
 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A.    Latar Belakang 

 

Otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia  memberikan kewenangan 

kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya 

sendiri (UU No.33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Otonomi ini bertujuan 

untuk memberikan motivasi kepada pemerintah daerah dalam mengelola potensi 

sumberdaya yang dimiliki sehingga pembangunan daerah dapat dikelola secara 

optimal. Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam 

upaya untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat dan pemerintah daerah harus 

secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah (Arsyad, 2005). 

Daerah-daerah di Indonesia memiliki sumberdaya alam dan manusia yang 

berbeda jumlah dan kualitasnya. Perbedaan ini menyebabkan pembangunan 

sektor-sektor ekonomi di setiap daerah harus disesuaikan dengan potensi dan 

prioritas yang dimiliki oleh tiap daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, 

penentuan sektor andalan atau unggulan adalah satu hal penting dalam suatu 

perencanaan pembangunan daerah. 

Secara konseptual, sektor andalan pembangunan ekonomi nasional adalah 

sektor yang diharapkan mampu menjadi mesin penggerak utama dalam 

pembangunan ekonomi (engine of development) guna mewujudkan tujuan 
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nasional secara berkelanjutan. Pertumbuhan yang tinggi merupakan syarat 

keharusan (necessary condition), sedangkan stabilitas yang mantap merupakan 

syarat kecukupan (sufficient condition) dalam mewujudkan tujuan pembangunan 

ekonomi. Oleh karena itu, sektor andalan haruslah mampu memacu pertumbuhan 

ekonomi dengan stabilitas yang tinggi dan dapat tumbuh secara berkelanjutan 

(Syam dan Dermoredjo, 2000). 

Sektor pertanian dalam perekonomian nasional antara lain berperan dalam 

menyediakan kebutuhan bahan pangan, menyediakan bahan baku industri, 

menciptakan pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri, 

menyediakan sumber tenaga kerja, menjadi sumber modal yang diperlukan bagi 

pembangunan sektor lain, serta menyumbang sumber perolehan devisa (Harianto, 

2007).  

Sektor pertanian masih merupakan sektor unggulan Indonesia dalam 

penciptaan PDB sampai 1991. Walaupun besaran absolut sumbangan sektor 

pertanian terhadap produk domestik bruto terus meningkat, namun sejak 1992 

peran sektor ini mulai tergeser oleh sektor industri dan terus menurun peranannya. 

Hingga 2006 nilai sektor pertanian mengalami fluktuasi. (BPS, 2010). 

Berbeda dengan kondisi perekonomian nasional, peran sektor pertanian di 

Provinsi Lampung masih cukup dominan. Pada periode 2005-2007 sumbangan 

sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung rata-rata sebesar 43% (Tabel 

1). Selain itu selama tiga tahun ini, sumbangan sektor pertanian tidak mengalami 

perubahan yang signifikan. 
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Tabel 1. PDRB atas Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Prov. 

Lampung 2005-2007 (juta) 

No 
Lapangan 

usaha 
2005 

Share 

% 
2006 

Share

% 
2007 

Share

% 

r 

(%/th) 

    
       

1 Pertanian 12,509,837.27 42.55 13,184,537.31 42.72 13,912,096.62 42.55 0.00 

2 Pertambangan 896,202.45 3.05 850,699.65 2.76 825,045.08 2.52 -0.26 

3 Industri 

Pengolahan 
3,894,899.63 13.25 4,070,170.12 13.19 4,327,899.21 13.24 -0.01 

4 Listrik dan 

Air Bersih 
104,221.31 0.35 107,764.29 0.35 118,734.02 0.36 0.00 

5 Bangunan 1,475,974.67 5.02 1,528,781.42 4.95 1,610,120.72 4.92 -0.05 

6 Perdagangan 4,616,976.49 15.71 4,851,753.10 15.72 5,068,004.44 15.50 -0.10 

7 Angkutan dan 

Komunikasi 
1,751,068.75 5.96 1,855,067.88 6.01 2,002,445.83 6.12 0.08 

8 Keuangan 1,841,054.81 6.26 2,054,882.10 6.66 2,364,338.27 7.23 0.48 

9 Jasa-jasa 2,307,013.01 7.85 2,357,704.54 7.64 2,466,205.44 7.54 -0.15 

PDRB 29,397,248.40 100.00 30,861,360.40 100.00 32,694,889.62 100.00 0.00 

Sumber: BPS Prov Lampung 2008 

Perkembangan sektor pertanian terhadap perekonomian nasional juga 

dialami oleh Provinsi Lampung sampai dengan 2007, sektor pertanian di Provinsi 

Lampung masih menjadi sektor andalan.  

Tabel 2. Peranan Sektor Pertanian di Daerah Otonom Prov. Lampung  

(persen) 

Kabupaten/Kota 
Peranan Rata-rata 

Perubahan 

(%/thn) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1.Lampung Barat 62,80 62,80 61,72 62,35 61,04 60,66 -0,43 

2.Tanggamus 52,64 52,00 52,41 52,50 52,39 53,13 0,10 

3.Lampung Selatan 49,57 48,72 46,57 46,70 44,52 43,36 -1,24 

4.Lampung Timur 43,49 41,11 41,33 38,09 37,74 38,01 -1,10 

5.Lampung Tengah 49,11 48,77 47,94 47,23 46,00 44,93 -0,84 

6.Lampung Utara 43,94 41,09 37,25 33,94 32,90 31,77 -2,43 

7.Way Kanan 60,80 60,15 57,65 54,89 49,87 48,87 -2,39 

8.Tulang Bawang 34,08 42,64 42,74 43,29 44,08 45,44 2,27 

9. Pesawaran - - - - 49,96 49,91 - 

10.Bandar Lampung 5,05 5,14 5,21 4,96 5,49 5,95 0,18 

11. Metro 19,53 16,49 15,36 14,38 13,62 12,52 -1,40 

Sumber : BPS Propinsi Lampung 

 

Peran sektor pertanian di tingkat provinsi tidak mengalami perubahan, 

namun kontribusi sektor pertanian hampir di seluruh kabupaten/kota di Provinsi 
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Lampung secara rata-rata cenderung menurun, kecuali di Kabupaten Tulang 

Bawang, Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Tanggamus peranannya 

meningkat yaitu masing-masing sebesar 2,27 %, 0,18% dan 0,10% (Tabel 2). 

Turunnya peran sektor pertanian terhadap perekonomian juga terjadi di 

kabupaten Lampung Tengah yaitu sebesar 0,84%/thn (Tabel 2). Di pihak lain, 

salah satu misi pemerintah Kabupaten Lampung Tengah adalah mengembangkan 

sistem pertanian berbasis agribisnis (BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2004). 

Misi ini dirumuskan berdasarkan potensi sumberdaya alam, dukungan 

ketersediaan lahan pertanian dan sumberdaya manusia di Kabupaten Lampung 

Tengah. 

Berbagai faktor yang terjadi dalam suatu proses pembangunan daerah dan  

perkembangan sektor pertanian yang telah di jelaskan pada latar belakang,  dapat 

mengetahui bagaimana pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten 

Lampung Tengah dengan menggunakan indikator nilai tambah sektor dalam 

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Oleh karena itu, penulisan ini saya 

beri judul "Analisis Peran Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Kabupaten 

Lampung Tengah”.  

 

B. Perumusan Masalah 

 

Sejak dicanangkan undang-undang otonomi daerah (1999) terjadi banyak 

pemekaran daerah baru, baik kabupaten maupun kota di Indonesia. Keadaan ini 

juga terjadi di Kabupaten Lampung Tengah. Pada 2000, Metro memisahkan diri 

menjadi Kota Metro. Kota ini semula merupakan ibukota Lampung Tengah dan 

juga merupakan pusat kegiatan perdagangan dan jasa. 
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Mengacu pada Tabel 2, tampak bahwa peran sektor pertanian terhadap 

perekonomian Lampung Tengah cenderung turun dan relatif rendah. Di lain pihak 

sektor pertanian pada Tabel 1, masih memberikan sumbangan terbesar Provinsi 

Lampung. Terjadinya kondisi seperti di atas didasarkan analisis yang 

membandingkan peran sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB di wilayah 

Lampung Tengah. Namun sesungguhnya perekonomian suatu wilayah itu sangat 

dipengaruhi oleh wilayah lain yang lebih besar. Oleh karena itu timbul 

permasalahan sebagai berikut:  

1. Apakah sektor  pertanian merupakan sektor unggulan di kabupaten 

Lampung Tengah?  

2. Apakah kegiatan ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah tersebar secara 

merata atau terkonsentrasi pada suatu sektor tertentu saja? 

3. Apakah Faktor eksternal lebih berpengaruh dibandingkan dengan faktor 

internal pada perkembangan sektor pertanian?  

C. Tujuan penelitian 

 

1. Mengetahui sektor pertanian merupakan sektor unggulan di Kabupaten 

Lampung Tengah  

2. Ingin mengetahui tingkat spesialisasi sektoral/sub sektor di Kabupaten 

Lampung Tengah 

3. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor eksternal dan internal 

yang memperngaruhi keunggulan sektor pertanian 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

1. Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan 

pembangunan di wilayah Lampung Tengah. 

2. Peneliti lain sebagai bahan pembanding atau referensi untuk penelitian 

sejenis. 


