kegiatan-kegiatan sehingga program dapat

diartikan sekumpulan kegiatan yang direncanakan untuk merealisasikan

tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

c) Penyusunan Pembiayaan/Penyusunan Anggaran.

Dalam proses penyusunan pembiayaan, direncanakan sumber pendanaan

untuk melaksanakan program pembangunan yang dilaksanakan

berdasarkan azas dekonsentrasi, desentralisasi atau tugas pembantuan.

Azas efisiensi dan efektivitas menjadi pertimbangan utama dalam

penyusunan prioritas pembiayaan, sehingga perlu didukung dengan

standar-standar harga satuan pokok untuk komponen-komponen

pembiayaan. Penyusunan pembiayaan tertuang dalam anggaran

pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurut Abdullah (1995),

anggaran adalah proses penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif

(uang) yang disusun secara sistematis dalam perkiraan pendapatan,

belanja (pembiayaan). Sedangkan Govermental Accounting Standards

Board (GASB) dalam Bastian (2001) mendefinisikan anggaran sebagai

rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang
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diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya

dalam periode waktu tertentu.

Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja

yang akan berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan serta

sebagai alat pengendalian. Tahap-tahap penyusunan anggaran meliputi

(Kepmendagri 29 Tahun 2002):

(1) Penyusunan anggaran satuan kerja berdasarkan usulan

program/kegiatan.

(2) Penyusunan rancangan APBD.

(3) Pengajuan rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD.

(4) Penetapan APBD.

Namun, sebelum terjadi proses penganggaran berbentuk menjadi

kegiatan yang siap dilaksanakan dari penyusunan anggaran satuan kerja

sampai dengan penetapan anggaran, terdapat proses yang tidak dapat

dipisahkan, yaitu adanya musyawarah perencanaan pembangunan dari

tingkat kelurahan, diteruskan ke tingkat kecamatan dan akhirnya di tingkat

kota.

Dari beberapa bahasan di atas dapat disimpulkan bahwa alur

perencanaan pembangunan daerah terdiri dari tahap-tahap:

a. Penyusunan Agenda Setting.

GTZ (dalam Local Developmen Planning, 2000) menyebutnya sebagai

local policy statement yang merupakan pengejawantahan dari

kewenangan politik yang berfungsi memberikan arah tindakan yang

bertujuan, yang dilaksanakan oleh pelaku atau kelompok pelaku di dalam

mengatasi suatu masalah atau urusan-urusan yang bersangkutan.
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Langkah-langkah penetapan kebijakan, yaitu: (1) tinjauan keadaan dan

perumusan masalah, (2) penetapan tujuan, serta (3) penetapan arah

kebijakan yang berisi cara-cara/strategi yang bersifat indikatif.

b. Penyusunan Policy Formulation

GTZ (dalam Local Developmen Planning, 2000) menyebutnya sebagai

local development program yang merupakan pengejawantahan dari

kewenangan administratif sebagai pelaksanaan dari kebijakan (agenda

setting) yang telah ditetapkan. Langkah-langkahnya anatara lain: (1)

penentuan tujuan program dengan mengacu kepada local policy

statement, (2) penilaian atas kebutuhan, (3) penentuan sasaran program,

serta (4) penentuan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan program tetap berpedoman kepada azas prioritas.

c. Penyusunan Budgeting.

Anggaran adalah proses penjabaran rencana kerja ke dalam angka

kuantitatif yang berfungsi sebagai dasar melaksanakan program/kegiatan

serta sebagai alat pengendalian.

3.4. Kualitas Perencanaan Pembangunan

Goetsh dan Davis (1994) menyatakan kualitas merupakan suatu

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (dalam Tjiptono, 2000).

Beberapa definisi lain yang dikutip oleh Zulian Yamit (2001), yaitu:

a. Kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen

(W. Edwards Dening).

b. Kualitas adalah nihil cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap

persyaratan (Philip B. Crosby).

c. Kualitas adalah kesesuaian dengan spesifikasi (Joseph M. Juran).
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David Garvin (1994) yang dikutip oleh Zulian Yamit (2001), tujuan

mengidentifikasikan lima pendekatan perspektif kualitas yaitu:

a. Transcendental approach, adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi

sulit didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur.

b. Product based approach, adalah suatu karakteristik atau atribut yang

dapat diukur.

c. User based approach, adalah kualitas tergantung pada orang yang

memandangnya, dan produk yang paling memuaskan preferensi

seseorang atau cocok dengan selera (fitness for used) yang merupakan

produk yang berkualitas paling tinggi.

d. Manufacturing based approach, adalah bersifat supply based atau dari

sudut pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu

yang ssuai dengan persyaratan dan prosedur.

Untuk mengukur kualitas rencana strategis, Yeremias T. Keban

(2001) memberikan pernyataannya sebagai berikut:

“Isi, proses dan konteks merupakan parameter yang sering digunakan untuk
mengukur kualitas suatu rencana strategis. Suatu rencana strategis dapat
dianggap berkualitas baik apabila isi dari dokumen tersebut menggambarkan
aspirasi dan kehendak para stake holders nya, kualitas dokumen itu juga
dapat dinilai dari proses yang ditempuh atau metode yang digunakan apakah
sesuai dengan prosedur keilmuan yang ada.”

Kamelus (2004) menyatakan untuk meningkatkan efektivitas dan

efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah maka perlu perbaikan proses

perencanaan dan penganggaran antara lain yang terkait dengan alur proses

perencanaan dan penganggaran serta sekuens penyusunan dokumen

perencanaan dan penganggaran harus konsisten. Terkait dengan hal itu maka
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kualitas proses dapat dinilai dari alur perencanaan dan penganggaran yang

terdiri dari tahap-tahap: (1) penyusunan agenda setting, (2) penyusunan

policy formulation, dan (3) penyusunan budgeting serta keterkaitan antara

dokumen perencanaan dan penganggaran.
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BAB IV

PERENCANAAN PARTISIPATIF

Pembahasan bab ini mempunyai tujuan instruksional umum untuk

memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai perencanaan

partisipatif. Sedangkan instruksional khusus dari pembelajaran pada bab

ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang: model partisipatif,

peran negara dalam perencanaan partisipatif, tingkatan partisipatif

masyarakat, tahapan dalam partisipatif, otonomi daerah dan partisipasi

masyarakat.

4.1. Model Partisipatif Untuk Penilaian Kebutuhan Masyarakat

Dalam upaya mendapatkan perencanaan yang benar-benar

bersumber dari kebutuhan masyarakat, menurut Research Triangle

Institute (2003). maka perlu dikembangkan tahap identifikasi kebutuhan,

yang biasa dikenal dengan CNA (Community Need Assessment). CNA

adalah suatu kegiatan diskusi secara bersama untuk penggalian kebutuhan

masyarakat, yang dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang

I panu oleh masyarakat sendiri atau seorang fasilitator, baik di tingkat

RT/RW maupun desa. Hasil kesepakatan dalam diskusi tersebut

merupakan rencana bersama yang di bahas bersama dengan pemerintah

setempat untuk menjawab permasalahan yang ada.

Prinsip yang terkandung di dalamnya adalah pada acuankebutuhan

nyata masyarakat, bukan pada perkiraan atau dugaan semata. Kebutuhan
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ini akan dirumuskan pemerintah bersama-sama masyarakat untuk

diusulkan kepada sumber-sumber pembiayaan yang ada. Sumber-sumber

pembiayaan yang dimaksud adalah:

a. Masyarakat sendiri /swadaya

b. Donatur

c. Pemerintah

Tujuan yang ingin dicapai CNAini adalah:

a. Melibatkan masyarakat dalam mengkaji permasalahan dan

menetapkan kebutuhan masyarakat RW atau desa

b. Menyusun rencana tindak dan pendanaan secara bersama

c. Mengkaji potensi secara bersama

d. Menjadi acuan dalam melakukan pembangunan di RW atau desa

e. Menjadi rujukan dalam menyusun RPJMD (Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Desa)

Langkah-langkah dalam CAN antara lain mencakup:

a) Menemukan dan merumuskan masalah

b) Perumusan masalah ini dilakukan didalam musyawarah forum

masyarakat mulai dari tingkat yang paling bawah (RT/RW) yang

kemudian dilanjutkan di tingkat desa. Metode yang bisa diterapkan

adalah diskusi kelompok terfokus (FGD).

c) Menemukan dan merumuskan kebutuhan

Masalah adalah kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi

yang diharapkan. Kesenjangan tersebut akan dicoba dicari jalan

keluarnya dengan merumuskan tujuan. Dengan demikian kebutuhan
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adalah cara untuk memecahkan masalah yang nyata. Disini terjadi

proses yang bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan.

d) Menentukan prioritas

Dengan semakin banyaknya kebutuhan, maka perlu dilakukan

langkah menentukan prioritas. Dalam menentukan prioritas perlu

diperhatikan hal-hal yang penting adalah sbb:

1. Proses dilakukan sendiri oleh masyarakat secara luas

2. Memperhatikan kepentingan semua pihak

3. Penentuan prioritas didasarkan pada kajian mendalam

4. Prioritas yang dibuat merupakan kesepakatan bersama.

e) Menentukan potensi sumber daya

Potensi yang dirumuskan bukan potensi yang bersifat materi saja,

tetapi juga non materi seperti: tokoh informal sebagai rujukan,

keahlian seseorang, potensi kelembagaan, sumber daya alam dan

sebagainya.

f) Menetapkan tindakan

Setelah menentukan prioritas dan sumberdayanya, maka perlu

disusun rencana tindakanya. Beberapa hal yang perlu disiapkan untuk

menetapkan rencana tindakan antara lain:

1. Kegiatan untuk mengatasi masalah. Kesiapan ini dapat diukur

dari kemampuan ber[partisipasi baik materi maupun non materi.

2. Kemandirian masyarakat melaksanakan tindakan. Sebagai

pelaksana kegiatan, baik personal maupun institusional adalah

masyarakat sendiri

g) Sinkronisasi perencanaan

1. Integrasi program antar RT/RW dalam satu desa
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Prioritas program yang menyangkut lebih dari satu wilayah

RT/RW sejak awal harus ditentukan spesifikasi teknisnya serta

mekanisme pelaksanaannya.

2. Integrasi program antar desa

Prioritas program yang menyangkut integrasi sistem dengan desa

lain harus ada komunikasi dan koordinasi antar desa yang terkait

4.2. Relasi Sosial Antara Pemerintah dan Masyarakat dalam

Perencanaan Partisipatif

Salah satu alasan utama untuk diterapkannya sistem desentralisasi

di Indoensia adalah, karena sistem tersebut membuka ruang sekaligus

mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan,

termasuk pengambilan kebijakan, pelayanan publik, pengelolaan

sumberdaya, dan lainnya. Tetapi, struktur pemerintahan yang

terdesentralisasi bukan menjadi jaminan terhadap meningkatnya

partisipasi masyarakat. Sangat dimungkinkan untuk memiliki

pemerintahan yang terdesentralisasi tetapi juga menghambat  kapasitas

sebagian besar masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam

pembangunan melalui jalur formal maupun informal.

Agar otonomi daerah dapat direalisasikan sebagai kewenangan

berada pada rakyat yang tinggal di daerah tersebut, bukan otononi bagi

pemda, dan juga bukan otonomi bagi “daerah” dalam pengertian suatu

wilayah/teritori tertentu di tingkat lokal, maka negara memiliki kewajiban

dalam menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses

pembangunan.
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Perlu disadari bahwa tidak semua para pengambil kebijakan di

pemerintahan secara sukarela mau ntuk membagi kekuasaan serta

kewenangannya kepada kelompok-kelompok yang selama ini berada di

luar proses penentuan kebijakan (pihak-pihak yang kurang memiliki

kekuatan politik maupun ekonomi). Pada umumnya, para pelaku

pemerintah yang mau berbagai kewenangan dalam penentuan kebijakan

melihat partisipasi sebagai cara untuk memperoleh dukungan terhadap

kebijakan yang dikeluarkan, atau sebagai upaya memperoleh dukungan

politik.

Menambahkan hal tersebut, terdapat beberapa alasan kenapa para

pelaku pemerintah tertarik kepada partisipasi, yaitu: pertama, karena

mereka percaya bahwa partisipasi akan mendukung keberhasilan dari

pelaksanaan kebijakan yang dibuat. Kedua, karena desakan dari

masyarakat dimana  untuk memperoleh legitimasi  yang lebih luas dari

masyarakat. Ketiga karena pengaruh dari lembaga donor/lending yang

memfasilitasi/mendukung pembangunan/pembaharuan di wilayahnya.

Ketiga alasan inilah yang akan mempengaruhi kemauan politik tersebut,

dapat dikatakan akan sulit dibayangkan bahwa pemerintah mau

menyediakan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut mempengaruhi

proses pengambilan keputusan terhadap berbagai kebijakan (Abers,

Rebecca, 2000)

Perlu menjadi perhatian bahwa, kemauan politik saja tidak dapat

dikatakan cukup untuk menjamin bahwa pemerintah akan tertarik untuk

mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

Untuk itu diperlukan beberapa syarat lainnya, yaitu : (1) keputusan

terhadap suatu kebijakan yang akan dihasilkan sesuai dengan kewenangan
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yang dimiliki oleh pemerintah di tingkatan tersebut, (2) terdapat

pemahaman yang sama antara para pengambil keputusan dengan

bawahannya di lingkup pemerintahan tentang partisipasi, dan (3)

tersedianya kapasitas (finansial dan teknikal) untuk mendorong

partisipasi. Bekerjasama dengan masyarakat seringkali membutuhkan

keahlian dalam melakukan negosiasi dan resolusi konflik. Banyak aparat

pemerintah yang memiliki kemauan politik dalam mendorong partisipasi,

tapi tidak melakukannya karena ketikpahaman mereka tentang teknik

untuk bekerjasama dengan masyarakat (Stiefel dan Wolfe’s, 1994)

Meskipun pemerintah telah memiliki motivasi dan kapasitas untuk

melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, akan tetapi

partisipasi sering terhambat oleh karena kelompok-kelompok masyarakat

tidak merasa memiliki perhatian dan kepentingan terhadap kebijakan

tersebut. Dan juga dapat disebabkan karena masyarakat tidak percaya

bahwa pemerintah akan menaruh perhatian terhadap aspirasi mereka.

Selain itu, hal ini dapat pula disebabkan minimnya kapasitas baik

finansial dan teknikal masyarakat untuk bisa terlibat.

Berdasarkan temuan dari berbagai pengalaman partisipasi,

menunjukkan bahwa kelompok-kelompok masyarakat seperti LSM,

ormas, dan lainnya:

1. Berupaya terlibat dalam proses pengambilan kebijakan dengan

menggunakan partisipasi sebagai sarana untuk memperjuangkan

kepentingan sendiri.

2. Seringkali tidak mampu mengevaluasi partisipasi secara memadai

dan tepat, dikarenakan oleh minimnya pelatihan dan pengalaman

yang mereka miliki.
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3. Menilai partisipasi berdasarkan jumlah orang yang terlibat, bukan

pada kualitas dari keikutsertaannya.

Kegagalan dari suatu proses partisipasi acapkali disebabkan oleh

tidak siapnya masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Untuk dapat

berpartisipasi, (kelompok-kelompok) masyarakat memerlukan beberapa

kapasitas, diantaranya adalah (1) terdapatnya kelompok-kelompok

masyarakat yang pengalaman serta pengetahuannya terkait dengan

kebijakan yang akan dihasilkan, (2) tersedianya sumber dana yang

memadai untuk mendukung keterlibatan mereka, (3) dibutuhkannya

pemahaman tentang kepemerintahan dan birokrasi, (4) dibutuhkannya

keahlian dalam mengorganisasikan partisipasi, seperti metodologi

partisipasi, kemampuan dalam resolusi konflik, dan (5) tersedianya

kemampuan dalam menganalisa kebijakan, menyiapkan konsep kebijakan

alternatif, melakukan negosiasi, menghubungkan informasi antara

masyarakat dengan penyusun kebijakan dan mengawal secara terus

menerus proses serta partisipasi.

Oleh karena itu, maka diperlukan upaya dan pendekatan yang

strategis serta tepat untuk mengembangkan kapasitas baik pelaku

pemerintah maupun nonpemerintah. Masing-masing pelaku perlu

menyadari kapasitas yang dimilikinya sebelum memulai proses

partisipasi. Hal ini sangat penting untuk menentukan kapasitas serta

kompetensi yang dibutuhkan oleh pelaku-pelaku tersebut dalam

menunjang berhasilnya proses partisipasi yang akan mereka lalui.

4.3. Peran Negara dan Prinsip Dasar Partisipasi



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 47

Dengan keyakinan argumentasi bahwa seluruh negara

mengabsahkan peran negara dalam perekonomian, tentunya dengan

intensitas dan jenis yang berlainan. Evans setidaknya mengidentifikasi

ada empat tipikal intervensi pemerintah, yakni custodian, demurge,

midwife, dan husbandry (Jaffee, 1998:131-132).  Peran custodian

(custodian role) mengacu pada peran negara untuk melindungi,

mengawasi, dan mencegah terjadinya perilaku ekonomi tertentu yang

dipandang merugikan, seperti perusahaan yang antikompetisi, produksi

barang yang kurang bermutu atau tidak aman, dan operasi firma yang

merusak lingkungan. Dalam perspektif ini peran negara hanya minimal

saja, yakni memberikan regulasi yang memungkinkan praktik-praktik

tidak sehat tersebut bisa ditiadakan (atau setidaknya dihambat).

Selebihnya, pasar dibiarkan bekerja sendiri sepanjang mengarah kepada

terciptanya efisiensi ekonomi. Sedangkan peran demurge (demurge role)

merupakan kebalikan dari custodian, di mana negara diharapkan berperan

maksimal dalam wujud keterlibatannya berproduksi barang dan jasa.

Negara bukan saja sebagai fasilitator (facilitator) perekonomian tetapi

sekaligus sebagai pelaku (actor). Model peran seperti ini banyak

dipraktikkan di negara-negara berkembang atau negara yang masih dalam

tahap awal industrialisasi, di mana peran swasta (private enterpreneur)

belum muncul. Pendeknya, peran negara untuk menjadi pelaku ekonomi

secara langsung diabsahkan karena masih belum terbentuknya kelas

wirausaha mandiri pada perekonomian domestik. Upaya ini sekaligus

dilakukan untuk memberikan panduan (guiding) bagi sektor swasta untuk

bisa menjalankan praktik bisnis yang profesional di kemudian hari.
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Berikutnya, peran midwife (midwife role) adalah menjadi mitra

dari sektor swasta karena dianggap sektor ini masih belum mampu

mengidentifikasi kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan

keuntungan, di samping organisasi produksinya belum efisien. Dalam

posisi ini peran negara adalah membantu menyiapkan bentuk-bentuk

praktik baru kegiatan perekonomian yang memungkinkan sektor swasta

bisa mengerjakan produksinya secara efisien sehingga menghasilkan

keuntungan ekonomi. Lebih penting lagi, negara harus memberikan

perlindungan kepada sektor swasta, khususnya untuk perusahaan-

perusahaan pemula (infant industry) agar tidak tergelincir dan kalah

bersaing berhadapan dengan kompetitor asing. Jika sektor swasta itu telah

mapan maka dengan sendirinya intervensi negara dilepaskan secara

perlahan. Terakhir, peran husbandry (husbandry role) berkenaan dengan

campur tangan negara untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan

ekonomi dalam jangka panjang. Peran ini juga berhubungan dengan

proses globalisasi yang tengah terjadi, di mana persaingan ekonomi antar

negara kian ketat lewat bahasa tunggal “efisiensi”;  siapa yang lebih

efisien itulah yang akan menguasai pasar. Dalam pandangan ini negara

tidak dikategorikan sebagai organ ekonomi yang efisien, sehingga tidak

mungkin menyerahkan secara langsung kegiatan ekonomi kepada negara.

Pendekatan ini meyakini bahwa peran negara yang vital adalah

menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mobilisasi ekonomi,

mengidentifikasi sumberdaya negara, mengorganisasi riset dan

pengembangan, dan jaminan utang untuk peningkatan investasi. Dengan

cara inilah target pertumbuhan ekonomi nasional akan terus terpenuhi

dalam jangka panjang.
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Para ekonom pembangunan sendiri akhir-akhir ini sudah mulai

membuka kotak pandora (black box) konsep “negara” dan memfokuskan

kepada kajian perilaku politik (politial behavior) dan peran kelembagaan

(institutions). Dengan menggunakan pendekatan ekonomi kelembagaan

baru (new institutional economics), termasuk di dalamnya para ilmuwan

politik dan sosiologi, mereka mencoba mereformasi kekurangan dari

model kebijakan neoklasik yang selama ini dianggap gagal. Pandangan

yang menyatakan bahwa negara merupakan sebuah variabel sentral bagi

pembangunan ekonomi, perubahan struktural, dan proses reformasi

kebijakan, dengan sendirinya lalu memunculkan pertanyaan tentang

kemampuan dan kapasitas negara. Walaupun begitu, Grindle (1996;

seperti dikutip oleh Ahrens, 1998:9) membantah bahwa kepemimpinan

dan struktur politik merupakan bagian solusi bagi upaya untuk

menciptakan negara yang responsif dan efektif. Pengakuan akan

pentingnya kapabilitas dan kapasitas negara adalah akibat struktur politis-

konstitusional yang berlangsung lama dan efektif, sehingga institusi

informal merupakan elemen sentral gelombang ketiga dari teorisasi yang

baru muncul tentang peran negara dalam pembangunan ekonomi. Visi

utopis munculnya negara kebajikan (benevolent state) sebagai pelopor

pembangunan ekonomi, seperti yang diajukan oleh teoritikus gelombang

pertama, telah terbukti tidak realistis, walaupun memiliki harapan yang

optimis terkait dengan pasar bebas dan negara-negara minimalis, yang

merupakan ciri pemikir gelombang kedua.

Peran negara dalam visi menuju demokratisasi proses

pembangunan nasional sangat penting untuk membagi peran dengan

mendorong partisipasi masyarakat. Meski hambatan-hambatan yang
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kemungkinan akan timbul selama proses partisipasi dijalankan, maka

diperlukan beberapa strategi untuk mencegah ataupun mengatasi berbagai

hambatan tersebut. Hal ini dicoba untuk dirangkum dalam 10 prinsip

dasar partisipasi, yang meliputi:

1. Ajakan untuk berpartisipasi disosialisasikan seluas mungkin, jauh

hari sebelum proses tersebut dilakukan. Pemerintah, LSM, perguruan

tinggi, tokoh masyarakat, media massa, organisasi massa, dan DPRD

harus terlibat dalam upaya menginformasikan hal ini, agar kebutuhan

maupun para pelaku yang ingin terlibat dapat teridentifikasi sejak

awal. Inklusifitas merupakan prasarat dari berhasilnya sebuah proses

partisipasi.

2. Tujuan dari partisipasi harus diuraikan sejelas mungkin pada tahap

awal. Masing-masing pelaku harus mampu menjelaskan kebutuhan,

peran, potensi, serta keterbatasan yang dimiliki dalam proses

partisipasi. Dalam hal ini, pemerintah (dan legislatif) harus mampu

menjelaskan hubungan antara hasil dari proses partisipasi dengan

kebijakan yang akan ditetapkan nantinya.

3. Akses terhadap seluruh dokumen dan berbagai informasi terkait yang

menjadi pembahasan dalam pengelolaan pembangunan (termasuk

resume dari pertemuan-pertemuan) harus dapat terbuka secara

transparan. Dan yang lebih penting lagi, bahwa berbagai informasi

tersebut harus mudah didapat dan dimengerti oleh masyarakat umum.

Para pelaku yang terlibat dalam proses partisipasi harus secara jujur

menyediakan informasi-informasi tersebut kepada siapa saja yang

membutuhkannya.
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4. Seluruh pihak dalam pemerintahan atau diluar, yang memiliki fungsi

sebagai pengambil keputusan sesuai dengan isu yang dibahas dalam

proses partisipasi harus terlibat. Pendelegasian kepada seseorang

yang kurang memiliki kapasitas dalam melakukan negosiasi maupun

mengambil keputusan akan secara langsung berdampak pada proses

partisipasi tersebut.

5. Setiap pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan

pembangunan, harus memiliki hak yang seimbang untuk

menyalurkan aspirasinya pada setiap tingkatan proses pengambilan

keputusan. Dominasi suatu pelaku terhadap lainnya, akan merubah

partisipasi yang sesungguhnya menjadi manipulasi. Oleh sebab itu,

masing-masing pelaku harus mampu memberdayakan kapasitasnya

dalam mengetahui dan menguasai potensi serta  masalah yang ada,

melebarkan kepercayaan rakyat (legitimate)

6. Setiap aspirasi harus diperhatikan, tanpa adanya diskriminasi

terhadap sumber aspirasi tersebut. Rasa saling percaya dan

menghargai akan berbagai pendapat berkembang, berkontribusi

dalam pemberdayaan masing-masing pihak yang terlibat.

7. Pendanaan yang memadai untuk sebuah proses partisipasi harus

disepakati bersama, disediakan, dan dipublikasikan.

Pengidentifikasian peran, kebutuhan, potensi, serta keterbatasan yang

dimiliki oleh masing-masing pelaku ikut menentukan besar dan

mekanisme pendanaan untuk proses partisipasi.

8. Diperlukan fasilitator independen yang profesional dalam proses

pengambilan keputusan. Fasilitator independen dapat berasal dari

salah satu pelaku yang terlibat dalam proses partisipasi, tetapi



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 52

memiliki kapasitas dan dipercaya untuk tidak berpihak kepada pelaku

atau kelompok tertentu.

9. Kesepakatan akhir dari kebijakan yang dihasilkan harus dapat

dipahami berikut alasannya. Harus dapat disepakati bersama sejak

awal, bahwa proses partisipasi adalah merupakan arena dialog,

negosiasi, kompromi, dan konsensus antara berbagai pelaku yang

berkepentingan terhadap pengelolaan pembangunan.

10. Proses partisipasi dalam penentuan kebijakan harus dievaluasi secara

berkala. Berbagai hal yang menghambat dan/atau yang mendorong

proses partisipasi harus mampu teridentifikasi, termasuk pula korelasi

antara hasil dari proses partisipasi dengan kebijakan pembangunan

yang disahkan.

4.4. Pelembagaan Konsep Partisipatif Dalam Pembangunan

Seperti yang diutarakan pada bagian sebelumnya, bahwa untuk

menjamin berkembangya konsep serta berkelanjutan dari partisipasi,

maka partisipasi itu sendiri perlu dilembagakan/diregulasikan dalam suatu

produk hukum (misalkan di daerah dalam bentuk Perda). Pelembagaan

partisipasi akan dibutuhkan bila mana tradisi, sistem serta mekanismenya

yang berlaku di pemerintahan tidak/kurang menyediakan ruang untuk

keterlibatan masyarakat.

Dikarenakan regulasi ini akan mengatur tentang partisipasi, maka

proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipatif pula, dimana



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 53

tersedia ruang bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam

kebijakan tersebut untuk terlibat.

Adapun prosedur pembuatan produk hukum yang partisipatif ini

terdiri dari 4 bagian :

1. Membentuk tim penyusun yang anggotanya terdiri dari perwakilan

pemerintah daerah, DPRD, LSM tokoh masyarakat, dunia usaha,

perguruan tinggi, pers dan asosiasi-asosiasi yang ada (seperti Badan

Perwakilan Desa, perangkat desa, dll). Selanjutnya, tim penyusun

tersebut yang akan memfasilitasi tahap demi tahap di bawah ini.

2. Menjaring isu-isu strategis yang menjadi alasan membuat suatu produk

hukum. Isu juga menjadi lingkup dari materi pendukung produk

hukum. Semakin beragamnya pihak yang ditemui oleh tim penyusun,

maka semakin banyak pula isu-isu strategis yang akan diperoleh.

3. Menulis naskah akademik yang memuat rumusan akademis dan/atau

hasil penjaringan isu-isu strategis. Naskah akademis menjadi lampiran

produk hukum yang akan dihasilkan. Ia menyajikan rincian teknis

tentang unsur, tahapan, serta target pelaksanaan. Naskah akademis ini

akan sangat menentukan tingkat pemahaman dan komitmen bagi

pelaksana produk hukum tersebut.

4. Menulis ketentuan/aturan pasal demi pasal yang mengatur tentang hak,

kewajiban dan sanksi. Penulisan pasal-pasal ini harus sesuai dengan

bahasa dan kaidah hukum yang baku dan berlaku.

5. Melakukan konsultasi baik ke publik, DPRD, maupun aparat

pemerintah tentang rancangan dari produk hukum, untuk memperoleh

masukan sebelum regulasi ini disahkan. Konsultasi ini dapat dilakukan
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melalui lokakarya, seminar, talkshow di radio, ataupun cara lain yang

efektif.

6. Mengesahkan secara resmi ketentuan/aturan oleh lembaga terkait.

Dalam tahap ini, diperlukan pengawalan baik dari tim penyusun

maupun mereka-mereka yang berkepentingan terhadap keluarnya

produk hukum tersebut. Pengawalan dibutuhkan untuk menjamin tidak

adanya perubahan terhadap rancangan yang telah disusun sekaligus

dalam upaya mendesak DPRD untuk segera mengesahkan produk

hukum tersebut.

7. Mempublikasikan secara luas, produk hukum yang telah disahkan.

Semakin banyak pihak yang mengetahui tentang regulasi ini, maka

akan semakin besar kesempatan untuk merealisasikan berbagai hal

yang diatur dalam regulasi tersebut.

Pelembagaan partisipasi publik (masyarakat) dalam kegiatan

pembangunan akan memberikan kontribusi yang nyata. Melalui

penguatan dalam kaidah regulasi tersebut, diharpkan akan menjamin

keberlangsungan bagi proses penguatan partisipasi masyarakat.

Keberhasilan pemerintah dalam jangka panjang tidak hanya bergantung

pada kepuasan masyarakat atas layanan pembangunan yang sudah

diterima, namun juga menyangkut atas keikutsertaan masyarakat dan

dukungannya atas proses-proses pembangunan. Sehingga upaya

pelembagaan partisipasi masyarakat perlu diimbangi dengan setidaknya:

1. Memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai hal-

hal yang terkait dengan aktifitas pembangunan dalam suatu tahun

berjalan menyangkut kebijakan umum dan anggaran, strategi, prioritas
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dan sasaran; masalah masyarakat dan peluang yang sedang digali

pemerintah.

2. Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan

meminta pendapat, saran dan ide.

Sebagaimana dalam tabel 4.1. berikut disarikan berbagai upaya

dalam koridor pelembagaan partisipasi masyarakat yang substantif.

Setidaknya, proses partisipasi yang didorong sebagai bagian dari  upaya

mengggali ide kreatif dan kebutuhan di masyarakat akan memberikan

dampak optimal jika dilakukan secara nyata. Artinya, proses sinergi

antara entitas pembangunan dipolakan dalam suatu model partisipasi

yang sangat tergantung pada karakteristik lokal.

Tabel 4.1

Upaya Pelembagaan Partisipasi Masyarakat

No
.

Jabaran Items Keterangan
(Output)

1. 1. Sosialisasi dan pemberian informasi
pembangunan yang mendukung
kehidupan masyarakat.

2. Penguatan regulasi dan kapasitas
penyelenggara pemerintahan
(aparatus dan stake holder).

3. Mengembangkan kemampuan
dalam mengapresiasi kebutuhan dan
aspirasi warga.

4. Sosialisasi kelembagaan ekonomi
warga yang partisipatif.

- Penguatan kelembagaan dan
kapasitas (capacity building).

- Pengetahuan tentang demokrasi
yang perlu dikembangkan.

- Membangun kerangka
kelembagaan ekonomi
masyarakat secara praksis
dengan pendampingan aktif.

2. a. Sosialisasi rencana pembangunan
dengan melibatkan unsur
masyarakat secara komprehensif.

b. Program-program pembangunan

- Perluasan partisipasi
masyarakat, sehingga
masyarakat turut dalam
perencanaan, implementasi,
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dengan melibatkan masyarakat dan
memberi kewenangan desa secara
lebih luas.

evaluasi dan memonitor hasil-
hasil pembangunan.

Empat elemen penting dalam Pelembagaan Partisipasi Masyarakat:
- Proses tersebut harus terbuka dan transparan
- Informasi harus tersedia bagi umum dan mudah diperoleh
- Masyarakat sebaiknya diberikan dorongan untuk memberikan opininya,

ide dan saran sebelum pengambilan keputusan penting dilakukan.
- Masyarakat diperbolehkan untuk terlibat secara langsung dalam proses

pengambilan keputusan.
Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2006

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah pemerintahan

yang responsif dalam upaya memecahkan ragam masalah yang dihadapi

masyarakatnya. Apa saja masalah yang muncul, dengan segera dan sigap

akan ditanganinya. Di sini pemerintah bertindak sebagai pemecah

masalah (problem solver), bahkan yang kerapkali dilakukannya adalah

usaha-usaha preventif, yakni mencegah dan menghindarkan kemungkinan

munculnya masalah. Inovasi dan kreativitas  sangat dibutuhkan agar

pemerintah itu mampu menjadi responsif terutama dalam meningkatkan

kemampuan memberikan pelayanan dasar dan kesempatan berusaha bagi

masyarakat.

4.5.  Tingkatan Partisipasi

Partisipasi  dapat dibagi dalam beberapa tingkatan, dari mulai

partisipasi diartikan sebagai kegiatan untuk memanipulasi sampai pada

tingkat dimana berbagai pelaku menjadi mitra (partners) dalam

menentukan inisiatif pembangunan dan mulai membagi tanggungjawab



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 57

pengelolaannya (Stiefel and Wolfe, 1994) tingkat partisipasi tersebut

adalah:

Pertama, manipulasi yaitu tingkat partisipasi yang terendah dan

dapat dikategorikan sebagai “tidak adanya partisipasi”. Dalam tingkat ini,

partisipasi difungsikan sebagai kesempatan untuk memaksakan kehendak

pihak yang lebih berkuasa. Kedua, penyebarluasan informasi dimana

berbagai pelaku telah diinformasikan mengenai hak, tanggungjawab, dan

pilihan mereka, namun partisipasi dalam tingkat ini difungsikan sebagai

komunikasi satu arah dan tidak terbuka kesempatan untuk bernegosiasi

dan menyatakan pendapat.

Ketiga, konsultasi, yaitu tingkat partisipasi yang memungkinkan

adanya komunikasi dua arah dan berbagai pelaku dapat mengekpresikan

pendapat dan pandangannya, tetapi tidak ada jaminan bahwa masukan-

masukan mereka akan digunakan. Pendekatan yang sering digunakan

dalamkonsultasi adalah dengan melalui pertemuan-pertemuan dimana

berbagai pelaku tidak berkontribusi dalam menyusun agenda, dengar

pendapat, atau survey. Ke-empat , membangun kesepakatan, yaitu dimana

berbagai pelaku berhubungan untuk dapat saling memahami antara satu

dengan lainnya, bernegosiasi dan berkompromi terhadap bermacam hal

yang paling dapat diterima oleh semua. Pada tingkat ini, seseorang

ataupun kelompok yang kurang memiliki kemampuan dalam bernegosiasi

akan lebih cenderung bersikap pasif dan menerima hasil kesepakatan,

meskipun belum tentu sesuai dengan aspirasinya.

Kelima, pengambilan keputusan, yaitu dimana konsensus

dihasilkan berdasarkan kesepakatan bersama dan terjadi pembagian

tanggungjawab antara berbagai pelaku yang terlibat. Pada tingkat ini,
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negosiasi dilakukan secara bertahap untuk memberikan kesempatan

kepada seluruh pelaku dalam menyuarakan aspirasinya. Ke-enam,

mewujudkan tujuan yang disepakati bersama. Pada tingkat ini, para

pelaku melakukan pembagian tanggungjawab serta resiko dari konsensus

yang mereka hasilkan.

Partisipasi yang sedang dituntut saat ini adalah merupakan suatu

proses perubahan. Sudah barang tentu, dari setiap perubahan ada yang

pihak yang menginginkan dan yang menolaknya. Keduanya memiliki

alasan tersendiri untuk mendukung argumentasi mereka. Di bawah ini

diuraikan sebagian argumen dari kedua pihak tersebut.

Bagi pihak yang mendukung partisipasi, umumnya argumen

mereka antara lain adalah:

1. Efisien

Partisipasi dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan

pembangunan, dimana sumberdaya serta kemampuan lokal dapat

dipergunakan untuk menghindari tingginya biaya penggunaan

sumberdaya dan kemampuan yang berasal dari luar. Selain itu, jika

masyarakat dilibatkan dari awal, maka kepentingan dan kebutuhan

mereka akan dapat terpenuhi pada saat perencanaan dimana

perubahan dapat lebih mudah dilakukan, dibandingkan pada akhir

proses dimana perubahan akan berdampak pada biaya serta waktu.

2. Efektif

Partisipasi dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan pembangunan,

karena dengan terlibatnya masyarakat lokal yang lebih memahami

kondisi, potensi serta permasalahan, maka kebutuhan lokal pun akan

lebih dapat teridentifikasi.
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3. Menjalin kemitraan

Partisipasi dapat mendorong terwujudnya kemitraan antara berbagai

pelaku pembangunan dengan didasarkan pada rasa saling percaya.

Dengan adanya rasa saling percaya ini, maka dialog dan konsensus

akan terwujud untuk meraih tujuan yang disepakati bersama.

4. Memberdayakan kapasitas

Partisipasi dapat meningkatkan kapasitas para pelaku,

khususnyadalam melakukan negosiasi (dialog) dan pengelolaan

pembangunan.

5. Memperluas ruang lingkup

Partisipasi dapat memperluas ruang lingkup dari kegiatan

pembangunan, dimana masyarakat akan memahami

tanggungjawabnya dan akan berusaha mengembangkan aktifitas

pembangunan tersebut.

6. Meningkatkan ketepatan kelompok sasaran

Partisipasi akan meningkatkan ketepatan dalam mengidentifikasi

kelompok sasaran (targeting) dari berbagai program pembangunan.

7. Berkelanjutan (sustainable)

Partisipasi akan mendorong berkelanjutannya berbagai aktifitas

pembangunan, karena masyarakat akan mempunyai rasa memiliki

dan ikut serta menjaga proses maupun hasil dari pembangunan itu

sendiri.

8. Pemberdayaan kelompok marginal.

Partisipasi akan meningkatkan status maupun kualitas hidup dari

kelompok marginal (miskin, perempuan, dan minoritas) yang selama

ini terlupakan, karena mereka akan memiliki kesempatan untuk dapat
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mengambil peran dalam menentukan kegiatan pembangunan yang

tepat untuk mereka.

9. Meningkatkan akuntabilitas

Partisipasi bila dilakukan secara sungguh-sungguh akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat (akuntabilitas) terhadap

pemerintah dan juga DPRD.

Di lain pihak, argumen umum yang digunakan oleh mereka yang

tidak menghendaki adanya partisipasi adalah tingginya biaya yang

diperlukan dan lambatnya proses pengambilan keputusan. Meksipun

kedua alasan itu benar, tetapi hal-hal tersebut adalah harga yang harus

dibayar dalam mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis.

4.6.  Tahapan Dalam  Proses  Partisipasi

Sebagaimana sebuah proses, diperlukan tahapan-tahapan dalam

memulai sampai dengan melanjutkan partisipasi. Di bawah ini adalah

tahapan-tahapan umum untuk proses partisipasi.

1. Komitmen

Suatu tahap vital dalam proses partisipasi adalah komitmen dari

setiap pelaku yang terlibat. Komitmen yang setengah hati dari salah

satu ataupun beberapa pelaku, akan sangat mempengaruhi jalannya

proses partisipasi tersebut. Untuk memperoleh maupun meningkatkan

komitmen, dapat diadakan beberapa diskusi maupun lokakarya yang

intinya berusaha memahami peran masing-masing pelaku dalam

pembangunan.

2. Identifikasi
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Diperlukan suatu upaya untuk mengidentifikasi para pelaku yang

akan terlibat dalam proses partisipasi. Sebaiknya pengidentifikasian

para pelaku dari kalangan non pemerintah tidak dilakukan oleh

pemerintah. Mekanisme maupun proses pengidentifikasian tersebut,

sepenuhnya diserahkan kepada organisasi non pemerintah. Dalam hal

ini, selain mengidentifikasi pelakunya (lembaga), termasuk juga

mengidentifikasi aktifitas para pelaku tersebut selama ini serta

keinginan, harapan maupun kebutuhan mereka terhadap proses

partisipasi.

3. Identifikasi Kondisi Partisipasi

Kondisi partisipasi yang telah ada hendaknya turut pula

diidentifikasi. Dalam kegiatan tersebut termasuk didalamnya adalah,

lingkup partisipasi (isu-isu pembangunan yang telah melibatsertakan

para pelaku), tingkat partisipasi (bentuk, fungsi, serta

mekanismenya), kualitas partisipasi (ke dalam serta hasil dari proses

yang dijalankan terutama menyagkut hubungannya dengan kebijakan

yang dihasilkan). Identifikasi ini, dapat dilakukan bersama antara

pelaku pemerintah dan non pemerintah.

4. Identifikasi Kapasitas Pelaku

Masing-masing pelaku harus mampu menilai kapasitas yang

dimilikinya atau pelaku lain dalam mengimplementasikan partisipasi.

Hal ini akan bermanfaat dalam memahami kondisi serta

permasalahan yang ada serta merencanakan pengembangan kapasitas

selagi proses partisipasi dijalankan. Kapasitas individual/lembaga dan

sumber pendanaan merupakan dua hal penting yang perlu

diidentifikasi. Selain itu, kemampuan para pelaku untuk melakukan
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dialog yang konstruktif juga sangat perlu diketahui. Untuk pelaku

pemerintah, kapasitas yang perlu diidentifikai adalah dalam

mengorganisasikan serta mengelola proses partisipasi, termasuk

dalam bernegosiasi dengan pelaku lainnya. Dan untuk pelaku non

pemerintah, kapasitas dalam menganalisa berbagai informasi yang

tersedia, mempresentasikan dan mendiskusikan berbagai pandangan

yang strategis, dan memahami proses birokrasi perlu untuk

diidentifikasi.

5. Menentukan prioritas

Setelah memahami kondisi serta kapasitas masing-masing pelaku

dalam proses partisipasi yang telah dilaksanakan, diperlukan upaya

bersama untuk menentukan prioritas langkah-langkah selanjutnya.

Penentuan prioritas akan bermanfaat dalam menyusun rencana kerja

dari proses partisipasi yang akan dilakukan. Keterbatasan dana,

sumber daya manusia, waktu, data, pemahaman, kelembagaan, dan

lainnya merupakan alasan kenapa prioritas perlu dilakukan.

6. Memformulasikan Rencana Kerja

Rencana kerja partisipasi adalah alat atau media yang menjadi

rujukan bersama antar pelaku untuk melakukan proses kerja sama.

Rencana kerja tersebut meliputi tujuan dari proses partisipasi,

pembagian kewenangan antar masing-masing pelaku, pelaku-pelaku

yang terlibat beserta peranannya, metode partisipasi yang akan

dilakukan, pengembangan kapasitas masing-masing pelaku dalam

proses partisipasi, indikator-indikator kinerja untuk mengukur

keberhasilan, serta implikasi pendanaan dari proses tersebut.

7. Melembagakan Partisipasi
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Untuk menjadikan partisipasi sebagai proses yang berkelanjutan,

maka proses tersebut perlu dilembagakan. Adapun pengertian

pelembagaan  disini adalah bukan membentuk lembaga yang

berfungsi menjalankan proses partisipasi, melainkan suatu landasan

hukum (regulasi) yang disepakati bersama dan disahkan dalam

menjamin bahasan, mekanisme, proses, dan fungsi dari partisipasi

untuk periode-periode selanjutnya meskipun para pelaku yang terlibat

sudah tidak terlibat kembali. Masing-masing pelaku perlu berupaya

semaksimal mungkin dalam mewujudkan terlembagakannya

partisipasi.

8. Memantau dan Mengevaluasi Partisipasi

Diperlukan upaya untuk memantau atau mengawal proses partisipasi,

dari mulai mengembangkannya komitmen masing-masing pelaku

sampai dengan mekanisme kerja sama antar pelaku yang dilakukan.

Selain itu, partisipasi perlu pula dievaluasi, terutama dalam mencoba

melihat kontribusi partisipasi tersebut terhadap kebijakan

pembangunan yang dihasilkan. Hasil dari pemantauan ataupun

evaluasi harus mampu memberikan masukan kepada perbaikan

proses partisipasi pada tahun selanjutnya.

4.7. Otonomi Daerah dan Pembangunan Partisipatif

Penerapan otonomi daerah membutuhkan langkah-langkah seperti,

adanya politicall will dari pemerintah, adanya aturan pelaksanaan dan

motivasi, serta adanya penyerahan urusan ke daerah. Inti pelaksanaan

otonomi adalah adanya keleluasaan pemerintah sendiri atas prakarsa,
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kreativitas dan peran serta aktif masyarakat dalam rangka

mengembangkan dan memajukan daerahnya.

Surbakti seorang pengamat politik dari Universitas Airlangga,

seperti dipetik dari Nugroho (2000:99)  menyebutkan bahwa perubahan

bentuk negara di masa mendatang cukup dengan menambah unsur-unsur

penting dari bentuk negara federal ke dalam negara kesatuan. Negara

kesatuan dengan unsur federal diartikan antara lain dengan pembagian

kekuasaan antara pusat dan lokal, devolusi kekuasaan politik (otonomi

politik) bagi pemerintahan lokal dibandingkan dekonsentrasi dan delegasi

kekuasaan kepada pemerintah lokal (otonomi administratif).

Konsep tersebut juga meliputi beberapa aspek lainnya seperti,

adanya pluralisme dalam pemerintahan lokal, perimbangan pendapatan

pemerintah pusat dan lokal, serta adanya tiga aspek demokrasi dalam

pemerintahan lokal yaitu, pemilihan anggota legislatif dan pemerintah

lokal oleh masyarakat setempat, serta pemberdayaan masyarakat di

daerah untuk mempengaruhi legislatif dan eksekutif di daerah.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

dan yang telah direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004

adalah salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di

Indonesia. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pengembangan

otonomi di daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerintah dan dan keadilan,

serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya

upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan peran

dan fungsi DPRD. Undang-undang ini memberikan otonomi
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melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya,

artinya saat sekarang daerah sudah diberi kewenangan untuk

merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan

mengevaluasi kebijakan-kebijakan.

Era baru ini membawa tuntutan dalan pengelolaan pembangunan

yang lebih demokratis dan terbuka, serta tuntutan bagi penyertaan

masyarakat dalam proses pembangunan daerahnya sendiri, berdasarkan

potensi dan masalah yang ada di daerah  tersebut. Nugroho (2000:155)

mendefinisikan pembangunan partisipatif sebagai pembangunan

berdasarkan musyawarah mufakat dan melaksanakan bersama secara

konsekuen hasil musyawarah tersebut, dalam kebijakan yang transparan

dan bertanggung jawab. Pemerintah yang mengabaikan peranan

masyarakat sipil mengindikasikan kegagalannya dalam melaksanakan

mekanisme yang akan melembagakan pertanggungjawaban serta

membangun kepercayaan masyarakat.

Dalam kaitan inilah PDPP yang diperkenalkan oleh PERFORM,

dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah Kabupaten/

Kota, serta para stakeholders di daerahnya dalam melaksanakan

perencanaan pembangunan yang partisipatif. Dengan dilaksanakannya

pembangunan partisipatif, tentunya akan memberikan ruang bagi publik

untuk dapat menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah, serta

memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa pembangunan juga

tanggung jawab mereka, sehingga dapat menumbuhkan pola-pola

partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Program Dasar Pembangunan Partisipatif (PDPP) adalah program

yang mendasari, sekaligus memberi kerangka bagi berbagai upaya
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pembangunan daerah dalam memobilisasi sumber daya sesuai  dengan

semangat otonomi daerah. PDPP memberikan pendekatan yang sistematis

dan terarah menuju pencapaian kinerja pembangunan Kabupaten/ Kota

yang berkelanjutan. PDPP menggunakan pendekatan perencanaan

partisipatif yang bertitik tolak dari aspirasi kebutuhaan dan kemampuan

masyarakat setempat serta  berorientasi pada peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan pengembangan ekonomi lokal.

Tujuan PDPP adalah menyediakan instrumen  bagi pemerintah

daerah  dalam merencanakan dan mengelola pembangunan  daerah yang

partisipatif, berorientasi pada pencapaian hasil (kinerja), berjangka

menengah dan mencakup investasi pembangunan multi sektoral. PDPP

disusun agar tercipta keserasian dan keterpaduan dalam proses

perencanaan, pembiayaan  dan  pelaksanaan pembangunan daerah,

sehingga tercipta proses pembangunan yang sesuai dengan aspirasi

kebutuhan dan kemampuan masyarakatnya.

Manfaat adanya PDPP bagi daerah adalah: menjaring aspirasi

masyarakat, menjembatani proses perencanaan dengan penganggaran,

mempercepat prioritas investasi dan alokasi keuangan, mobilisasi potensi

pendapatan daerah, meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan

publik, mengembangkan ekonomi lokal, serta memberdayakan

masyarakat dalam proses pembangunan.

4.8. Keuangan Daerah dan Penganggaran Partisipatif

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur

secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah atau APBD.

Sebagaimana definisi  yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang No.
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17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD didefinisikan sebagai

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam kaitan ini, proses penyusunan

dan pelaksanaan aktivitas atau program yang menjadi prioritas dan

preferensi daerah yang bersangkutan.

Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah ini, maka

perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan

daerah dan anggaran daerah sebagaimana dikemukakan oleh Mardiasmo

(2002a:9) adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan

publik. Hal ini bukan hanya terlihat dari porsi pengalokasian

anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada

besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan

dan pengawasan keuangan daerah.

2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada

umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.

3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para

partisipan yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti

DPRD, Kepala Daerah, Sekda, dan perangkat daerah lainnya.

4. Prinsip akuntansi daerah, laporan keuangan, peran DPRD, dan

akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating

kinerja anggaran, dan transparansi informasi anggaran kepada

publik.

5. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan

pembinaan, peran asosiasi, dan peran anggota masyarakat guna

pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
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6. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka desentralisasi merupakan

new strategy yang diharapkan mampu menghasilkan pemerintah daerah

otonom yang efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara

berkesinambungan. Disisi yang lain, kebijakan tersebut akan

menghasilkan wadah bagi masyarakat setempat untuk berperan serta

dalam pembangunan.

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang

hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran

finansial. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas

pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang didanai

oleh uang publik.

Sementara itu Samuelson (1996:364) menguraikan anggaran

sebagai sistem yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi untuk

mengidentifikasi rencana pendapatan untuk pengeluaran tahun tertentu.

Anggaran akan berada dalam keadaan surplus atau defisit tergantung

apakah pemerintah memiliki anggaran yang lebih besar atau kecil.

Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi perencanaan

strategis yang telah dibuat.

Sementara itu penganggaran adalah proses atau metode untuk

mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor

publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa

politik yang tinggi. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses

penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas
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untuk tiap-tiap program. Proses tiap penganggaran pemerintah dimulai

ketika perumusan strategi dan perencanaannya telah selesai dilakukan.

Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran

yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat

menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Aspek-aspek yang harus

tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek

pengendalian dan aspek akuntabilitas publik. Penganggaran sektor publik

harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga

pengawas khusus (oversight body) yang bertugas mengontrol

perencanaan dan pengendalian.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili

kepentingan rakyat, uang yang dimiliki pemerintah adalah uang rakyat

dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan

uang rakyat tersebut Anggaran merupakan blue print keberadaan suatu

negara dan arahan dimasa yang akan datang. Anggaran sektor publik

harus dapat memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan

masyarakat.

b. Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen–departemen

pemerintah, pemerintah propinsi atau pemerintah daerah.

Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan

mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan

ekonomi dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang

diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah
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seharusnya dapat merefleksikan prioritas pemerintah daerah atau propinsi.

Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu:

a. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan

pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan dan

meningkatkan kualitas masyarakat.

b. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber

daya, pilihan dan trade off.

c. Anggaran ditentukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah

bertanggung jawab terhadap rakyat, dalam hal ini merupakan

instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga

publik yang ada.

Sebagaimana fungsi anggaran yang dikemukakan oleh Ahmad

(2003) meliputi:

1. Instrumen kebijakan fiskal, digunakan untuk mengatur alokasi

belanja untuk pengadaan barang dan jasa publik, berdasarkan skala

prioritas untuk kebutuhan/ kegiatan tertentu.

2. Fungsi fiskal kedua, distribusi melalui kebijakan yang bertujuan

untuk menciptakan pemerataan atau kesenjangan antar wilayah,

kelas sosial, maupun sektoral.

3. Fungsi stabilisasi melalui intervensi jika terjadi instabilitas

perekonomian makro. Fungsi pada wilayah manajerial:

(1) Pedoman bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya

pada periode yang akan datang.

(2) Produk politik yang yang dibuat eksekutif dan legislatif

atas nama keperluan masyarakat dan pembebanan
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konsekuensi diatas pundak publik, maka anggaran bisa

sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan.

(3) Untuk menilai tingkat pencapaian pemerintah dalam

melaksanakan kebijakan dan program-program yang

direncanakan.

Pandangan ekonomi-politik tentang anggaran adalah pandangan

yang mendasarkan diri pada keterkaitan antara dua unsur yaitu:

a. APBD sebagai produk kebijakan ekonomi dilihat dari konteks

sistem politik yang berlaku, dimana keterkaitan antara keduanya

ditunjukkan dalam rasa terwakili (representation) dan

pengorbanan yang diberikan (taxation). APBD sebagai produk

kebijakan ekonomi lebih mengacu pada efektivitas, dan efisiensi,

yang menimbulkan komplikasi-komplikasi dalam pelaksanaannya,

sehingga memerlukan adanya evaluasi. Maka APBD harus dilihat

dalam konteks yang lebih luas dengan mengaitkan adanya

representation dengan taxation. Kaitan yang erat antara kedua

unsur tersebut lebih terjamin apabila pelembagaan politik

berlangsung dengan baik. Berlangsungnya political

institutionalization disini diartikan sebagai internalisasi nilai-nilai

ke dalam lembaga-lembaga. Huntington seperti dikutip dalam

Sjahrir (1988:97) mendefinisikan pelembagaan politik sebagai

proses dimana organisasi-organisasi dan prosedur-prosedur

memperoleh dan mengembangkan nilai dan stabilitas.

Lebih lanjut, Huntington dalam Mas’oed (1999a:40) menjelaskan

bahwa tingkat pelembagaan dalam setiap sistem politik dapat
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ditentukan oleh kemampuan adaptasi, kompleksitas, otonomi, dan

koherensi dari organisasi-organisai dan prosedur-prosedur. Maka

dengan memahami sulitnya mengukur nilai serta internalisasinya

ke lembaga-lembaga, namun juga dengan memahami pula adanya

jarak antara perangkat kelembagaan formal dengan pengertian

kelembagaan material, ada baiknya definisi Huntington digunakan

sebagai salah satu cara dalam menilai berlangsungnya produk

ekonomi dalam sistem politik Indonesia saat ini.

b. Anggaran sebagai keputusan politik dilihat dari kondisi

perekonomian yang berlangsung. Anggaran sebagai keputusan

politik merupakan keputusan penting yang memerlukan

keberanian politik atau politicall will dari setiap pelakunya, yang

mana keberadaannya tergantung pada kondisi perekonomian yang

sedang berlangsung.

Penjelasan atas Undang-undang No. 25 Tahun 1999, tentang

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa

pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional

dilaksanakan  berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber

daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi

dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju

masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem

pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan

hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Maka sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan
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tanggung jawab penyelenggaraan kepentingan masyarakat berdasarkan

prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan

pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Program penganggaran partisipatif cenderung diimplementasikan

oleh pemerintah daerah, dimana pemerintah terpilih cenderung untuk

progresif dan lebih berfokus pada partisipasi penduduk dan keadilan

sosial. Program ini dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab

pemerintah dan partisipan, adanya pertemuan beberapa aturan dan proses

pembuatan kebijakan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas.

Sebagaimana dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002, pasal 17,

menyebutkan bahwa dalam rangka menyiapkan rancangan APBD,

pemerintah daerah bersama-sama  DPRD menyusun Arah dan Kebijakan

Umum. Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD diawali dengan

adanya penjaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana

Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang

ditetapkan daerah serta pokok-pokok kebijakan nasional di bidang

keuangan daerah oleh Menteri Dalam Negeri.

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, seperti

tercantum dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme, merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut

mewujudkan Penyelenggara negara yang bersih. Peran serta masyarakat

tersebut diwujudkan dalam bentuk:

1. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang

penyelenggaraan negara.
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2. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang sama dan adil dari

penyelenggara  negara.

3. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab

terhadap kebijakan penyelenggara negara.

4. Hak memperoleh perlindungan hukum dalam semua proses

tersebut di atas.
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BAB V

MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DI ERA OTONOMI DAERAH

Pembahasan bab ini mempunyai tujuan instruksional umum

untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai system

perencanaan di era otonomi daerah. Sedangkan instruksional khusus

dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan

tentang: proses perencaan pembangunan pembangunan di era otonomi,

proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP),

proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

5.1. Proses Perencanaan Pembangunan

Proses Perencanaan Pembangunan di era Otonomi Daerah

diatur dalam UU Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Mengacu pada undang-

undang tersebut dikenal beberapa proses perencanaan, yaitu: proses

perencanaan politik, proses perencanaan teknokratik, proses

perencanaan partisipatif, dan proses perencanaan top-down dan

bottom-up.

5.1.1.Proses Perencanaan Politik
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Pada mulanya ahli-ahli teori perencanaan publik menggunakan

informasi preferensi (keinginan) masyarakat sebagai awal dari proses

perencanaan pembangunan. Namun, karena dianggap kurang praktis,

maka preferensi masyarakat tidak lagi dikumpulkan melalui penelitian,

tetapi diganti dengan proses politik.

Dalam public choice theory of planning, pemilihan umum

dipandang sebagai market of plan, di mana para calon presiden/wakil

presiden/kepala daerah/wakil kepala daerah menawarkan program-

program pembangunan yang akan dilaksanakan bila kelak menang.

Sebagai contoh, bila dalam pemilu ada calon peserta yang menawarkan

program pembangunan jembatan, maka pemilih yang tinggal di desa

sekitar jembatan merasa ada insentif untuk memilihnya. Kalau

menang, maka pembangunan jembatan yang dijanjikan akan menjadi

program presiden/wakil presiden/kepala daerah tersebut selama

berkuasa, sehingga bila program para calon sesuai dengan kebutuhan

masyarakat pemilih, maka akan terjadi kontrak politik. Inilah yang

dinamakan proses politik dalam perencanaan (Suzetta, 2007).

5.1.2.Proses Perencanaan Teknokratik

Proses lain dalam menghasilkan rencana pembangunan adalah

proses teknokratik. Untuk contoh dua desa di sisi sungai di atas,

kebutuhan akan jembatan juga bisa muncul ke permukaan melalui

pengamat profesional. Dengan data yang ada, pengamat profesional

bisa sampai pada kesimpulan bahwa jembatan tersebut memang

diperlukan dan layak untuk dibangun. Pengamat profesional adalah
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kelompok masyarakat yang terdidik yang walau tidak mengalami

sendiri, namun berbekal pengetahuan yang dimiliki dapat

menyimpulkan kebutuhan akan suatu barang yang tidak dapat

disediakan pasar. Pengamat ini bisa pejabat pemerintah, bisa non-

pemerintah, atau dari perguruan tinggi. Selanjutnya, dari hasil

pengamatan kebutuhan masyarakat, rencana pembangunan dapat

disusun. Agregat dari kebutuhan masyarakat yang ditemukan oleh

pengamat profesional menghasilkan perspektif akademis

pembangunan. Inilah yang dinamakan proses teknokratik dalam

perencanaan.

Untuk mendapatkan suatu rencana yang optimal maka maka

rencana pembangunan hasil proses politik perlu digabung dengan

rencana pembangunan hasil proses teknokratik. Agar kedua proses ini

dapat berjalan selaras, masing-masing perlu dituntun oleh satu visi

jangka panjang. Agenda presiden/wakil presiden/kepala daerah/wakil

kepala daerah yang berkuasa yang dihasilkan dari proses politik perlu

selaras dengan perspektif pembangunan yang dihasilkan proses

teknokratik menjadi agenda pembangunan nasional lima tahunan.

Selanjutnya agenda pembangunan jangka menengah ini diterjemahkan

ke dalam rencana kerja pemerintah (RKP) tahunan yang sekaligus

menjadi satu dalam rancangan anggaran dan pendapatan negara

(RAPBN) sebelum disetujui oleh DPR untuk ditetapkan menjadi

Undang-Undang.

5.1.3.Proses Perencanaan Partisipatif
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Sebagai cerminan lebih lanjut dari demokratisasi dan partisipasi

sebagai bagian dari good governance maka proses perencanaan

pembangunan juga melalui proses partisipatif. Pemikiran perencanaan

partisipatif diawali dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa

pembangunan masyarakat sangat ditentukan oleh semua pihak yang

terkait dengan prakarsa tersebut. Sejak dikenalkannya model

perencanaan partisipatif, istilah stakeholders menjadi sangat meluas

dan akhirnya dianggap sebagai idiom model ini. Di lingkungan

pemerintahan, penerapan model ini banyak menyangkut proyek-

proyek berskala luas dengan batasan yang tidak jelas (vague).

Contohnya adalah proyek-proyek lingkungan dan sosial. Perencanaan

partisipatif berangkat dari keyakinan bahwa keberhasilan program-

program pembangunan ditentukan oleh komitmen semua stakeholders,

dan komitmen ini didapat dari sejauh mana mereka terlibat dalam

proses perencanaan program tersebut.

Perencanaan dan penganggaran partisipatif menjadi wacana

penting dan merupakan agenda reformasi di banyak daerah. Pertama,

secara paradigmatik diyakini bahwa perencanaan dan penganggaran

partisipatif adalah bentuk kongkret dari pelaksanaan desentralisasi

administrasi pemerintahan dan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik. Perencanaan dan penganggaran partisipatif adalah bentuk nyata

penerapan prinsip demokrasi dalam alokasi sumberdaya publik.

Kedua, munculnya dukungan kerangka hukum yang

memberikan peluang bagi daerah untuk mengatur urusan daerahnya,

termasuk di dalamnya urusan perencanaan dan pengalokasian
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anggaran. Inisiatif reformasi kebijakan perencanaan dan penganggaran

daerah muncul sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Inisiatif tersebut

kemudian menguat bersamaan dengan lahirnya Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, 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.

Undang-undang tersebut dijabarkan lagi dengan peraturan lain

yang lebih rinci. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor

21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga, Peraturan Pemerintah Nomor 54

Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor

56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Peraturan

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan

Minimal, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa.

Keseluruhan peraturan tersebut memberikan peluang bagi

pemerintah daerah untuk menerapkan proses perencanaan dan
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penganggaran partisipatif, penyusunan anggaran berbasis kinerja,

alokasi anggaran yang pro terhadap kepentingan orang miskin (pro-

poor) dan responsif gender (gender budget responsiveness).

Jika diamati lebih jauh, upaya mendorong proses perencanaan

dan penganggaran partisipatif sebenarnya telah dilakukan pemerintah

sejak tahun 1986 melalui perencanaan partisipatif pembangunan

masyarakat desa (P3MD). Hanya saja proses ini tidak begitu

berpengaruh pada pengalokasian anggaran untuk masyarakat desa. Hal

ini disebabkan oleh ketiadaan jaminan bahwa usulan di tingkat desa

diterima baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten, dan

situasi sosial politik waktu itu yang tidak memungkinkan warga desa

untuk lebih berani dalam memperjuangkan aspirasinya.

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, perencanaan

partisipatif diwujudkan melalui musyawarah perencanaan. Dalam

musyawarah ini, sebuah rancangan rencana dibahas dan dikembangkan

bersama semua pelaku pembangunan (stakeholders). Pelaku

pembangunan berasal dari semua aparat penyelenggara negara

(eksekutif, legislatif, dan yudikatif), masyarakat, rohaniwan, dunia

usaha, kelompok profesional, organisasi-organisasi non-pemerintah,

dan lain-lain.

Sejak digulirkannya otonomi daerah, sistem perencanaan

partisipatif mulai berkembang, dan biasanya dikenal dengan program

dasar perencanaan partisipatip (PDPP). Secara sederhana skema PDPP

dapat dilihat pada gambar 5.1.
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Sumber: PDPP dalam Berita Perencanaan Partisipatif Edisi Mei, 2003

Gambar 5.1. Proses Perencanaan Partisipatif Program Dasar
Pembangunan Partisipatif (PDPP)

Hambatan dan tantangan terbesar dari penerapan perencanaan

partisipatif adalah resistensi (mental block) birokrasi dan politisi, serta

menganggap kapasitas masyarakat dan perangkat pemerintahan desa

masih sangat terbatas baik teknis maupun sikap/perilaku berdemokrasi.

Resistensi birokrasi terutama berkaitan dengan

pembagian/pendelegasian kewenangan dan perimbangan keuangan.



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 82

Sebagian besar birokrat masih keberatan apabila kewenangannya

diserahkan karena beranggapan akan membawa konsekuensi

berkurangnya anggaran dinas/instansi yang dikuasainya.

Selain itu, masih banyak peraturan birokrasi yang berorientasi

“proyek”. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan institusi lokal

(kelembagaan partisipasi masyarkat) pun dilaksanakan dengan

pendekatan proyek. Untuk mengatasi hal ini, langkah yang harus

ditempuh antara lain: pemaksaan melalui pembaruan

kebijakan/peraturan perundang-undangan yang lebih

prodemokrasi/partisipasi (structural); dan pendekatan sosial-kultural

(mental treatment, pendidikan dan latihan, dan sebagainya).

Resistensi politisi diperkirakan akan muncul karena salah satu

konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah berkurangnya anggaran

daerah yang berarti juga mengurangi nominal anggaran legislatif. Hal

ini lebih mudah diselesaikan melalui pendekatan politik dengan

mengedepankan sikap kenegarawanan.

Tantangan terberat adalah bagaimana agar manajemen

partisipatif ini tidak terdistorsi dan dimanipulasi oleh kelompok

tertentu, seperti elit desa dan sebagainya. oleh karena itu,

pengembangan sistem/mekanisme perumusan/pengambilan kebijakan

publik, termasuk resolusi konflik, serta peningkatan kapasitas

masyarakat dan modal sosial sangat mendesak dilakukan.

Akhirnya, pengembangan manajemen partisipatif ini tidaklah

mudah. Dibutuhkan kesabaran, keuletan dan komitmen yang tinggi

untuk mewujudkannya. Mengingat partisipasi adalah salah satu elemen
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penting dalam governance maka untuk mendorong terciptanya good

governance, banyak organisasi memilih isu partisipasi sebagai strategi

awal mewujudkan good governance. Strategi yang diambil organisasi

civil society umumnya dilandasi analisis situasi yang mengemukakan

adanya tiga hambatan utama menuju partisipasi yang baik, yaitu:

 hambatan struktural yang membuat iklim atau lingkungan

menjadi kurang kondusif untuk terjadinya partisipasi. Di

antaranya adalah kurangnya kesadaran berbagai pihak akan

pentingnya partisipasi serta kebijakan maupun aturan yang

kurang mendukung partisipasi termasuk kebijakan desentralisasi

fiskal;

 hambatan internal masyarakat sendiri, di antaranya kurang

inisiatif, tidak terorganisir dan tidak memiliki kapasitas

memadai untuk terlibat secara produktif dalam proses

pengambilan keputusan. Hal ini terjadi antara lain akibat

kurangnya informasi;

 hambatan akibat kurang terkuasainya metode dan teknik-teknik

partisipasi.

5.1.4.Proses Perencanaan Top-Down dan Bottom-Up

Proses top-down versus bottom-up lebih mencerminkan proses

perencanaan di dalam pemerintahan, yaitu dari lembaga/departemen

dan daerah ke pemerintah pusat. Lembaga/departemen/daerah

menyusun rencana pembangunan sesuai dengan wewenang dan

fungsinya. Proses top-down dan bottom-up ini dilaksanakan dengan
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tujuan antara lain menyelaraskan program-program untuk menjamin

adanya sinergi/konvergensi dari semua kegiatan pemerintah dan

masyarakat. Penyelarasan rencana-rencana lembaga pemerintah

dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan yang dilaksanakan

baik di tingkat pusat, propinsi, maupun kabupaten/kota.

Dalam sistem perencanaan nasional, pertemuan antara

perencanaan yang bersifat top-down dan bottom-up diwadahi dalam

musyawarah perencanaan. Dimana perencanaan makro yang dirancang

pemerintah pusat disempurnakan dengan memperhatikan masukan dari

semua stakeholders dan selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi

daerah-daerah dan lembaga-lembaga pemerintah menyusun rencana

kerja.

5.2. Alur Perencanaan dan Penganggaran

Di dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dijelaskan tentang kaitan antar dokumen

perencanaan pembangunan sehingga membentuk sebuah alur

perenacanaan yang sistematis mulai dari perencanaan jangka panjang

(20 tahun) sampai perencanaan tahunan. Di samping itu, di dalam

Undang-undang ini juga menjelaskan tentang alur penganggaran untuk

membiyai pelaksanaan dari kebijakan/program yang telah ditetapkan

di dalam dokumen perencanaan pembangunan dan untuk sistem

penganggaran ini lebih spesifik berpedoman pada Undang-undang No.

17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Alur perencanaan dan

penganggaran yang dilakukan oleh pemerinah pusat maupun
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pemerintah daerah relatif sama, secara ringkas alur perencanaan dan

pembangunan dapat dilihat pada Gambar 5.2.

Gambar. 5.2
Alur Perencanaan dan Penganggaran

Keterangan:
RPJP : Rencana Pembangunan Jangka Panjang
RPJM : Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Renstra-KL : Rencana Strategis Kementerian/KL (periode 5 tahun)
Renstra-SKPD : Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (periode 5 tahun)
RKP : Rencana Kerja Pemerintah (periode 1 tahun)
RKPD : Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun)
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Renja-KL : Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (1 tahun)
Renja-SKPD : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Setiap dokumen perencanaan memiliki ruang kingkup masing-

masing. Berikut ini ruang lingkup dari setiap dokumen perencanaan

sebagaimana termuat di dalam UU No 25 tahun 2004:

(1) RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya

pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional.

(2) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional,

yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum,

program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga,

kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi

makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa

kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat

prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk

arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas

Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka

regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
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(4) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah

yang mengacu pada RPJP Nasional.

(5) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program

Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP

Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah

kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah,

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah,

lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan

disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(6) RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu

pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah,

prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya,

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(7) Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan

fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman

pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif.

(8) Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra-KL dan

mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu

indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.
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(9) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

(10) Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD

dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Melalui sistem perencanaan yang sitematis, terarah, terpadu,

menyeluruh, tanggap terhadap perubahan dan berdasarkan demokrasi

dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional diharapkan dapat

mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

5.3. Proses Penyusunan Dokumen Rencana di Era Otonomi

Daerah

Lankah awal yang harus dilakukan dalam penyusunan dokumen

perencanaan adalah memberikan orientasi kepda seluruh anggota tim

penyusun. Orientasi mengenai jenis dokumen perencanaan kepada

seluruh anggota tim perlu dilakukan. Hal ini untuk penyamaan persepsi

dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-

undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan
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daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis

penyusunan dokumen perencanaan yang akan disusun, dan

menganalisis serta menginterpretasikan data serta informasi

perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun

dokumen rencana. Bahan orientasi yang diperlukan, antara lain:

 Peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara; sistem

perencanaan pembangunan nasional; pemerintahan daerah;

pengelolaan keuangan daerah; pembagian urusan pemerintahan

antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan

daerah kabupaten/kota; pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (EPPD); tahapan tata cara penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan

daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

 Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan dokumen rencana

yang akan disusun dan penyusunan anggaran.

 Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

5.3.1. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

merupakan unsur penting dalam penyusunan rencana, karena akan

menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang

akan disusun. Untuk itu, dalam rangka penyusunan RPJPD perlu

dikumpulkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah,

sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi

penyusunan RPJPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list)

untuk memudahkan analisis.

2. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dari sumber-

sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan

kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan dalam proses penyusunan

RPJPD, antara lain:

1. Peraturan perundangan terkait;

2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;

3. Dokumen-dokumen:

a. RPJPN, RTRWN, RPJMN, untuk penyusunan RPJPD provinsi;

b. RPJPN, RTRWN, RPJMN dan RPJPD provinsi untuk

penyusunan RPJPD kabupaten/kota;

c. Hasil evaluasi RPJPD periode lalu; dan

d. Data statistik minimal lima tahun terakhir.
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Gambar 5.3. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJPD Provinsi
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Penetapan peraturan daerah tentang RPJPD, dilakukan dengan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang

RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling

lama 6 (enam) bulan sebelum RPJPD yang sedang berjalan berakhir.

2. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disertai

dengan rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan

Menteri Dalam Negeri/Gubernur disertai dengan:

a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan

b. surat Menteri Dalam Negeri/Gubernur perihal hasil konsultasi

rancangan akhir RPJPD.

3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah

tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD provinsi dan Rancangan

Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota ditetapkan paling lama

6 (enam) bulan setelah penetapan RPJPN, kecuali ditetapkan lain

dengan peraturan perundang-undangan.

5. Peraturan daerah tentang RPJPD provinsi disampaikan kepada Menteri

Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk

dievaluasi dan Peraturan Daerah tentang RPJPD kabupaten/kota,

disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dengan tembusan kepada

Menteri Dalam Negeri.

5.3.2. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan

rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan

daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan RPJMD perlu

dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang

akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.
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Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-

langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan

RPJMD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk

memudahkan analisis;

2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang

dapat dipertanggungjawabkan; dan

3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan

kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu

dikumpulkan dalam menyusun RPJMD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait;

2. Kebijakan pemerintah yang terkait;

3. Dokumen-dokumen:

a. RPJPD provinsi, RTRW provinsi, untuk penyusunan RPJMD

provinsi;

b. RPJPD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi,

untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;

c. Hasil evaluasi RPJMD periode lalu;

4. Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
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Gambar 5.4 Bagan Alir Tahapan Penyusunan RPJMD Provinsi
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Proses penetapan Peraturan Daerah Tentang RPJMD, dilakukan dengan

tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang

RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling

lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

2. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan

lampiran rancangan akhir RPJMD yang telah dikonsultasikan dengan

Menteri/Gubernur disertai dengan :

a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan

b. surat Menteri/Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir

RPJMD.

3. Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah

tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan

4. Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi/kabupaten/kota

ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang RPJMD paling lama 6

(enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

5. Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri

paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi dan

peraturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota, disampaikan kepada

Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepada menteri.

5.3.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Data dan informasi merupakan unsur penting yang harus tersedia

dalam penyusunan RKPD, karena selain akan mendukung kelancaran

penyusunan juga akan menentukan kualitas dokumen RKPD yang akan

disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan

pembangunan daerah yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan denganlangkah-

langkah antara lain sebagai berikut:
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1. Menyusun daftar data dan informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan

RKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk

memudahkan dalam analisis.

2. Mengumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan

kebutuhan analisis.

Data dan informasi yang perlu dikumpulkan antara lain bersumber dari:

1. Peraturan perundangan terkait;

2. Kebijakan-kebijakan nasional yang terkait;

3. Dokumen-dokumen:

a. RPJMN, RTRWN, dan RKP untuk penyusunan RKPD provinsi;

b. RPJMD dan RKPD Provinsi untuk penyusunan RKPD

kabupaten/kota; dan

c. Hasil evaluasi RKPD periode lalu.

4. Dokumen-dokumen RPJMD, RTRW kabupaten/kota yang

bersangkutan;

5. Dokumen RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaannya;

6. Dokumen hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun-tahun sebelumnya;

7. Dokumen APBD tahun berjalan dan realisasi APBD tahun-tahun

sebelumnya; dan

8. Data pokok statistik daerah sampai dengan versi terakhir;

9. Data lainnya dari laporan kinerja SKPD.
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Gambar 5.5. Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi
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Proses penetapan Rencana Kerja PEmerintah Daerah (RKPD) dilakukan

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut

1. RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah

RKP ditetapkan dengan peraturan presiden.

2. RKPD kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota

setelah RKPD provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

3. RKPD provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman

penyempurnaan rancangan Renja SKPD provinsi dan rancangan

akhir RKPD kabupaten/kota.

4. RKPD kabupaten/kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman

penyempurnaan rancangan Renja SKPD kabupaten/kota.
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BAB VI

PERENCANAAN BERBASIS POTENSI

EKONOMI DAERAH

Pembahasan bab ini mempunyai tujuan instruksional umum

untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai

perencanaan berbasis potensi ekonomi daerah. Sedangkan

instruksional khusus dari pembelajaran pada bab ini adalah

mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan konsep

perencnaan berbasis potensi lokal.

6.1. Konsep Potensi Daerah

Konsep potensi ekonomi didasari oleh pemikiran J.S.Mill

(1948) yaitu bahwa dalam memecahkan masalah pertumbuhan dan

pemerataan regional diisyaratkan adanya perdagangan antar daerah,

dengan mewujudkan spesialisasi daerah. Dalam teori basis ini

perekonomian regional dibagi menjadi 2, yaitu kegiatan-kegiatan

basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang

mengekspor barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian

yang bersangkutan atau memasarkan barang dan jasa mereka kepada

orang-orang yang datang dari luar batas perekonomian masyarakat

yang bersangkutan. Kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang

menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang-orang
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yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian

masyarakat yang bersangkutan.

Bertambah banyaknya sektor basis di suatu daerah akan

menambah arus pendapatan ke dalam daerah yang bersangkutan,

menambah permintaan terhadap barang dan jasa didalamnya,

meningkatkan nilai investasi dan menimbulkan kenaikan volume

kegiatan bukan basis. Dengan demikian sesuai dengan namanya

kegiatan basis mempunyai peran sebagai penggerak pertama dimana

setiap perubahan mempunyai efek multiplier terhadap

perekonomian agregat. Berdasarkan gagasan inilah, maka para ahli

berpendapat bahwa sektor-sektor basis inilah yang seharusnya

dikembangkan di suatu daerah.

Pada intinya teori basis ekonomi berusaha menjelaskan

perubahan-perubahan struktur perekonomian regional dengan

menekankan saling hubungan antar sektor yang terdapat dalam

perekonomian regional dan perambatan kekuatan pendorong yang

berasal dari salah satu sektor ke sektor lainnya, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Dalam hal ini teori basis ekonomi dapat

digunakan untuk menentukan sektor-sektor mana yang sebaiknya

dikembangkan sesuai dengan spesialisasi sektor  di suatu daerah

tertentu.

Alat analisis yang sering digunakan untuk menganalisis

potensi ekonomi lokal Location Qoutient (LQ) yang menitik

beratkan pada aspek kontribusi. Analisis LQ merupakan suatu alat
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analisis untuk menunjukkan basis ekonomi daerah terutama dari

kreteria kontribusi. Variavel yang digunakan dalam perhitungan

basis ekonomi tersebut adalah PDRB wilayah dari suatu kegiatan

yang dititik beratkan pada kegiatan dalam struktur ekonomi

wilayah.

Teknik analisis ini digunakan untuk menentukan kategori

suatu sektor termasuk dalam sektor basis atau bukan basis.

Formulasi dari teknik analisis tersebut adalah: (Iwan Jaya Azis,

1993)

VAJ
i / VAI

i

LQJ
i = -------------------------

PDRBJ/ PDRBI

Keterangan :

LQJ
i = Location Quatient sektor i di daerah J

VAJ
i = Nilai tambah sektor i di daerah J

VAI
i = Nilai tambah sektor i di tingkat kabupaten

PDRBJ = Produk Domestik Regional Bruto di daerah J

PDRBI = Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten

Dari hasil perhitungan yang diperoleh, dapat diartikan dalam dua

kategori, yaitu:
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1. Bila nilai LQ lebih kecil atau sama dengan 1, menunjukkan

bahwa sektor tersebut bukan sektor basis.

2. Bila nialai LQ lebih besar dari 1, menunjukkan bahwa sektor

tersebut adalah sektor basis.

6.2. Perencanaan Potensi Ekonomi Daerah

Guna memberikan gambaran bagaimana proses pengukuran

potensi daerah dan merencanakan pembangunan berbasis potensi

daerah, berikut ini akan dipaparkan studi kasus di Kabupaten

Konawe. Perencanaan berbasis potensi daerah akan diawali dengan

menganalisis komoditi unggulan di masing-masing kecamatan yang

ada di Kabupaten Konawe. Langkah berikutnya menganalisis

prioritas lokasi Pengembangan berdasarakan potensi ekonomi

daerah. Langkah terakhir adalah menyusun strategi pengembangan

potensi ekonomi daerah.

6.2.1. Analisis Komoditi Unggulan Kabupaten Konawe

Sektor Unggulan pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten

Konawe dapat diketahui dengan menggunakan analisis Location

Quotient (LQ). Analisis LQ digunakan untuk mengetahui sektor-

sektor apa saja yang termasuk dalam sektor unggulan. Sektor

unggulan merupakan sektor-sektor yang mempunyai peranan kuat di
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suatu daerah bila dibandingkan dengan peranan sektor yang sama di

daerah lain. Sektor ekonomi dikatakan kuat apabila sektor tersebut

tidak hanya melayani pasar di daerahnya sendiri, tetapi juga mampu

melayani pasar di daerah lain.

Dari hasil analisis LQ dapat diketahui suatu sektor dikatakan

sektor unggulan atau bukan, ditentukan dengan kreteria sebagai

berikut; sektor-sektor yang mempunyai angka LQ > 1 termasuk

sektor unggulan, sedangkan bila angka LQ < 1 bukan termasuk

sektor unggulan.

6.2.1.1. Analisis Komoditi Unggulan Sektor Tanaman

Bahan Makanan

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap

sub sektor tanaman bahan makanan di masing-masing kecamatan

yang ada dalam wilayah admisistratif Kabupaten Konawe, maka

diperoleh hasil sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Location Quotient (LQ) Subsektor  Tanaman Bahan Makanan

di Kabupaten Konawe

No Kecamatan Padi Jagung Kedelai
Kacang
Tanah

Kacang
Hijau

Ubi
Kayu

Ubi
Jalar

1 Wawonii selatan 0,33 4,96 0,00 9,86 0,00 9,71 11,00
2 Wawonii barat 0,00 24,54 0,00 0,00 0,00 4,48 14,88
3 Wawonii tengah 0,34 2,58 0,00 9,56 0,00 10,31 14,18
4 Wawonii

tenggara
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,83 0,00
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5 Wawonii timur 0,00 5,19 0,00 0,00 0,00 18,86 0,00
6 Wawonii utara 0,00 1,01 0,00 0,00 0,00 21,26 0,00
7 Wawonii timur

laut
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,83 0,00

8 Soropia 0,00 1,73 0,00 0,00 0,00 20,84 0,00
9 Lalonggasumeeto 0,00 2,79 0,00 0,00 0,00 20,24 0,00

10 Sampara 0,00 4,08 0,00 34,47 0,00 15,48 15,23
11 Bondoala 1,05 0,34 0,00 0,00 1,80 0,50 0,77
12 Besulutu 0,00 26,51 0,00 18,21 26,36 4,09 8,04
13 Kapoiala 0,95 1,38 0,00 6,29 4,10 1,28 3,33
14 Lambuya 1,01 1,49 0,00 0,28 0,30 0,52 1,20
15 Uepai 1,06 0,18 0,85 1,30 0,00 0,25 0,93
16 Puriala 0,90 0,67 0,00 2,30 7,48 2,03 6,13
17 Onembute 1,04 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Pondidaha 0,95 3,23 8,07 0,00 6,63 0,12 0,11
19 Wonggeduku 1,09 0,24 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Amonggedo 1,08 0,01 2,42 0,00 0,00 0,08 0,33
21 Wawotobi 1,02 0,92 0,04 0,76 0,21 0,90 0,13
22 Meluhu 1,08 0,10 0,00 0,00 0,53 0,16 0,48
23 Konawe 1,03 0,45 1,32 3,31 2,25 0,84 0,00
24 Unaaha 1,01 2,19 0,00 0,00 0,00 0,17 1,00
25 Anggaberi 0,39 1,26 1,79 8,26 7,53 12,32 2,19
26 Abuki 1,08 0,12 0,00 0,00 0,00 0,18 0,14
27 Latoma 0,00 31,59 21,68 59,71 30,50 0,00 0,00
28 Tongauna 1,10 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Asinua 0,00 9,54 20,76 129,45 60,23 0,00 49,02
30 Routa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sumber: Kabupaten Konawe dalam Angka, 2013 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan LQ, menunjukkan bahwa

kecamatan yang paling banyak memiliki komoditi unggulan yaitu

Kecamatan Anggaberi yaitu sebanyak 6 komoditi unggulan. Berikut
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ini gambaran peta komoditi unggulan tanaman bahan makanan di

masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe.

Gambar 6.1
Peta Kabupaten Konawe

Berdasarkan Komoditi Unggulan Tanaman Bahan Makanan

Jagung
Ubi Kayu

Padi
Kacang Hijau

Jagung
Kacang Tanah
Ubi Kayu
Ubi Jalar

Jagung
Kacang Tanah
Ubi Kayu
Ubi Jalar

Jagung
Ubi Kayu
Ubi Jalar

Jagung
Ubi Kayu

Jagung
Ubi Kayu

Jagung
Kacang Tanah
Kacang Hijau
Ubi Kayu
Ubi Jalar

Jagung
Kacang Tanah
Ubi Kayu
Ubi Jalar
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Berdasarkan analisis LQ tanaman pangan, dapat terlihat

tanaman pangan yang menjadi komoditi Unggulan di masing-

masing kecamatan di Kabupaten Konawe. Kecamatan Wawonii

selatan memiliki 4 komoditi unggulan yaitu jagung, kacang tanah,

ubi kayu dan ubi jalar. Kecamatan Wawonii barat memiliki 3

komoditi unggulan yaitu jagung, ubi kayu dan ubi jalar. Kecamatan

Wawonii tengah memiliki 4 komoditi unggulan yaitu jagung,

kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar. Kecamatan Wawonii tenggara

memiliki 1 komoditi unggulan yaitu ubi kayu. Kecamatan Wawonii

timur memiliki 2 komoditi unggulan yaitu jagung dan ubi kayu,

begitupula dengan Kecamatan Wawonii utara.

Kecamatan Wawonii timur laut memiliki 1 komoditi unggulan

yaitu ubi kayu. Kecamatan Soropia memiliki 2 komoditi unggulan

yaitu jagung dan ubi kayu. Begitu pula dengan Kecamatan

Lalonggasumeeto. Kecamatan Sampara memiliki 4 komoditi

unggulan yaitu jagung, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar.

Kecamatan Bondoala memiliki 2 komoditi unggulan yaitu padi dan

kacang hijau. Kecamatan Besulutu dan Kapoiala memiliki 5

komoditi unggulan yang sama yaitu jagung, kacang tanah, kacang

hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Kecamatan Lambuya memiliki 3

komoditi unggulan yaitu padi, jagung, dan ubi jalar. Kecamatan
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Uepai memiliki 2 komoditi unggulan yaitu padi dan ubi jalar.

Kecamatan Puriala memiliki 4 komoditi unggulan yaitu kacang

tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar.

Kecamatan Onembute memiliki 2 komoditi unggulan yaitu

padi dan jagung. Kecamatan Pondidaha memiliki 3 komoditi

unggulan yaitu jagung, kedelai, dan kacang hijau. Kecamatan

Wonggeduku memiliki 1 komoditi unggulan yaitu padi. Kecamatan

Amonggedo memiliki 2 komoditi unggulan yaitu padi dan kedelai.

Kecamatan Wawotobi dan Meluhu memiliki 1 komoditi unggulan

yang sama yaitu padi. Kecamatan Konawe memiliki 4 komoditi

unggulan yaitu padi, kedelai, kacang tanah dan kacang hijau.

Kecamatan Unaaha memiliki 3 komoditi unggulan yaitu padi,

jagung, dan ubi jalar.

Kecamatan Anggaberi memiliki 6 komoditi unggulan yaitu

jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.

Kecamatan Abuki memiliki 1 komoditi unggulan yaitu padi.

Kecamatan Latoma memiliki 4 komoditi unggulan yaitu jagung,

kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau. Kecamatan Tongauna

memiliki 1 komoditi unggulan yaitu padi. Kecamatan Asinua

memiliki 5 komoditi unggulan yaitu jagung, kedelai, kacang tanah,

kacang hijau dan ubi jalar. Kecamatan Routa tidak memiliki

komoditi unggulan.
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6.2.1.2. Analisis Komoditi Unggulan Sektor Tanaman

Perkebunan

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap

sub sektor tanaman perkebunan di masing-masing kecamatan yang

ada dalam wilayah admisistratif Kabupaten Konawe, maka

diperoleh hasil sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Location Quotient (LQ) Subsektor  Tanaman Perkebunan

di Kabupaten Konawe
Kecamatan / Subsdistrict Kelapa Kopi Lada Kakao

1. Wawonii Selatan 0,96 0,21 0,08 1,10
2. Wawonii Barat 1,37 0,00 0,84 0,38
3. Wawonii Tengah 1,09 0,13 1,60 0,87
4. Wawoni Tenggara 1,40 0,04 0,06 0,34
5. Wawonni Timur 1,35 0,02 0,03 0,43
6. Wawonni Utara 1,55 0,01 0,61 0,07
7. Wawonni Timur laut 1,32 0,07 0,28 0,48
8. Soropia 1,50 0,13 0,00 0,15
9. Lalonggasumeto 1,49 0,42 0,00 0,16
10. Sampara 0,45 2,64 1,84 1,89
11. bondoala 0,52 1,34 0,55 1,83
12. Besulutu 0,02 1,24 2,59 2,71
13. Kapoiala 1,32 0,00 0,00 0,48
14. Lambuya 0,13 1,50 2,74 2,51
15. Uepai 0,30 1,14 0,37 2,22
16. Puriala 0,42 0,99 3,96 2,01
17. Onembute 0,11 0,00 1,02 2,61
18. Pondidaha 0,27 0,88 0,91 2,29
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19. Wonggeduku 0,03 0,32 2,52 2,73
20. Amonggedo 0,38 3,74 0,71 1,97
21. Wawotobi 0,57 1,48 2,24 1,73
22. Meluhu 0,09 1,26 1,16 2,58
23. Konawe 0,23 0,27 0,93 2,39
24. Unaaha 0,43 6,31 1,48 1,78
25. Anggaberi 0,53 5,82 0,97 1,62
26. Abuki 0,22 2,50 0,14 2,30
27. Latoma 0,21 11,83 0,06 1,93
28. Tongauna 0,34 8,41 0,46 1,84
29. Asinua 0,21 4,21 0,53 2,25
30. Routa 0,03 7,06 0,00 2,44
Sumber: Kabupaten Konawe dalam Angka, 2013 (diolah)

Berdasarakan hasil perhitungan LQ, menunjukkan bahwa

masing-masing kecamatan mempunyai satu s/d dua komoditi

unggulan tanaman perkebunan. Berikut ini gambaran peta komoditi

unggulan tanaman perkebunan di masing-masing kecamatan yang

ada di Kabupaten Konawe.

Gambar 6.2
Peta Kabupaten Konawe

Berdasarkan Komoditi Unggulan Tanaman Perkebunan
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Kecamatan yang unggul pada komoditi kelapa dalam adalah

Wawoni Barat, Wawoni Tengah, Wawoni Tenggara,Wawoni Timur,

Wawoni Utara, Wawoni Timur Laut, Soropia, Lalonggasumeto,

Kapoiala. Kecamatan yang unggul pada komoditi kopi adalah

Sampara, Bondoala, Besulutu, Lambuya, Uepai, Amonggedo,

Wawotobi, Meluhu, Anggaberi, Abuki, Latoma, Tongauna, Asinua,

Routa. Kecamatan yang unggul pada komoditi lada adalah Wawoni

Kopi
Kakao

Kelapa
Lada

Kelapa

Kelapa

Kelapa

KakaoKelapa
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Tengah, Sampara, Besulutu, Lambuya, Puriala, Onembute,

Amonggedo, Wawatobi, Konawe, Unaha, Anggaberi, Latoma,

Tongauna, Asinua, Routa. Kecamatan yang unggul pada komoditi

kakao adalah Wawoni Selatan, Sampara, Bondoala, Besulutu,

Lambuya, Uepai, Puriala, Onembute, Pondidaha, Wonggeduku,

Amonggedo, Meluhu, Konawe, Unaaha, Anggaberi, Abuki, Latoma,

Tongauna, Asinua, Routa.

6.2.1.3. Analisis Komoditi Unggulan Sektor Tanaman

Sayuran

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui komoditi unggulan

tanaman sayuran di masing-masing kecamatan di Kabupaten

Konawe, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.3
Komoditi Unggulan Tanaman Sayuran Di Masing-Masing

Kecamatan, Kabupaten Konawe

N
o

Kecamatan Saw
i

Kacan
g

Panjan
g

Cab
e

Raw
it

To
mat

Ter
ung

Keti
mun

Kan
gku
ng

Baya
m

1 Wawonii
selatan

2,12 0,75 0,95 0,9
5

0,8
0

1,03 1,38 1,00

2 Wawonii
barat

0,00 1,10 0,76 1,6
5

1,0
5

1,23 0,37 0,48

3 Wawonii
tengah

1,87 0,61 1,04 0,9
4

0,9
9

1,00 1,74 0,51

4 Wawonii
tenggara

0,00 1,19 1,80 1,0
7

1,7
2

0,00 0,00 0,00
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5 Wawonii
timur

0,00 1,13 1,73 1,1
1

1,7
8

0,00 0,00 0,00

6 Wawonii
utara

0,00 0,85 1,06 2,0
7

1,6
0

0,00 0,00 0,00

7 Wawonii
timur laut

0,00 1,09 1,50 1,4
2

1,6
8

0,00 0,00 0,00

8 Soropia 0,00 1,15 2,09 0,0
0

0,8
9

0,00 3,50 2,33

9 Lalonggasum
eeto

0,00 1,07 2,16 0,0
0

0,9
6

0,00 3,02 2,94

1
0

Sampara 0,00 2,82 0,00 0,0
0

0,0
0

0,00 0,00 7,68

1
1

Bondoala 1,21 1,11 0,93 0,6
7

0,5
2

1,27 1,96 1,84

1
2

Besulutu 0,00 1,32 0,77 0,3
6

1,6
1

0,67 0,99 1,46

1
3

Kapoiala 1,12 0,79 1,55 0,7
1

0,8
8

1,44 1,43 0,97

1
4

Lambuya 0,00 1,99 0,65 0,0
0

2,1
4

0,00 0,00 0,00

1
5

Uepai 0,00 0,90 1,23 0,9
1

0,8
9

1,59 1,36 1,78

1
6

Puriala 0,00 1,50 0,00 0,0
0

1,3
3

0,00 5,06 0,00

1
7

Onembute 0,00 1,91 2,95 1,9
2

0,0
0

0,00 0,00 0,00

1
8

Pondidaha 1,52 0,89 0,51 0,9
6

0,9
4

2,01 0,06 1,36

1
9

Wonggeduku 1,94 0,99 0,24 1,7
5

0,7
3

1,50 0,00 0,00

2
0

Amonggedo 3,91 0,00 0,00 0,0
0

0,0
0

1,57 6,55 1,92

2
1

Wawotobi 2,18 0,65 0,94 0,9
1

0,5
4

1,27 2,01 1,37

2 Meluhu 0,00 0,99 1,33 1,1 0,8 1,23 1,36 1,37
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2 3 4
2
3

Konawe 0,00 1,51 1,12 1,2
5

1,1
4

0,00 0,00 1,90

2
4

Unaaha 0,00 1,39 0,00 0,0
0

1,4
0

0,11 3,05 2,89

2
5

Anggaberi 0,00 0,92 1,49 0,7
0

0,8
2

0,97 3,31 0,77

2
6

Abuki 0,00 1,79 0,83 1,0
1

0,9
5

1,44 0,00 0,00

2
7

Latoma 1,64 0,93 1,30 2,2
1

0,7
9

0,00 0,00 0,00

2
8

Tongauna 2,20 0,89 1,06 0,6
2

0,2
2

0,00 3,86 2,43

2
9

Asinua 1,52 1,08 1,48 1,3
5

0,9
2

0,00 0,00 1,55

3
0

Routa 0,00 0,00 0,00 0,0
0

0,0
0

0,00 0,00 0,00

Sumber: Kabupaten Konawe dalam Angka, 2013 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan

yang paling banyak memiliki komoditi unggulan tanaman sayuran

yaitu Kecamatan Bondoala, Meluhu,  Konawe dan Asinua, masing-

masing sebanyak 5. Berikut ini gambaran peta komoditi unggulan

tanaman Sayuran di masing-masing kecamatan yang ada di

Kabupaten Konawe.

Gambar 6.3
Peta Kabupaten Konawe

Berdasarkan Komoditi Unggulan Tanaman Sayuran

Kacang Panjang
Cabe Rawit
Kangkung
Bayam

Sawi
Kacang Panjang
Ketimun
Kangkung
Bayam
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Berdasarkan analisis LQ tanaman sayuran, dapat terlihat

tanaman sayuran yang menjadi komoditi Unggulan di masing-

masing kecamatan di Kabupaten Konawe. Kecamatan Wawonii

selatan memiliki 4 komoditi unggulan yaitu sawi, ketimun,

kangkung dan bayam. Kecamatan Wawonii barat memiliki 4

Kacang Panjang
Bayam

Sawi
Cabe Rawit
Ketimun
Kangkung

Kacang Panjang
Tomat
Terong
Ketimun

Kacang Panjang
Cabe Rawit
Tomat
Terong

Cabe Rawit
Tomat
Terong

Kacang Panjang
Terong
Bayam

Sawi
Ketimun
Kangkung
Bayam
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komoditi unggulan yaitu kacang panjang, tomat, terung dan

ketimun. Kecamatan Wawonii tengah memiliki 4 komoditi

unggulan yaitu sawi, cabe rawit, ketimun dan kangkung. Kecamatan

Wawonii tenggara memiliki 4 komoditi unggulan yaitu kacang

panjang, cabe rawit, tomat dan terung. Begitupula dengan

Kecamatan Wawonii timur dan Wawonii timur laut. Kecamatan

Wawonii utara memiliki 3 komoditi unggulan yaitu cabe rawit,

tomat dan terung. Kecamatan Soropia memiliki 4 komoditi

unggulan yaitu kacang panjang, cabe rawit, kangkung, dan bayam.

Begitupula dengan Kecamatan Lalonggasumeeto. Kecamatan

Sampara memiliki 2 komoditi unggulan yaitu kacang panjang dan

bayam. Kecamatan Bondoala memiliki 5 komoditi unggulan yaitu

sawi, kacang panjang, ketimun, kangkung dan bayam. Kecamatan

Besulutu memiliki 3 komoditi unggulan yaitu kacang panjang,

terung dan bayam. Kacamatan Kapoiala memiliki 4 komoditi

unggulan yaitu sawi, cabe rawit, ketimun dan kangkung. Kecamatan

Lambuya memiliki 2 komoditi unggulan yaitu kacang panjang dan

terung. Kecamatan Uepai memilki 4 komoditi unggulan yaitu cabe

rawit, ketimun, kangkung dan bayam.

Kecamatan Puriala memiliki 3 komoditi unggulan yaitu

kacang panjang, terung dan kangkung. Kecamatan Onembute

memiliki 3 komoditi unggulan yaitu kacang panjang, cabe rawit,

dan tomat. Kecamatan Pondidaha memiliki 3 komoditi unggulan

yaitu sawi, ketimun dan bayam. Kecamatan Wonggeduku memiliki
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3 komoditi unggulan yaitu sawi, tomat dan ketimun. Kecamatan

Amonggedo memiliki 4 komoditi unggulan yaitu sawi, ketimun,

kangkung dan bayam. Begitupula dengan Kecamatan Wawotobi.

Kecamatan Meluhu memiliki 5 komoditi unggulan yaitu  cabe rawit,

tomat, ketimun, kangkung dan bayam. Kecamatan Konawe

memiliki 5 komoditi unggulan yaitu kacang panjang, cabe rawit,

tomat, terung dan bayam. Kecamatan Unaaha memiliki 4 komoditi

unggulan yaitu kacang panjang, terung, kangkung dan bayam.

Kecamatan Anggaberi memiliki 2 komoditi unggulan yaitu cabe

rawit dan kangkung. Kecamatan Abuki memiliki 3 komoditi

unggulan yaitu kacang panjang, tomat dan ketimun. Kecamatan

Latoma memiliki 3 komoditi unggulan yaitu sawi, cabe rawit dan

tomat. Kecamatan Tongauna memiliki 4 komoditi unggulan yaitu

sawi, cabe rawit, kangkung dan bayam. Kecamatan Asinua memiliki

5 komoditi unggulan yaitu sawi, kacang panjang, cabe rawit, tomat

dan bayam. Kecamatan Routa tidak memiliki komoditi unggulan

untuk tanaman sayur.

6.2.1.4. Analisis Komoditi Unggulan Tanaman Buah-

buahan

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui komoditi unggulan

tanaman buah di masing-masing kecamatan di Kabupaten Konawe,

seperti terlihat pada tabel di bawah ini:
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Tabel 6.4
Komoditi Unggulan Tanaman Buah Di Masing-Masing

Kecamatan,
Kabupaten Konawe

N
o

Kecamatan Beli
mbi
ng

Jam
bu
Biji

Jamb
u Air

Jeru
k

Bes
ar

Man
gga

Nan
gka

Na
nas

Pep
aya

Pis
ang

1 Wawonii
selatan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

0,0
0

0,0
0

2 Wawonii
barat

0,00 1,63 2,97 0,00 18,3
6

1,17 5,0
8

0,5
0

0,1
5

3 Wawonii
tengah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

0,0
0

0,0
0

4 Wawonii
tenggara

0,00 0,00 1,61 0,00 1,10 0,00 0,0
0

1,1
9

1,2
0

5 Wawonii
timur

0,00 0,00 1,05 0,00 1,73 0,00 0,0
0

1,2
9

1,1
6

6 Wawonii
utara

0,00 0,00 0,00 0,00 23,0
1

0,00 0,0
0

0,5
4

0,1
0

7 Wawonii
timur laut

0,00 0,00 1,55 0,00 7,40 0,00 0,0
0

1,1
4

0,8
6

8 Soropia 6,60 13,9
5

2,92 0,30 11,5
8

0,43 0,7
2

0,8
0

0,3
4

9 Lalonggasum
eeto

5,65 7,98 4,15 0,10 7,79 1,42 0,4
9

0,9
8

0,5
2

1
0

Sampara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

0,0
0

0,0
0

1
1

Bondoala 0,10 0,36 0,05 0,01 0,00 0,21 3,3
4

0,1
4

1,3
8

1
2

Besulutu 0,10 0,39 0,32 0,02 0,70 1,77 3,6
8

2,5
9

0,8
7

1
3

Kapoiala 0,00 0,35 0,13 0,05 0,00 0,44 0,9
2

0,4
0

1,3
4
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1
4

Lambuya 3,49 4,00 3,55 0,22 0,00 3,59 4,3
7

0,6
6

0,8
5

1
5

Uepai 1,68 2,40 4,02 5,74 0,00 2,87 1,3
6

1,0
7

0,1
9

1
6

Puriala 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 1,77 0,0
0

0,9
5

1,1
7

1
7

Onembute 0,94 3,50 0,56 0,21 9,24 1,09 1,1
3

0,3
4

0,7
1

1
8

Pondidaha 0,05 0,09 0,08 0,10 0,93 0,03 0,4
7

0,1
1

1,3
7

1
9

Wonggeduku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

3,9
1

0,9
2

2
0

Amonggedo 0,00 60,9
6

2,67 0,00 2,38 5,80 0,0
0

0,9
7

0,0
0

2
1

Wawotobi 5,72 1,49 1,26 0,00 1,02 1,54 0,7
3

0,6
2

1,0
8

2
2

Meluhu 29,7
0

9,19 13,0
8

0,15 0,00 2,18 8,9
6

1,6
1

0,2
8

2
3

Konawe 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54 2,3
8

0,0
0

0,9
6

2
4

Unaaha 0,00 0,00 0,00 0,00 5,05 1,40 7,2
9

0,9
5

0,8
6

2
5

Anggaberi 6,64 2,66 0,28 0,00 0,07 0,37 0,6
3

0,3
3

1,2
6

2
6

Abuki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

0,0
0

1,4
6

2
7

Latoma 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0
0

4,9
8

0,7
7

2
8

Tongauna 0,46 0,84 0,35 0,12 0,00 2,35 0,0
0

0,4
7

1,1
6

2
9

Asinua 0,00 0,00 1,08 0,06 0,00 5,34 1,0
9

0,3
6

0,9
3

3
0

Routa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0
0

0,0
0

0,0
0

Sumber: Kabupaten Konawe dalam Angka, 2013 (diolah)



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 120

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kecamatan

yang memiliki komoditi unggulan tanaman buah paling banyak

yaitu Kecamatan Uepai sebanyak 7 komoditi. Berikut ini gambaran

peta komoditi unggulan tanaman Buah di masing-masing kecamatan

yang ada di Kabupaten Konawe.

Gambar 6.4
Peta Kabupaten Konawe

Berdasarkan Komoditi Unggulan Tanaman Buah

Belimbing
Jambu Biji
Jambu Air
Mangga

Nanas
Pisang

Nanas
Pisang

Jambu Biji
Jambu Air
Mangga
Nangka
Nanas

Jambu Air
Mangga
Pepaya
Pisang

Nangka
Nanas
Pepaya
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Berdasarkan analisis LQ tanaman buah, dapat terlihat tanaman

buah yang menjadi komoditi Unggulan di masing-masing

kecamatan di Kabupaten Konawe. Kecamatan Wawonii selatan

tidak memiliki komoditi unggulan. Kecamatan Wawonii barat

memiliki 5 komoditi unggulan yaitu jambu biji, jambu air, mangga,

nagka dan nanas. Kecamatan Wawonii tengah tidak memiliki

komoditi ungulan. Kecamatan Wawonii tenggara memiliki 4

komoditi unggulan yaitu jambu air, mangga, papaya dan pisang.

Begitupula dengan Kecamatan Wawonii timur. Kecamatan

Wawonii utara memiliki 1 komoditi unggulan yaitu mangga.

Kecamatan Wawonii timur laut memiliki 3 komoditi unggulan yaitu

jambu air, mangga dan papaya. Kecamatan Soropia memiliki 4

komoditi unggulan yaitu belimbing, jambu biji, jambu air dan

mangga. Kecamatan Lalonggasumeeto memiliki 5 komoditi

unggulan yaitu belimbing, jambu biji, jambu air, mangga dan

nangka. Kecamatan Sampara tidak memiliki komoditi unggulan.

Kecamatan Bondoala memiliki 2 komoditi unggulan yaitu

yaitu nanas dan pisang. Kecamatan Besulutu memiliki 3 komoditi

unggulan yaitu nangka, nanas dan papaya. Kecamatan Kapoiala

memiliki 1 komoditi unggulan yaitu pisang. Kecamatan Lambuya

memiliki 5 komoditi unggulan yaitu belimbing, jambu biji, jambu

Mangga
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air, nangka dan nanas. Kecamatan Uepai memiliki 7 komoditi

unggulan yaitu belimbing, jambu biji, jambu air, jeruk besar,

nangka, nanas dan papaya. Kecamatan Puriala memiliki 2 komoditi

unggulan yaitu nangka dan pisang. Kecamatan Onembute memiliki

4 komoditi unggulan yaitu jambu biji, mangga, nangka dan nanas.

Kecamatan Pondidaha memiliki 1 komoditi unggulan yaitu pisang.

Kecamatan Wonggeduku memiliki 1 komoditi unggulan yaitu

papaya.

Kecamatan Amonggedo memiliki 4 komoditi unggulan yaitu

jambu biji, jambu air, mangga dan nangka. Kecamatan Wawotobi

memiliki 6 komoditi unggulan yaitu belimbing, jambu biji, jambu

air, mangga, nangka dan pisang. Kecamatan Meluhu memiliki 6

komoditi unggulan yaitu belimbing, jambu biji, jambu air, nangka,

nanas dan papaya. Kecamatan Konawe memiliki 3 komoditi

unggulan yaitu belimbing, nangka dan nanas. Kecamatan Unaaha

memiliki 3 komoditi unggulan yaitu mangga, nangka dan nanas.

Kecamatan Anggaberi memiliki 3 komoditi unggulan yaitu

belimbing, jambu biji dan pisang. Kecamatan Abuki memiliki 1

komoditi unggulan yaitu pisang. Kecamatan Latoma memiliki 1

komoditi unggulan yaitu papaya. Kecamatan Tongauna memiliki 2

komoditi unggulan yaitu nangka dan pisang. Kecamatan Asinua

memiliki jambu air, nangka dan nanas. Adapun Kecamatan Routa

tidak memiliki komoditi unggulan.
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6.2.1.5 Analisis Komoditi Unggulan Sektor Peternakan

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap

sub sektor peternakan di masing-masing kecamatan yang ada dalam

wilayah admisistratif Kabupaten Konawe, maka diperoleh hasil

sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.
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Tabel 6.5
Location Quotient (LQ) Subsektor Peternakan

di Kabupaten Konawe
Kecamatan Sapi Kerbau Kuda Kambing Babi Ayam

Buras
Itik

1. Wawonii Selatan 0,40 0,00 0,00 0,57 0,00 1,00 1,37
2. Wawonii Barat 0,34 0,00 0,00 3,51 0,00 0,93 1,32
3. Wawonii Tengah 0,45 0,00 0,00 1,79 0,00 1,02 0,98
4. Wawoni Tenggara 3,69 0,00 0,00 1,43 0,00 0,82 0,78
5. Wawonni Timur 1,71 0,00 0,00 0,34 0,00 0,95 1,09
6. Wawonni Utara 0,04 0,00 0,00 1,89 0,00 1,04 1,05
7. Wawonni Timur
laut

0,82 0,00 0,00 0,36 0,00 1,01 1,15

8. Soropia 2,20 0,00 0,00 1,79 0,00 1,01 0,17
9. Lalonggasumeto 0,18 0,00 0,00 2,04 0,00 1,15 0,19
10. Sampara 1,58 1,09 0,00 2,06 0,00 1,02 0,37
11. bondoala 1,85 1,79 0,00 3,55 0,00 0,90 0,74
12. Besulutu 2,40 0,00 0,00 4,54 0,00 0,89 0,34
13. Kapoiala 1,21 1,54 0,00 3,71 0,00 0,94 0,78
14. Lambuya 1,08 2,05 0,00 0,60 0,40 0,99 1,08
15. Uepai 1,01 2,27 0,00 0,36 2,34 0,86 2,13
16. Puriala 0,96 4,22 0,00 1,01 0,00 1,05 0,70
17. Onembute 0,57 1,60 0,00 0,62 0,19 1,03 1,12
18. Pondidaha 2,83 0,00 5,35 2,84 0,89 0,42 3,68
19. Wonggeduku 0,71 0,00 0,00 0,99 0,73 0,94 1,54
20. Amonggedo 0,21 0,00 0,00 0,76 1,43 1,12 0,61
21. Wawotobi 1,01 0,00 0,00 0,77 0,00 1,09 0,40
22. Meluhu 0,55 0,00 0,00 0,57 0,00 1,17 0,13
23. Konawe 0,60 0,00 0,00 0,79 0,00 1,12 0,41
24. Unaaha 1,94 0,70 42,62 0,79 0,00 0,92 1,09
25. Anggaberi 0,05 2,31 0,00 0,29 0,00 1,19 0,34
26. Abuki 1,12 4,46 0,00 0,37 2,32 0,90 1,73
27. Latoma 8,45 0,00 0,00 1,02 0,00 0,51 0,45
28. Tongauna 1,47 0,00 0,00 0,42 3,14 1,00 0,87
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29. Asinua 5,08 0,00 0,00 1,45 0,00 0,73 0,64
30. Routa 2,23 0,00 0,00 0,17 0,00 0,98 0,66
Sumber: Kabupaten Konawe dalam Angka, 2013 (diolah)

Berdasarakan hasil perhitungan LQ, menunjukkan bahwa

masing-masing kecamatan mempunyai satu s/d dua komoditi

unggulan peternakan. Berikut ini gambaran peta komoditi unggulan

peternakan di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten

Konawe.

Gambar 6.5
Peta Kabupaten Konawe

Berdasarkan Komoditi Unggulan Peternakan

Sapi
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Kecamatan yang unggul pada komoditi sapi adalah Wawoni

Tenggara, Wawoni Timur, Soropia, Sampara, Bondoala, Besulutu,

Kapoiala, Lambuya, Uepai, Pondidaha, Wawotobi, Unaha, Abuki,

Latoma, Tongauna, Asinua, Routa. Kecamatan yang unggul pada

komoditi kerbau adalah Sampara, Bondoala, Kapoiala, Lambuya,

Uepai, Puriala, Onembute, Anggaberi, Abuki. Kecamatan yang

unggul pada komoditi kuda adalah Pondidahe Dan Unaha.

Sapi
Kerbau
Kambing

Sapi
Kambing
Ayam Buras

Sapi
Kerbau
Kambing

Sapi
Itik

Kambing
Itik

Kambing
Ayam Buras

Ayam Buras
Itik

Kambing
Ayam Buras
Itik
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Kecamatan yang unggul pada komoditi kambing adalah Wawoni

Barat, Wawoni Tengah, Wawoni Tenggara, Wawoni Utara, Soropia,

Lalonggasumeto, Sampara, Bondoala, Besulutu, Kapoiala, Puriala,

Pondidaha, Latoma, Asinua. Kecamatan yang unggul pada komoditi

babi adalah Uepai, Amonggede, Abuki, Tongauna. Kecamatan yang

unggul pada komoditi ayam buras adalah Wawoni Selatan, Wawoni

Tengah, Wawoni Utara, Wawoni Timur Laut, Soropia,

Lalonggasumeeto, Sampara, Puriala, Onembute, Amonggedo,

Wawotobi, Meluhu, Konawe, Aggaberi, Tongauna. Kecamatan

yang unggul pada komoditi itik adalah Wawoni Selatan, Wawoni

Barat, Wawoni Timur, Wawoni Utara, Wawoni Timur Laut,

Lambuya, Uepai, Onembute, Pondidaha, Wonggeduku, Unaaha,

Abuki.

6.2.1.6. Analisis Komoditi Unggulan Sektor Perikanan

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) terhadap

sub sektor perikanan di masing-masing kecamatan yang ada dalam

wilayah admisistratif Kabupaten Konawe, maka diperoleh hasil

sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6.6
Location Quotient (LQ) Subsektor Perikanan

di Kabupaten Konawe
Kecamatan Laut Rawa Sungai

1. Wawonii Selatan 1.14 0.00 0.00
2. Wawonii Barat 1.14 0.00 0.00
3. Wawonii Tengah 1.14 0.00 0.00
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5. Wawonni Timur 1.14 0.00 0.00
6. Wawonni Utara 1.14 0.00 0.00
8. Soropia 1.14 0.00 0.00
10. Sampara 0.00 0.00 675.69
15. Uepai 0.00 8.50 0.00
16. Puriala 0.00 8.50 0.00
18. Pondidaha 0.00 8.50 0.00
19. Wonggeduku 0.00 8.50 0.00
20. Amonggedo 0.00 8.50 0.00
24. Unaaha 0.00 4.25 337.85
25. Anggaberi 0.00 8.50 0.00
26. Abuki 0.00 8.50 0.00
28. Tongauna 0.00 8.50 0.00
29. Asinua 0.00 4.25 337.85
Sumber: Kabupaten Konawe dalam Angka, 2013 (diolah)

Berdasarakan hasil perhitungan LQ, menunjukkan bahwa

masing-masing kecamatan mempunyai satu komoditi unggulan

perikanan. Berikut ini gambaran peta komoditi unggulan perikanan

di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Konawe.

Gambar 6.6
Peta Kabupaten Konawe

Berdasarkan Komoditi Unggulan Perikanan

Ikan Rawa
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Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan laut adalah

Wawoni Selatan, Wawoni Barat, Wawoni Tengah, Wawoni Timur,

Wawoni Utara, Soropia. Kecamatan yang unggul pada komoditi

perikanan rawa adalah Uepai, Puriala, Pondidaha, Wonggeduku,

Amonggede, Unaha, Anggaberi, Abuki, Tongauna, Asinua.

Ikan Rawa

Ikan Laut

Ikan Laut

Ikan Laut

Ikan Laut

Ikan Laut

Ikan Rawa
Ikan Laut

Ikan Laut
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Kecamatan yang unggul pada komoditi perikanan sungai adalah

Sampara, Unaha Dan Asinua.

6.2.2. Prioritas Lokasi Pengembangan Potensi Ekonomi

6.2.2.1. Prioritas Lokasi Pengembangan Tanaman Pangan

Berikut ini perencanaan lokasi pengembangan tanaman pangan

berdasarkan jenis komoditi.

Tabel 6.7
Lokasi Prioritas Pengembangan Tanaman Pangan

Berdasarkan Komoditi Unggulan

No Komoditi

Prioritas
I II

Kecamatan Peringkat
Prod Kecamatan Peringkat

Prod
1 Padi Tongauna

Wonggeduku
Abuki

1
2
3

Amonggedo
Uepai
Pondidaha

4
5
6

2 Jagung Pondidaha
Lambuya
Wawotobi

1
2
3

Latoma
Besulutu
Unaaha

4
5
6

3 Kedelai Pondidaha
Amonggedo
Wonggeduku

1
2
3

Uepai
Latoma
Anggaberi

4
5
6

4 Kacang
Tanah

Anggaberi
Latoma
Uepai

1
2
3

Wawotobi
Konawe
Asinua

4
5
6

5 Kacang
Hijau

Pondidaha
Anggaberi
Puriala

1
2
3

Bondoala
Besulutu
Latoma

4
5
6

5 Ubi kayu Anggaberi
Wawotobi

1
2

Puriala
Lambuya

4
5
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Soropia 3 Abuki 6
5 Ubi Jalar Puriala

Uepai
Lambuya

1
2
3

Anggaberi
Bondoala
Amanggedo

4
5
6

Sumber : Hasil Rencana

1. Pertanian Lahan Basah

Faktor-faktor fisik yang harus menjadi perhatian dalam

mengalokasikan pemanfaatan ruang bagi pertanian lahan basah,

meliputi: jenis tanah, kelerengan, kedalaman efektif tanah, tekstur

tanah, prositas, curah hujan, kondisi drainase, banjir dan genangan.

Pertanian lahan basah memerlukan kedalaman efektif tanah (solum

tanah) minimal 60 cm. Produktivitas dan mutu panen cenderung

menurun bila kedalaman efektif tanah semakin dangkal.

Batas ambang kedalaman efektif tanah ini adalah 30 cm,

sedangkan tekstur yang baik bagi jenis pertanian lahan basah adalah

tanah yang berliat, berdebu halus, sampai berlempung halus. Tanah

yang berkuarsa sangat tidak sesuai untuk pengembangan pertanian

kecuali kandungannya kuarsanya sedang. Potensi banjir dan

genangan musiman sangat tidak baik bagi tanaman lahan basah.

Produktivitas dan kualitas panen dapat menurun bila resiko banjir

dan genangan cukup besar yaitu berlangsung selama 2 sampai 7

bulan tanpa adanya genangan permanen.

Kemiringan lahan yang baik untuk pemanfaatan pertanian

lahan basah adalah datar sampai dengan daerah landai (0%-15%),



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 132

sedangkan untuk lahan dengan kemiringan diatas 15% tidak dapat

dimanfaatkan untuk pertanian lahan basah.

Kawasan pertanian lahan basah seluas 35.689 Ha dengan

komoditi padi sawah terdapat di Kecamatan Puriala, Anggaberi,

Latoma dan Asinua. Serta padi ladang terdapat di Kecamatan

Bondoala, Kapoiala, Lambuya, Uepai, Puriala, Onembute,

Pondidaha, Wonggeduku, Amonggedo, Wawotobi, Meluhu,

Konawe, Unaaha, Anggaberi, Abuki, Tongauna dan Asinua.

2. Pertanian Lahan Kering

Dalam ilmu pertanian jenis pertanian ini dikenal dengan

pertanian tanpa genangan atau unirrigated land, seperti tanaman

palawija, kacang-kacangan, jagung dan lain-lain (Tejoyuwono,

1989). Secara eksisting jenis tanaman pertanian lahan kering yang

bertumbuh di Konawe adalah jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang

kedelai, kacang hijau dan kacang tanah. Jenis pertanian lahan kering

ini dikembangkan pada lahan yang bersesuaian, baik berdasarkan

peta kesesuaian lahan maupun fakta lapangan. Pertanian lahan

kering sangat sesuai pada kelerengan 0-15%, namun pada

kelerengan antara 15%-25% masih memungkinkan untuk

dikembangkan. kawasan pertanian lahan kering dengan komoditi

tanaman jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang keledai, kacang hijau

dan kacang tanah yang terdapat di Kecamatan Soropia, Latoma,

Tongauna, Unaaha, Lambuya, Wawotobi, Abuki dan Pondidaha.

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, direncanakan
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sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan seluas 37.610 Ha

yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe.

3. Pusat Pengembangan dan Pasar Tanaman Pangan

Wilayah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan dan

pasar tanaman pangan adalah Kecamatan yang memiliki komoditi

unggulan terbanyak dan aksesnya mudah dijangkau.
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Gambar 6.7

Pusat Pengembangan dan Pasar Tanaman Pangan di
Kabupaten Konawe

Kecamatan Anggaberi dapat dijadikan pusat pengembangan

dan pasar tanaman pangan dikarenakan memiliki jumlah komoditi

unggulan terbanyak jika dibandingkan Kecamatan lainnya. Selain

itu, jangkauan Kecamatan Anggaeri bagi kecamatan lainnya juga

tidak terlalu sulit dikarenakan Kecamatan ini terletak di tengah-

tengah Kabupaten Konawe.

Pusat
Pengembangan

dan Pasar
Tanaman Pangan
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6.2.2.2. Prioritas Lokasi Pengembangan Tanaman

Perkebunan

Berikut ini disajikan prioritas pengembangan tanaman

perkebunan menurut lokasinya.

Tabel 6.8

Lokasi Prioritas Pengembangan Tanaman Perkebunan
Berdasarkan Komiditi Unggulan

No Komoditi Prioritas
I II

Kec. Peringkat
Prod.

Kec. Peringkat
Prod

1 Kelapa Abuki
Bondoala

1
2

Kapoiala
Sampara

3
4

2 Kopi Tongauna
Abuki

1
2

Latoma
Besulutu

3
4

3 Lada Puriala
Lambuya

1
2

Besulutu
Wonggeduku

3
4

4 Kakao Besulutu
Abuki

1
2

Lambuya
Onembute

3
4

Sumber : Hasil Rencana

1. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Jenis perkebunan rakyat yang diusahakan adalah kelapa, kopi,

cengke, kakao, jambu mete, kapuk, kapas, kemiri, lada, pala, vanili,

pinang, enau, tembakau dan sagu dikembangkan hampir di semua

kecamatan di Kabupaten Konawe. Terlihat bahwa selama tahun
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2010 luas tanaman dari beberapa jenis tanaman perkebunan rakyat

yang terbesar adalah Kakao seluas 15.785 ha dengan produksi

65.357.5 ton terdapat diseluruh kecamatan kecuali Kecamatan

Uepai.

Kakao telah ditetapkan sebagai komoditas penghela ekonomi

dan pengentas kemiskinan di Kabupaten Konawe melalui program

yang disebut sebagai "Gernas Kakao". Karena itu, rencana

pengembangan kawasan perkebunan kakao perlu dijelaskan secara

lebih detail. Setelah diintegrasikan dengan kepentingan

pengembangan komoditas lain, maupun untuk kepentingan

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, Sentra kakao di

Kabupaten Konawe diarahkan untuk dikembangkan pada

Kecamatan Besulutu, Abuki dan Lambuya.

Mete merupakan salah satu produksi khas Kabupaten Konawe,

Dalam kerangka pengembangan wilayah yang berimbang dan

memberikan fokus kegiatan ekonomi secara spasial, sebaiknya

Kecamatan Besulutu dan Abuki diarahkan sebagai Sentra Mete

Kabupaten Konawe.

Komoditas perkebunan peringkat ketiga di Kabupaten Konawe

adalah Kelapa Dalam yang sampai saat ini diolah menjadi kopra.

Luas tanaman perkebunan Kelapa Dalam di Kabupaten Konawe

yaitu seluas 7.237 ha dengan produksi 34.206.5 ton. Kawasan

dengan cakupan real produksi terluas terdapat di Kecamatan

Besulutu.
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Setelah dikaji, dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek,

diarahkan agar perkebunan kelapa eksisting tidak dikembangkan

lebih jauh lagi, Diarahkan, perkebunan kelapa yang diusahakan

secara monokultur (terutama di wilayah pantai sebagai salah satu

tanaman penahan abrasi). Yang perlu dilakukan pada perkelapaan

adalah pengembangan industri berbasis kelapa, khususnya briket

arang berkalori tinggi (terutama diarahkan untuk mendukung

industri rumah tangga, tetapi bisa pula diekspor), industri-industri

berbasis serat kelapa, industri meubel kayu kelapa, serta minyak

goreng dan kopra.

Kawasan peruntukan perkebunan di Kabupaten Konawe,

dengan komoditi terdiri atas:

a. Perkebunan kakao seluas 15.785 Ha terdapat di semua

kecamatan kecuali Kecamatan Uepai;

b. Perkebunan karet seluas 43 Ha terdapat di Kecamatan Puriala;

c. Perkebunan kelapa seluas 7.266 Ha terdapat di setiap

kecamatan;

d. Perkebunan kelapa sawit seluas 88 Ha terdapat di Kecamatan

Lambuya, Puriala dan Abuki;

e. Perkebunan kopi seluas 1.542,5 Ha terdapat di setiap kecamatan

kecuali Kecamatan Onembute dan Wonggeduku;

f. Perkebunan lada seluas 4.032 Ha terdapat di setiap kecamatan

kecuali Kecamatan Routa; dan
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g. Perkebunan kopi, cengkeh, kapuk, kapas, kemiri, lada, pala,

vanili, pinang, enau dan tembakau tersebar di setiap kecamatan.

2. Pusat Pengembangan dan Pasar Tanaman Perkebunan

Wilayah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan dan

pasar tanaman perkebunan adalah Kecamatan yang memiliki

komoditi perkebunan unggulan terbanyak dan aksesnya mudah

dijangkau.
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Gambar 6.8

Pusat Pengembangan dan Pasar Tanaman Perkebunan di
Kabupaten Konawe

Kecamatan Wawotobi dapat dijadikan pusat pengembangan

dan pasar tanaman perkebunan dikarenakan memiliki jumlah

komoditi perkebunan yang banyak. Selain itu, jangkauan

Kecamatan Wawotobi bagi kecamatan lainnya juga tidak terlalu

sulit dikarenakan Kecamatan ini terletak di tengah-tengah

Kabupaten Konawe.

Pusat
Pengembangan

dan Pasar
Tanaman

Perkebunan
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6.2.2.3. Prioritas Lokasi Pengembangan Komoditi Ternak

Berikut ini disajikan prioritas lokasi untuk pengembangan

komoditi peternakan.

Tabel 6.9

Lokasi Prioritas Pengembangan Ternak Berdasarkan Komoditi
Unggulan

No Komoditi Prioritas
I II

Kecamatan Peringkat
Pop.

Kecamatan Peringkat
Pop.

1 Sapi Wonggeduku
Abuki
Latoma

1
2
3

Tongauna
Routa
Uepai

4
5
6

2 Kerbau Abuki
Puriala
Anggaberi

1
2
3

Uepai
Lambuya
Bondoala

4
5
6

3 Kuda Unaaha
Pondidaha
-

1
2
-

-
-
-

-
-
-

4 Kambing Wonggeduku
Besulutu
Amonggedo

1
2
3

Meluhu
Pondidaha
Wawotobi

4
5
6

5 Babi Tongauna
Uepai
Abuki

1
2
3

Amonggedo
Pondidaha
Wonggeduku

4
5
6

6 Ayam
Buras

Wonggeduku
Meluhu
Amonggedo

1
2
3

Anggaberi
Abuki
Tongauna

1
2
3

7 Itik Wonggeduku
Abuki

1
2

Pondidaha
Amonggedo

4
5
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Uepai 3 Tongauna 6
Sumber : Hasil Rencana

1. Kawasan Peruntukan Peternakan

Di sektor peternakan, Kabupaten Konawe memiliki potensi

pengembangan ternak besar seperti sapi, kerbau, kambing, babi, dan

unggas yang populasinya terus berkembang, khusus ternak besar

sebagian dipelihara oleh masyarakat untuk kebutuhan lokal dan

lainnya untuk perdagangan antar pulau adapun ternak kecil

diperuntukkan untuk konsumsi lokal.

Ternak besar dan kecil yang ada di Kabupaten Konawe

meliputi sapi, kerbau, kuda, kambing dan babi. Ayam buras dan itik

dapat dijumpai di seluruh kecamatan di Kabupaten Konawe.

Aktivitas peternakan tersebar hampir disemua kecamatan yang ada

di Kabupaten Konawe dan paling banyak terdapat di Kecamatan

Wonggeduku, Amonggedo, Tongauna dan Abuki.

Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Konawe dengan

komoditi terdiri atas:

a. Ternak besar terdiri atas:

1. Ternak sapi terdapat di setiap kecamatan;

2. Ternak kerbau terdapat di Kecamatan Sampara, Bondoala,

Kapoiala, Lambuya, Uepai, Puriala, Onembute, Unaaha,

Anggberi dan Abuki; dan

3. Ternak kuda terdapat di Kecamatan Pondidaha dan Unaaha
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b. Ternak kecil terdiri atas:

1. Ternak kambing terdapat di setiap kecamatan; dan

2. Ternak babi terdapat di Kecamatan Lambuya, Uepai,

Onembute, Pondidaha, Abuki, Tongauna, Amonggedo dan

Wonggeduku.

c. Ternak unggas terdapat di setiap kecamatan terdiri atas ternak

ayam dan itik.

2. Pusat Pengembangan dan Pasar Peternakan

Wilayah yang dijadikan sebagai pusat pengembangan dan

pasar peternakan adalah Kecamatan yang memiliki komoditi

peternakan unggulan terbanyak dan aksesnya mudah dijangkau.
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Gambar 6.9

Pusat Pengembangan dan Pasar Peternakan Besar di
Kabupaten Konawe

Kecamatan Unaaha dapat dijadikan pusat pengembangan dan

pasar peternakan besar dikarenakan memiliki jumlah komoditi

peternakan besar terbanyak. Selain itu, jangkauan Kecamatan

Unaaha bagi kecamatan lainnya juga tidak terlalu sulit dikarenakan

Kecamatan ini terletak di tengah-tengah Kabupaten Konawe.

Adapun untuk peternakan kecil dapat dilihat pada peta berikut:

Pusat
Pengembangan

dan Pasar
Peternakan Besar
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Gambar 6.10

Pusat Pengembangan dan Pasar Peternakan Kecil di
Kabupaten Konawe

Kecamatan Tongauna dapat dijadikan pusat pengembangan

dan pasar peternakan kecil dikarenakan memiliki jumlah komoditi

peternakan kecil yang banyak. Selain itu, jangkauan Kecamatan

Tongauna bagi kecamatan lainnya juga tidak terlalu sulit

Pusat
Pengembangan

dan Pasar
Peternakan Kecil
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dikarenakan Kecamatan ini terletak di tengah-tengah Kabupaten

Konawe.

6.2.3. Pengembangan Potensi Ekonomi Kabupaten

Konawe

Pengembangan potensi ekonomi di Kabupaten Konawe dalam

rangka percepatan dan perluasan pembangunan  ekonomi

didasarkan pada pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif

melalui revitalisasi dan pengembangan nilai tambah produk, untuk

meningkatkan daya saing dan perluasan baik pasar regional,

nasional maupun global. Jenis kegiatan  usaha ekonomi produktif

yang dimaksud terdiri dari budidaya tanaman, budidaya ternak, dan

perikanan.

Rencana pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis

pada sistem pasar dan promosi pemasaran bertujuan untuk

mengembangkan jaringan (networking) informasi dan kerjasama

dalam aspek: a) pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif

masyarakat, b) perintisan pembentukan program terpadu, c)

distribusi bahan baku (resource based), d) sarana/prasarana, dan e)

promosi dan pemasaran.

6.2.3.1. Program Pengembangan Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan yang menjadi komoditi potensial untuk

dikembangkan di Kabupaten Konawe antara lain: Padi, Jagung,
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Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar.

Dalam upaya meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui

tanaman pangan maka pemerintah Kabupaten Konawe perlu

melakukan progam pengelolaan pasca panen tanaman dan

peningkatan produktivitas tanaman.

1. Pengelolaan Tanaman Pangan Pasca Panen

Pengelolaan komoditi tanaman pangan di Kabupaten Konawe

diarahkan pada tiga program pokok yaitu: 1) Penyuluhan

pengolahan pasca panen; 2) Peningkatan sarana dan prasarana

pengolahan pasca panen; dan 3) Manajemen pengolahan dan

pemasaran produk pertanian tanaman pangan. Berikut ini disajikan

rencana program pengelolaan pasca panen.

Tabel 6.11

Matrik Perencanaan Program Pengelolaan Pasca Panen

Keterangan Tujuan dan Kegiatan Program/Kegiatan
Tujuan Program Meningkatnya pengelolaan pasca panen
Sasaran Petani, kelompok tani, dan pengelolan produk

pertanian
Program 1. Penyuluhan pengolahan pasca panen

2. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan
pasca panen

3. Manajemen pengolahan dan pemasaran produk
pertanian tanaman pangan.

Kegiatan 1. Penyuluhan pengolahan pasca panen:
- Mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan
- Menyusun modul penyuluhan
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- Menetapkan lokasi penyuluhan
- Mengidentifikasi kelompok sasaran

2. Sarana dan Prasarna Pengolah Produk:
- Menentukan jenis dan kebutuhan alat pengolah
- Menentukan petani/kelpok. tani & lembaga

pengguna alat
3. Manajemen Pengelolaan dan Pemasaran:

- Menyediakan sarana pemasaran yang sesuai
dengan komoditi tanaman pangan

- Memperkuat dan melengkapi sarana pasar yang
sudah ada

- Membentuk lembaga pengelola skala kecil dan
skala besar

- Membentuk jaringan Pemasaran
- Mempromosikan produk olahan.

Sumber : Hasil Rencana

Sedangkan arahan pengembangan industri yang berbasis

komoditi tanaman pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 6.12

Proses Produksi Hulu – Hilir Komoditas Unggulan Tanaman
Pangan

Di Kabupaten Konawe

N
o

Jenis
Komoditas

Produksi Kemungkinan Pengolahan
1 2

1. Padi Padi Tepung beras Roti
2. Jagung Jagung Makan ringan (Pop

corn)
-

Bahan dasar pakan
ternak

Pakan
Ternak

3. Kedelai Kedelai Susu Kedelai -
Tempe -
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Tahu -
Makanan Ringan -

4. Kacang
Tanah

Kacang
Tanah

Makanan Ringan -

5. Kacang
Hijau

Kacang
Tanah

Makanan Ringan -

6. Ubi Kayu Ubi Kayu Makanan Ringan
(Kripik Singkong)

-

7. Ubi Jalar Ubi Jalar Makanan Ringan -
Sumber : Hasil Rencana

2. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan

Peningkatkan produktivitas komoditi tanaman pangan di

Kabupaten Konawe diarahkan pada lima program pokok yaitu: 1)

Ketersediaan bahan baku bibit yang berkualitas baik; 2) Peningkatan

Sarana dan prasarana produksi; 3) Pelayanan penambahan modal

tersedia; 4) Teknologi budidaya meningkat; dan 5) Pemasaran

produk meningkat. Berikut ini disajikan rencana program

Peningkatan Produktivitas Tanaman.
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Tabel 6.13

Matrik Perencanaan Program Peningkatan Produktivitas
Tanaman

Keterangan Tujuan dan Kegiatan Program/Kegiatan

Tujuan
Program

Meningkatnya produktivitas tanaman pangan

Sasaran Petani, dan kelompok tani
Program 1. Ketersediaan bahan baku bibit yang berkualitas baik.

2. Peningkatan Sarana dan prasarana produksi
3. Pelayanan penambahan modal tersedia
4. Teknologi budidaya meningkat
5. Pemasaran produk meningkat

Kegiatan Ketersediaan bahan baku bibit yang berkualitas baik:
- Menentukan jenis dan kebutuhan bibit berkualitas
- Menentukan petani dan kelompok tani yang

membutuhkan bibit dengan kualitisa baik
Sarana dan prasarana produksi meningkat:

- Penyediaan tempat pembelian bibit berkualitas
- Penyediaan tempat penjualan pupuk, dan obat-

obatan
- Penyediaan tempat alat pertanian dengan teknologi

tepat guna.
- Pelayanan penambahan modal tersedia
- Penyedian lembaga keuangan mikro

Teknologi budidaya meningkat pemasaran produk
meningkat:

- Menyediakan sarana pemasaran yang sesuai
dengan komoditi tanaman pangan

- Memperkuat dan melengkapi sarana pasar yang
sudah ada

- Membentuk lembaga pengelola skala kecil dan
skala besar

- Membentuk jaringan Pemasaran
- Mempromosikan produk olahan.
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Sumber : Hasil Rencana

6.2.3.2. Program Pengembangan Tanaman Perkebunan

Jenis tanaman perkebunan yang menjadi komoditi unggulan

Kabupaten Konawe antara lain: Kelapa, Kopi, Lada, dan Kakao.

Dalam upaya meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat

melalui tanaman perkebunan maka pemerintah Kabupaten Konawe

perlu melakukan progam pengelolaan pasca panen tanaman dan

peningkatan produktivitas tanaman.

1. Pengelolaan Tanaman Perkebunan Pasca Panen

Pengelolaan komoditi tanaman perkebunan di Kabupaten

Konawe diarahkan pada tiga program pokok yaitu: 1) Penyuluhan

pengolahan pasca panen; 2)  Peningkatan Sarana dan prasarana

pengolahan pasca panen; dan 3)  Manajemen pengolahan dan

pemasaran produk pertanian tanaman pangan.

Berikut ini disajikan prioritas pengelolaan tanaman perkebunan

pasca panen menurut lokasinya.
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Tabel 6.14

Matrik Perencanaan Program Pengelolaan Pasca Panen

Keterangan Tujuan dan Kegiatan Program/Kegiatan
Tujuan
Program

Meningkatnya pengelolaan pasca panen

Sasaran Petani, kelompok tani, dan pengelolan produk pertanian
Program 1. Penyuluhan pengolahan pasca panen

2. Peningkatan Sarana dan prasarana pengolahan pasca
panen

3. Manajemen pengolahan dan pemasaran produk
pertanian tanaman pangan

Kegiatan 1. Penyuluhan pengolahan pasca panen:
- Mengidentifikasi kebutuhan penyuluhan
- Menyusun modul penyuluhan
- Menetapkan lokasi penyuluhan
- Mengidentifikasi kelompok sasaran

2. Sarana dan Prasarna Pengolah Produk:
- Menentukan jenis dan kebutuhan alat pengolah
- Menentukan petani, kelompok tani dan lembaga

pengguna alat
3. Manajemen Pengelolaan dan Pemasaran:

- Menyediakan sarana pemasaran yang sesuai
dengan komoditi tanaman pangan

- Memperkuat dan melengkapi sarana pasar yang
sudah ada

- Membentuk lembaga pengelola skala kecil dan
skala besar

- Membentuk jaringan Pemasaran
- Mempromosikan produk olahan.

Sumber : hasil rencana

Sedangkan arahan pengembangan industri yang berbasis

komoditi tanaman perkebunan adalah sebagai berikut:
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Tabel 6.15

Proses Produksi Hulu – Hilir Komoditas Unggulan Tanaman
Perkebunan Di Kabupaten Konawe

No. Jenis
Komoditas

Produksi Kemungkinan Pengolahan
1 2

1. Kelapa Daging
Kelapa

Minyak
Kelapa

-

Makanan Serundeng, Santan dan
Nata de Coco

Tempurung
Kelapa

Kerajinan
dan Arang

-

2. Kopi Biji Kopi Kopi bubuk
3. Lada
4. Kakao Biji Kakao Makanan Obat

Sumber : Hasil Rencana

6.2.3.3. Program Pengembangan Ternak

Jenis ternak yang menjadi komoditi unggulan  Kabupaten

Konawe antara lain: sapi, kuda, kambing, domba, ayam buras, ayam

ras, itik, entok, kerbau, dan merpati. Dalam upaya meningkatkan

pengembangan ekonomi masyarakat melalui peternakan, maka

pemerintah Kabupaten Konawe perlu melakukan progam

peningkatan produktivitas ternak.

1. Peningkatan Produktivitas Ternak

Peningkatan produktivitas ternak di Kabupaten Konawe

diarahkan pada lima program pokok yaitu: 1) Bibit ternak kualitas

baik tersedia; 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana produksi

peternakan; 3) Pelayanan penambahan modal tersedia; 4) Teknologi
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budi daya ternak meningkat; dan 5) Pemasaran produk peternakan

meningkat. Berikut ini disajikan prioritas lokasi untuk peningkatan

produktifitas ternak

Tabel 6.16

Matrik Perencanaan Program Peningkatan Produktivitas

Keterangan Tujuan dan Kegiatan Program/Kegiatan
Tujuan
Program

Meningkatnya produktivitas ternak

Sasaran Petani, kelompok tani, dan pengelolan pengelola usaha
peternakan

Program 1. Bahan baku bibit ternak kualitas baik tersedia
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana produksi

peternakan
3. Pelayanan penambahan modal tersedia
4. Teknologi budi daya ternak meningkat
5. Pemasaran produk peternakan meningkat

Kegiatan 1. Bahan baku bibit ternak kualitas baik tersedia:
- Menentukan jenis dan kebutuhan bibit ternak

berkualitas
- Identifikasi petani dan kelompok tani yang

membutuhkan bibit dengan kualitisa baik
2. Sarana dan Prasarana produksi peternakan

meningkat:
- Penyediaan tempat pembelian bibit ternak

berkualitas
- Penyediaan tempat penjualan pakan, dan obat-

obatan
- Penyediaan tempat alat peternakan dgn teknologi

tepat guna.
3. Pelayanan penambahan modal tersedia:

- Penyedian lembaga keuangan mikro
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4. Teknologi budi daya ternak meningkat
Pemasaran produk peternakan meningkat:
- Menyediakan sarana pemasaran yang sesuai

dengan komoditi peternakan
- Memperkuat dan melengkapi sarana pasar yang

sudah ada
- Membentuk lembaga pengelola skala kecil dan

skala besar
- Membentuk jaringan Pemasaran
- Mempromosikan produk olahan.

Sumber : hasil rencana

Sedangkan arahan pengembangan industri yang berbasis

komoditi hewan ternak adalah sebagai berikut:

Tabel 6.17

Proses Produksi Hulu -Hilir Komoditas Unggulan Hewan
Ternak Di Kabupaten Konawe

No. Jenis
Komoditas

Produksi Kemungkinan Pengolahan
1 2

1. Sapi Daging Kornet,
Dendeng, Abon

dan Sosis

-

Kulit Bahan dasar
kerajinan

Sepatu, jaket, sabuk,
dompet, tas, dll.

Susu Susu bubuk -
Susu cair Keju, yoghurt

2. Kerbau Daging Bahan Makanan -
Kulit dan
Tanduk

Bahan dasar
kerajinan

-

3. Kambing Daging Bahan Makanan -
Kulit Bahan dasar Sepatu, jaket, sabuk,
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kerajinan dompet, tas, dll.
Susu Susu cair -

4 Kuda Daging Bahan Makanan -
5 Babi Daging Bahan Makanan -

Sumber : Hasil Rencana

Sedangkan arahan pengembangan industri yang berbasis

komoditi ternak unggas adalah sebagai berikut:

Tabel 6.18

Proses Produksi Hulu Hilir Komoditas Unggulan Ternak
Unggas Di Kabupaten Konawe

No. Jenis
Komoditas

Produksi Kemungkinan Pengolahan
1 2

1. Ayam Buras Daging Sosis, tempura,
abon

-

Telur - -
Bulu Bahan dasar

kerajinan
Kemoceng

2. Itik Daging abon, Sosis -
Telur Telur Asin -
Bulu Bahan dasar

kerajinan
Hiasan

Sumber : Hasil Rencana

6.2.3.4. Pengembangan Agroindustri

Jenis agroindustri yang menjadi komoditi unggulan

Kabupaten Konawe antara lain: tepung sagu, minuman tradisional,

roti, kopra, minyak goring kelapa, dan tempe. Dalam upaya

meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat melalui
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agroindustri, maka pemerintah Kabupaten Konawe perlu melakukan

progam peningkatan produktivitas dan daya saing produk

agroindustri.

Berdasarakan potensi industri kerajinan di Kabupaten Konawe

serta analisis kebutuhan pengembangan industri kerajinan dan

mempertimbangkan strategi pengembangan industri kerajinan di

Kabupaten Konawe, maka sasaran dan program pengembangan

industri kerajinan di Kabupaten Konawe adalah sebagai berikut.

Tabel 6.19

Sasaran Dan Program Pengembangan Agroindustri

No Sasaran Program
1 Meningkatkan kemampuan

agroindustri dalam
memperoleh sumber dana
jangka panjang.

1.1. Peningkatan kemampuan
agroindustri dalam
memperoleh sumber dan
jangka panjang.

1.2. Sosialisasi program kredit
lunak dari pemerintah

2 Meningkatkan kemudahan
prosedur memperoleh
pinjaman.

2.1. Menyederhanakan prosedur
memperoleh pinjaman.

3 Meningkatkan penggunaan
teknologi yang sesuai dalam
proses pelaksanaan
agroindustri.

3.1 . Peningkatan penggunaan
teknologi dalam pelaksanaan
kegiatan

4 Meningkatkan kemampuan
pemasaran dan adanya
spesifikasi pasar lokal atau
dosmetik

4.1. Penyediaan informasi pasar
bagi agroindustri.

4.2. Peningkatan kemampuan
usaha kecil dalam
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No Sasaran Program
pemanfaatan informasi pasar.

4.3. Peningkatan kemampuan
memahami pasar bagi
agroindustri lokal atau
domestik

5 Meningkatkan kemampuan
usaha dibidang pemasaran
khususnya pengelolaan siklus
permintaan.

5.1. Peningkatan kemampuan
pengusaha dalam
mengantisipasi faktor
permintaan musiman.

6 Meningkatkan kegiatan
promosi produk oleh pelaku
agroindustri dan
meningkatkan kemampuan
pelaku dalam melakukan
promosi.

6.1. Meningkatkan kegiatan
promosi produk-produk
agroindustri

6.2. Peningkatan Kemampuan
agroindustri dibidang
pemasaran khususnya dalam
penyedeiaan produk yang
ditawarkan

7 Terbentuknya jenis
agroindustri yang berbeda di
setiap kecamatan Di
Kabupaten Konawe.

7.1. Pembentukan jenis
agroindustri disesuaikan
dengan kondisi sosial dan
skala kebutuhan masyarakat
sekitar dalam satu kecamatan

8 Meningkatkan kemampuan
agroindustri dalam
melakukan  investasi.

8.1. Penyediaan sarana &
prasarana investasi
agroindustri.

9 Meningkatakan kelancaran
operasional usaha.

9.1. Peningkatan sarana dan
prasarana promosi

10 Meningkatkan kemampuan
pelaku agroindustri dalam
bidang peningkatan SDM dan
kreatifitas dalam penciptaan
produk.

10.1. Peningkatan kemampuan
dalam Manajemen, promosi
dan penawaran berbagai
prodik

11 Meningkatan kemampuan
adminitrasi usaha kecil.

11.1. Peningkatan kemampuan
adminitrasi usaha kecil
khususnya adminitrasi
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No Sasaran Program
keuangan

12 Meningkatakan kemampuan
pelaku agroindustri dalam
persaingan dengan produk-
produk perusahaan besar.

12.1. Peningkatan kemampuan
bersaing melalaui perbaikan
mutu standar.

13 Meningkatnya pengetahuan
agroindustri dibidang ilmu
MSDM khususnya dalam hal
kemampuan mendelegasian
wewenang & mengatasi
perputaran tenaga kerja

13.1. Peningkatan manajemen
sumberdaya manusia.

14 Meningkatnya kemampuan
pengusaha dalam menciptakan
pembedaan (deferensiasi)
produk sebagai alternatif
keunggulan selain harga
murah.

14.1. Peningkatan kemampuan
pengusaha dalam penciptaan
pembedaan produk
(deferensiasi).

15 Meningkatnya kemampuan
pelaku agroindustri dalam
penciptaan produk yang
meliputi kemampuan
memperoleh pengadaan
produk baru yang sesuai
dengan karakteristik
masyarakat

15.1. Kemudahan pengadaan
produk yang sesuai dengan
karakteristik masyarakat
sekitar

15.2. Peningkatan kemampuan
agroindustri dalam
pengawasan mutu produk &
proses produksi

15.3 Peningkatan kemampuan
pengusaha di bidang
produksi.

16 Meningkatnya kemampuan
pelaku agroindustri dalam
melakukan inovasi.

16.1. Peningkatan kemapuan
pelaku agroindustri dalam
melakukan inovasi-inovasi
produk.

17 Meningkatnya pengawasan
terhadap jenis dan ketahanan
produk agroindustri.

17.1. Pengenalan Standar Nasional
Indonnesia (SNI) kepada
agroindustri.
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BAB VII

ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DENGAN

PENDEKATAN INPUT-OUTPUT

Pembahasan bab ini mempunyai tujuan instruksional

umum untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa

mengenai perencanaan berbasis potensi ekonomi daerah dengan

pendekatan input-output. Sedangkan instruksional khusus dari

pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa mampu

memahami dan mengaplikasikan konsep perencnaan berbasis

potensi local dengan pendekatan input-output.

7.1. Konsep Analisis Input Output (I-O)

Model input-output (I-O) merupakan sebuah model yang

menggunakan kerangka dasar dari Tabel I-O. Model ini dapat

digunakan untuk analisis deskriptif yang menggambarkan

struktur perekonomian suatu wilayah, dan keadaan transaksi

aliran antar sektor maupun intra sektor. Selain itu juga dapat

digunakan untuk melakukan perencanaan (planning) dan

prediksi (forcasting). Hirschman mengungkapkan segi

keterkaitan (linkages) di antara berbagai ragam kegiatan

ekonomi. Hal itu menyangkut keterkaitan antar sektor maupun
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keterkaitan intra sektor.  Keterkaitan dengan kegiatan industri

di tahap menyusul (industri hilir) bersifat forward linkages.

Sebaliknya, keterkaitan dengan kegiatan industri di tahap yang

mendahuluinya (industri hulu) adalah bersifat backward

linkage (Djojohadikusumo, 1994)

Setelah disiapkan matrik I-O daerah pada dua kurun

waktu berbeda, tahap berikutnya adalah melakukan analisis I-O

yang terdiri atas tiga bagian meliputi: (1) analisis keterkaitan,

(2) analisis sektor-sektor kunci, dan (3) analisis efek multiplier.

Analisis struktur pada intinya untuk mengamati seberapa

jauh keterkaitan antarsektor, yang kemudian berdasarkan hasil

analisis tersbut bisa ditunjukkan sektor-sektor infrastruktur

mana yang dapat dijadikan sebagai leader dalam perekonomian

daerah dimasa mendatang. Ukuran-ukuran yang dipakai dalam

analisis struktur ini adalah:

7.1.1. Metode Penyusunan

Langkah pertama yang dilakukan dalam penyusunan

Tabel Input-Output (I-O) Kabupaten Gresik adalah menyusun

klasifikasi sektor, yang mana seluruh kegiatan ekonomi di

Kabupaten Gresik ini dikelompokkan ke dalam sektor-sektor

yang mempunyai kesamaan dalam produk yang dihasilkan atau
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kesamaan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan.

Pertimbangan lain adalah bahwa kegiatan ekonomi yang

mempunyai peran menonjol dan sangat penting di Kabupaten

Gresik ini sebaiknya dipisahkan dan disajikan sebagai satu

sektor tersendiri. Langkah pertama ini sangat penting, karena

identifikasi sektor ekonomi merupakan bagian terpenting dalam

Tabel I-O. Karenanya, apabila salah dalam identifikasi sektor,

akan mengakibatkan Tabel I-O menjadi kurang membantu

dalam memberikan informasi penting dalam tahap

perencanaan.

Langkah kedua adalah pengumpulan data/informasi dari

berbagai sumber. Untuk kegiatan ini, penting diperhatikan

adalah bahwa data yang dikumpulkan harus cukup memadai

untuk menyusun struktur input dari masing-masing sektor

berdasarkan klasifikasi yang telah ditentukan. Pengumpulan

data untuk penyusunan Tabel I-O Kabupaten Gresik dilakukan

dengan teknik semi survei (semi survey techniques), dengan

penjelasan sebagai berikut:

(a)memanfaatkan semaksimal mungkin data struktur input

sektoral yang telah tersedia di BPS. Dari hasil Sensus

Ekonomi, Sensus Penduduk, Survei Industri, Survei

Struktur Ongkos Produksi Pertanian, dan sebagainya;



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 162

(b)memanfaatkan data sekunder yang tersedia di berbagai

instansi, baik pemerintah maupun swasta;

(c)melakukan Survei Khusus Input-Output (SKIO) dalam

rangka melengkapi data struktur input sektoral yang

belum tersedia. Kegiatan ini dilakukan secara terbatas

untuk sektor-sektor yang tidak memiliki data sekunder

sama sekali.

Langkah ketiga adalah pengolahan dan penyusunan Tabel

Input-Output yang dilakukan dengan kombinasi antara

pengolahan manual dan secara terkomputerisasi, sedemikian

rupa sehingga terbentuk secara lengkap matriks input-

outputnya. Langkah terakhir adalah pengecekan kembali

terhadap konsistensi data dan rekonsiliasi kolom dan baris,

yang kemudian disusul dengan pembuatan tabel-tabel analisis.

7.1.2. Analisis Keterkaitan dengan Metode Rasmussen

Untuk menghitung keterkaitan dengan meggunakan

metode Rasmussen dapat diformulasikan rumus sebagai

berikut:
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(7.2)

di mana BLRj dan FLRi masing-masing menunjukkan ukuran

keterkaitan kebelakang dan keterkaitan kedepan untuk metode

Rasmussen, sedangkan mij adalah elemen pada matriks invers

Leontif, M = (I – A)-1. Oleh karena model Rasmussen

menggunakan matriks invers Leontif, maka ukuran keterkaitan

antarsektor yang diperoleh bisa dikatakan merupakan ukuran

keterkaitan total, yang menghitung dampak langsung dan  tidak

langsung dari suatu sektor dalam perekonomian.

7.1.3. Analisis Sektor-Sektor Kunci Menggunakan

Rasmussen Dual Index

Analisis sektor-sektor kunci dapat menggunakan model

Rasmussen Dual index, formula sebagai berikut.
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(7.4)

Di mana j kemampuan  penyebaran (power of dispersion),

dan i  kepekaan penyebaran (sensitivity of dispersion).

Dengan  dua indeks ini kita bisa melakukan perbandingan

besarnya  derajad keterkaitan antarsektor, yang nantinya bisa

ditentukan sektor-sektor mana saja yang dapat dijadikan

sebagai sektor unggulan, sektor kunci atau sektor  pemimpin

dalam perencanaan pembangunan ekonomi (Arief, 1993).

7.1.4. Analisis Efek Multiplier

Analisis I-O yang terakhir adalah analisis multplier.

Analisis ini dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh

pengaruh dari perubahan variabel-variabel eksogen pada suatu

sektor terhadap pendapatan masyarakat dan output

perekonomian secara keseluruhan. Dalam analisis ini

digunakan beberapa ukuran multiplier, yang dapat diringkas

sebagai berikut.



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 165

Tabel 7.1.

Perhitungan Multiplier Menurut Tipenya

Tipe Multiplier Output Pendapatan
Dampak awal 1 pij

Pengaruh langsung aij  aij pj

Pengaruh tidak
langsung  bij – 1 -  aij

 bij pj – pj -  aij

pj

Dampak imbasan
konsumsi  (b*ij – bij)  (b*ij pj – bij pj)

Dampak total  b*ij  b*ij pj

Dampak luberan  b*ij - 1  b*ij pj - pj

Sumber: Muchdie (1998)

Di mana:

pj = koefisien pendapatan rumah tangga (upah/gaji)
aij = koefisien input langsung
bij = koefisien input matrik kebalikan terbuka
b*ij = koefisien input matrik kebalikan tertutup

Keterangan tabel:

1. Dampak awal adalah multiplier dari sektor industri makanan
2. ? = 2,5, jika sektor industri makanan diberi injeksi sebesar 1

rupiah (nilai injeksi) maka output perkonomian secara
keseluruhan akan naik sebesar 2,5. Tujuannya adalah
memecah angka 2,5 menjadi: beberapa dampak.

3. Pengaruh langsung adalah ketika terjadi injeksi 1 rupiah
menaikkan output, sehingga butuh input. Misal industri
kecap, dampak langsung pada kedelai, botol, bahan kimia,
nilai sebesar sigma alpha.
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4. Pengaruh tidak langsung adalah seperti transportasi, untuk
membawa input industri, misalnya kedelai.

5. Dampak imbasan konsumsi adalah pada saat terjadi
peningkatan output dibutuhkan tenga kerja dari masyarakat
(rumah tangga). Ketika rumah tangga atau tenaga kerja yang
diminta banyak, pendapatan akan naik, konsumsi akan naik.
Konsumsi naik terhadap komoditi yang lain. Hal ini
berdampak pada seluruh perekonomian.

6. Dampak total adalah seluruh dampak imbasan konsumsi,
pengaruh langsung, dan pengaruh tidak langsung.

7. Dampak luberan adalah dampak bersih. Dimana nilai 1
injeksi sudah dikeluarkan (Muchdie, 1998).

7.1.4. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja

Persamaan keseimbangan umum model I-O yang telah

memasukkan unsur impor adalah:

X = (I – A + M* )-1 Y ........................................................ .

(7.5)

di mana M* adalah matrik koefisien impor yang dinyatakan

dengan persamaan:
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(7.6)

Selanjutnya, untuk menentukan jumlah pekerja yang

diperlukan oleh satu unit permintaan akhir (final demand) yang
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berkaitan dengan output suatu sektor dalam perekonomian

dapat diformulasikan sebagai berikut:

i = Li* ( I – A + M )-1 ....................................................... .

(7.7)

di mana i merupakan matrik koefisien tenaga kerja yang

diturunkan dengan cara:

Li*=
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(7.8)

Pada tahun 1991 Mattas dan Shrestas (Arief, 1993)

mengemukakan kriteria elastisitas penyerapan tenaga kerja

sebagai salah satu alat menentukan sektor-sektor kunci dalam

perekonomian wilayah. Untuk menjelaskan hal ini terlebih

dahulu kita tetapkan output bruto dalam perekonomian yaitu:
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(7.9)

yang mana bij adalah elemen-elemen matrik kebalikan Leontief

pada sektor i ke sektor j. Sementara yj menunjukkan permintaan
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akhir dari sektor j. Turunan pertama dari persamaan ini dapat

dituliskan:

dxi/dyj = bij

(7.10)

yang menggambarkan terjadinya perubahan output bruto akibat

adanya perubahan permintaan akhir sebanyak satu-satuan

moneter. Berdasarkan persamaan (7.10) akhirnya dapat

dirumuskan persamaan elastisitas kesempatan kerja sebagai

berikut:

     xyxLbxLE j

n

i
jjijiixyj ////

1








 



(7.11)

Di mana:

E = elastisitas tenaga kerja

Li = jumlah tenaga kerja yang diserap sektor i

Li/xj = koefisien penyerapan tenaga kerja

Persamaan (7.11) dapat digunakan untuk mengukur intensitas

tenaga kerja dari suatu sektor, yang dapat memutuskan apakah

suatu sektor itu padat karya atau tidak.

Selanjutnya dengan memanfaatkan ukuran elastisitas di

atas dapat dihitung perluasan penyerapan tenaga kerja di sektor
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infrastruktur sebagai akibat pertambahan permintaan akhir akan

output yang dapat dinyatakan dengan rumus:

Li = E [ (b12 Y1 + b12 Y2 + b13 Y3 + …. + b12 Y1 )]

(7.12)

Persamaan (7.12) dapat diturunkan juga dengan persamaan

proyeksi penyerapan tenaga kerja pada suatu sektor sebagai

berikut:

Li = L [I – (I – M*) A]-1 Y

(7.13)

di mana:

L = matrik koefisien tenaga kerja

I = matrik identitas

A = matrik koefisien input

M* = matrik koefisien impor

Y = permintaan akhir

7.2. Aplikasi Analisis Sektor Unggulan dengan

Pendekatan Input-Output

Perekonomian suatu Kabupaten ditunjang oleh beragam

aktivitas ekonomi mulai aktivitas ekonomi sektor primer
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sampai sektor jasa. Dalam menjalankan aktivitas ekonominya,

suatu sektor tidak akan berdiri sendiri. Suatu sektor akan

ditompang oleh sektor lainnya maupun menompang sektor

lainnya. Karena suatu sektor tidak dapat berdiri sendiri maka

hal tersebut mengisyaratkan bahwa setiap aktivitas ekonomi

memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi lainya.

Pola perencanaan pembangunan daerah harus memulai

berkembang mengenai bagaimana mengembangkan sektor

yang memiliki tingkat keterkaitan yang panjang dan dalam.

Dengan mengembangkan sektor yang memiliki keterkaitan

yang panjang dan dalam, kedepannya pengembangan sektor

tersebut dapat akan dapat menggerakkan sendi-sendi aktivitas

ekonomi di dalam satu daerah. Dalam pembahasan selanjutnya

akan kita berikan contoh kasus aplikasi penggunaan analisis

input-output untuk menganalisis sector unggulan di Kabupaten

Gresik.

7.2.1. Analisa Multiplier

Penekanan pada analisa input – output adalah

berdasarkan tingkat keterkaitan yang tinggi. Semakin tinggi

tingkat keterkaitan sektoral yang dihasilkan oleh suatu sektor

maka sektor tersebut masuk dalam kategori sektor unggulan
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begitu pula sebaliknya. Sektor dengan tingkat keterkaitan yang

tinggi dianggap memiliki kemampuan untuk menggerakkan

perekonomian terutama untuk menggerakan sektor lainnya.

Kemampuan keterkaitan tinggi tersebut meliputi keterkaitan

kebelakang (backwad lingkages) atau keterkaitan untuk

menggerakkan sektor yang menjadi penunjang kebutuhan input

suatu sektor serta keterkaitan kedepan (forward lingkages) atau

keterkaitan terhadap sektor yang memanfaatan output suatu

sektor yang berguna sebagai input antara.

7.2.1.1. Analisa matrik Inverse

Setiap aktivitas ekonomi suatu daerah tentunya akan

menghasilkan efek terhadap aktivitas ekonomi lainnya.

Berdasarkan hasil analisa input-output Kabupaten Gresik nilai

multiplier yang dapat dihasilkan oleh masing masing sektor

adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1

Matrik Inverse Analisa Input-Output Kabupaten Gresik Tahun

2012

KODE Uraian Sektor
Daya penyebaran

(Backward
Lingkages)

Derajat
Kepekaan
(Forward

Lingkages)
1 Padi 1.74329 3.79480
2 Jagung 1.53528 1.08725
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KODE Uraian Sektor
Daya penyebaran

(Backward
Lingkages)

Derajat
Kepekaan
(Forward

Lingkages)
3 Ketela Pohon 1.54298 1.04196
4 Umbi-Umbian Lain 1.55517 1.00249
5 Kacang Tanah 1.55577 1.05858
6 Kedele 1.53448 1.04168
7 Kacang-Kangan Lainnya 1.52565 1.04696
8 Sayur-Sayuran 1.54839 1.09392
9 Mangga 1.62637 1.62022
10 Tanaman Bahan Pangan lainnya 1.57575 1.15612
11 Tebu 1.36203 1.06078
12 Kelapa 1.37513 1.00163
13 Tembakau 1.35410 1.00009
14 Kopi 1.34821 1.00421
15 Cengkeh 1.33156 1.00110
16 Kakao 1.34100 1.00009
17 Jambu Mete 1.34116 1.00480
18 Kapok 1.36271 1.00020
19 Hasil Perkebunan Lainnya 1.18274 1.00607
20 Sapi 1.40686 1.23237
21 Kerbau 1.39921 1.00106
22 Kambing 1.39917 1.05123
23 Ayam 1.54026 1.25138
24 Telur 1.51453 1.01561
25 Unggas Lainnya 1.51390 1.00230
26 Ternak dan hasil ternak lainnya 1.38591 1.00937
27 Perikanan Laut 1.67414 1.13348
28 Ikan Darat Dan Hasil Perairan

Darat
1.64447 1.18816

29 Minyak Bumi 1.03025 1.18859
30 pertambangan dan penggalian

lainnya
1.26374 1.36051

31 Pengolahan Dan Pengawetan Ikan
Dan Biota

1.50882 1.43244
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KODE Uraian Sektor
Daya penyebaran

(Backward
Lingkages)

Derajat
Kepekaan
(Forward

Lingkages)
32 Beras 2.03451 1.00284
33 Roti, Biskuit Dan Sejenisnya 1.44567 1.25132
34 Industri makanan lainnya 1.68834 1.36002
35 Minuman 1.40234 1.07066
36 Tekstil, Dan Bahan Tekstil 1.40720 1.11124
37 Pakaian Jadi 1.36871 1.25511
38 Permadani, Tali Dan Tekstil

Lainnya
1.55022 1.47926

39 Kulit, Dan Barang Dari Kulit 1.48669 1.04053
40 Alas Kaki 1.63662 1.05574
41 Bambu Kayu Dan Rotan 1.47132 1.34992
42 Kertas Dan Karton 1.54169 2.07516
43 Barang-Barang Dari Kertas Dan

Karton
1.10077 1.00053

44 Kimia Dasar Kecuali Pupuk 1.14349 1.73799
45 Pupuk Dan Pestisida 1.05238 5.97191
46 Obat-Obatan Dan Jamu 1.07800 1.42588
47 Sabun, Barang Pembersih Dan

Kosmetik
1.45436 1.42158

48 Barang-Barang Kimia Lainnya 1.42175 1.65920
49 Barang-Barang Hasil Kilang

Minyak
1.62831 2.47538

50 Karet Remah Dan Barang Dari
Karet

1.52808 1.16426

51 Barang-Barang Plastik 1.60119 1.32080
52 Bahan Bangunan, Keramik Dan

Barang-Barang Dari Tanah Liat
1.00590 1.60215

53 Kaca Dan Barang-Barang Dari
Kaca

1.62057 1.20131

54 Semen, Kapur Dan Barang Lainnya
Bukan Logam

1.04236 1.38282

55 Logam Dasar Besi Dan Baja 1.64732 1.35770
56 Industri Barang Dari Logam 1.66115 2.75578
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KODE Uraian Sektor
Daya penyebaran

(Backward
Lingkages)

Derajat
Kepekaan
(Forward

Lingkages)
57 Industri Mesin Dan

Perlengkapannya
1.49869 1.25253

58 Barang-Barang Elektronika,
Komunikasi Dan Perlengkapannya

1.07734 1.55382

59 Alat Listrik Dan Perlengkapannya 1.15361 1.32907
60 Kapal Dan Perbaikannya 1.52958 1.11703
61 Alat Pengangkutan Lainnya 1.38240 1.07159
62 Industri barang lainnya 1.27319 1.09776
63 Listrik Dan Gas 1.31605 2.38898
64 Air Bersih 1.78343 1.57392
65 Bangunan 1.40636 1.58404
66 Jasa Perdagangan 1.17267 6.99905
67 Jasa Perhotelan 1.51598 1.01273
68 Jasa Restoran 1.58603 1.16558
69 Angkutan Kereta Api 1.65758 1.00872
70 Angkutan jalan raya 1.79723 2.11942
71 Angkutan Laut 1.95426 1.64041
72 Angkutan Penyeberangan 1.87489 1.01658
73 Jasa Penunjang angkutan 1.03730 1.07528
74 Jasa Komunikasi 1.04015 1.29812
75 Bank 1.99371 1.81109
76 Lembaga Keuangan Lainnya 1.69641 1.49048
77 Sewa Bangunan 1.10772 1.34830
78 Jasa Perusahaan 1.51270 1.40516
79 Jasa Pemerintahan 1.68312 1.58181
80 Jasa Pendidikan Swasta 1.36365 1.28620
81 Jasa Sosial Kemasyarakatan

Lainnya
1.34508 1.02245

82 Jasa Hiburan, Rekreasi Dan
Kebudayaan

1.67241 1.16342

83 Jasa Perorangan Dan Rumah
Tangga

1.45958 2.10102

Sumber: Analisa Tabel Input Output 2012, diolah
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Matrik inverse dalam analisa input output merupakan

mesin utama dalam melakukan analisa sebab dengan analisa

tersebut nantinya akan dapat menganalisa berbagai multiplier

yang dapat dihasilkan dalam aktivitas ekonomi. Table 6.1.

Merupakan penghitungan nilai total multiplier yang dapat

dihasilkan dari masing-masing aktivitas ekonomi yang terdapat

dalam table input-output. Nilai daya penyebaran merupakan

gambaran mengenai seberapa besar efek multiplier yang dapat

dihasilkan akibat dari setiap perubahan 1 unit suatu sektor

terhadap sektor-sektor yang menjadi penompang input bagi

produksi sektor tersebut atau bagaimana nilai multiplier

keterkaitan kebelakang (backward lingkages). Sedangkan nilai

dari derajat kepekaan merupakan gambaran mengenai tingkat

multiplier terhadap sektor-sektor yang memanfaatkan output

suatu sektor dari setiap perubahan 1 unit sektor tersebut..

Berdasarkan hasil penghitungan analisa input-output

Kabupaten Gresik didapatkan bahwa komoditas padi memiliki

nilai daya penyebaran sebesar 1.74329 hal tersebut

menggambarkan bahwa setiap perubahan 1unit aktivitas

ekonomi di padi akan menghasilkan efek pengganda bagi

sektor yang menompang input komoditas padi sebesar 1.74329.

semakin besarnya nilai daya penyebaran atau keterkaitan
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kebelakang mengindikasikan bahwa sektor tersebut mampu

menyerap input dari sektor lainnya untuk digunakan sebagai

bahan input antara (bahan baku produksi).

sedangkan untuk derajat kepekaan komoditas padi

bernilai 3.79480 artinya apabila terdapat perubahan 1 unit pada

sektor padi akan menyebabkan perubahan efek kepada sektor-

sektor yang memanfaatkan output sektor padi sebesar 3.79480.

derajat kepekaan juga menggambarkan tentang seberapa besar

peranan output sektor padi untuk menompang kebutuhan input

antara sektor lainnya, jadi semakin besar nilai derajat kepekaan

berarti  berperannya sektor tersebut sebagai penunjang terhadap

kebutuhan input antara sektor lainnya seperti di kabupaten

Gresik merupakan daerah yang meiliki industri pupuk dan

pestisida  yang besar  dan berdasarkan analisa input output

memiliki nilai derajat kepekaan yang tinggi artinya output dari

indutri tersebut banyak digunakan untuk mensupport sektor

lainnya terutama sektor pertanian yang berada di Kabupaten

Gresik.
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7.2.1.2. Analisa Indek Daya Penyebaran dan indeks

Derajat Kepekaan

Dari keseluruhan sektor yang ada dalam table input-

output untuk menentukan sektor mana yang merupakan sektor

unggulan maka tahapan selanjutnya adalah dengan menghitung

nilai indeks dari daya penyebaran dan derajat kepekaan. Dari

pernghitungan tersebut akan diperhitungkan sektor mana yang

akan dikembangkan. Berdasarkan dari penghitungan matrik

inverse sebeumnya akan dihitung indeks daya penyebaran dan

indeks derajat kepekaan.

Nilai indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan

merupakan suatu gambaran mengenai tingkat kemampuan

suatu sektor terhadap rata-rata kemampuan regional. Sektor

yang memiliki nilai indeks yang diatas rata-rata daerah

menggambarkan sektor tersebut memiliki kemampuan yang

tinggi diatas rata-rata dan merupakan orientasi untuk di

kembangkan. Berdasarkan penghitungan indeks daya

penyebaran dan derajat kepekaan terbagi kedalam 4 kategori

dimana terdapat sektor yang yang memiliki nilai indeks daya

penyebaran > 1 dan memiliki nilai indeks derajat kepekaan > 1.

Dengan kondisi terseut sektor tersebut merupakan sektor yang

diunggulkan untuk digerakkan karena dianggap memiliki



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 178

kemampuan untuk menggerakan sektor yang menyuplai input

dan pemanfaatan output sektor tersebut dapat dimanfaatkan

sektor lainnya.

Disisi lannya terdapat sektor yang masuk dalam kategori

memiliki nilai indek daya penyebaran > 1 namun memiliki nilai

indeks derajat kepekaan < 1. Sektor yang masuk dalam kuadran

tersebut memiliki ciri kemampuan untuk menggerakan sektor

yang menjadi input sektor tersebut besar dan diatas rata-rata

total perekonomian. Namun memiliki kemampuan dalam

penggunaan output yang dihasilkan untuk digunakan di sektor

lain yang masih dibawah rata-rata total perekonomian. sektor

ini masih tergolong potensilal sebab masih memiliki

kemampuan keterkaitan kebelakang yang masih tinggi.

Kategori lainnya adalah sektor yang memiliki nilai

indeks daya penyebaran < 1 atau masih rendahnya kemampuan

penyerapan sektor yang menjadi kebutuhan input bagi sektor

tersebut, namun memiliki nilai indeks derajat kepekaan > 1 atau

kemampuan output untuk dimanfaatkan sektor lainnya masih

dalam kategori tinggi. Sektor ini masih dalam kategori

potensial dengan karakteristik keterkaitan kedepan yang masih

diatas kemampuan rata-rata kondisi perekonomian.
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Kategori yang terakhir sektor yang memiliki nilai indeks

daya penyebaran dan derajat kepekaan < 1. Atau kemampuan

daya penyebaran dan derajat kepekaan masih dibawah rata-rata

total perekonomian. Sektor dengan kategori tersebut ini kurang

diunggulkan.

Gambar 7.1

Sebaran Indeks Daya Penyebaran Dan Derajat Kepekaan
Analisa  Input-Output Kabupaten Gresik tahun 2012
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1. Kuadran I sektor Unggulan (Indeks Daya

penyebaran > 1, Indeks Derajat Kepekaan > 1)

Dalam penghitungan indeks daya penyebaran dan indeks

derajat kepekaan table input-output Kabupaten Gresik

setidaknya terdapat 14 sektor yang masuk dalam kategori

memiliki nilai indeks daya penyebaran dan derajat kepekaan

yang tinggi. Sektor ini masuk dalam kategori unggulan di

Kabupaten Gresik. Sektor ini di yakni berdasarkan pendekatan

analisa input-output memiliki kemampuan untuk menggerakan

sektor yang memiliki keterkaitan kebelakang atau penyuplai

input sektor tersebut yang tinggi diatas rata-rata total

perekonomian serta output sektor tersebut banyak dimanfaatkan

oleh sektor lainnya di Kabupaten Gresik sebagai input antara.
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Tabel 7.2

Matrik Sektor Kuadran I (Indeks Daya penyebaran > 1,
Indeks Derajat Kepekaan > 1)

Kode Uraian Sektor
Indeks Daya
penyebaran

Indeks
Derajat

Kepekaan
1 Padi 1.196474 2.604486
9 Mangga 1.116227 1.112007

38 Permadani, Tali Dan
Tekstil Lainnya

1.06396 1.015261

38 Permadani, Tali Dan
Tekstil Lainnya

1.06396 1.015261

42 Kertas Dan Karton 1.058105 1.424241
49 Barang-Barang Hasil

Kilang Minyak
1.117558 1.698927

56 Industri Barang Dari
Logam

1.140096 1.891377

64 Air Bersih 1.22402 1.080227
70 Angkutan jalan raya 1.233493 1.45462
71 Angkutan Laut 1.341264 1.125862
75 Bank 1.368345 1.243002
76 Lembaga Keuangan

Lainnya
1.164297 1.022958

79 Jasa Pemerintahan 1.155177 1.08564
83 Jasa Perorangan Dan

Rumah Tangga
1.001752 1.441991

Sumber: Tabel IO Gresik Diolah

Sebagai contoh untuk komoditas padi dalam analisa

Input output tersebut merupakan salah satu sektor yang masuk

dalam kategori unggul. Sektor padi memiliki tingkat
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keterkaitan kebelakang yang tinggi. Sektor padi salah satu input

antara yang biasa digunakan dalam sektor pertanian adaah

penggunaan pupuk dan pestisida. Kabupaten Gresik merupakan

wilayah yang memiliki industri pupuk serta kimia terutama

untuk pertanian yang besar seperti contoh pretrokimia.

2. Kuadran II potensial (Indeks Daya penyebaran < 1,

Indeks Derajat Kepekaan > 1)

Kabupaten Gresik memiliki 8 sektor potensial dengan

karakteristik memiliki kemampuan pemanfaatan output oleh

sektor lainnya / keterkaitan kedepan yang diatas rata-rata total

seluruh perekonomian namun memiliki kemampuan untuk

menyerap sektor yang menyumbang input / keterkaitan

kebelakang masih dibawah rata-rata total seluruh

perekonomian.  Sektor tersebut masih potensial untuk

dikembangkan karena masih memiliki keunggulan dari salah

satu keterkaitan.

Sektor yang masih masuk dalam kategori tersebut antar

lain adalah sektor kimia dasar kecuali pupuk, pupuk dan

pestisida, barang kimia lainnya dan beberapa sektor seperti

table dibawag. Industri-indutri tersebut memang berkembang

pesat di kabupaten Gresik karena merupakan salah satu basis

industri di Provinsi Jawa Timur. Sektor tersebut memiliki
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keterkaitan kebelakang yang rendah diakibatkan oleh faktor

input yang digunakan untuk memproduksi sektor tersbut pada

umumnya diperoleh dari impor luar daerah gresik baik impor

antar daerah maupun impor dari luar negeri. Keterkaitan

kedepan dari sektor-sektor tersebut tingi karena ouput yang

dihasilkan bermanfaat bagi sektor lainnya dan dimanfaatkan

sebagai input antara seperti contoh output dari pupuk dan

pestisida yang banyak digunakan untuk keperluan pertanian,

maka dari itu keterkaitan kedepan sektor tersebut menjadi

tinggi.

Tabel 7.3.

Matrik Sektor Kuadran II (Indeks Daya penyebaran < 1,
Indeks Derajat Kepekaan > 1)

Kode Uraian Sektor Indeks Daya
penyebaran

Indeks
Derajat

Kepekaan
44 Kimia Dasar Kecuali Pupuk 0.784811 1.192834
45 Pupuk Dan Pestisida 0.72228 4.098703
48 Barang-Barang Kimia Lainnya 0.975793 1.138758
52 Bahan Bangunan, Keramik Dan

Barang-Barang Dari Tanah Liat
0.690376 1.099601

58 Barang-Barang Elektronika,
Komunikasi Dan
Perlengkapannya

0.73941 1.066435

63 Listrik Dan Gas 0.903246 1.639627
65 Bangunan 0.965226 1.087176
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66 Jasa Perdagangan 0.804838 4.803657
Sumber: Tabel IO Gresik Diolah

3. Kuadran III tidak unggul Indeks Daya penyebaran <

1, Indeks Derajat Kepekaan < 1)

Kabupaten Gresik dalam analisa table input-output juga

memiliki sektor yang masuk dalam kategori tidak unggul

karena memiliki keterkaitan kebelakang dan keterkaitan

kedepan yang nilai indeksnya masih dibawah rata-rata total

seluruh perekonomian. Mayoritas sektor tersebut merupakan

sektor pertanian serta beberpa merupakan sekto industri dan

jasa. Sektor pertanian yang memiliki masuk dalam kategori

seperti komoditas tebu, kelapa, tembakau dan beberapa sektor

lainnya seperti dalam table.

Tabel 7.4.

Matrik Sektor Kuadran II (Indeks Daya penyebaran < 1,
Indeks Derajat Kepekaan < 1)

Kode Uraian Sektor
Indeks Daya
penyebaran

Indeks
Derajat

Kepekaan
11 Tebu 0.934804 0.728046
12 Kelapa 0.943794 0.687449
13 Tembakau 0.929357 0.686393
14 Kopi 0.925314 0.689217
15 Cengkeh 0.913891 0.687084
16 Kakao 0.92037 0.686392
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Kode Uraian Sektor
Indeks Daya
penyebaran

Indeks
Derajat

Kepekaan
17 Jambu Mete 0.92048 0.689622
18 Kapok 0.935271 0.68647
19 Hasil Perkebunan Lainnya 0.811746 0.690496
20 Sapi 0.965567 0.845809
21 Kerbau 0.960318 0.687055
22 Kambing 0.960292 0.721488
26 Ternak dan hasil ternak lainnya 0.95119 0.692762
29 Minyak Bumi 0.707092 0.815765
30 pertambangan dan penggalian

lainnya
0.86734 0.933758

33 Roti, Biskuit Dan Sejenisnya 0.992207 0.858822
35 Minuman 0.962466 0.734829
36 Tekstil, Dan Bahan Tekstil 0.965804 0.762678
37 Pakaian Jadi 0.939384 0.861417
43 Barang-Barang Dari Kertas Dan

Karton
0.755495 0.686696

46 Obat-Obatan Dan Jamu 0.739865 0.978624
47 Sabun, Barang Pembersih Dan

Kosmetik
0.998171 0.975672

54 Semen, Kapur Dan Barang
Lainnya Bukan Logam

0.715406 0.949067

59 Alat Listrik Dan
Perlengkapannya

0.791757 0.91218

61 Alat Pengangkutan Lainnya 0.948782 0.735462
62 Industri barang lainnya 0.873826 0.753423
73 Jasa Penunjang angkutan 0.711931 0.737997
74 Jasa Komunikasi 0.713888 0.890938
77 Sewa Bangunan 0.760263 0.925382
80 Jasa Pendidikan Swasta 0.935917 0.882754
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Kode Uraian Sektor
Indeks Daya
penyebaran

Indeks
Derajat

Kepekaan
81 Jasa Sosial Kemasyarakatan

Lainnya
0.923169 0.701738

Sumber: Tabel IO Gresik Diolah

Sektor yang memiliki nilai keterkaitan yang rendah

disebabkan oleh beberapa hal seperti, untuk keterkaitan

kebelakang yang rendah disebabkan oleh ketergantungan

pemakaian input antara yang berasal dari luar wilayah gresik,

kedua, sektor pertanian tersebut faktor inputnya banyak tidak

banyak membutuhkan teknologi dan faktor  inputnya banyak

terserap untk input antara seperti upah dan gaji, serta surplus

usaha. Keterkaitan kedepan yang rendah dapat diakibatkan oleh

beberapa hal diantaranya, pertama output yang dihasilkan oleh

sektor tersebut banyak terserap untuk permintaan akhir seperti

untuk diekspor atau untuk konsumsi, kedua masih minimnya

industri atau sektor lain yang memanfaatkan output dari sektor

tersebut.

4. Kuadran IV Sektor Potensial (Indeks Daya

penyebaran > 1, Indeks Derajat Kepekaan < 1)
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Selain sektor potensial yang memiliki ciri keterkaitan

kedepan yang besar namun keterkaitan kebelakang yang

rendah, kategori potensial lainnya yang dimiliki oleh kabupaten

Gresik adalah sektor potensial yang memiliki karakteristik

tinggi keterkaitan ke belakang namun keterkaitan ke depan

yang rendah. Sektor tersebut masih dapat masuk dalam kategori

potensial karena setidaknya memiliki kemampuan untuk

menggerakan sektor yang memiliki keterkaitan kebelakang.
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Tabel 7.5

Matrik Sektor Kuadran II (Indeks Daya penyebaran < 1,
Indeks Derajat Kepekaan < 1)

Kode Uraian Sektor Indeks
Daya

penyebaran

Indeks Derajat
Kepekaan

2 Jagung 1.053709 0.746215
3 Ketela Pohon 1.058994 0.715128
4 Umbi-Umbian Lain 1.067361 0.688039
5 Kacang Tanah 1.067773 0.726536
6 Kedele 1.053158 0.714938
7 Kacang-Kangan Lainnya 1.047097 0.71856
8 Sayur-Sayuran 1.062707 0.750789

10 Tanaman Bahan Pangan
lainnya

1.081485 0.793478

23 Ayam 1.057126 0.858857
24 Telur 1.039467 0.69704
25 Unggas Lainnya 1.039036 0.687911
27 Perikanan Laut 1.149015 0.777944
28 Ikan Darat Dan Hasil Perairan

Darat
1.128649 0.815469

31 Pengolahan Dan Pengawetan
Ikan Dan Biota

1.035549 0.983127

32 Beras 1.396346 0.688282
34 Industri makanan lainnya 1.158758 0.933426
39 Kulit, Dan Barang Dari Kulit 1.020361 0.714145
40 Alas Kaki 1.12326 0.724585
41 Bambu Kayu Dan Rotan 1.009809 0.926491
50 Karet Remah Dan Barang Dari

Karet
1.048766 0.799067

51 Barang-Barang Plastik 1.098946 0.906508
53 Kaca Dan Barang-Barang Dari 1.112246 0.824491
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Kode Uraian Sektor Indeks
Daya

penyebaran

Indeks Derajat
Kepekaan

Kaca
55 Logam Dasar Besi Dan Baja 1.130606 0.931831
57 Industri Mesin Dan

Perlengkapannya
1.028593 0.859652

60 Kapal Dan Perbaikannya 1.049799 0.766653
67 Jasa Perhotelan 1.040462 0.695066
68 Jasa Restoran 1.088539 0.799972
69 Angkutan Kereta Api 1.137647 0.692313
72 Angkutan Penyeberangan 1.286796 0.697711
78 Jasa Perusahaan 1.038213 0.964405
82 Jasa Hiburan, Rekreasi Dan

Kebudayaan
1.147822 0.798493

Sumber: Tabel IO Gresik Diolah

Sektor yang masuk dalam kategori tersebut beberapa dari

sektor pertanian seperti jagung, ketela pohon dan beberapa

komoditas pertanian lainnya, selain itu juga terdapat sektor

industri dan jasa. Setor tersebut didalam table setidaknya dalam

pemenuhan kebutuhan input antara sudahdapat diperoleh dari

sektor lainya yang berada di Gresik seperti untuk pertanian

pemenuhan pupuk, pestisida sudah didapatkan dari dalam

wilayah gresik. Usaha peternakan memiliki keterkaitan

kebelakang tinggi seperti usaha telor, ayam dan unggas lainnya

karena pemenuhan kebutuhan pakan ternak sudah bisa dipenuhi

dan didapatkan dari dalam Kabupaten Gresik.
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7.2.2. Analisa Pengganda Pendapatan Rumah Tangga

Aktivitas ekonomi yang saling berkaitan antar sektor

tentunya akan memberikan dampak kepada sektor lain

termasuk kepada pendapatan rumah tangga. Dalam pemenuhan

kebutuhan untuk memproduksi 1 unit barang dalam suatu

sektor tentu membutuhkan input, baik berupa input antara

maupun input primer (upah/gaji, surplus usaha dll). Table

dibawah merupakan gambaran mengenai tingkat multiplier

yang dapat dihasilkan oleh masing-masing sektor. Missal setiap

perubahan 1 unit sektor padi maka akan berdampak kepada

perubahan pendapatan rumah tangga sebesar 0.151958.
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Tabel 7.6
Nilai pengganda Pendapatan Rumah Tangga

Kode Sektor
Pengganda

Pendapatan RT
1 Padi 0.151958
2 Jagung 0.127825
3 Ketela Pohon 0.110451
4 Umbi-Umbian Lain 0.135914
5 Kacang Tanah 0.137621
6 Kedele 0.158729
7 Kacang-Kangan Lainnya 0.117157
8 Sayur-Sayuran 0.152135
9 Mangga 0.091538

10 Tanaman Bahan Pangan lainnya 0.097259
11 Tebu 0.233568
12 Kelapa 0.208378
13 Tembakau 0.236497
14 Kopi 0.144724
15 Cengkeh 0.105272
16 Kakao 0.06907
17 Jambu Mete 0.059186
18 Kapok 0.194553
19 Hasil Perkebunan Lainnya 0.209249
20 Sapi 0.126691
21 Kerbau 0.128453
22 Kambing 0.128462
23 Ayam 0.141455
24 Telur 0.144996
25 Unggas Lainnya 0.145004
26 Ternak dan hasil ternak lainnya 0.129178
27 Perikanan Laut 0.162476
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Kode Sektor
Pengganda

Pendapatan RT
28 Ikan Darat Dan Hasil Perairan

Darat
0.293707

29 Minyak Bumi 0.086567
30 pertambangan dan penggalian

lainnya
0.273896

31 Pengolahan Dan Pengawetan Ikan
Dan Biota

0.132724

32 Beras 0.129097
33 Roti, Biskuit Dan Sejenisnya 0.146947
34 Industri makanan lainnya 0.194506
35 Minuman 0.089121
36 Tekstil, Dan Bahan Tekstil 0.159745
37 Pakaian Jadi 0.159963
38 Permadani, Tali Dan Tekstil

Lainnya
0.159808

39 Kulit, Dan Barang Dari Kulit 0.236908
40 Alas Kaki 0.150323
41 Bambu Kayu Dan Rotan 0.253829
42 Kertas Dan Karton 0.252309
43 Barang-Barang Dari Kertas Dan

Karton
0.220439

44 Kimia Dasar Kecuali Pupuk 0.131876
45 Pupuk Dan Pestisida 0.107144
46 Obat-Obatan Dan Jamu 0.131351
47 Sabun, Barang Pembersih Dan

Kosmetik
0.222024

48 Barang-Barang Kimia Lainnya 0.213493
49 Barang-Barang Hasil Kilang

Minyak
0.187349

50 Karet Remah Dan Barang Dari 0.198212
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Kode Sektor
Pengganda

Pendapatan RT
Karet

51 Barang-Barang Plastik 0.217817
52 Bahan Bangunan, Keramik Dan

Barang-Barang Dari Tanah Liat
0.209723

53 Kaca Dan Barang-Barang Dari
Kaca

0.176567

54 Semen, Kapur Dan Barang
Lainnya Bukan Logam

0.168256

55 Logam Dasar Besi Dan Baja 0.164681
56 Industri Barang Dari Logam 0.205369
57 Industri Mesin Dan

Perlengkapannya
0.140972

58 Barang-Barang Elektronika,
Komunikasi Dan Perlengkapannya

0.122475

59 Alat Listrik Dan Perlengkapannya 0.103382
60 Kapal Dan Perbaikannya 0.179513
61 Alat Pengangkutan Lainnya 0.093522
62 Industri barang lainnya 0.19757
63 Listrik Dan Gas 0.125985
64 Air Bersih 0.297824
65 Bangunan 0.268575
66 Jasa Perdagangan 0.241929
67 Jasa Perhotelan 0.20807
68 Jasa Restoran 0.244225
69 Angkutan Kereta Api 0.367289
70 Angkutan jalan raya 0.276527
71 Angkutan Laut 0.249378
72 Angkutan Penyeberangan 0.318209
73 Jasa Penunjang angkutan 0.359317
74 Jasa Komunikasi 0.181667
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Kode Sektor
Pengganda

Pendapatan RT
75 Bank 0.220229
76 Lembaga Keuangan Lainnya 0.253546
77 Sewa Bangunan 0.051523
78 Jasa Perusahaan 0.290602
79 Jasa Pemerintahan 0.258399
80 Jasa Pendidikan Swasta 0.5319
81 Jasa Sosial Kemasyarakatan

Lainnya
0.294887

82 Jasa Hiburan, Rekreasi Dan
Kebudayaan

0.233488

83 Jasa Perorangan Dan Rumah
Tangga

0.303073

Sumber: Tabel IO Gresik Diolah

7.2.3. Analisa Pengganda Nilai Tambah Bruto

Analisa pengganda nilai tambah bruto merupakan suatu

bentuk gambaran nilai pengganda yang dapat dihasilkan akibat

masing-masing sektor aibat adanya berubahan kenaikan

maupun penurunan 1 unit sektor tersebut terhadap penciptaan

nilai tambah bruto masih-masing sektor yang terdapat dalam

table input-output Kabupaten Gresik .
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Tabel 7.7

Nilai Pengganda Nilai Tambah Bruto

Kode Sektor Pengganda
NTB

1 Padi 0.847943
2 Jagung 0.751998
3 Ketela Pohon 0.754873
4 Umbi-Umbian Lain 0.770001
5 Kacang Tanah 0.776211
6 Kedele 0.751733
7 Kacang-Kangan Lainnya 0.746187
8 Sayur-Sayuran 0.754385
9 Mangga 0.797037

10 Tanaman Bahan Pangan lainnya 0.77515
11 Tebu 0.831143
12 Kelapa 0.829063
13 Tembakau 0.814208
14 Kopi 0.826512
15 Cengkeh 0.809709
16 Kakao 0.818498
17 Jambu Mete 0.815137
18 Kapok 0.823615
19 Hasil Perkebunan Lainnya 0.897159
20 Sapi 0.906124
21 Kerbau 0.905654
22 Kambing 0.905668
23 Ayam 0.871271
24 Telur 0.866852
25 Unggas Lainnya 0.866848
26 Ternak dan hasil ternak lainnya 0.896824
27 Perikanan Laut 0.825388
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Kode Sektor Pengganda
NTB

28 Ikan Darat Dan Hasil Perairan Darat 0.844382
29 Minyak Bumi 0.894228
30 pertambangan dan penggalian lainnya 0.845453
31 Pengolahan Dan Pengawetan Ikan Dan

Biota
0.617128

32 Beras 0.609613
33 Roti, Biskuit Dan Sejenisnya 0.623756
34 Industri makanan lainnya 0.583321
35 Minuman 0.630936
36 Tekstil, Dan Bahan Tekstil 0.5969
37 Pakaian Jadi 0.616746
38 Permadani, Tali Dan Tekstil Lainnya 0.579545
39 Kulit, Dan Barang Dari Kulit 0.61594
40 Alas Kaki 0.553261
41 Bambu Kayu Dan Rotan 0.588532
42 Kertas Dan Karton 0.578228
43 Barang-Barang Dari Kertas Dan Karton 0.873056
44 Kimia Dasar Kecuali Pupuk 0.363685
45 Pupuk Dan Pestisida 0.48569
46 Obat-Obatan Dan Jamu 0.681166
47 Sabun, Barang Pembersih Dan Kosmetik 0.571269
48 Barang-Barang Kimia Lainnya 0.582217
49 Barang-Barang Hasil Kilang Minyak 0.575682
50 Karet Remah Dan Barang Dari Karet 0.58318
51 Barang-Barang Plastik 0.553541
52 Bahan Bangunan, Keramik Dan Barang-

Barang Dari Tanah Liat
0.698466

53 Kaca Dan Barang-Barang Dari Kaca 0.549594
54 Semen, Kapur Dan Barang Lainnya Bukan

Logam
0.689212
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Kode Sektor Pengganda
NTB

55 Logam Dasar Besi Dan Baja 0.522936
56 Industri Barang Dari Logam 0.519021
57 Industri Mesin Dan Perlengkapannya 0.593441
58 Barang-Barang Elektronika, Komunikasi

Dan Perlengkapannya
0.781762

59 Alat Listrik Dan Perlengkapannya 0.660626
60 Kapal Dan Perbaikannya 0.557763
61 Alat Pengangkutan Lainnya 0.601099
62 Industri barang lainnya 0.637846
63 Listrik Dan Gas 0.410322
64 Air Bersih 0.735978
65 Bangunan 0.783714
66 Jasa Perdagangan 0.864085
67 Jasa Perhotelan 0.798374
68 Jasa Restoran 0.783438
69 Angkutan Kereta Api 0.745897
70 Angkutan jalan raya 0.752801
71 Angkutan Laut 0.710748
72 Angkutan Penyeberangan 0.733523
73 Jasa Penunjang angkutan 0.993343
74 Jasa Komunikasi 0.892846
75 Bank 0.706477
76 Lembaga Keuangan Lainnya 0.783043
77 Sewa Bangunan 0.879749
78 Jasa Perusahaan 0.807558
79 Jasa Pemerintahan 0.749562
80 Jasa Pendidikan Swasta 0.8261
81 Jasa Sosial Kemasyarakatan Lainnya 0.836738
82 Jasa Hiburan, Rekreasi Dan Kebudayaan 0.78455
83 Jasa Perorangan Dan Rumah Tangga 0.793799



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 198

Sumber: Tabel IO Gresik Diolah

7.2.4. Analisa Pembentukan Output Oleh Permintaan

Akhir

Dalam aktivitas ekonomi dalam analisa input ouput

dibagi kedalam 2 wilayah yaitu wilayah sebagai permintaan

antara dan permintaan akhir. Jika permintaan antara merupakan

suatu permintaan yang digunakan sebagai kebutuhan produksi

dan analisanya sudah didapatkan dalam analisa matrik inverse,

maka selanjutnya bagaimanakan dampak permintaan akhir

terhadap penciptaan output. Komponen permintaan akhir

adalah konsumsi (301). Perubahan stok (302), Pembentukan

modal tetap bruto (303), Perubahan stok (304), ekspor (305).

Analisa berikut ini merupakan gambaran penciptaan

output domestik yang dipengaruhi oleh komponen permintaan

akhir.  Secara umum penciptaan output akibat permintaan akhir di

kabuoaten Gresik terbesar adalah dari faktor ekspor, faktor kedua

adalah karena konsumsi. Dampak ekspor yang memperngaruhi

terhadap penciptaan output mampu mencapai Rp. 54,45 Triliun

dari total output sebesar Rp 105,39 triliun. Sektor industri

merupakan sektor yang banyak memberikan kontribusi ekspor

baik ekspor anatar daerah maupun ekspor luar negeri. Ekspor
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merupakan menyumbang dampak bagi penciptaan output di

Kabupaten Gresik karena sebagaimana diketahui wilayah gresik

merupakan salah basis industri di wilayah Jawa Timur selain

Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan.

faktor lainnya yang terbesar mempengaruhi pembentukan

output dari sisi permintaan akhir adalah dari faktor konsumsi.

Dampak konsumsi terhadap pembentukan output mampu

mencapai Rp 31,25 triliun dari total output yang terbentuk. Dalam

analisa ini dapat menjadikan informasi faktor permintaan akhir

yang membentuk output di dalam perekonomian wilayah

Kabupaten Gresik sehingga dapat dijadikan kebijakan daerah guna

mempertahankan output bahkan meningkatkan output suatu

perekonomian. Apabila output suatu sektor yang berhubungan

dengan permintaan akhir banyak dipengaruhi oleh ekspor maka

dalam kebijakan pemerintah daerah adalah bagaimana mebuat

stabilisasi pasar ekspor baik pasar antar daera atau domestic

maupun pasar ekspor luar negeri. Sedangkan apabila dalam

perekonomian penciptaan output banyak diakibatkan oleh.
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Tabel 7.8

Pengganda Permintaan Akhir Terhadap Output Domestik
Kabupaten Gresik

Sektor 301
(Konsumsi)

302
(Pengeluaran
Pemerintah)

303
(Pembentukan

modal tetap
bruto)

304
(Perubahan

Stok)

305
(Ekspor)

310
(Total

Output)

1 72,158 7,484 49,026 150,322 933,970 1,212,959

2 154,528 107 174 36,998 101,308 293,115

3 17,455 30 57 (558) 9,043 26,025

4 63 7 3 38 97 207

5 48,972 35 13 1,626 7,538 58,184

6 2,363 4 34 835 6,481 9,717

7 6,566 25 14 (370) 10,855 17,090

8 104,818 2,204 437 (949) 44,299 150,809

9 237,373 10,150 1,422 21,591 415,713 686,250

10 233,931 4,578 410 7,785 539,770 786,473

11 10,629 20 493 4,395 75,270 90,808

12 4,531 4 3 456 5,737 10,731

13 40 0 0 11 189 240

14 237 0 0 953 323 1,514

15 465 1 1 64 1,194 1,725

16 24 0 0 9 8 42

17 3,041 11 3 90 1,165 4,309

18 92 0 1 50 447 591

19 3,299 10 28 3,531 11,134 18,003

20 69,753 276 160,919 11,882 306,062 548,893

21 83 2 1,033 146 146 1,410

22 18,480 80 181 1,864 26,784 47,388

23 162,267 1,674 255 (39,002) 51,729 176,922

24 23,974 125 27 (4,194) 4,957 24,890

25 949 20 3 21 635 1,628

26 12,122 23 67 2,186 9,721 24,120

27 527,479 578 179 15,640 298,597 842,471

28 2,860,811 438 118 30,873 63,463 2,955,704
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Sektor 301
(Konsumsi)

302
(Pengeluaran
Pemerintah)

303
(Pembentukan

modal tetap
bruto)

304
(Perubahan

Stok)

305
(Ekspor)

310
(Total

Output)

29 73,018 1,014 2,200 59,952 1,381,808 1,517,992

30 116,188 1,150 5,138 123,574 671,763 917,813

31 961,661 4,369 1,730 227,190 117,270 1,312,219

32 11,976 79 14 (1,586) 857 11,340

33 1,319,130 2,943 3,473 9,625 399,340 1,734,512

34 596,967 1,048 1,258 76,279 1,530,866 2,206,418

35 151,168 242 534 6,431 60,377 218,751

36 285,636 433 1,441 38,489 1,987,104 2,313,103

37 1,260,722 8,416 9,149 500,241 107,345 1,885,872

38 347,822 3,619 8,055 183,349 202,069 744,914

39 67,527 140 59 207,566 254,594 529,886

40 1,195,266 985 756 2,193,199 355,590 3,745,797

41 325,570 1,749 13,629 1,032,958 5,919,447 7,293,352

42 344,472 97,794 15,597 475,217 6,004,038 6,937,117

43 548 31 13 186 448 1,224

44 1,567,889 7,282 7,364 2,461,425 609,731 4,653,691

45 400,579 5,476 5,394 480,176 4,867,394 5,759,019

46 492,806 12,685 1,864 76,795 404,607 988,757

47 425,216 6,961 12,006 250,480 147,034 841,697

48 1,174,147 16,180 13,330 2,046,252 1,770,778 5,020,687

49 953,745 13,519 29,425 310,914 4,357,439 5,665,042

50 83,739 1,041 4,441 200,446 344,190 633,856

51 597,944 2,824 8,094 307,522 153,065 1,069,449

52 123,850 23,011 155,022 181,021 662,869 1,145,773

53 81,982 2,510 6,089 47,383 143,912 281,877

54 59,314 3,942 117,892 106,762 648,505 936,415

55 20,377 1,686 19,539 104,475 1,054,767 1,200,844

56 234,672 20,270 200,099 637,768 3,784,801 4,877,610

57 79,118 1,999 147,570 160,252 248,568 637,507

58 204,936 5,358 75,236 390,659 269,422 945,610

59 439,077 8,934 56,265 47,475 122,332 674,084

60 909 11 6,545 (1,244) 1,613 7,834
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Sektor 301
(Konsumsi)

302
(Pengeluaran
Pemerintah)

303
(Pembentukan

modal tetap
bruto)

304
(Perubahan

Stok)

305
(Ekspor)

310
(Total

Output)

61 39,868 569 13,538 2,581 60,667 117,222

62 66,984 1,867 67,988 31,702 261,062 429,604

63 1,577,226 16,609 26,815 181,887 910,295 2,712,833

64 48,954 1,452 3,231 11,726 41,626 106,990

65 118,144 21,133 800,545 29,449 163,099 1,132,371

66 5,861,649 49,317 982,347 793,499 5,987,928 13,674,739

67 25,874 523 301 1,401 24,122 52,221

68 597,718 10,112 4,346 21,289 648,205 1,281,671

69 13,062 157 747 1,257 23,147 38,371

70 921,907 12,973 97,272 172,989 889,870 2,095,011

71 451,794 8,504 46,886 112,912 649,658 1,269,753

72 10,157 350 627 1,631 9,062 21,827

73 79,008 1,857 3,380 7,230 43,845 135,320

74 157,468 3,837 9,093 35,456 136,236 342,092

75 276,407 10,204 15,632 115,453 644,005 1,061,700

76 165,348 3,001 9,578 45,636 214,247 437,810

77 325,831 4,427 20,687 37,786 195,903 584,635

78 540,876 5,327 72,013 43,516 185,212 846,943

79 123,092 740,129 7,177 44,796 240,213 1,155,407

80 431,363 4,660 3,853 12,942 55,218 508,035

81 93,997 278 563 4,076 15,710 114,624

82 48,906 798 11,550 24,113 74,923 160,290

83 706,721 33,610 111,651 113,684 1,444,547 2,410,213

31,256,830 1,217,283 3,453,939 15,034,532 54,429,376 105,391,961

Sumber: Tabel IO Gresik diolah
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BAB VIII

PERENCANAAN BERBASIS DAYA SAING DAERAH

Pembahasan bab ini mempunyai tujuan instruksional umum

untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai

pengukuran dan daya saing daerah. Sedangkan instruksional khusus

dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa mampu memahami,

menghitung dan mengaplikasikan analisis daya saing daerah.

8.1. Evolusi Teori Daya Saing

Pada bagian ini akan membahas tentang adanya evolusui teori

ekonomi pembangunan mulai dari konsep Adam Smith hingga konsep

daya saing Porter. Secara tradisional, daya saing internasional suatu

negara dijelaskan dengan teori perdagangan internasional yang dimulai

dari masa Adam Smith. Smith awalnya mengkritisi pokok pikiran

merkantilisme, dimana persoalan utama pada merkantilisme adalah

bahwa merkantilisme memandang perdagangan sebagai suatu zero-

sum game, di mana surplus perdagangan suatu negara diimbangi

dengan defisit perdagangan negara lain. Sebaliknya Adam Smith

memandang perdagangan sebagai suatu positif-sum game, di mana

semua mitra dagang dapat memperoleh manfaat.

Sumbangan pokok pemikiran Adam Smith pada teori

perdagangan internasional adalah memperluas gagasan mengenai

division of labour yang menimbulkan spesialisasi dan efisiensi
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produksi dalam menghasilkan sejenis barang. Menurutnya, hubungan

perdagangan dari dua negara pada umumnya terjadi karena terdapat

perbedaan biaya mutlak, yaitu perbedaan biaya yang terjadi karena

faktor-faktor khusus yang dimiliki oleh suatu negara tertentu dan tidak

dimiliki oleh negara lain. Perbedaan biaya mutlak inilah yang akan

menghasilkan keuntungan mutlak (absolut advantage). Akan tetapi,

teori ini memiliki kelemahan yaitu Perdagangan internasional akan

terjadi dan menguntungkan kedua negara bila masing-masing negara

memiliki keunggulan absolut yang berbeda. Dengan demikian, bila

hanya satu negara yang memiliki keunggulan absolut untuk kedua

jenis produk, maka tidak akan terjadi perdagangan internasional yang

menguntungkan.

Kelemahan dari pemikiran Adam Smith membuat banyak

ekonom yang telah memberikan kontribusi penting mengenai teori

perdagangan internasional, di antaranya kontribusi David Ricardo.

Hukum keunggulan komparatif dari David Ricardo, merupakan teori

yang mula-mula menjelaskan realitas perdagangan Internasional

sesungguhnya. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi suatu

negara yang sama sekali tidak memiliki keunggulan dalam

memproduksi jenis-jenis komoditi tertentu apakah ia sama sekali tidak

dapat mengekspor atau tidak melakukan perdagangan luar negeri.

Menurut David Ricardo, dasar tukar ditentukan oleh comparative cost

dan masing-masing negara cenderung untuk melakukan spesialisasi

dan mengekspor barang-barang yang diproduksinya dan memiliki

keunggulan komparatif yang diukur dari ongkos riil yang
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mencerminkan ongkos tenaga kerja. Implikasi penting dari teori ini

adalah sekalipun sebuah negara tidak memiliki suatu keunggulan

absolut dalam barang apapu, negara ini masih mendapatkan manfaat

dari perdagangan internasional.

Menurut para ekonom klasik, keunggulan komparatif di suatu

negara bersumber dari perbedaan tingkat produktivitas tenaga kerja

(satu-satunya faktor produksi yang secara eksplisit diperhitungkan).

Akan tetapi, para ekonom tersebut tidak menyajikan penjelasan yang

cukup rinci mengenai sebab-sebab perbedaan tingkat produktivitas itu

sendiri, kecuali bahwa mereka hanya menyebutkan perbedaan tingkat

produktivitas yang memungkinkan terjadi akibat perbedaan iklim.

Heckser dan Ohlin-lah yang pertama kalinya menelaah sebab-sebab

munculnya keunggulan komparatif bagi setiap negara dan dampak-

dampak yang ditimbulkan oleh hubungan dagang terhadap pendapatan

faktor (produksi) di kedua negara yang bersangkutan.

Model H-O mengatakan bahwa suatu negara akan memiliki

keunggulan komparatif dalam barang yang produksinya relatif intensif

dalam hal faktor yang dimiliki. Hal ini berarti semakin berlebihannya

suatu faktor, maka semakin rendah biayanya. Oleh karena itu,

perbedaan dalam factor endowments dari berbagai negara dapat

menjelaskan perbedaan dalam biaya faktor yang mengakibatkan

keunggulan komparatif berbeda. Model H-O ini kemudian diperluas

dengan tiga teorema yaitu teorema persamaan harga faktor, teorema

Stolper-Samuelson, dan teorema Rybczynsky.
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Model dasar H-O mengasumsikan constant return to scale.

Oleh karena itu, jika inputnya dua kali lipat, maka outputnya akan dua

kali lipat. Meskipun demikian, dalam teori produksi terdapat skala

ekonomi. Sehingga jika input menjadi dua kali lipat, maka output akan

menjadi lebih dari dua kali lipat. Terdapatnya skala ekonomi

menjadikan negara akan mendapatkan manfaat jika melakukan

spesialisasi dalam produksi suatu jangkauan produk yang terbatas.

Persoalan spesifikasi struktur pasar yang konsisten dengan skala

ekonomis internal pada perusahaan selama beberapa tahun menunda

pemodelan perdagangan formal berdasarkan pada return to scale yang

meningkat. Terobosan muncul pada akhir tahun 1970-an, pada saat

Krugman (1979) dan Lancaster (1979) secara terpisah

mengembangkan model-model perdagangan dalam produk yang

terdeferensiasi.

Dong-Sung Cho dan Hwy-Chang Moon (2003) mengatakan

bahwa perkembangan teori perdagangan internasional menunjukkan

bahwa tidak ada di antara teori-teori ini yang telah mati. Teori-teori

tersebut tetap bermanfaat dalam memahami banyak kebijakan industri

dan perdagangan masa kini. Sebagai contoh, teori keunggulan

komparatif merupakan panduan dasar bagi banyak negara pada saat

mempertimbangkan kebijakan industri dan perdagangan. Bahkan

merkantilisme, sebuah teori yang berkembang sebelum masa Adam

Smith, masih dianggap penting bagi beberapa negara. Meskipun

demikian, tidak ada suatu teori  tunggal yang memuaskan dalam
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menjelaskan perdagangan internasional masa kini karena dunia masa

kini jauh lebih rumit daripada masa sebelumnya.

Tujuan utama dari pembuatan model adalah untuk mengakui

variabel atau beberapa variabel yang paling penting untuk

menyederhanakan fenomena dan untuk memahami dunia secara

mudah. Beberapa variabel harus dipertimbangkan secara simultan

dalam rumus perdagangan atau daya saing. Suatu perkembangan

penting akhir-akhir ini yang memperhatikan isu ini adalah model

diamond Michael Porter (1990). Berbeda dengan teori-teori

sebelumnya, menurut Porter, industri sebuah negara akan mampu

berdaya saing secara internasional jika memiliki keunggulan

kompetitif relatif terhadap para pesaing terbaik di seluruh dunia. Porter

menyimpulkan bahwa beberapa negara berhasil dalam industri tertentu

karena lingkungan asalnya bersifat forward-looking, dinamis, dan

menantang. Secara spesifik beberapa penentunya adalah kondisi

faktor; kondisi permintaan; industri terkait dan pendukung; strategi

perusahaan, struktur dan persaingan. Sebagai tambahan, terdapat dua

variabel luar yaitu pemerintah dan peluang. Model Porter ini dikenal

dengan istilah model diamond.

Porter mengkritik pemikiran ekonom klasik, yang diprakasai

oleh Adam Smith dan David Ricardo, dimana kemungkinan terbaiknya

adalah tidak lengkap dan paling buruk adalah tidak benar. Menurut

Porter, kesejahteraan nasional diciptakan bukan diwariskan. Oleh

karena itu, Porter bersifat dinamis. Model Porter juga bersifat

komprehensif  karena mencakup tidak hanya kondisi faktor,
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sebagaimana sebagian besar model klasik, tetapi juga mencakup

variabel penting lainnya secara simultan. Meskipun demikian, model

Porter bukan berarti tanpa kritik. Bahkan model Porterpun diperluas

dengan tambahan faktor baru, sebagaimana model Sembilan faktor

oleh Cho (1994). Dalam model Sembilan faktor terdapat empat

penentu fisik dari daya saing internasional, yaitu sumber daya yang

dianugerahkan, lingkungan bisnis, industri terkait dan pendukung

permintaan domestik; terdapat juga empat faktor manusia yaitu

pekerja, politisi dan birokrat, para wirausahawan dan manajer serta

insinyur yang professional. Peristiwa peluang eksternal juga

merupakan faktor daya saing.

Perbedaan antara model yang baru (model Sembilan faktor)

dengan model diamond porter banyak ditemukan dalam pembagian

faktor sebagaimana penambahan faktor baru. Diamond mencakup

sumber daya dalam maupun tenaga kerja dalam kondisi faktor, tetapi

model Sembilan faktor menempatkan sumber daya alam di bawah

sumber daya yang dianugerahkan sementara tenaga kerja tercakup di

dalam golongan pekerja.

Selain model diamond, porter juga melengkapi dengan model

tahap. Porter memperluas teori diamond untuk mempertimbangkan

perekonomian secara keseluruhan, dan memberikan cara berpikir

tentang bagaimana seluruh perekonomian nasional mengalami

kemajuan. Model tahap pembangunan perekonomian memberikan

pemahaman yang lebih baik mengenai kemampuan bersaing sebuah

negara dengan mempertimbangkan lebih lanjut tahap-tahap
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pembangunan yang berbeda, dan oleh karena itu seharusnya digunakan

bersama-sama dengan model kemampuan bersaing diamond.

Berdasarkan model tersebut, maka dapat diperoleh sumber

kemampuan bersaing internasional berdasarkan pada model tahap

pembangunan ekonomi.

Tabel 8.1

Tahap Pembangunan dan Sumber Kemampuan Bersaing
Internasional

Tahap
Kurang

Berkembang

Tahap
Sedang

Berkembang

Tahap Semi
Maju

Tahap
Maju

Faktor
Fisik

Sumber daya
alam

Infrastruktur
dasar

Pengelompokan Infratsruktur
maju

Faktor
Manusia

Pekerja tidak
terlatih

Pekerja
terlatih

Wirausahawan Kaum
Profesional

Pemerintah

FDI dalam
batas wilayah
terbuka

Mengeskpor
belajar

FDI di luar
batas wilayah
industri ST

Distribusi
sumber
daya kelas
dunia yang
adil

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas, maka sejauh ini teori

mengenai pengukuran daya saing yang relevan adalah merujuk pada

model Porter yang sudah dikembangkan (model sembilan faktor).

Selama ini, persoalan utama dari laporan yang sudah ada disebabkan

oleh kurangnya latar belakang teoritis yang kuat. Berikut ini adalah

perbandingan tiga jenis variabel yang di ukur dari indikator daya saing.
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Tabel 8.2

Perbandingan Tiga Laporan Daya Saing

Nama
Laporan

IMD
The World

Competiiveness
Yearbook

WEF
The Global

Competitiveness
Report

IPS
The National

Competitiveness
Report

Lokasi Lausanne, Swiss Jenewa, Swiss Seoul, Korea
Tahun Awal 1989 1996 1998
Dasar
Teoritis

Tidak ada teori
khusus

Tidak ada teori
khusus

Model diamond
diperluas

Faktor
Kunci

8 Faktor:
- Perekonomian

domestik
- Internasionalisa

si
- Pemerintah
- Manajemen
- Keuangan
- Infrastruktur
- Ilmu &

teknologi

8 Faktor:
- Lembaga

sipil
- Keterbukaan
- Pemerintah
- Manajemen
- Keuangan
- Infrastruktur
- Teknologi
- Tenaga kerja

9 Faktor:
4 faktor manusia:

- Pekerja
- Politisi dan

birokrat
- Wirausahawan
- Kaum profesional

4 Faktor non
manusia:

- Sumber daya
- Permintaan
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- Manusia - Industri terkait
- Lingkungan bisnis

Peristiwa peluang
Sumber: Cho dan Moon (2003)

Berdasarkan uraian diatas, maka secara ringkas dapat diketahui

bahwa Adam Smith adalah perintis teori perdagangan dan Michael

Porter adalah pionir teori daya saing. Evolusi mengenai teori

perdagangan menuju teori daya saing dapat digambarkan sebagai

berikut.

Gambar 8.1

Evolusi dari Teori Perdagangan Menuju Teori Daya Saing
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Model diamond porter merupakan paradigma awal yang baik

untuk menganalisis penentu penting dari kemampuan bersaing global.

Meskipun demikian model diamond asli porter tidak lengakp, terutama

karena ia tidak cukup mencakup aktivitas multinasional.

Sebuah model baru, model diamond ganda yang

digenerelisasikan, perkembangan dan diperluas, telah mengarah pada 3

perluasan penting pada kerangka kerja asli porter. Pertama, model

baru tersebut secara eksiplit mencakup aktivitas multinasional,

sedangkan diamond asli Porter terutama hanya mempertimbangkan
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pengaruh dari aktivitas home-based tradisional. Kedua, pendekatan

baru tersebut memungkinkan kita untuk mengoperasionalisasikan

paradigma kemampuan bersaing, sedangkan pendekatan asli porter

sulit untuk dioperasionalisasikan. Dalam pendekatan diamond ganda

yang digenerelasikan, perbedaan dari ukuran dan bentuk diamond

domestik dan internsional mengungkapkan perbedaan stratejik utama.

Ketiga, model baru tersebut mencakup pemerintah, bukan sebagai

parameter eksogen, teteapi sebagai variabel penting yang

mempengaruhi ke empat penentu dari model diamond.

Dari tiga pengembangan ini, penting pada saat menganalisis

kemampuan bersaing. Pertama, sebagaimana dibahas diatas, baik FDI

diluar batas wilayah maupun FDI didalam batas wilayah, misalnya

aktivitas multinasional, pokok pada kemampuan bersaing pada suatu

negara. Kedua, dengan membandingkan ukuran dan bentuk diamond

domestik dan internasional. Variabel paling penting yang memerlukan

campur tangan kebijakan dapat diidentifikasikan (misalnya, kondisi

faktor dalam kasus korea). Ketiga, faktor pemerintah dalam ekonomi

kecil lebih penting segala sesuatu hal lain dalam mempengaruhi

variabel yang lain. Ini berarti bahwa pemerintah seharusnya sangat

cermat pada saat melakukan campur tangan, dengan

mempertimbangkan pengaruhnya yang secara potensial besar terhadap

kemampuan bersaing.

8.2. Konsep Daya Saing Global
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Wacana tentang bagaimana membangun daya saing negara

dilontarkan Michael Porter tahun 1990 dalam bukunya The

Competitive Advantage of Nations. Karya Porter merupakan evolusi

pemikirannya tentang bagaimana sebaiknya negara membangun daya

saing. Dalam bagian pertama uraiannya Porter mengingatkan perlunya

paradigma baru dalam kebijakan ekonomi suatu negara. Teori Porter

tentang daya saing berangkat dari keyakinannya bahwa teori ekonomi

klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparative

(Comparative Advantage) tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat.

Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika

perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif. Daya saing suatu

negara ditentukan oleh kemampuan industri melakukan inovasi dan

meningkatkan kemampuannya.

Daya saing negara menurut World Economic Forum (WEF)

adalah kemampuan nilai tukar mata uang suatu negara (exchange rate)

mempengaruhi produktivitas nasional. Daya saing diartikan sebagai

akumulasi berbagai faktor, kebijakan dan kelembagaan yang

mempengaruhi produktivitas suatu negara sehingga akan menentukan

tercapainya kesejahteraan rakyat dalam sistem perekonomian nasional.

Produktivitas adalah penentu utama tingkat Return on Investment

(ROI) dan agregasi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, semakin

kompetitif daya saing sebuah sistem perekonomian, maka

pembangunan akan tumbuh lebih cepat dalam waktu menengah dan

panjang.
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Dengan memiliki daya saing yang kompetitif, suatu negara akan

memiliki daya tarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

Semakin banyaknya aliran investasi (Foreign Direct Investment) yang

masuk ke suatu negara maka akan mempunyai akibat yang signifikan.

Para ekonom menganggap Foreign Direct Investment sebagai salah

satu pendorong pertumbuhan ekonomi karena memberi kontribusi

pada ukuran-ukuran ekonomi nasional seperti Produk Domestik Bruto

(PDB/GDP). Namun jika suatu negara tidak memiliki daya saing yang

kompetitif, maka negara tersebut akan mengalami kesulitan dalam

meningkatkan perekonomian domestiknya. Tidak adanya atau tidak

banyak aliran investasi yang masuk.

Berdasarakan dua pemikiran daya saing di atas, maka menurut

pernyataan Bank Dunia, “daya saing mengacu kepada besaran serta

laju perubahan nilai tambah per unit input yang dicapai oleh

perusahaan”. Sedangkan Michael Porter (1990) menyatakan bahwa

konsep daya saing yang dapat diterapkan pada level nasional tak lain

adalah “produktivitas” yang didefinisikannya sebagai nilai output

yang dihasilkan oleh seorang tenaga kerja. Akan tetapi, baik Bank

Dunia, Porter, serta literatur-literatur terkini mengenai daya saing

nasional memandang bahwa daya saing tidak secara sempit yang

hanya mencakup sebatas tingkat efisiensi suatu perusahaan. Daya

saing mencakup aspek yang lebih luas, tidak hanya pada level mikro

perusahaan, tetap juga mencakup aspek di luar perusahaan seperti

iklim berusaha (business environment) yang jelas-jelas diluar kendali
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suatu perusahaan. Aspek-aspek tersebut dapat bersifat firm-specific,

region-specific, dan country-specific (PPSK-BI, 2001).

World Economic Forum (WEF), suatu lembaga yang secara rutin

menerbitkan “Global Competitiveness Report”, mendefinisikan daya

saing nasional sebagai “kemampuan perekonomian nasional untuk

mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan”.

Fokusnya kemudian adalah pada kebijakan-kebijakan yang tepat,

institusi-institusi yang sesuai, serta karakteristik-karakteristik ekonomi

lain yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi

dan berkelanjutan tersebut.

Lembaga lain yang dikenal luas dalam mendifinisikan daya saing

nasional adalah Institute of Management Development (IMD) dengan

publikasinya “World Competitiveness Year book”. Secara lengkap dan

relatif lebih formal IMD mendefinisikan daya saing nasional sebagai

“kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam

rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan

proses, daya tarik dan agresivitas, globality dan proximity, serta

dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan tersebut kedalam suatu

model ekonomi dan sosial”.

Dengan kata lain, daya saing nasional adalah suatu konsep yang

mengukur dan membandingkan seberapa baik suatu negara dalam

menyediakan suatu iklim tertentu yang kondusif untuk

mempertahankan daya saing domestik maupun global kepada

perusahaan-perusahaan yang berada di wilayahnya.
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Keragaman difinisi di atas, sulit rasanya menemukan keseragaman

definisi yang sempurna mengenai daya saing. Setidaknya, walau

dengan definisi yang tidak begitu seragam, hampir semua ahli

mempunyai kesamaan pendapat tentang apa saja yang harus dilakukan

dalam rangka meningkatkan daya saing (Sachs dkk, 2000). Dengan

demikian, definisi yang pasti dan disepakati semua pihak tidak lagi

menjadi syarat mutlak dalam rangka mengetahui faktor-faktor apa saja

yang menentukan daya saing suatu negera (PPSK-BI, 2001).

8.3. Konsep Daya Saing Daerah

Literatur yang secara eksplisit dan spesifik melakukan studi

tentang daya saing daerah, yaitu daya saing suatu wilayah di dalam

suatu negara (regions atau sub-region), lebih sulit ditemukan

dibandingkan dengan publikasi mengenai daya saing negera (PPSK-

BI, 2001). Dua diantaranya dilakukan oleh Departemen Perdagangan

dan Industri Inggris (UK-DTI) yang menerbitkan ”Regional

competitiveness Indicators”, serta Centre for Urban and Regional

Studies (CURDS), Inggris, dengan publikasinya ”The Competitiveness

Project: 1998 Regional Benchmarking Report”.

Menurut UK-DTI definisi daya saing daerah adalah kemampuan

suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja

yang tinggi dengan tetap  terbuka terhadap persaingan domestik

maupun internasional. Sementara itu CURDS mendefinisikan daya

saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada
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suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat

kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Melihat definisi di atas dan mengacu pada definisi daya saing

nasional yan telah dibahas pada bagian sebelumnya, terdapat

persamaan yang esensial. Hal yang membendakan kedua pendefinisian

di atas hanya terpusat pada cakupan wilayah, dimana yang pertama

adalah negara sementara yang terakhir adalah daerah. Dalam berbagai

pembahasan tentang daya saing nasional pun, baik secara ekplisit

maupun implisit, terangkum relevansi pengadopsian konsep daya saing

nasional kedalam konsep daya saing daerah (PPSk-BI, 2000).

Walaupun dilihat dari substansinya pengadopsian konsep daya

saing nasional ke dalam konsep daya saing daerah adalah relevan,

namun dalam prakteknya beberapa penyesuaian perlu untuk dilakukan.

Kompetisi ekonomi antar negara yang berdaulat tentu tidak mutlak

sama dengan kompetisi antar daerah dalam suatu negara.

Dari pembahasan tentang berbagai konsep dan definisi tentang

daya saing suatu negara atau daerah sebagai mana diuraikan di atas,

dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya

saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut (PPSK-BI,

2001):

a. Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar

produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini

menmungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing

sebagai “kemampuan suatu perekonomian” daripada “kemampuan
sektor swasta atau perusahaan”.



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 219

b. Pelaku ekonomi (ecomic agent) bukan hanya perusahaan, akan

tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semua terpadu

dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri

peran besar sektor swasta perusahaan dalam perekonomian, fokus

perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam

rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing.

c. Tujuan dan hasil akhir dari meningkatkan daya saing suatu

perekonomian tak lain adalah meningkatkan tingkat kesejahteraan

penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejateraan (level of

living) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya

tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumnuhan

ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari

pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar

kehidupan masyarakat.

d. Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi”. Disinilah
peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor

menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya
pada suatu perekonomian yang tertutup.

8.4. Konsep dan Indikator Utama Daya Saing Versi PPSK-BI

Berdasarkan beberapa definisi dari literatur, teori ekonomi, serta

berbagai diskusi maka PPSK-BI mendifinisikan konsep daya saing

sebagai berikut: “kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai

pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan

dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional”.

Sedangkan indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya
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saing daerah adalah 1) Perekonomian Daerah, 2) Keterbukaan, 3)

Sistem Keuangan 4) Infrastruktur dan Sumber Daya Alam, 5) Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, 6) Sumber Daya Manusia, 7)

Kelembagaan, 8) Govermance dan Kebijakan Pemerintah, serta 9)

Manajemen dan Ekonomi Mikro.

Indikator dan sub-indikator dari daya saing daerah tersebut

dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 8.2

Indikator  Utama Penentuan Daya Saing Daerah

Perekonomian Daerah Keterbukaan Sistem Keuangan

Nilai Tambah, Investasi,
Tabungan, Konsumsi Akhir,
Kinerja sektoral, Biaya hidup

Internasionalisasi, Perdagangan
internasional, investasi asing,

perdagangan antar daerah

Niali tambah, investasi,
tabungan, konsumsi akhir

kinerja sektoral, biaya hidup

Infrastruktur fisik, informasi
dan komunikasi, sumber

daya alam

Kegiatan penelitian SDM di
bidang teknologi
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Masing-masing indikator daya saing daerah di atas dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1) Perekonomian Daerah
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Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara

umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan

nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral

perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi

makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip

sebagai berikut:

- Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian

setidaknya dalam jangka pendek.

- Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya

saing dalam jangka panjang.

- Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di

masa lalu

- Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan

kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada

suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif

perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional

maupun domestik.

2) Keterbukaan

3) Sistem Keuangan

4) Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam

5) Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi

6) Sumber Daya Manusia

7) Kelembagaan

8) Governance dan Kebijakan Pemerintah Manajemen dan Ekonomi
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Pemahaman masyarakat terhadap daya saing (competitivenees)

sering kali di artikan sebagai kemampuan untuk bersaing. Pengertian

tersebut mungkin menjadi salah satu penyebab mengapa daya saing

lebih sering diterjemahkan sebagai persaingan atau rivalitas yang

berkonotasi negatif. Selain itu daya saing juga lebih banyak diartikan

sebagai suatu potensi yang bersifat tungal, sehingga dengan demikian

tidak ada upaya pemahaman bagaimana kompleksitas faktor-faktor

yang membentuk daya saing. Oleh karena itu tidaklah aneh bila dalam

pembicaraan mengenai daya saing, opini yang berkembang bisa

menjadi sangat beragam karena masing-masing pihak melihat dari sisi

atau faktor yang berbeda. Dalam Konteks daya saing Indonesia

misalnya, penempatan daya saing Indonesia pada posisi 49 dari 50

negara oleh Word Economic Forum (WEF) oleh sebagian kalangan

semata-mata disebabkan oleh kemampuan pemerintah (govermance)

yang sangat lemah. Sementara itu kalangan lain mungkin berpendapat

bahwa daya saing Indonesia sangat rendah disebabkan oleh tidak

profesionalnya pelaku bisnis di Indonesia.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tanpa adanya kesatuan

pemahaman yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, daya

saing sering kali menyebabkan misleading dalam pengambilan

kesimpulan dan kebijakan. Oleh karena itu upaya penyatuan

pemahaman akan konsep daya saing adalah sangat perlu untuk

dilakukan. Konsep daya saing yang dipakai dalam penelitian ini

mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh PPSK BI dan FE
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Unpad. (2001) yang pada dasarnya ditujukan untuk membantu daerah-

daerah di Indonesia dalam mengidentifikasi potensi dan prospek

ekonomi daerah yang dapat dijadikan sebagai ukuran daya saing.

8.5. Pengukuran dan Analisis Daya Saing Daerah

Alpikasi penguruan dan analisis daya saing untuk keperluan

perencanaan, selanjutya akan dibahas contoh kasus pengukuran dan

analisis daya saing kabupaten/kota di Jawa Timur. Dalam kasus ini

analisis daya saing daerah meliputi 3 (tiga) aspek yang akan menjadi

aspek penilaian. Adapun 3 (tiga) aspek tersebut sebagai berikut:

1. Aspek Kekuatan Daerah

2. Aspek Pelayanan Umum

3. Aspek Iklim Investasi

Ketiga aspek daya saing diatas akan menggambarkan

bagaimana daerah atau kabupaten/kota mempunyai tingkat daya

saingnya. Dari ketiga aspek daya saing daerah tersebut akan dianalisis

satu persatu masing-masing aspek daya saing daerah tersebut.

8.5.1.   Aspek Kekuatan Daerah

Aspek kekuatan daerah akan diidentifikasi dalam beberapa

indikator. Adapun indikator yang akan dianalisis dari aspek kekuatan

daerah sebagai berikut ini:

1. PDRB per Kapita.

2. Angka melek huruf.

3. Angka partisipasi murni SD/MI/Paket A.
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4. Angka partisipasi murni SMP/MTS/Paket B.

5. Angka partisipasi murni SMA/SMK/MA/Paket C.

6. Prosentase  penduduk usia 15 tahun keatas berdasar ijazah

SD/MI.

7. Prosentase  penduduk usia 15 tahun keatas berdasar ijazah

SMP/MTS.

8. Prosentase  penduduk usia 15 tahun keatas berdasar ijazah

SMA/MA.

9. Prosentase  penduduk usia 15 tahun keatas berdasar ijazah

perguruan tinggi.

10. Indek Pembangunan Manusia (IPM).

8.5.2   Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum akan diidentifikasi dalam beberapa

indikator. Adapun indikator yang akan dianalisis dari aspek pelayanan

umum sebagai berikut:

1. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah.

2. Rasio guru/murid.

3. Jumlah ruang kelas Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik.

4. Jumlah ruang kelas Sekolah pendidikan SMP/MTS kondisi

bangunan baik.

5. Jumlah ruang kelas Sekolah pendidikan SMA/MA kondisi

bangunan baik.

6. Pelayanan kesehatan
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7. Kebersihan lingkungan

8. Ketersediaan lapangan olah raga

9. Jumlah ketersediaan koperasi aktif

10. Pelayanan dan ketersediaan jaminan sosial

11. Jumlah kunjungan wisata.

8.5.3. Aspek Iklim Investasi

Aspek iklim investasi akan diidentifikasi dalam beberapa

indikator. Adapun indikator yang akan dianalisis dari aspek iklim

investasi sebagai berikut:

1. Indek Daya Beli (IDB).

2. Luas panen padi.

3. Unit usaha investasi.

4. Jumlah investasi.

5. Pertumbuhan Industri.

8.5.4. Peringkat daya Saing Daerah

Tingkat daya saing merupakan sumber bagi perkembangan

wilayah dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan fungsi yang

ditetapkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah, di antaranya

sebagai pusat pengembangan wilayah, dan pusat kegiatan nasional dan

lokal; daya saing setiap kabupaten/kota akan memberikan kemudahan

pelayanan dan penjalaran perkembangan kepada wilayah sekitarnya.

Kota Surabaya, Kota Kediri, dan Kota Madiun yang memiliki fungsi
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khusus tersebut telah didukung pula oleh daya saing yang cukup baik

untuk variabel-variabel yang unggul di masing kabupaten / kota.

Peringkat daya saing terbaik berdasarkan variabel perekonomian

daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya

manusia pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur, turut

mendukung kabupaten/kota tersebut untuk menjadi peringkat terbaik

secara umum. Dengan pengukuran tingkat daya saing di Provinsi jawa

Timur diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan

wilayah tersebut.

Mengukur tingkat daya saing antar kabupaten/kota berdasarkan

nilai variabel perekonomian, variabel kekuatan daerah, pelayanan

umum serta iklim investasi; dengan melakukan penjumlahan antara

nilai dari indikator terstandarisasi dengan bobot prioritas masing-

masing indikator dalam setiap variabel.

Tabel 8.3

Tingkat Daya Saing Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa
Timur Berdasarkan Variabel Perekonomian Daerah

Peringk
at Kabupaten /Kota

Kekuat
an

Daerah

Pelayana
n Umum

Iklim
Investasi

Daya
Sain

g

Kinerja
Ekonom

i
1 Kota Surabaya 45 36 25 106 11
2 Kota Kediri 51 34 13 98 12
3 Kota Madiun 46 38 9 93 9
4 Kota Pasuruan 44 38 10 92 6
5 Kota Mojokerto 46 36 10 92 10
6 Kota Blitar 48 32 10 90 7
7 Kota Malang 44 32 11 87 9
8 Kab. Sidoarjo 40 29 16 85 10
9 Kota Probolinggo 40 35 10 85 8
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10 Kab. Jombang 38 32 12 82 11
11 Kab. Gresik 37 33 11 81 13
12 Kab. Mojokerto 37 34 9 80 11
13 Kab. Ponorogo 35 35 8 78 8
14 Kab. Malang 30 38 10 78 12
15 Kota Batu 41 25 12 78 12
16 Kab. Magetan 36 33 8 77 8
17 Kab. Banyuwangi 33 35 8 76 10
18 Kab. Ngawi 32 34 9 75 7
19 Kab. Pacitan 33 34 7 74 5
20 Kab. Tulungagung 38 29 7 74 10
21 Kab. Blitar 32 30 11 73 10
22 Kab. Nganjuk 35 27 8 70 10
23 Kab. Lamongan 32 28 10 70 10
24 Kab. Lumajang 29 32 7 68 9
25 Kab. Pasuruan 32 27 9 68 9
26 Kab. Tuban 29 29 9 67 8
27 Kab. Trenggalek 35 22 8 65 9
28 Kab. Jember 25 32 8 65 10
29 Kab. Bangkalan 23 33 9 65 7
30 Kab. Sumenep 20 26 19 65 5
31 Kab. Kediri 32 25 7 64 9
32 Kab. Madiun 29 29 6 64 8
33 Kab. Bojonegoro 31 27 6 64 9
34 Kab. Pamekasan 27 30 7 64 8
35 Kab. Bondowoso 24 28 9 61 8
36 Kab. Situbondo 22 25 11 58 6
37 Kab. Probolinggo 20 24 9 53 8
38 Kab. Sampang 14 22 10 46 4

Sumber: BPS Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, 2014 (diolah)

Dari tabel di atas, secara umum terdapat perbedaan yang jelas

kabupaten dengan kota, daerah yang berda di kota memiliki tingkat

daya saing yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang berada
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di kabupaten. Kabupaten dengan permasalahan akses pelayanan

umum, kekuatan daerah dan daya saing daerah akan memiliki tingkat

daya saing rendah. Namun secara keseluruhan memang terlihat, bahwa

daerah yang terletak di kota, memiliki tingkat daya saing yang lebih

tinggi dengan peringat I (Kota Surabaya), II (Kota Kediri), dan III

(Kota Madiun). Menunjukkan kemampuan akses pelayanan umum,

kekuatan daerah dan daya saing karena ketersediaan infrastruktur,

penjalaran pertumbuhan ekonomi, serta daya tarik penduduk untuk

tinggal di wilayah kota. Adapun tingkat kinerja ekonomi ketiga daerah

tersebut juga masuk kategori tinggi yaitu masing-masing sebesar 11,

12, dan 9.

Tingkat daya saing merupakan sumber bagi perkembangan

wilayah dan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan fungsi yang

ditetapkan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah, di antaranya

sebagai pusat pengembangan wilayah, dan pusat kegiatan nasional dan

lokal; daya saing setiap kabupaten/kota akan memberikan kemudahan

pelayanan dan penjalaran perkembangan kepada wilayah sekitarnya.

Kota Surabaya, Kota Kediri, dan Kota Madiun yang memiliki fungsi

khusus tersebut telah didukung pula oleh daya saing yang cukup baik

untuk variabel-variabel yang unggul di masing kabupaten/kota.

Peringkat daya saing terbaik berdasarkan variabel perekonomian

daerah, infrastruktur dan sumber daya alam, serta sumber daya

manusia pada kabupaten / kota di Provinsi Jawa Timur, turut

mendukung kabupaten/kota tersebut untuk menjadi peringkat terbaik

secara umum. Dengan pengukuran tingkat daya saing di Provinsi jawa
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Timur diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan

wilayah tersebut.

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis dari ketiga aspek

diatas (aspek kekuatan daerah, aspek pelayanan umum, dan aspek

iklim investasi) maka dapat diketahui secara keseluruhan

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki daya saing

tertinggi. Adapun urutan tingkat daya saing setiap kabupaten/kota

untuk total ketiga aspek diatas (aspek kekuatan daerah, aspek

pelayanan umum, dan aspek iklim investasi) dapat dilihat pada gambar

berikut:

Sumber: BPS Jatim, 2014
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Gambar 8.3
Tingkat Daya Saing daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur

Dari tabel di atas, secara umum terdapat perbedaan yang jelas

kabupaten dengan kota, daerah yang berda di kota memiliki tingkat

daya saing yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang berada

di kabupaten. Kabupaten dengan permasalahan akses pelayanan

umum, kekuatan daerah dan daya saing daerah akan memiliki tingkat

daya saing rendah. Namun secara keseluruhan memang terlihat, bahwa

daerah yang terletak di kota, memiliki tingkat daya saing yang lebih

tinggi dengan peringat I (Kota Surabaya), II (Kota Kediri), dan III

(Kota Madiun). Menunjukkan kemampuan akses pelayanan umum,

kekuatan daerah dan daya saing karena ketersediaan infrastruktur,

penjalaran pertumbuhan ekonomi, serta daya tarik penduduk untuk

tinggal di wilayah kota.

8.6. Analisis Pengaruh Masing-Masing Indikator

8.6.1. Confirmatory Factor Analysis

Confirmatory Factor Analysis (CFA) digunakan untuk menguji

bagaimana variabel-variabel terukur (indikator) yang baik

menggambarkan atau mewakili suatu bilangan dari konstruk. CFA

digunakan untuk menguji penegasan dari teori pengukuran yang

menentukan bagaimana variabel-variabel terukur menggambarkan

secara logika dan sistematik. Berikut ini adalah Confirmatory Factor

Analysis (CFA) untuk masing-masing indikator dalam penelitian ini:
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8.6.1.1. Analisis Faktor Kekuatan Daerah

Pada tahap awal, peneliti akan menguji asumsi analisis faktor

kekuatan daerah sebelum analisis faktor dilakukan. Korelasi antar

variabel independen dalam analisis faktor harus > 0,5 dengan

signifikansi < 0,05. Hasil uji korelasi antar variabel independen

(Kekuatan Daerah) ada pada output KMO and Bartlett’s Test sebagai

berikut:

Tabel 8.4
KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

.803

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 429.493

Df 45

Sig. .000

Sumber: Analisis Peneliti

Nilai KMO and Bartlett’s Test untuk korelasi antar variabel

yang diinginkan adalah > 0,5. Signifikansi penelitian adalah 0,05.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui nilai KMO sebesar 0,803

yang artinya lebih besar dari 0,5. Sementara itu, signifikansi yang

dihasilkan dari Bartlett’s Test sebesar 0,000. Dengan demikian, maka

dapat dikatakan bahwa variabel dan sampel yang digunakan

memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya,

untuk melihat variabel yang paling berperan terhadap kekuatan daerah

dapat diperhatikan tabel loading factor sebagai berikut:
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Tabel 8.5

Nilai Loading Factor Kekuatan Daerah

No Indikator Nilai Loading
Factor

1 Ijazahsma .948
2 IPM .904
3 Ijazahpt .889
4 AMH .880
5 APMSD .855
6 Ijazahsd .781
7 APMSMP .764
8 APMSMA .711
9 Ijazahsmp .614
10 Perkapita .525

Sumber: Analisis peneliti

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa

indikator yang berperan paling penting adalah penduduk yang

berijazah SMA dengan nilai korelasi  sebesar 0,948. Berikutnya secara

berturut-turut yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penduduk

Berijazah perguruan tinggi, Angka Melek Huruf, Angka Partsipasi

Murni (APM) SD, Penduduk berijazah SD, Angka Partsipasi Murni

(APM) SMP, Angka Partsipasi Murni (APM) SMA, Penduduk

berijazah SMP, dan perkapita dengan nilai korelasi sebesar 0,948;

0,904; 0,889; 0,880; 0,855; 0,781; 0,764; 0,711; 0,614; dan 0,525.
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Dengan demikian prioritas utama kebijakan untuk

meningkatkan kekuatan daerah adalah penduduk berijazah SMA.

Variabel ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga

pendidikan penduduk Jawa Timur harus minimal berijazah

SMA/Sederajat. Berikut ini adalah kondisi indikator di masing-masing

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur:

Tabel 8.6
Kategori Masing-Masing Indikator di Kabupaten/Kota Provinsi

Jawa Timur

Kabupaten/Kota Ijazah
SMA IPM Ijazah

PT AMH APM
SD

Ijazah
SD

APM
SMP

APM
SMA

Ijazah
SMP

Per
kapita

Pacitan - + - - - + + + + -
Ponorogo - - - + - + + + + -
Trenggalek - + - + - + - + + -
Tulungagung - + - + - + + + + -
Blitar - + - + - + - + + -
Kediri + + - + - + - + + -
Malang - - - + - + - + + -
Lumajang - - - - - + + + - -
Jember - - - - - + - + - -
Banyuwangi - - - + - + - + + -
Bondowoso - - - - - + + + - -
Situbondo - - - - - - + + - -
Probolinggo - - - - - + - + - -
Pasuruan - - - + - + + + - -
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Sidoarjo + + + + - - - + + +
Mojokerto + + - + - - + + + -
Jombang + + - + - - + + + -
Nganjuk - + - + - + + + + -
Madiun - - - - - - - + + -
Magetan + + - + - + + + - -
Ngawi - - - - - + + + + -
Bojonegoro - - - - - + + + + -
Tuban - - - - - + + + + -
Lamongan - - + - - - - + + -
Gresik + + + + - - - + + +
Bangkalan - - - - - + - + - -
Sampang - - - - - - - + - -
Pamekasan - - - - - + - + - -
Sumenep - - - - - + - + - -
Kota Kediri + + + + - - + + + +
Kota Blitar + + + + - - + + + -
Kota Malang + + + + - - + + - +
Kota Probolinggo + + + + - - + + - +
Kota Pasuruan + + + + - - + + + -
Kota Mojokerto + + + + - - + + + +
Kota Madiun + + + + - - + + + +
Kota Surabaya + + + + - - + + + +
Kota Batu + + + + - - + + + -
Jawa Timur 21.22 71.64 6.33 89.26 97.83 28.37 86.36 78.21 19.95 29.62
Keterangan:
+ = Nilai Kab/Kota lebih tinggi dari nilai Provinsi Jawa
Timur
- = Nilai Kab/kota lebih Rendah  dari nilai Provinsi Jawa
Timur
Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya bahwa

penduduk berijazah SMA merupakan indikator yang paling berperan

penting terhadap kekuatan daerah, maka Kabupaten/Kota yang masih
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memiliki penduduk berijazah SMA yang rendah harus dijadikan fokus

utama dalam kebijakan. Kabupaten/Kota yang memiliki penduduk

berijazah SMA rendah adalah Kabupaten Pacitan, Ponorogo,

Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember,

Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,

Nganjuk, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan,

Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

Indikator yang berperan penting berikutnya yaitu IPM, nilai

IPM yang rendah terdapat di Kabupaten Ponorogo, Malang, Lumajang,

Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,

Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan,

Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Indikator penduduk berijazah perguruan tinggi masih rendah

terdapat di Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung,

Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso,

Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk,

Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, dan Sumenep.

Indikator yang berperan penting berikutnya yaitu Angka Melek

Huruf (AMH), nilai AMH yang rendah terdapat di Kabupaten Pacitan,

Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Madiun,

Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, dan Sumenep.
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Indikator yang berperan penting berikutnya yaitu APM SD,

nilai APM SD yang rendah (dibawah provinsi) terdapat di seluruh

Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur.

Indikator penduduk berijazah SD yang masih tinggi di

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar,

Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso,

Probolinggo, Pasuruan, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro,

Tuban, Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.

Indikator yang berperan penting berikutnya yaitu APM SMP,

nilai APM SMP yang rendah terdapat di Kabupaten Trenggalek, Blitar,

Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Sidoarjo, Madiun,

Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Suemenep.

Indikator yang berperan penting berikutnya yaitu APM SMA,

nilai APM SMA di seluruh Kabupaten/Kota Jawa Timur sudah

memenuhi diatas standar Provinsi Jawa Timur.

Indikator penduduk berijazah SMP yang masih rendah terdapat

di Kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo,

Probolinggo, Pasuruan, Magetan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan,

Sumenep, Kota Malang dan Kota Probolinggo.

8.6.1.2. Analisis Faktor Fasilitas Pelayanan Umum

Hasil uji korelasi antar variabel independen (Fasilitas Pelayanan

Umum) ada pada output KMO and Bartlett’s Test sebagai berikut:
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Tabel 8.7

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

.531

Bartlett's Test of
Sphericity

Approx. Chi-Square 140.079

df 55

Sig. .000

Sumber: Analisis Peneliti

Nilai KMO and Bartlett’s Test untuk korelasi antar variabel

yang diinginkan adalah > 0,5. Signifikansi penelitian adalah 0,05.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui nilai KMO sebesar 0,531

yang artinya lebih besar dari 0,5. Sementara itu, signifikansi yang

dihasilkan dari Bartlett’s Test sebesar 0,000. Dengan demikian, maka

dapat dikatakan bahwa variabel dan sampel yang digunakan

memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya,

untuk melihat variabel yang paling berperan terhadap kekuatan daerah

dapat diperhatikan tabel loading factor sebagai berikut:

Tabel 8.8

Nilai Loading Factor Fasilitas Pelayanan Umum

No Indikator Nilai Loading
Factor

1 Ketersediaansekolah .833
2 Bangunansdbaik .773
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3 Rasiogurumurid .751
4 Bangunansmabaik .708
5 Bangunansmpbaik .488
6 Kunjunganwisatawan .483
7 Lapangolahraga .408
8 Pelayananjamsos .397
9 Kebersihanlingkungan .185
10 Pelayanankesehatan .111
11 Koperasiaktif .037

Sumber:Analisis Peneliti

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa

indikator yang berperan paling penting dalam fasilitas pelayanan

umum adalah Tingkat Ketersediaan Sekolah dengan nilai korelasi

sebesar 0,833. Berikutnya secara berturut-turut yaitu Bangunan SD

baik, Rasio Guru Murid, Bangunan SMA baik, Bangunan SMP baik,

Kunjungan Wisatawan, Lapangan olahraga, Pelayanan jaminan sosial,

Kebersihan lingkungan, Pelayanan kesehatan, dan Koperasi aktif

dengan nilai korelasi sebesar 0,773;0,751; 0,708; 0,488; 0,483; 0,408;

0,397; 0,185; 0,111; 0,37.

Dengan demikian prioritas utama kebijakan untuk

meningkatkan fasiltas pelayanan umum adalah fasilitas pendidikan.

Berikut ini adalah kondisi indikator di masing-masing Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Timur:

Tabel 8.9
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Kategori Masing-Masing Indikator di Kabupaten/Kota Provinsi
Jawa Timur

No Kabupaten/
Kota

FP
U
1

FP
U
2

FP
U
3

FP
U
4

FP
U
5

FP
U
6

FP
U
7

FP
U
8

FP
U
9

FP
U
10

FP
U
11

1 Pacitan - - + - - - - + + + +
2 Ponorogo - + + - - - - + + + +
3 Trenggalek - - - - - - - - - - -
4 Tulungagung - + + - - - - - + - -
5 Blitar - + - - - + - - - + +
6 Kediri - + - + - - - + - - -
7 Malang - + + + + + - + + + +
8 Lumajang - + + - - - - - + + +
9 Jember - + + + + - - + + - -

10 Banyuwangi - - - + + + + - + - +
11 Bondowoso - - - - - - + + - - +
12 Situbondo - - + - + - - - - - -
13 Probolinggo - + + - - - + + + + -
14 Pasuruan - + + + - + - - - - +
15 Sidoarjo - + - + + - - + - - +
16 Mojokerto - + + + - + + - - + +
17 Jombang - + + + + + + + + + +
18 Nganjuk - + - - - - - - + + -
19 Madiun - - - - - - - - - - +
20 Magetan - - + - - - + + + - -
21 Ngawi - - - - - - + + + + +
22 Bojonegoro - + + + - - - + - + +
23 Tuban - + - - - + - - + + +
24 Lamongan - - + + + + + + - + +
25 Gresik - + + + - + - - + + +
26 Bangkalan - - - - - + - + + + +
27 Sampang - + + - - - - - - - +
28 Pamekasan - + + - - - - + + + +
29 Sumenep - + + + - - - - - - +
30 Kota Kediri + - + - - - + + + + +
31 Kota Blitar + - + - - + + + + - -
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32 Kota Malang - - + + - - + + - - -
33 Kota

Probolinggo
+ - + - - - + - + + -

34 Kota
Pasuruan

+ - + - - - + + + + -

35 Kota
Mojokerto

+ - + - - - - + + - +

36 Kota Madiun + - + - - - + + + + +
37 Kota

Surabaya
- + - + + + - - - - +

38 Kota Batu + - + + - + - - - + -
Jawa Timur 61 37

78
77
4

91
5

18
89

2.6
3

0.3
5

54.
4

42.
2

89.
6

80.
3

Keterangan:
+ = Nilai Kab/Kota lebih tinggi dari nilai Provinsi Jawa Timur
- = Nilai Kab/kota lebih Rendah dari nilai Provinsi Jawa Timur
FPU 1 = Ketersediaan Sekolah FPU 6 = Kunjungan Wisatawan FPU
11 = Koperasi Aktif
FPU 2 = Kondisi Bangunan SD Baik FPU 7 = Lapangan Olahraga
FPU 3 = Rasio Guru Murid (Tk. Menengah) FPU 8 = Pelayanan
Jaminan Sosial
FPU 4 = Kondisi Bangunan SMA Baik FPU 9 = Kebersihan
Lingkungan
FPU 5 = Kondisi Bangunan SMP Baik FPU 10 = Pelayanan
Kesehatan
Sumber: Analsis Peneliti

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya bahwa

Ketersediaan sekolah merupakan indikator yang paling berperan

penting terhadap pelayanan umum, maka Kabupaten/Kota yang masih

memiliki nilai ketersediaan sekolah rendah (dibawah nilai provinsi)

harus dijadikan fokus utama dalam kebijakan. Kabupaten/Kota yang

memiliki ketersediaan sekolah rendah yaitu seluruh Kabupaten (29) di

Jawa Timur dan 2 Kota yaitu Kota Malang dan Kota Surabaya
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Indikator bangunan SD baik yang masih rendah yaitu

Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo,

Madiun, Magetan, Ngawi, Lamongan, Bangkalan, Kota Kediri, Kota

Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota

Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Batu.

Indikator rasio guru murid yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Trenggalek, Blitar, Kediri, Banyuwangi, Bondowoso,

Sidoarjo, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Tuban, Bangkalan, dan Kota

Surabaya.

Indikator bangunan SMA baik yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar,

Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Nganjuk, Madiun,

Magetan, Ngawi, Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota

Kediri, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota

Mojokerto, dan Kota Madiun.

Indikator bangunan SMP baik yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar,

Kediri, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto,

Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Gresik,

Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar,

Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto,

Kota Madiun, dan Kota Batu.

Indikator kunjungan wisatawan yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri,

Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sidoarjo,
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Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Sampang,

Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo,

Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

Indikator lapangan olahraga yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar,

Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo,

Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, Sumenep, Kota Mojokerto, Kota Surabaya dan Kota Batu.

Indikator pelayanan jaminan sosial yang masih rendah terdapat

di Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Lumajang,

Banyuwangi, Situbondo, Pasuruan, Mojokerto, Nganjuk, Madiun,

Tuban, Gresik, Sampang, Sumenep, Kota Probolinggo, Kota Surabaya

dan Kota Batu.

Indikator kebersihan lingkungan yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Trenggalek, Blitar, Kediri, Bondowoso, Situbondo,

Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Madiun, Bojonegoro, Lamongan,

Sampang, Sumenep, Kota Malang, Kota Surabaya dan Kota Batu.

Indikator pelayanan kesehatan yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Jember, Banyuwangi,

Bondowoso, Situbondo, Pasuruan, Sidoarjo, Madiun, Magetan,

Sampang, Sumenep, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, dan

Kota Surabaya.

Indikator koperasi aktif yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Jember, Situbondo,
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Probolinggo, Nganjuk, Magetan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota

Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kota Batu.

8.6.1.3. Analisis Faktor Iklim Investasi

Hasil uji korelasi antar variabel independen (Iklim Investasi)

ada pada output KMO and Bartlett’s Test sebagai berikut:

Tabel 8.10

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

.521

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 49.684

df 10

Sig. .000

Sumber: Analisis Peneliti

Nilai KMO and Bartlett’s Test untuk korelasi antar variabel

yang diinginkan adalah > 0,5. Signifikansi penelitian adalah 0,05.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui nilai KMO sebesar 0,521

yang artinya lebih besar dari 0,5. Sementara itu, signifikansi yang

dihasilkan dari Bartlett’s Test sebesar 0,000. Dengan demikian, maka

dapat dikatakan bahwa variabel dan sampel yang digunakan

memungkinkan untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Selanjutnya,

untuk melihat variabel yang paling berperan terhadap kekuatan daerah

dapat diperhatikan tabel loading factor sebagai berikut:

Tabel 8.11
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Nilai Loading Factor Iklim Investasi

No Indikator Nilai Loading
Factor

1 Jumlahinvest .875
2 Unitinvestasi .655
3 Pertumbuhanindustri .644
4 IDB .632
5 Luaspanen .359

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan pada tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa

indikator yang berperan paling penting dalam iklim investasi adalah

Jumlah Investasi dengan nilai korelasi sebesar 0,875. Berikutnya

secara berturut-turut yaitu unit investasi, pertumbuhan industri, IDB

dan luas panen dengan nilai korelasi sebesar 0,655; 0,644; 0,632; dan

0,359.

Dengan demikian prioritas utama kebijakan untuk

meningkatkan iklim investasi adalah meningkatkan jumlah investasi.

Berikut ini adalah kondisi indikator di masing-masing Kabupaten/Kota

Provinsi Jawa Timur:

Tabel 8.12
Kategori Masing-Masing Indikator di Kabupaten/Kota Provinsi

Jawa Timur
No Kabupaten/Kota Jumlah

Investasi
Unit

Investasi
Pertumbuhan

Industri
IDB Luas

Panen
1 Pacitan - - - - -
2 Ponorogo - - - - +
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3 Trenggalek - - - + -
4 Tulungagung - - - - -
5 Blitar - - - + +
6 Kediri - - - - +
7 Malang - - - - +
8 Lumajang - + - - -
9 Jember - - - - +

10 Banyuwangi - - - - -
11 Bondowoso - + - - +
12 Situbondo - + + - +
13 Probolinggo - - - - +
14 Pasuruan + - - - +
15 Sidoarjo + + - + -
16 Mojokerto - - - + -
17 Jombang - - + + -
18 Nganjuk - - - - -
19 Madiun - - - - -
20 Magetan - - - + -
21 Ngawi - - + - -
22 Bojonegoro - - - - +
23 Tuban + - - - +
24 Lamongan - - - - +
25 Gresik - - - + -
26 Bangkalan - - - - +
27 Sampang - - - - +
28 Pamekasan - - - - +
29 Sumenep - + - + +
30 Kota Kediri - - + + -
31 Kota Blitar - - - + -
32 Kota Malang - - - + -
33 Kota Probolinggo - - - + -
34 Kota Pasuruan - - - + -
35 Kota Mojokerto - - - + -
36 Kota Madiun - - - + -
37 Kota Surabaya + + + + -
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38 Kota Batu + - + + -
Jawa Timur 2.04 1774 5.93 65.09 30996

Keterangan:
Tinggi = Nilai Indikator > Nilai Rata-rata
Rendah = Nilai Indikator < Nilai Rata-rata

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan analisis pada pembahasan sebelumnya bahwa

jumlah investasi merupakan indikator yang paling berperan penting

terhadap iklim investasi, maka Kabupaten/Kota yang masih memiliki

jumlah investasi rendah harus menjadi fokus kebijakan. Indikator

jumlah investasi yang masih rendah terdapat di Kabupaten Pacitan,

Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang,

Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo,

Probolinggo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan,

Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota

Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

Indikator unit usaha investasi yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar,

Kediri, Malang, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, Pasuruan,

Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro,

Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota

Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan,

Kota Mojokerto, Kota Madiun, dan Kota Batu.
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Indikator pertumbuhan industri yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar,

Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso,

Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Madiun,

Magetan, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan,

Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Blitar, Kota Malang, Kota

Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

Indikator IDB yang masih rendah terdapat di Kabupaten

Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Kediri, Malang, Lumajang, Jember,

Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,

Nganjuk, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan,

Sampang, dan Pamekasan.

Indikator luas lahan (panen) yang masih rendah terdapat di

Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Lumajang,

Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun,

Magetan, Ngawi, Gresik, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota

Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota

Surabaya, dan Kota Batu.
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BAB IX

DAYA SAING DAERAH DAN KINERJA

PEMBANGUNAN

Pembahasan bab ini mempunyai tujuan instruksional umum

untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai

pengukuran dan daya saing daerah. Sedangkan instruksional khusus

dari pembelajaran pada bab ini adalah mahasiswa mampu memahami,

menghitung dan mengaplikasikan analisis pengaruh daya saing

terhadap kinerja pembangunan daerah.

9.1. Analisis Tipologi Masing-Masing Indikator

9.1.1 Tipologi Kekuatan Daerah

Tipologi ini digunakan untuk mengetahui pola kekuatan daerah

dibandingkan dengan Kinerja Ekonomi masing-masing

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan analisis pada

pembahasan sebelumnya, maka dapat digambarkan tipologi kekuatan

daerah sebagai berikut.
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Gambar 9.1

Tipologi Kekuatan Daerah

Sumber: Analisis Peneliti

Kuadran I adalah kuadran yang menggambarkan kinerja

ekonomi dan kekuatan daerah tinggi. Daerah yang berada pada posisi

ini cenderung kabupaten/kota-kota besar, dimana aksesbilitas di

daerah ini sudah baik serta sumber daya manusia yang ada tergolong

tinggi.
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Kuadran II adalah kuadran yang menggambarkan kinerja

ekonomi tinggi tetapi kekuatan daerah rendah, daerah yang berada

pada posisi ini cenderung merupakan daerah berkembang dan

berdekatan dengan kabupaten/kota besar di Jawa Timur. Daerah-

daerah ini merupakan daerah yang lokasinya berdekatan dengan

kota/kabupaten besar sehingga aksesbilitasnya cenderung relatif lebih

mudah serta tingkat perekonomiannya lebih tinggi.

Kuadran III adalah kuadran yang menggambarkan kinerja

ekonomi rendah tetapi kekuatan daerah tinggi. kabupaten/kota yang

berada pada posisi kuadran ini cenderung sebagai daerah berkembang.

Kuadran IV adalah kuadran yang menggambarkan kinerja

ekonomi dan kekuatan daerah rendah. Daerah yang berada diposisi

kuadran ini pada umumnya adalah daerah yang secara geografis cukup

jauh dari pusat ekonomi dan cenderung berada dikawasan pinggiran,

secara umum daerah-daerah ini bisa digolongkan daerah kurang

berkembang dimana tingkat aksesbilitasnya kurang.

Berdasarkan pada gambar diatas, daerah yang masuk kategori I

(Kinerja Ekonomi dan Kekuatan Daerah Tinggi) adalah Kabupaten

Trenggalek, Tulungagung, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk,

Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun,

Kota Surabaya dan Kota Batu. Daerah yang masuk kategori II

(Kinerja EkonomiTinggi tetapi Kekuatan Daerah Rendah) yaitu

Kabupaten Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Lamongan Jember,

Banyuwangi, Pasuruan, dan Bojonegoro.

Daerah yang masuk kategori III (Kinerja Ekonomi Rendah

Tetapi Kekuatan Daerah Tinggi) yaitu Kabupaten Ponorogo, Magetan,

Kota Blitar, Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan Sedangkan Daerah

yang masuk kategori IV (Kinerja Ekonomi dan Kekuatan Daerah
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Rendah) yaitu Kabupaten Pacitan, Bondowoso, Situbondo,

Probolinggo, Madiun, Tuban, Sampang, Pamekasan, Sumenep.

Berdasarkan analisis tipologi kekuatan daerah dapat diperoleh

hasil sebagai berikut: Pertama, Kuadran I adalah kuadran yang

menggambarkan kinerja ekonomi dan kekuatan daerah tinggi. Daerah

yang berada pada posisi ini cenderung kabupaten/kota-kota besar,

dimana aksesbilitas di daerah ini sudah baik serta kualitas sumber

daya manusia yang ada tergolong tinggi. Selain itu kabupaten/kota

yang masuk dalam kuadran ini termasuk dalam daerah yang

perekonomiannya sudah maju. Daerah yang tergolong pada kuadran 1

yaitu, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, Kota Kedri, Kota

Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya. Daerah ini

merupakan daerah basis industri serta daerah yang berada atau

berdekatan dengan kawasan pusat pendidikan. hal ini dapat dilihat dari

besarnya tingkat perkapita, jumlah penduduk yang berijazah SMA dan

perguruan tinggi serta indeks pembangunan manusia di daerah

tersebut melebihi nilai rata-rata Jawa Timur. Contohnya adalah Kota

Surabaya, yaitu besarnya tingkat Indeks Pembangunan manusia

sejumlah 78,08 lebih besar dibandingkan nilai Jawa Timur yaitu

71,63, tingkat angka melek huruf Kota Surabaya sebesar 95.5

sedangkan Jawa Timur hanya 89,2579.

Sedangkan untuk Kabupaten Trenggalek, Tulungagung dan

Nganjuk adalah  daerah yang bukan tergolong kawasan industri tetapi

masuk dalam kategori kuadran I karena kabupaten tersebut tingkat

angka melek huruf serta indeks pembangunan manusianya tinggi

sehingga daerah ini tergolong daerah yang memliki modal sumber

daya manusia yang tinggi. Kondisi ini tercermin dari besarnya tingkat

IPM trenggalek sebesar 74.08, Tulungagung sebesar 74,09 dan
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Nganjuk sebesar 71.7 lebih besar dibandingkan tingkat IPM Jawa

Timur yaitu 71,6.

Kota Batu termasuk kabupaten yang masuk dalam kuadran I

sebab secara geografis kota Batu terletak pada kawasan yang

berdekatan dengan daerah pusat pendidikan. Selain itu sebagai

kawasan wisata daerah ini memberikan aksesbilitas yang lebih mudah

sehingga mampu mendorong tingkat ekonomi masyarkat dan

kemudian akan mendorong pendapatan dan kesejahteraan masyarat,

kondisi ini terlihat dari indikator kekuatan daerah yang menunjukan

tingginya indeks pembangunan manusia di Kota Batu dibandingkan

jawa Timur yaitu IPM Kota Batu sebesar 75,44 sedangkan Jawa

Timur sebesar 71,63.
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Gambar 9.2
Peta Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Tipologi

Kekuatan Daerah

Sumber: Analisis Peneliti

Kedua, Kuadran II adalah kuadran yang menggambarkan kinerja

ekonomi tinggi tetapi kekuatan daerah rendah, daerah yang berada

pada posisi ini cenderung merupakan daerah berkembang dan

berdekatan dengan kabupaten/kota besar di Jawa Timur. Daerah yang

masuk dalam kuadran iniadalah Kabupaten Blitar, Kediri, Malang,

Lumajang, Pasuruan, daerah ini merupak daerah yang lokasinya

berdekatan dengan kota/kabupaten besar sehingga aksesbilitas lebih

mudah serta tingkat perekonomiannya lebih tinggi. Kabupatan/kota

pada daerah ini cenderung nilai indikator kekuatan daerahnya lemah

hal ini dapat dilihat dari tingkat perkapita yang rendah,  serta jumlah

penduduk yang berijazah SMA dan perguruan tinggi masih rendah

dibawah nilai Jawa Timur. Contohnya adalah  Kabupaten Malang

dimana besarnya tingkat IPM sebesar 71,53 sedangkan Jawa Timur

71,63, angka perkapita Malang sebesar 18,67 sedangkan Jawa Timur
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29,620 dan jumlah penduduk yang berijazah SMA kabupaten Malang

sebesar 16,84 sedangkan Jawa Timur 21,22.

Kabupaten Banyuwangi termasuk kabupaten terbesar ke 2 di

Jawa Timur tetapi kekuatan daerahnya relatif rendah hal ini

disebabkan karena rendahnya tingkat IPM yaitu 69,82, angka melek

huruf 90,2 serta jumlah penduduk yang berijazah SMA 17,97. Ketiga

indikator tersebut keseluruhan nilainya dibawah capaian Jawa Timur.

Ketiga, Kuadran III adalah kuadran yang menggambarkan

kinerja ekonomi rendah tetapi kekuatan daerah tinggi. Kabupaten/kota

yang masuk dalam kuadran ini adalah Kabupaten Ponorogo, Magetan,

Kota Blitar, Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan. daerah yang berada

pada posisi kuadran ini cenderung merupakan kabupaten/kota yang

cenderung dekat dengan daerah-daerah pusat pendidikan, sehingga

akses terhadap informasi maupun pendidikan lebih mudah, hal ini

tercermin dari tingkat indikator Angka Partisipasi Murni SD-SMA,

IPM dan yang berijazah SD-SMA tinggi dibandingkan dengan nilai di

Jawa Timur. Sebagai contoh adalah Kota Probolinggo memiliki nilai

APM SMA lebih tinggi yaitu 103,12 sedang Jawa Timur

100,74.Kabupaten magetan juga meliki tingkat IPM yang besar

dibanding Jawa Timur yaitu 73,59 sedangkan Jawa Timur 71,63.

Keempat, Kuadran IV adalah kuadran yang menggambarkan

kinerja ekonomi dan kekuatan daerah rendah. Daerah yang berada

diposisi kuadran ini pada umumnya adalah daerah yang secara

geografis cukup jauh dari pusat ekonomi dan cenderung berada

dikawasan pinggiran, secara umum daerah-daerah ini bisa

digolongkan daerah kurang berkembang serta aksesbilitasnya kurang.

Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ini adalah Kabupaten

Pacitan, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Sampang, Pamekasan,
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Sumenep. Kondisi ini sejalan dengan hasil analisis berkaitan kekuatan

daerah, dimana beberapa indikator kekuatan daerah dibawah rata-rata

provinsi. Sebagai contoh dari hasil perhitungan indikator kekuatan

daerah adalah tingkat angka melek huruf dikawasan madura yaitu

bangkalan sebesar 79,9, sampang 70,7, dan pamekasan 83,7 masih

dibawah tingkat AMH di Jawa Timur sebesar 89,25. Sedangkan

tingkat IPM dikawasan tersebut juga masih dibawah angka Jawa

Timur sebesar 71.63.

Sedangkan Kabupaten Madiun dan Tuban yang juga masuk

dalam kuadran ke IV yang memilki angka indikator kekuatan daerah

dibawah Jawa Timur. Walaupun daerah ini termasuk daerah yang

secara geografis tidak terlalu jauh dengan kabupaten/kota-kota besar

tetapi indikator kekuatan daerahnya lemah. Contohnya adalah

indikator indeks pembangunan manusia kabupaten madiun dan tuban

yang dibawah angka Indeks pembangunan manusia jawa Timur yaitu

71.63.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa peran kualitas SDM

sangatlah penting bagi suatu daerah, hal tersebut terlihat dari daerah-

daerah yang memiliki kualitas SDM tinggi telah berada pada kuadran

I. Hasil ini mendukung sebagaimana yang disampaikan oleh Sjafi’i

dan Hidayati (2009) bahwa Tersedianya SDM yang berkualitas

merupakan syarat penting berlangsungnya pembangunan ekonomi

secara berkesinambungan. Pengalaman pembangunan ekonomi negara

macan Asia (Korea Selatan, Singapura, Taiwan, Hongkong)

membuktikan investasi modal manusia (lewatproses pendidikan) lebih

“mujarab” dibanding investasi fisik (gedung, infrastruktur lainnya).

9.1.2. Tipologi Pelayanan Umum
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Tipologi ini digunakan untuk mengetahui pola pelayanan umum

dibandingkan dengan Kinerja Ekonomi masing-masing

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan analisis pada

pembahasan sebelumnya, maka dapat digambarkan tipologi pelayanan

umum sebagai berikut.

Gambar 9.3
Tipologi Pelayanan Umum

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan pada gambar diatas, daerah yang masuk kategori I

(Kinerja Ekonomi dan Fasilitas Umum Tinggi) adalah Kabupaten

Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Mojokerto, Jombang,

Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Madiun,

Kota Surabaya.Daerah yang masuk kategori II (Kinerja

EkonomiTinggi tetapi Fasilitas Umum Rendah) yaitu Kabupaten

Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Pasuruan, Sidoarjo,

Nganjuk, Bojonegoro, Lamongan, kota Batu.
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Daerah yang masuk kategori III (Kinerja EkonomiRendah Tetapi

Fasilitas Umum Tinggi) yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Magetan,

Ngawi,Bangkalan, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota

Pasuruan.Sedangkan Daerah yang masuk kategori IV (Kinerja

Ekonomi dan Fasilitas Umum Rendah) yaitu Kabupaten Bondowoso,

Situbondo, Probolinggo, Madiun, Tuban, Sampang, Pamekasan,

Sumenep.

Berdasarkan analisis fasilitas pelayanan umum dapat diperoleh

hasil sebagai berikut: Pertama, Kuadran I adalah kuadran yang

menggambarkan kondisi kinerja ekonomi dan Fasilitas Pelayanan

umum tinggi. Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ini

cenderung daerah yang memiliki karakteristik sebagai daerah

pendidikan, pariwisata, atau industri. Kabupaten/kota yang masuk

kuadran ini memiliki aksesbilitas yang mudah dan fasiltas umum yang

memadai. Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ini adalah

Kabupaten Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Mojokerto,

Jombang, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota

Madiun, Kota Surabaya.

Gambar 9.4
Peta Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan

Tipologi Fasilitas Pelayanan Umum
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Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator pelayanan

umum dapat diketahui bahwa kabupaten/kota yang masuk dalam

kuadran ke I ini merupakan daerah yang tingkat pencapaian indikator

pelayanan umumnya lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur.

Contohnya adalah Kota Kediri, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun,

merupakan daerah maju, dimana ketersedian fasilitas dan aksesbilitas

didaerah tersebut lebih tinggi hal ini dapat dilihat dari tingginya

pencapaian angka indikator pelayanan kesehatan yang berada diatas

angka Jawa Timur yaitu lebih dari 89,57, angka indikator kebersihan

lingkungan juga berada diatas Jawa Timur yaitu lebih dari 42,21, serta

jumlah indikator ketersedian sekolah yang berada diatas angka Jawa

Timur yaitu 61. Untuk kabupaten malang, Lumajang, Jember,

Banyuwangi, Mojokerto dan Gresik merupakan kabupaten yang

memliki tingkat pelayanan kesehatan dan kebersihan lingkungan

diatas jawa timur yaitu sebesar 89,57 dan 42,21. Sedangkan dua

kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran I ini adalah Kota Surabaya

dan Kabupaten Jombang,  walaupun kedua daerah tersebut tingkat

ketersediaan sekolah, pelayanan kesehatan serta kebersihan
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lingkungan rendah, tetapi fasilitas bangunan SD sampai SMA yang

dalam kondisi baik berjumlah banyak, yaitu lebih dari  jumlah di Jawa

Timur berkisar diatas 3850 untuk bangunan SD, bangunan SMP

1889,79, dan bangunan SMA 915,816.

Kedua, Kuadran II adalah kuadran yang menggambarkan

kondisi kinerja ekonomi tinggi tetapi fasilitas pelayanan umum

rendah. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori ini cenderung

daerah yang berdekatan dengan pusat dengan kabupaten/kota-kota

besar sehingga daerah ini terkena eksternalitas positif kota besar

tersebut, tetapi penyedian fasilitas umum lebih terkonsentrasi pada

daerah-daerah atasnya. Kabupaten/kota yang tergolong dalam kuadran

ini adalah Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri,

Pasuruan, Sidoarjo, Nganjuk, Bojonegoro, Lamongan, Kota Batu.

Sebagai contoh adalah kabupaten pasuruan karena tingkat ketersedian

sekolah rendah yaitu 13% hal ini berbanding terbalik dengan jumlah

di Kota Pasuruan yang mencapai 86%. Selain itu kabupaten Blitar

menunjukan kondisi yang sama yaitu ketersediaan sekolah hanya 24%

lebih rendah dibandingkan kota blitar dan provinsi Jawa Timur.

Ketiga, Kuadran III adalah kuadran yang menggambarkan

kondisi kinerja ekonomi rendah tetapi fasilitas pelayanan umum.

Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ini cenderung daerah

yang tidak terlalu dekat dengan pusat perekonomian atau jauh dari

pusat industri sehingga lingkungan dari kota/kabupaten tersebut

bersih, selain itu daerah yang masuk dalam kuadran ini merupakan

daerah yang ketersedian fasilitas umum cukup memadai serta akses

terhadap fasilitas kesehatan mudah. Daerah yang yang masuk dalam

kategori kuadran ini adalah Kabupaten Pacitan, Ponorogo. indikator

pelayanan kesehatan diatas angka 89,57, kebersihan lingkungan diatas
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42,21, koperasi aktif diatas 80,25, dan pelayanan kepesertaan jaminan

sosial diatas 54,45.  Sedangkan kota yang masuk dalam kuadran ini

adalah kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, ketiga kota ini

memiliki jumlah ketersediaan sekolah yang melebihi angka di provinsi

Jawa Timur yaitu lebih dari 61. Magetan, Ngawi, dan Bangkalan

adalah kabupaten juga termasuk dalam daerah yang masuk dalam

kuadran ke III, dimana indikator koperasi aktif dan pelayanan

kepesertaan jaminan sosial lebih tinggi dari angka rata-rata provinsi

Jawa Timur yaitu diatas 80,25 dan 54,45.

Keempat, Kuadran IV adalah kuadran yang menggambarkan

kondisi kinerja ekonomi dan fasilitas pelayanan umum  rendah.

Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ini daerah yang tingkat

fasilitas umumnya buruk, hal ini dapat dilihat dari indikator penilaian

fasilitas pelayanan umum yang menunjukan angka dibawah rata-rata.

Pada umumnya daerah yang masuk kuadran ini merupakan daerah-

daerah yang secara geografis berada di kawasan-kawasan pinggiran

sehingga aksesbiltasnya sulit. Kabupaten/kota yang masuk dalam

kuadran ini adalah Kabupaten Bondowoso, Situbondo, sebab

kabupaten ini menunjukan angka pelayanan kesehatan 73,67 dan

kebersihan lingkungan sebesar 31,09 lebih rendah dari nilai Jawa

Timur.  Probolinggo, Madiun, Tuban, daerah yang  ketersediaan

sekolahnya rendah serta fasilitas banguanan yang ada kurang

memadai, hal ini tergambar dari hasil perhitungan indikator

ketersedian sekolah yang renda dibawah 61 dan bangunan baik SMA

yang masih dibawah Jawa Timur yaitu dibawah 915,816.

Kabupaten Sampang, Pamekasan,  dan Sumenep, termasuk

daerah yang indikator pelayanan umumnya rendah hal ini karena

lokasi kabupaten yang berada dikawasan kepulauan madura yang baru
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sedang tumbuh menjadi daerah berkembang, selain itu juga tercermin

dari perhitungan indikator pelayanan umum yaitu indikator

ketersedian sekolah yang masih begitu rendah dibawah angka Jawa

Timur yaitu 61.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan

memiliki peran yang penting dalam pelayanan pemerintah terhadap

masyarakat. Daerah-daerah yang berada pada kuadran I telah memiliki

fasilitas pendidikan yang memadai. Hasil ini mendukung penelitian

dari Sitepu dan Sinaga (2003) mengkaji mengenai dampak investasi

sumber daya manusia terhadap kemiskinan diperoleh hasil bahwa

Investasi sumberdaya manusia untuk pendidikan dapat menurunkan

poverty incidence, poverty depth dan poverty severity kecuali untuk

rumah tangga bukan pertanian golongan atas di desa, bukan angkatan

kerja di kota dan bukan pertanian golongan atas di kota, sedangkan

investasi kesehatan hanya di rumahtangga bukan pertanian golongan

atas di kota yang mengalami peningkatan sementara rumahtangga

lainnya mengalami penurunan indeks kemiskinan.

9.1.3. Tipologi Iklim Investasi

Tipologi ini digunakan untuk mengetahui pola Iklim Investasi

dibandingkan dengan Kinerja Ekonomi masing-masing

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan analisis pada

pembahasan sebelumnya, maka dapat digambarkan tipologi iklim

investasi sebagai berikut:

Gambar 9.5
Tipologi Iklim Investasi
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Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan pada gambar diatas, daerah yang masuk kategori I

(Kinerja Ekonomi dan Iklim Investasi Tinggi) adalah Kabupaten

Blitar, Malang, Sidoarjo, Jombang, Lamongan, Gresik, Kota Kediri,

Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Kota Batu Daerah

yang masuk kategori II (Kinerja Ekonomi Tinggi tetapi Iklim Investasi

Rendah) yaitu Kabupaten Trenggalek, Tulungagung, Kediri,

Lumajang, Jember, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Nganjuk,

Bojonegoro, Kota Madiun.

Daerah yang masuk kategori III (Kinerja EkonomiRendah Tetapi

Iklim Investasi Tinggi) yaitu Kabupaten Situbondo, Sampang,

Sumenep, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan. Sedangkan

Daerah yang masuk kategori IV (Kinerja Ekonomi dan Iklim Investasi

Rendah) yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Bondowoso,

Probolinggo, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Bangkalan,

Pamekasan.
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Berdasarkan analisis iklim investasi dapat diperoleh hasil

sebagai berikut: Pertama, Kuadran I adalah kuadran yang

menggambarkan kondisi kinerja ekonomi dan iklim investasi tinggi.

Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori ini merupakan daerah

yang cenderung tergolong dalam daerah industri. Tingkat

Pertumbuhan industri, jumlah investasi, unit investasi, IDB atau luas

panen di daerah yang masuk kuadran ini lebih tinggi. Kabupaten/kota

yang masuk dalam kuadran I adalah Kabupaten Blitar, Malang,

Sidoarjo, Jombang, Lamongan, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang,

Kota Mojokerto, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Kabupaten/kota yang

masuk dalam kawasan ini pada umumnya memiliki tingkat indikator

iklim investasi diatas Jawa Timur. Sebagai contoh yaitu kabupaten

adalah kota malang dan kota surabaya, tingkat IDB dan pertumbuhan

ekonominya lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur yaitu pertumbuhan

ekonomi diatas 6,55 dan IDB diatas 65,08. Sedangkan untuk

kabupaten Blitar, Malang dan Lamongan adalah kawasan yang tingkat

jumlah luas panennya paling tinggi yaitu diatas nilai provinsi Jawa

Timur. Untuk kota Batu dan Jombang merupakan daerah yang

pertumbuhan industrinya lebih tinggi dibanding Jawa Timur yaitu

berada diatas 5,93%.
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Gambar 9.6
Peta Kabupaten/Kota di Jawa Timur Berdasarkan Tipologi Iklim

Investasi

Sumber: Analisis Peneliti

Kedua, Kuadran II adalah kuadran yang menggambarkan kondisi

kinerja ekonomi tinggi dan iklim investasi rendah. Kabupaten/kota

yang masuk dalam kategori ini cenderung sebagai daerah berkembang,

dimana iklim investasinya rendah. Kondisi demikian akibat dari

jumlah industri dan unit investasi serta faktor-faktor lain yang

mempengaruhi investasi dikawasan tersebut rendah. Kabupaten/kota

yang masuk dalam kategori kuadran ke II adalah Kabupaten

Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Banyuwangi,

Pasuruan, Mojokerto, Nganjuk, Bojonegoro, Kota Madiun. Secara

keseluruhan kabupaten maupun kota yang masuk dalam kuadran ini

tingkat pertumbuhan industrinya rendah berada dibawah nilai provinsi

Jawa Timur yaitu dibawah 5,93 sedangkan tingkat jumlah investasinya

berada dibawah 2,04 dari pencapaian provinsi Jawa Timur.
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Ketiga, Kuadran III adalah kuadran yang menggambarkan

kondisi kinerja ekonomi rendah tetapi iklim investasi tinggi.

Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori kuadran ke III cenderung

daerah yang mulai berkembang dimana ketersediaan unit investasi,

jumlah investasi, IDB, luas panen beserta pertumbuhan industri

sedang mengalami peningkatan tetapi kinerja ekonomi rendah.

Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ini adalah kabupaten

Situbondo, Sampang, Sumenep, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota

Pasuruan.

Kabupaten situbondo merupakan kabupaten yang berada

dikawasan pinggiran provinsi Jawa Timur, daerah tersebut cukup

dengan daerah pusat perekonomian tetapi tingkat pertumbuhan

industri di kabupaten tersebut sangat tinggi yaitu 14,69% atau berada

diatas tingkat pertumbuhan Jawa Timur yang hanya 5,93 %.

Sedangkan kabupaten sumenep dan sampang merupakan daerah yang

memliki luas panen tinggi dibandingkan dengan provinsi Jawa Timur

yaitu 30996,2. Sealin  itu Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota

Pasuruan. Yang termasuk dalam daerah kuadran III merupakan daerah

yang memiliki tingkat IDB nya tinggi diatas angka provinsi Jawa

Timur yaitu 65,08%.

Keempat, Kuadran IV adalah kuadran yang menggambarkan

kondsisi kinerja ekonomi rendah iklim investasi rendah.

Kabupaten/kota yang tergolong dalam kuadran ini merupakan daerah

yang ketersedian fasilitas investasi beserta perkembangan industrinya

rendah. Secara umum daerah-daerah tersebut bukan merupakan

kawasan industri sehingga akses investasi rendah. Kabupaten/kota

yang tergolong dalam kuadran ke 4 adalah kabupaten Kabupaten

Bondowoso, Probolinggo, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban,
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Bangkalan, Pamekasan. Secara umum daerah yang masuk dalam

kategori ini indikator iklim investasinya rendah. Sebagai contoh

adalah kabupaten probolinggo, bangkalan dan pamekasan, angka

capaian indikator pertumbuhan industri sebesar 0,365 % berada

dibawah angka Provinsi Jawa Timur sebesar 5,93. Capaian angka

jumlah investasi sebesar 0,12 dibawah angka Jawa Timur yaitu 2,04%,

capaian angka unit investasi sebesar 775 dibawah angka Jawa Timur

sebesar 1774,03 dan capaian IDB sebesar 64,48 lebih rendah dibawah

angka Jawa Timur yaitu 65,08. Kabupaten bangkalan dan kabupaten

pamekasan secara umum secara umum sama dengan kabupaten

probolinggo yaitu capaian keempat indikator iklim investasi tersebut

dibawah angka jawa timur walaupun ketiga daerah merupakan daerah

yang tingkat luas panennya tinggi dibandingkan capaian provinsi Jawa

Timur. Sedangkan untuk kabupaten Madiun, Magetan dan Ngawi

secara umum angka capaian indikator jumlah investasi, unit investasi

dan luas panen rendah dibawah capaian Jawa Timur yaitu berada

dibawah 2,04% untuk indikator jumlah investasi, unit investasi

dibawah 1774,04, dan tingkat luas panen dibawah 30996,2.

9.1.4. Tipologi Daya Saing

Tipologi ini digunakan untuk mengetahui pola Daya Saing

dibandingkan dengan Kinerja Ekonomi masing-masing

Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Berdasarkan analisis pada

pembahasan sebelumnya, maka dapat digambarkan tipologi iklim

investasi sebagai berikut:
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Gambar 9.7
Tipologi Daya Saing

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan pada gambar diatas, daerah yang masuk kategori I

(Kinerja Ekonomi dan Daya Saing Tinggi) adalah Kabupaten Malang,

Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Gresik, Kota Kediri,

Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Mediun, Kota Surabaya, Kota

Batu. Daerah yang masuk kategori II (Kinerja EkonomiTinggi tetapi

Daya Saing Rendah) yaitu Kabupaten Bojonegoro, Nganjuk,
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Lamongan, Pasuruan, Jember, Lumajang, Kediri, Blitar, Tulungagung,

Trenggalek.

Daerah yang masuk kategori III (Kinerja EkonomiRendah Tetapi

daya Saing Tinggi) yaitu Kabupaten Ponorogo, Magetan, Ngawi, Kota

Blitar, Kota Pasuruan, dan Kota Probolinggo. Sedangkan Daerah yang

masuk kategori IV (Kinerja Ekonomi dan Daya Saing Rendah) yaitu

Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Tuban,

Madiun, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Pacitan.

Gambar 9.8
Posisi Daya Saing Masing-Masing Kabupaten/Kota di Jawa

Timur



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 270

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan analisis daya saing dapat diperoleh hasil sebagai

berikut: Pertama, Kuadran I adalah kuadran yang menggambarkan

kondisi kinerja ekonomi dan daya saing tingi. Kabupaten/kota yang

masuk dalam kuadran ke I cenderung sebagai daerah industri  atau

daerah yang memiliki keunggulan komparatif ataupun kompetitif.

Kabupaten  Malang dan Kota  Batu termasuk dalam daerah yang

masuk kuadran ke I sebab kedua daerah ini memliki sumberdaya

berupa pertanian yang luas dibandingkan kabupaten/kota yang lain,

selain itu berdasarkan tipologi fasilitas pelayanan umum dan Iklim

investasi kedua daerah ini merupakan daerah yang menempanti urutan

rangking atas dari 38 kabupaten, artinya kabupaten Malang dan Kota

Batu memiliki daya saing yang tinggi. Kabupaten Sidoaro, Mojokerto,

Jombang, Gresik, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota

Madiun, Kota Surabaya termasuk dalam daerah yang berada di

kuadran ke I, kabupaten/kota-kota tersebut memiliki karakteristik kota

industri dimana tingkat perkembangan daerahnya berjelan cukup

pesat, hal ini dapat dilihat dari hasil tipologi kekuatan daerah, tipologi

iklim investasi, serta tipologi pelayanan umum yang menunjukan

kabupaten/kota tersebut merupakan daerah yang menempati urutan

rangking teratas dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Sedangkan kabupaten Banyuwangi sebagai daerah yang sedikit lebih

jauh dari pusat daerah industri diaman daerah ini termasuk dalam

kuadran I, karena berdasarkan hasil tipologi fasilitas pelayanan umum

dan kekuatan daerah Kabupaten Banyuwangi masuk dalam kategori

tinggi.
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Hal penting yang harus diperhatikan daerah yang berada dalam

kuadran ini adalah, jangan terlena dengan kinerja yang sudah dicapai.

Karena kedepan daerah akan menghadapi persaingan yang lebih ketat

yaitu berlakunya pasar bebas ASEAN atau Asean Economic

Community (AEC). Dalam era AEC daerah-daerah yang ada di Jawa

Timur bukan lagi harus bersaing dengan antar daerah, tapi persaingan

dengan antar negera, terutama dalam hal persaingan produk dan

tenaga kerja. Oleh sebab itu daerah-daerah yang ada dalam kuadran I

harus tetap menjaga daya saing daerahnya dalam upaya

mempertahankan daya saing produknya dalam memasuki era AEC.

Karena jika pemerintah daerah tidak mampu menjaga daya saing

produk-produk yang dihasilkan daerahnya, maka hal tersebut akan

berdampak pada banyaknya produk-produk negara lain di ASEAN

yang akan memasuki pasar domestik/lokal Jawa TImur, dengan

demikian akan berdampak pada menurunnya kinerja ekonomi daerah.
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Gambar 9.9
Peta Daya Saing Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Berdasarkan Tipologi Daya Saing

Sumber: Analisis Peneliti

Kedua, Kuadran II adalah kuadran yang menggambarkan kondisi

kinerja ekonomi tinggi tetapi daya saing rendah. Kabupaten/kota yang

masuk dalam kategori kuadran ke II ini pada umumnya  merupakan

daerah yang cenderung tingkat kekuatan daerah, namun fasilitas

pelayanan umum serta iklim investasinya rendah. Kabupaten/kota

yang masuk dalam kuadran ke II adalah Kabupaten Bojonegoro,

Nganjuk, Lamongan, Pasuruan, Jember, Lumajang, Kediri, Blitar,

Tulungagung, Trenggalek. Daya saing kabupaten/kota-kota yang

berada dikuadran ini berada di posisi pertengan dari 38 kabupaten/kota

yang berada di provinsi Jawa Timur.

Hal penting yang perlu diperhatikan pada daerah yang ada dalam

kuadran ini adalah, bagaimana mengantisipasi rendahnya daya saing

daerah tersebut. Karena kedepan, bukan hal yang tidak mungkin

investor-investor yang ada di daerah ini akan lari ke daerah-daerah
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sekitarnya yang mempunyai daya saing tinggi. Larinya investasi

tersebut tentunya akan berdampak pada merosotnya kinerja ekonomi,

yang lambat laun akan menyebabkan daerah pada kuadran ini

terperosok menjadi daerah dengan kategori kuadran IV (kondisi

kinerja ekonomi dan daya saing rendah).

Ketiga, Kuadran III adalah kuadran yang menggambarkan

kondisi kinerja ekonomi rendah tetapi daya saing tinggi.

Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran ke III merupakan daerah

yang cenderung memiliki keunggulan, bisa keunggulan berupa sumber

daya alam  ataupun sumber daya manusia serta fasilitas yang

memadai. Tetapi daerah yang masuk dalam kuadran ini cenderung

tingkat pertumbuhan ekonominya lemah serta tingkat produktifitas

tidak terlalu tinggi. Kabupaten/kota yang masuk dalam kategori

kuadran ke III adalah kabupaten Ponorogo, Magetan, Ngawi, Kota

Blitar, Kota Pasuruan.

Kuadran ini mempunyai ciri khas daya saing yang tinggi, namun

belum mampu mengoptimalkan daya saing daerahnya menjadi

kekuatan daerah, sehingga belum bisa meningkatkan kinerja ekonomi

daerah tersebut. Hal penting yang harus dilakukan daerah yang ada

pada kuadran ini adalah, bagaimana mengoptimalkan kekuatan daya

saing daerahnya agar menjadi menjadi daya tarik investor, dengan

cara melakukan berbagai macam promosi dan kemudahan investasi

diberbagai sektor, terutama sector yang menjadi unggulan daerah

tersebut.

Keempat, Kuadran IV adalah kuadran yang menggambarkan

kondisi kinerja ekonomi dan daya saing rendah. Kabupaten/kota yang

masuk dalam kuadran ini secara umum merupakan daerah tingkat

indikator kekuatan daerah, fasilitas pelayan umum, serta iklim
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investasinya rendah. Daerah yang masuk dalam kuadran ini cenderung

merupakan daerah yang berkemabang. Hal tersebut dapat tergambar

dari tingkat kinerja ekonomi yang juga rendah yaitu pertumbuhan

ekonomi serta produktifitas pangan rendah. Kabupaten/kota yang

masuk dalam kategori ini adalah Kabupaten Sumenep, Pamekasan,

Sampang, Bangkalan, Tuban, Madiun, Probolinggo, Bondowoso,

Situbondo, Pacitan. Secara umum kabupaten/kota yang masuk dalam

kuadran ini merupakan daerah yang posisi urutan pencapaian indikator

kekuatan daerah, iklim investasi dan fasiltas pelayanan umum

menempati urutan terbawah dari 38 kabupaten/kota di provinsi Jawa

Timur.

Rendahnya kinerja ekonomi daerah-daerah yang termasuk dalam

kuadran IV ini lebih disebabkan karena kondisi geografis. Sebagian

besar daerah-daerah tersebut ada di wilayah yang secara geografis

kurang mempunyai aksesibiltas, yang disebabkan karena infrastruktur

fisik seperti jalan dan jembatan serta listrik atau energi yang belum

memadai untuk masuknya investor berskala besar. Seperti daerah-

daerah yang ada di pulau Madura,  semua kabupaten yang ada di pulau

Madura dihadapkan pada masalah belum seluruhnya desa yang ada

diwilayahnya di  akses dengan jalan aspal  dan listrik PLN. Kondisi ini

yang menyebabkan daerah-daerah tersebut mengalami keterlambatan

dalam aktivitas ekonomi, dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa

Timur.

9.2. Pengaruh Kekuatan Daerah, Pelayanan Umum, dan

Iklim Investasi Daerah Terhadap Kinerja Ekonomi

Setelah dilakukan analisis CFA, langkah berikutnya dilakukan

analisis regresi. Adapun data yang diregresikan adalah hasil dari
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analisis faktor pada pembahasan sebelumnya. Besarnya pengaruh

(nilai koefisien) Aspek Kekuatan Daerah (X1), Aspek Fasilitas

Pelayanan Umum (X2), dan Aspek Iklim Investasi (X3) terhadap

Kinerja Ekonomi (Y) Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara ringkas

dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 9.10
Nilai Koefisien Masing-masing Variabel Daya Saing

Keterangan:
X11 = Ijazah SMA
X12 = IPM
X13 = Ijazah PT
X14 = AMH
X15 = APM SD
X16 = Ijazah SD
X17 = APM SMP
X18 = APM SMA
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X19 = Ijazah SMP
X110 = Perkapita
X21 = Ketersediaan Sekolah
X22 = Bangunan SD Baik
X23 = Rasio Guru Murid
X24 = Bangunan SMA Baik
X25 = Bangunan SMP Baik
X26 = Kunjungan Wisatawan
X27 = Lapangan Olahraga
X28 = Pelayanan Jamsos
X29 = Kebersihan Lingkungan
X210 = Pelayanan Kesehatan
X211 = Koperasi Aktif
X31 = Jumlah Investasi
X32 = Unit Investasi
X33 = Pertumbuhan Industri
X34 = IDB
X35 = Luas Panen

Sumber: Analisis Peneliti

Berdasarkan nilai koefisien diatas, maka dapat ditampilkan pada

model berikut ini:

Y = -0,03 + 0,47 X1 + 0,50 X2 + 0,55 X3

Keterangan:

Y = Kinerja Ekonomi

X1 = Kekuatan Daerah

X2 = Fasilitas Pelayanan Umum

X3 = Iklim Investasi

Nilai β0 menunjukkan konstanta, nilai β0 = -0,03 berarti Kinerja

Ekonomi (Y) sebesar -0,03% pada saat Kekuatan Daerah (X1),

Fasilitas Pelayanan Umum (X2), dan Iklim Investasi (X3) sama dengan

atau dianggap konstan.

Nilai β1 merupakan koefisien regresi variabel Kekuatan Daerah

(X1) diketahui sebesar 0,47 berarti ada pengaruh positif antara
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Kekuatan Daerah terhadap Kinerja Ekonomi sebesar 0,47%. Apabila

Kekuatan Daerah (X1) naik sebesar 1% maka Kinerja Ekonomi (Y)

juga akan mengalami kenaikan sebesar 0,47%. Sebaliknya apabila

Kekuatan Daerah (X1) turun sebesar 1% maka Kinerja Ekonomi (Y)

juga akan turun sebesar 0,47%.

Sedangkan nilai β2 merupakan koefisien regresi variabel Fasilitas

Pelayanan Umum (X2) diketahui sebesar 0,50 berarti ada pengaruh

positif antara Fasilitas Pelayanan Umum terhadap Kinerja Ekonomi

sebesar 0,50%. Apabila Fasilitas Pelayanan Umum (X2) naik sebesar

1% maka Kinerja Ekonomi (Y) juga akan mengalami kenaikan

sebesar 0,50%. Sebaliknya apabila Fasilitas Pelayanan Umum (X2)

turun sebesar 1% maka Kinerja Ekonomi (Y) juga akan turun sebesar

0,50%.

Nilai β3 merupakan koefisien regresi variabel Iklim Investasi

(X3) diketahui sebesar 0,55 berarti ada pengaruh positif antara Iklim

Investasi terhadap Kinerja Ekonomi sebesar 0,55%. Apabila Iklim

Investasi (X3) naik sebesar 1% maka Kinerja Ekonomi (Y) juga akan

mengalami kenaikan sebesar 0,55%. Sebaliknya apabila Iklim

Investasi (X3) turun sebesar 1% maka Kinerja Ekonomi (Y) juga akan

turun sebesar 0,55%.

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kekuatan

Daerah (X1), Fasilitas Pelayanan Umum (X2), dan Iklim Investasi (X3)

berpengaruh positif terhadap variabel terkait (Kinerja Ekonomi).

9.2.1. Uji F test / Serempak

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui

apakah hasil dari analisis signifikan atau tidak, dengan kata lain model

yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H0
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ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan,

maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai

berikut :

H0 ditolak jika F hitung   > F tabel

H0 diterima jika F hitung < F tabel

Berdasarkan Rumus uji F adalah sebagai berikut: F test =

 
   1/1

1/
2

2




knR

kR
, nilai F hitung sebesar 8,90 Sedangkan F tabel (α =

0.05 ; db regresi = 3 : db residual = 35) adalah sebesar 2,92. Karena F

hitung > F tabel yaitu 8,90 > 2,92 maka analisis regresi adalah

signifikan. Pengaruh Kekuatan Daerah (X1), Fasilitas Pelayanan

Umum (X2), dan Iklim Investasi (X3) terhadap Kinerja Ekonomi (Y)

adalah besar. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat disimpulkan

bahwa Kinerja Ekonomi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh

Kekuatan Daerah, Fasilitas Pelayanan Umum, dan Iklim Investasi.

9.2.2. Uji t test / Parsial

Uji t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing

variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika t hitung > t tabel

atau -t hitung < -t tabel maka hasilnya signifikan dan berarti H0 ditolak

dan H1 diterima. Sedangkan jika t hitung < t tabel atau -t hitung > -t

tabel maka hasilnya tidak signifikan dan berarti H0 diterima dan H1.

 t test antara Kekuatan Daerah (X1) dengan Kinerja Ekonomi

(Y) menunjukkan t hitung = 1,47 Sedangkan t tabel (α =

0,20 ; db residual = 35) adalah sebesar 1,31. Karena t hitung

> t tabel yaitu 1,47 > 1,31 maka pengaruh Kekuatan Daerah
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(X1) adalah signifikan pada tingkat kesalahan α = 20%. Hal

ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa Kinerja Ekonomi dapat dipengaruhi

secara signifikan oleh Kekuatan Daerah.

 t test antara Fasilitas Pelayanan Umum (X2) dengan Kinerja

Ekonomi (Y) menunjukkan t hitung = 1,41 Sedangkan t

tabel (α = 0,20 ; db residual = 35) adalah sebesar 1,31.

Karena t hitung > t tabel yaitu 1,41 > 1,31 maka pengaruh

Fasilitas Pelayanan Umum (X2) adalah signifikan pada

tingkat kesalahan α = 20%. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1

diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kinerja

Ekonomi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Fasilitas

Pelayanan Umum.

 t test antara Iklim Investasi (X3) dengan Kinerja Ekonomi

(Y) menunjukkan t hitung = 2,56 Sedangkan t tabel (α =

0,05 ; db residual = 35) adalah sebesar 2,04. Karena t hitung

> t tabel yaitu 2,56 > 2,04 maka pengaruh Iklim Investasi

(X1) adalah signifikan pada tingkat kesalahan α = 5%. Hal

ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa Kinerja Ekonomi dapat dipengaruhi

secara signifikan oleh Iklim Investasi.

Berdasarkan hasil analisis pada pembahasan sebelumnya dapat

diketahui bahwa Kekuatan Daerah (X1), Fasilitas Pelayanan Umum

(X2), dan Iklim Investasi (X3) terbukti secara signifikan (simultan

maupun parsial) berpengaruh terhadap Kinerja Ekonomi (Y).

9.2.3. Koefisien Determinasi
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Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kontribusi

variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R2)

maupun koefisien determinasi yang disesuaikan menunjukkan variabel

penjelas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Jika nilai R2

semakin mendekati 1 maka dapat dinyatakan model semakin baik

dengan asumsi tidak terjadi regresi lancung. Dari analisa perhitungan

diperoleh nilai  R2 (R-squared) sebesar 0,463 Artinya bahwa 46,3%

variabel Kinerja Ekonomi akan dijelaskan oleh variabel bebasnya,

yaitu Kemampuan Daerah, Fasilitas Pelayanan Umum, dan Iklim

Investasi. Sedangkan sisanya sebesar 53,7% variabel Kinerja Ekonomi

akan dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas

dalam penelitian ini.

Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh paling

dominan terhadap besarnya Kinerja Ekonomi di Jawa Timur selama

periode penelitian dapat dilihat dari nilai probabilitas. Variabel bebas

memiliki nilai probabilitas yang terendah menunjukkan bahwa

variabel tersebut merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling

dominan terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui nilai probabilitas

Kekuatan Daerah, Fasilitas Pelayanan Umum, dan Iklim Investasi

masing-masing sebesar 0,15; 0,17; dan 0,016, maka dengan

membandingkan nilai probabilitas dari masing-masing variabel dapat

diambil kesimpulan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh paling

dominan terhadap besarnya kinerja ekonomi adalah iklim investasi.

Sedangkan probabilitas terendah kedua, dan ketiga yaitu kekuatan

daerah dan fasilitas pelayanan umum.

Berdasarkan analisis regresi diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa Daya saing yang terdiri dari indikator kekuatan daerah, fasilitas
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pelayanan umum, dan iklim investasi mampu mempengaruhi kinerja

ekonomi. Hal ini sejalan dengan hasil tipologi daya saing yaitu

sebanyak 31,58% merupakan daerah yang memiliki kinerja ekonomi

dan daya saing yang tinggi, adapun secara statistik ditunjukkan dari

hasil uji t dan f yang menunjukkan bahwa ketiga indikator tersebut

baik secara parsial maupun simultan mampu mempengaruhi kinerja

ekonomi suatu daerah.

9.3. Pengaruh Daya Saing Terhadap Kinerja Ekonomi

Tahap sebelum dilakukan regresi antara variabel daya saing,

peneliti akan melakukan analisis faktor daya saing. Berdasarkan

analisis faktor dapat diketahui variabel yang paling berperan terhadap

daya saing, Adapun nilai loading factor tertinggi adalah variabel iklim

investasi dengan nilai korelasi sebesar 0,927, kemudian variabel

berikutnya yaitu kekuatan daerah dan fasilitas pelayanan umum

dengan nilai korelasi masing-masing sebesar 0,894 dan 0,650. Hasil

ini sejalan dengan hasil regresi antara variabel kekuatan daerah,

fasilitas pelayanan umum dan iklim investasi terhadap kinerja

ekonomi yang menyebutkan bahwa variabel yang berperan secara

besar secara berurutan adalah iklim investasi, kekuatan daerah dan

fasilitas pelayanan umum.

Model regresi yang diperoleh setelah dilakukan analisis faktor

dengan pendekatan CFA adalah sebagai berikut:

Y = -0.0000000000000000665 + 0,641 X1

Keterangan:

Y = Kinerja Ekonomi

X1 = Daya Saing
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Nilai β0 menunjukkan konstanta, nilai β0 = -

0.0000000000000000665 berarti Kinerja Ekonomi (Y) sebesar -

0.0000000000000000665% pada saat Daya Saing (X1) sama dengan

nol atau dianggap konstan.

Nilai β1 merupakan koefisien regresi variabel Daya Saing (X1)

diketahui sebesar 0,641 berarti ada pengaruh positif antara Daya Saing

terhadap Kinerja Ekonomi sebesar 0,641%. Apabila Daya Saing (X1)

naik sebesar 1% maka Kinerja Ekonomi (Y) juga akan mengalami

kenaikan sebesar 0,641%. Sebaliknya apabila Daya Saing (X1) turun

sebesar 1% maka Kinerja Ekonomi (Y) juga akan turun sebesar

0,641%. Berdasarkan hasil diatas, maka dapat diketahui bahwa daya

saing berpengaruh positinf terhadap kinerja ekonomi.

9.3.1. Uji F test / Serempak

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui

apakah hasil dari analisis signifikan atau tidak, dengan kata lain model

yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H0

ditolak dan H1 diterima. Sedangkan jika hasilnya tidak signifikan,

maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai

berikut :

H0 ditolak jika F hitung   > F tabel

H0 diterima jika F hitung < F tabel

Berdasarkan Rumus uji F adalah sebagai berikut: F test =

 
   1/1

1/
2

2




knR

kR
, nilai F hitung sebesar 25,101 Sedangkan F tabel (α

= 0.05 ; db regresi = 1 : db residual = 35) adalah sebesar 4,17. Karena
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F hitung > F tabel yaitu 25,101 > 4,17 maka analisis regresi adalah

signifikan. Pengaruh Daya Saing (X1) terhadap Kinerja Ekonomi (Y)

adalah besar. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat disimpulkan

bahwa Kinerja Ekonomi dapat dipengaruhi secara signifikan oleh

Daya Saing.

9.3.2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat kontribusi

variabel bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi (R2)

maupun koefisien determinasi yang disesuaikan menunjukkan variabel

penjelas dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Jika nilai R2

semakin mendekati 1 maka dapat dinyatakan model semakin baik

dengan asumsi tidak terjadi regresi lancung. Dari analisa perhitungan

diperoleh nilai  R2 (R-squared) sebesar 0,411 Artinya bahwa 41,1%

variabel Kinerja Ekonomi akan dijelaskan oleh variabel bebasnya,

yaitu Daya Saing. Sedangkan sisanya sebesar 58,9% variabel Kinerja

Ekonomi akan dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain yang tidak

dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan analisis regresi diatas, maka dapat disimpulkan

bahwa Daya saing mampu mempengaruhi kinerja ekonomi meskipun

hanya sebesar 41,1%. Hal ini sejalan dengan hasil tipologi daya saing

yaitu hanya sebanyak 31,58% merupakan daerah yang memiliki

kinerja ekonomi dan daya saing yang tinggi (kuadran I). Sementara

terdapat 26,32% yang merupakan daerah memiliki kinerja ekonomi

tinggi meskipun tingkat daya saingnya rendah (Kuadran II). Hal ini

berarti kinerja ekonomi daerah yang berada pada Kuadran II lebih

banyak dipengaruhi oleh variabel diluar daya saing. Begitupula di

daerah yang berada pada kuadran III sebanyak 15,79% merupakan
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daerah yang meskipun daya saingnnya tinggi tetapi belum mampu

meningkatkan kinerja ekonomi. Hal ini berarti faktor diluar daya saing

seperti faktor kepemimpinan (pemerintah daerah), penggunaan

teknologi sangat menentukan dalam peningkatan kinerja ekonomi.
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BAB X

TEORI LOKASI DAN PUSAT PERTUMBUHAN

Tujuan instruksional khusus dari pembelajaran teori lokasi dan

pusat pertumbuhan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang

teori lokasi dan teori-teori pusat pertumbuhan. Setelah mempelajari

materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami perkembangan

teori lokasi diantaranya: Teori Sewa Tanah (Von Thunen), Teori

Tempat Sentral (Christaller), Teori Perluasan Teori Christaller

(Losch), Teori Masukan Transportasi (Isard). Serta memahami

perkembangan teori pusat pertumbuhan diantaranya: Teori Hirschman,

Teori Growth Pole, Teori Boudeville dan Teori Daerah Inti.

10.1. Perkembangan Teori Lokasi

Masalah lokasi dari setiap kegiatan pembangunan baik secara

nasional maupun secara regional harus dipertimbangkan secara cermat

dan dipilih secara tepat agar supaya kegiatan tersebut dapat

berlangsung secara produktif dan efesien. Sebenarnya teori-teori

lokasi telah lama diintroduksikan oleh ahli-ahli ekonomi, yaitu sejak

abad yang lalu terutama di Eropa tengah, dimana pada waktu itu

implikasi secara teoritik menunjukkan bahwa faktor tata ruang (space)

dan faktor jarak (distance) nampak sekunder atau secara implisit

dibandingkan dengan unsur waktu (time) dalam analisa ekonomi.

Perhatian terhadap teori lokasi telah menjadi semakin besar terutama

sekitar lima atau enam dasa warsa yang lalu bertepatan waktunya

dengan munculnya beberapa pemikiran yang memusatkan perhatian
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pada perencanaan tata ruang, dimana dimensi tata ruang atau dimensi

geografis dan lanskep ekonomi (economic lanscape) dimasukkan

sebagai variabel tambahan yang penting dalam kerangka teori

pembangunan.

Banyak ahli-ahli ekonomi telah menyusun berbagai teori lokasi,

akan tetapi analisa mereka ditujukan pada perusahaan-perusahaan

individual yang memilih lokasinya dalam keadaan yang terisolasi,

artinya pendekatan yang digunakan tidak memperhitungkan adanya

persaingan dan kemungkinan terjadinya reaksi (yaitu perubahan dalam

lokasi, harga, atau keluaran) terhadapa perusahaan-perusahaan baru

yang baru memasuki pasar. Berikut ini akan diuraikan secara singkat

mengenai perkembangan pemikiran mengenai masalah lokasi.

Beberapa ahli ekonomi sebelum Adam Smith (1776) masih

sedikit sekali membahas masalah lokasi. Sir William Petty (1662)

telah menyadari adanya perbedaan sewa tanah yang disebabkan

karena perbedaan lokasi, sedangkan Richard Cantillon (1730) tidak

hanya membicarakan maslah lokasi, tetapi telah mengemukakan pula

teori pasar untuk kota-kota yang telah berkembang sebagai akibat dari

kemajuan ekonomi, yang semula pasarnya tidak teratur kemudian

menjadi pasar yang permanen. Dapat dikatakn bahwa ahli-ahli

ekonomi klasik tidak menulis secara terarah dan membuat analisa

yang panjang lebar mengenai maslah lokasi; mereka hanya

memberikan sedikit komentar singkat saja.

Adam Smith telah membahas perbedaan antara kota (town) dan

pedesaan (country). Pengaruh lokasi dikemukakan pertama kali secara

nyata yaitu dalam teori Ricardo (1817) mengenai sewa tanah.

Kemudian dikembangkan oleh Von Thunen. Dalam suatu analisa

singkat J.S. Mill (1839) melanjutkan teori klasik diatas, dimana
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dikemukakan bahwa  tanah non pertanian dapat menghasilkan sewa

tanah yang diukur dari perbedaan penghasilan dari suatu lokasi yang

sudah dianggap tepat lain yang kurang tepat (misalnya di tempat yang

terpensil atau di desa kecil). Von Thunen adalah yang pertama

menyebut-nyebut biaya transportasi meskipun tidak memandangnya

sebagai faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi. Selanjutnya hal

ini mendapat perhatian utama dalam pemikiran A. Webber (1909) dan

kemudian dikaji lebih lanjut oleh T. Palender (1935). Webber

mengemukakan gejala terjadinya aglomerasi industri demikian pula H.

Hotelling (1929) yang kemudian diperluas oleh E. Hoover (1948) dan

akhir-akhir ini oleh W. Isard (1956). Webber dikenal pula sebagai

yang pertama merumuskan dasar-dasar analisa daerah pasar.

Dalam perdagangan internasional, analisa klasik telah

menyinggung implikasi lokasi yaitu dengan adanya penekanan pada

pembagian kerja secara teritorial. Misalnya Robert Torrens (1808)

menyatakan bahwa jarak (distance)itu dapat membatasi faktor

mobilitas, dimana digunakan asumsi bahwa faktor produksi tidak

mobil (immobile factors) dalam perdagangan internasional, sedangkan

dalam perdagangan dalam negeri faktor produksi dapat bergerak

bebas. Perbedaan antara perdagangan tanpa mobolitas (commercial

competition) dan perdagangan dengan mobilitas (industrial

competition) telah ditekankan secara khusus oleh J.E. Cairnes (1874).

Dilihat dari perkembangan pemikiran teoritik dapat dikatakan bahwa

dari masa Adam Smith sampai Pigou tidak ada analisa deduktif yang

mengemukakan pemikiran mengenai sebab-sebab yang menentukan

lokasi ekonomi

Generalisasi konsep gravitasi telah ditingkatkan sampai dengan

permulaan abad ke-20, kenudian pada tahun 1929 W.J Railly berusaha
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mengukur kekuatan daya tarik suatu tempat perdagangan. Hukum

gravitasinya tentang wilayah pemasaran menyatakan bahwa arus

perdagangan antara dua buah kota adalah proporsional terhadap

jumlah penduduknya.

Pertanyaan-pertanyaan utama dari ekonomi klasik berkisar pada

komoditi apa yang akan diproduksi (what to produce), bagaimana

memproduksinya (how to produce), dan untuk siapa komoditi tersebut

diproduksi (for whom to produce). Pertanyaan-pertanyaan tersebut

dianalisanya tanpa memasukkan unsur jarak dan sama sekali

mengabaikan biaya transpor, sehingga dalam pengambila keputusan

yang dibuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi akan

ditekankan pada persoalan berapa banyaknya sumber daya yang

langka yang dialokasikan untuk investasi tertentu secara optimal. Jelas

bahwa analisa semacam ini tidak sempurna karena tidak

mempersoalkan dimana investasi tersebut akan dilakukan (where to

produce). Masalah lokasi dalam perencanaan pembangunan regional

sangat penting walaupun cukup rumit.

Perencanaan pembangunan regional mempunyai berbagai aspek

perubahan yang dilaksankan secara berencana dan terkoordinasi

dilihat dalam kerangka perencanaan pembangunan nasional. Fokus

dari perencanaan regional adalah pencapaian sasaran-sasaran sub

sistem pembangunan nasional yang terorganisasikan secara teritorial

atau spatial. Meskipun dalam praktek, perencanaan regional telah

banyak dimaklumi, tetapi dalam hubungan ini perlu diberikan

penjelasan mengenai dasar-dasar teorinya, terutama mengenai

keeratan hubungan antara pembangunan dan tata ruang, atau dengan

perkataan lain mengenai proses pembangunan dalam dimensi spatial.
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10.1.1. Teori Sewa Tanah (Von Thunen)

Johan Heinrich Von Thunen (1826) telah mengembangkan

hubungan antara perbedaan lokasi pada tata ruang (spatial location)

dan pola penggunaan tanah. Inti pembahasan Von Thunen adalah

mengenai lokasi dan spesialisasi pertanian. Dalam mengembangkan

modelnya, Von Thunen menetapkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. wilayah model yang terisolasikan (isolated state) adalah bebas

dari pengaruh pasar kota-kota lain.

2. wilayah model membentuk tipe pemukimam perkampungan

dimana kebanyakan keluarga petani hidup pada tempat-

tempat yang terpusat dan bukan tersebar di seluruh wilayah.

3. wilayah model memiliki iklim, tanah, topografi yang seragam

atau uniform (produktivitas tanah secara fisik adalah sama).

4. wilayah model memiliki fasilitas transportasi tradisional yang

relatif seragam.

5. faktor-faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah

adalah konstan.

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas dapat dianalisa sewa tanah

hasil persaingan antara berbagai jenis penggunaan tanah. Semakin

dekat letaknya dengan pasar penjualan atau pusat kota, berarti

semakin tinggi sewa tanahnya dan semakin berkurang pula biaya-

biaya transportasinya. Sewa tanah pada suatu lokasi tertentu diukur

oleh manfaat biaya-biaya transpor, yaitu perbedaan dalam biaya-biaya

transpor pada lokasi tersebut dan pada perbatasan wilayah suplai.

Berdasar pada tingkat, biaya-biaya transpor, harga relatif

produk-produk dan faktor-faktor tertentu, kemudian Von Thunen
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menyusun suatu hipotesis kawasan konsentrik (concentric zone

hypothesis) dari bermacam-macam tata guna tanah.

Jenis penggunaan tanah dipengaruhi oleh tingkat sewa tanah

dan didasarkan pula pada aksesibilitas relatif. Jadi lokasi berbagai

jenis produksi pertanian (seperti menghasilkan susu, kehutanan,

perkebunan, dan sebagainya) ditentukan oleh kaitan antara harga

barang-barang hasil dalam pasar dan jarak antara daerah produksi

dengan pasar penjualan. Kegiatan yang mampu menghasilkan panen

fisik tertinggi perhektar ditempatkan pada kawasan konsentris yang

pertama disekitar kota, karena keuntungan tertinggi perhektar

memungkinkan untuk membayar sewa tanah yang tinggi. Kawasan

produksi berikutnya adalah kurang intensif dibandingkan dengan

kawasan produksi yang pertama, demikian seterusnya.

Menurut Von Thunen, produsen-produsen tersebar di daerah

luas, sedangkan pembeli-pembeli terkonsentrasi pada titik sentral.

Titik sentral pada umumnya merupakan kota, dan tidak terdapat

perbedaan lokasi diantara para pembeli di dalam kota. Semua pembeli

membayar suatu harga tertentu, tetapi unit penghasilan bersih berbeda-

beda diantara para produsen, tergantung pada jaraknya dari pusat

konsumsi2.

Model Von Thunen termasuk dalam kategori satu unit pasar dan

banyak unit produksi. Jika terdapat kenaikan biaya-biaya transpor,

maka harga pasar akan naik. Dan sebaliknya penurunan biaya-biaya

transpor akan menurunkan harga pasar dan memperbesar penjualan.

Manfaat dari penjualan yang bertambah tersebut akan dinikmati oleh

penjual-penjual yang jaraknya lebih jauh, yang sebelumnya tidak

termasuk dalam batas wilayah suplai, hal ini berarti lebih banyak

jumlah penjual yang melayani suatu pasar, maka akibat persaingan.
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Walaupun model Von Thunen dapat dikatakan masih sangat

sederhana, akan tetapi sumbangan pemikirannya terhadap

pengembangan wilayah adalah penentuan kawasan (zoning) menurut

berbagai jenis kegiatan usaha (pertanian).

10.1.2. Teori Tempat Sentral (Christaller)

Walter Christaller (1933) mengintroduksikan teori tempat

sentral (central place). Inti pokok teori tempat sentral adalah

menjelaskan evolusi hierarki perkotaan (urban hierarchy). Model

Christaller dinyatakan sebagai suatu sistem geometri yang dikenal

dengan nama “sistem K = 3”, di mana K ditetapkan secara arbriter

sebagai huruf indeks yang digunakan untuk notasi pola pemukiman.

Dalam teori yang dibangunnya ini, Christaller menggunakan

asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Wilayah model merupakan dataran tanpa roman, tidak

memiliki raut tanda khusus baik alamiah maupun buatan

manusia.

2. Perpindahan darat dilakukan ke segala jurusan, suatu situasi

yang di lukiskan sebagai permukaan isotropik.

3. Penduduk serta daya belinya tersebar merata ke seluruh

wilayah.

4. konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip

minimisasi jarak.

Berdasar asumsi-asumsi diatas, Christaller mengembangkan

pemikirannya menyusun suatu model wilayah perdagangan yang

berbentuk segi enam (hexagonal) mengikuti tahap-tahap berikut ini.
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1. Mula-mula terbentuk wilayah perdagangan berupa lingkaran-

lingkaran di atas dataran. Apabila lingkaran-lingkaran

tersebut diletakkan berdekatan satu sama lain, maka

kumpulan lingkaran yang paling efesien.

2. Kemudian lingkaran-lingkaran tersebut saling bertumpang

tindih

3. Akhirnya terbentuklah wilayah perdagangan yang berbentuk

hexagonal yang meliputi seluruh dataran tanpa tumpang

tindih menyerupai sarang lebah atau honeycombs.

Tiap wilayah perdagangan hexagonal memiliki pusat. Besar

kecilnya pusat-pusat tersebut adalah sebanding dengan besar kecilnya

masing-masing hexagonal. Hexagola yang terbesar memiliki pusat

yang paling kecil. Dalam keseimbangan janka panjang seluruh

wilayah sistim sudah tercakup wilayah-wilayah hexagonal yang

besarnya berbeda-deba dan saling bertindih satu sama lain. Susunan

hirarki ini membentuk model pola pemukiman sistim K=3

Secara horizontal, model chirtaller menunjukkan kegiatan-

kegiatan manusia yang terorganisasi dalam tata ruang geografis, dan

tempat-tempat sentral (pusat-pusat0 yang lebih tinggi ordenya

mempunyai wilayah perdagangan atau wilayah pelayanan yang lebih

luas.

Tempat-tempat sentral kecil dan wilayah-wilayah

komplementernya tercakup dalam wilayah-wilayah perdagangan dari

pusat-pusat yang lebih besar. Sedangkan secara vertical, model

tersebut memperlihatkan bahwa pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya

disuplai oleh pusat-pusat yang lebih rendah ordenya. Pusat-pusat yang
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lebih tinggi ordenya mempunyai jumlah dan pusat-pusat yang lebih

rendah ordenya.

Jika hirarki pusat-pusat tersebut sudah terbentuk, maka dapat

disaksikan dominasi pusat-pusat yang lebih besar dan mengutubnya

arusa gejala ekonomi yang memcerminkan ciri sebagai wilayah-

wilayah nodal.

Prinsip pemasaran dengan susunan pyramidal pada model

tempat sentral dapat menjamin minimasi biaya-biaya transpor. Dilaian

pihak dapat disebutkan beberapa kelemahanny, yaitu model tersebut

tidak menunjukkan adanya spesialisasi atau pembagian kerja diantara

pusat-pusat tersebut, kecuali terdapatnya keterhubungan antara pusat

yang lebih tinggi ordenya dengan pusat-pusat yang lebih rendah

ordenya dalam hal suplai barang-barang hasil dan bahan bahan mentah

yang diperlukan. Selain dari pada itu menurut christaller, seluruh

wilayah perdagangan dapat dilayani, sedangkan dalam kenyataannya

sebagian dari wilayah-wilayah yang dimaksud tidak seluruhnya dapat

terlayani karena terbatasnya fasilitas transportasi dan hambatan-

hambatan geografis. Teori tempat sentral dapat dikatakan kaku dan

terlalu sederhana (oversimelification)

Teori tempat sentral menjelaskan pola geografis dan struktur

hirarkis pusat-pusat kota dan wilayah-wilayah nodal, akan tetpi tidak

menjelaskan bagaimana pola geografis tersebut terjadi secara gradual

dan bagaimana pola tersebut mengalami perubahan-perubahan pada

masa depan, atau dengan perkataan lain tidak menjelaskan gejala-

gejala (fenomena) pembangunan. Teori ini bersifat statis. Agar supaya

teori tempat sentral dapat menjelaskan gejala-gejala dinamis, maka

perlyu ditunjang oleh teori-teori pertumbuhan wilayah yang

menjelaskan mengenai proses perubahan-perubahan struktural. Salah
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satu dari teori pertumbuhan wilayah adalah teori kutub pertumbuhan

(growth pole theory) yang diintroduksikan oleh Perroux, yang

membahas perubahan-perubahan struktural pada tata ruang.

Dalam hubungannya dengan pertumbuhan kota, teori tempat

sentral menyatakan bahwa fungsi-fungsi pokok pusat kota adalah

sebagai pusat pelayanan bagi wilayah komplementarnya (wilayah

belakangnya), yaitu mensuplai barang-barang dan jasa-jasa sentral

seperti jasa-jasa perdagangan, perbankan, professional, pendidikan,

hiburan dan kebudayaan, dan jasa-jasa pemerintah kota. Jasa-jasa ini

dapat disusun berdasarkan urutan menaik dan menurun, tergantung

pada ambang permintaan (demand threshold, yaitu tingkat permintaan

minimum yang diperlukan untuk mendukung pelayanan jasa) dan

lingkup permintaan (demand range, yakni batas-batas luar dari

wilayah pasar untuk masing-masing jasa). Kedua faktor tersebut

menentukan banyaknya dan besarnya tempat-tempat sentral yang

mensuplai masing-masing jasa, dan dengan demikian timbullah suatu

hirarki tempat sentral. Hal ini berarti bahwa penduduk kota tersebar

dalam jumlah yang berbeda-beda pada pusat-pusat yang besarnya

berbeda-beda pula.

Richardson telah mengemukakan beberapa keterbatasan teori

tempat sentral, yaitu sebagai berikut: Pertama, teori tempat sentral

tidak memberikan penjelasan-penjelasan secara lengkap mengenai

pertumbuhan kota. Dengan tumbuhnya kota-kota, maka muncullah

jasa-jasa yang tidak berkenaan dengan pasar wilayah belakang,

sebagai contoh kehidupan metropolitan dapat menciptakan kebutuhan-

kebutuhannya sendiri (intern), misalnya peningkatan dalam hal

penyediaan fasilitas pelayanan air minum, listrik, dan angkutan umum,

demikian pula kebutuhan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 295

cukup luas di berbagai tempat di kota. Persoalan-persoalan yang

dihadapi dalam pertumbuhan kota ternyata tidak sesederhana seperti

persoalan pemasaran barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh

tempat sentral.

Kedua, analisa tempat sentral menekankan pada peranan sektor

perdagangan dan kegiatan-kegiatan jasa dari pada kegiatan-kegiatan

manufaktur. Kegiatan-kegiatan manufaktur dianggap sebagai kegiatan

produktif non tempat sentral. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan,

nanyak kota-kota besar dan kota-kota lainnya seringkali mengalami

perluasan dalam hal lokasi manufaktur karena kota-kota yang

bersangkutan merupakan pasar tenaga kerja yang luas dan pada

umumnya memberikan keuntungan-keuntungan aglomerasi, dimana

perusahaan-perusahaan manufaktur lebih banyak melayani pasar

nasional dari pada pasar-pasar regional.

Ketiga, pertumbuhan kota meningkat terus dan setelah sampai

pada suatu tingkat tertentu diperlukan tambahan sumberdaya-sumber

daya yang berasal dari luar wilayah model, misalnya sumber daya

tenaga kerja dan modal. Dalam hal ini arus masuknya sumberdaya-

sumberdaya tersebut dari luar wilayah tidak dapat dijelaskan seperti

halnya penawaran barang-barang dan jasa-jasa dari tempat sentral

kepada wilayah-wilayah pasar di sekitarnya.

Di lain pihak, beberapa sumbangan positif teori tempat sentral

dapat dicatat, yaitu teori tersebut adalah relevan bagi perencanaan kota

dan wilayah, karena sistem hirarki merupakan saran yang efesien

untuk perencanaan wilayah-wilayah. Tempat sentral besar seringkali

merupakan titik pertumbuhan inti di wilayahnya dan menentukan

tingkat perkembangan ekonomi ke seluruh wilayah. Dengan demikian

jelaslah bahwa distribusi tata ruang dan besarnya pusat-pusat kota
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merupakan unsure yang sangat penting dalam struktur wilayah-

wilayah modal dan melahirkan konsep-konsep dominasi dan

polarisasi. Teori tempat sentral mengemukakan model yang sudah

dimengerti untuk menjelaskan pertumbuhan hirarki kota dan

ketergantungan antara pusat-pusat kota dan wilayah-wilayah

sekitarnya.

10.1.3. Teori Masukan Transpor (Isard)

Karya Walter Isard dalam teori lokasi terutama mengenai

pembahasan aspek-aspek orientasi transportasi. Isard (1956)

memformulasikan pemikirannya dalam suatu model lokasi optimum.

Seperti Weber, Isard menyadari bahwa biaya-biaya transpor

merupakan determinan utama untuk menentukan lokasi suatu industri,

akan tetapi bukan satu-satunya. Ia membahas gejala aglomerasi

terutama dikota-kota besar.

Ia adalah salah seorang ahli ekonomi yang menaruh perhatian

besar pada masalah perkotaan telah mengetengahkan pentingnya

penghematan-penghematan urbanisasi, yang merupakan salah satu

manfaat dari aglomerasi.

Model Isard lebih fleksibel karena analisannya dianggap dapat

mengakomodasikan struktur biaya-biaya transpor secara lebih

realistik. Konsep dasar yang digunakan dalam analisa Isard adalah

masukan transpor (transpor input). Masukan transport diartikan

sebagai perpindahan suatu berat unit atas jarak unit. Berat unit

dilukiskan sebagai garis transformasi (transformation line). Jadi

masukan transport dapat dinyatakan dalam ton-mil. Masukan-masukan
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transport berkaitan dengan besarnya usaha (man-hours) untuk

melakukan perpindahan melalui tata ruang. Dalam kenyataan terdapat

perbedaan-perbedaan biaya-biaya transport karena perbedaan panjang

dan karakteristik jarak yang ditempuh, tipe atau jenis komoditi yang

diangkut, tingkat persaingan dalam sector transport, topografi wilayah

diatas mana muatan tersebut diangkut, dan sebagainya.

Dengan bantuan garis transformasi dapat ditunjukkan

bagaimana dengan perubahan likasi dapat disubstitusikan masukan-

masukan transport sebuah barang (bahan mentah) dengan masukan-

masukan transpor barang lainnya (produk akhir). Rasio antara berat

bahan mentah dan berat produk akhir mungkin sam dengan 1, lebih

besar dari 1, atau lebih kecil dari 1. Dan untuk mengetahui kedudukan

keseimbangan spatial diperlukan suatu perangkat garis-garis rasio

harga, yang mencerminkan harga-harga rrelatif dari dua perangkat

masukan-masukan transport per ton-kilometer untuk bahan mentah

dan produk akhir (sama dengan 1 atau lebih kecil dari 1), selain dari

pada itu perlu diketahui pula apakah biaya-biaya transport

proporsional atau tidak dengan jarak. Selanjutnya dengan bantuan

garis-garis rasio harga tersebut dapat diketahui titik keseimbangan

lokasi suatu pabrik, apakah mendekati sumber bahan mentah atau

pasar.

Meskipun model masukan transport diatas dapat dikatakan

sederhana, akan tetapi pendekatan Isard telah memberikan sumbangan

pemikiran yang bermanfaat, yaitu mengkaitkan analisa lokasi yang

berorientasi pada transportasi dengan teori produksi tradisional.

Dengan menerapkan masukan-masukan transport dalam fungsi

transformasi perusahaan, hal ini berarti menambah dimensi tata ruang

ke dalam teori produksi.
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Sumbangan pemikiran Isard lainnya yaitu ia telah

mengintroduksikan analisa kompleks industri (industrial komplex).

Suatu komplek industri didefinisikan sebagai suatu perangkat

kegiatan-kegiatan pada suatu spesifik yang mempunyai saling

keterhubungan secara teknis dan produksi. Industri-industri dapat

bekerja secara optimal bila berkelompok bersama-sama secara tata

ruang dari pada mereka melayani sendiri perdagangan yang meliputi

daerah yang luas.

Meskipun suatu kompleks industri tidak mempunyai suatu

industri pendorong seperti dinyatakan dalam teori kutub pertumbuhan,

akan tetapi kompleks industri memberikan perhatian sama pentingnya

pada keuntungan-keuntungan aglomerasi dan konsentrasi. Industri-

industri mungkin mempunyai struktur pasar dan kondisi perusahaan

yang berbeda-beda, dengan adanya aglomerasi dan konsentrasi

tersebut akan menimbulkan keuntungan-keuntungan, yaitu meliputi

penghematan-penghematan skala, penghematan-penghematan

lokalisasi, dan penghematan-penghematan aglomerasi.

Penghematan-penghematan skala, secara teknis berkenaan

dengan struktur masukan-masukan sutu perusahaan atau industri.

Produksi dengan skala besar berarti dapat membagi beban biaya-biaya

tetap pada unit-unit yang terdapat dalam sistem produksi, dengan

demikian unit biaya produksi dapat ditekan lebih rendah, sehingga

perusahaan tersebut mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan

lainnya. Hal ini dapat dipertanggungjawabkan hanya pada lokasi-

lokasi yang melayani pasar yang luas atau penduduk dalam jumlah

besar. Jelaslah bahwa terjadinya penghematan skala secara internal

memberikan manfaat pada konsentrasi penduduk dalam jumlah besar

yang pada umumnya terjadi didaerah-daerah urban
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Penghematan-penghematan lokalisasi. Berkelompok atau

terkonsentrasinya perusahaan-perusahaan dalam suatu industri yang

sejenis pada suatu geografis tertentu misalnya di daerah-daerah

perkotaan  akan menciptakan penghematan-penghematan yang

dinikmati secra luas oleh semua perusahaan yang termasuk dalam

industri tersebut, dan selanjutnya akan meningkatkan prtumbuhan

kota-kota yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi dapat dikemukakan

yaitu pada umumnya perusahaan llistrik adalah berskala besar, biaya

per-kilowatt-jamnya menurun dengan adanya peningkatan dalam

keluarannya. Beberapa (katakanlah sepuluh) buak pabrik tekstil

memperoleh manfaat berupa baiaya listrik yang lebih rendah apabila

mereka bersama-sama membangun sebuah pabrik pembangkit tenaga

listrik yang berkapasitas besar daripada masing=masing mendirikan

intalasitenaga listrik yang berkapasitas kecil secara sendiri-sendiri.

Penghematan-penghematan urbanisasi. Penghematan urbanisasi

diasosiasikan pertambahan jalam jumlah total (penduduk, hasil

industri, pendapatan, dan kemakmuran) di suatu lokasi untuk semua

kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Penghematan-penghematan

ini mengkaitkan kegiatan industri-industri dan sector-sektor secara

agregatif. Misalnya suatu kegiatan yang sangat tergantung pada

manajemen yang kreatif dan tenaga kerja yang terampil, dalam hal ini

terdapat resiko bila menempatkan kegiatan tersebut disuatu daerah

perkotaan yang relatif kecil. Pada umumnya didaerah metropolitan

atau daerah-daerah urban tingkat nasional tersedia tenaga-tenaga ahli

yang spesialistis yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan dagang

yang besar, demikian pula dalam hal fasilitas pelayanan hokum,

administrasi perusahaan, fasilitas reparasi yang spesialistis, dan
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berbagai jasa pelayanan lainnya yang tidak terdapat dikota-kota yang

relative kecil.

Jika penghematan-penghematan urbanisasi merupakan faktor

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan kota, maka sebaliknya

pemborosan urbanisasi atau penghematan deglomerasi adalah sebagai

unsur yang membatasi pertumbuhan kota. Terdapat kecenderungan

bahwa pemborosan urbanisasi meningkat terus, misalnya kongesti

(kemacetan) lalu lintas, pencemaran udara, pencemaran air, buangan-

buangan solid, dan kebisingan suara.

Pembahasan tentang kekuatan-kekuatan yang menentukan

pertumbuhan perekonomian urban dan regional telah memperoleh

perhatian khusus dalam pemikiran Isard. Ia menjelaskan hubungan

saling ketergantungan dari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam

pengertian penghematan-penghematan dan pemborosan-pemborosan

aglomerasi. Pembahasan ini dikembangkan sampai pada struktur

hirarkis spatial regional. Sebuah urban metropolis (orde pertama)

mempunyai hubungan kebawah dengan beberapa kota besar (orde

kedua), sebuah kota besar mempunyai hubungan kebawah dengan

beberapa kota-kota yang lebih kecil (orde ketiga), demikian seterusnya

dengan nodal-nodal yang mempunyai orde yang lebih rendah. Secara

regional dapat ditunjukkan yaitu wilayah suatu negara (nasional)

terdiri dari beberapa wilayah tingkat I, dan selanjutnya berturut-turut

bahwa (tingkat II dan III). Hubungan saling ketergantungan antar kota

dan wilayah ditinjaunya pula dalam pengertian struktur masukan-

keluaran dari berbagai kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan

lainnya melalui sistem linier. Pengaruh-pemgaruh pertumbuhan antar

wilayah baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat
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dikaji dari struktur antar industri. Teknik masukan-keluaran untuk

analisa regional telah diintroduksikan oleh Isard (1960).

10.1.4. Teori Perluasan Teori Christaller (Losch)

August Losch (1940) telah mengetengahkan suatu model

keseimbangan regional spatial. Ia termasuk yang pertama

menguraikan prinsip-prinsip dasar analisa spatial dan

menginterprestasikan ekonomi spatial di bawah bentuk pasar

persaingan monopolistik. Teori Losch merupakan perluasan dari teori

tempat sentral yang diformulasikan oleh Christaller (1933). Dalam

kepuasan berikut perlu dijelaskan lebih mendetail tentang kerangka

dasar pemikiran Losch, dan akan ditunjukkan pula perbedaan-

perbedaannya antara model Losch dengan model Christaller dan

model Von Thunen.

Dalam mengembangkan modelnya, Losch menggunakan

beberapa asumsi, yaitu sebagai:

1. Tidak terdapat variasi dalam biaya dan tidak ada perbedaan-

perbedaan spatial dalam sumber daya, termasuk tenaga kerja

dan modal di seluruh wilayah (wilayah dianggap homogin).

Berdasar pada anggapan ini, maka lokasi perusahaan dapat

ditempatkan di mana saja.

2. Penduduk tersebar merata, kepadatan penduduk dianggap

uniform, cita rasa konstan, dan perbedaan pendapatan

diabaikan. Berdasar asumsi ini dapat dijelaskan bahwa

permintaan mempunyai korelasi negatif terhadap jarak

secara langsung, hal ini berarti semakin jauh jaraknya dari
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lokasi pabrik, maka jumlah permintaan menjadi semakin

berkurang.

3. Wilayah pasar dan permintaan terhadap barang-barang hasil

suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh lokasi perusahaan-

perusahaan saingannya. Anggapan ini diinterpestasikan

bahwa untuk suatu industri baru atau sebuah perusahaan

yang ditempatkan di daerah non industri tidak menimbulkan

kesulitan, akan tetapi jal ini teidak relevan bagi perusahaan-

perusahaan yang menempatkan lokasinya di dareha industri

yang sudah sangat maju, di mana lokasi dan kegiatan

perusahaan-perusahaan yang sudah ada sangat berpengaruh.

Dilihat dari urutan tahap-tahapnya, menurut Losch terdapat tiga

jenis wilayah ekonomi, yaitu wilayah-wilayah pasar sederhana,

jaringan wilayah-wilayah pasar dan sistem-sistem jaringan wilayah-

wilayah pasar. Wilayah-wilayah pasar individual tersebut nampaknya

sangat sederhana dan sangat tergantung pada perdagangan, sedangkan

sistem-sistem wilayah pasar sangat kompleks, walaupun merupakan

bentuk ideal yang menekankan pada swasembada, akan tetapi sulit

dijumpai dalam kenyataan. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak

komoditi diproduksikan dan diperdagangkan mencapai di luar lingkup

sistem, maka terjadilah wilayah-wilayah yang saling tumpang tindih.

Wilayah ekonomi lebih mencerminkan peristiwa-peristiwa yang

berlangsung seperti adanya dari pada sekedar pembagian alamiah

wilayah-wilayah suatu negara.

Antara wilayah sederhana dan sistem regional lengkap terdapat

jaringan. Trayek transpor menghubungkan kota-kota dalam pengertian

pusat sentral. Walaupun jaringan-jaringan dan distrik-distrik produksi
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dan konsumsi sudah nyata, akan tetapi perlu dibedakan dengan sistem

wilayah. Sistem wilayah merupakan kesatuan dari banyak wilayah,

merupakan suatu organisme dari pada sebagai suatu organ.

Teori Losch mempunyai beberapa keterbatasan. Sebagian besar

keterbatasannya berkaitan erat dengan asumsi-asumsinya yang sangat

sederhana. Tanpa asumsi yang seragam, misalnya distribusi penduduk

merata secara spatial dan biaya yang sama di seluruh lokasi, maka

analisa akan terjadi sangat sulit dilakukan. Tetapi asumsi-asumsi

tersebut menimbulkan ketidak-konsistenan, misalnya antara distribusi

penduduk yang uniform dan pola konsentrasi hirarkis kegiatan-

kegiatan ekonomi. Konsentrasi terjadi di sekeliling pusat atau sebagai

konsekuensi dari bertumpangnya jaringan wilayah-wilayah pasar.

Konsentrasi tersebut akan menyebabkan ekspansi penduduk

pada pusat-pusat dan pengelompokan-pengelompokan pembeli dapat

membentuk wilayah-wilayah pasar secara tidak beraturan.

Analisa Losch meremehkan penghematan-penghematan

aglomerasi pada produksi industri khususnya dalam suatu industri

tunggal dan tidak menjelaskan secara komprefensif mengenai

kehadiran titik-titik modal dalam ekonomi tata ruang. Titik-titik modal

hanya muncul dalam analisa Losch yaitu sebagai pusat-pusat wilayah

pasar untuk bermacam-macam komoditi atau jasa. Salah satu aspek

dari mengabaikan penghematan-penghematan aglomerasi tersebut

karena asumsinya menyatakan bahwa bahan mentah uniform terdapat

dimana-mana. Hal ini berarti bahwa analisanya akan lebih relevan

pada kegiatan-kegiatan seperti sektor jasa yang mengabaikan

kebutuhan-kebutuhan bahan mentah dan tidak relevan pada industri

besar yang berorientasi pada bahan mentah yang teralokasikan.
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Menurut Richardson, teori umum Losch ternyata tidak cukup

umum, beberapa alasannya adalah sebagai berikut:

1. Ia menganggap terdapat kebebasan melakukan produksi,

penjualan-penjualan, dan harga komoditi-komoditi secara

terpisah, sehingga ekonomi spatial digambarkan sebagai

beberapa sektor independen daripada sebagai kesatuan

secara utuh. Wilayah-wilayah komoditi dan faktor tidak

dikaitkan melalui kegunaan dan fungsi-fungsi produksi,

misalnya harga barang dianggap sebagai suatu fungsi

sederhana dari permintaan-permintaannya, maka sebagai

konsekuensinya analisa Losch tidak berhasil melahirkan

keseimbangan umum yang sebenarnya.

2. Stabilitas keseimbangan tergantung pada adanya wilayah-

wilayah pasar hexagonal yang diperlukan untuk menjamin

pemanfaatan tata ruang sedangkan wilayah bundar

merupkan bentuk wilayah pasar yang sangat

menguntungkan. Losch menyatakan bahwa bentuk bundar

akan ditekan menjadi bentuk segi enam oleh kekuatan-

keuatan atau persaingan. Dalam wilayah-wilayah pasar

berbentuk bundar terdapat kesenjangan-kesenjangan (gaps)

diantara batas-batas wilayah pasar. Sangat kecil

kemungkinan bagi munculnya perushaan-perusahaan baru

utnuk melayani perdagangan didaerah-daerah eksenjangan

yang sangat sempit tersebut  karena tidak menguntungkan.

3. Asumsi biaya produksi uniform dan pabrik-pabrik tersebar

merata secara spatial adalah bertentangan dengan realitas

dalam ekonomi spatial. Teori Losch tidak berhasil

menjelaskan timbulnya kecenderungan kuat dalam
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masyarakat bagi perusahaan-perusahaan untuk

berkonglomerasi bersama-sama karena pertimbangan

penghematan-penghematan aglomerasi dan ketergantungan

lokasi.

Walaupun teori Losch dalam beberapa segi tidak memuaskan,

akan tetapi Losch telah merintis analisa tata ruang, oelh karena itu

tidak dapat disangkal bahwa tidak ada ahli-ahli teori lokasi dan ahli-

ahli Ekonomi Regional melalikan hasil pekerjaan Losch.

Sumbangan teori Losch dalam pengembangan wilayah dapat

disebutkan yaitu wilayah-wilayah yang membentuk sisitem jaringan

wilayah pasar disasosiasi kan sebagai wilayah ekonomi, pusat-pusat

wilayah pasar yang mempunyai kedudukan sebagi unit-unit produksi

dapat diinterprestasikan sebagai pusat-pusat urba, dan hubungan antar

pusat-pusat wilayah pasar dikaitkan dengan perumusan tentang hirarki

dan hubungan fungsianl antar pusat-pusat urban.

Model Losch berbeda dengan model Von Thunen karean

orientasinya berbeda. Losch menekankan pada kegiatan-kegiatan

sekunder, sedangakan Von Thunen menitikberatkan sector pertanian.

Lokasi produksi industri berbeda dengan lokasi produksi pertanian.

Wilayah produksi pertanian merupakan daerah luas (areal), sedangkan

wilayah produksi industri  berbentuk titik-titik (punetiform), lokasi

terbaik untuk konsumsi barang-barang industri adalah di kota-koat,

sedangkan lokasi terbaik untuk konsumsi bahan pangan diperlihatkan

oleh distribusi yang penduduk yang merata. Selama hasil-hasil

pertanian merupakan unsure penting dari pertanian, maka penduduk

akan tersebar, dan bila tidak secara merata dapat pula berbentuk nolka

dots (nama sejenis tarian eropa)yang menyerupai garis bertitik-titik,
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yaitu karena kompromi antara tertarik mendekati produksi pangan dan

mendekati produksi industri, selain daripada itu salah satu aspek

kehidupan masyarakat didaerah pertanian dapat disaksikan bahwa

banyaknya keluarga petani hidup pada tempat-tempat yang terpusat

dan bukan tersebar diseluruh wilayah (Asusmsi Von Thunen).

Perbedaan yang lain antara industri dan pertanian dapat

ditunjukkan yaitu industri menjual barang-barang hasilnya kepada

langganan-langganan disekitarnya, yang digambarkan sebagai

cerobong-cerobong harga atau price funnels, sebaliknya hasil-hasil

pertanian dijual kepada pembelinya di kota-kota yang dilukiskan

sebagai cincin-cincin Von Thunen atau crop gradients.

Sumbangan dari kedua teori di atas yaitu menjelaskan tentang

interrependensi antara kota dengan daerah-daerah belakangnya, di

mana terdapat arus memusat ke kota-kota dan arus menyebar ke

daerah-daerah belakang.

Teori Losch merupakan perluasan dari teori Christaller. Losch

(ahli ekonomi)dan Christaller (ahli geografi) menggunakan asumsi-

asumsi yang hampir sama, misalnya setiap titik pada tanah (datar) dan

kepadatan penduduknya adalah sama, preferensi konsumen dan tehnik

produksi untuk  setiap produk juga dianggap sama. Kedua teori

tersebut menyoroti persoalan-persoalan lokasi, luas dan distribusi

pengelompokan kegiatan ekonomi secara geografis. Keduanya tidak

memperhatikan adanya penghematan-penghematan ekstern. Meskipun

demikian keduanya mempunyai perbedaan-perbedaan, baik dalam

lingkup maupun cara pandang yang dikembangkan dalam masing-

masing modelnya.

Pertama,Christaller mengembangkan modelnya dari atas, yaitu

wilayah hexagonal yang mempunyai ruang lingkup spatial yang
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terluas terbagi menjadi beberapa wilayah hexagonal yang lebih sempit

dengan pusatnya yang lebih rendah ordenya (hierarki primadidal),

sedangkan Losch mulai dari bahwa, yaitu wilayah spatial yang

tersempit ruang lingkupnya. Mula-mula wilayah pasar berbentuk

sebuah lingkaran, kemudian beberapa wilayah pemasaran

dihubungkan menjadi suatu jaringan wilayah pasar, dan selanjutnya

beberapa jaringan wilayah pasar digabungkan menjadi suatu sistem

jaringan wilayah pasar. Secara global dapat dikatakan bahwa model

Losch adalah kurang kaku dibandingkan dengan model Christaller,

baik secara horizontal maupun secara vertikal.

Kedua, model Christaller dapat ditinjau baik dari segi mikro

maupun dari segi makro. Secara mikro yaitu mengenai distribusi

produksi barang-barang individual, dan secara makro mengenai

distribusi spatial dan luasnya distribusi aglomerasi. Sedangkan model

Losch tidak menganalisa secara agregatif (makro), karena lebih

banyak menjelaskan spesialisasi spatial, lokasi dan perdagangan

barang-barang individual daripada sebagai model organisasi spatial

secara kebulatan. Spesialisasi spatial dapat dijelaskan bahwa tidak

perlu semua barang diproduksikan pada pusat yang lebih unggul

(superior).

Ketiga, nampaknya kedua model tersebut menggunakan

barang-barang yang diperdagangkan adalah berbeda tipenya. Barang-

barang yang digunakan dalam model Losch termasuk dalam golongan

barang-barang yang dapat diangkut (transportable commodities),

sedangkan model Christaller menekankan pada jasa-jasa yang tidak

mobil (immobile services). Jasa-jasa tersebut untuk melayani

distribusi barang-barang (nasional) yang diproduksikan hanya pada

pusat-pusat sistem.
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Model organisasi spatial yang dikembangkan oleh Losch

mendasarkan pada industri-industri sekunder dan terjadinya pola

spesialisasi merupakan kasus normal. Bila demikian halnya, maka

model Losch dan Christaller dapat dipandang sebagai saling

melengkapi satu sama lainnya, yang pertama menjelaskan organisasi

spatial pada kegiatan-kegiatan sekunder dan yang kedua berorientasi

pada kegiatan-kegiatan jasa.

Bilamana Losch dikaitkan dengan Weber, maka dapat

dikemukakan tanggapan bahwa keduanya mempunyai nama yang

sangat menonjol dalam sejarah analisa lokasi. Meskipun keduanya

menekankan pada kegiatan sekunder, akan tetapi mereka berbeda

pendapat mengenai determinan-determinan lokasi. Weber

memberikan tekanan pada faktor-faktor biaya dan kemungkinan

aglomerasi, sedangkan analisa Losch didasarkan pada asumsi biaya

uniform, maka faktor-faktor permintaan (analisa wilayah pasar)

menentukan lokasi dan distribusi produsen (yang berbetuk titik-titik

pusat wilayah hexagonal).

10.2. Teori Pusat Pertumbuhan

10.2.1. Teori Polarisasi Dan Trickling-Down (Hirschman)

Hirschman adalah seorang penganjur teori pertumbuhan tidak

seimbang. Secara geografis, pertumbuhan ekonomi pasti tidak

seimbang. Dalam proses pertumbuhan tidak seimbang selalu dapat

dilihat bahwa kemajuan di suatu tempat (titik) menimbulkan tekanan-

tekanan, ketegangan-ketegangan, dan dorongan-dorongan ke arah

perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya. Hirschman
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menyadari bahwa fungsi-fungsi ekonomi berbeda tingkat intensitasnya

pada tempat-tempat yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi diutamakan

pada titik originalnya sebelum disebarkan ke berbagai tempat lainnya.

Ia menggunakan istilah titik pertumbuhan (growing point) atau pusat

pertumbuhan (growing center) dan bukan kutub pertumbuhan (growth

pole) seperti yang dipakai oleh Perroux dan ahli-ahli Perancis lainnya.

Di suatu negara terdapat beberapa titik pertumbuhan, di mana

industri-industri berkelompok di tempat-tempat itu karena

diperolehnya berbagai manfaat dalam membentuk penghematan-

penghematan dan kemudahan-kemudahan. Kesempatan-kesempatan

investasi, lapangan kerja, dan upah buruh relatif lebih tinggi, lebih

banyak terdapat di pusat-pusat pertumbuhan dari pada di daerah-

daerah belakang. Antara pusat dan daerah belakang terdapat

ketergantungan dalam suplai barang dan tenaga kerja. Pengaruh

polarisasi yang paling hebat adalah migrasi penduduk ke kota-kota

besar (urbanisasi) akan dapat mengabsorsikan tenaga kerja yang

terampil dan di lain pihak akan mengurangi pengangguran tidak

kentara di daeeah belakang. Hal ini tergantung pada tingkat

komplementaritas antara dua tempat tersebut.

Jika komplementaritas kuat akan terjadi proses penyebaran

pembangunan ke daerah-daerah belakang (tricking-down) dan

sebaliknya jika komplementaritas lemah akan terjadi pengaruh

polarisasi. Jika pengaruh polarisasi lebih kuat dari pengaruh

penyebaran pembangunan maka akan timbul masyarakat dualistik,

yaitu selain memiliki ciri-ciri daerah perkotaan modern juga memiliki

ciri-ciri daerah pedesaan terbelakang. Walaupun terlihat suatu

kecenderungan yang suram, namun Hirschman optimis dan percaya

bahwa pada akhirnya pengaruh trickling-down akan mengatasi
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pengaruh polarisasi. Misalnya, jika daerah perkotaan berspesialisasi

pada industri dan daerah pedesaan berspesialisasi pada produksi

primer, maka meluasnya permintaan daerah perkotaan harus

mendorong perkembangan daerah pedesaan, tetapi apa yang terjadi

mungkin tidak selancar seperti itu. Pada khususnya ada kemungkinan

besar bahwa elastisitas penawaran jangka pendek di daerah pedesaan

adalah sedemikian rendahnya sehingga dasar pertukaran akan berubah

merugikan daerah perkotaan. Dalam jangka panjang penghematan-

penghematan eksternal dan tersedianya komplementaritas di pusat-

pusat akan menjamin penyebaran pembangunan ke daerah-daerah di

sekitarnya.

Pada pihak lain, berdasar kerangka konseptual yang serupa

mengenai struktur titik-titik pertumbuhan dan daerah-daerah belakang.

Myrdal menggunakan istilah backwash effect dan spread effect yang

artinya persis serupa dengan pengaruh polarisasi dan pengaruh

trickling-down. Namun demikian, dalam hal penekanan pembahasan

dan kesimpulan-kesimpulannya terdapat perbedaan yang cukup besar.

Analisis Myrdal memberikan kesan yang pesimistis; ia berpendapat

bahwa polarisasi muncul lebih kuat dari pada penyebaran

pembangunan, perpindahan faktor-faktor produksi akan menumpuk di

daerah-daerah perkotaan yang memberikan manfaat kepadanya, dan

sebaliknya di daerah-daerah pedesaan yang tidak menguntungkan

akan menipis.

Pesimisme tersebut dapat dimaklumi karena Myrdal tidak

memaklumi bahwa timbulnya titik-titik pertumbuhan adalah suatu hal

yang tidak terelakkan dan merupakan syarat bagi perkembangan

selanjutnya di mana-mana; selain dari pada itu pusat pemikiran

Myrdal pada mekanisme kausasi kumulatif menyebabkan ia tidak
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dapat melihat dengan jelas timbulnya kekuatan-kekuatan yang

menimbulkan suatu titik balik apabila perkembangan ke arah

polarisasi di suatu wilayah sudah berlangsung untuk beberapa waktu.

Kausasi sirkuler kumulatif selalu menghasilkan penyebaran

pembangunan yang lemah dan ketidakmerataan, atau dapat dikatakan

bahwa mobilitas akan memperbesar ketimpangan pendapatan dan

migrasi akan memperbesar ketimpangan regional.

Berdasar pada perbedaan pandangan di atas, maka

kebijaksanaan perspektif yang dianjurkan oleh Hirschman dan Myrdal

berbeda pula. Hirschman menyarankan agar membentuk lebih banyak

titik-titik pertumbuhan supaya dapat menciptakan pengaruh-pengaruh

penyebaran pembangunan yang efektif; sedangkan Myrdal

menekankan pada langkah-langkah kebijaksanaan untuk melemahkan

backwash effect dan memperkuat spread effect agar proses kausasi

sirkuler kumulatif mengarah ke atas, dengan demikian semakin

memperkecil ketimpangan regional.

10.2.2. Teori Growth Pole (Perroux)

Perkembangan modern dari teori titik prtumbuhan terutama

berasal dari karya ahli-ahli teori ekonomi regional Perancis yang

dipelopori oleh Francois Perroux. Perroux (1955) telah

mengembangkan konsep kutub pertumbuhan (bahasa Perancisnya pole

de oreissance atau pole de devolepment dan dalam bahasa Inggrisnya

growth pole).

Ia menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak

terjadi di segala tata ruang, akan tetapi hanya terbatas pada beberapa
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tempat tertentu dengan variabel-variabel yang berbeda intensitasnya.

Tata ruang diidentifikasikan sebagai suatu arena (medan) kekuatan

yang di dalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat. Setiap kutub

mempunyai kekuatan pancaran pengembangan ke luar dan kekuatan

tarikan ke dalam. Konsep tersebut menjelaskan tentang pertumbuhan

ekonomi dan khususnya mengenai perusahaan dan industri-industri

serta saling ketergantungan, dan bukan mengenai pola geografis

kegiatan ekonomi atau implikasi geografis pertumbuhan ekonomi dan

pergeseran industri secara intra dan inter. Jadi konsep Perroux

mengenai kutub pertumbuhan dapat dikatakan sangat abstrak. Konsep

ini diintroduksikan sebagai alat sebagai alat untuk menyelidiki

kegiatan-kegiatan ekonomi dimana perusahaan-perusahaan dan

industri-industri muncul dan berkembang atau mengalami stagnasi dan

bahkan seringkali harus menghilang. Secara esensial, teori Perroux

merupakan teori dinamis. Proses pertumbuhan ekonomi tidak

seimbang karena adanya kesuksesan atau keberhasilan kutub-kutub

dinamis.

Dalam mengembangkan teorinya, Perroux sangat terpengaruh

dan mendasarkan pada teori Schumpeter mengenai peranan inovasi-

inovasi dan perusahaan-perusahaan berskala besar. Juga menurut

Perroux, inovasi-inovasi kewiraswastaan adalah sangant penting.

Seperti Schumpeter, ia berpendapat bahwa sebagian besar kegiatan-

kegiatan inovasi terjadi dalam unit-unit ekonomi besar yang dapat

mendominasikan pengaruhnya pada unit-unit ekonomi lainnya. Teori

Perroux menunjukan adanya kaitan erat antara skala operasi,

dominasi, dan doronga-dorongan untuk melakukan inovasi yang

menyebabkan ia melontarkan konsep industri pendorong (industri

penggerak) atau populasinya.
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Dalam pembahasan berikut perlu dijelaskan mengenai

bagaimana pemikiran dasar dari konsep titik pertumbuhan, berbagai

aspek dari interaksi antara masing-masing titik pertumbuhan dengan

wilayah pengaruhnya, sejauh mana kontribusi positif teori kutub

pembangunan sebagai kerangka pemikiran bagi analisa

pengembangan wilayah dan beberapa kritik yang di lancarkan

terhadap teori tersebut.

Pemikiran dasar dari konsep titik pertumbuhan adalah bahwa

kegiatan ekonomi daalm sesuatu daerah cenderung beraglomerasi di

sekitar sejumlah kecil titik-titik fokal. Di sesuatu daerah, arus

polarisasi akan bergravitasi ke arah titik-ttik fokal tersebut. Di sekitar

titik fokal(pusat yang dominan) dapat ditentukan garis perbatasan di

mana kepadatan arus turun sampai suatu tingkat kritis minimum, pusat

tersebut dapat dinamakan sebagai titik pertumbuhan, sedangkan

wilaayh di dalam garis perbatasan merupakan wilayah pengaruhnya

atau wilayah pertumbuhannya. Distribusi penduduk secara spatial

tersususn dalam sistem pusat hirarkis dan kaiatn-kaitan fungsional.

Semakin kuat ciri-ciri wilayah nodal berarti semakin tinggi tingkat

pertumbuhannya, demikian pula tingkat perkembangan ekonomi dan

sosialnya. Dengan demikian rencana pengembangan wilayah akan

lebih berhasil jika rencana tersebut diarahkan untuk memperkuat ciri-

ciri titik pertumbuhan alamiah yang terdapat di masing-masing

wilayah strategi titik pertumbuhan dapat ditafsirkan sebagai upaya

mengkombinasikan ciri-ciri tempat sentral yan mempunyai orde tinggi

dan lokasi potensial yang memberikan keuntungan-keuntungan

aglomerasi. Jadi jelaslah konsep titik pertumbuhan itu merupakan

mata rantai penghubung antara struktur wilayah-wilayah nodal yang
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berkembang dengan sendirinya dengan sendirinya dengan

perencanaan fisik dan wilayah.

Menurut Perroux, faktor utara ekspansi regional adalah interaksi

antara industri-industri ini mempunyai ciri-ciri yaitu tingkat

konsentrasi yang tinggi, pengaruh multidlier(percepatan) dan

pengaruh polarisasi lokal yang sangat besar,tingkat teknologi yang

sudah maju dan keahlian managerial modern. Jadi industri pendorong

merupakan industri yang relatif besar,berkembang pesat dan

mempunyai kedudukan oligopolistik, serta mempunyai pengaruh yang

menentukan terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung

maupun secara tidak langsung. Kutub pertumbuhan tidaklah hanya

merupakan lokalisasi industri-industri pendorong, akan tetapi harus

mampu mendorong ekspansi yang besar di wilayah sekitarnya, oleh

karena itu pengaruh polarisasi strategic lebih menonjoldari pada

ketergantungan antara industri. Prasarana yang sudah sangat

berkembang, penyediaan pelayanan-pelayanan sentral, permintaan

terhadap faktor-faktor industri dari wilaayh pengaruh, dan persebaran

kesadaran pertumbuhan dan dinamisme ke seluruh wilayah pengaruh,

kesemuanya merupakan faktor-faktor penting untuk mendorong

polarisasi.

Teori kutub pertumbuhan menjelaskan pula adanya interaksi

antara kutub-kutub pertumbuhan dengan wilayah pengaruhnya.

Beberapa aspek dari interaksi tersebut dapat dikemukakan sebagai

berikut:

Pertama, interaksi tersebut menimbulkan ketidak-seimbangan

structural di wilayah yang bersangkutan. Jika kutub pertumbuhan

digandengkan dengan pembangunan suatu kompleks industri

baru(new industrial complex), maka kompleks industri tersebut akan
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ditempatkan di sekitar pertumbukan. Walaupun industri-industri di

wilayah pengaruh yang mensuplai industri-industri dikutub

pertumbuhan menunjukan pula peningkatan kegiatan-kegiatannya,

akan tetapi kemakmuran antara kutub pertumbuhan dengan wilayah-

wilayah yang terletak di sekitarnya.

Kedua, industri-industri pendorong (propulsive industries) dan

industri-industri kunci (key industries)6 umumnya berlokasi di kutub

pertumbuhan, sedangkan industri-industri pensuplainya, tenaga kerja,

bahan-bahan mentah, dan pelayan-pelayan dependen terletak terpencar

di seluruh wilayah pengaruh. Industri kunci adalah industri yang

mempunyai dampak berantai ke depan (forward linkase) yang kuat.

Industri kunci dapat pula berperan sebagai industri pendorong jika

memiliki ciri-ciri seperti telah di kemukakan di atas. Salah satu

perbedaan antara kutub pertumbuhan dan wilayah pengaruhnya yaitu

kutub pertumbuhan dianggap sebagai pasar sentral tenaga kerja,

sedangkan wilayah pengaruhnya merupakan sumber tenaga kerja.

Ketiga, tempat sentral dan kutub pertumbuhan biasanya

merupakan pusat konsentrasi penduduk yang substansial. Fungsi

tempat sentral dari kutub pertumbuhan dari kutub pertumbuhan dapat

memperjelas hubungan antara kutub pertumbuhan dan wilayah

pengaruhnya. Tersedianya pelayanan sentral adalah salah satu

keuntungan aglomerasi yang penting pada kutub pertumbuhan. Tetapi

secara konsepsional, kutub pertumbuhan tidak identik, dengan tempat

sentral. Tempat-tempat sentral banyak sekali jumlahnya dan tersusun

dalam suatu hirarki, sedangkan kutub pertumbuhan hanya sedikit saja

dalam suatu wilayah. Arus polarisasi di sekitar kutub pertumbuhan

adalah lebih intensif dan beraneka ragam dibandingkan di sekitar

tempat sentral yang terutama terdiri dari perjalanan untuk keperluan
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berbelanja, rekreasi, dan jasa-jasa lainnya. Perbedaan lain yang

menonjol dapat disebutkan yaitu yang menopang pertumbuhan suatu

tempat sentral adalah wilayah komplementernya, sedangkan yang

menopang pertumbuhan wilayah pengaruh adalah kutub

pertumbuhannya.

Walaupun kutub-kutub pertumbuhan mempunyai pengaruh

yang dominan terhadap perkembangan daerah-daerah di sekitarnya,

akan tetapi teori kutub pertumbuhan dapat dikategorisasikan sebagai

tanpa tata ruang (spaceless), karena teori tersebut tidak menjelaskan

tentang pemilihan lokasi optimum suatu industri atau perusahaan.

Beberapa kontribusi teori kutub pertumbuhan terutama dalam

pengembangan wilayah dapat disebutkan, misalnya:

Matarantai-matarantai antar industri (inter industry linkages)

dan teori ketergantungan antar industri yang berasal dari industri

pendorong telah membangkitkan digunakannya tehnik analisa

masukan-keluaran (sejak pertengahan tahun 1950). Dalam waktu yang

hampir bersamaan di Amerika Serikat, Isard bersama-sama dengan

rekan-rekannya mengembangkan pemikiran pembangunan kompleks

industri sebagai suatu instrumen analisa dan perencanaan ekonomi.

Dalam tahun 1960 Isard telah memberikan pula kontribusinya dalam

pengembangan tehnik masukan-keluaran untuk analisa regional,

walaupun ia tidak diasosiasikan dengan analisa kutub pertumbuhan.

Selain dari pada itu Hirschman8 dikenal sebagai seorang ilmuwan

pertama yang membahas teori kutub pertumbuhannya Perroux,

kemudian menerbitkan buku The Strategy of Economic Development

(1958), di mana mengemukakan konsep backward dan forward

linkage effects yang diintroduksikan untuk memperjelas pengaruh
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dominasi seperti yang telah disinggung oleh Perroux dalam teori kutub

pertumbuhan.

Di samping sumbangan-sumbangan positif seperti dicatat di

atas, dapat pula dikemukakan beberapa kritik terhadap teori kutub

pembangunan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, kenyataan menunjukkan bahwa besarnya suatu

industri secara tersendiri tidak cukup menjamin pertumbuhan

ekonomi. Sebagai contoh dapat disebutkan yaitu kasus industri besi di

Lorraine (Perancis). Pembangunan industri besi tersebut tidak diikuti

oleh pembangunan industri-industri lainnya yang memerlukan besi

tersebut sebagaimana masukannya. Akhirnya Lorraine menjadi sangat

tergantung pada daerah-daerah lain. Suplai mesin-mesin dan peralatan

lainnya terpaksa didatangkan dari luar. Sebagaimana telah ditekankan

oleh Paelinck bahwa pengembangan industri secara terisolasi tidak

akan membuat daerah tersebut sebagai kutub pembangunan yang

efesien, kecuali jikalau ditunjang oleh adanya hubungan-hubungan

polarisasi yang efektif.

Kasus di daerah Lyon sangat berbeda dengan pengamalan di

Lorraine. Daerah Lyon secara ekonomis adalah cocok untuk

pengembangan industri tekstil. Pada waktu yang bersamaan dibangun

pula industri kimia, yang kemudian ternyata industri kimia tersebut

berkembang lebih pesat dan menjadi salah satu kutub pembangunan

yang penting.

Kedua, peranan industri pendorong seringkali ditafsirkan terlalu

berlebihan. Boudeville menunjukkan contoh Denmark, meskipun telah

mempunyai persyaratan sebagai suatu wilayah independen, dimana

proses pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan tanpa mengalami

banyak kesulitan, akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa
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kemakmuran di negara tersebut tidak dimulai oleh industri-industri

pendorong, akan tetapi oleh usaha-usaha koperatif unit-unit pertanian

kecil yang tersebar di seluruh negeri.

10.2.3. Teori Pusat Pembangunan Yang Terlokalisasikan

(Boudeville)

Boudeville (1961) telah menampilkan teori kutub pembangunan

yang terlokalisasikan (Localized poles of Development). Mengikuti

pendapat Perroux, ia mendefinisikan kutub pertumbuhan wilayah

sebagai seperangkat industri-industri sedang berkembang yang

berlokasi disuatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan

lebih lanjut perkembangan ekonomi melalui wilayah pengaruhnya.1 Ia

mengemukakan aspek kutub fungsional, tetapi dalam bukunya The

Problems of Regional Economic Planing, ia memberikan pula

perhatian pada aspek geografis. Teori Boudeville dapat danggap

sebagai pelengkap terhadap teori-teori tempat sentral, yang

diketengahkan oleh Chistaller (1933) dan kemudian diperluas oleh

Losch (1940), atau dapat dikatakan bahwa teori Boudeville telah

menjembatani terhadap teori-teori spatial yang terdahulu, yang

menekuni persoalan-persoalan organisasi kegiatan-kegiatan manusia

pada tata ruang. Dalam hubungan ini perlu dijelaskan mengenai

aspek-aspek geografis dan regional serta hubungan komplementer

antara teori Boudeville dengan toeri-teori tempat sentral dan teori

kutub pertumbuhan.

Teori Boudeville menjelaskan mengenai impak pembangunan

dari adanya kutub-kutub pembangunan yang terlokalisasikan pada tata

ruang geografis, sedangkan teori lokasi berusaha untuk menerangkan

di mana kutub-kutub pembangunan fungsional berada atau dimana
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kutub-kutub tersebut dilokalisasikan pada tata ruang geografis pada

waktu yang akan datang. Jadi untuk menjelaskan persoalan-persoalan

kutub pembangunan harus ditunjang oleh teori-teori lokasi. Di antara

teori-teori lokasi yang telah kita pelajari, teori tempat sentral dapat

dianggap sebagai teori global yang menjelaskan mengenai

ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan jasa sebgai akibat dari

adanya pembagian kerja secara spatial.

Teori tempat sentral dan khususnya mengenai saling

ketergantungan fungsional yang diformulasikan oleh teori tersebut

tanpa memperhitungkan adanya hambatan-hambatan geografis-spatial,

adalah merupakan titik permulaan untuk menganalisa lebih lanjut

mengenai impak pembangunan pada suatu pusat tertentu atau pada

pusat-pusat lainnya dan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi

dalam sistem pusat-puasat serta pengendalian pertumbuhan kota.

Ditinju dari segi lain terdapat kekurangan-kekurangan, yaitu teori

tempat sentral tidak menjelaskan gejala-gejala pembangunan. Teori ini

dikatagorisasikan sebagai teori statis, yang hanya menjelaskan adanya

pola pusat-pusat tertentu dan tidak membahas adanya perubahan-

perubahan pola tersebut.

Teori Boudeville merupakan teori kutub pertumbuhan yang

telah termodifikasikan, dan dapat digunakan untuk menganalisa

gejala-gejala dinamis tersebut.

Untuk menerima komplementaritas hubungan-hubungan antara

teori tempat sentral dan teori Boudeville dijumpai beberapa kesulitan.

Teori tempat sentral (Christaller dan Losch) bersifat dedukatif dan

merupakan teori keseimbangan statis yang berkenaan dengan prinsip-

prinsip pada tingkat perusahaan dan hubungan-hubungan antar

perusahaan.
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Sedangkan teori Boudeville adalah berdasar teori pembangunan

dinamis yang menggunakan cara induktif dan berkenaan dengan

tingkat industri-industri dan besaran makro. Teori tempat sentral

hanya menjelaskan mengenai pengelompokan pada tata ruang

geografis, dilain pihak teori Boudeville berusaha menjelaskan secara

simultan mengenai tata ruang fungsional (secara abstrak) dan tata

ruang geografis (secara riil), yaitu menjelaskan perubahan-perubahan

pada tata ruang fungsional ke dalam tata ruang geografis. Sedangkan

teori kutub pertumbuhan Perroux merupakan alat yang ampuh untuk

menjelaskan pembangunan industri dan perubahan-perubahan pada

tata ruang industri dan tata ruang yang terorganisasikan, akan tetapi

teori ini kurang ampuh bila diterapkan untuk pembahasan mengenai

pengelompokan pada tata ruang geografis, teori ini lebih berkenaan

dengan pembahasan mengenai perubahan-perubahan structural dari

pada menganaliosa aspek-aspek pembangunan.

Pengelompokan pada tata ruang geografis telah diperlihatkan

dalam model tempat sentral. Selanjutnya oleh Boudeville

pengelompokan ini diterapkan pada pembangunan dalam arti

fungsional, sedangkan difusi (penghamburan) pembangunan pada tata

ruang geografis diterapkan pada tata pembangunan dalam tata ruang

melalui tipe transformasi.

Untuk menjelaskan difusi dorongan-dorongan pembangunan

diantara kutb-kutub yang terjadi dalam kerangka dasar dinamis

diperlukan pendekatan teori baru. Dalam hubungan ini hipotesa

Hirschman (backward dan forward lingkage) dan Myrdal (spread

effect dan backwash effect) tentang peristiwa-peristiwa geografis dan

penyebaran pertumbuhan ekonomi memberikan sumbangan yang

bermanfaat, karena keduannya menggabungkan sejauh mana mungkin
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pengaruh-pengaruh penyebaran pertumbuhan dilihat dari aspek-aspek

ekonomi. Teori Hirasuhamn dan teori Myrdal menelusuru pula

dimensi geografis walaupun hanya secara tidak langsung.

Teori Boudeville merupakan alat yang ampuh untuk

menjelaskan tidak hanya mengenai pengelompokan geografis semata-

mata, akan tetapi juga mengenai peristiwa-peristiwa geografis dan

transmisi pembangunan diantara pengelompokan-pengelompokan

yang bersangkutan.

Dalam aplikasi teori dan konsep kutub pertumbuhan dalam

konteks geografis dan regional, nampaknya pendapat Boudeville dan

konsepsi Perroux tidak searah. Perroux menganggap tata ruang secara

abstrak, yang menekankan karakteristik-karakteristik regional tata

ruang ekonomi. Menurut Boudeville tata ruang ekonomi tidak dapat

dipisahkan dari tata ruang geografis. Dalam mengembangkan

pemikirannya lebih lanjut, Boudeville menekankan pada tata ruang

polarisasi. Tata ruang polarisasi dikaji dalam pengertian

ketergantungan antara berbagai elemen yang terdapat didalamnya.

Konsep ini erat berkaitan dengan pengertian hirarki, yang selanjutnya

dapat digunakan sebagai landasan untuk studi pusat-pusat kota dan

saling ketergantungannya. Implikasi penting dari hubungan antara

teori Boudeville dan teori tempat sentral dalam konteks perencanaan

dan pengawasan pembangunan yang dihadapi oleh banyak negara

dapat dikemukakan dua persoalan yang relevan, yaitu (1) bagaimana

merintis proses pembangunan di wilayah-wilayah yang ternelakang

secara terus menerus, (2) bagaimana mengarahkan prosers urbanisasi

sedemikian rupa dapat diciptakan distribusi pusat-pusat kota secara

geografis yang mempu mendorong pembangunan selanjutnya.
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Persoalan pertama merupakan salah satu usaha untuk

mengarahkan pengaruh-pengaruh pembangunan dari instalasi-instalasi

yang didirikan pada unit-unit di wailayah terbelakang tersebut ke

tempat-tempat tertentu disekitarnya. Unit-unit inti yang dimaksud

merupakan mata rantai dalam tata ruang fungsional dan tata ruang

geografis, yang menunjang masuknya inovasi dari luar dan perubahan-

perubahan pembangunan melalui pengaruh-pengaruh backward

lingkage dan forward lingkage, sehingga difusi intern dapat

dipercepat.

Persoalan kedua pada dasrnya merupakan usaha pemilihan

lokasi yang tepat atau cocok untuk pendirian perusahaan-perusahaan

industri dan jasa. Lokasi-lokasi tersebut merupakan bagian-bagian dari

kutub pembangunan. Pengaruh-pengaruhnya didistribusikan pada

sistem-sistem pysat dalam tata ruang geografis. Peristiwa-peristiwa

geografis semacam ini memberikan sumbangan pada usaha-usaha

untuk memperbaiki susunan geografis secara efisien.

10.2.4. Teori Daerah Inti (Friedmann)

Jhon Friedmann (1964) menganalisa aspek-aspek tata ruang,

lokasi, serta persoalan-persoaln kebijaksanaan dan perencanaan

pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general.

Friedmann telah menampilkan teori daerah inti. Di sekitar daerah inti

terdapat daerah-daerah pinggiran atau periphery regions. Daerah-

daerah pinggiran seringkali disebut pula daerah-daerah pedalaman

atau daerah-daerah di sekitarnya

Pembangunan dipandang sebagai proses inovasi yang

diskontinu tetapi komulatif yang berasal dari sejumlah kecil pusat-

pusat perubahan, yang terletak pada titik-titik interaksi yang
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mempunyai potensi tertinggi. Pembangunan inovatif cenderung

menyebar ke bawah dan keluar dari pusat-pusat tersebut ke daerah-

daerah yang mempunyai potensi interaksi yang lebih rendah.

Pusat-pusat besar pada umumnya berbentuk kota-kota besar,

metropolis atau megapolis, dikategorikan sebagai daerah-daerah inti,

dan daerah-daerah yang relatif statis sisanya merupakan daerah-daerah

pinggiran. Wilayah-wilayah pusat merupakan subsistem-subsistem

yang kemajuan pembangunannya ditentukan oleh lembaga-lembaga di

daerah inti dalam arti bahwa daerah-daerah pinggiran berada dalam

suatu hubungan ketergantungan yang substansial. Daerah inti dan

wilayah pinggiran bersama-sama membentuk sistem spatial yang

lengkap.

Proses daerah-daerah inti mengkonsolidasikan dominasinya

terhadap daerah-daerah pinggiran dilaksanakan melalui pengaruh-

pengaruh umpan balik pertumbuhan daerah inti, yang terdiri dari

pengaruh dominasi (melemahnya perekonomian di daerahdaerah

pinggiran sebagai akibat dari mengalirnya sumberdaya-sumberdaya

alam, manusia, dan modal ke wilayah inti), pengaruh informasi

(peningkatan dalam interaksi potensial untuk menunjang

pembangunan inovatif), pengaruh psikologis (penciptaan kondisi yang

menggairahkan untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan inovatif secara

lebih nyata), pengaruh mata rantai (kecenderungan inovasi-inovasi

untuk menghasilkan inovasi lainnya), dan pengaruh produksi

(penciptaan struktur balas jasa yang menarik untuk kegiatan-kegiatan

inovatif).

Pada umumnya daerah-daerah inti melaksanakan fungsi

pelayanan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Beberapa daerah inti

memperlihatkan fungsinya yang khusus, misalnya sebagai pusat
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perdagangan atau pusat industri, ibukota pemerintahan, dan

sebagainya.

Sehubungan dengan peranan daerah inti dalam pembangunan

spatial, Friedmannn mengemukakan lima buah preposisi utama, yaitu

sebagai berikut:

1. Daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan

daerah-daerah di sekitarnya melalui sistem suplai, pasar, dan

daerah administratif.

2. Daerah inti meneruskan secara sistematis dorongan-dorongan

inovasi ke daerah-daerah di sekitarnya yang terletak dalam

wilayah pengaruhnya.

3. Sampai pada suatu titik tertentu ciri self reinforcing

pertumbuhan daerah inti cenderung mempunyai pengaruh

positif dalam proses pembangunan sistem spatial, akan tetapi

mungkin pula mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran

pembangunan wilayah inti kepada daerah-daerah di

sekitarnya tidak berhasil ditingkatkan, sehingga

keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah di

sekitarnya terhadap daerah inti menjadi berkurang.

4. Dalam suatu sistem spatial, hirarki daerah-daerah inti

ditetapkan berdasar pada kedudukan fungsionalnya masing-

masing meliputi karakteristik-karakteristiknya secara

terperinci dan prestasinya.

5. Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah

sistem spatial dengan cara mengembangkan pertukaran

informasi.
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Meskipun hubungan daerah inti dengan daerah pinggiran

sebagai kerangka dasar kebijaksanaan dan perencanaan pembangunan

regional dianggap kasar dan sederhana, akan tetapi dapat digunakan

untuk menjelaskan keterhubungan dan ketergantungan antara pusat

dengan daerah-daerah disekitarnya. Kemudian Friedmann bersama

Alonso mengembangkan klasifikasi daerah inti dan daerah-daerah

pinggiran menjadi daerah metropolitan (metropolitan region), proses

pembangunan (development exes), daerah perbatasan (frontier

region), dan daerah tertekan (depressed region).

Secara esensial hubungan antara daerah metropolitan dengan

daerah-daerah perbatasan tidak berbeda dengan hubungan antara

daerah inti dengan daerah-daerah pinggiran. Proses pembangunan

merupakan perluasan dari daerah metropolitan dan sebagai bentuk

embrio untuk berkembang menjadi megapolis. Wilayah perbatasan

termasuk dalam kategori darah pinggiran, dan didalamnya terdapat

pusat-pusat kecil yang mempunyai potensi untuk berkembang menjadi

pusat-pusat yang lebih besar pada masa depan.

Dari klasifikasi di atas dapat diperoleh pelajaran yang

bermanfaat, yakni suatu kebijaksanaan nasional pengembangan

wilayah harus menyadari bahwa masalah-masalah dan metode

pembangunan adalah berbeda-beda untuk setiap wilayah, selain dari

pada itu perubahan-perubahan ekonomi dan pembangunan pada

umumnya yang terjadi di seluruh jenis wilayah mempunyai

ketergantungan satu sama lainnya.

Seperti halnya dengan teori terdahulu yaitu teori kutub

pertumbuhan (Perroux), Friedmann memberikan perhatian penting

pada daerah inti sebagai pusat pelayanan dan pusat pengembangan.

Teori-teori tersebut tidak membahas masalah pemilihan lokasi
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optimum industri dan tidak pula menentukan jenis investasi apa yang

sebaiknya ditempatkan dipusat-pusat urban, oleh karena itu mereka

diklasifikasikan sebagai tanpa tata ruang, walaupun demikian disadari

bahwa pusat-pusat urban mempunyai peranan yang dominan yaitu

memberikan pencaran pengembangan ke wilayah-wilayah di

sekitarnya, daerah inti mempunyai daya pengikat yang kuat untuk

mewujudkan integrasi spatial sistem sosial, ekonomi, dan budaya

suatu bangsa.

Demikian kuat dominannya pusat-pusat urban menimbulkan

akibat-akibat negatif yaitu hyper urbanisasi, pembangunan modern

hanya terpusat di beberapa kota saja sedangkan daerah-daerah di

luarnya boleh dikatakan terpencil dari perubahan-perubahan sosial

ekonomi, pembangunan dan kerja di bawah daya (1973) Freidmann

menganjurkan pembentukan agropolis-agropolis atau kota-kota di

lading. Ini berarti tidak mendorong perpindahan penduduk desa ke

kota-kota besar, tetapi mendorong mereka untuk tetap tinggal di

tempat mereka semula. Dengan pembangunan agropoilitan,

pertentangan abadi antara kota dan desa dapat diabaikan (terutama di

negara-negara berkembang).

Pembangunan agropolitan districts disusun dalam suatu jaringan kota

secara regional yang disertai dengan pembangunan dan perbaikan

fasilitas perhubungan antara agropolitan districts ke kota-kota besar

dan menempatkan di agropolis yaitu jasa-jasa pelayanan tertentu dan

kegiatan-kegiatan penunjang lainnya yang membutuhkan tebaga kerja

yang lebih besar dari pada yang terdapat dalam suatu districts.

Menurut Friedmann, agropolitan districts merupakan satuan yang

tepat untuk membuat suatu kebijaksanaan pembangunan tata ruang

melalui desentralisasi  perencanaan dan pengambilan keputusan.
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Kebijaksanaan perspektif yang dianjurkan oleh Friedmann adalah

sejalan dengan konsep Hirschman yaitu pembentukan lebih banyak

titik-titik pertumbuhan.
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BAB XI

PERENCANAAN KLUSTER INDUSTRI

Tujuan instruksional khusus dari pembelajaran teori lokasi

dan pusat pertumbuhan ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan

tentang teori lokasi dan teori-teori pusat pertumbuhan. Setelah

mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami

perkembangan teori lokasi diantaranya: Teori Sewa Tanah (Von

Thunen), Teori Tempat Sentral (Christaller), Teori Perluasan Teori

Christaller (Losch), Teori Masukan Transportasi (Isard). Serta

memahami perkembangan teori pusat pertumbuhan diantaranya:

Teori Hirschman, Teori Growth Pole, Teori Boudeville dan Teori

Daerah Inti.

11.1. Pengertian Klaster Industri

Menurut Porter (1998) Klaster merupakan konsentrasi

geografis perusahaan dan institusi yang saling berhubungan pada

sektor tertentu.  Klaster mendorong industri untuk bersaing satu

sama lain. Selain industri, klaster termasuk juga pemerintah dan

industri  yang memberikan dukungan pelayanan seperti

pelatihan,pendidikan, informasi, penelitian dan dukungan teknologi.

Sedangkan menurut Schmitz (1997) klaster didefinisikan

sebagai grup perusahaan yang berkumpul pada satu lokasi dan

bekerja pada sektor yang sama. Sementara Enright, M.J. 1992

mendefinisikan klaster sebagai perusahaan-perusahaan yang
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sejenis/sama atau yang saling berkaitan, berkumpul dalam suatu

batasan geografis tertentu.

Pengertian klaster (JICA, 2004) juga dapat didefinisikan

sebagai  pemusatan geografis industri-industri terkait dan

kelembagaan-kelembagaannya. Perkembangan sarana transportasi

dan telekomunikasi telah mengurangi pentingnya kedekatan secara

geografis, oleh karena itu batasan geografi menjadi fleksibel

tergantung dari kepentingannya, yaitu:

1. Merujuk dari segi usaha (business), klaster diidentifikasikan

atas daerah yang luas di sepanjang pertalian-pertalian

industri. Ini artinya bisa encakup satu desa, kapupaten,

propinsi bahkan lintas provinsi yang berkaitan

2. Sedangkan dipandang dari kepentingan pembangunan daerah,

batasan geografis dipergunakan dalam konteks kontribusinya

terhadap ekonomi daerah dan kesejahteraan penduduknya.

Penumbuh kembangan klaster, sebagaimana dirumuskan oleh

Michael Porter (1998), mengandung empat faktor penentu atau

dikenal dengan nama diamond model yang mengarah kepada daya

saing industri, yaitu: (1) faktor input (factor/input condition), (2)

kondisi permintaan (demand condition), (3) industri pendukung dan

terkait (related and supporting industries), serta (4) strategi

perusahaan dan pesaing (context for firm and strategy). Berikut

adalah faktor dalam diamond model dari Porter:

1. Faktor Input

Faktor input dalam analisis Porter adalah variable-variable

yang sudah ada dan dimiliki oleh suatu klaster industri seperti

Sumberdaya manusia (human resource), modal (capital
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resource), infrastruktur fisik (physical infrastructure),

infrastruktur informasi (information infrastructure), infrastruktur

ilmu pengetahuan dan teknologi (scientific and

technologicalinfrastructure), infrastruktur administrasi

(administrativeinfrastructure), serta Sumberdaya alam. Semakin

tinggi kualitas faktor input ini, maka semakin besar peluang

industri untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas.

2. Kondisi Permintaan

Kondisi permintaan menurut diamond model dikaitkan

dengan sophisticated and demanding local customer. Semakin

maju suatu masyarakat dan semakin demanding pelanggan dalam

negeri, maka industri akan selalu berupaya untuk meningkatkan

kualitas produk atau melakukan inovasi guna memenuhi

keinginan pelanggan lokal yang tinggi. Namun dengan adanya

globalisasi , kondisi permintaan tidak hanya berasal dari lokal

tetapi juga berasal dari luar negeri.

3. Industri Pendukung dan Terkait

Adanya industri pendukung dan terkait akan meningkatkan

efisiensi dan sinergi dalam klaster. Sinergi dan efisiensi dapat

tercipta terutama dalam transaction cost, sharing

teknologi,informasi maupun skill tertentu yang dapat

dimanfaatkan oleh industri atau perusahaan lainnya. Manfaat lain

industri pendukung dan terkait adalah akan terciptanya daya

saing dan produtivitas yang meningkat.

4. Strategi Perusahaan dan pesaing
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Strategi perusahaan dan pesaing dalam diamond model juga

penting karena kondisi ini akan memotivasi perusahaan atau

industri untuk selalu meningkatkan kualitas produk yang

dihasilkan dan selalu mencari inovasi baru. Dengan adanya

persaingan yang sehat, perusahaan akan selalu mencari strategi

baru yang cocok dan berupaya untuk selalu meningkatkan

efisiensi.

Kementerian Koperasi dan industri seperti tersurat dalam

buku Pemberdayaan industri Melalui Pemberdayaan SDM dan

Klaster Bisnis, menunjukkan pengertian klaster sebagai kelompok

kegiatan yang terdiri atas industri inti, industri terkait, industri

penunjang, dan kegiatan-kegiatan ekonomi (sektor-sektor)

penunjang dan terkait lain, yang dalam kegiatannya akan saling

terkait dan saling mendukung.

Marshall, menekankan pentingnya tiga jenis penghematan

eksternal yang memunculkan sentra industri: (1) Konsentrasi

pekerja trampil, (2) berdekatannya para pemasok spesialis, dan (3)

tersedianya fasilitas untuk mendapatkan pengetahuan.  Adanya

jumlah pekerja terampil dalam jumlah besar memudahkan

terjadinya penghematan dari sisi tenaga kerja.  Lokasi para pemasok

yang berdekatan menghasilkan penghematan akibat spesialisasi

yang muncul dari terjadinya pembagian kerja yang meluas antar

perusahaan dalam aktivitas dan proses yang saling melengkapi.

Tersedianya fasilitas untuk memperoleh pengetahuan terbukti

meningkatkan penghematan akibat informasi dan komunikasi

melalui proses bersama, penemuan dan perbaikan dalam mesin,
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proses dan organisasi secara umum. Sedangkan Becattini,

mendefinisikan sentra industri sebagai wilayah sosial yang ditandai

dengan adanya komunitas manusia dan perusahaan, dan keduanya

cenderung bersatu.

11.2. Jenis dan Kategori Klaster

Terdapat banyak jenis klaster dalam hubungannya dengan

pengembangan wilayah. Dua kategori yang paling umum ditemui

adalah klaster regional dan klaster bisnis.

1. Klaster regional adalah kelompok perusahaan yang muncul

dalam/dibentuk oleh satu batas wilayah perekonomian

tertentu.  Klaster ini memperoleh keunggulan dari interaksi

antar perusahaan, penggunaan aset bersama, dan/atau

penyediaan layanan bersama.

2. Klaster bisnis adalah sekelompok perusahaan yang kendati

memiliki bisnis yang saling berbeda tetapi memiliki aktivitas

yang saling berhubungan. Kemudian secara bersama-sama

melakukan sinergi dan proses belajar yang saling

menguntungkan.

Selanjutnya berdasarkan kondisi klaster (merujuk diamond

model) dengan menilai dari kualitas produksi, teknologi, pasarnya,

kapasitas Sumberdaya manusia dan hubungannya dengan pihak-

pihak terkait bagi pengembangan klaster baik dari pemerintah,

swasta maupun industri terkait, maka klaster dapat digolongkan

menjadi 3 yaitu klaster tidak aktif (dormant), klaster aktif

(berkembang) dan klaster dinamis (advantage). Beberapa ciri yang
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dimiliki (disarikan dari Laporan JICA, 2004)  adalah sebagai

berikut:

1. Klaster tidak aktif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Produk tidak berkembang (cenderung mempertahankan

produk yang sudah ada)

b. Teknologi tidak berkembang (memakai teknologi yang

ada, biasanya tradisional, tidak ada investasi untuk

peralatan dan mesin)

c. Pasar lokal (memperebutkan pasar yang sudah ada, tidak

termotivasi untuk memperluas pasar, ini mendorong

terjadinya persaingan pada tingkat harga bukan kualitas)

dan tergantung pada perantara/pedagang antara

d. Tingkat keterampilan pelakunya statis (keterampilan turun

temurun) Tingkat kepercayaan pelaku dan antar pelaku

rendah (modal sosialnya rendah, mendorong saling

menyembunyikan informasi pasar, teknis produksi dsb)

e. Informasi pasar sangat terbatas (hanya perorangan atau

kelompok tertentu yang mempunyai akses terhadap

pembeli langsung)

2. Klaster Aktif memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Produk berkembang sesuai dengan permintaan pasar

(kualitas)

b. Teknologi berkembang untuk memenuhi kualitas produk

di pasar

c. Pamasaran lebih aktif mencari pembeli

d. Terbentuknya informasi pasar
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e. Berkembangnya kegiatan bersama untuk produksi dan

pasar (misalnya pembelian bahan baku bersama, kantor

pemasaran bersama dst)

3. Klaster Dinamis memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a. Terbentuknya spesialisasi antar perusahaan dari klaster

(misalnya: untuk industri logam ada spesialisasi

pengecoran, pembuatan bentuk, pemotongan dsb)

b. Klaster mampu menciptakan produk baru yang

dibutuhkan pasar/konsumen

c. Teknologi berkembang sesuai dengan inovasi produk

yang dihasilkan

d. Berkembangnya kemitraan dengan industri terkait baik

dalam pengembangan produk, pengembangan teknologi

maupun menjadi bagian industri terkait

e. Berkembangnya kelembagaan klaster

f. Berkembangnya informasi pasar

Hasil penelitian dari proyek percontohan pengembangan

klaster di Indonesia yang dilakukan oleh JICA (2004)

mengungkapkan bahwa Klaster di Indonesia dibatasi oleh

bentuknya yang mudah tercerai berai dari modal sosial. Modal

sosial yang dimaksud merupakan aset tak wujud  seperti

“kepercayaan  yang terbentuk”, “ikatan  internal” atau “jejaring

sosial”. Pembentukan dan konsolidasi modal sosial menjadi unsur

inti dalam penguatan klaster. Modal sosial klaster ini sebagai ikatan

internal  akan menjembatani dalam hubungan dengan pihak

ekternal.
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11.3. Pembentukan Klaster

Secara teoritis, sentra/klaster terbentuk karena dua hal yaitu

(1) Faktor Sejarah dan (2) faktor Bentukan/Manipulasi.  Dua faktor

ini akan membentuk dua jenis klaster yaitu (1) Klaster Dewasa dan

(2) Klaster Baru.

Klaster Dewasa biasanya terbentuk ketika sebuah daerah/kota

memiliki banyak pengrajin, pada kota tersebut, pada awalnya akan

terbentuk sebuah Klaster Artisanal.  Karena satu dan lain hal,

klaster ini mampu bertahan melewati waktu dan menarik pihak-

pihak lain untuk mendukung kegiatan mereka.  Kemunculan klaster

industri dimulai ketika muncul pihak yang bersedia menjadi

pemasok input khusus bagi klaster artisanal tersebut. Jika Klaster

Dewasa muncul secara “alami”. Maka kemunculan Klaster

Bentukan terjadi karena kesengajaan pemerintah atau institusi lain

yang berkeinginan untuk membentuk sebuah klaster.  Klaster-

klaster bentukan sering disebut sebagai Klaster Baru karena

pendiriannya cenderung lebih muda usianya dibandingkan klaster

tradisional yang ada saat ini.

11.1.1. Sinergi dalam Klaster

Sinergi atau kerja sama antar anggota klaster tentunya

didasari oleh faktor ekonomi dan keuangan.  Kajian literatur

menunjukkan bahwa setidaknya ada tiga jenis penghematan yang

dapat terjadi akibat sinergi anggota dalam sebuah klaster tertentu



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 336

yaitu: (1) Konsentrasi pekerja trampil, (2) berdekatannya para

pemasok spesialis, dan (3) tersedianya fasilitas untuk mendapatkan

pengetahuan.  Adanya jumlah pekerja terampil dalam jumlah besar

memudahkan terjadinya penghematan dari sisi tenaga kerja.  Lokasi

para pemasok yang berdekatan menghasilkan penghematan akibat

spesialisasi yang muncul dari terjadinya pembagian kerja yang

meluas antar perusahaan dalam aktivitas dan proses yang saling

melengkapi.  Tersedianya fasilitas untuk memperoleh pengetahuan

terbukti meningkatkan penghematan akibat informasi dan

komunikasi melalui proses bersama, penemuan dan perbaikan

dalam mesin, proses dan organisasi secara umum.

11.3.2. Pendekatan Klaster

Kendati definisi klaster dapat bermacam-macam, namun

pengamatan menunjukkan beberapa karakteristik umum yang

melekat pada konsep ini.  Dari sisi output, setidaknya ada 3 dimensi

yang dapat diperhatikan:

1. Competitiveness, tercermin dalam konteks dinamis dan

global, misalnya berhubungan erat dengan innovasi dan

adopsi praktik terbaik.

2. Economic specialization, dalam batas tertentu dari aktifitas-

aktifitas yang berhubungan (klaster automotive, klaster

budaya, klaster bunga potong, dll)

3. Spatial identity, yang relevan dengan agen dan organisasi di

dalam klaster ataupun yang di luar klaster.  Misalnya Asosiasi

Peternak Susu Lembang,
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Sedangkan dari sisi dalam/pembentuk klaster, setidaknya ada

4 elemen yang dapat diperhatikan yaitu:

1. Menekankan pada interaksi antar perusahaan

2. Kombinasi sumberdaya dan kompetensi yang dikontrol oleh

organisasi/perusahaan

3. Interaksi antar usaha dalam sistem pendukung institusi yang

lebih luas

4. Konsentrasi spatial

11.3.3. Manfaat Klaster

Menurut Scorsone (2002) klaster industri yang berbasis pada

komunitas publik memiliki manfaat baik bagi industri itu sendiri

maupun bagi perekonomian di wilayahnya.  Bagi industri, klaster

membawa keuntungan sebagai berikut :

1. Lokalisasi ekonomi.  Melalui klaster, dengan memanfaatkan

kedekatan lokasi, industri yang menggunakan input

(informasi, teknologi atau layanan jasa) yang sama dapat

menekan biaya perolehan dalam penggunaan jasa tersebut.

Misalnya pendirian pusat pelatihan di klaster akan

memudahkan akses industri  pelaku klaster tersebut.

2. Pemusatan tenaga kerja.  Klaster akan menarik tenaga kerja

dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan klaster tersebut,

sehingga memudahkan industri pelaku klaster untuk

memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya dan mengurangi biaya

pencarian tenaga kerja.

3. Akses pada pertukaran informasi dan patokan kinerja.

Industri yang tergabung dalam klaster dapat dengan mudah
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memonitor dan bertukar informasi mengenai kinerja supplier

dan nasabah potensial.  Dorongan untuk inovasi dan teknologi

akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan

perbaikan produk.

4. Produk komplemen.  Karena kedekatan lokasi, produk dari

satu pelaku klaster dapat memiliki dampak penting bagi

aktivitas usaha industri yang lain.  Disamping itu kegiatan

usaha yang saling melengkapi ini dapat bergabung dalam

pemasaran bersama.

Pendekatan klaster menjadi penting karena industri seringkali

terisolasi.  Pengusaha kecil-menengah tidak pernah melakukan

pertemuan dengan sesama perusahaan sejenis dalam lingkungan

mereka.  Akibatnya mereka sering kehilangan kesempatan untuk

saling bertukar informasi dan pengalaman serta kesempatan untuk

melakukan kerjasama pengembangan produk untuk menggarap

potensi pasar yang ada.  Industri cenderung memandang perusahaan

sejenis di daerahnya lebih sebagai pesaing dari pada sebagai mitra

kolaborasi yang potensial.

Pendekatan klaster berupaya menghilangkan hambatan

praktis dan budaya untuk menciptakan kolaborasi tersebut.

Pengklasteran juga merupakan upaya untuk membuat industri

menjadi lebih berorientasi pada pasar nasional dan global.  Dengan

menghilangkan persaingan di kandang sendiri, kekuatan dapat

digabungkan untuk meraih daya saing nasional dan internasional.

Dalam pelaksanaan klaster, dukungan yang diberikan kepada

pengusaha lokal, diberikan dalam kerangka ekonomi lokal dan
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regional yang lebih luas.  Dukungan ini dilakukan melalui Lembaga

Pengembangan Bisnis yang diharapkan mampu mengembangkan

klaster sebagai komunitas (community development) dan secara

bisnis (business development).  Kerangka ini memiliki dua dimensi.

Pertama, meliputi pembuatan hubungan dengan pelaku regional

lainnya (pusat dukungan dan pengembangan teknologi, perguruan

tinggi, KADIN, dll).  Kedua, mendukung tujuan spesialisasi

regional.  Tujuan spesialisasi regional dapat diidentifikasi dari “peta

klaster”.  Peta ini menunjukkan wilayah-wilayah yang ditempati

oleh aktifitas-aktifitas ekonomi yang saling berhubungan dan

menunjukkan aktivitas mana yang memiliki daya saing utama di

daerah tersebut.

Dinamika klaster mempengaruhi daya saing dari pelaku yang

terlibat di dalam klaster.  Dinamika klaster juga meningkatkan

kinerja ekonomi secara regional. Impact pengembangan klaster

dengan demikian ada di dua tataran.  Meskipun demikian, hubungan

antara pengembangan bisnis dan wilayah ini tidaklah langsung,

masih perlu ditemukan, dalam kondisi apa pengembangan klaster

bisnis ini memberikan manfaat kepada pengembangan wilayah.

Adapun manfaat klaster industri bagi perekonomian wilayah

diantaranya adalah :

1. Klaster industri yang saling terhubung cenderung untuk

memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan kemampuan

untuk membayar upah lebih tinggi.

2. Dampak penyerapan tenaga kerja dan pendapatan wilayah

dari klaster umumnya lebih besar dibanding bentuk ekonomi

lainnya.



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 340

Sedangkan keberhasilan klaster dapat dilihat dari beberapa

faktor penentu kekuatan klaster yaitu: (1) spesialisasi, (2) kapasitas

penelitian dan pengembangan,(3) pengetahuan dan keterampilan,

(4) pengembangan Sumberdaya manusia, (5) jaringan kerjasama

dan modal sosial, (6) kedekatan dengan pemasok, (7) ketersediaan

modal, (8) jiwa kewirausahaan, serta (9) kepemimpinan dan visi

bersama (Rosenfeld,1997).

11.4. Pengembangan Industri dengan Pendekatan Klaster

Perkembangan dunia yang terjadi belakangan ini mengarah

pada era globalisasi dan perdagangan bebas. Hal ini menyebabkan

perubahan yang cepat dan memberikan pengaruh luas dalam

perekonomian nasional maupun internasional yang berdampak pada

semakin kuatnya persaingan. Agar suatu sektor ekonomi dapat

bertahan dan berkembang dalam situasi persaingan saat ini, maka

perlu memiliki daya saing yang tinggi. Salah satu strategi

peningkatan sektor agribisnis yang dipandang relatif tepat untuk

meningkatkan daya saing adalah melalui pendekatan klaster dengan

diamond model. Sistem dari diamond model menciptakan suatu

lingkungan yang mendukung kelompok industri baik hubungan

horizontal maupun vertikal.

Model diamond yang dijelaskan oleh Porter merupakan

kerangka pikir yang sering digunakan oleh peneliti sebelumnya

untuk melihat fakor-fakor penentu dalam pembentukan klaster.

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyati et al (2009) adalah

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan

industri alas kaki di Kota Bogor dengan metode diamond Porter.
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Tujuan penelitian tersebut adalah menganalisis karakteristik klaster

industri alas kaki dan menganalisis faktor-faktor yang

mempengaruhi pengembangan klaster industri alas kaki di Kota

Bogor. Data diolah dan dianalisis dengan analisis deskriptif dan

analisis multivariat yaitu analisis komponen utama. Hasil penelitian

ini menunjukan bahwa klaster yang berada di Kota Bogor termasuk

ke dalam klaster tidak aktif.

Hal ini dicirikan dengan kurangnya interaksi antar anggota

yang intensif dan  keterkaitan antara industri terkait maupun

industri pendukung masih rendah. Faktor-faktor yang berpengaruh

signifikan terhadap pengembangan klaster INDUSTRI adalah

modal sosial (X5) dan kondisi permintaan (X2). Hasil penelitian

lain dilakukan oleh Handayani et al (2012) yang melakukan analisis

terhadap faktor-faktor yang memengaruhi daya saing industri mebel

agar dapat diambil kebijakan yang dapat digunakan untuk

meningkatkan daya saing industri mebel Indonesia khususnya Jawa

Tengah di pasar luar negeri. Penelitian ini menggunakan PLS

(Partial Least Square) sebagai tools untuk menguji model diamond

Porter ditambah variabel modal sosial dan menganalisa faktor-

faktor yang mempengaruhi daya saing. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing

di klaster Mulyoharjo adalah faktor kondisi, kondisi permintaan,

industri pendukung dan terkait, serta strategi perusahaan.

Sedangkan untuk Klaster Senenan adalah faktor kondisi, peran

pemerintah, kesempatan dan modal sosial.

Handayani et al (2011) dalam penelitiannya menggunakan

model diamond sebagai kerangka pikir untuk menganalisis
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pertumbuhan suatu klaster. Metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah Structural Equation Modelling. Sampel dalam

penelitian adalah para pengusaha batik yang terdapat dalam Klaster

Kampoeng Batik Kauman, Klaster Kampung Wisata Pesindon, dan

Klaster Batik Jenggot. Hasil penenelitian menunjukkan bahwa

terdapat 3 faktor yang sama-sama mempengaruhi pertumbuhan

Klaster Kampoeng Batik Kauman, Klaster Kampung Wisata

Pesindon, dan Klaster Batik Jenggot. Ketiga faktor tersebut adalah

keberadaan industri pendukung dan terkait, strategi dan persaingan

usaha, serta peran dari pemerintah. Diantara ketiga faktor tersebut,

faktor yang paling  berpengaruh untuk pertumbuhan klaster adalah

terdapatnya strategi dan persaingan usaha. Selain ketiga faktor

tersebut, pertumbuhan Klaster Kampoeng Batik Kauman, Klaster

Kampung Wisata Pesindon, dan Klaster Kampung Batik Jenggot

dipengaruhi pula oleh kondisi permintaan.

Selain klaster yang bergerak pada bidang kerajinan, Indonesia

juga memiliki banyak klaster makanan. Salah satunya adalah

penelitian yang dilakukan Sulaeman (2006) mengenai

pengembangan agribisnis komoditi rumput laut melalui model

klaster bisnis. Kunci sukses agribisnis rumput laut adalah apabila

(1) dilakukan dengan model pengembangan klaster bisnis yang

utuh, dimana INDUSTRI dan koperasi ada dan sekaligus berperan

di dalamnya (2) dibantu secara serius oleh pemerintah, terutama

yang menyangkut izin penggunaan pantai dan akses ke sumber

permodalan.

Pengembangan industri dengan pendekatan klaster juga dikaji

dalam penelitian Perindustrian RI (2009) yang menyusun strategi
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dan kebijakan pengembangan klaster industri pengolahan buah.

Adapun visi dan arah pengembangan industri pengolahan buah dari

Departemen Perindustrian RI adalah untuk mewujudkan industri

pengolahan buah yang berdaya saing. Hal tersebut dilakukan

dengan misi (1) memperluas tingkat permintaan buah olahan,(2)

mengembangkan efektifitas supply chain, (3) melakukan pembinaan

dan bimbingan terhadap industri pengolahan buah, dan (4)

mengembangkan pasar dalam negeri dan ekspor. Visi dan misi

tersebut diharapkan dapat meningkatkan jaringan kerjasama antar

kelompok usaha kecil, menengah, dan besar, industri pengolahan

buah serta terbentuknya kelembagaan usaha industri pengemasan

dan pengolahan buah.

11.5. Aplikasi Perencaan Klaster Insutri

Contoh kasus yang akan menjadi aplikasi perencanaan

berbasis lokasi dan klaster adalah pengembangan klaster industri

manufaktur di Jawa Timur. Berikut ini bagaimana thapan dan

langkah-langkah pengembangan klaster industry manufaktur di

Jawa Timur.

11.5.1. Analisis Tipologi Kluster Industri

Bagian awal dari pengembangan klater industri makanan dan

minuman di Jawa Timur akan diawali dengan menganalisis lokasi

industri unggulan di Jawa Timur. Industri unggulan didasarkan pada

hasil analisis Static Location Quotient (SLQ) dan Dynamic

Location Quotient (DLQ). Hasil dari SLQ dapat disebut dengan

Sektor Basis, sektor Basis merupakan sektor yang secara relatif
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mempunyai kontribusi melebihi rata-rata dibanding sektor lainnya.

Sedangkan  hasil dari DLQ dapat disebut dengan Sektor Potensi,

sektor potensi adalah sektor yang secara relatif mempunyai

pertumbuhan melebihi rata-rata dibanding sektor lainnya.

Kombinasi Sektor Basis dengan Sektor Potensi

diklasifikasikan menjadi empat tipologi yaitu: (1) Industri Prima

adalah sektor basis dan sektor potensi; (2) Industri Berkembang

adalah bukan sektor basis, tapi sektor potensi; (3) Industri Potensial

adalah Sektor basis, bukan sektor potensi; (4) Industri Terbelakang

adalah bukan sektor basis dan bukan sektor potensi.

11.5.1.1. Industri Makanan, Minuman dan Tembakau

Hasil analisis SLQ pada komoditi industri makanan,

minuman, dan tembakau menunjukkan bahwa terdapat 20

Kabupaten/kota yang menjadi sektor basis, diantaranya adalah

Kabupaten Pacitan, Blitar, Malang, Lumajang, Jember,

Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,

Kediri, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Bangkalan,

Pamekasan, Sumenep, Kota Malang, dan Kota Kediri, seperti yang

ditunjukkan tabel berikut.
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Tabel 11.1

Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Makanan,
Minuman, dan Tembakau (2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 1,146 basis 1,018 Potensi
2. Kab. Ponorogo 0,846 non basis 0,98425 non Potensi
3. Kab. Trenggalek 0,362 non basis 1,01025 Potensi
4. Kab. Tulungagung 0,29 non basis 1,012 Potensi
5. Kab. Blitar 1,47 basis 0,99575 non Potensi
6. Kab. Kediri 1,47 basis 0,99825 non Potensi
7. Kab. Malang 1,432 basis 1,009 Potensi
8. Kab. Lumajang 1,32 basis 1,0075 Potensi
9. Kab. Jember 1,402 basis 0,99075 non Potensi
10. Kab. Banyuwangi 1,376 basis 0,99475 non Potensi
11. Kab. Bondowoso 1,416 basis 1,05325 Potensi
12. Kab. Situbondo 1,666 basis 1,023 Potensi
13. Kab. Probolinggo 1,298 basis 1,0045 Potensi
14. Kab. Pasuruan 2,526 basis 1,06725 Potensi
15. Kab. Sidoarjo 0,422 non basis 0,99 non Potensi
16. Kab. Mojokerto 0,83 non basis 0,982 non Potensi
17. Kab. Jombang 0,378 non basis 1,001 Potensi
18. Kab. Nganjuk 1,208 basis 0,9985 non Potensi
19. Kab. Madiun 0,81 non basis 1,004 Potensi
20. Kab. Magetan 1,168 basis 0,97625 non Potensi
21. Kab. Ngawi 1,36 basis 0,93625 non Potensi
22. Kab. Bojonegoro 1,094 basis 1,0345 Potensi
23. Kab. Tuban 0,14 non basis 1,00225 Potensi
24. Kab. Lamongan 0,952 non basis 1,005 Potensi
25. Kab. Gresik 0,146 non basis 0,981 non Potensi
26. Kab. Bangkalan 1,09 basis 1,01175 Potensi
27. Kab. Sampang 0,772 non basis 0,96725 non Potensi
28. Kab. Pamekasan 1,53 basis 1,007 Potensi
29. Kab. Sumenep 1,578 basis 1,03525 Potensi
71. Kota Kediri 1,826 basis 1,00975 Potensi
72. Kota Blitar 0,832 non basis 1,065 Potensi
73. Kota Malang 1,734 basis 1,00675 Potensi
74. Kota Probolinggo 0,188 non basis 0,993 non Potensi
75. Kota Pasuruan 0,26 non basis 0,99075 non Potensi
76. Kota Mojokerto 0,394 non basis 0,99425 non Potensi
77. Kota Madiun 0,28 non basis 1,0105 Potensi
78. Kota Surabaya 0,836 non basis 1,00175 Potensi
79. Kota Batu 0,888 non basis 1,011 Potensi

SLQ DLQ

Sedangkan pada hasil DLQ, dapat diketahui bahwa terdapat

22 Kabupaten/Kota yang menjadi sektor potensi pada industri

makanan, minuman dan tembakau, daerah tersebut diantaranya
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yaitu Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang,

Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,

Jombang, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan,

Sumenep, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun,

Kota Surabaya dan Kota Batu.

Berdasarkan hasil analisis maka, industri makanan, minuman

dan tembakau dengan tipologi industri prima ada di Kabupaten:

Pacitan, Blitar, Malang, Lumajang, Bondowoso, Situbondo,

Probolinggo, Pasuruan, Kediri, Bojonegoro, Pamekasan, dan

Sumenep. Industri makanan, minuman dan tembakau dengan

tipologi industri berkembang ada di Kabupaten: Trenggalek,

Tulungagung, Madiun, Jombang, Lamongan, Kota Blitar dan Kota

Batu.

Sedangkan industri makanan, minuman dan tembakau dengan

tipologi industri potensial ada di Kabupaten Ngawi, Magetan,

Nganjuk, Jember, Banyuwangi, Bangkalan, Kota Kediri, dan Kota

Malang. Sementara industri makanan, minuman dan tembakau

dengan tipologi industri terbelakang yaitu pada Kabupaten

Ponorogo, Mojokerto, Sidoarjo, Kota Surabaya, Gresik, Tuban,

Sampang, Kota Pasuruan dan Kota Probolinggo.

11.5.1.2. Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

Hasil analisis SLQ pada komoditi industri tekstil, barang dari

kulit dan alas kaki menunjukkan bahwa terdapat 14

Kabupaten/Kota yang menjadi sektor basis seperti yang ditampilkan

pada tabel 3 diantaranya adalah Kabupaten Pacitan, Ponorogo,

Tulungagung, Sidoarjo, Mojokerto, Magetan, Lamongan, Gresik,
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Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota Probolinggo, Kota

Mojokerto, dan Kota Batu.

Kemudian pada hasil nilai rata-rata DLQ dari tahun 2010-

2013 terdapat 22 Kabupaten/Kota yang menjadi sektor potensi pada

komoditi Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas  Kaki di

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten/Kota tersebut diantaranya adalah

Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Blitar, Malang, Lumajang,

Banyuwangi, Nganjuk, Magetan, Bojonegoro, Tuban, Lamongan,

Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Kota Kediri, Kota Blitar,

Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Mojokerto,

dan Kota Batu.
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Tabel 11. 2

Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Tekstil, Barang
dari Kulit dan Alas Kaki (2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 1,756 basis 1,0045 Potensi

2. Kab. Ponorogo 2,778 basis 0,9895 non Potensi

3. Kab. Trenggalek 0,538 non basis 1,00925 Potensi

4. Kab. Tulungagung 3,094 basis 0,98025 non Potensi

5. Kab. Blitar 0,07 non basis 1,00975 Potensi

6. Kab. Kediri 0,06 non basis 0,984 non Potensi

7. Kab. Malang 0,12 non basis 1,0025 Potensi

8. Kab. Lumajang 0,72 non basis 1,0045 Potensi

9. Kab. Jember 0,19 non basis 0,9805 non Potensi

10. Kab. Banyuwangi 0,07 non basis 1,008 Potensi

11. Kab. Bondowoso 0,03 non basis 0,98525 non Potensi

12. Kab. Situbondo 0,108 non basis 0,9915 non Potensi

13. Kab. Probolinggo 0,352 non basis 0,99675 non Potensi

14. Kab. Pasuruan 0,884 non basis 0,973 non Potensi

15. Kab. Sidoarjo 1,176 basis 0,9915 non Potensi

16. Kab. Mojokerto 1,568 basis 0,9645 non Potensi

17. Kab. Jombang 0,748 non basis 0,97475 non Potensi

18. Kab. Nganjuk 0,04 non basis 1,0035 Potensi

19. Kab. Madiun 0,24 non basis 0,99275 non Potensi

20. Kab. Magetan 6,47 basis 1,0075 Potensi

21. Kab. Ngawi 0,678 non basis 0,9975 non Potensi

22. Kab. Bojonegoro 0,15 non basis 1,01875 Potensi

23. Kab. Tuban 0,09 non basis 1,01625 Potensi

24. Kab. Lamongan 6,966 basis 1,0205 Potensi

25. Kab. Gresik 3,554 basis 1,00925 Potensi

26. Kab. Bangkalan 2,842 basis 1,00975 Potensi

27. Kab. Sampang 1,496 basis 1,008 Potensi

28. Kab. Pamekasan 1,02 basis 1,0195 Potensi

29. Kab. Sumenep 0,144 non basis 0,9885 non Potensi

71. Kota Kediri 0 non basis 1,019 Potensi

72. Kota Blitar 0,386 non basis 1,0385 Potensi

73. Kota Malang 0,45 non basis 1,025 Potensi

74. Kota Probolinggo 4,422 basis 1,00025 Potensi

75. Kota Pasuruan 0,726 non basis 1,011 Potensi

76. Kota Mojokerto 16,744 basis 1,008 Potensi

77. Kota Madiun 0,2 non basis 0,98 non Potensi

78. Kota Surabaya 0,438 non basis 0,992 non Potensi

79. Kota Batu 1,906 basis 1,009 Potensi

SLQ DLQ

Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas  Kaki dengan

tipologi industri prima ada di Kabupaten: Pacitan, Magetan,

Lamongan, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, Kota Probolinggo, Kota

Mojokerto dan Kota Batu. Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan

Alas Kaki dengan tipologi industri berkembang ada di Kabupaten:

Trenggalek, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Situbondo,
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Probolinggo, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Kota Blitar,

Kota Malang, dan Kota Pasuruan.

Sedangkan Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas  Kaki

dengan tipologi industri Potensial ada di Kabupaten Tulungagung,

Ponorogo, Mojokerto, Sidoarjo, dan Sampang. Sementara Industri

Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas  Kaki dengan tipologi industri

terbelakang ada di Kabupaten: Blitar, Jember, Bondowoso,

Pasuruan, Kediri, Jombang, Ngawi, Kota Surabaya, Sumenep, Kota

Kediri, dan Kota Madiun.

11.5.1.3. Industri Kayu & Hasil Hutan Lainnya

Hasil analisis SLQ pada komoditi industri kayu dan hasil

hutan lainnya menunjukkan bahwa terdapat 22 Kabupaten/Kota

yang menjadi sektor basis diantaranya adalah kabupaten Pacitan,

Ponorogo, Trenggalek, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi,

Lamongan, Sampang, Pamekasan, Kota Blitar, Kota Probolinggo,

Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Blitar, Malang, Pasuruan,

Mojokerto, Bangkalan, dan Sumenep.

Sedangkan pada hasil rata-rata nilai DLQ tahun 2010-2013

yang ditunjukkan pada tabel 4 dapat diketahui bahwa hampir semua

daerah di Jawa Timur menjadi sektor potensi, kecuali Kabupaten

Malang, Pasuruan, Jombang, Bojonegoro, Gresik, dan Sumenep

dengan nilai DLQ < 1.
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Tabel 11.3

Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Kayu dan Hasil
Hutan Lainnya (2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 3,812 basis 1,02 Potensi
2. Kab. Ponorogo 2,226 basis 1,03475 Potensi
3. Kab. Trenggalek 3,716 basis 1,02425 Potensi
4. Kab. Tulungagung 0,972 non basis 1,01925 Potensi
5. Kab. Blitar 1,276 basis 1,03225 Potensi
6. Kab. Kediri 0,408 non basis 1,01425 Potensi
7. Kab. Malang 0,362 non basis 0,973 non Potensi
8. Kab. Lumajang 1,598 basis 1,02625 Potensi
9. Kab. Jember 0,44 non basis 1,02325 Potensi
10. Kab. Banyuwangi 0,564 non basis 1,03075 Potensi
11. Kab. Bondowoso 0,944 non basis 1,03 Potensi
12. Kab. Situbondo 0,168 non basis 1,0525 Potensi
13. Kab. Probolinggo 0,336 non basis 1,04475 Potensi
14. Kab. Pasuruan 1,246 basis 1,00275 Potensi
15. Kab. Sidoarjo 0,622 non basis 0,98725 non Potensi
16. Kab. Mojokerto 1,59 basis 1,025 Potensi
17. Kab. Jombang 2,08 basis 0,9965 non Potensi
18. Kab. Nganjuk 0,298 non basis 1,028 Potensi
19. Kab. Madiun 8,494 basis 1,0145 Potensi
20. Kab. Magetan 5,928 basis 1,0475 Potensi
21. Kab. Ngawi 8,402 basis 1,037 Potensi
22. Kab. Bojonegoro 3,348 basis 0,9855 non Potensi
23. Kab. Tuban 0,04 non basis 1,0155 Potensi
24. Kab. Lamongan 10,804 basis 1,05575 Potensi
25. Kab. Gresik 2,928 basis 0,97775 non Potensi
26. Kab. Bangkalan 1,614 basis 1,0325 Potensi
27. Kab. Sampang 9,338 basis 1,0365 Potensi
28. Kab. Pamekasan 2,602 basis 1,03625 Potensi
29. Kab. Sumenep 1,468 basis 0,9955 non Potensi
71. Kota Kediri 0 non basis 1,049 Potensi
72. Kota Blitar 12,206 basis 1,0205 Potensi
73. Kota Malang 0,09 non basis 1,00375 Potensi
74. Kota Probolinggo 14,12 basis 1,007 Potensi
75. Kota Pasuruan 5,452 basis 1,0175 Potensi
76. Kota Mojokerto 0,696 non basis 1,03475 Potensi
77. Kota Madiun 0,25 non basis 1,023 Potensi
78. Kota Surabaya 0,744 non basis 1,00025 Potensi
79. Kota Batu 3,128 basis 1,03125 Potensi

SLQ DLQ

Industri kayu dan hasil hutan lainnya dengan tipologi industri

prima ada di Kabupaten: Pacitan, Trenggalek, Blitar, Lumajang,

Bondowoso, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Ponorogo, Magetan,

Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang,

Pamekasan, Sumenep, Kota Probolinggo dan Kota Pasuruan.

Industri kayu dan hasil hutan lainnya dengan tipologi industri

berkembang yaitu pada Kabupaten Tulungagung, Malang, Jember,

Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo, Kediri, Nganjuk, Tuban,



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 351

Sidoarjo, Kota Surabaya, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Madiun,

dan Kota Mojokerto.

Sedangkan industri kayu dan hasil hutan lainnya dengan

tipologi industri Potensial ada di Kabupaten Gresik. Sementara

industri kayu dan hasil hutan lainnya dengan tipologi industri

terbelakang ada di Kota Blitar.

11.5.1.4. Industri Kertas dan Barang Cetakan

Hasil analisis SLQ pada komoditi industri kertas dan barang

cetakan menunjukkan bahwa terdapat 9 Kabupaten/Kota yang

menjadi sektor basis diantaranya adalah Kabupaten Ponorogo,

Kediri, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Sidoarjo,

Mojokerto, Nganjuk, dan Bangkalan.

Sedangkan hasil analisis DLQ yang ditunjukkan pada tabel 5

dapat diketahui bahwa terdapat 28 Kabupaten/kota yang menjadi

sektor potensi pada komoditi industri kertas dan barang cetakan,

diantaranya adalah Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung,

Kediri, Malang, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan,

Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban,

Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep,

Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota

Mojokerto, dan Kota Batu.
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Tabel 11.4

Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Kertas dan
Barang Cetakan (2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 0 non basis 1,02075 Potensi

2. Kab. Ponorogo 1,02 basis 0,98925 non Potensi

3. Kab. Trenggalek 0,154 non basis 1,01575 Potensi

4. Kab. Tulungagung 0,326 non basis 1,01975 Potensi

5. Kab. Blitar 0,626 non basis 0,99825 non Potensi

6. Kab. Kediri 1,148 basis 1,0115 Potensi

7. Kab. Malang 0,496 non basis 1,01375 Potensi

8. Kab. Lumajang 0,6 non basis 1,017 Potensi

9. Kab. Jember 0,562 non basis 0,9975 non Potensi

10. Kab. Banyuwangi 1,022 basis 0,993 non Potensi

11. Kab. Bondowoso 5,868 basis 0,99875 non Potensi

12. Kab. Situbondo 0,26 non basis 1,02625 Potensi

13. Kab. Probolinggo 2,314 basis 1,00675 Potensi

14. Kab. Pasuruan 0,668 non basis 1,006 Potensi

15. Kab. Sidoarjo 3,262 basis 1,0085 Potensi

16. Kab. Mojokerto 2,426 basis 0,99575 non Potensi

17. Kab. Jombang 0,24 non basis 1,024 Potensi

18. Kab. Nganjuk 1,626 basis 1,01225 Potensi

19. Kab. Madiun 0,08 non basis 0,995 non Potensi

20. Kab. Magetan 0,134 non basis 1,0235 Potensi

21. Kab. Ngawi 0,204 non basis 1,04275 Potensi

22. Kab. Bojonegoro 0,65 non basis 1,0215 Potensi

23. Kab. Tuban 0,54 non basis 1,013 Potensi

24. Kab. Lamongan 0,212 non basis 1,03975 Potensi

25. Kab. Gresik 0,906 non basis 1,00725 Potensi

26. Kab. Bangkalan 1,438 basis 1,0115 Potensi

27. Kab. Sampang 0,142 non basis 1,01525 Potensi

28. Kab. Pamekasan 0,03 non basis 1,017 Potensi

29. Kab. Sumenep 0,038 non basis 1,001 Potensi

71. Kota Kediri 0 non basis 1,0795 Potensi

72. Kota Blitar 0,16 non basis 1,056 Potensi

73. Kota Malang 0,118 non basis 1,038 Potensi

74. Kota Probolinggo 0,01 non basis 0,99725 non Potensi

75. Kota Pasuruan 0,09 non basis 1,005 Potensi

76. Kota Mojokerto 0,194 non basis 1,01825 Potensi

77. Kota Madiun 0,16 non basis 0,9995 non Potensi

78. Kota Surabaya 0,732 non basis 0,98925 non Potensi

79. Kota Batu 0,338 non basis 1,01025 Potensi

SLQ DLQ

Industri kertas dan barang cetakan  dengan tipologi industri

prima ada di Kabupaten: Kediri, Nganjuk, Sidoarjo, dan Bangkalan.

Industri kertas dan barang cetakan dengan tipologi industri

berkembang ada di Kabupaten: Tulungagung, Malang, Lumajang,

Situbondo, Pasuruan, Jombang, Magetan, Ngawi, Bojonegoro,

Lamongan, Gresik, Pamekasan, Kota Blitar, Kota Malang, Kota
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Batu, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota Kediri, dan Kota

Mojokerto.

Sedangkan Industri kertas dan barang cetakan dengan tipologi

industri Potensial ada di Kabupaten: Bondowoso, Probolinggo,

Ponorogo, dan Mojokerto. Sementara industri kertas dan barang

cetakan dengan tipologi industri terbelakang ada di Kabupaten

Pacitan, Trenggalek, Blitar, Jember, Banyuwangi, Madiun, Tuban,

Kota Surabaya, Sampang, Sumenep, dan Kota Madiun.

11.5.1.5. Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet

Hasil analisis SLQ pada komoditi industri pupuk, kimia dan

barang dari karet menunjukkan bahwa terdapat 10 Kabupaten/Kota

yang menjadi sektor basis di Provinsi Jawa Timur, diantaranya

adalah pada Kabupaten Ponorogo, Trenggalek, Malang, Jember,

Banyuwangi, Sidoarjo, Nganjuk, Ngawi, Gresik, dan Kota

Probolinggo.

Sedangkan hasil analisis DLQ yang ditunjukkan pada tabel 6

dapat diketahui bahwa terdapat 9 Kabupaten/Kota yang menjadi

sektor potensi di Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah

Kabupaten Blitar, Probolinggo, Madiun, Ngawi, Gresik, Kota

Kediri, Kota Probolinggo, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun
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Tabel 11.5

Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Pupuk Kimia dan
Barang dari Karet (2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 0 non basis 0,957 non Potensi

2. Kab. Ponorogo 1,19 basis 0,95975 non Potensi

3. Kab. Trenggalek 6,184 basis 0,9835 non Potensi

4. Kab. Tulungagung 0,078 non basis 0,99175 non Potensi

5. Kab. Blitar 0,22 non basis 1,00825 Potensi

6. Kab. Kediri 0,56 non basis 0,9895 non Potensi

7. Kab. Malang 1,188 basis 0,984 non Potensi

8. Kab. Lumajang 0,2 non basis 0,98275 non Potensi

9. Kab. Jember 1,322 basis 0,99175 non Potensi

10. Kab. Banyuwangi 1,01 basis 0,97775 non Potensi

11. Kab. Bondowoso 0,08 non basis 0,99425 non Potensi

12. Kab. Situbondo 0,054 non basis 0,99175 non Potensi

13. Kab. Probolinggo 0 non basis 1,005 Potensi

14. Kab. Pasuruan 0,996 non basis 0,97725 non Potensi

15. Kab. Sidoarjo 1,192 basis 0,9965 non Potensi

16. Kab. Mojokerto 0,74 non basis 0,994 non Potensi

17. Kab. Jombang 0,212 non basis 0,9995 non Potensi

18. Kab. Nganjuk 1,642 basis 0,996 non Potensi

19. Kab. Madiun 0,402 non basis 1,01 Potensi

20. Kab. Magetan 0,06 non basis 0,9795 non Potensi

21. Kab. Ngawi 2,522 basis 1,01275 Potensi

22. Kab. Bojonegoro 0,248 non basis 0,9905 non Potensi

23. Kab. Tuban 0,246 non basis 0,984 non Potensi

24. Kab. Lamongan 0,788 non basis 0,9985 non Potensi

25. Kab. Gresik 4,268 basis 1,0075 Potensi

26. Kab. Bangkalan 0,326 non basis 0,9865 non Potensi

27. Kab. Sampang 0,264 non basis 0,9945 non Potensi

28. Kab. Pamekasan 0 non basis 0,95375 non Potensi

29. Kab. Sumenep 0,034 non basis 0,96475 non Potensi

71. Kota Kediri 0 non basis 1,0225 Potensi

72. Kota Blitar 0,07 non basis 0,96675 non Potensi

73. Kota Malang 0,03 non basis 0,9805 non Potensi

74. Kota Probolinggo 1,382 basis 1,00875 Potensi

75. Kota Pasuruan 0,06 non basis 0,976 non Potensi

76. Kota Mojokerto 0,06 non basis 1,005 Potensi

77. Kota Madiun 0,1 non basis 1,00475 Potensi

78. Kota Surabaya 0,984 non basis 0,99925 non Potensi

79. Kota Batu 0,992 non basis 0,98825 non Potensi

SLQ DLQ

Industri pupuk, kimia, dan barang dari karet dengan tipologi

industri prima ada di Kabupaten: Ngawi dan Gresik. Industri pupuk,

kimia, dan barang dari karet dengan tipologi industri berkembang

ada di Kabupaten: Blitar, Situbondo, Madiun, Kota Blitar, Kota

Mojokerto dan Kota Madiun.
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Sedangkan Industri pupuk, kimia, dan barang dari karet

dengan tipologi industri Potensial ada di Kabupaten Tulungagung,

Jember, Ponorogo, Nganjuk, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo.

Sementara industri pupuk, kimia, dan barang dari karet dengan

tipologi industri terbelakang yaitu pada Kabupaten Pacitan,

Trenggalek, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Bondowoso,

Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Kediri, Magetan,

Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Kota Surabaya, Bangkalan,

Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Malang, Kota Batu, Kota

Pasuruan, dan Kota Kediri.

11.5.1.6. Industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam

Hasil analisis SLQ pada komoditi industri pupuk, kimia dan

barang dari karet menunjukkan bahwa terdapat 14 Kabupaten/Kota

yang menjadi sektor basis di Provinsi Jawa Timur, diantaranya

adalah Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Tenggalek, Blitar, Madiun,

Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sampang,

Kota Malang dan Kota Batu.

Sedangkan hasil analisis DLQ yang ditunjukkan pada tabel 7

dapat diketahui bahwa terdapat 21 Kabupaten/Kota yang menjadi

sektor potensi di Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Bojonegoro

Lamongan, Bangkalan, Sampang, Kota Kediri, Blitar, Probolinggo,

Pasuruan, dan Mojokerto
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Tabel 11.6

Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Semen dan
Barang Galian Bukan Logam (2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 3,282 basis 1,01725 Potensi

2. Kab. Ponorogo 1,948 basis 1,00775 Potensi

3. Kab. Trenggalek 2,136 basis 1,02225 Potensi

4. Kab. Tulungagung 0,926 non basis 0,995 non Potensi

5. Kab. Blitar 1,29 basis 1,0125 Potensi

6. Kab. Kediri 0,03 non basis 0,998 non Potensi

7. Kab. Malang 0,218 non basis 1,0045 Potensi

8. Kab. Lumajang 0,394 non basis 0,98675 non Potensi

9. Kab. Jember 0,458 non basis 1,01375 Potensi

10. Kab. Banyuwangi 0,044 non basis 0,97975 non Potensi

11. Kab. Bondowoso 0,15 non basis 0,9945 non Potensi

12. Kab. Situbondo 0,518 non basis 1,0025 Potensi

13. Kab. Probolinggo 0,08 non basis 1,01025 Potensi

14. Kab. Pasuruan 0,46 non basis 0,99625 non Potensi

15. Kab. Sidoarjo 0,732 non basis 0,9975 non Potensi

16. Kab. Mojokerto 0,896 non basis 1,00275 Potensi

17. Kab. Jombang 0,156 non basis 1,013 Potensi

18. Kab. Nganjuk 0,042 non basis 0,976 non Potensi

19. Kab. Madiun 2,592 basis 0,993 non Potensi

20. Kab. Magetan 7,226 basis 1,023 Potensi

21. Kab. Ngawi 1,7 basis 1,034 Potensi

22. Kab. Bojonegoro 2,304 basis 1,022 Potensi

23. Kab. Tuban 20,358 basis 0,998 non Potensi

24. Kab. Lamongan 1,358 basis 1,0275 Potensi

25. Kab. Gresik 1,58 basis 0,98975 non Potensi

26. Kab. Bangkalan 0,582 non basis 1,0165 Potensi

27. Kab. Sampang 15,916 basis 1,00175 Potensi

28. Kab. Pamekasan 0,192 non basis 0,989 non Potensi

29. Kab. Sumenep 0,734 non basis 0,9755 non Potensi

71. Kota Kediri 0 non basis 1,01025 Potensi

72. Kota Blitar 0,382 non basis 1,027 Potensi

73. Kota Malang 0,088 non basis 0,997 non Potensi

74. Kota Probolinggo 1,072 basis 1,0355 Potensi

75. Kota Pasuruan 0,09 non basis 1,00175 Potensi

76. Kota Mojokerto 0,06 non basis 1,00675 Potensi

77. Kota Madiun 0,058 non basis 0,9815 non Potensi

78. Kota Surabaya 0,386 non basis 0,9955 non Potensi

79. Kota Batu 3,736 basis 0,98975 non Potensi

SLQ DLQ

Industri semen dan barang galian bukan logam dengan

tipologi industri prima ada di Kabupaten: Pacitan, Trenggalek,

Blitar, Ngawi, Tuban, Lamongan, Sampang, dan Kota Probolinggo.

Industri semen dan barang galian bukan logam dengan tipologi
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industri berkembang ada di Kabupaten: Situbondo, Probolinggo,

Kota Blitar dan Kota Mojokerto.

Sedangkan Industri semen dan barang galian bukan logam

dengan tipologi industri Potensial ada di Kabupaten: Ponorogo,

Magetan, Madiun, Bojonegoro, Gresik, dan Kota Batu. Sementara

industri semen dan barang galian bukan logam dengan tipologi

industri terbelakang ada di Kabupaten Tulungagung, Malang,

Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Pasuruan,

Mojokerto, Kediri, Nganjuk, Jombang, Kota Surabaya, Kota

Malang, Kota Kediri, Kota Pasuruan, dan Kota Madiun.

11.5.1.7. Industri Logam dasar, Besi dan Baja

Hasil analisis SLQ pada komoditi industri logam dasar besi

dan baja menunjukkan bahwa terdapat 4 Kabupaten/Kota yang

menjadi sektor basis, diantaranya adalah Kabupaten Lumajang,

Sidoarjo, Gresik, dan kota Surabaya.
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Tabel 11.7

Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Logam Dasar Besi
dan Baja (2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 0 non basis 0,96925 non Potensi
2. Kab. Ponorogo 0 non basis 1,005 Potensi
3. Kab. Trenggalek 0 non basis 0,948 non Potensi
4. Kab. Tulungagung 0,02 non basis 1,0025 Potensi
5. Kab. Blitar 0,022 non basis 1,00025 Potensi
6. Kab. Kediri 0,01 non basis 0,99175 non Potensi
7. Kab. Malang 0,192 non basis 0,9875 non Potensi
8. Kab. Lumajang 1,328 basis 1,023 Potensi
9. Kab. Jember 0 non basis 1,002 Potensi
10. Kab. Banyuwangi 0,212 non basis 1,01975 Potensi
11. Kab. Bondowoso 0,12 non basis 0,99975 non Potensi
12. Kab. Situbondo 0 non basis 0,97475 non Potensi
13. Kab. Probolinggo 0 non basis 0,959 non Potensi
14. Kab. Pasuruan 0,346 non basis 0,99725 non Potensi
15. Kab. Sidoarjo 1,524 basis 1,0135 Potensi
16. Kab. Mojokerto 0,704 non basis 1,002 Potensi
17. Kab. Jombang 0,018 non basis 0,984 non Potensi
18. Kab. Nganjuk 0,03 non basis 1,00925 Potensi
19. Kab. Madiun 0 non basis 0,9625 non Potensi
20. Kab. Magetan 0 non basis 0,92875 non Potensi
21. Kab. Ngawi 0,264 non basis 1,0115 Potensi
22. Kab. Bojonegoro 0 non basis 0,94425 non Potensi
23. Kab. Tuban 0 non basis 0,98375 non Potensi
24. Kab. Lamongan 0 non basis 0,9205 non Potensi
25. Kab. Gresik 1,104 basis 1,00225 Potensi
26. Kab. Bangkalan 0,054 non basis 0,98375 non Potensi
27. Kab. Sampang 0 non basis 0,927 non Potensi
28. Kab. Pamekasan 0 non basis 0,966 non Potensi
29. Kab. Sumenep 0,232 non basis 1,0175 Potensi
71. Kota Kediri 0 non basis 0,97225 non Potensi
72. Kota Blitar 0,226 non basis 1,03 Potensi
73. Kota Malang 0 non basis 0,97175 non Potensi
74. Kota Probolinggo 0 non basis 0,951 non Potensi
75. Kota Pasuruan 0,094 non basis 0,9845 non Potensi
76. Kota Mojokerto 0 non basis 0,974 non Potensi
77. Kota Madiun 0,08 non basis 1,003 Potensi
78. Kota Surabaya 2,762 basis 1,0065 Potensi
79. Kota Batu 0 non basis 0,9545 non Potensi

SLQ DLQ

Sedangkan hasil analisis DLQ yang ditunjukkan pada tabel 8

dapat diketahui bahwa terdapat 15 Kabupaten/Kota yang menjadi

sektor basis di Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah Kabupaten

Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Jember, Banyuwangi,

Sidoarjo, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Gresik, Sumenep, Kota

Surabaya, Kota Blitar, dan Kota Madiun.

Industri logam dasar, besi dan baja dengan tipologi industri

prima ada di Kabupaten Lumajang, Sidoarjo dan Kota Surabaya.
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Industri logam dasar, besi dan baja dengan tipologi industri

berkembang ada di Kabupaten Tulungagung, Blitar, Jember,

Banyuwangi, Pasuruan, Nganjuk, Ngawi, Bangkalan, Kota Blitar,

dan Kota Madiun.

Sedangkan industri logam dasar, besi dan baja dengan

tipologi industri Potensial ada di Kabupaten Gresik. Industri logam

dasar, besi dan baja dengan tipologi industri terbelakang ada di

Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Malang, Situbondo, Bondowoso,

Probolinggo, Mojokerto, Kediri, Jombang, Madiun, Ponorogo,

Magetan, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Sampang, Pamekasan,

Sumenep, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kota

Kediri, dan Kota Mojokerto.

11.5.1.8. Industri Alat Angkutan, Mesin & Peralatannya

Pada hasil analisis SLQ yang ditunjukkan tabel 9, dapat

diketahui bahwa terdapat 6 Kabupaten/Kota yang menjadi sektor

basis di Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah kabupaten

Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Kota Pasuruan, Madiun dan Surabaya.

Sedangkan pada hasil analisis DLQ yang ditunjukkan tabel 9,

menunjukkan bahwa terdapat 16 Kabupaten/Kota yang menjadi

sektor potensi di provinsi Jawa Timur diantaranya adalah

Kabupaten Ponorogo, Malang, Jember, Sidoarjo, Mojokerto,

Madiun, Magetan, Gresik, Sampang, Pamekasan, Kota Blitar,

Probolinggo, Pasuran, Madiun, Surabaya, dan Kota Batu.
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Tabel 11.8

Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Alat Angkutan,
Mesin dan Peralatannya (2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 0,04 non basis 0,98925 non Potensi
2. Kab. Ponorogo 0,102 non basis 1,00875 Potensi
3. Kab. Trenggalek 0,062 non basis 0,97175 non Potensi
4. Kab. Tulungagung 0,086 non basis 0,9945 non Potensi
5. Kab. Blitar 0 non basis 0,97475 non Potensi
6. Kab. Kediri 0,02 non basis 0,99875 non Potensi
7. Kab. Malang 0,438 non basis 1,01525 Potensi
8. Kab. Lumajang 0,05 non basis 0,99675 non Potensi
9. Kab. Jember 0,02 non basis 1,00625 Potensi
10. Kab. Banyuwangi 0,032 non basis 0,98425 non Potensi
11. Kab. Bondowoso 0 non basis 0,95 non Potensi
12. Kab. Situbondo 0 non basis 0,98 non Potensi
13. Kab. Probolinggo 0 non basis 0,96425 non Potensi
14. Kab. Pasuruan 2,966 basis 0,9875 non Potensi
15. Kab. Sidoarjo 1,58 basis 1,00575 Potensi
16. Kab. Mojokerto 0 non basis 1,0275 Potensi
17. Kab. Jombang 0,016 non basis 0,9785 non Potensi
18. Kab. Nganjuk 0 non basis 0,967 non Potensi
19. Kab. Madiun 0,256 non basis 1,0085 Potensi
20. Kab. Magetan 0,142 non basis 1,0075 Potensi
21. Kab. Ngawi 0 non basis 0,898 non Potensi
22. Kab. Bojonegoro 0,052 non basis 0,97025 non Potensi
23. Kab. Tuban 0,01 non basis 0,98325 non Potensi
24. Kab. Lamongan 0 non basis 0,92525 non Potensi
25. Kab. Gresik 1,318 basis 1,01125 Potensi
26. Kab. Bangkalan 0,088 non basis 0,97575 non Potensi
27. Kab. Sampang 0,852 non basis 1,022 Potensi
28. Kab. Pamekasan 0,19 non basis 1,00075 Potensi
29. Kab. Sumenep 0,434 non basis 0,999 non Potensi
71. Kota Kediri 0 non basis 0,8675 non Potensi
72. Kota Blitar 0 non basis 1,00075 Potensi
73. Kota Malang 0,02 non basis 0,96925 non Potensi
74. Kota Probolinggo 0,04 non basis 1,00575 Potensi
75. Kota Pasuruan 2,32 basis 1,015 Potensi
76. Kota Mojokerto 0 non basis 0,979 non Potensi
77. Kota Madiun 19,216 basis 1,01 Potensi
78. Kota Surabaya 2,062 basis 1,0085 Potensi
79. Kota Batu 0,24 non basis 1,001 Potensi

DLQSLQ

Industri alat angkutan, mesin & peralatannya dengan tipologi

industri prima ada di Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, Kota Madiun

dan Kota Pasuruan. Industri logam alat angkutan, mesin &

peralatannya dengan tipologi industri berkembang ada di Kabupaten

Malang, Jember, Mojokerto, Ponorogo, Magetan, Madiun,

Bojonegoro, Sampang, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Batu.

Sedangkan industri alat angkutan, mesin & peralatannya

dengan tipologi industri Potensial ada di Kabupaten Gresik dan
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Kota Surabaya. Sementara industri alat angkutan, mesin &

peralatannya dengan tipologi industri terbelakang ada di Kabupaten

Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Banyuwangi,

Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Kediri, Jombang, Nganjuk,

Ngawi, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Kota

Probolinggo, Kota Kediri, dan Kota Mojokerto.

11.5.1.9. Industri Barang lainnya

Dari hasil analisis SLQ yang dilakukan pada komoditi

industri barang lainnya menunjukkan bahwa terdapat 10

Kabupaten/Kota yang menjadi sektor basis di Provinsi Jawa Timur,

diantaranya kabupaten Ponorogo, Sidoarjo, Jombang, Madiun,

Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Kota Pasuruan, Surabaya dan Kota

Batu.

Sedangkan hasil analisis DLQ seperti pada tabel 10

menunjukkan bahwa terdapat 26 Kabupaten/Kota yang menjadi

sektor potensi di Provinsi Jawa Timur, diantaranya adalah

Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Kediri, Malang,

Banyuangi, Probolinggo, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk,

Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik,

Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Blitar, Malang, Probolinggo,

Surabaya dan Kota Batu.
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Tabel 11.9
Hasil Nilai Rata-rata SLQ dan DLQ Industri Barang Lainnya

(2009-2013)

Kabupaten/Kota
1. Kab. Pacitan 0,594 non basis 1,005 Potensi

2. Kab. Ponorogo 1,542 basis 1,023 Potensi

3. Kab. Trenggalek 0,602 non basis 1,015 Potensi

4. Kab. Tulungagung 0,01 non basis 0,987 non Potensi

5. Kab. Blitar 0 non basis 0,96825 non Potensi

6. Kab. Kediri 0,02 non basis 1,01525 Potensi

7. Kab. Malang 0,17 non basis 1,01 Potensi

8. Kab. Lumajang 0 non basis 0,95575 non Potensi

9. Kab. Jember 0,634 non basis 0,99525 non Potensi

10. Kab. Banyuwangi 0,328 non basis 1,014 Potensi

11. Kab. Bondowoso 0,18 non basis 0,99425 non Potensi

12. Kab. Situbondo 0,872 non basis 0,9585 non Potensi

13. Kab. Probolinggo 0,04 non basis 1,00925 Potensi

14. Kab. Pasuruan 0,87 non basis 0,99275 non Potensi

15. Kab. Sidoarjo 1,768 basis 1,01025 Potensi

16. Kab. Mojokerto 0,284 non basis 1,00825 Potensi

17. Kab. Jombang 1 basis 1,0285 Potensi

18. Kab. Nganjuk 0,184 non basis 1,011 Potensi

19. Kab. Madiun 2,478 basis 1,0205 Potensi

20. Kab. Magetan 0,088 non basis 1,00825 Potensi

21. Kab. Ngawi 1,6 basis 1,032 Potensi

22. Kab. Bojonegoro 3,052 basis 1,012 Potensi

23. Kab. Tuban 0,02 non basis 1,00425 Potensi

24. Kab. Lamongan 3,322 basis 1,00725 Potensi

25. Kab. Gresik 0,44 non basis 1,01325 Potensi

26. Kab. Bangkalan 0,17 non basis 0,97225 non Potensi

27. Kab. Sampang 0,746 non basis 1,02875 Potensi

28. Kab. Pamekasan 0,07 non basis 1,012 Potensi

29. Kab. Sumenep 0,138 non basis 1,02375 Potensi

71. Kota Kediri 0 non basis 0,9705 non Potensi

72. Kota Blitar 0,166 non basis 1,03375 Potensi

73. Kota Malang 0,356 non basis 1,00875 Potensi

74. Kota Probolinggo 0,218 non basis 1,0025 Potensi

75. Kota Pasuruan 20,058 basis 0,9995 non Potensi

76. Kota Mojokerto 0,688 non basis 0,981 non Potensi

77. Kota Madiun 0,07 non basis 0,989 non Potensi

78. Kota Surabaya 2,324 basis 1,007 Potensi

79. Kota Batu 1,174 basis 1,00675 Potensi

SLQ DLQ

Industri barang lainnya dengan tipologi industri prima ada di

Kabupaten Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sidoarjo, dan Kota

Surabaya. Industri barang lainnya dengan tipologi industri Potensial

ada di Kabupaten Gresik, Tuban, Magetan, Trenggalek, Kediri,

Jombang, Malang, Probolinggo, Sampang, Pamekasan, Sumenep,

Kota Probolinggo dan Kota Blitar.

Sedangkan industri barang lainnya dengan tipologi industri

terbelakang yaitu pada Kabupaten Pacitan, Tulungagung, Blitar,
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Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Pasuruan,

Mojokerto, Nganjuk, Bangkalan, Kota Malang.

11.5.2. Faktor-faktor pembentukan Klaster Industri

Manufaktur

Tujuan dari hasil analisis ini adalah untuk dijadikan

pertimbangan dimana nantinya lokasi kluster industri baru akan

ditentukan. Alat anlsis yang digunakan untuk mengetahui factor-

faktor penentu kluster adalah binary logistik regression. Binary

logistik regression merupakan suatu model regresi dimana variabel

terikatnya adalah probabilitas mendapatkan dua hasil atau lebih

berdasarkan fungsi nonlinier dari kombinasi linear sejumlah

variabel bebas atau prediktors. Model dalam penelitian ini adalah:

rtrtrtrtrtInd
eXXXXD 

433322110


dimana DInd adalah dummy daerah industri (1 adalah daerah

industri, 0 adalah daerah non industri); X1, X2, X3, X4 masing-masing

adalah biaya tenaga kerja (upah), orientasi ekspor (eskpor),

besarnya output (output) dan indeks daya saing (IDS).

Hasil estimasi untuk 456 observasi selama 1970-2012 di Jawa

Timur dengan menggunakan regresi logistik menunjukkan hasil

bahwa variabel dependen dummy industri dengan variabel penjelas

biaya tenaga kerja, output, ekspor dan IDS terbukti secara statistik

dapat dipercaya. Ini terlihat dari Chi-square (4, N=456) = 62,932

yang signifikan dengan p>0.00. Hasil ini memberikan indikasi

bahwa sejumlah variabel penjelas mampu membedakan daerah

industri dan non industri secara meyakinkan.
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Kemampuan dalam memprediksi model terbukti sangat

meyakinkan dengan tingkat sukses total 78.3%, dengan prosentase

93,2% untuk daerah non industri dan 44,8% untuk daerah industri.

Dengan demikian semua variabel bebas dapat diandalkan untuk

memprediksi daerah industri dan non industri.

Biaya tenaga kerja (UPAH) yang positif dan siginifikan pada

α: 15% mengindikasikan bahwa peningkatan biaya tenaga kerja

akan menyebabkan semakin terkonsentrasinya industri pada daerah-

daerah industri. Besarnya output (OUTPUT) yang positif dan

siginifikan pada α: 20% mengindikasikan bahwa peningkatan

besarnya output akan menyebabkan semakin terkonsentrasinya

industri pada daerah-daerah industri. Orientasi ekspor (EKSPOR)

yang positif dan siginifikan pada α: 20% mengindikasikan bahwa

orientasi ekspor yang tinggi akan menyebabkan semakin

terkonsentrasinya industri pada daerah-daerah industri. Indeks

Daya Saing (IDS) yang positif dan siginifikan pada α: 1%

mengindikasikan bahwa kekuatan daya saing daerah yang tinggi

akan menyebabkan semakin terkonsentrasinya industri pada daerah-

daerah industri.

Berdasarkan hasil analisis binary logistik regression tersebut,

menunjukkan bahwa dari empat variabel prediktor yang mempunyai

tingkat signifikansi dengan tingkat kesalahan (α) paling rendah

(1%) adalah adalah variabel prediktor Indek Daya Saing Daerah.

Dengan Demikian maka diputuskan bahwa variabel utama yang

akan dijadikan pertimbangan untuk menentukan lokasi

pengembangan kluster industri baru untuk masing-masing jenis

induatri adalah variabel Indek Daya Saing Daerah.
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11.5.3. Pemilihan Kluster Industri Baru

Selain mempertimbangkan tipologi industri unggulan,

penentuan lokasi pengembangan kluster baru industri akan

mempertimbangkan indek daya saing daerah, sesuai hasil analisis

diatas. Oleh sebab itu, sebelum menentukan lokasi pengembangan

kluster baru untuk masing-masing indutri, maka akan dianalisis

terlebih dahulu indeks daya saing masing-masing daerah di JAwa

Timur. Indeks Daya Saing daerah akan dihitung dari tiga aspek

yaitu (1) kekuatan daerah; (2) pelayanan umum; dan (3) iklim

investasi. Hasil perhitungan indeks daya saing daerah dapat dilihat

pada gambar berikut ini.

Gambar 11.1

Tingkat Daya Saing daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa

Timur

10
6

98
93 92 92 90 87 85 85 82 81 80 78 78 78 77 76 75 74 74 73 70 70 68 68 67 65 65 65 65 64 64 64 64 61 58

53
46

K
ot

a 
Su

ra
ba

ya
K

ot
a 

K
ed

ir
i

K
ot

a 
M

ad
iu

n
K

ot
a 

Pa
su

ru
an

K
ot

a 
M

oj
ok

er
to

K
ot

a 
B

lit
ar

K
ot

a 
M

al
an

g
K

ab
. S

id
oa

rj
o

K
ot

a 
Pr

ob
ol

in
gg

o
K

ab
. J

om
ba

ng
K

ab
. G

re
si

k
K

ab
. M

oj
ok

er
to

K
ab

. P
on

or
og

o
K

ab
. M

al
an

g
K

ot
a 

B
at

u
K

ab
. M

ag
et

an
K

ab
. B

an
yu

w
an

gi
K

ab
. N

ga
w

i
K

ab
. P

ac
ita

n
K

ab
. T

ul
un

ga
gu

ng
K

ab
. B

lit
ar

K
ab

. N
ga

nj
uk

K
ab

. L
am

on
ga

n
K

ab
. L

um
aj

an
g

K
ab

. P
as

ur
ua

n
K

ab
. T

ub
an

K
ab

. T
re

ng
ga

le
k

K
ab

. J
em

be
r

K
ab

. B
an

gk
al

an
K

ab
. S

um
en

ep
K

ab
. K

ed
ir

i
K

ab
. M

ad
iu

n
K

ab
. B

oj
on

eg
or

o
K

ab
. P

am
ek

as
an

K
ab

. B
on

do
w

os
o

K
ab

. S
it

ub
on

do
K

ab
. P

ro
bo

lin
gg

o
K

ab
. S

am
pa

ng



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 366

Secara umum terdapat perbedaan yang jelas kabupaten

dengan kota, daerah yang berda di kota memiliki tingkat daya saing

yang tinggi jika dibandingkan dengan daerah yang berada di

kabupaten. Kabupaten dengan permasalahan akses pelayanan

umum, kekuatan daerah dan daya saing daerah akan memiliki

tingkat daya saing rendah. Namun secara keseluruhan memang

terlihat, bahwa daerah yang terletak di kota, memiliki tingkat daya

saing yang lebih tinggi dengan peringat I (Kota Surabaya), II (Kota

Kediri), dan III (Kota Madiun). Menunjukkan kemampuan akses

pelayanan umum, kekuatan daerah dan daya saing karena

ketersediaan infrastruktur, penjalaran pertumbuhan ekonomi, serta

daya tarik penduduk untuk tinggal di wilayah kota. Peringkat daya

saing di atas akan menajdi acuan untuk pengembangan klaster

industri baru di Jawa Timur.

11.5.3.1. Pengembangan Kluster Industri Makanan,

Minuman dan Tembakau

Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri makanan,

minuman, dan tembakau direkomendasikan dipusatkan di dua

Kabupaten yaitu Jombang dan Tulungagung, seperti terlihat pada

gambar berikut ini.
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Gambar 11.2

Pengembangan Kluster Industri Makanan, Minuman dan

Tembakau

11.5.3.2. Pengembangan Kluster Industri Tekstil, Barang

dari Kulit dan Alas Kaki

Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri Tekstil,

Barang dari Kulit dan Alas Kaki direkomendasikan dipusatkan di

tiga Kabupaten yaitu Madiun, Malang dan Banyuwangi, seperti

terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 11.3

Pengembangan Kluster Industri Tekstil, Barang dari Kulit dan

Alas Kaki



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 368

11.5.3.3. Pengembangan Kluster Industri Kayu & Hasil

Hutan Lainnya

Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri Kayu &

Hasil Hutan Lainnya direkomendasikan dipusatkan ddua Kabupaten

yaitu Kediri dan Jember, seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Gambar 11.4

Pengembangan Kluster Industri Kayu & Hasil Hutan Lainnya

11.5.3.4. Pengembangan Kluster Industri Kertas dan

Barang Cetakan
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Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri Kertas dan

Barang Cetakan direkomendasikan dipusatkan di tiga Kabupaten

yaitu Gresik, Ngawi, dan Malang, seperti terlihat pada gambar

berikut ini.
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Gambar 11.5

Pengembangan Kluster Industri Kertas dan Barang Cetakan

11.5.3.5. Pengembangan Kluster Industri Pupuk, Kimia

dan Barang dari Karet

Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri Pupuk,

Kimia dan Barang dari Karet direkomendasikan dipusatkan di dua

Kabupaten Madiuan dan Situbondo, seperti terlihat pada gambar

berikut ini.
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Gambar 11.6

Pengembangan Kluster Industri Pupuk, Kimia dan Barang dari

Karet

11.5.3.6. Pengembangan Kluster Industri Semen dan

Barang Galian Bukan Logam

Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri Semen dan

Barang Galian Bukan Logam direkomendasikan dipusatkan di dua

Kabupaten yaitu Probolinggo dan Madiun, seperti terlihat pada

gambar berikut ini.

Gambar 11.7

Pengembangan Kluster Industri Semen dan Barang Galian

Bukan Logam
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11.5.3.7. Pengembangan Kluster Industri Logam dasar,

Besi dan Baja

Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri Logam

dasar, Besi dan Baja direkomendasikan dipusatkan di dua

Kabupaten yaitu Blitar dan Banyuwangi, seperti terlihat pada

gambar berikut ini.

Gambar 11.8

Pengembangan Kluster Industri Logam dasar, Besi dan Baja
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11.5.3.8. Pengembangan Kluster Industri Alat Angkutan,

Mesin & Peralatannya

Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri Alat

Angkutan, Mesin & Peralatannya direkomendasikan dipusatkan di

dua Kabupaten yaitu Madiun dan Malang, seperti terlihat pada

gambar berikut ini.

Gambar 11.9

Pengembangan Kluster Industri Alat Angkutan, Mesin &

Peralatannya

11.5.3.9. Pengembangan Kluster Industri Barang lainnya

Berdasarakan hasil analisis tipologi dan indeks daya saing

daerah maka pengembangan klaster baru untuk industri Barang

lainnya direkomendasikan dipusatkan di dua Kabupaten yaitu

Pamekasan dan Kediri, seperti terlihat pada gambar berikut ini.
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Gambar 10.

Pengembangan Kluster Industri Barang lainnya

11.5.4. Rekomendasi Pengembangan Klaster Industri Jawa

Timur

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan temuan-temuan

sebagai berikut: (a) direkomendasi ada dua pengembangan klaster

baru untuk industri makanan, minuman, dan tembakau; (b)

direkomendasi ada tiga pengembangan klaster baru untuk industri

Tekstil, Barang dari Kulit dan Alas Kaki; (c) direkomendasi ada dua

pengembangan klaster baru untuk industri Kayu & Hasil Hutan

Lainnya; (d) direkomendasi ada tiga pengembangan klaster baru

untuk industri Kertas dan Barang Cetakan; (e) direkomendasi ada

dua pengembangan klaster baru untuk industri Pupuk, Kimia dan

Barang dari Karet; (f) direkomendasi ada dua pengembangan klaster

baru untuk industri Semen dan Barang Galian Bukan Logam; (g)

direkomendasi ada dua pengembangan klaster baru untuk industri

Logam dasar, Besi dan Baja; (h) direkomendasi ada dua
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pengembangan klaster baru untuk industri Alat Angkutan, Mesin &

Peralatannya; (i) direkomendasi ada dua pengembangan klaster baru

untuk industri Barang lainnya.

Kebijakan strategis yang perlu ditempuh untuk

pengembangan klaster antara lain: (1) Aspek kelembagaan terdiri

dari: (a) Pembentukan badan otoritas pengembangan klaster; (b)

Penyediaan sistem informasi “supply-demand” usaha-usaha terkait;

(c) Pembentukan kelembagaan pelaku usaha sektor pemasok bahan

baku untuk memudahkan akses modal, saprodi, dan teknologi

maupun pemasaran produknya. (2) Aspek infrastruktur terdiri dari:

(a) Prioritisasi realisasi infrastruktur+sarana transportasi di lokasi

kluster; (b) Kesepakatan bersama kabupaten/kota terlibat untuk

penyediaan sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab

kabupaten/kota; (c) kebijakan bersama (MoU) pemerinta daerah

kabupaten/kota tentang varietas unggulan sebagai pemasok bahan

baku industry.
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BAB XII

AGLOMERASI INDUSTRI

Pembahasan bab ini mempunyai tujuan instruksional umum untuk

memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep aglomerasi

indsutri. Sedangkan instruksional khusus dari pembelajaran pada bab ini

adalah mahasiswa mampu memahami, menghitung dan mengaplikasikan

analisis aglomerasi industry dan factor-faktor penyebabnya.

12.1. Konsep Dasar Aglomerasi

Pengembangan wilayah didasarkan pada pengembangan kegiatan

sektoral atau spasial (ruang) dalam rangka meningkatkan aktivitas

ekonomi, sosial dan budaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dalam suatu lingkup tertentu.   Kegiatan pengembangan

wilayah dibatasi dengan ruang dan sektor yang berdasarkan aktivitas

efisiensi produksi dari suatu wilayah yang ditopang oleh wilayah sekitar

atau wilayah lainnya sehingga memberikan dampak baik secara spillover

effect maupun backwash effect karena aktvitas tersebut.  Pendekatan

wilayah (regional) bertolak pada kenyataan bahwa setiap kegiatan

ekonomi pada wilayah, selalu memanfaatkan dan menempati ruang

(spasial) wilayah disamping  dimensi lokalitas.

Pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi

sumberdaya alam, tenaga kerja, dan sumber daya manusia, investasi

modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi,

komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar
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wilayah, kemampuan fiskal daerah, kewirausahaan, kelembagaan dan

lingkungan menjadi basis acuan pembangunan wilayah secara

komprehensif.

Montgomery (1988) dan Markusen (1996) mendefinisikan

aglomerasi sebagai konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan

perkotaan karena penghematan akibat dari lokasi yang berdekatan

(economies of proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari

perusahaan, para pekerja dan konsumen. Penghematan lokalisasi muncul

karena kedekatan geografis terhadap sumber bahan baku, tenaga kerja,

dan knowledge spillover menawarkan manfaat konsentrasi spasial,

(Kuncoro, 2012). Selanjutnya dengan mengacu pada beberapa definisi

tersebut, dapat disimpulkan bahwa aglomerasi merupakan konsentrasi

dari aktifitas ekonomi dan penduduk secara spasial yang muncul karena

adanya penghematan yang diperoleh akibat lokasi yang berdekatan.

Aglomerasi sangat penting dalam menghadapi globalisasi yang menuntut

persaingan tinggi terutama dalam industrialisasi. Hal ini menuntut

beberapa negara berkembang yang mulai memasuki era

industrialisasi cenderung mengedepankan cara aglomerasi dalam

memacu kegiatan perekonomiannya. Aglomerasi industri dapat

diartikan adanya pengumpulan kegiatan-kegiatan industri dalam suatu

tempat dalam rangka penghematan. Sedangkan industri adalah suatu

kegiatan yang mengolah suatu input atau bahan baku untuk dijadikan

output atau barang jadi. Aglomerasi yang dimaksud dalam ekonomi

adalah berkumpulnya kegiatan ekonomi pada suatu tempat yang

diharapkan menyebabkan terjadinya penghematan-penghematan.

Asumsi dari aglomerasi ekonomi adalah didasarkan pada teori constant
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return to scale yang berarti jika terjadi peningkatan input dalam suatu

kegiatan ekonomi sebesar satu satuan maka output ekonomi akan

meningkat sebesar satu persen.

Aglomerasi saat ini menjadi perhatian banyak orang, terutama

bagi negara, kota di mana merupakan tempat melakukan inovasi budaya,

sosial, pembangunan ekonomi. Para perencana ekonomi regional,

perencana ekonomi perkotaan maupun ahli ekonomi sangat tertarik

dengan kekuatan yang terbagun dalam aglomerasi. Akhir-akhir ini

perhatian ditujukan pada penghematan ekternalitas  yang menghasilkan

skala hasil yang meningkat, dan spillover pengetahuan yang

dihipotesiskan merupakan variabel yang berada dibelakang  kekuatan

aglomerasi, inovasi dan pertumbuhan, yang tidak akan terjadi dalam

lingkungan yang lain.  Akan tetapi banyak juga pertentangan yang terjadi,

apakah penghematan aglomerasi (maupun diseconomis) semata-mata

terlihat sebagai kekuatan pendorong  yang berada dibelakang dan yang

menjelaskan konsentrasi secara geografis aktivitas ekonomi  di perkotaan,

masih merupakan sesuatu yang belum sepenuhnya terjawab, atau

diistilahkan  sebagai Black box, Richardson (Van Oort, 2002).

Beberapa sejarawan mengatakan bahwa sebahagian besar inovasi

di lakukan di dalam kota, Jacobs Bairoch (Mc Donald 1997), setiap

industri maupun    manusia akan berusaha untuk saling berdekatan satu

sama lain untuk  mendapatkan  kondisi  di mana   ide-ide   dapat

mengalir  dengan  baik Gleaser, et.al dan  Jacobs (Gleaser, et.al. 1992)

menjelaskan bahwa interaksi manusia di dalam kota akan membantu

mereka untuk mendapatkan ide dan melakukan inovasi.
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Suatu kota pada umumnya berkembang dikarenakan adanya

penghematan aglomerasi. Aglomerasi saat ini sudah menjadi suatu

konsep yang sangat penting

untuk memahami mengapa industri memilih lokasi di kota dan

berkembang dikota. Bertil Ohlin (Mc Donald 1997) menjelaskan standar

sistem untuk mengklasifikasi aglomerasi adalah:

1. Skala ekonomi dalam perusahaan

2. Lokalisasi ekonomi

3. Urbanisasi ekonomi

4. Keterkaitan antar industri, adanya penghematan biaya transportasi

yang disebabkan oleh pembelian input antara dalam jumlah yang

besar.

Sementara Hoover (1974), menggunakan terminologi

penghematan lokalisasi untuk menjelaskan tentang pengertian aglomerasi

seperti yang dikemukan oleh Ohlin.   Penjelasan klasik tentang aktivitas

ekonomi secara spasial biasanya  merujuk kepada dua macam

penghematan eksternal, yang dinamakan penghematan lokalisasi

(locational economies) dan penghematan urbanisasi  (urbanization

economies), Henderson (1988); O,Sillivan (1996); Kuncoro (2002).

Penghematan aglomerasi sering digunakan untuk menjelaskan kedua

macam penghematan tersebut. Aglomerasi ini  secara implisit

memperlihatkan hubungan antara industrialisasi dan urbanisasi dengan

pembangunan.  Penghematan lokalisasi (localization economies) terjadi

jika  biaya produksi perusahaan pada suatu industri menurun ketika

produksi dari total industri  tersebut meningkat.  Sedangkan penghematan

urbanisasi terjadi ketika biaya produksi suatu  perusahaan menurun pada
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saat produksi seluruh perusahaan dalam wilayah perkotaan yang sama

meningkat  (Kuncoro 2002).

Perusahaan biasanya akan memilih berlokasi berdekatan dengan

perusahaan lain karena dapat melakukan berbagai penghematan, adanya

saling keterkaitan dalam melakukan produksi sehingga perusahaan

menikmati berbagai keuntungan, fenomena ini telah mendorong

perusahaan berkumpul disatu lokasi  yang sering dikenal dengan kluster

industri (Mc Donald, 1997:37). Penghematan lokalisasi (localization

economies) dapat terjadi karena tiga alasan: adanya pemilihan input

dalam jumlah yang besar oleh perusahaan sejenis  dari pemasok yang

sama dalam lokasi  yang sama;  adanya pengumpulan  tenaga  kerja

(konsentrasi tenaga kerja) atau ekonomi pasar tenaga kerja dimana tenaga

kerja secara mudah dapat melakukan pergantian pekerjaan dilokasi yang

sama;  adanya pertukaran informasi (komunikasi ekonomi) dan teknologi

antar pekerja antar perusahaan (Rosenthal dan Strange, 1999).

Pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengkaitkan

aglomerasi sebagai suatu bentuk spasial dengan konsep “penghematan

aglomerasi” melalui konsep eksternalitas.  Para ekonom biasanya

membedakan antara (1)  penghematan eksternal dan internal (internal and

external economies); (2) penghematan akibat skala ekonomi dan cakupan

(economies of scale dan economies of scope), Scott & Stoper (

Kuncoro,2002).

Penghematan internal merupakan suatu pengurangan biaya secara

internal dalam sua tu perusahaan atau pabrik, seberapa jauh pengurangan

biaya dapat dicapai sangat tergantung pada seberapa besar efisiensi dapat

ditingkatkan  dan  dipertahankan.  Beberapa faktor yang dapat
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mempengaruhi pengurangan biaya secara internal adalah spesialisasi atau

pembagian kerja; substitusi tenaga kerja manusia  dengan mesin;

melakukan subkontrak dan menjaga titik optimal operasi yang

meminimumkan biaya, (Kuncoro 2002).

Penghematan eksternal merupakan pengurangan biaya yang terjadi

akibat  aktivitas di luar lingkup perusahaan dan beberapa industri dapat

memperoleh penghematan eksternal dengan cara beraglomerasi secara

spasial.  Penghematan terjadi berkat adanya perusahan-perusahaan dalam

industri yang sama yang bersaing satu sama lainya dalam memperoleh

pasar atau konsumen.

Penghematan dapat juga terjadi karena adanya tenaga terampil dan bahan

baku yang dibutuhkan di daerah tersebut.  Daerah perkotaan menawarkan

ma nfaat aglomerasi industri maupun penduduk yang diperkuat dengan

adanya sarana dan prasarana dan fasilitas sosial lainya. Sarana yang

tersedia di daerah perkotaan akan mendorong terjadinya proses urbanisasi

penduduk, sehingga di kota akan terdapat jumlah tenaga kerja baik tenaga

kerja terampil maupun non terampil  dalam jumlah besar.  Jalinan antara

berbagai proses urbanisasi dan industrialisasi ini disebut sebagai aspek

positif dari cumulative causation, (Kuncoro, 2002).

Penghematan akibat skala ekonomi muncul karena perusahaan

menambah skala produksi dengan memperbesar pabrik, penghematan

terjadi dengan adanya penambahan skala produksi sehingga perusahaan

dapat melakukan produksi dengan menekan biaya rata -rata.  Ini sangat

berbeda dengan penghematan karena

cakupan dimana sejumlah aktivitas dapat dilakukan pada saat bersamaan

sehingga menghemat biaya. Penghematan ekternal maupun penghematan



Perencanaan Pembangunan Teori Dan Aplikasi 382

akibat skala dan cakupan  sangat erat kaitanya dengan  proses aglomerasi.

Aglomerasi dalam hal ini dianggap sebagai wilayah perkotaan, Kuncoro

(2002:28).

Suatu survey yang dilakukan menunjukan bahwa aglomerasi sangat

ditentukan oleh adanya  pengelompokan tenaga kerja, spillover

information dan input sharing, ( Rosenthal  dan Strange,  1999).

Sementara survey yang dilakukan di 13 kota metropolitan Amerika

Serikat antara tahun 1957–1977 oleh , Fogarty & Garofalo  menunjukan

bahwa pengelompokan tenaga kerja; biaya komunikasi dan biaya

transportasi yang lebih  murah merupakan  faktor  penjelas terjadinya

aglomerasi. (Kuncoro 2002). Ketiga  faktor tersebut juga merupakan

faktor penting dalam menentukan spesialisasi perkotaan yang

berkonsentrasi pada beberapa barang dan jasa atau industri (Rosenthal

dan Strange, 1999).

Dewasa ini, semakin banyak jumlah ekonom yang tertarik dengan

studi masalah lokasi (Krugman, 1955, Lucas, 1988). Tentu ini mendorong

berkembangnya alat-alat analisis baru, yang membuat kontribusi menarik

dan penting bagi ekonomika geografi.  Paul Krugman, yang merupakan

guru besar dari Massachusetts Institute of Technology, telah membuka

misteri (blackbox) eksternalitas ekonomis dan secara eksplisit

memasukkan dimensi spasial dan semangat “proses kumulatif” dalam

deskripsi pembangunan perkotaan dan regional (Krugman, 1996).

Krugman mencoba menjelaskan mengapa terjadi konsentrasi spasial di

kota-kota besar di negara sedang berkembang. Perbedaan antara karya

Krugman dan karya terbaru dalam geografi ekonomi atas pembangunan

daerah tidak terbatas pada struktur industri dan eksternalitas, tetapi juga
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diperluas pada pertanyaan transaksi yang tidak melalui pasar dan cara

bagaimana meningkatnya kekuatan produsen besar dikaitkan dengan

lokalisasi industri secara kontemporer (Martin & Sunley, 1996).

Hampir senada dengan Krugman, meskipun dengan perspektif

yang berbeda, Michael Porter, seorang guru besar dari Harvard

University, menekankan pentingnya peranan teknologi,

strategi/organisasi, dan geografi economi dalam proses inovasi dan upaya

menjaga keunggulan kompetitif perusahaan secara berkelanjutan (Porter

& Solvell, 1998). Porter berpendapat bahwa derajat pengelompokan

industri secara geografis dalam suatu negara memainkan peranan penting

dalam menentukan sektor manakah yang memiliki keunggulan kompetitif

pada skala internasional (Porter, 1990). Dewasa ini, ia mengajukan

hipotesis menarik bahwa kluster industri, yang ditandai dengan

konsentrasi geografis dari perusahaan-perusahaan dan institusi-institusi

yang saling berkaitan satu sama lain pada suatu bidang tertentu, agaknya

jauh lebih produktif dilihat dari sudut organisasi industri (Porter, 1998).

Di Amerika Serikat, misalnya, beberapa contoh historis dari kluster

industri ini adalah industri chip komputer di Silicon Valley, industri filem

di Hollywood, industri mode di New York City, industri mobil di Detroit,

dan industri elektronika di Southern California. Sayangnya, konsep dan

paradigma ini masih kurang diuji secara empiris. Tidak ada spesifikasi

yang jelas bagi pengambilan kebijakan. Selain itu, belum ada pembedaan

yang jelas antara aglomerasi perkotaan yang besar, seperti Jabotabek dan

Gerbangkertasusila, serta kluster industri yang lebih kecil dan banyak

dijumpai bahkan di wilayah perdesaan. Indonesia, dan Pulau Jawa pada

khususnya, merupakan kasus yang menarik untuk dipelajari karena
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setidaknya memiliki beberapa aglomerasi yang besar dan banyak kluster

industri dengan lingkungan regulasi dan ekonomi yang relatif homogen.

12.2. Konsep Ekonomi Aglomerasi

Malmberg dan Maskell (2001) menyatakan bahwa dalam konteks

ekonomi geografi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi

spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan

dengan apa yang dikemukakan oleh Montgomery (1988) bahwa

aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan

perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies

of proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan,

para pekerja dan konsumen (Kuncoro, 2012).

Mills dan Hamilton (1989) menyebutkan  bahwa keuntungan-

keuntungan dari konsentrasi spasial sebagai akibat dari ekonomi skala

(scale economies) disebut dengan ekonomi aglomerasi (agglomeration

economies). Bradley and Gans (1998) juga menyatakan bahwa pengertian

ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan

geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi

merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi yang

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan

kota. Ekonomi aglomerasi diartikan sebagai penurunan  biaya produksi

karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi pada tempat yang sama.

Gagasan ini merupakan sumbangan pemikiran Marshall (1919) yang

menggunakan istilah localized industry sebagai pengganti dari istilah

ekonomi  aglomerasi.
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Ahli ekonomi Hoover (1971) juga membuat klasifikasi ekonomi

aglomerasi menjadi 3 jenis yaitu large scale economies merupakan

keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala

produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi, localization economies

merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam

industri yang sama dalam suatu lokasi dan urbanization economies

merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama

sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk,

pendapatan, output atau kemakmuran) dari lokasi tersebut (lihat Isard,

1956).

Berbeda dengan pendapat para ahli ekonomi yang lain, O‟Sullivan

(1996) membagi ekonomi aglomerasi menjadi dua jenis yaitu ekonomi

lokalisasi dan ekonomi urbanisasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan

ekonomi aglomerasi adalah eksternalitas positif dalam produksi yaitu

menurunnya biaya produksi sebagian besar perusahaan sebagai akibat

dari produksi perusahaan lain  meningkat.

Pengaruh variabel-variabel ekonomi terhadap aglomerasi dan

sebaliknya aspek aglomerasi terhadap aktivitas ekonomi bisa dijelaskan

dengan Konsep Ekonomi Aglomerasi (agglomeration economies).

Variabel-variabel mana sajakah yang dapat digunakan sebagai ukuran

konsentrasi geografis industri manufaktur? Walaupun telah diperkenalkan

berbagai indeks konsentrasi spasial pada bab 2, hanya beberapa di antara

indeks itu yang digunakan dalam analisis ekonometri. Analisis empiris

yang ada berdasarkan ekonometri biasanya menggunakan variabel-

variabel berikut:
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1. Tenaga kerja atau pertumbuhan tenaga kerja (Glaeser, Kallal,

Scheinkman, dan Shleifer, 1992; Keeble, 1976)

2. Pertumbuhan nilai tambah (Sjoholm, 1999)

3. Pertumbuhan output (Mody & Wang, 1997)

4. Koefisien lokalisasi dan atau koefisien gini lokasional (Industri)

(Amiti, 1998; Kim, 1995; Krugman, 1991)

5. Indeks spesialisasi regional (Aziz, 1994; Kim, 1995)

6. Pertumbuhan quotient, yang dimodifikasi dari location quotient (LQ)

(Shilton dan Stanley, 1999).

Setelah mengkaji secara seksama kelebihan dan kelemahan

masing-masing indeks-indeks tersebut, studi ini mendapatkan indeks

spesialisasi regional (LQ) sebagai variabel dependen yang paling sesuai.

Dipilihnya LQ sebagai variabel dependen berdasarkan atas pertimbangan

teori-teori ekonomi yang hendak diuji dan pertimbangan studi empiris

sebelumnya. Kim (1999; 1997), misalnya, secara eksplisit menggunakan

LQ sebagai variabel dependen, demikian juga Amiti (1998) dan Krugman

(1991).

Indeks spesialisasi regional merupakan ukuran untuk

menentukan seberapa jauh suatu industri terkonsentrasi pada suatu

kabupaten/kota dibanding industri yang sama di Indonesia.  Indeks ini

berdasarkan koefisien lokalisasi Hoover (Hoover, 1971) dan populer

disebut location quotient (Hayter, 1997).

Peningkatan LQir untuk suatu daerah-industri menunjukkan

peningkatan spesialisasi industri dalam daerah tersebut. Sebaliknya

penurunan LQir untuk suatu daerah-industri menunjukkan penurunan
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spesialisasi industri dalam daerah tersebut. Diyakini bahwa spesialisasi

yang tinggi pada suatu industri di daerah tertentu dapat mempercepat

pertumbuhan industri itu dalam wilayah tersebut. Hal ini berpangkal dari

kenyataan bahwa pengetahuan yang diperoleh sebuah perusahaan dapat

menguntungkan perusahaan lainnya, khususnya perusahaan yang masih

dalam satu industri yang sama. Sepanjang menyangkut perspektif

regional, indeks spesialisasi dapat menyediakan: (1) Dasar pertimbangan

awal dan bersifat sementara untuk mencari dan mendorong industri lebih

lanjut (Isard, 1960: 251-4); (2) Indikator apakah suatu daerah memenuhi

kebutuhannya sendiri (self-sufficient), mengimpor, atau mengekspor

produk (Malecki, 1991).

12.2.1. Upah Tenaga Kerja

Malmberg dan Maskell (2001) menyatakan bahwa dalam konteks

ekonomi geografi, konsep aglomerasi berkaitan dengan konsentrasi

spasial dari penduduk dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini sejalan

dengan apa yang dikemukakan oleh Montgomery (1988) bahwa

aglomerasi adalah konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi di kawasan

perkotaan karena penghematan akibat lokasi yang berdekatan (economies

of proximity) yang diasosiasikan dengan kluster spasial dari perusahaan,

para pekerja dan konsumen (Kuncoro, 2012).

Salah satu alasan paling kuat terhadap terjadinya ekonomi

aglomerasi adalah bahwa suatu kluster akan meningkatkan efisiensi pasar

tenaga kerja. Suatu kluster akan memberikan kemudahan untuk transfer

tenaga kerja antar perusahaan. Terdapat dua alasan yang mendasari
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pendapat ini. Pertama pekerja dalam suatu kluster mempunyai biaya yang

relatif rendah untuk berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain

dalam industri yang sama karena informasi tentang lowongan pekerjaan

akan tersebar melalui jaringan informal dan pencarian pekerjaan formal

akan relatif mudah. Kedua, karena kedekatan secara fisik memungkinkan

pekerja untuk berpindah pekerjaan dengan biaya yang relatif rendah

sehingga dengan mudah pekerja akan dengan mudah berpindah dari

perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain dalam kota yang sama.

Kedua alasan tersebut menyebabkan perusahaan dengan cepat dapat

mengisi lowongan pekerjaan yang ditawarkan dan dengan cepat dapat

meningkatkan produksi.

12.2.2. Orientasi Ekspor

Dalam new economic geography model analisis berdasarkan

increasing return yang terutama didorong oleh eksternalitas teknologi

dan pecuaniary. (Sbergami, 2001). Dalam model eksternalitas teknologi,

transfer pengetahuan antar perusahaan memberikan insentif bagi

aglomerasi kegiatan ekonomi. Informasi diperlakukan sebagai barang

publik dengan kata lain tidak ada persaingan dalam memperolehnya,

termasuk didalamnya informasi pasar ekspor.

Difusi informasi ini kemudian menghasilkan manfaat bagi masing-

masing perusahaan. Dengan mengasumsikan bahwa masing-masing

perusahaan menghasilkan informasi yang berbeda-beda, manfaat interaksi

meningkat dengan seiring dengan jumlah perusahaan. Karena intraksi ini

informal, perluasan pertukaran informasi menurun dengan meningkatnya
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jarak. Hal ini memberikan insentif bagi pengusaha untuk berlokasi dekat

dengan perusahaan lain sehingga menghasilkan aglomerasi.

Fenomena ini terlihat pada perusahaan-perusahaan yang

berorintasi ekspor biasanya terkonsentrasi pada daerah-daerah perkotaan.

Hal ini dijelaskan dengan teori-teori eksternalitas dinamis yang percaya

bahwa kedekatan geografis memudahkan transmisi ide maka transfer

teknologi merupakan hal penting bagi kota (Glaeser, et.al. 1992). Teori

eksternalitas dinamis didasarkan pada teori yang dikemukakan oleh

Marshall-Arrow-Romer (MAR), Porter dan Jacob. Teori-teori ini

mencoba menjelaskan secara simultan bagaimana membentuk kota dan

mengapa kota tumbuh.

Eksternalitas MAR menekankan pada transfer pengetahuan antar

perusahaan dalam suatu industri. Transfer pengetahuan tersebut bisa

berupa bagaimana memproduksi produk-produk yang berkualitas ekspor

dan informasi yang berkaitan dengan peluang ekspor. Sehingga dengan

pengetahuan-pengetahun tersebut, masing-masing industri akan

mendorong inovasi produksi dan peningkatan kualitas produk. Menurut

MAR monopoli lokal merupakan hal yang lebih baik dibandingkan

dengan kompetisi lokal sebab lokal monopoli menghambat  aliran   ide

dari   industri   lain   dan eksternalitas diinternalisasi oleh inovator.

12.2.3. Potensi Pasar Lokal

Potensi pasar lokal atau dampak pasar dalam negeri atau lokal.

Para pelopor NTT menekankan adanya dampak pasar domestik. Studi ini

memasukkan baik total jumlah penduduk menurut daerah kabupaten/kota

(populasi) atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita, sebagai
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proxy ukuran pasar. Krugman (1991:23-4) mengajukan hipotesis bahwa

semakin padat penduduk suatu daerah akan menarik konsentrasi produksi

manufaktur. Asumsinya, daerah tersebut menawarkan pasar lokal yang

lebih besar dari pada daerah lainnya, dan biaya tetap cukup besar relatif

terhadap biaya transportasi. Kita akan menguji benar tidaknya hipotesis

Krugman ini.

12.2.4. Indeks Persaingan/Daya Saing

Seperti halnya MAR, Porter mengatakan bahwa dengan transfer

pengetahuan tertentu, konsentrasi industri secara geografis akan

mendorong pertumbuhan. Namun berbeda dengan MAR, Porter

menyatakan bahwa kompetisi lokal lebih penting untuk mempercepat

adopsi inovasi. Menurut Porter daya saing daerah seperti ketersediaan

infrastruktur dan iklim investasi lebih merupakan variabel pendorong

terjadinya aglomerasi industri dibandingkan monopoli informasi dan ide

daerah seperti yang dikatakan MAR.

Tidak seperti MAR dan Porter, Jacob percaya bahwa transfer

pengetahuan paling penting adalah berasal dari datang dari industri-

industri inti. Variasi dan keberagaman industri yang berdekatan secara

geografis akan mendukung inovasi dan pertumbuhan dibandingkan

dengan spesialisasi secara geografis. Keberadaan industri-industri inti ini

di suatu daerah awalnya disebabkan karena daerah tersebut memiliki daya

saing daerah yang tinggi dibanding daerah-daerah sekitarnya.

Mills dan Hamilton (1989) menyebutkan bahwa keuntungan-

keuntungan dari konsentrasi spasial sebagai akibat dari ekonomi skala
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(scale economies) disebut dengan ekonomi aglomerasi (agglomeration

economies). Bradley and Gans (1998) juga menyatakan bahwa pengertian

ekonomi aglomerasi juga berkaitan dengan eksternalitas kedekatan

geografis dari kegiatan-kegiatan ekonomi, bahwa ekonomi aglomerasi

merupakan suatu bentuk dari eksternalitas positif dalam produksi yang

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan

kota. Ekonomi aglomerasi diartikan sebagai penurunan biaya produksi

karena kegiatan-kegiatan ekonomi berlokasi pada tempat yang sama.

Gagasan ini merupakan sumbangan pemikiran Marshall (1919) yang

menggunakan istilah localized industry sebagai pengganti dari istilah

ekonomi aglomerasi.

Ahli ekonomi Hoover (1971) juga membuat klasifikasi ekonomi

aglomerasi menjadi 3 jenis yaitu large scale economies merupakan

keuntungan yang diperoleh perusahaan karena membesarnya skala

produksi perusahaan tersebut pada suatu lokasi, localization economies

merupakan keuntungan yang diperoleh bagi semua perusahaan dalam

industri yang sama dalam suatu lokasi dan urbanization economies

merupakan keuntungan bagi semua industri pada suatu lokasi yang sama

sebagai konsekuensi membesarnya skala ekonomi (penduduk,

pendapatan, output atau kemakmuran) dari lokasi tersebut (lihat Isard,

1956).

12.3. Analisis Aglomerasi Industri Makanan dan Minuman Jawa

Timur

12.3.1. Identifikasi Daerah Industri Makanan dan Minuman
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Langkah-langkah dalam mengidentifikasi pola konsentrasi industri

secara spasial adalah: Pertama, memberikan peringkat untuk seluruh

kabupaten dan kota di Jawa Timur bedasarkan jumlah tenaga kerja  dan

nilai tambah yang dihasilkan oleh industri makanan dan minuman.

Berdasarkan baik jumlah tenaga kerja maupun nilai tambahnya, kemudian

disusun peringkat dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. Peringkat

ini menunjukkan bahwa distribusi industri makanan dan minuman di

Jawa Timur tidak merata secara geografis.

Gambar 12.1

Distribusi Tenaga Kerja Industri Makanan dan Minuman,
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur,2012

Pada gambar di atas memperlihatkan distribusi tenaga kerja

untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur memiliki

kecondongan positif (positive skewness) dan “tidak normal”.
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Demikian pula bila dilihat dari sisi nilai tambah, distribusi industri

makanan dan minuman untuk seluruh kabupaten dan kota di Jawa

Timur juga menunjukkan adanya kecondongan positif lihat Gambar

berikut.

Gambar 12.2

Distribusi Nilai Tambah Industri Makanan dan Minuman,
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur, 2012

Nilai skewness yang positif menunjukkan adanya kecondongan

yang positif, sedang nilai kurtosis yang positif mencerminkan bahwa

distribusi industri memiliki keruncingan yang jauh dari distribusi

normal. Kecondongan positif dari kedua gambar histogram ini

mengindikasikan bahwa ada beberapa kabupaten dan kota di Jawa

Timur yang menunjukkan tingkat kepadatan industrial yang tinggi

dilihat dari sudut jumlah tenaga kerja dan nilai tambah yang
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dihasilkan, sementara sebagian besar justru memiliki tingkat

kepadatan industri yang rendah.

Tabel 12.1

Peringkat dan Klasifikasi Kabupaten dan kota Menurut Jumlah
Tenaga Kerja dan Nilai Tambah Industri Makanan dan Minuman di

Jawa Timur

Pering
kat

Kabupate
n/ Kota

Tenag
a

Kerja

Kriteri
a

Pering
kat

Kabupate
n/ Kota

Nilai
Tambah

Kriteri
a

1
Sidoarjo 56.545

Sangat
Tinggi

1
Sidoarjo

7.763.470.
185

Sangat
Tinggi

2
Bondowos
o

45.613
2

Kota
Surabaya

3.621.298.
606

3
Pasuruan 24.663

3
Pasuruan

3.271.978.
795

4
Kota
Surabaya

22.482
4

Jember
2.456.320.

312

5
Jember 16.381

Tinggi

5
Ngawi

2.034.504.
656

6
Banyuwan
gi

14.710
6

Gresik
1.362.918.

921

7
Gresik 14.317

7
Mojokerto

964.634.5
51

Tinggi
8

Blitar 9.241 Menen
gah

8
Jombang

849.807.7
16

9 Malang 9.241 9 Blitar 668.475.5
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Pering
kat

Kabupate
n/ Kota

Tenag
a

Kerja

Kriteri
a

Pering
kat

Kabupate
n/ Kota

Nilai
Tambah

Kriteri
a

57

10
Situbondo 5.748

10
Malang

668.475.5
57

11
Kediri 5.578

11
Kota
Madiun

585.461.9
58

12
Lumajang 4.974

Rendah

12
Banyuwa
ngi

550.008.3
02

13
Tulungagu
ng

3.919
13

Proboling
go

525.414.4
56

14
Tuban 3.465

14
Pamekasa
n

500.425.8
61

Menen
gah

15
Proboling
go

3.386
15

Kediri
499.561.2

02

16
Kota
Kediri

3.333
16

Situbondo
436.346.4

47

17
Pamekasa
n

3.325
17

Nganjuk
378.699.5

77

18
Mojokerto 3.181

18
Tulungag
ung

347.025.2
98

19
Jombang 2.930

19
Bondowo
so

294.432.5
84

20
Kota
Malang

2.763
20

Kota
Malang

233.225.4
71

21
Lamongan 2.632

21
Magetan

219.234.7
48

22
Sumenep 2.519

22
Kota
Kediri

201.148.2
29

23
Kota
Madiun

2.401
23

Lumajang
106.853.9

01

24
Ngawi 2.082

24
Madiun

105.498.5
63

25
Magetan 1.542

25
Tuban

103.548.0
65

26 Kota 1.393 26 Lamonga 99.210.71 Rendah
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Pering
kat

Kabupate
n/ Kota

Tenag
a

Kerja

Kriteri
a

Pering
kat

Kabupate
n/ Kota

Nilai
Tambah

Kriteri
a

Pasuruan n 6

27
Nganjuk 1.006

27
Kota Batu

52.510.39
1

28

Kota
Proboling
go

1.001
28

Sumenep
36.919.12

6

29

Trenggale
k

926
29

Kota
Proboling
go

34.049.55
1

30
Kota Batu 894

30
Kota
Pasuruan

31.004.50
1

31
Madiun 795

31
Bangkala
n

25.291.51
4

32
Bojonegor
o

546
32

Bojonegor
o

24.966.67
3

33
Bangkalan 476

33
Ponorogo

22.118.20
4

34
Ponorogo 389

34
Kota
Mojokerto

18.298.68
6

35
Sampang 380

35
Sampang

16.096.84
7

36
Kota
Mojokerto

341
36

Trenggale
k

14.056.63
8

37
Kota
Blitar

143
37

Kota
Blitar

3.976.767

38 Pacitan 85 38 Pacitan 1.543.417

Sumber: BPS 2015 (diolah)

Kedua, menyajikan data jumlah tenaga kerja dan nilai tambah

yang dihasilkan oleh Industri Makanan dan Minuman dalam bentuk peta

untuk menunjukkan di mana lokasi daerah industri dan daerah non-

industri. Dengan langkah ini, kita membedakan antara daerah industri
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dengan non-industri dengan membuat suatu kriteria tertentu “sangat

tinggi, tinggi, menengah dan rendah” berdasarkan jumlah tenaga kerja

dan nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing kabupaten dan

kota. Ciri utama daerah industri adalah daerah yang memiliki tingkat

kepadatan industri yang “tinggi” atau “sangat tinggi” baik dalam jumlah

pekerja maupun nilai tambah. Kriteria kabupaten dan kota yang memiliki

daerah kepadatan industri tinggi dan sangat tinggi adalah:

 “Tinggi” apabila memiliki jumlah tenaga kerja antara 10.000 hingga

20.000 orang; atau  “Sangat Tinggi” apabila jumlah pekerja lebih dari

20.000 orang.

 “Tinggi” apabila menghasilkan nilai tambah antara Rp 510 Juta hingga

Rp 1 Milyar; atau “Sangat tinggi” bila menghasilkan nilai tambah lebih

dari Rp 1 Milyar.

Dari kedua kriteria di atas, berdasarkan jumlah tenaga kerja

maupun nilai tambah, diterapkan secara bersama-sama. Hasilnya,

sebagian besar dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur yang dominan

dilihat dari jumlah tenaga kerja dan nilai tambah ditemukan berada di

koridor Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Jember dan Banyuwangi.

Sedangkan Bondowoso tidak dimasukkan dalam daerah industri karena

meski Industri Makanan dan Minuman memiliki jumlah tenaga yang

tergolong tinggi tetapi tidak memenuhi kriteria nilai tambah. Sementara

kabupaten dan kota lain diberi predikat sebagai daerah non-industri

karena tidak dipenuhinya kriteria jumlah tenaga kerja  dan nilai tambah

yang ditentukan. Pola yang hampir sama juga terdapat di Jakarta,

Bandung, Semarang, Surakarta dan di luar Jawa, kebanyakan Industri
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ditemukan di sekitar pusat-pusat penduduk utama seperti Medan, Batam,

Samarinda, Palembang, Pontianak, Ujung pandang dan Denpasar

(Kuncoro, 2002).

Gambar 12.3
Distribusi Geografis Industri Makanan dan Minuman

Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja
di Jawa Timur, 2012
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Langkah ketiga, penelitian ini mengidentifikasi daerah industri

yang mencakup lintas kabupaten/kota yang berdekatan secara spasial.

Pada peta di atas menampilkan distribusi geografis Industri Makanan dan

Minuman berdasarkan jumlah tenaga kerja untuk masing-masing

kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari peta tersebut terlihat dengan jelas

daerah-daerah industri utama di Jawa Timur dengan jumlah tenaga kerja

kategori sangat tinggi terletak di Sidoarjo, Bondowoso, Pasuruan dan

Surabaya, dengan dikelilingi kabupaten/kota yang memiliki jumlah

tenaga kerja tinggi yang meliputi Kabupaten Gresik, Jember dan

Banyuwangi. Selanjutnya adalah kabupaten/kota yang memiliki jumlah

tenaga kerja Menengah meliputi Kabupaten Blitar, Malang, Situbondo

dan Kediri. Sedangkan selebihnya adalah kabupaten/kota yang memiliki

jumlah tenaga kerja dengan kategori rendah.

Gambar 12.4
Distribusi Geografis Industri Makanan dan Minuman

Berdasarkan Nilai Tambah
di Jawa Timur, 2012
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Pada gambar di atas menampilkan distribusi geografis Industri

Makanan dan Minuman berdasarkan nilai tambah untuk masing-masing

kabupaten/kota di Jawa Timur. Dari peta tersebut terlihat dengan jelas

pula dominasi Surabaya, Sidoarjo, dan Pasuruan sebagai daerah yang

terletak di sekitar ibukota propinsi memiliki nilai tambah paling besar

dengan jumlah diatas 3 milliar, yang kemudian disusul Jember, Ngawi

dan Gresik pada urutan berikutnya. Sedangkan beberapa kabupaten/kota

yang terlihat melingkupi Kota Surabaya, meliputi kabupaten Mojokerto,

Jombang, Malang dan Probolinggo adalah kabupaten/kota dengan nilai

tambah kategori tinggi. Selanjutnya adalah kabupaten/kota dengan nilai

tambah kategori menengah yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kediri,

Situbondo, Nganjuk, Tulungagung, Bondowoso, Kota Malang, Magetan,

Kota Kediri, Lumajang, Madiun dan Tuban. Selebihnya adalah

kabupaten/kota yang memiliki nilai tambah kategori rendah.

Secara Umum posisi empat besar Industri Makanan dan Minuman

selalu ada Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, hanya pada tahun

2000  saja yang posisi empat besar tidak diisi oleh Sidoarjo. Adapun

Kabupaten Pasuruan masuk pada kategori empat besar  sejak pada tahun

1990 sampai tahun 2012. Kabupaten/Kota lainnya yang pernah

menempati posisi empat besar yaitu Probolinggo, Kota Kediri,

Banyuwangi, Jember dan Bondowoso. Kondisi ini menunjukkan bahwa

industri makanan dan minuman terpusat pada wilayah sekitar Ibu Kota

Propinsi Jawa Timur.

Tabel di bawah ini menguraikan secara lebih terinci tenaga kerja

Industri Makanan dan Minuman di dalam koridor Malang – Surabaya

ditambah Kediri dan Jember. Pada tahun 1980 Sidoarjo dan Kota
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Surabaya merupakan tempat konsentrasi industri makanan dan minuman

terbesar, yang dalam beberapa dekade tahun tersebut telah meluber ke

kabupaten-kabupaten di dekatnya, Gresik. Pada tahun 1980 total tenaga

kerja SUSISIK (Surabaya, Sidoarjo, Gresik) meliputi hampir seperempat

dari seluruh tenaga kerja Industri Makanan dan Minuman. Kalau koridor

ini diperluas sehingga mencakup Pasuruan dan Malang, proporsi ini

meningkat menjadi lebih dari sepertiga. Kalau ditambahkan pula

Kabupaten Kediri dan Kota Kediri, hampir setengah dari tenaga kerja

Industri makanan dan minuman akan tercakup.

Tabel 12.2

Distribusi Spasial Industri Makanan dan Minuman
Menurut Tenaga Kerja di Jawa Timur, 1980-2012

Wilayah
1980 1990 2000 2010 2012

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

SUSISIK 17534 23.91 57252 25.10 16849 11.02 59345 31.97 93344 33.90
Koridor
Surabaya –
Malang 26509 36.15 126195 55.33 44321 28.99 106361 57.30 131404 47.72
Surabaya-
Malang dan
Kediri 33149 45.21 150150 65.83 51268 33.53 116110 62.56 140315 50.96
Surabaya-
Malang,
Kediri,
Jember 35025 47.76 160062 70.17 72143 47.19 125060 67.38 156696 56.91
Surabaya-
Malang,
Kediri,
Jember,
Mojokerto
Banyuwangi 39389 53.72 174347 76.44 102702 67.18 138604 74.67 174928 63.53

Jawa Timur 73329 228090 152883 185611 275346

Sumber: diolah dari BPS, 1970 - 2012
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Dominasi Susisik (Surabaya, Sidoarjo dan Gresik) menjadi kecil

hanya pada tahun 2000, hal ini dikarenakan terjadinya krisis pada tahun

1998 yang menyebabkan beberapa industri harus gulung tikar. Akan

tetapi pada tahun 2010 kondisi kembali seperti sebelum tahun 2000,

bahkan jika diperluas sehingga mencakup Pasuruan dan Malang, proporsi

ini meningkat menjadi lebih dari setengah dari tenaga kerja industri

makanan dan minuman di Jawa Timur.

12.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aglomerasi

Industri

Tujuan dari alat analisis ini adalah untuk menguji seberapa jauh

model yang digunakan mampu memprediksi secara benar kategori (grup)

dari sejumlah individu. Metode yang digunakan adalah binary logistik

regression. Binary logistik regression merupakan suatu model regresi

dimana variabel terikatnya adalah probabilitas mendapatkan dua hasil

atau lebih berdasarkan fungsi nonlinier dari kombinasi linear sejumlah

variabel bebas atau prediktors (Kuncoro, 2001)

Kelebihan metode regresi logistik seperti yang disarikan Kuncoro

(2001) adalah lebih fleksibel dibanding teknik lain, yaitu:

a. Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas

yang digunakan dalam model. Artinya, variabel penjelas tidak harus

memiliki distribusi normal, linear, maupun memiliki varian yang sama

dalam setiap grup. Ini berbeda dengan analisis diskriminan yang

mengharuskan semua variabel bebas berdistribusi normal.

b. Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel

kontinyu, diskrit, dan dikotomis.
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c. Regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon

atas variabel terikat diharapkan nonlinear dengan satu atau lebih

variabel bebas.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah dummy daerah

industri dengan dua kategori. Kategori yang akan diuji adalah daerah

yang tergolong dalam industri diberi angka satu (1) dan non industri

diberi angka nol (0). Bila hasil pengolahan mempunyai tanda koefisien

positif , berarti variabel tersebut mempunyai kecenderungan ke arah 1,

dan bila negatif berarti mempunyai kecenderungan kearah 0. Model

dalam penelitian ini adalah:

rtrtrtrtrtInd
eXXXXD 

433322110
 (3.1)

dimana DInd adalah dummy daerah industri (1 adalah daerah industri, 0

adalah daerah non industri); X1, X2, X3, X4 masing-masing adalah biaya

tenaga kerja (upah), orientasi ekspor (eskpor), besarnya output (output)

dan indeks daya saing (IDS).

Hasil estimasi untuk 114 observasi selama 1970-2012 di Jawa

Timur dengan menggunakan regresi logistik dapat dilihat pada tabel.

Pengujian model yang meliputi variabel dependen dummy industri

dengan variabel penjelas biaya tenaga kerja, output, ekspor dan IDS

terbukti secara statistik  dapat dipercaya. Ini terlihat dari Chi-square (4,

N=114) = 33,866 yang signifikan dengan p>0.00. Hasil ini memberikan

indikasi bahwa sejumlah variabel penjelas mampu membedakan daerah

industri dan non industri secara meyakinkan.
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Kemampuan dalam memprediksi model terbukti sangat

meyakinkan dengan tingkat sukses total 95,2%, dengan prosentase 98,9%

untuk daerah non industri dan 60% untuk daerah industri.

Tabel 12.3

Hasil Klasifikasi Dengan Regresi Logistik

Observasi
Predicted

Non Industri Industri Percentage Correct
Non Industri
Industri

93
4

1
6

98.9
60.0

Overall Percentage 95.2
Chi-square 33.866

(0.00)
Sumber: diolah dari BPS, 1994-1999

Dilihat dari hasil koefisien regresi dan kriteria wald seperti terlihat

pada tabel di atas hampir semua variabel bebas dapat diandalkan untuk

memprediksi daerah industri dan non industry, hanya variabel indeks

daya saing daerah yang tidak dapat berpengaruh secara signifikan.

Biaya tenaga kerja (UPAH) yang positif dan siginifikan pada α

:1% mengindikasikan bahwa peningkatan biaya tenaga kerja akan

menyebabkan semakin terkonsentrasinya industri pada daerah-daerah

industri.

Besarnya output (OUTPUT) yang positif dan siginifikan pada α :

15% mengindikasikan bahwa peningkatan besarnya output akan

menyebabkan semakin terkonsentrasinya industri pada daerah-daerah

industri.

Orientasi ekspor (EKSPOR) yang positif dan siginifikan pada α :

30% mengindikasikan bahwa orientasi ekspor yang tinggi akan
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menyebabkan semakin terkonsentrasinya industri pada daerah-daerah

industri.

Indeks Daya Saing (IDS) yang tidak siginifikan mengindikasikan

bahwa kekuatan daya saing daerah yang tinggi tidak menyebabkan

semakin terkonsentrasinya industri makanan minuman pada daerah-

daerah industri.

Tabel 12.4

Hasil Persamaan Regresi Logistik

Variabel Koefisien wald Sig

Biaya Tenaga Kerja (UPAH)

Orientasi Ekspor (EKSPOR)

Besarnya output (OUTPUT)

Indeks Daya Saing (IDS)

Constant

0,0001

0,0001

0,0001

-0,043

-0,992

8,062

1,215

2,448

0,785

0,089

0,005*

0,270***

0,118**

0,376

0,765

Catatan:
*      menunjukkan signifikansi statistik pada derajat kepercayaan 1%
**    menunjukkan signifikansi statistik pada derajat kepercayaan 15%
***   menunjukkan signifikansi statistik pada derajat kepercayaan 30%

Hasil diatas yang mempunyai koefisien positif dan signifikan pada

ketiga variabel penjelas dapat diartikan pengujian ini mendukung

pembahasan sebelumnya bahwa industri di Jawa Timur pada periode

pengamatan 1970-2012 masih terkonsentrasi di daerah-daerah industri.

Sedangkan dari matrik korelasi seperti terlihat pada tabel 6.3 dapat

dijelaskan ada tidaknya gejala multikilinieritas yang serius antar variabel

bebas. Penggunaan uji asumsi ini untuk mengetahui bahwa tidak ada satu
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variabel bebas atau lebih yang mempunyai hubungan yang kuat dengan

variabel bebas lainnya. Gujarati (1995: 335) dan Kuncoro (2001: 114)

mengatakan bahwa “bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8

maka multikolinearitas menjadi masalah yang serius”. Sabagaimana

terlihat dari nilai korelasi antarvariabel bebas yang dibawah 0,8, maka

model yang digunakan pada penelitian ini dianggap lolos dari masalah

multikoleniaritas. Artinya, model yang digunakan tidak terdapat gejala

multikoleniaritas yang serius antar variabel bebas.

Tabel 12.5
Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Regresi Logistik

Upah Ekspor Output IDS
Upah 1.000 0.176 -0.121 -0.257

Ekspor 0.176 1.000 0.098 -0.245
Output -0.121 0.098 1.000 -0.497

IDS -0.257 -0.245 -0.497 1.000
Sumber: diolah dari BPS, 1994-1999

12.3.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan

Tenaga Kerja

Pada tabel di bawah ini terlihat hasil estimasi untuk 114 observasi

selama 1970-2012 di Jawa Timur, yang memberikan dukungan empiris

untuk model pertumbuhan tenaga kerja berdasarkan variabel penjelas

biaya tenaga kerja (upah), orientasi ekspor (eskpor), besarnya output

(output) indeks daya saing (IDS),dan dummy daerah industri (DInd).

Tabel 12.6
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Hasil Estimasi Faktor-faktor Penentu Pertumbuhan Tenaga Kerja
Industri Manufaktur di Jawa Timur, 1994-1999

Variabel Independen

Model

Konstanta ( C )

Biaya tenaga kerja  (UPAH )

Orientasi ekspor (EKSPOR)

Besarnya output (OUTPUT)

Indeks Daya Saing (IDS)

1773
(0,916)

0,360
(8,786)*

-0,023
(-0,956)

0,537
(12,557)*

0,003
(0,146)*

Dummy
 Industri 0,183

(6,353)*
Adjusted R2

F-statistik
DW-statistik
Jumlah obserasi

0,950
391,490

1,310
114

Catatan:
*      menunjukkan signifikansi statistik pada derajat kepercayaan 5%
**    menunjukkan signifikansi statistik pada derajat kepercayaan 15%

Variabel dependen adalah jumlah tenaga kerja industri untuk

masing-masing kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 1970-2012.

Angka statistik t disajikan dalam tanda kurung. Dilihat dari sisi goodness

of fit beberapa model diatas merupakan model yang “terbaik” di antara

beberapa alternatif model yang sudah dicoba. Oleh karena itu, berikut ini

akan diuraikan interpretasi hasil analisis ekonometrika berdasarkan model

yang dipilih.

Biaya tenaga kerja (UPAH) yang positif model mengindikasikan

bahwa semakin tinggi upah maka akan menyebabkan meningkatnya

tingkat pertumbuhan tenaga kerja di industri. Hasil ini mendukung teori
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lokasi tradisional (NCT), yang menyatakan bahwa perusahaan akan

memilih lokasi  di daerah dengan tingkat upah yang rendah untuk

meminimalkan biaya dan penggunaan tenaga kerja. Dengan kata lain,

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri di Jawa Timur

masih mengandalkan pada upah buruh yang murah sebagai dasar

pertimbangan penciptaan kerja di setiap kabupaten/kota di Jawa Timur.

Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan Kuncoro

(2002) pada pengamatan kabupaten/kota di Jawa,  serta hasil penelitian-

penelitian sebelumnya.

Orientasi ekspor (EXPORT) menunjukkan hubungan yang positif

tetapi tidak signifikan. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi

orientasi ekspor belum mampu mendorong pertumbuhan tenaga kerja

industri yang lebih besar.

Besarnya output (OUTPUT) yang mempunyai hubungan positif

dan sangat  signifikan, ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi output

akan semakin mendorong pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri.

Hasil ini memperkuat pendapat pada bidang kebijakan kesempatan kerja

bahwa permintaan terhadap tenaga kerja adalah derived demand for the

final products.

Indeks daya saing (IDS) mempunyai hubungan yang positif dan

signifikan mengindikasikan bahwa semakin tinggi indeks daya saing

daerah akan semakin mendorong pertumbuhan tenaga kerja di sektor

industri. Artinya bahwa kekuatan daya saing yang tinggi akan semakin

meningkatkan peluang kesempatan kerja di industri. Hasil ini juga

konsisten dengan penelitian yang dilakukan Kuncoro (2002) pada
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pengamatan kabupaten/kota di Jawa Timur, Wang (1997) pada

pengamatan di pesisir Cina.

Dummy industri (DInd) yang signifikan dan positif secara statistik

mengindikasikan bahwa ada perbedaan substansial dalam pertumbuhan

tenaga kerja industri antar daerah. Ini konsisten dengan pembahasan

sebelumnya bahwa kesenjangan spasial di Jawa Timur disebabkan

terutama oleh perbedaan pangsa tenaga kerja industri yang signifikan

antar daerah. Tanda koefisien yang positif memperlihatkan indikasi

bahwa kawasan industri dan non industri berbeda dilihat dari sisi

pertumbuhan tenaga kerja industri.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Penggunaan uji asumsi ini untuk mengetahui bahwa tidak ada satu

variabel bebas atau lebih yang mempunyai hubungan yang kuat dengan

variabel bebas lainnya.

Berdasarkan matrik korelasi seperti terlihat pada tabel dibawah

dapat dijelaskan ada tidaknya gejala multikilinieritas yang serius antar

variabel bebas. Penggunaan uji asumsi ini untuk mengetahui bahwa tidak

ada satu variabel bebas atau lebih yang mempunyai hubungan yang kuat

dengan variabel bebas lainnya. Gujarati (1995) dan Kuncoro (2001)

mengatakan bahwa “bila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8

maka multikolinearitas menjadi masalah yang serius”. Sabagaimana

terlihat dari nilai korelasi antarvariabel bebas yang dibawah 0,8, maka

model yang digunakan pada penelitian ini dianggap lolos dari masalah

multikoleniaritas. Artinya, model yang digunakan tidak terdapat gejala

multikoleniaritas yang serius antar variabel bebas.
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Tabel 12.7

Hasil Uji Multikolinearitas

ids upah ekspor Dummy
industri

ids 1 0,103521 -0,24019 0,038107
upah 0,103521 1 0,203587 -0,16132
ekspor -0,24019 0,203587 1 -0,31403
Dummy
industri

0,038107 -0,16132 -0,31403 1

output -0,22733 -0,75492 -0,05109 -0,25526
Sumber: diolah dari BPS, 1994-1999

2. Uji Heteroskedastisitas

Penggunaan uji asumsi ini untuk mengetahui bahwa distribusi

probabilitas gangguan dianggap tetap sama untuk seluruh pengamatan ;

yaitu varian setiap Ui adalah sama untuk seluruh nilai-nilai variabel

bebas. Pada penelitian ini, untuk menguji heteroskedastisitas akan

digunakan uji Park. Park menyarankan suatu bentuk fungsi spesifik

diantara 2

i
 dan variabel bebas untuk menyelidiki ada tidaknya masalah

heteroskedastisitas. Apabila nilai koefisien parameter  dari persamaan

signifikan secara statistik, ini menunjukkan bahwa dalam data dari model

empiris yang sedang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan

sebaliknya, bila koefisien parameter  dari persamaan tidak signifikan

secara statistik, maka asumsi homoskedastsitas atau tidak adanya

heteroskedastisitas dalam data dari model empiris yang sedang diestimasi

tidak dapat ditolak.
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Tabel 12.8

Hasil Uji Heteroskedastsitas dengan Uji Park

Variabel Koefisien t-statistik

C

UPAH

EKSPOR

OUTPUT

IDS

DIND

14,818

0,410

-0,159

-0,526

-0,066

0,444

13,557

2,470

-1,600

-3,041

-0,682

3,817

Berdasarkan pada hasil estimasi seperti terlihat pada tabel 6.7,

model yang digunakan pada penelitian ini dianggap lolos dari masalah

heteroskedastisitas. Artinya, model yang digunakan tidak terdapat

indikasi gejala heteroskedastisitas.

12.3.4. Konsep Konvergensi

Terdapat 2 konsep utama konvergensi menurut peneliti

sebelumnya (lihat misalnya: Barro dan Martin, 1995; Garcia dan

Soeltianingsih, 1998; Lall dan Yilmaz, 2000; Brata, 2002). Kedua konsep

tersebut adalah sigma () corvengence dan beta () convergence.

Kegunaan sigma convergence adalah untuk mengukur tingkat dispersi

dari pertumbuhan tenaga kerja. Jika dispersi pertumbuhan tenaga kerja

mengalami penurunan maka dikatakan bahwa ketimpangan antardaerah

cenderung mengecil atau telah terjadi konvergensi pertumbuhan tenaga

kerja.

Ukuran konvergensi juga disebut konvergensi agregat (aggregate

convergence) atau konvergensi bruto (gross convergence). Konsep
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tersebut sejalan dengan kerangka pemikiran neoklasik, bahwa masing-

masing daerah akan konvergen sampai tingkat atau pertumbuhan tertentu.

Konvergensi bruto dapat diukur dengan menggunakan deviasi standar

ataupun koefisien variasi (Rey, 1999; Brata, 2002).

Sedangkan kegunaan beta convergence adalah untuk mengetahui

pengaruh dari faktor-faktor yang diperkirakan menentukan tingkat

konvergensi. Prosedur untuk menguji beta convergence biasanya

dilakukan dengan terlebih dahulu mencari tahu apakah terdapat

konvergensi nonkondisional (unconditional convergence) atau

konvergensi absolut (absolute convergence), dan kemudian barulah

menguji “’konvergensi yang dapat dijelaskan” (explained convergence)

atau konvergensi kondisional (conditional convergence).

Konvergensi absolut dikatakan terjadi jika daerah yang miskin

tumbuh lebih cepat daripada daerah yang kaya. Pada studi ini nantinya

akan melihat apakah daerah non industri tumbuh lebih cepat daripada

daerah industri, sehingga pada akhirnya pertumbuhan tenaga kerja daerah

industri sama dengan daerah non industri. Secara empiris hal ini

dilakukan dengan mengestimasi model ekonometrika dimana

pertumbuhan tenaga kerja tahun sebelumnya (initial conditionaI) sebagai

satu-satunya variabel penjelas bagi pertumbuhan tenaga kerja. Dalam

kerangka pemikiran neoklasik diprediksikan bahwa koefisien dari

variabel penjelas tersebut bertanda negatif dan signifikan sebagai indikasi

bahwa daerah yang miskin (non industri) memang tumbuh lebih cepat

daripada daerah kaya (industri).

Sedangkan konvergensi kondisional dilakukan dengan

mengikutsertakan sejumlah variabel dalam pengujian selain variabel
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pertumbuhan tenaga kerja tahun sebelumnya yang diperkirakan

berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan tenaga kerja. Dengan menguji

konvergensi kondisional ini, akan dapat diketahui apakah dengan

mengikutsertakan sejumlah variabel penjelas, daerah non industri

memang tumbuh lebih cepat daripada daerah industri.

Menurut de la Fuente (2000), secara garis besar terdapat dua

kelompok model pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan prediksinya

mengenai konvergensi. Pada kelompok pertama dikatakan bahwa daerah

yang miskin akan tumbuh lebih cepat daripada daerah yang kaya.

Sedangkan model pertumbuhan yang kedua, yang akan tumbuh lebih

cepat adalah daerah yang kaya dan akibatnya ketimpangan terus

meningkat secara tidak terbatas. Pada akhirnya pembahasan dalam bab ini

akan melihat apakah pertumbuhan tenaga kerja di Jawa Timur mengikuti

model pertama atau yang kedua.

Spesifikasi model yang digunakan untuk konvergen absolut

adalah:

rttrrt
eYY   )1(10



Sedangkan spesifikasi model untuk konvergen kondisional adalah:

rtindrt

rtrtrtrttrrt
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XXXXYY
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dimana variabel dependen adalah pertumbuhan tenaga kerja, sedangkan

variabel penjelasnya adalah Y(t-1), X2, X3, X4, X5, X6, DKrisis, dan DInd;

pertumbuhan tenaga kerja tahun sebelumnya (Yt-1), biaya tenaga kerja
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(upah), orientasi ekspor (ekspor), besarnya output (output), indeks daya

saing (IDS), dan dummy daerah industri (DInd).

Konvergensi Sigma ( ) Tenaga Kerja Industri

Konvergensi bruto atau sigma () pertumbuhan tenaga kerja

seperti pembahasan diatas, diukur dengan menggunakan ukuran dispersi

yang dalam hal ini adalah koefisien variasi dan standar deviasi dari nilai

logaritma tenaga kerja industri makanan minuman. Tabel berikut memuat

hasil perhitungan koefisien variasi dan standar deviasi tersebut.

Tabel 12.9

Penyebaran tenaga kerja industri makanan minuman dilihat dari
koefisien variasi dan standar deviasi

Koefisien Variasi Standar Deviasi

1970 s/d 2012 19,136 0,6598

Sumber: diolah dari BPS

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penyebaran tenaga kerja

industri antar daerah di Jawa Timur selama tahun 1970 s/d 2012 tidaklah

merata atau dalam kata lain mengalami ketimpangan yang tinggi, hal ini

ditunjukkan dengan besarnya angka standar deviasi dan koefisien variasi.

Hasil ini senada dengan hasil penelitian Arifin (2002) yang menyatakan

bahwa telah terjadi dispersi, pada tahun 1994 s/d 1999 pertumbuhan

tenaga kerja antardaerah di Jawa Timur tidak stabil. Berdasarkan
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koefisien variasi dan standar deviasi menunjukkan ketidakseimbangan

penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur.

Konvergensi Beta () Tenaga Kerja Industri

Setelah melihat perkembangan konvergen bruto atau sigma ()

convergence, bagian ini akan membahas beta () convergence baik yang

absolut maupun yang kondisional. Berdasarkan koefisien regresi pada

pembahasan sebelumnya dapat dihitung kecepatan atau laju konvergensi

(rate of convergence) yang terjadi pada setiap tahunnya. Untuk

menghitung  convergence pada model yang digunakan disini adalah

nilai logaritma natural (ln) dari koefisien variabel pertumbuhan tenaga

kerja (Y). Hasil perhitungan dimuat pada tabel berikut:

Tabel 12.10

Beta, Rate of Convergence

Kovergen
Absolut

Konvergen
Kondisional

Beta 0.418 0,234
Rate of Convergen
(%/tahun)

4,649 5,706

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa laju konvergensi absolut

adalah 4,649 persen per tahun. Adapun koefisien dari variabel penjelas

tersebut bertanda positif dan signifikan yang mempunyai indikasi bahwa

penyerapan tenaga kerja di daerah non industri tidak tumbuh lebih cepat

daripada daerah industri. Dengan kata lain pertumbuhan tenaga kerja

daerah industri lebih cepat daripada daerah non industri. Hasil ini

tentunya tidak mendukung model pertama yang diungkapkan oleh de la
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Fuente, akan tetapi justru mendukung model kedua. Yang berarti pula

bahwa studi ini tidak mendukung kerangka pemikiran neoklasik akan

tetapi mendukung para peneliti-peneliti sebelumnya, misalnya Kuncoro

(2002) mengatakan bahwa pertumbuhan industri manufaktur yang dalam

hal ini adalah pertumbuhan tenaga kerja, akan terkonsentrasi pada daerah-

daerah industri utama.

Sedangkan laju konvergen kondisional pada penelitian ini adalah

sebesar 5,706. Dari laju konvergen ini dapat dijelaskan bahwa keberadaan

dummy daerah industri dapat meningkatkan laju konvergen. Ini berarti

pula bahwa keberadaan variabel tersebut dapat mengurangi kesenjangan

penyerapan tenaga kerja antardaerah.

Berdasarkan hasil laju konvergen absolut, maka dalam

pembahasan bab ini dapat dikatakan  tidak mendukung atau menolak

studi Dick tentang pembangunan yang berimbang (balanced

development), yang berarti pula bahwa Jawa Timur bukan merupakan

propinsi di Indonesia yang paling mendekati bentuk ideal pembangunan

berimbang (balanced development) untuk periode 1970 – 2012

sebagaimana hasil penelitian Arifin (2002) dengan tahun pengamatan

1994-1999.
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