
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi daerah dalam era otonomi menghadapi berbagai tantangan, baik internal 

maupun eksternal, yang menuntut adanya pemahaman yang lengkap terhadap seluruh tantangan 

dan masalah, kesiapan dalam perencanaan dan pengelolaan termasuk menggalang berbagai 

pelaku, serta keseriusan dan komitmen terhadap pelaksanaan pembangunannya. Sementara itu, 

dalam keadaan yang menunjukkan Pemerintah Daerah sedang dalam masa transisi dan dalam 

upaya dalam memantapkan Otonomi Daerah, maka tantangan kedepan adalah mengupayakan 

pengelolaan jalannya pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan efisien, dengan 

memanfaatkan seoptimal mungkin potensi wilayah, termasuk sumber daya alam dan sumber 

daya manusia, sehingga menjadi kekuatan pendorong utama dalam melaksanakan pembangunan 

daerah.

Kesiapan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tidak lepas dari potensi dan daya 

dukung yang dimiliki oleh daerah tersebut. Kesiapan daerah tersebut meliputi sumber daya alam, 

sarana dan prasarana, modal yang tersedia, serta kemampuan sumber daya manusia. Dari semua 

sumber tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka membangun daerah, 

khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat 

sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya semakin penting. Sektor basis, 

memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor - 



sektor lain untuk berkembang. Pengembangan sektor basis ini dikembangkan karena setiap 

wilayah memiliki sektor yang paling dominan dimana sektor tersebut mampu memberikan 

kontribusi yang besar untuk pendapatan daerah. Setelah sektor tersebut diketahui maka 

pemerintah daerah tersebut perlu mengambil kebijakan dalam rangka memajukan sektor basis 

tersebut. 

Semula Metro adalah sebuah kabupaten yang berkembang dengan bidang sektor pertanian. 

Sektor pertanian lebih mendominan daripada sektor apapun pada kabupaten Metro karena 

perkembangan pada sektor pertanian meningkat dari tahun ke tahun. Namun sejak otonomi 

daerah pada tahun 2000 menurut UU No. 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Dati 

II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro, Metro menjadi 

suatu kota dan terbagi pada Lampung Tengah dan Lampung Timur. Sektor basis pertanian pada 

awalnat berada di Lampung Tengah. Namun setelah dipecah, maka sektor pertanian menurun dan 

beralih kepada sektor-sektor lain misalnya sektor perdagangan, jasa, pendidikan dan lain-lain. 

Hal ini disebabkan oleh perkembangan ekonomi yang semakin terarah kepada pengembangan 

diluar sektor pertanian.. Didalam dokumen perencanaan tertera visi dan misi kota Metro yang 

berisikan tentang perencanaan strategis kota Metro yang akan diarahkan menjadi kota 

pendidikan.

Dari kondisi-kondisi tersebut terjadi perubahan posisi yang semula sektor pertanian lebih 

mendominan, saat ini menjadi sektor jasa dan pendidikan. Perubahan tersebut membawa 

konsekuensi didalam orientasi pengembangan kota Metro untuk lebih memfokuskan pada 

pengembangan jasa-jasa maupun pendidikan. Namun pengembangan  tersebut belum pernah 

dianalisis berdasarkan kajian analisis sektor basis.



Penelitian ini berusaha untuk menelaah kebijakan apa yang paling tepat dalam rangka 

mengembangkan sektor basis di suatu daerah dengan memilih sektor - sektor riil yang 

berkompeten. Tetapi, masih ada pertanyaan apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah 

tersebut telah dapat mengakomodasi semua potensi daerah yang bersangkutan. Sementara itu 

dalam pelaksanaan di daerah, konsep pengembangan sektor basis tidak secara efektif 

dikembangkan. Selanjutnya, dibutuhkan model - model yang memiliki konsep pengembangan 

yang terfokus dan terpadu, terutama berorientasi pada karakteristik potensi wilayah dan 

kemampuan pengembangan wilayah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan 

memfokuskan permasalahannya pada karakteristik potensi wilayah Kota Metro. Kota Metro 

yang berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung) secara geografis 

terletak pada 5°6’ -5°8’ LS dan 105°17’-105°19’ BT. Kota yang berpenduduk sekitar 152.827 

jiwa dengan tingkat kepadatan 2.223 jiwa/km2 ini secara administratif terbagi dalam 5 wilayah 

kecamatan, yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Selatan dan Metro Utara serta 

22 kelurahan dengan total luas wilayah 68,74 km2 atau 6.874 ha.

Peranan PDRB Kabupaten/Kota se Propinsi Lampung terhadap pembentukan PDRB Propinsi 

Lampung yang terbesar adalah Kota Bandar lampung yaitu sebesar 19,04% dan yang terkecil 

adalah Kota Metro yaitu hanya sebesar 1,23%.

Tabel 1. PDRB Kabupaten/Kota se- Propinsi Lampung Atas Dasar Harga Berlaku  dan Konstan 

2000 (Juta Rupiah) dan Peranannya terhadap Pembentukan PDRB Propinsi Lampung tahun 2008

Kabupaten/Kota
PDRB Peranan (%)

ADH
Berlaku

ADH 
Konstan 2000

Berlaku Konstan
2000

Lampung Barat 2,252,210 1,351,526 3.19 3.92



Tanggamus 5,681,752 3,309,364 8.05 9.60
Lampung Selatan 10,566,583 5,363,155 14.97 15.55
Lampung Timur 8,177,979 3,947,096 11.59 11.45
Lampung Tengah 11,092,670 5,553,009 15.72 16.11
Lampung Utara 5,771,034 3,013,912 8.18 8.74
Way Kanan 2,586,367 1,284,101 3.67 3.72
Tulang Bawang 10,129,195 4,357,202 14.35 12.64
Bandar Lampung 13,437,170 5,795,523 19.04 16.81
Metro 869,207 504,361 1.23 1.46
Jumlah 70,564,168 34,479,252 100 100

Sumber : Bappeda Kota Metro

Dari penjelasan tersebut muncul pertanyaan mengenai masalah Kota Metro, yaitu ”Apakah yang 

melatarbelakangi rendahnya kontribusi PDRB Metro?.” Rendahnya PDRB Metro 

dilatarbelakangi oleh kurang maksimalnya pengembangan wilayah sektor basis di Kota Metro. 

Kurang maksimalnya hasil yang dicapai melalui pengembangan wilayah berbasis sektor basis 

dikarenakan terbatasnya lahan yang dapat dikelola di Metro. Sebagaimana kita ketahui bahwa 

luas wilayah administrasi Kota Metro hanya sebesar 68,74 km2 atau 6.874 hektar, mengingat 

Kota Metro merupakan kota administratif yang paling kecil di Provinsi Lampung. Selain 

terbatasnya wilayah, diduga Kota Metro memiliki masalah dalam konsep pengembangan wilayah 

berbasis sektor unggulan. Sedangkan, untuk dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah salah 

satunya harus mampu mengoptimalkan sektor basis yang potensial pada daerah tersebut.

Luas Wilayah Kota Metro per Kecamatan yaitu Kecamatan Metro Pusat 11,71 km2, Metro Barat 

11,28 km2, Metro Timur 11,78 km2, Metro Selatan 14,33 km2, Metro Utara 19,64 km2. Salah 

satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu daerah pada satu periode 

tertentu adalah dengan melihat tingkat pertumbuhan riil seluruh sektor secara agregat pada tahun 

yang bersangkutan (Sumber : Rencana RPJM Kota Metro, Bappeda Kota Metro). Tingkat 



pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan merupakan pertumbuhan riil PDRB atau bisa 

disebut dengan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Metro tahun 2003-2008

No Lapangan Usaha 2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Pertanian (8,03) (2,71) (2,90) 1,98 1,78 3,32
2. Pertambangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Industri 5,67 1,76 2,61 4,62 6,17 0,21
4. Listrik,gas& Air 13,42 (0,40) (0,42) 0,11 2,90 1,39
5. Konstruksi 2,10 2,07 2,05 3,72 1,05 1,20
6. Perdagangan 5,55 3,04 4,27 3,33 3,68 2,74
7. Trans – Kom 1,75 4,64 5,18 9,28 9,62 10,40
8. Keu,Sewa & JP 61,37 35,86 15,38 11,80 13,80 9,58
9. Jasa – jasa 2,28 2,17 2,56 4,60 4,43 3,98

PDRB 6,48 6,34 4,43 5,70 6,24 5,21

Sumber : Bappeda Kota Metro

Pada Tabel 2 kita dapat melihat laju pertumbuhan ekonomi Kota Metro. Jika diliat dari laju 

pertumbuhannya, pertumbuhan ekonomi kota Metro mencapai 6,48% pada tahun 2003 

merupakan pertumbuhan tertinggi pada periode 2003-2008. Walaupun laju pertumbuhan 

terendah yaitu pada tahun 2005 sebesar 4,43%, tetapi mengalami peningkatan yang signifikan 

sampai tahun 2007. Namun, laju pertumbuhan pada tahun 2008 mengalami penurunan yang 

cukup tajam yaitu sebesar 5,21%. Dari fluktuasi laju pertumbuhan Kota Metro tersebut 

menunjukan bahwa adanya kendala yang berarti pada tahun 2008.

Pendapatan perkapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap 

penduduk selama satu tahun di satu daerah akibat adanya proses produksi. Berikut di bawah ini 

disajikan tabel Nilai PDRB perkapita Kota Metro, tahun 2003-2008

Tabel 3. Nilai PDRB perkapita Kota Metro Tahun 2003-2008 (Rupiah)



PDRB Perkapita ADH Berlaku ADH Konstan
2003 3,727,979 3,017,238
2004 4,001,455 3,174,139
2005 4,570,911 3,326,243
2006 5,063,549 3,461,915
2007 5,729,529 3,630,562
2008 6,478,785 3,759,344

Sumber : BPS Kota Metro,2008

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator makro untuk menentukan tingkat 

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan perkapita masyarakat Kota Metro meningkat dari Rp. 

3,727,979,- pada tahun 2003 menjadi Rp. 6,478,785,- pada tahun 2008 atau naik sebesar Rp. 

2,750,806,- (73.79%). Perbandingan PDRB perkapita Kota Metro pada kurun waktu tahun 2003-

2008 dapat dilihat pada Tabel 3.

Peningkatan PDRB Kota Metro dapat didukung oleh penyerapan tenaga kerjanya. Semakin 

tinggi penyerapan tenaga kerja maka semakin tinggi PDRBnya. Penyerapan tenaga kerja di Kota 

Metro dapat dilihat melalui perkembangan mata pencaharian penduduk Kota Metro. Berikut di 

bawah ini tabel jumlah penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kota 

Metro, tahun 2008. Mata pencaharian penduduk Kota Metro pada tahun 2008 sebagian besar 

adalah pada sektor jasa (29,04%), kemudian sektor perdagangan (28,44%), sektor pertanian 

(12,18%), bangunan dan konstruksi (8,01%). Komposisi mata pencaharian penduduk di Kota 

Metro tahun 2008 secara terinci dapat dilihat pada tabel 4. 



Tabel 4. Jumlah Penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan di Kota Metro, 

Tahun 2008

No Sektor % dari total

1 Pertanian 12,18

2 Pertambangan 0,10

3 Industri 7,04

4 Listrik, Gas dan Air 0,38

5 Bangunan/Konstruksi 8,01

6 Perdagangan 28,44

7 Transportasi dan Akomodasi 7,44

8 Keuangan 4,68

9 Jasa 29,04

10 Lainnya 2,67

Jumlah 100

Sumber : BPS Kota Metro, 2008

Untuk melihat gambaran pembangunan di Kota Metro, diperlukan data statistik yang yang 

merupakan ukuran kuantitas yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB) Kotamadya Metro terdiri dari 9 (sembilan) sektor yaitu: Sektor 

Pertanian, sektor Pertambangan, sektor Industri, sektor Listrik gas dan air, sektor Konstruksi, 

sektor Perdagangan Transportasi dan komunikasi, sektor Keuangan, sektor jasa-jasa..



Tabel 5. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kota Metro Tahun 

2003-2008

No
.

Lapangan 
Usaha

2003 2004 2005 2006 2007 2008

1. Pertanian 68.486 66.633 64.699 65.978 67.155 69.382
2. Pertambangan 0 0 0 0 0 0
3. Industri 20.657 21.021 21.418 22.408 23.792 23.843
4. Listrik,gas & 

Air
5.452 5.430 4.134 4.139 4.259 4.318

5. Konstruksi 19.316 19.716 20.121 20.869 21.089 21.342
6. Perdagangan 79.061 81.466 84.941 87.774 91.006 93.496
7. Trans – Kom 38.543 40.330 42.420 46.356 50.184 56.099
8. Keu,Sewa & 

J P
51.447 69.895 81.364 90.964 103.521 113.442

9. Jasa – jasa 86.400 88.276 107.802 112.766 117.757 122.440
PDRB 369.362 392.766 426.900 451.254 479.394 504.361

Sumber : Bappeda Kota Metro

Dalam rangka menyusun rencana Pengembangan wilayah sektor basis, salah satu 

pertimbangannya adalah dengan melihat sumbangan setiap sektor terhadap PDRB. 

Pada Tabel 5 disajikan data statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Metro yang 

menggambarkan keadaan perekonomian di Kota Metro. Nilai PDRB Kota Metro pada tahun 

2003 atas dasar konstan 2000 selama tahun 2003-2008, mengalami kenaikkan sebesar 120,392 

milyar (23,87%) yakni dari 383,969 milyar pada tahun 2003 menjadi 504,361 milyar pada tahun 

2008.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengambil permasalahan sebagai 

berikut: ”Bagaimana implikasi perubahan sektor basis terhadap kinerja Kota Metro?”

C. Tujuan Penulisan



Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menentukan sektor basis Kota Metro.

2. Untuk melakukan identifikasi dan analisis konsekuensi perubahan sektor basis.

3. Untuk mengevaluasi kondisi setelah peralihan sektor basis yang tertera dalam perencanaan 

Kota Metro.

D. Kerangka Pemikiran 

Sebelum ditingkatkan menjadi daerah otonom, Kota Metro berstatus sebagai Kota Administratif 

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986 tanggal 14 Agustus 

1986. Perkembangan berikutnya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Kota 

Administratif Metro ditingkatkan menjadi Kotamadya Dati II Metro (Kota Metro) yang meliputi 

dua Kecamatan dengan membawahi 12 Desa/Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000 tanggal 16 Desember 2000 tentang Pemekaran 

Kelurahan dan Kecamatan di Kota Metro, wilayah administrasi pemerintahan Kota Metro 

dimekarkan menjadi lima Kecamatan yang membawahi 22 Kelurahan.

Kesiapan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah tidak lepas dari potensi dan daya 

dukung yang dimiliki oleh daerah tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut maka suatu daerah baik 

itu, propinsi, kotamadya, maupun kabupaten perlu merancang Peraturan Daerah dan Rencana 

Tata Ruang Wilayah yang mampu mewujudkan pengembangan wilayah sektor basis. 

Pengembangan sektor basis ini dikembangkan karena setiap wilayah pasti memiliki sektor yang 

paling dominan dimana sektor tersebut mampu memberikan kontribusi terbesar untuk 



pendapatan daerah. Setelah sektor basis (unggulan) tersebut diketahui maka pemerintah daerah 

tersebut perlu mengambil kebijakan dalam rangka memajukan sektor basis tersebut. 

Adapun kebijakan yang ditetapakan oleh pemerintah Kota Metro tercakup dalam visi dan misi 

pembangunan yaitu Visi Kota Metro berdasarkan Rencana pembangunan jangka Menengah 

2005-2010 adalah ”Terwujudnya Kota Metro sebagai Kota Pendidikan yang Asri, Maju,  

Makmur, Aman, dan Demokratis”. Untuk menunjang visi Kota Metro Tersebut, maka 

dikembangkan misi - misi Pembangunan Kota Metro tahun 2005-2010 sebagai berikut:

1. Misi 1 : Membangun sumber daya manusia yang bertaqwa, berkualitas, profesional, unggul, 

berdaya saing, dan berakhlak mulia melalui sistem pendidikan yang terarah dan 

komprehensif. Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan 

kelestarian sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang 

berkelanjutan

2. Misi 2 : Menciptakan keseimbangan pembangunan kota dengan memperhatikan kelestarian 

sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup menuju pembangunan yang berkelanjutan

3. Misi 3 : Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi yang berbasis 

pedagangan dan agroindustri, memperbaiki iklim usaha, menarik investasi dan penyediaan 

lapangan kerja

4. Misi 4 : Mewujudkan tata kepemerintahan yang baik dan bertanggung jawab

5. Misi 5 : Mewujudkan kehidupan demokrasi dalam segala aspek kehidupan, menunjang tinggi 

dan menghormati hak asasi manusia, menjujung tinggi hukum dan menjamin tegaknya 

supremesi hukum



6. Misi 6 : Membangun serta meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur guna 

mendukung pembangunan daerah

7. Misi 7 : Mewujudkan kemandirian rakyat melalui prinsip-prinsip otonomi

Sedangkan untuk mengetahui wilayah mana saja yang memiliki sektor - sektor basis (unggulan) 

untuk dapat dikembangkan, digunakan teori basis ekonomi. Misalnya dengan mengkaitkan 

sektor - sektor yang ada pada kota Metro dengan bantuan analisis Location Quotient (LQ) 

dimana teori ini membagi sektor - sektor kedalam dua bagian yaitu sektor basis dan sektor non 

basis. 

Sektor non basis merupakan sektor ekonomi yang melayani pemasaran barang dan jasa produksi 

keluar batas perekonomian wilayah, sektor non basis juga merupakan sektor ekonomi yang 

melayani produksi wilayah untuk kebutuhan di wilayah. Selain menggunakan analisis LQ untuk 

memperkuat hasil dari perhitungan LQ. Sehingga, setelah diketahui sektor unggulan Kota Metro 

yang diperoleh dari hasil perhitungan, maka akan disesuaikan dengan kebijakan yang telah 

dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro.

E. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan kajian adalah sebagai berikut : 

BAB I    : Pendahuluan berisi tentang latar belakang, masalah, permasalahan, tujuan 

penulisan, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.



BAB II   : Tinjauan pustaka terdiri dari otonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah, 

perencanaan pembangunan ekonomi daerah, pengertian wilayah untuk kebutuhan 

perancanaan pembangunan, teori basis ekonomi.

BAB III  : Metode Penelitian terdiri dari gambaran umum kawasan, data dan sumber   data, serta 

alat analisis.  

BAB IV  : Hasil perhitungan dan pembahasan

BAB V   : Simpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


