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PENDAHULUAN 
  
 Pembangunan dapat diartikan berbeda-beda oleh setiap orang tergantung dari 

sudut pandang apa yang digunakan oleh orang tersebut. Perbedaan cara pandang 

mengenai proses pembangunan yang dilakukan akan menyulitkan kepada kita tentang 

seberapa maju proses pembangunan yang dilakukan di sebuah negara atau daerah. 

Perbedaan pengertian pembangunan tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan dua 

pandangan yang berbeda, yaitu pertama, pandangan pembangunan lama atau sering 

dikenal dengan pembangunan tradisional. Pembangunan dalam pandangan ini diartikan 

sebagai berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan Produk 

Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional atau Produk Dometik Regional Bruto (PDRB) 

di tingkat daerah. Penggunaan indikator PDB ini terkait dengan kemampuan indikator ini 

dalam mencerminkan tingkat kemakmuran bangsa. Dengan kata lain, indikator ini 

memungkinkan kita untuk mengetahui tingkat output yang diproduksi di sebuah negara 

untuk dikonsumsi oleh penduduknya atau digunakan untuk melakukan investasi. Selain 

penggunaan indikator PDB sebagai tolok ukur pertumbuhan di sebuah negara, beberapa 

ahli ekonomi pembangunan lain menggunakan indikator produksi dan penyerapan tenaga 

kerja (employment) di negara tersebut. 

 Dalam pandangan tradisional,  pembangunan yang dilakukan difokuskan pada 

sebuah sektor ekonomi atau di sebuah lokasi yang dinilai strategis. Dengan fokus 

pembangunan di satu titik ini, diharapkan hasil yang dihasilkan di titik yang menjadi 

pusat perhatian proses pembangunan akan dapat dirasakan oleh sektor ekonomi lain atau 

daerah lain yang berhubungan dengan titik tersebut baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Dengan kata lain, upaya pembangunan yang dilakukan di sebuah sektor 

ekonomi, X, akan meningkatkan sektor ekonomi tersebut yang kemudian hasilnya akan 

dirasakan oleh sektor lain yang berhubungan dengan sektor tersebut, Y, dalam bentuk 
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perluasan kesempatan kerja serta berbagai peluang ekonomi lainnya. Proses ini disebut 

sebagai ”efek penetasan kebawah” atau yang lebih dikenal dengan istilah ”trickle down 

efffect”.  (Widodo, 2006) 

   Disisi lain dalam pandangan  pembangunan ekonomi wilayah (Tarigan, 2005),  

menyatakan bahwa pembangunan merupakan pertambahan pendapatan masyarakat 

secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah 

(added value) yang terjadi. Perhitungan Pendapatan Wilayah pada awalnya dibuat 

dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke 

kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam 

harga konstan. Biasanya BPS dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia 

dalam harga berlaku dan harga konstan. Pendapatan wilayah mengambarkan balas jasa 

bagi faktor-faktor produksi yang berlaku di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, 

dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan kemakmuran daerah 

tersebut. Kemakmuran wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang 

tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment, yaitu 

bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah  atau mendapat aliran dana dari luar 

wilayah.  

 Pembangunan akan dapat mencapai hasil optimal apabila dilaksanakan 

berdasarkan perencanaan yang baik. Menurut Arsyad, 1997 secara umum perencanaan 

memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut : 

1. Sebagai arahan kegiatan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-

kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan. 

2. Sebagai alat untuk memprediksi dalam menentukan potensi, prospek 

perkembangan, hambatan, resiko yang mungkin dihadapi di masa akan datang. 

3. Perencanaan memberikan suatu peluang dan kesempatan sehingga memberikan 

pilihan dalam melakukan pembangunan yang diharapkan. 

4. Merupakan suatu dasar dalam menetukan skala prioritas dari berbagai alternatif 

kebijakan. 

5. Sebagai alat ukur atau standar untuk menilai kinerja pembangunan. 

 



 3

Sedangkan dari sudut pandang ekonomi (Syafriandi, 2008), perencanaan dilakukan 

dengan pertimbangan sebagai berikut :  

1. Alokasi sumber daya pembangunan yang terbatas dapat lebih efisien dan efektif 

sehingga dapat dihindari pemborosan-pemborosan. 

2. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi memiliki korelasi yang 

berkesinambungan. 

3. Stabilitas ekonomi tercapai dalam mengahadapi siklus konjungtur. 

 
 Lebih lanjut Widodo, 2006 menggambarkan bahwa kegiatan perencanaan 

ekonomi untuk pengembangan sektor kegiatan ekonomi dimulai dengan melakukan 

identifikasi sektor unggulan atau potensial ekonomi daerah. Ada dua faktor utama yang 

perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi potensi kegiatan ekonomi daerah. Pertama, 

sektor ekonomi yang unggul atau mempunyai daya saing dalam beberapa periode tahun 

terakhir dan kemungkinan prospek sektor ekonomi di masa mendatang. Kedua, sektor 

ekonomi yang potensial untuk dikembangkan di masa mendatang, walaupun pada saat itu 

belum mempunyai tingkat daya saing yang baik. 

 Pengembangan ekonomi akan optimal bila didasarkan pada keunggulan 

komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif lebih menekankan 

kepemilikan sumber ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan suatu daerah, seperti 

kepemilikan sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur dan lain-lain. 

Sementara itu, keunggulan kompetitif lebih menekankan efisiensi pengelolaan 

(manajemen: perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan) penggunaan sumber-sumber 

tersebut dalam produksi, konsumsi maupun distribusi. 

 Secara umum, keunggulan komparatif akan menuju keunggulan kompetitif. 

Artinya, kepemilikan faktor produksi (endowment) yang melimpah memungkinkan untuk 

mencapai kondisi skala ekonomis efisien (economic of scale) yang merupakan landasan 

keunggulan kompetitif. Tetapi, keunggulan kompetitif juga dapat diraih tanpa harus 

memiliki keunggulan komparatif yaitu ketika suatu daerah berhasil mengelola sumber 

daya yang sedikit tersebut secara efisien. Di sini peran pengelolaan sangat penting. 
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Tabel 1. Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Bengkulu Menurut Lapangan Usaha  
              Tahun 2004-2007 (%)              

No Sektor 2004 2005 2006 2007 
Rata-
rata 

I Pertanian 5.52 5.82 5.73 5.65 5.68 

  a. Tanaman Bahan Makanan 5.44 5.60 4.58 6.17 5.45 
  b. Tanaman Perkebunan 5.23 6.50 6.83 7.41 6.49 
  c. Peternakan 9.11 4.80 6.75 3.49 6.04 
  d. Kehutanan 2.61 5.20 4.98 -4.33 2.12 
  e. Perikanan 5.50 5.74 6.89 3.95 5.52 
II Pertambangan & Penggalian 6.88 7.17 6.56 5.79 6.60 

  a. Pertambangan Tanpa Migas 6.89 7.30 6.53 5.05 6.44 
  b. Penggalian 6.85 6.50 6.73 9.56 7.41 

III Industri Pengolahan 5.76 1.72 5.38 5.81 4.67 

  a. Industri Migas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 b. Industri Tanpa Migas 5.76 1.72 5.38 5.81 4.67 

IV Listrik, Gas, dan Air Bersih 4.12 6.92 6.21 8.04 6.32 

  a. Listrik 5.83 7.49 7.58 8.48 7.35 
  c. Air Bersih 2.99 6.54 5.27 7.73 5.63 
V  Bangunan 4.10 5.35 5.92 7.85 5.81 

VI Perdagangan, Hotel dan Restoran 5.35 4.48 6.83 6.94 5.90 

  a. Perdagangan Besar dan Eceran 5.27 4.38 6.88 6.99 5.88 
  b. Perhotelan 6.24 5.53 5.25 4.85 5.47 
  c. Restoran 6.64 5.92 6.12 6.23 6.23 

VII Pengangkutan & Komunikasi 5.60 6.47 4.62 5.23 5.48 

  a. Pengangkutan 5.03 6.36 4.45 5.12 5.24 
  b. Komunikasi 16.64 8.46 7.48 7.00 9.90 

VIII Keuangan, Persewaan & Jasa 
Perusahaan 6.84 7.85 5.38 4.79 6.22 

  a. Bank 7.78 8.55 5.69 4.85 6.72 
  b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank  3.67 7.37 4.25 2.63 4.48 
  d. Sewa Bangunan 7.23 7.96 5.65 5.30 6.54 
  e. Jasa Perusahaan 8.45 6.63 5.35 5.85 6.57 

IX Jasa-jasa 4.44 7.48 6.31 6.30 6.13 

  a. Pemerintahan Umum 4.63 7.42 6.45 7.27 6.44 
  b. Swasta 4.00 7.64 5.97 3.94 5.39 
  Total 100.00 100.00 100.00 100.00 5.96 

Sumber : BPS Provinsi Bengkulu tahun 2008 
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Provinsi Bengkulu memiliki potensi sumberdaya yang beragam untuk dapat 

dikembangkan,  yang tentunya harus dikelola sesuai dengan ketersediaan dan faktor 

pendukung yang dimiliki. Untuk lebih memberikan penjelasan detail dan konkrit dari 

kondisi saat ini (existing condition) setiap sektor ekonomi daerah di Provinsi Bengkulu 

dapat dilihat dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perkembangan 

Perekonomian Provinsi Bengkulu dari tahun 2004 sampai dengan 2007 menunjukkan 

bahwa rata-rata pertumbuhan sebesar 5,96% per tahunnya. Sektor ekonomi yang 

mengalami pertumbuhan diatas rata-rata adalah sektor pertambangan dan penggalian 

(6,60 %), sektor listrik gas dan air bersih (6,32%), sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan (6,22%), dan sektor jasa-jasa (6,13 %). Sedangkan untuk sektor lainnya 

tingkat pertumbuhannya masih dibawah rata-rata pertumbuhan provinsi (5,96%). (Secara 

rinci besaran pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi Provinsi Bengkulu dapat 

dilihat pada Tabel 1.) 

Pada saat ini dari penyusunan program pembangunan Provinsi Bengkulu yang 

terangkum dari setiap tahun pengesahan anggaran pembangunan daerah, masih belum 

terlihat memberikan kepastian pembangunan yang berdasarkan sektor unggulan pada 

setiap daerah secara holistik. Untuk hal tersebut perlu adanya suatu informasi akurat yang 

dapat memberikan gambaran sektor-sektor ekonomi yang dapat dikembangkan baik 

unggul secara komparatif maupun kompetitif sesuai dengan potensi daerah.  Dengan 

dasar ini maka di Provinsi Bengkulu perlu adanya studi mengenai ”Analisis Penentuan 

Sektor Unggulan”, agar dapat memberikan masukan tentang sektor unggulan  manakah 

yang akan dapat dikembangkan untuk masa datang.  

Sehingga, pembangunan ekonomi Provinsi Bengkulu yang didasarkan pada 

keunggulan kompetitif akan lebih berkelanjutan (sustainable) nantinya daripada yang 

didasarkan pada keunggulan komparatif, karena keunggulan kompetitif menitik beratkan 

pada pengelolaan yang bisa diusahakan (effortable) sedangkan keunggulan komparatif 

lebih bersifat tertentu (given). Untuk dapat melihat potensi ekonomi di Provinsi 

Bengkulu, maka dalam studi ini digunakan tiga pendekatan yaitu : Metode Analisis 

Location Quotient (LQ), Shift-Share (SS),  Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan 

Metode Overlay.  
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1.2. Rumusan Masalah  

 Berdasarkan kondisi dan gambaran singkat Provinsi Bengkulu tersebut, maka 

dalam memunculkan skala prioritas pembangunan daerah untuk masa datang terdapat 

permasalahan berkenaan dengan : 

1. Apakah sektor unggulan  yang dapat dikembangkan sesuai dengan daya saing daerah  

    di Provinsi Bengkulu? 

2. Berapakah kapasitas potensi yang tersedia di masing-masing sektor ekonomi daerah  

    tingkat II di Provinsi Bengkulu? 

 
1.3. Tujuan  

Tujuan dari  studi  ini adalah  untuk : 

1. Menentukan sektor unggulan di setiap daerah tingkat II (8 kabupaten dan 1 kota) di   

    Provinsi Bengkulu.                                                                                                                                             

2. Mengidentifikasi potensi daerah berdasarkan kriteria sektor dan sub-sub sektor pada  

    Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bengkulu. 

 
1.4.Manfaat 

Manfaat dari  penyusunan Analisis Penentuan Sektor Unggulan Provinsi 

Bengkulu ini adalah  dapat : 

1. Menjadi sebagai bahan pedoman dan referensi awal untuk dapat dikembangkan 

bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan di Provinsi Bengkulu. 

2. Memberikan bahan acuan bagi perencana pembangunan di Provinsi Bengkulu 

secara bertahap dan berkelanjutan serta untuk melakukan verifikasi dan evaluasi 

terhadap usulan program dan kegiatan yang membutuhkan fasilitasi dari APBD 

Provinsi Bengkulu dan atau APBN dalam pengembangan Provinsi Bengkulu. 

 
1.5. Lingkup Kegiatan 
 

Dalam  penyusunan Analisis Penentuan Sektor Unggulan Provinsi Bengkulu ini 

menggunakan data sekunder  yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Bengkulu serta 8 

Kabupaten dan 1 Kota di Provinsi Bengkulu. Data yang digunakan  dalam  periode tahun 
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2004 – 2007 secara time series. Diambilnya data yang dimulai dari tahun 2004 sebagai 

tahun awal analisis, dikarenakan pada tahun tersebut sudah bisa dihitung secara 

keseluruhan di Provinsi Bengkulu, setelah adanya pemekaran dari 4 (empat) daerah 

tingkat II menjadi 9 (sembilan) daerah tingkat II pada akhir tahun 2008. Pemekaran ini 

dimulai dari tahun 2003 untuk daerah : Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten 

Muko-muko; selanjutnya tahun 2004 untuk daerah : Kabupaten Lebong dan Kabupaten 

Kepahiang. Dengan demikian daerah tingkat II yang menjadi daerah studi, adalah : 

Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kabupaten Muko-muko,  Kabupaten Lebong, 

Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, 

Kabupaten Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu. Sedangkan tahun 2007 diambil sebagai 

tahun akhir analisis disebabkan,  karena pada tahun tersebut merupakan tahun terakhir 

tersedianya data pada saat studi ini dilaksanakan. Dalam studi ini, yang dikaji 

penekanannya adalah dalam penentuan sektor unggulan serta membatasi pada analisis 

sektor unggulan di semua  daerah tingkat II yang terdapat di Provinsi Bengkulu. 
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