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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada, dengan 

menjalin pola-pola kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta guna 

penciptaan lapangan kerja, serta dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di 

daerah bersangkutan (Soeparmoko, 2002). Pembangunan merupakan proses 

yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk   meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah 

ditekankan baik di bidang pembangunan produksi maupun infrastruktur untuk 

memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM). Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka 

pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada bidang-bidang yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat (BPS, 2011). Pada dasarnya 

pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) 

Pertumbuhan, (2) Penanggulangan kemiskinan, (3) Perubahan atau 

transformasi ekonomi, dan (4) Keberlanjutan pembangunan dari masyarakat 

agraris menjadi masyarakat industri.   
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Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah adalah dengan cara 

mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pertumbuhan 

ekonomi merupakan proses bagaimana suatu perekonomian berkembang atau 

berubah dari waktu ke waktu. Proses perkembangan tersebut terjadi dalam 

jangka waktu yang cukup lama, dimana dapat terjadi penurunan atau kenaikan 

perekonomian, namun secara umum menunjukkan kecenderungan untuk 

meningkatkan perekonomian wilayah. Pertumbuhan ekonomi nasional 

mempunyai pengaruh atas stuktur ekonomi daerah karena pertumbuhan 

nasional mempunyai pengaruh atas pertumbuhan daerah, sebab daerah masih  

merupakan bagian internal dari suatu negara. Indonesia merupakan negara 

kesatuan, dimana rencana pembangunan meliputi rencana nasional maupun 

rencana regional. Pembangunan ekonomi yang berorientasi pada sektor 

pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang  menyebabkan prestasi baik di 

tingkat nasional maupun di tingkat daerah menjadi lebih meningkat. Hal ini 

dapat dilihat dari pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah 

sebagai proporsi sebelumnya dalam struktur perekonomian negara maupun 

struktur perekonomian daerah selama kurun waktu tertentu.  

 

Pertumbuhan ekonomi telah mengakibatkan perubahan struktur perekonomian. 

Transformasi struktural sendiri merupakan proses perubahan struktur 

perekonomian dari sektor pertanian ke sektor industri, perdagangan dan jasa, di 

mana masing-masing perekonomian akan mengalami transformasi yang 

berbeda-beda. Pada umumnya transformasi yang terjadi di negara sedang 

berkembang adalah transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri. 
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Perubahan struktur atau transformasi ekonomi dari tradisional menjadi modern 

secara umum dapat didefinisikan  sebagai suatu perubahan dalam ekonomi 

yang berkaitan dengan komposisi penyerapan  tenaga kerja, produksi, 

perdagangan, dan faktor-faktor lain yang diperlukan secara terus  menerus 

untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial melalui peningkatan 

pendapatan perkapita (Chenery 1986).  

 

Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan 

kesinambungan  pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus 

pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Todaro, 1999). 

Proses perubahan struktur perekonomian ditandai dengan: (1) menurunnya 

pangsa sektor primer (pertanian), (2) meningkatnya pangsa sektor sekunder 

(industri), dan (3) pangsa sektor tersier (jasa) juga memberikan kontribusi yang 

meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi (Todaro, 1999).  

Sektor ekonomi terdiri atas sembilan sektor yaitu: (1) pertanian; (2) 

pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air 

bersih; (5) konstruksi/bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) 

pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; 

(9) jasa. Sembilan sektor tersebut dikelompokkan dalam sektor primer 

(pertanian dan pertambangan), sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas 

dan air bersih, dan bangunan) dan sektor tersier (perdagangan, pengangkutan, 

bank, dan jasa) (BPS, 2013).   
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Di era reformasi seperti sekarang ini telah mendorong timbulnya perubahan 

wacana yang nampak menimbulkan terciptanya peluang bagi perbaikan 

kehidupan politik dan ekonomi di daerah. Otonomi daerah sebagai kewenangan 

daerah otonomi untuk mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan misi pokok dari UU No. 

33 tahun 2004 dan UU No. 32 yang disempurnakan menjadi UU No. 12 Tahun 

2008 nampaknya menjadi bahasan penting. Ada beberapa faktor yang 

menguntungkan bagi pembangunan daerah antara lain pengelolaan dan 

pemecahan masalah pembangunan di daerah dapat lebih bertanggung jawab, 

terbukanya peluang untuk menggali potensi daerah dan mengembangkan 

ekonomi daerah secara mandiri. 

 

Hal ini membawa implikasi mendasar terhadap keberadaan tugas, fungsi dan 

tanggung jawab pelaksanaan otonomi daerah antara lain dibidang ekonomi 

yang meliputi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antar 

daerah serta pencarian sumber-sumber pembiayaan untuk pembangunan dengan 

cara menggali potensi yang dimiliki oleh daerah. Oleh sebab itu, pembangunan 

ekonomi daerah sangat ditentukan oleh kebijakan daerah itu sendiri dalam 

menentukan sektor-sektor yang diprioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi di 

daerah tersebut. Pemekaran wilayah adalah salah satu hal yang menarik di 

dalam otonomi daerah. Tujuannya tentu saja adalah untuk menjadikan wilayah 

hasil pemekaran tersebut menjadi lebih maju dan mensejahterakan 

masyarakatnya. Pemekaran suatu wilayah menjadi hal yang menarik untuk 
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ditunggu, apakah tujuan awal dari pemekaran wilayah itu dapat terlaksana 

dengan baik atau sebaliknya. 

 

Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan 

pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi 

mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan 

demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini 

adalah mengembangkan prakarsa dari dalam (inward looking), menumbuhkan 

kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat (autonomous energies) sehingga 

intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap masyarakat harus 

merupakan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan untuk 

mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial 

sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting 

yang saling berkaitan, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan 

perekonomian secara keseluruhan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah 

untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan. 

 

Konsep otonomi daerah pada hakekatnya mengandung arti adanya kebebasan 

daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif, menurut 

prakarsa sendiri. Oleh karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang 

penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat. Dengan demikian hal 

yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah, 

perubahan yang menyertai otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan ditingkat daerah, diantaranya adalah banyaknya dijumpai semangat-
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semangat daerah yang ingin memekarkan wilayahnya, walau pada akhirnya 

permasalahan- permasalahan baru justru akan segera timbul, diantaranya adalah 

infrastrktur yang belum memadai, permasalahan batas wilayah, daerah induk 

yang tidak memberikan dukungan dana, permasalah penyerahan asset oleh 

kabupaten induk, dan sebagai daerah baru belum mampu menggali sumber 

pendapatan asli daerah (PAD), jadi cenderung memungut pajak dan retribusi 

dan sebagainya.  

 

Semangat otonomi daerah dan fenomena keinginan masyarakat pada berbagai 

wilayah untuk dapat membentuk daerah otonom baru yang terjadi di seluruh 

nusantara juga terasa pada masyarakat di Provinsi Lampung salah satu 

diantaranya ialah Kabupaten Lampung Selatan. Lampung Selatan secara resmi 

menjadi daerah otonom pada tanggal 14 Nopember 1954, akan tetapi pimpinan 

daerah telah ada dan dikenal sejak tahun 1946. Sejak tanggal ini sampai dengan 

sekarang Kabupaten Lampung Selatan telah mengalami beberapa kali 

pemekaran wilayah, namun pada tahun 2007 masyarakat Lampung Selatan 

menghendaki adanya pemekaran wilayah baru, tepatnya pada tanggal 17 Juli 

2007 Kabupaten Lampung Selatan melakukan pemekaran wilayah yang 

melahirkan daerah otonom baru yaitu Kabupaten Pesawaran. Kabupaten 

Pesawaran terbentuk melalui tahapan proses perjuangan yang cukup panjang, 

diawali sebelum Provinsi Lampung memisahkan diri dari Provinsi Sumatera 

Selatan sebagaimana  tercatat dalam sejarah. Pada awal Tahun 1967 wilayah 

Lampung Selatan yang Ibu kotanya di Tanjung Karang berasal dari 4 (empat) 

kewedanaan yaitu, Kewedanaan Kalianda, Kewedanaan Teluk Betung, 
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Kewedanaan Gedong Tataan dan Kewedanaan Kota Agung. Pada Tahun 1968 

Kabupaten Lampung Selatan diusulkan untuk dimekarkan menjadi 3 (tiga) 

Kabupaten yaitu, Kabupaten Rajabasa dengan Ibukota Kalianda sekarang 

Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Tanggamus dengan Ibukota Kota 

Agung yang terbentuk pada Tahun 1997 dan Kabupaten Pesawaran dengan 

Ibukota Gedong Tataan terbentuk pada Tahun 2007. Pada Tahun 1969 dengan 

disposisi oleh Pemerintahan Negeri dan DPR Negeri, mengusulkan kembali 

pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, yang terdiri dari Kewedanaan 

Pringsewu menjadi Kabupaten Pesawaran, Kewedanaan Kota Agung menjadi 

Kabupaten Tanggamus dan Kewedanaan Teluk Betung menjadi wilayah 

pemekaran Kota madya Tanjung Karang (sekarang Kota Bandar Lampung). 

Dari beberapa tahapan, maka pada tanggal 17 Juli 2007 DPR RI menyetujui 

Pembentukan Kabupaten Pesawaran yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung dengan 7 (tujuh) wilayah 

Kecamatan yaitu: 

1. Kecamatan Gedong Tataan. 

2. Kecamatan Negeri Katon. 

3.  Kecamatan Tegineneng. 

4. Kecamatan Way Lima. 

5.  Kecamatan Padang Cermin. 

6.  Kecamatan Punduh Pedada. 

7.  Kecamatan Kedondon 
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Gambar 1. Total PDRB per Sektor Kabupaten Lampung Selatan 

Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2000, Tahun 2003-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan besaran dari nilai 

tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada 

dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan gambar 1 

berikut, terlihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Lampung 

Selatan setiap tahunnya sector pertanian yang selalu dominan memberikan 

kontribusi terbesar dari Rp 1,919,754.10 juta pada tahun 2003 menjadi Rp 

1,993,291.64 juta pada tahun 2004 meningkat kembali menjadi Rp 

2,062,913.21 juta pada tahun 2005 untuk tahun berikutnya mengalami 

penurunan menjadi Rp 1,773,216.78 juta pada tahun 2006. Kemudian untuk 

tahun berikutnya terjadi peningkatan lagi dimana pada tahun 2007 meningkat 

menjadi Rp 1,848,931.64 juta, lalu menjadi Rp 1,906,134.28 juta pada tahun 

2008, Rp. 1,964,240.66 juta pada tahun 2009. Kemudian mengalami 

pertumbuhan lagi di tahun 2010 sebesar Rp 2,024,991.00 juta menjadi Rp 

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pertanian

Pertambangan dan
Penggalian
Industri Pengolahan

Listrik, Gas dan Air Bersih

Bangunan

Perdagangan, Hotel dan
Restoran
Pengangkutan dan
Komunikasi
Keuangan, Persewaan dan Js.
Prsh
Jasa-Jasa



9 

 

2,104,216.00 juta pada tahun 2010. Jenis-jenis hasil pertanian yang 

mendominasi adalah hasil-hasil perkebunan seperti kopi dan tebu yang 

merupakan komoditas andalan di Provinsi Lampung. Dominannya sektor 

pertanian sebagai sektor penyumbang PDRB provinsi Lampung merupakan 

bukti bahwa sebagian besar penduduk Provinsi Lampung masih 

menggantungkan mata pencahariannya pada sektor ini.  

 

Sedangkan sector yang memberikan kontribusi terendah ialah sector listrik, gas 

dan air bersih dari Rp 10,043.26 juta pada tahun 2003 menjadi Rp 12,254.23 

juta tahun 2004, kemudian meningkat kembali sebesar Rp 12,752.60 juta di 

tahun 2005 tahun berikutnya sector ini mengalami penurunan kontribusi 

menjadi Rp 11,782.98 juta pada tahun 2006. Kemudian pada tahun 2007 

meningkat kembali sebesar Rp 13,481.03 juta menjadi Rp 14,589.02 juta pada 

tahun 2008, lalu menjadi Rp 15,455.77 juta di tahun 2009 meningkat lagi di 

tahun 2010 menjadi Rp 15,924.08 juta dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 

20,509.00 juta. Adapun data presentase sumbangan masing-masing sektor 

terhadap PDRB Kabupaten  Lampung Selatan dapat dilihat pada tabel 1 berikut 

 

Tabel 1. Presentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun 2003-2007 (Sebelum Pemekaran Wilayah) Atas Dasar 

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah). 

 
Sector ekonomi 2003 2004 2005 2006 2007  

Pertanian 50.21% 49.99% 49.60% 50.77% 49.69%  

Pertambangan dan Penggalian 1.34% 1.27% 1.25% 1.27% 1.24%  

Industri Pengolahan 11.45% 11.06% 11.08% 8.96% 8.71%  

Listrik, Gas dan Air Bersih 0.26% 0.31% 0.31% 0.34% 0.36%  

Bangunan 5.37% 5.54% 5.47% 3.99% 4.04%  

Perdagangan, Hotel dan Restoran 13.84% 13.53% 13.35% 11.01% 11.18%  

Pengangkutan dan Komunikasi 5.01% 5.31% 5.27% 7.78% 9.10%  

Keuangan, Persewaan dan Js. Prsh 5.10% 5.47% 5.32% 6.07% 6.04%  

Jasa-Jasa 7.42% 7.53% 8.37% 9.82% 9.66%  
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung diolah 
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Secara sektoral dapat diuraikan sektor yang memberikan kontribusi paling 

tinggi setiap tahunnya terhadap PDRB Lampung Selatan (sebelum pemekaran 

wilayah) yaitu terdapat pada sektor pertanian yang sekaligus kontribusinya 

cendrung stabil setiap tahunnya yaitu sebesar 50% (persen), kemudian sektor 

perdagangan, hotel, dan restoran yang juga memberikan kontribusi yaitu 

sebesar 13% (persen), sedangkan sektor yang memberikan kontribusi paling 

rendah yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih memberikan kontribusi sebesar 

0,3% (persen). Jika kita lihat dari besarnya Pendapatan Domestik Regional 

Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Selatan selama kurun waktu 2003 – 2007 

(sebelum adanya pemekaran wilayah) struktur ekonomi Kabupaten Lampung 

Selatan masih di dominasi oleh sektor pertanian. Akan tetapi angka ini 

diperoleh ketika Kabupaten Pesawaran masih menjadi satu wilayah dengan 

Kabupaten Lampung Selatan. 

 

Tabel 2. Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Lampung 

Selatan Tahun 2008-2011 (Sesudah Pemekaran Wilayah) Atas Dasar 

Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah). 

 
Sector ekonomi 2008 2009 2010 2011  

Pertanian 48.77% 47.73% 46.56% 45.62%  

Pertambangan dan Penggalian 1.22% 1.20% 1.17% 1.17%  

Industri Pengolahan 8.64% 8.61% 8.56% 9.18%  

Listrik, Gas dan Air Bersih 0.37% 0.38% 0.37% 0.44%  

Bangunan 4.26% 4.42% 4.59% 4.94%  

Perdagangan, Hotel dan Restoran 11.48% 11.70% 11.85% 11.98%  

Pengangkutan dan Komunikasi 9.66% 10.51% 11.66% 11.70%  

Keuangan, Persewaan dan Js. Prsh 6.12% 6.12% 6.09% 6.02%  

Jasa-Jasa 9.48% 9.32% 9.14% 8.94%  
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung diolah 

 

Secara sektoral dapat diuraikan sektor yang memberikan kontribusi paling 

tinggi setiap tahunnya terhadap PDRB Lampung Selatan (sesudah pemekaran 
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wilayah) yaitu terdapat pada sektor pertanian yang masih memberikan 

kontribusi positif yaitu sebesar 48% (persen) pada tahun 2008 menjadi 47% 

(persen) pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 sektor pertanian 

memyumbang sebesar 46% (persen) menjadi 45% (persen) pada tahun 2011, 

jika dilihat setelah adanya pemekaran wilayah sector ini selalu mengalami 

penurunan kontribusi setiap tahunnya. Sedangkan sektor yang memberikan 

kontribusi paling rendah yaitu sektor listrik, gas, dan air bersih memberikan 

kontribusi sebesar 0,37% (persen) pada tahun 2008 menjadi 0,38% (persen) 

pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar 

0,37% (persen) menjadi 0,44% (persen) pada tahun 2011. 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sangatlah relevan untuk 

melakukan penelitian berjudul ”Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan 

Identifikasi Sektor Basis di Kabupaten Lampung Selatan (sebelum dan 

sesudah adanya pemekaran wilayah)”.    

 

B. Rumusan Masalah 
 

Dari uraian singkat di atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

 

1. Bagaimanakah struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan (sebelum 

dan sesudah adanya pemekaran wilayah) mengalami perubahan ?  

2. Sektor-sektor apa saja yang dapat menjadi sektor basis di Kabupaten 

Lampung Selatan (sebelum dan sesudah adanya pemekaran wilayah) ?  
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C. Tujuan Penelitian 
 

Dari hasil Identifikasi dan inventarisasi sumberdaya yang menjadi potensi bagi 

pembangunan wilayah serta dinamika perkembangannya setelah adanya 

pemekaran wilayah, terutama dalam hal struktur ekonomi dan pengembangan 

sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Lampung Selatan maka perlu dikaji 

lebih lanjut guna dijadikan sebagai landasan bagi penentuan kebijakan 

pembangunan daerah, khususnya di daerah penelitian, yaitu Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Dengan alasan tersebut, maka dalam penelitian ini bertujuan: 

1. Menganalisa struktur ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan sebelum 

dan sesudah pemekaran wilayah. 

2. Mengidentifikasi sektor yang menjadi sektor unggulan/basis di Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Sebagai masukan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten 

Lampung Selatan. 

2. Sebagai sumbangan informasi dan bahan bacaan bagi penelitian-penelitian 

yang akan mengkaji lebih dalam mengenai Kabupaten Lampung Selatan. 
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E. Sistematika Penulisan  

 

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 bab, yaitu:  

BAB I PENDAHULUAN   

 Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian serta sistematika penulisan. 

  

BAB II  TELAAH PUSTAKA  

 Bab ini berisi tentang landasan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian dan penelitian terdahulu serta kerangka pemikiran. 

 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini berisi tentang variable penelitian dan definisi operasional 

variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

  

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

 Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 

interpretasi hasil. 

 

BAB V PENUTUP  

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.  
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F. Kerangka Pemikiran 

 

Model pembangunan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan pendekatan 

sektoral. Pembangunan ekonomi dengan pendekatan sektoral selalu dimulai 

dengan pertanyaan sektor apa yang harus dikembangkan (Aziz, 1994:229). 

Dalam penelitian ini sektor yang harus dikembangkan tersebut disebut dengan 

sektor basis. Untuk mengidentifikasi sektor basis di Kabupaten Lampung 

Selatan dapat dilihat melalui indikator PDRB (Produk Domestik Regional 

Bruto), yaitu dari sisi kontribusi dan sisi pertumbuhan. Namun sektor ekonomi 

potensial tidak dapat hanya dilihat dengan pertumbuhan dan kontribusi saja. 

Untuk menentukan sektor potensial dilihat dari keunggulan komparatif, 

keunggulan kompetitif dan spesialisasi sektor tersebut terhadap sektor yang 

sama pada tingkat Provinsi. Untuk melihat spesialisasi dan keunggulan 

kompetitif atau pergeseran struktur ekonomi digunakan Analisis Shift Share. 

Kemudian untuk melihat keunggulan komparatif atau sektor basis digunakan 

Analisis Location Quotient (LQ). 
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian 
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