
 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan Ekonomi dalam suatu daerah berkaitan erat dengan potensi  daerah tersebut 

baik basis maupun nonbasis. Dalam upaya peningkatan ekonomi, setiap daerah harus 

memiliki kesiapan dan daya dukung yang memadai. Kesiapan daerah tersebut meliputi 

sumber daya alam, sarana dan prasarana, modal yang tersedia, serta kemampuan sumberdaya 

manusia dalam mengolah sehingga daerah tersebut mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. 

 

Pembangunan ekonomi harus dipandang sebagai suatu proses yang mempunyai keterkaitan 

dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembangunan 

ekonomi tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis. Dengan demikian dapat diwujudkan 

peningkatan kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

 

Pemerintah daerah sangat berperan dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang 

digunakan dalam proses pembangunan dan dalam penyerapan modal dan tenaga kerja serta 

meningkatkan kemampuan sumber daya manusia agar  dapat mengolah sumber daya alam 

dengan baik. Pemerintah daerah juga berperan dalam melihat sektor-sektor yang memiliki 

keunggulan di daerahnya, sehingga sektor basis memiliki prospek yang lebih baik untuk 

dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. 

 

Oleh sebab itu dikembangkannya pendekatan dalam kegiatan ekonomi suatu daerah yaitu  

pendekatan pada sektor basis dan nonbasis, karena setiap wilayah memiliki sektor yang 

paling diunggulkan dimana sektor tersebut mampu memberikan kontribusi yang besar untuk 

pendapatan daerah serta sektor nonbasis yang menunjang kehidupan dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 



 

Berkembangnya setiap sektor sangat didukung dengan adanya sumberdaya yang potensial 

yang dapat digunakan untuk peningkatan pelayanan kepada dunia usaha. Pemerintah harus 

membuka kesempatan kepada setiap sumberdaya yang ada di daerah itu agar proses 

pembangunan dapat berlangsung tanpa terganggu dengan ketersediaan sumberdaya dari 

daerah lain. 

 

Pengelolaan sumber daya alam juga sangat mempengaruhi pendapatan daerah kerena 

berkaitan dengan pengelolaan komoditas komoditas yang menjadi sektor unggulan sehingga 

dapat menyerap tenaga kerja yang potensial dan menggunakan teknologi yang tepat guna. 

 

Perkembangan sektor-sektor ekonomi memerlukan banyak dukungan, salah satunya adalah 

tenaga kerja. Besarnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan tergantung dari besarnya jumlah 

produksi yang akan dilakukan dan adanya  

kesempatan kerja yang luas diberbagai sektor ekonomi. 

 

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui kebijakan yang tepat dalam rangka 

mengembangkan sektor unggulan di suatu wilayah dengan mengetahui sektor manakah yang 

menjadi basisnya. Tetapi, apakah kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah telah dapat 

mengakomodasi semua potensi  dan peluang investasi yang dimiliki oleh daerah tersebut. 

Dalam hal ini perlu dilihat kondisi jumlah penduduk yang berkembang di suatu daerah seperti 

di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. 

 

Penelitian ini akan memfokuskan pada karakteristik potensi yang dimiliki oleh Kecamatan 

Terbanggi Besar karena daerah ini memiliki potensi yang tidak dimiliki di kecamatan lain di 

Kabupaten Lampung Tengah diantaranya yaitu memiliki pusat perdagangan, dilalui oleh 

jalan lintas sumatera, dan memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Untuk itu, dalam 



pembangunan suatu wilayah diperlukan kemauan dan kemanpuan dari sumber daya yang ada 

di wilayah tersebut. 

 

Luas/area dari Kecamatan Terbanggi Besar adalah 208,65 km² dan memiliki jumlah 

penduduk terbesar pertama yaitu 102.984 jiwa mengungguli daerah lain yang memiliki area 

yang lebih luas seperti di Kecamatan Bandar Mataram yang memiliki luas 1.055,28 km² 

hanya memiliki jumlah penduduk sebesar 66.931 jiwa (lampiran 4).  

 

Hasil sensus Ekonomi 2006, diketahui bahwa jumlah seluruh usaha/perusahaan tercatat 

sebanyak 89.953 usaha, yang terdiri dari 34.157 perusahaan yang berusaha pada lokasi tidak 

permanen dan 55.696 usaha/perusahaan yang berusaha pada lokasi permanen. Jumlah 

usaha/perusahaan terbanyak terdapat di kecamatan Terbanggi Besar yaitu 9.402 usaha dan di 

kecamatan Kalirejo 8.652 usaha (lampiran 6). Dalam penyerapan tenaga kerjanya Terbanggi 

Besar juga menempati urutan pertama, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 20.268 jiwa dan 

bekerja di 146 perusahaan. 

 

Dari data Banyaknya Perusahaan dan Tenaga Kerja (lampiran 3) terlihat jelas bahwa jumlah 

tenaga kerja yang terdapat di setiap kecamatan di kabupaten Lampung Tengah selalu 

meningkat pertahunnya. Keberadaan perusahaan yang banyak menyerap tenaga kerja dapat 

membantu mengurangi tingkat pengangguran. Makin besar tingkat penyerapannya akan 

sangat berarti dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan lapangan 

kerja bagi para pencari kerja. Sebaliknya, bila kesempatan kerja yang tersedia sangat terbatas 

akan berdampak pada jumlah pengangguran dan makin sulit untuk mencapai pemerataan bagi 

kesejahteraan masyarakat. 

 

Terbanggi besar merupakan wilayah di Lampung Tengah yang memiliki daerah yang 

berfungsi sebagai kota penyangga Kota Metro yaitu daerah Bandar Jaya, daerah ini menjadi 



pusat aktivitas ekonomi terbesar di Lampung Tengah. Selain itu daerah ini juga dilalui jalan 

lintas sumatera yang menjadikan nya lebih dikenal oleh masyarakat diluar Lampung Tengah. 

Faktor-faktor diatas yang memungkinkan Terbanggi Besar mempunyai jumlah penduduk 

yang lebih banyak daripada di kecamatan lainnya. 

 

Menurut hasil Sensus Ekonomi tahun 2006, dilihat menurut wilayah kecamatan nya 

penyerapan tenaga kerja terbesar di Kecamatan Terbanggi Besar sebanyak 36.587 orang atau 

sekitar 17,79 persen dan Kecamatan Kalirejo 8,28 persen dari jumlah tenaga kerja yang ada 

di Kabupaten Lampung Tengah (Lampiran 2). 

 

Keterangan kategori usaha ( di Kecamatan Terbanggi Besar) : 

Pertambangan dan Penggalian (1), di Kecamatan Terbanggi Besar terdapat jumlah  

tenaga kerja sebanyak 66 orang. Untuk kategori usaha industri pengolahan (2), terdapat 

tenaga kerja sebanyak 20.331 orang. Kategori usaha listrik, gas dan air (3) terdapat tenaga 

kerja sebanyak 3 orang. Pada kategori usaha konstruksi (4), terdapat tenaga kerja sebanyak 

245 orang. Perdagangan Besar dan Eceran (5), terdapat tenaga kerja sebanyak 8.032 orang. 

Untuk kategori akomodasi dan Makan Minum (6), terdapat tenaga kerja sebanyak 2.001 

orang. Pada kategori transportasi, pergudangan dan komunikasi (7) terdapat tenaga kerja 

sebanyak 1.860 orang. Untuk kategori usaha perantara keuangan (8) terdapat tenaga kerja 

sebanyak 506 orang. Real estate, persewaan dan jasa perusahaan (9) terdapat tenaga kerja 

sebanyak 343 orang. Jasa Pendidikan (10), dalam kategori ini terdapat tenaga kerja sebanyak 

1.559 orang. Dalam ketegori jasa kesehatan dan kegiatan sosial (11) terdapat tenaga kerja 

sebanyak 336 orang. Pada kategori usaha jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan 

perorangan (12), terdapat tenaga kerja sebesar 1.189 orang. Jasa perorangan yang melayani 

rumah tangga (13), pada kategori ini terdapat tenaga kerja sebesar 101 orang. 

 

B. Permasalahan 



 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang dikaji penulis dalam tulisan ini adalah : 

”Sektor-sektor manakah yang menjadi basis dan nonbasisnya di Kecamatan Terbanggi Besar, 

dan seberapa besar peran  masing- masing sektor baik basis maupun nonbasis dalam 

menyerap tenaga kerja serta meningkatkan perekonomian”. 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :  

Mengetahui sektor apa yang menjadi basis dan nonbasisnya dalam perekonomian di  

Kecamatan Terbanggi Besar. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Pertambahan jumlah penduduk yang cukup besar sering dijumpai pada negara-negara 

berkembang. Jumlah penduduk yang terus meningkat harus diimbangi juga oleh penciptaan 

lapangan pekerjaan yang memadai. 

 

Pertambahan penduduk ini juga mengakibatkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang 

semakin meningkat. Sedangkan kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja baru sangat 

terbatas. Akibatnya pertambahan jumlah penduduk menimbulkan masalah baru antara lain : 

a. Banyaknya jumlah pengangguran. 

b. Perpindahan penduduk dari desa-desa ke pusat kota dengan harapan    

    memperoleh kehidupan yang lebih layak dari sebelumnya. 

 

Salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja baru adalah melalui pengembangan sektor 

usaha yang bersifat padat karya yang secara relatif dapat menyerap tenaga kerja dalam proses 

produksinya. 

(Sumitro Djojohadikusumo, 1981:1) 

 



Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Lampung untuk melaksanakan pemekaran 

wilayah/daerah dan sesuai dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1999 maka Kabupaten 

Lampung Tengah secara resmi dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten 

Lampung Timur, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah sendiri. Dampak dari 

pemekaran wilayah tersebut maka ibukota Kabupaten Lampung Tengah yang semula 

berpusat di Metro, dipindahkah ke Gunung Sugih. Latar belakang kebijaksanaan pemekaran 

wilayah/daerah diantaranya luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah, besarnya jumlah 

penduduk dan penyebaran penduduk yang tidak merata. 

 

Tujuan dilaksanakannya pemekaran wilayah atau daerah Kabupaten Lampung Tengah adalah 

(Lampung Tengah Dalam Angka 2008) : 

a. Meningkatkan rentang kendali (span of control) penyelenggaraan pemerintahan, sehingga 

dapat menjangkau administrasi pemerintahan yang terkecil/desa. 

b. Untuk meningkatkan efektivitas penggalian dan pendayagunaan sumber daya dan potensi 

daerah guna kesejahteraan masyarakat. 

c. Meningkatkan penyebaran dan pemerataan hasil-hasil pembangunan sehingga dapat 

merangsang peningkatan partisipasi masyarakat dan produktivitas untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan yang merata. 

 

Berdasarkan hasil pemekaran, Kabupaten Lampung Tengah memiliki 28 kecamatan dan 

membaginya dalam 3 (tiga) wilayah pembangunan yaitu Lampung Tengah bagian barat, 

Lampung Tengah bagian Tengah dan Lampung Tengah bagian timur. Terbanggi Besar 

termasuk dalam wilayah pembangunan bagian tengah yaitu diarahkan untuk pengembangan 

pusat perdagangan dan jasa , pusat pemerintahan, pusat pendidikan dan basis agribisnis. 

 

Berdasarkan kesamaan pola pemanfaatan ruang dan kedekatan secara geografis Lampung 

Tengah dibagi dalam 7 (tujuh) wilayah pengembangan yaitu wilayah yang memiliki 



keterkaitan yang kuat antar bagian wilayah atau kawasan yang ada didalamnya, yang akan 

dikembangkan menjadi suatu wilayah dengan fungsi tertentu. Kecamatan Terbanggi Besar 

termasuk wilayah pengembangan VII (WP VII).WP VII merupakan wilayah Ibukota 

Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi 6 (enam) kecamatan antara lain Kecamatan 

Terbanggi Besar, Gunung Sugih, Seputih Mataram, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, dan 

Seputih Agung.  

 

Sebagai wilayah ibukota, kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi Besar mempunyai fungsi 

sebagai pusat perdagangan  dan simpul utama serta arah orientasi bagi kecamatan-kecamatan 

lainnya di Kabupaten Lampung Tengah. Pengembangan utama pada wilayah pengembangan 

ini adalah sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan serta alokasi kawasan permukiman 

skala kota. 

 

Pada 7 (tujuh) wilayah pengembangan tersebut terdapat 13 (desa) pusat pertumbuhan yang 

diprioritaskan pada pembangunan infrastrukturnya, yang diharapkan akan memberikan 

dampak positif bagi pembangunan wilayah hinterland, salah satu desa pusat pertumbuhan 

tersebut adalah Kampung Terbanggi di Kecamatan Terbanggi Besar. 

 

Dilihat dari program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah diatas, 

suatu program yang dapat menjadikan setiap wilayah di daerah tersebut akan lebih maju dan 

berkembang. Tetapi program yang baik harus didukung juga oleh ketersediaan  sumber daya 

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

Dari sumber tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka membangun 

daerah, khusussnya pembangunan dalam bidang ekonomi. 

 

Setiap daerah 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 tersebut diketahui maka pemerintah daerah tersebut perlu mengambil kebijakan 

dalam rangka memajukan sektor basis tersebut. 

 

Sedangkan untuk mengetahui wilayah mana saja yang memiliki sektor-sektor basis untuk 

dapat dikembangkan, digunakan teori basis ekonomi. Misalnya dengan mengaitkan  sektor-

sektor yang ada pada Kecamatan Terbanggi Besar dengan bantuan analisis location quotient 

(LQ) dimana teori ini membagi sektor-sektor ke dalam dua bagian yaitu sektor basis dan 

nonbasis sehingga akan diketahui sektor manakah yang menjadi potensi ekonominya. 

 


