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Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan ke 
arah yang lebih baik dan pada intinya memberikan rentangan pilihan yang lebih luas 
kepada masyarakat. Dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat secara luas 
dalam melakukan pilihan diharapkan sumberdaya produktif yang mereka miliki dapat 
dimanfaatkan secara optimal. Pada gilirannya ha1 ini dapat memberikan implikasi 
langsung terhadap upaya peningkatan kinerja pembangunan, baik nasional maupun 
regional. 

Secara lebih spesifik kinerja pembangunan suatu wilayah sangat0 ditentukan 
oleh kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, teknologi dan kelembagaan 
yang eksis pada daerah tersebut. Sumberdaya alam bersifat pasif dan lebih berperan 
sebagai sumber pasokan bahan baku, semakin terjamin kontiniutas pasokan bahan 
baku oleh suatu daerah, semakin lancar aktivitas produksi pada daerah tersebut, 
celeris puribus. Secara teoretis potensi sumberdaya alam yang lebih baik dapat 
menciptakan cotnpuru/ivc udvur~~ugc. Pada sisi lain sumbcrdaya manusia lcbih 
bersifat aktif dan berperan sebagai faktor yang mengkombinasikan faktor lainnya. 
Pilihan kombinasi faktor yang tepat dan sekaligus secara eksplisit mencerminkan 
teknologi produksi pada gilirannya dapat menciptakan efisiensi produksi. Semakin 
baik kualitas sumberdaya manusia dan teknologi pada suatu daerah, semakin tinggi 
tingkat efisiensi ekonomi daerah dan pada tahap berikutnya dapat menciptakan 
competilive udvun~uge bagi daerah tersebut. Sedangkan faktor kelembagaan dapat 
dipandang sebagai faktor pendukung dalam upaya peningkatan kinerja pembangunan 
wilayah. Kerenanya, hams selalu diupayakan kondisi kelembangaan yang sesuai 
dengan tuntutan pembanguan wilayah. 

Atas dasar pemikiran di atas, studi ini bertujuan untuk: ( I )  menganalsisi 
potensi sumberdaya daerah Kodya Sawahlunto, baik potensi sumberdaya alam 
maupun potensi surnberdaya manusia. (2) mengetahui kondisi sarana dan prasarana 
penunjang ekonomi wilayah Sawahlunto. Melalui hasil pengkajian ini diharapkan 
dapat memberikan informasi yang diperkirakan sangat bermanfaat bagi Pemerintah 
Daerah Kodya Sawahlunto dalam mendasain perencanaan pembangunan wilayah 
yang relatif tepat dan sesuai dengan potensi daya dukung wilayah diperkirakan dapat 
terwujud kinerja pembangunan wilayah yang relati f bai k.  

Ruang lingkup studi ini meliputi kajian tentang aktivitas ekonomi wilayah dan 
sarana dan prasarana penunjung aktivitas ekonomi tersebut (sembilan sektor 
ekonomi). Data yang diperlukan untuk keperluan analisis adalah data skunder dan 
dikumpulkan dengan teknik abservasi dokumentasi. Sesuai dengan tujuan studi, 
teknik analisis yang dipakai adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. 

Studi ini menemukan bahwa secara alamiah Kodya Sawahlunto menghadapi 
beberapa kendala dalam upaya meningkatkan kemadirian dan percepatan proses 
pembangunannya. Kendala tersebut anatara lain: (1) Kotamadya Sawahlunto secara 
geogafis relatif terisolasi dari pusat pertumbuhan dan pelayanan (Pusat pertumbuhan 
propinsi dan kabupaten tetangga) sehingga daerah ini relatif tidak memiliki Locatinal 
/:'conomie.v. (2) Kondis topografis yang kurang menguntungkan, 64,17% dari total 
luas wilayah merupakan wilayah dengan kemiringan di atas 25%. Akibatnya hanya 
sebesar 26,39% dari luas wilayah yang mencerminkan pemanfaatan untuk aktivitas 
ekonomi masyarakat. 



Berkenaan dengan karakteristik sumberdaya manusia ditemukan: (1) Rerata 
anggota rumah tangga relatif tinggi (5 orang). Besaran ini pada gilirannya 
berpengaruh langsung terhadap dependency ratio yang relatif tinggi (3 orang) dan 
tingkat partisipasi pendidikan yang juga masih relatif rendah. (2) Tingkat 
pemanfaatan sumberdaya masih relatif rendah. Dari 39.560 orang yang tergolong 
angkatan kcrja, hanya sebanyak 20.342 orang yang sudah bekerja. 

Sarana dan prasarana daerah relatif mencukupi baik dalam ha1 jaringan jalan 
maupun jaringan telepon dan listrik. Namun khusus jaringan jalan masih ditemukan 
jalan kabupaten dengan permukaan tanah sepanjang 65,34 km. 

Dalam ha1 profil pembangunan wilayah ditemukan: (1) struktur pertumbuhan 
ekonomi wilayah Sawahlunto sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan 
penggalian (lebih kurang 50% PDRB daerah ini dikontribusi oleh sektor 
pertambangan). Sektor pertambangan dan penggalian ini sekaligus berperan sebagai 
sektor bassis dalam pembangunan wilayah Sawahlunto. Sementara sektor pertanian 
dengan porsi penduduk yang bekerja pada sektor ini  sebesar 20,57%, kontribusinya 
relatif kecil terhadap pembentukan PDRB. (2) Berdasarka tipologi Klassen, daerah 
Sawahlunto termasuk daerah maju tapi tertekan (1994 - 1998), sedangkan pada priode 
sebelumnya (1988 - 1992) daerah ini termasuk daerah maju dan tumbuh secara tepat. 
(3) Secara umum sektor produksi yang berperan sebagai sektor basis adalah sektor 
produksi primer. Namun secara lebih spesifik sektor produksi basis terdiri dari sektor 
pertarnbangan dan penggalian, sub sektor produksi jasa dan sub sektor produksi 
industri hasil pertanian dan kehutanan. 

Temuan studi ini memberi kan impili kasi kebij kasanaan yang cukup berarti 
bagi Pemerintah Daerah Kodya Sawahlunto dalam rangka meningaktkan 
kemandiriannya dalam proses pembangunan. Upaya kebijkasanaan yang harus 
diupayakannya adalah: 
1. Perlu diupayakan secara maksimal agar Pemerintah daerah Kodya Sawahlunto 

mampu menciptakan sumbcr pertumbuhan ckonomi bnru sclain sektor 
pertambangan dan penggalian. Salah satu sektor yng cukup potensial adalah sub 
sektor produksi industri hasil pertanian dan kehutanan. Diperkirakan 
pengembangan sub sektor produksi ini, disamping dapat sebagai sumber 
pertumbuhan baru dan sekaligus meningkatkan kemandirian daerah, juga 
berimplikasi sangat nyata terhadap terhadap upaya pembentukan struktur 
perekonomian wilayah yang berbasis kerakyatan 

2. Mengkaji beberapa sub wilayah yang potensial untuk dijadikan sebagai pusat 
pertumbuhan dan wilayah lainnya. Daerah yang mcmiliki peluang untuk i tu  
adalah daerah Muaro Kalaban dan daerah Talawi. Untuk keperluan ha1 tersebut 
perlu dilakukan studi kelayakan pengembangah wilayah untuk dapat dijadikab 
sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan. 
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BAB l 
PENDAHULlIAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan dan 

berencana kearah yang lebih baik. Pembangunan tersebut harus mampu 

mengakomodasikan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik aspek material maupun 

aspek spiritual. Di Indonesia berbagai aspek pembangunan tersebut dituangkan dalam 

Garis Besar Haluan Negara yang harus dijadikan .frnme of referertce dalam setiap 

gerakan pembangunan. 

Diantara berbagai aspek pembangunan yang telah dituangkan dalam GBHN, 

pembangunan ekonomi selal u mendapat periori tas. Agrumentasinya adalah 

pembangunan ekonomi diharapkan mampu berperan sebagai penggerak utama yang 

dapat merangsang pertumbuhan sektor pembangunan lainnya. Dalam struktur 

perekonomian Indonesia, pembangunan bidang ekonomi dijabarkan dalam sembilan 

sektor yaitu: sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, industri, sektor 

perdagangan, listrik dan air minum, bangunan dan transportasi dan komunikasi, sektor 

keuangan dan sektor jasa. Dari sembilan sektor tersebut dapat dikelompokan ke dalam 

sektor primer, skunder dan tersier. Dengan mcngkaji kecendrungan perkembangan 

produksi masing-masing sektor dalam periode waktu tertentu akan dapat merefleksikan 

struktur perekonomian suatu wilayah atau negara. 

Kinerja pembangunan ekonomi suatu negara atau wilayah secara langsung sangat 

dipengaruhi oleh produktivitas setiap sektor produksi yang ada dalam struktur 



perekonomian wilayah. Olehkarena itu perencanaan pengembangan sektor produksi 

harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu. Dengan pola perencanaan yang 

demikian di harapkan sumberdaya produti f yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara 

optimal. Pada gilirannya ha1 ini dapat menciptakan efisiensi dalam proses pembangunan. 

Penciptaan efisiensi merupakan kata kunci dalam upaya meningkatkan akselerasi 

pembangunan. Persoalannya adalah faktor atau variabel apa sajakah yang harus 

dikendalikan agar tercipta efisiensi dalam proses pembangunan tersebut. Dari sudut 

pnndang lcori ckonomi regional, pcngc~nbangari scktor produksi pada wilayah tcrtentu 

harus berpijak pada resources endowment yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Dengan 

pijakan ini berarti pengembangan sektor produksi didukung oleh comparative advantage 

yang di mi l i ki daerah dan pada gi l irannya akan dapat menci ptakan competitive 

advantage. Secara konseptual kedua variabel ini merupakan faktor utama yang akan 

melahirkan efisiensi. Implikasinya, pengembangan sektor produksi pada suatu wilayah 

harus didahului oleh pengkajian tentang potensi wilayah dan kajian ini akan dapat 

memberikan indikasi terhadap sektor produksi yang harus diprorioritaskan 

pengembangannya. Oleh karena itu setiap daerah harus mampu menemu kenali segala 

potensi wilayah yang dimilikinya. Melalui informasi ini setiap daerah harus mampu 

menterjemahkannya dalam bentuk kebijaksanaan yang konkrit dan operasional bagi 

pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang ada di daerahnya masing-masing. 

Semua proses ini pada akhirnya akan dapat dicapai pertumbuhan ekonomi wilayah yang 

sesuai dengan potcnsi wilayah. Dengan demikian keberadaan sektor-sektor ekonomi 

potensial akan semakin penting perannya dalaln mengujudkan otonomi daerah 



sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah &an Undang-Undang No.25 tahun 1999 tetang perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. Logika dan proses berpikir ini akan menjadi sangat penting 

artinya dalam upaya mempersiapkan suatu daerah yang mandiri dimasa datang. Hal 

tersebut terbukti bahwa pada saat ini daerah tinggkat I1 telah mulai diberikan kekuasaan 

yang cukup bcsar oleh pclncrintah pusat untuk mengatur rumah tangganya dan 

realisasinya pemerintah pusat telah menyerahkan beberapa urusan ke daerah tinggat 11. 

Kotamadya Sawahlunto merupakan daerah tingkat 11 di Propinsi Sumatera Barat 

yang memiliki karakteristik pembangunaan yang sangat berbeda dengan daerah tingkat I1 

lainnya. Kinerja Pembangunan daerah ini sangat didominasi oleh sektor pertambangan. 

Hampir 50% kinerja pcmbangunan dacrah Sawahlunto di kontri busi ole11 scktor 

pertambangan. Sedangkan sektor pertanian memberikan kontribusi yang relatif kecil. 

Data ini dapat mcmbcrikan indikasi bahwa struktur perekonotnian Kodya Sawahlunto 

telah diwarnai oleh terjadinya kesenjangan produktivitas antarsektor. Persoalannya 

I adalah faktor atau variabel apakah yang harus dikendalikan sehingga tercipta suatu 

1 pengembangan sektor produksi yang seimbang dan menghasilkan nilai tambah yang 

I relatif tinggi. Studi ini memiliki arti yang amat penting dalam upaya mengkaji dan 

menemukenali potensi yang dimiliki daerah Kotamadya Sawahlunto. 

13. Perurnusnn M~INHIWII 

Kondisi geografis wilayah dan sumberdaya manusia yang memili ki akan 

menentukan corok aktivitas perekonomian dan basis ekonomi suatu wilayah. Dengan 



perbedaan basis ekonomi akan te jadinya arus barang antar wilayah, dari daerah surplus 

ke daerah minus dan pada gilirannya ha1 ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi 

wilayah. Oleh karena itu kemarnpuan aparatur suatu wilayah untuk menata 

perekonomian wilayahnya sesuai dengan kondisi geografis dan sumberdaya yang dimiliki 

akan sangat menentukan kinerja ekonomi wilayah tersebut. 

Struktur perekonomian Daerah Sawahlunto sangat ditentukan oleh struktur dan 

pola perkembangan sektor produksi pada daerah tersebut. Dalam sepuluh tahun terakhir 

ini perekonomian Sawahlunto masih memperlihatkan perkembangan yang tidak memiliki 

pijakan yang relatif kuat. Pada tahun 1996 sebesar 43,24% pelnbangunan Kodya 

Sawahlunto dikontribusi oleh sektor pertambangan, sedangkan sektor pertanian hanya 

memberikan kontribusi sebesar 4,l 1%. Pada sisi lain sektor pertanian masih menyerap 

sebahagian besar angkatan pedesaan. Fakta ini merupakan gejala yang tidak 

menguntungkan proses pembangunan pada masa mendatang dan tentunya hams 

dimunculkan suatu preskripsi agar pembangunan Kodya Sawahlunto berproses sesuai 

dengan potensi alamiah dan insaniah yang dimilikinya. Oleh karena itu upaya untuk 

mengetahui potensi wilayah dan basis ekonomi wilayah perlu dilakukan untuk 

kepentingan perencanaan pembangunan wilayah. Atas dasar fakta ini dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian berikut: 

1. Bagaimana kondisi dan potensi sumberdaya alam di Kodya Sawahlunto 

2. Bagaimana kondisi dan potensi sumberdaya manusia di Kodya Sawahlunto 

3. Bagaiman profil pembangunan wilayah Kodya Sawahlunto 



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kondisi dan Potensi sumberdaya alam dan sumbedaya manusia di Kodya Sawahlunto. 

2. Profil pembangunan wilayah Kodya Sawahlunto. 

Dari hasil penelitian diharapak dapat dijadadikan sebagai input bagi pemerintah 

Kodya Sawahlunto dalam menyusun kebijaksanaan pembangunan yang sesuai dengan 

konsep otonomi daerah. 



BAB 11 
KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

A. Pembangunan Wilayah 

Pada hakekatnya pembangunan wilayah ~nerupakan pelaksanaan dari 

pembangunan nasional. Namun dalam implementasinya setiap daerah hams 

menyesuaikannya dengan potensi sumberdaya (sumberdaya alam dan sumberdaya 

manusia) yang dimiliki oleh setiap daerah. 

Aspek penting yang harus diperhatikan dalalu pelaksanaan pembangunan daerah 

adalah konsep wilayah. Konsep ini perlu didefinisikan secara tegas karena membawa 

implikasi yang cukup luas terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Bendavid (1991) 

mengemukakan bahwa konsep wilayah mengandung dua makna yaitu wilayah objektif 

dan wilayah subjektif. Wilayah objektif artinya satuan wilayah tertentu yang habis dibagi 

ke dalam beberapa sub wilayah pembangunan. Sedangkan wilayah subjektif artinya, 

pengwilayahan pembangunan merupakan suatu metoda untuk menemu kenali 

permasalahan yang ditemukan pada wilayah pembangunan tertentu. 

Wilayah subejektif dikelompokkan atas wilayah homogen dan fungsional. 

Wilayah homogen artinya satuan wilayah tertentu yang merniliki karakteristik yang 

sama secara fisik dan sosial ekonomi. Sedangkan wilayah fungsional artinya wilayah 

yang didasarkan atas adanya hubungan fungsional antara unsur-unsur tertentu yang 

terdapat pada wilayah tersebut. 

Dari batasan di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah merupakan suatu ruang 

ekonomi yang berada dibawah suatu tingkat pemerintahan tertetnu seperti propinsi, 



kabupaten dan kecamatan. Dalam studi ini wi layah diarti kan sebagai wi lay ah 

perencanaan yang berada pada tingkat kabupaten. 

Dalam proses perencanaan wilayah ada beberapa kendala yang ditemukan seperti 

keadaan data yang terbatas, kelembagaaan daearah yang lemah, kewenangan daerah yang 

tcrbatas dan keterbukaan ckonomi daerah yang jauh lcbih leluasa dari ekonomi bangsa 

dan negara (Richardson, 1 977: 23). Namun demi kian menurut Sukirno ( 1 990: 29) 

pemerintah hams berperan aktif dalam merumuskan perencanaan dan program 

pembangunan di wilayahnya. 

Dikaitkan dengan pembangunan nasional, pembangunan wilayah dewasa ini 

semakin penting kedudukannya dalam menciptakan kinerja pembangunan nasional yang 

lebih baik. Seiring dengan ha1 ini juga telah berkembang teknik-teknik analisis 

pembangunan wilayah antara lain; ( I )  multiplier regional, (2) model ekonomi basis, (3) 

analisis inpu output dan analisis keunggulan komparati f (Richrdson, 1 977: 67). Diantara 

analisis regional yang ada, model ekonomi basis ~nerupakan salah satu model analisis 

yang dapat dipakai untuk menjelaskan profil pertumbuhan wilayah melalui pengkajian 

sektor ekonomi basis. Menurut (Hoover, 1977: 79) melalui model ekonomi basis dapat 

diketahui aktivitas ekspor daerah dan meramalkan pertumbuhan ekspor tersebut. 

B. Model Ekonomi Basis 

Menurut Glasson (1977: 72) model ekonomi basis dapat menjelaskan dan 

mengidentifikasi maju mundurnya suatu wilayah dan menentukan arah pembangunan 

wilayah secara keseluruhan. Sedangkan aktivitas ekonomi non basis hanya merupakan 



akibat dari keseluruhan pembangunan wilayah. Model ini menyederahnakan 

perekonomian atas dua sektor yaitu sektor basis dan non basis 

Kegiatan sektor basis merupakan sektor yang mampu menghasilkan surplus. 

Akibatnya sektor tersebut sangat penting artinya dalam menciptakan permintaan terhadap 

faktor produksi dan produksi industri lokal yang dihasilkan. Dengan demikian sektor 

basis berperan sebagai faktor penggerak utama dalam percepatan proses pembangunan 

wilayah. Pada sisi lain, sektor non basis merupakan sektor yang hanya lnarnpu memasok 

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal (Bendavid, 199 1 : 89) 

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan maju mundurnya sektor basis pada 

wilayah tertentu. Kemajuan sektor baiss antara lain disababkan oleh semkin 

berkembanganya jaringantransportasi, perkembangan permintaan dan pendapatan dari 

daerah lain, perkemab~man teknologi dan prasarana lainnya. Sedangkan kernunduran 

sektor basis disebabkan oleh permintaan luar daerah yang semakin menurun, dan 

sumberdaya lokal yang semakin berkurang (Glasson, 1977: 89). 

Selanjutnya menurut (Glasson ( 1  977: 97) untuk mempela-jari apakah suatu sektor 

ekonomi merupakan sektor basis atau bukan basis dalarn suatu wilayah, dapat digunakan 

metode pengukuran langsung dan tidak langusng. Pengukuran langsung dilakukan 

melalui survey secara langsung dalam rangka mengidentifikasi sektor mana yang 

merupakan sektor basis dan non basis. Metode ini dapat menentukan secara cepat sektor 

basis dan non basis, namun biaya pelaksanaannya relatif besar. Akibatnya para pakar 

ekonomi regional merekomendasikan penggunaan metode pengukuran secara tidak 

langsung. 



Ada empat metode pengukuran tidak langsung yaitu metode asumsi, kuosien 

lokasi, kombinasi antara asumsi dan kuosien lokasi dan metode kebutuhan minimum. 

Diantara ke empat metode tersebut, Bendavid (1 991 : 90) menyarankan utnuk memakai 

metode kuosien lokasi dalam menentukan basis tidaknya suatu sektor ekonomi dalam 

wilayah tertentu. Metode ini merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan 

utau tenaga kerja scktor kc i padn tingkal wilayah ~crhadl'ap perldapatan atau tenaga kerja 

sektor ke i pada tingkat wilayah yang lebih tinggi. Jika nilai perbandingan ini lebih besar 

dari satu, maka sektor tersebut inerupakan sektor basis, sebaliknya jika kecil dari satu 

menunj ukan sektor non basis. Indeks kuosien lokasi oleh Bendavid (1 99 1 : 1 1 1 ), 

dirumuskannya seperti persamaan berikut: 

LQ = Indeks kuosien lokasi 
Xr = Pendapatan atau tenaga kerja sektor X pada tingkat wilayah 
Xn = Total pendapatan wilayah atau tenaga kcrja pada tingkat wilayah 
Rvr = Pendapatan atau tenaga kerja sektor X pada tingkat nasional. 
Rxr = Total pendapatan atau tenaga kerja pada tingkat nasional 

Model pada persamaan (2.1) pola aktivilas ekonomi lokal dijadikan sebagai 

kerangka acuan untuk menunjukan pentinpya kegiatan sektor basis bagi perekonomian 

lokal secara relati f terhadap perekono~nian wilayah 

Keberadaan sektor basis pada suatu wilayah sngat tnenentukan, apakah 

perekonomian wilayah berada pada kondisi maju atau tidak maju. Untuk mengetahui 

kondisi suatu sub wilayah yang berada dalam suatu wilayah tertentu dapat 

dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu: ( 1 ) wilayah maju dan maju cepat; (2) 



wilayah berkembang cepat; (3) wilayah maju tetapi tertahan dan (4) daerah kurang 

berkembang. Pengelompokan tersebut didasarkan kepada dua indikator ekonomi yang 

terdiri dari : ( 1 )  laju pertumbuhan ekonomi; dan (2) tingkat pendapatan perkapita. 

Keempat klasifikasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. Klasifikasi Wilayah berdasarkan Klassen Typologi 

Sumber : Bendavid ( I  99 I : 132) 
Keterangan: 
ri = Laju pertumbuhan PDRB wilayah 
r = Laju pertumbuhan rata-rata seluruh wilayah (propinsi) 
Yi = Pendapatan perkapita wilayah I 
Y = Pendapatan perkapita rata-rata seluruh wilayah 

r dan y 

ri > r 

ri < r 

I C. Kerangka Pemikiran 

I Potensi sumberdaya daerah memiliki arti yang sangat penting dan bersifat 

Yi > Y 

Daerah maju dan bertumbuh 

cepat 

Daerah ~na-ju tetapi tertekan 

strategis dalam menciptakan kemandirian setiap daerah dalam proses pembangunan. 

Yi < Y  

Daerah berkembang cepat 

Daerah kurang berkembang 

I Sumberdaya daerah secara umum dapat dibedakan atas dua bahagian yaitu sumberdaya 

I alam dan sumberdaya manusia. Kenyataan selama ir l i  menunjukan bahwa daerah yang 

I memiliki kandingan sumberdya yang relatif banyak cenderung mampu menciptakan 

kinerja pemabgnunan daerah yang tinggi. Demkian juga halnya dengan sumberdaya 

manusia, daerah yang memiliki sumberdaya manusia dengan kualitas yang relatif baik 

mampu berperan sebagai penggerak utama pembangunan daerah 



Kandungan sumberdaya alam pada setiap daerah meliputi alam dengan segala isi 

yang terkandung didalamnya seperti luas lahan, bahan tambang dan galian. Kandungan 

sumberdaya alam inilah yang menentukan kinerja sektor ekonomi pada setiap wilayah. 

Perbedaan perkembangan sektor ekonomi pada setiap wilayah cenderung disebabkan 

oleh perbedaan kandungan sumberdaya alam yang dimiliki daerah. 

Sumberdaya manusia merupakan faktor produksi lainnya yang berperan aktif 

dalam percepatan proses pembangunan. Limpahan sumberdaya alam yang dimiliki harus 

diikuti oleh kualitas sumcbrdaya lnanusia yang cuki~p ~ncniadni. .lika hat ini tidak 

tenvujud cenderung mengakibatkan sumberdaya alam yang dimiliki tidak termanfaatkan 

secara optimal. Dalam proses selanjutnya, pembangunan wilayah tidak menunjukkan 

kinerja yang baik. Alur pc~nikiran ini dapat diskc~niikan scpcrti gamhar bcrikut. 

r SIJMBERDAYA 
EKONOMI 

SUMBERDAYA 
DAERAH 

KlNERJA 
PEMBANG 

DAERAH 

SIJMBERDAYA KUANTlTAS 
MANUSIA 

KUALITAS 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 



BAB I11 
METODE PENELITIAN 

A. Definisi Operasional 

1. Sumberdaya daerah maksudnya adalah sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

yang dimiliki Kotamdya Sawahlunto. Suinbcrdnya alaln tcrutalna sckali bcrkaitan 

dengan luas lahan dan pemanfaatnnya. Sedangkan sumbcrdaya manusia meliputi 

kuantitas dan kualitas penduduk. 

2. Profil pembangunan maksudnya garnbaran aktivitas penibangunan Kodya Sawahluno 

yang meliputi strukt~lr perti~~nbuhan ektrnomi dan potensi scktor ckono~ni Kodya 

Sawahlunto. 

R. Ruang Lingkup Penclitian 

Ruanglingkup penclitian lncliputi aktivitas perekonolnian wilayah dan sarana 

penunjang kegiatan ekonomi tersebut. Aktivitas perekonomian ~nencakup sembilan 

sektor ekonomi yang terdiri dari: sektor pertanian, pertambangan dan galian, industri, 

listrik dan air minum, bangunan, perdagangan, transportasi dan komunikasi, keuangan 

dan jasa-jasa. 

C. Data dan Sumber Data 

Data penelitian hanya berupa data skunder yang terdiri dari kondisi dan potensi 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, pertumbuhan sektoral, sarana dan prasarana 

daerah. Seluruh data ini  bcrumbcr data dokumentasi pada instansi yang tcrkait dcngan 

kegiatan peneli tian. 



C. Teknik Analisis Data 

Sesuai tujuan penelitian dan jenis data penelitian, maka digunakan teknik analisis 

statistik deskriptif Analisis deskriptif berguna untuk mondeskripsikan dan 

menginterprestasikan data penelitian. Disamping itu juga dipakai teknik analisis 

kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui sektor ekonomi ekonomi basis. Model yang 

digunakan terdiri dari: ( 1 )  Quetien L,okasi; (2) Pengganda pendapatan; (3 )  Klassen 

typology; 



BAR 1V 
IIASIL PENELI'I'IAN DAN I'EMBAIIASAN 

A. Karakteristik Sumberdaya Daerah. 

Studi tentang sumberdaya daerah dan potcnsi ckonomi daerah memiliki arti amat 

penting dalam kaitannya dengan pengembangan dan peningkatan kemandirian daerah. 

Informasi yang berkenaan dengan ha1 ini dapat lnelnberikan implikasi terhadap 

pengembangan ekonomi sektoral sekaligus perekonomian rakyat. Sampai berapa jauh 

kemandirian dacrah dapat diciptakan, sangat tcrg:\ntung pada polcnsi alatniah dan 

insaniah yang dimiliki. Karenanya melalui studi ini dicoba untuk menemukenali potensi 

ekonomi apa saja yang dimiliki Kodya Sawahlunto dan dapat dijadikan sebagai basis 

pengembangan sektor produksi. Bertitik tolak dan fakta dan kondisi tersebut dan diikuti 

dengan beberapa asumsi serta kerangka acuan tertentu maka dapat dianalisis dan 

diprediksikan prospek pengembangan wilayah Kodya Sawahlunto pada masa mendatang. 

Pada gilirannya dapat ditemukan beberapa pennasalahan yang dihadapi dan preskripsi 

yang bisa ditawarkan untuk mengatasi permasalahan. 

1. Kondisi dan Potensi Sumberdaya Alam 

Kondisi dan' potensi fisik wilayah memiliki i~nplikasi amat penting tcrhadap 

upaya pengembangan wilayah. Sering ditemukan bahwa ketimpangan antar wilayah 

(l<egionul di.vparity) pada kawasan tertentu disebabkan oleh keadaan kondisi fisik 

wilayah yang tidak menguntungkan. 



Secara geografis Kodya Sawahlunto terletak lebih kurang 99 km dari sebelah 

Timur Kota Padang dan secara astronomis terletak antara 00.34 - 00.46' LU dan 100.41' 

- 100.49' BT. Wilayah ini sebelah utara berbatasan dengan daerah Tanah Datar, sebelah 

Selatan dan Barat dengan Solok, Sebelah Timur dengan Sawahlunto Sijunjung. 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 44 tahun 1990, luas wilayah Kodya 

Sawahlunto adalah 27.344,70 Ha. Berdasarkan luas wilayah ini secara administratif 

dibagi atas empat kecamatan yaitu kecamatan Talawi dengan luas 99,39 km2, kecamatan 

Barangin dengan luas 88,55 km2, kecamatan Lembah segar dengan luas 52,58 km2 , dan 

kecamatan Silungkang dengan luas 32,93 km2 . Berdasakan luas wilayah ini, pemilikikan 

lahan telah dikuasai oleh berbagai pihak seperti tertera pada Tabel berikut. 

Tabel 4. 1 Pcmilikan Lahan di Kodya Sswshlunto, 'rahun 1998 

Sumber: Profil Birokrasi Kodya Sawahlonto, Tahun 1998 

Data pada Tabel 4. 1 memperlihatkan bahwa scbanyak 9,74% dari luas tanah 

dikuasai oleh Pemda, Perumka dan PT BA-UPO. Sedangkan sebanyak 27,17% 

kepemilikannya berupa tanah ulayat. Diharapkan hentuk kepemilikannya dapat 

No 

1 

2 

3 

4 

5 

Luas (ha) 

2.629.30 

8,40 

30'80 

7.428,40 

17.334,70 

<7.334,70 

Pemilikan 

PT. BA-UP0 

Perumka 

Pemda 

Ulayat 

Lainnya 

Jumlah 

Yo 

9,60 

0,03 

0,11 

27,17 

63,09 

100 



memberikan hak penggarapan yang sama setiap anggota kaumnya. Sedangkan 

sebahagian besar (63,09%) termasuk kategori lainnya. Kategori lainnya ini kelihatannya 

me~nberikan informasi yang sangat tidak jclus, kclo~npok ~nasyarakat Inana yang 

memilikinya atau golongan tertentu. Hal ini sangat penting dijelaskan dalam upaya 

menyediakan data wilayah yang jelas dan tepat. 

Aspek penting lainnya yang perlu diperhati kan adalah pemanfaatan lahan yang 

dimiliki masyarakat. Informasi ini dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 4.2 Pemanfaatan Lahan di Kodya Sawahlunto, Tahun 1998 

I No I Jenis Pemanfaatan Luas (ha) %B 

1 

2 

3 

6 

7 

Berdasarkan komposisi pemanfaatan lahan pada Tabel 4. 2, ternyata sebahagian 

Peru~nahan 

Padang rum put 

Kolam 

Jumlah 

besar (40,04%) dari total luas lahan di Kodya Sawahlunto berupa hutan negardrakyat. 

Lahan belum dimanfaatkan 

Hutan rakyatmegara 

Mengingat porsi terbesar dari lahan berupa hutan perlu dipertanyakan, apakah 

2.372,50 

723,OO 

43,90 

Sumber: Profil Birokrasi Kodya Sawahlunto, Tahun 1998 

27.344,70 

8,68 

2,65 

0,16 

1.049,OO 

10.949,40 

100 

3,84 

40,04 



pemanfaatan hutan sebagai sumberdaya ekonomi telah dikelola secara baik atau 

dibiarkan berkembang secara alamiah. Hal ini perlu diwaspadai dan dicermati secara 

baik, pada satu sisi, hutan merupakan bahagian terbesar dari luas lahan yang ada di 

wilayah ini, tapi pada sisi lain sumber penerimaan yang berasal dari sektor kehutanan 

dalam struktur perekonomian wilayah Sawahlunto tidak ditemukan. Jika keadaannya 

ternyata tidak memberikan manfaat ekonomis terhadap daerah dan masyarakat, maka 

hali ini sangat mclncrlukan suatu kiijian kliusus dnlam ~nc~nbcrdayakan pcrckono~nia~i 

daerah pada masa mendatang. 

Komposisi pemanfaatan lahan pada Tabel 4.2 juga inemperlihatkan bahwa lahan 

yang dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi masyarakat hanya 26,39% dari total luas 

lahan. Porsi pcman faatan laha11 untuk kcgiatan ckonomi rnkyat yang rclati f keci I ,  

diperkirakan juga akan memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap peningkatan 

kincrja ckonomi dacrah. Hal lain yang juga lnerisaukan adalah masih ditemukan lahan 

yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh lahan 

tersebut tidak layak untuk digarap secara ekonomis, atau memang kreativitas masyarakat 

yang relatif kurang dala~n memanfaatkannya. 'Tapi berdasarkan kondisi topografis 

daerah ha1 ini mungkin saja terjadi, karena daerah tersebut berada pada ketinggian 250- 

650 m dari perrnukaan laut. Disamping itu, sebesar 64,17% dari luas wilayah ini 

merupakan wilayah dengan kemiringan di atas 25% (daerah perbukitan dan 

pergunungan). 

Sumberdaya alamiah lainnya yang dimiliki Kodya Sawa hlunto adalah berupa 

aliran sungai Kuan tan. Sungai i ni memiliki beberapa anak sungai seperti sungai 



Sampahan, sungai Malakutan, sungai Lunto dan Lasi. Keempat anak sungai ini berrnuara 

ke Batang Ombilin dan hulunya danau Singkarak. Diperkirakan keempat anak sungai 

yang melewati daerah Kodya Sawahlunto telah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk 

berbagai keperluan. 

Berdasarkan karakteristik sumberdaya alam yang dimil i ki Kodya Sawahl unto, 

kelihatannya secara alamiah Kodya Sawahlunto mcnemul hebernpa kcndala dnlam upayn 

mempercepat proses pembangunannya. Kendala alatniah tersebut adalah: (1) Letak 

Kodya Sawahlunto yang relatif terisolasi dari pusat pertumbuhan (Kota Padang) sehingga 

daerah ini tidak memiliki I,oculionul economies. (2) Kondisi topografis yang kurang 

menguntungkan, sebagian besar daerah ini berada pada kemiringan di atas 25%. (3) 

Masih ditemukannya lahan yang tidak atau beluln di~nanhatkan oleh masyarakat. 

Dari kendala yang bersifat alamiah tentu sangat sulit untuk melakukan tindakan 

untuk mengatasi masalah tersebut. Namun yang bisa dilakukan menyesuaikan aktivitas 

ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi alatniah yang dimiliki. Misalnya karena 

daerah ini merupakan daerah perbukitan, rnaka usaha tani yang relatif cocok adalah 

usaha perkebunan dengan memilih komoditas yang sesuai dengan keadaanlkesuburan 

lahan. 

Kcndala alamiuh Ininnya yang ditclnukan adalah keterisolasian daerah Kodya 

Sawahlunto dari pusat pertumbuhan. Hal ini diperkirakan dapat diatasi dengan membuka 

isolasi tersebut melalui penciptaan kota satelit Sawahlunto. Dalam ha1 ini daerah yang 

relatif cocok adalah dacrah Muara Kalaban dan daerah Talawi. Kedua daerah tersebut 

relatif dekat dengan daerah tingkat 11 tetangga seperti Solok. Penciptaan kota satelit 



diduga akan ~nenimhulkan dampak bagi perckonomian daerah Sawahlunto. Pada satu sisi 

Kota satelit dapat merangsang aktivitas ekonomi masyarakat pada daerah lzinterland dan 

pada sisi lain sekaligus memberikan kontribusi langsung terhadap upaya daerah dalaln 

meningkatkan asli daerah. 

2. Kondisi dan 'fotensi Sumberdaya Manusia 

Sumberdaya manusia menernpati posisi sentral dan strategis dalam percepatan 

proses pembangunan suatu wilayah. Secara kuantitas, dari sisi permintaan akan dapat 

memperluas pasar, sedangkan dari sisi penawaran akan dapat meningkatkan jumlah 

penawaran tenaga kerja. Namun peran dan kedudukan yang snngat strategis tersebut 

sangat ditentukan oleh kondisi kualitas sumberdaya manusia itu sendiri. Sumberdaya 

manusia yang semakin berkualitas akan dapat mengatasi berdagai macaln kendala 

pembangunan, sebaliknya SDM dengan kualitas yang tidak mcmadai merupakan beban 

pembangunan. 

Secara kuantitas, pada tahun 1996 Kodya Sawahlunto jurnlah penduduknya 

55.994 jiwa, dan pada tahun 1997 naik menjadi 56.086 jiwa. Sccara rinci jumah dan 

kepadatan penduduk per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 4.3 

Data pada Tabel 4. 3 mempelihatkan bahwa dari sisi penyebarannya kelihatan 

relatif mcrata pada setiap kccarnalan dan dari segi kepadatan juga termasuk kategori 

tidak padat. Namun ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan di atas rata-rata yaitu 

kecamatan Silungkang dan kecamatan Lembah Segar. Dari segi anggota rumah tangga 

ternyata pada setiap rumah tangga memiliki anggota rumah tangga 5 orang. Angka ini 



dapat dikategorikan relatif besar. Bahkan ada satu kecamatan dengan anggota rumah 

tangga yang lebih besar yaiut 9 orang. Jumlah anggota yang relatif besar dapat 

menimbulkan berbagai macam akibat dalam proses pembangunan. Pertama, jumlah 

anggota rumah tangga yang relatif besar secara mikro dapat menekan kualitas anggota 

rumah tangga. Artinya, kcmampi~an ckonomi riel Kcpala rumah tangga rclatif tcrl~atas 

sehingga peningkatan kualitas anggota rumah tangga tidak dapat dilakukan sesuai dengan 

yang diinginkan. Kecendrungan yang terjadi adalah para kepala rumah tangga mendorong 

anggota keluarganya memasuki dunia kerja dalam upaya meningkatkan pendapatan 

rumah tangga. Kcdua, sccara makro rcgional ~ncrupakan tantangan bagi pemerintah 

dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk yang sudah masuk usia kerja. 

Ket 

Penekanan kualitas anggota rumah tangga sebagai akibat kuantitas anggota rumah 

Tabel 4 .3  Luas Daerah, Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, 
Kcpadatan Pcnduduk dan Ixcrata Anggota Humah 'I'angga 
di Kodva Sawahlunto, Tahun 1998 

tangga yang relatif besar sangat mungkin terjadi pada daerah Kodya Sawahlunto, karena 

No 

1 
2 
3 
4 

sebahagian besar penduduk daerah ini tinggal di daerah pedesaan dengan mata 

pencaharian utama pertanian. Informasi tentang mata pencaharian penduduk di Kodya 

Sumber: Profil Birokrasi Kodya Sawahlunto, Tahun 1998 

Sawahlunto dapat dilihat pada Tabel berikut. 

,uas (ha) 

Talawi 
Barangin 
Lembah Segar 
Silungkang 
Jumlah 

ta 
~ t a  

RT 
9 
5 
4 
2 
5 

Penduduk 
(j i wa) 

16.563 1 
15.557 
14.480 
9.486 
56.086 

99,39 
88,55 
52,58 
32,39 

273,45 

RT 

1.782 
2.946 
3.447 
3.760 
1 1.965 

Kepadatan 

167 
176 
275 
2.88 
205 



Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk di Kodya Sawahlunto, Tahun 1998 
1 No 1 Mata Pencaharian Jumlah (orang) YO 

1 4. 1 Kontruksi 

1. 

2. 

3. 

1 7. / Perdagangan 1 2.961 1 14756 I 

Pertanian 

Pertambangan 1 I'cnggalian 

Industri 

5. 

6. 

I I I I I 

Sumber: Profil Birokrasi Kodya Sawahlunto, Tahun 1998 

4.591 

4.245 

2.308 

Angkutan dan Kornunikasi 

Listrik, Gas dan Air 

8. 

9. 

Data pada Tabel 4.4 inemperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk (43,47%) 

22,57 

20,87 

11,35 

bekerja pada sektor primer, sedangkan sisanya pada sektor skunder ( 1  9,41%) dan sektor 

268 

169 

Lembanga Keuangan 

Jasa 

Jumlah 

tersier (37.16%). Dari ju~nlah penduduk yang bckcr-ja pada scktor primcr, scbahagian 

1,32 

0,83 

besar bekerja pada sub sektor pertanian. Pada ha1 dari sisi kontribusi sub sektor ini jauh 

47 

4.282 

20.342 

lebih rendah dari sub sektor pertambangan. Pada tahun 1997, sub sektor pertambangan 

0,23 

2 1,05 

100 

memberikan kontribusi tcrhadap PDRR Sawahlunto scbcsar 40,90%, sedangkan sub 

sektor pertanian hanya sebesar 4,00% (Tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan 

petemakan). Tingginya produktivitas sektor pertambangan sangat mungkin disebabkan 

oleh sektor ini berproduksi dengan teknologi yang relatif canggih (cnpitnl intensive) 

sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang relatif besar, sedangkan sektor pertanian 



disamping kondisi alamiah daerah kurang mendukung bagi pengembangan sektor 

pertanian, juga adopsi teknologi diduga masih relatif rendah (Inbour intensive) . 

Demikian juga halnya dengan sektor sekunder dan tersier, pada tahun 1997 sektor ini 

hanya memberikan kontribusi sebesar 16,90% terhadap pembcntukan PDRB Sawahlunto. 

Dilihat dari porsi angkatan kerja yang bekerja pada kedua sektor ini, ternyata angkatan 

kerja yang bekerja pada sektor tersier lebih besar dibanding sektor sekunder. Namun 

porsi angkatan kerja pada sektor tersier diikuti oleh nilai tambah yang dihasilkan oleh 

scktor tersicr yang juga lcbih tinggi dari scktor sckundcr. Tinnginya nilai tambah yang 

dihasilkan oleh sektor produksi tertentu, dapat disebabkan oleh harga dari produk yang 

dihasilkan lebih tinggi dan atau oleh kuantitas produksi yang dihasilkan lebih basar. 

Data diatas lnclnbcrikan indikasi bahwa slruktur pcrckonomian Sawal~lunto 

diwamai oleh kesenjangan produktivitas antarsektor, dan pada sisi proses transforrnasi 

ekonomi wilayah kelihatannya juga telah diwarnai oleh terjadinya lornpatan perubahan 

struktur ekonomi dari sektor primer - sekunder - tersier. Artinya, proses transfonnasi 

secara ideal bergerak dari sektor primer ke sektor sekunder dan terakhir sektor tersier. 

Namun dalam struktur perekonomian Sawahlunto telah tejadi proses transformasi 

ekonomi yang menyimpang dari kondisi ideal. Hal ini ditunjukan oleh sumbangan sektor 

tersier pada tahun 1997, yang jauh lebih besar dari sektor sekunder. Fenomena ini 

cendrung menimbulkan implikasi terhadap proses pencapaian tujuan pembangunan itu 

sendiri, yaitu tidak hanya berupaya untuk memacu pertumbuhan wilayah tapi juga diikuti 

oleh pencapaian tujuan pembangunan lainnya yaitu pcmerataan, dan pengentasan 

kemiskinan. 



Aspek lain yang berkenan dengan sumberdaya manusia adalah komposisi dari 

sumberdaya itu berdasarkan umur. Data tentang ha1 ini dapat dilihat pada tabel berikut4.5 

Tabel 4 .5  Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur di Kodya Sawahlunto 
Tahun 1998 

I Jumlah 1 56.086 
Sumber: Kodya Sawahlunto Dalam Anggka, Tahun 1998 

No 
1 
2 

Data pada Tabel 4. 5 memperlihatakan bahwa junilah penduduk belum produktif 

(0 '- 9 tahun) sebanyak 24%. Sedangkan sisanya sebanyak 76% penduduk berusia 

Kelompok Umur 
0 - 4  
5 - 9  

produktif Jika kedua kelompok umur ini  dibandingkan, maka diperoleh tingkat 

Jumlah 
7.364 
5.878 

dependecy ratio sebesar 3,23 orang. Angka ini dapat ditafsirkan bahwa setiap penduduk 

produktif menanggung kurang lcbih 3 orang penduduk yang belum produktif. Tingkat 

ketergantungan penduduk ini harus dicermati lebih lanjut, karena kelompok penduduk 

usia produktif juga termasuk penduduk usia sekolah, penduduk usia produktif tapi belum 

bekerja, jumlah wanita dengan komposisi yang lnasih relatif besar dari pria. Bila besaran 

ini dimasukkan dalam menghitung tingkat ketergantungan penduduk diduga aka7 



ditemukan tingkat dependency ratio yang jauh lebih tinggi. Angka ketcrgantungan yang 

lebih tinggi pada suatu daerah dapat membawa irnplikasi terhadap proses percepatan 

pembangunan daerah itu sendiri, sebagian besar dari pendapatan yang diperoleh 

masyarakat hanya digunakan untuk memcrluhi ko~isumsi. Sangat kccil kcrnungkinan dari 

surplus yang mereka peroleh diinvestasikan baik investasi untuk mengembangkan usaha 

pertanian atau non pertanian apalagi investasi sumberdaya manusia (human invesment). 

Aspek lain yang diungkapkan dari data pada Tabel 4.5 adalah komposisi 

pcnduduk yang tcr~nasuk angkatan kcrja yaitu scbanyak 3'1.500 orang. Scdangkan data 

pada Tabel 4.5 menunjukan jumlah penduduk yang bekerja pada berbagai sektor ( 9 

sektor). Secara kasar angka ini dapat mengindikasikan masih banyaknya sumberdaya 

manusia yang belum dimanfaatkan secara baik. Dalam konteks percepatan proses 

pembangunan wilayah, jumlah penduduk yang belum bekerja atau belum dimanfaatkan 

secara baik dapat merintangi proses pembangunan itu sendiri karena mereka cendrung 

rnenjadi beban pembangunan bukan modal pembangunan. Dengan asumsi bahwa 

kelompok penduduk yang belum bekerja dan itu rnerupakan tugas dan kewajiban moral 

bagi Pemerinta Daerah Kodya Sawahlunto untuk rnembina dan menyalurkan mereka ke 

dunia kerj a, maka sangat diperlukan upaya konkrit Pemerinta Daerah dalam 

menciptakan lapangan kerja baru. Mengingat sektor on farm sangat terbatas 

kclnan~puannya dalaln Inenyerap angkatan kcrja pcdcsaan, maka pengcmbangan sektor 

off fornz merupakan alternatif yang harus dipilih dan kelihatannya relatif relevan dengan 

kondisi alamiah Kodya Sawahlunto. 



Dari data pada Tabel 4.4 dan 4.5 juga dapat dilihat angka kepadatan agraris pada 

wilayah Sawahlunto. Besaran angka ini diperoleh sebesar 1,33 per ha. Artinya, setiap 

penduduk yang bergerak di sektor agraris menggarap lahan seluas 1,33 ha. Besaran angka 

ini dapat dikategorikan pada kepadatan sedang dalam arti tidak terlalu padat. Namun 

pada uraian sebelumnya telah diperlihatkan produktivitas sektor pertanian relatif rendah 

dibandingkan scktor produksi Lainnya. Data ini sccara ilnplisil lncngindikasikan bahwa 

pada satu sisi indeks kepadatan agraris tergolong tidak padat tapi pada sisi lain 

produktivitas sektor ini masih relatif rendah. Ada beberapa faktor yang diduga berada 

dibelakang fakta ini. Rendahnya produktivitas sektor pertanian mungkin saja disebabkan 

kondisi alamiah yang kurang mendukung sehingga lahan yang tersedia tingkat 

pemanfaatannya tidak optimal. Fakta ini mungkin juga disebabkan para petani bekerja 

dengan adopsi teknologi yang masih relatif rendah. 

lndcks kcpadatan agraris p:~da sr~atu wiayilh ~ncrupakall bcsaran ckonolni yang 

hams diperhatikan dan dicermati dari waktu ke waktu. Harus diupayakan agar besaran 

irideks ini tidak terlalu padat. Ada dua faktor yang berpengaruh langsung terhadap 

besaran indeks agraris yaitu perkembangan jumlah angkatan kerja wilayah dan 

perkembangan sektor off farm pada wilayah tersebut. Pengendalian besaran angka indeks 

kepadatan agraris pada suatu wilayah, secara langsung Pemerintah Daerah harus 

mengendalikan kedua faktor tersebut secara baik. 

Aspck sumbcrdaya manusia lainnya yang harus mcndapatkan perhatian lebih 

besar adalah kualitas sumberdaya manusia. Dalam era global sekarang, keberhasilan 

seseorang untuk dapat akses dan eksis dalam dunia kerja yang semakin menuntut 



manusia (liuman invesment). Dalam ha1 kemampuan ekonomi, diperkirakan masih 

rendah dan ini diperkuat oleh data yang rnenunjukan rata-rata jumlah anggota rumah 

tangga yang relatif besar (lihat Tabel 4.3). Dengan kondisi ini para orang tua diduga 

cendrung untuk mendorong anaknya memasuki dunia kerja dalam rangka menambah 

pendapatan rumah tangga. Disamping itu mungkin saja secara ekonomi mampu, tapi 

kurang memiliki kesadaran pentingya upaya untuk meningkatkan kualitas anggota 

rumah tangganya. Kedua, mungkin orang tua punya keinginan untuk melanjutkan sekolah 

anaknya, tapi anaknya itu sendiri tidak memiliki kemauan dan kesadaran. Dengan asumsi 

dugaan ini benar, maka aspek tersebuti hams mendapat perhatian yang serius dari 

Pemerintah Daerah dan para tokoh masyarakat. 

Persoalan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan di Kodya Sawahlunto, 

kelihatannya tidak disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana pendidikan di daerah 

ini seperti diperlihatkan oleh Tabel berikut: 

Tabel 4.7. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kodya Sawahlunto, Tahun 1998 

Keterangan: RMG = Rasio murid guru, RGPK = Rerata gedung per kecamatan 

Data di atas mernperlihatkan bahwa bagi segi ketersediaan gedung sekolah, 

kelihatannya relatif terscdia. Ilal ini tcrlihat dari jumlah gcdung SD, SMTP, dan SMU 

No 
1 
2 
3 

pada setiap kecamatan. Demikian juga halnya dengan rasio murid guru, untuk seluruh 

jenjang pendidikan berada dalam keadaan normal. 

Sumber: Kodya Sawahlunto Dalam Angka, Tahun 1998 

Pendidikan 
SD 
SMTP 
SMU 

Gedung 
66 
10 
8 

Guru 
42 1 
22 1 
227 

Murid 
7018 
3230 
2364 

RMG 
17 
15 
12 

1 

RGPK 
16 
2 
2 



penduduk itu sendiri secara individual maupun terhadap Pemerintah Daerah sebagai 

pengelola sumberdaya daerah. 

Untuk jenjang pendidikan SD, dari jumlah penduduk yang berada pada usia ini 

hanya sebanyak 145 orang anak usia SD yang tidak masuk SD. Hal ini berarti tingkat 

partisipasi pendidikan masyarakat pada tingkat i r i i  relatif tinggi (scbesar 98%,).Tapi 

untuk ke depan diharapkan anak usia 7 - 12 tahun tidak seorang pun yang tidak masuk 

SD, diharapkan tingkat partisipasi pendidikannya sebesar 100%. Sedangkan jumlah 

penduduk yang berada pada usia 13 - 1 5 tahun, diternukan sebanyak 429 orang yang tidak 

sekolah. Berarti Tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat ini hanya sebesar 88%. 

Dalam penafsiran lain dapat dikatakan bahwa ditemirkan 429 orang yang tamat SD yang 

tidak melanjutkan pendidik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SMTP). Dalam 

menghadapi program wajib bela.jar 9 tahun, angka ini  kelihatannya agak 

mengkhawatirkan. Artinya, diharapkan bahwa anak usia sekolah SMTP hams mampu 

menamatkan pendidikan pada tingkat SMTP. 

Demikian juga halnya dengan kelompok anak usia 16 - 18 tahun (usia SMTA). 

Data pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa ditemuknn schanyak 1028 orang yang tidak 

melanjutkan ke jenjang pendidikan SMTA dan berarti tingkat partsipasi pendidikannya a 

hanya sebesar 28%. Angka ini lebih mengkhawatirkan dan harus dapat perhatian serius 

dari Pemerintah Daerah Kodya Sawahlunto terutama sekali bagi tokoh-tokoh masyarakat 

lokal. Ada beberapa kemungkinan yang merupakan penyebab rendahnya partisipasi 

pendidikan SMTA. Pertama, faktor yang berasal dari orang tua dan ini dapat berupa 

faktor kemampuan ekonomi dan kesadaran akan pentingnya arti investasi sumberdaya 



Bertitik tolak dari paparan data di atas yang telah mendeskripsikan aspek 

surnberdaya manusia di daerah Kodya Sawahlunto, maka ada beberapa catatan penting 

yang dapat dikemukakan. Catatan ini secara eksplisit mengindikasikan persoalan yang 

dihadapi Pemerintah Darah Kodya Sawahlunto dala~n ha1 sumberdaya manusia. 

1 .  Dari segi kuantitas, ditemukan bahwa di Kodya Sawahlunto rata-rata anggota rumah 

tangga scbesar 5 orang, bahknn nda sat11 kecnmatan dengan anggota rumah tangga 

sebesar 9 orang. Fakta ini diperkirakan membawa implikasi yang sangat luas baik bagi 

kepala rumah tangga sebagai orang yang bertanggung jawab dalam membina anggota 

rumah tangganya inaupun bagi Pe~nerintah Daerah sendiri. Kecendrungannya, 

kualitas anggota rumah yang lebih besar akan ~nengorbankan upaya kepala rumah 

tangga untuk meningkatkan kualitas anggota rumah tangganya. Statemen ini dapat 

diperkuat oleh data yang mcnunjukan relatif rcndahnya tingkat partisipasi pendidikan 

pada tingkat SMTA (28%). Hal ini merupakan persoalan yang harus mendapat 

perhatian serius oleh Pemerintah Daerah Kodya Sawahlunto. Berkai tan dengan upaya 

yang hams dilakukan 'oleh Pemerintah Daerah adalah menumbuhkan kesadaran 

masyarakat bahwa jumlah anggota rumah tangga yang relatif besar membawa 

konsekuensi langsung terhadap upaya peningkatan kualitas anggota rumah tangga. 

Dalam jangka panjang, jika kondisi ini terus berlanjut, berarti daerah hanya dapat 

memasok tenaga kerja dengan kualifikasi yang rclatif rendah. Pada sisi lain dunia 

kerja cenderung menuntut tenaga kerja dengan kualifikasi yang semakin tinggi. Gap 

ini pada gilirannya akan mempersulit Pemerintah Daerah dalam meningkatkan 

produtivitas daerah. 



2. Dalam ha1 komposisi mata pencaharian penduduk, sebesar 43,14% bekerja pada sektor 

primer. Tapi sebesar 20,87% berada pada sektor pertambangan. Diperkirakan porsi 

angkatan kerja yang bekerj a pada sektor pertanian produktivi tasnya masih relatif 

rendah, ha1 ini terbukti dari kontribusi sektor pertanian yang sangat rendah terhadap 

pembentukan PDRB Kodaya Sawahlunto. Sedangkan pertambangan memberikan 

kontribusi yang relatif besar terhadap pembentukan PDRB. Demikian juga halnya 

dengan sektor sekunder dan tersier yang memperlihatkan kesenjangan produktivitas. 

3. Masih banyaknya sumberdaya manusia yang belum dimanfaatkan secara baik. Hal ini 

didukung oleh data yang menunjukan bahwa dari 39,560 orang yang tergolong 

angkatan kcrja hanya scjumlah 20.342 yung telah bckerja pada 9 sektor produksi. 

Seinua persoalan di atas menuntut Pemerintah Daerah Kodya Sawahlunto untuk 

mencermatinya dan berupaya melahirkan berbagai macam bentuk kebijaksanaan 

operasional yang dapat menyentuh secara langsung persoalan yang dihadapi. Upaya 

konkrit yang harus dilakukan adalah upaya peningkatan produktivitas sektor produksi 

dimana sebahagian besar masyarakat bergerak pada sektor tersebut. Sektor yang paling 

rendah produktivitasnya adalah sektor pertanian, sedangkan porsi angkatan kerja yang 

bekerja pada sektor tersebut masih relatif besar. 

3. Sarana dan Prasarana Daerah 

Percepatan proses pemabangunan daerah harus didukung oleh ketersediaan sarana 

dan prasarana daerah yang memadai. Aspek ini dapat dikatakan sebagai faktor penunjang 

pembangunan daerah. 



Diantara prasarana daerah yang hams dimiliki, maka prasarana jaringan jalan 

merupakan prasarana penting yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas barandjasa 

atau penduduk antardaerah. Dilihat dari statusnya, jalan dapat dibedakan atas beberapa 

kategori yaitu jalan negara, jalan propinsi dan Kabupaten/Kodya. 

Di Kodya Sawahlunto, pada tahun 1995 telah tersedia jaringan jalan negara 

sepanjang 8,15 km dan jalan propinsi 27,09 km dengan kondisi baik, sampai pada tahun 

1997 keadaan jalan i.ni belum mcngalami pcrubahan. Dipcrkirakan ketersediaan jaringan 

jalan negara dan propinsi bagi Kodya Sawahlunto relatif mencukupi dalam mendukung 

mobilitas barangjasa dan penduduk. Naniun untuk antisipasi ke depan Pemerintah 

Daerah Kodya Sawahlunto harus berupaya maksimal dalatn menjalin kerjasama dengan 

daerah tetangga untuk merintis dibukanya jalan baru yang mcnghubungkan Talawi 

dengan Kabupaten Solok. Hal ini penting digaris bawahi mengigat posisi Talawi yang 

sangat strategis dan dapat diprediksikan sebagai kota satelit bagi Kodya Sawahlunto. 

Berkenan dengan jalan Kabupaten, masih ditemukan jalan dengan pennukaan 

tanah dan kerekel sepanjang 65,34 km. Kita ketahui bahwa fungsi jalan Kabupaten 

terutama sekali sebagai penghubung antara pusat pertumbuhan dan pelayanan (dalam ha1 

ini Ibukota KodyaIKabupaten) dengan daerah /~~~ztc.rluncl. Dengan kondisi jalan yang 

demikian diduga arus barang dari daerah hinferkund ke pusat pertumbuhan relatif tidak 

lancar dan kadang kala dengan biaya yang relatif tinggi. Keadaan jalan yang demikian 

akan berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat secara keseluruhan. 

Karenanya upaya peningkatan kualitas jaringan jalnn mcrupakan suatu ha1 yang harus 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kodya Sawahlunto. 



Komplemen dari jaringan jalan ini adalah fasilitas angkutan baik angkutan 

penumpang maupun angkutan barang. Ditemukan bahwa dalam priode 1995 - 1997 

selalu terjadi peningkatan mobil angkutan penumpang dengan pertumbuhan rata-rata 

sebesar 3,23%. Peningkatan ini juga diikuti oleh peningkatan kapasitas penumpang 

sebesar 3,50?4 pcr tnhun. Dcm i k inn juga halnya angkt~ta 11 barang. I'crtu~nhulian ~nobi l 

angkutan penumpang dan barang merefleksikan terjadinya peningkatan permintaan 

masyarakat terhadap fasilitas tersebut dan ha1 ini sekaligus dapat merefleksikan 

peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan aktivitas sosial kemasyarakatan lainnya. 

Aspek penting lainnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana daerah adalah 

fasilitas komunikasi yang dapat diproksikan dengan ketersediaan jaringan pesawat 

telpon. Dalam priode 1995 - 1997 terjadi peningkatan kapasitas telepon dari 1440 satuan 

sambungan menjadi 1970 satuan sambungan pada tahun 1997 (pertumbuhan 25%) 

peningkatan kapasitas ini diikuti oleh peningkatan user jasa telepon (bisnis, rumah 

tangga, sosial dan telepon umum) masing-masingnya sebesar 3S0h, 30%, 23% dan 1,33% 

per tahun. Namun masih ditemukan kapasitas terpasang yang tidak terpakai sebesar 

9,21% per tahun. Data ini dapat mengindikasikan dua hal. Pertama, mungkin saja PT. 

Telkom overestimate dalam mengestimasi kebutuhan telepon. Kedua, mungkin saja telah 

terjadi perubahan pendapatan riel masyarakat sebagai dampak krisis ekonomi. Sehingga 

mengalihkan daya belinya pada kebutuhan yang lebih penting. 

Fasilitas lainnya yang dianggap pcnting adalah jaringan listrik. Fasilitas diduga 

terkait langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada daerah Kodya Sawahlunto 

ada dua perusahaan yang memasok kebutuhan listrik yaitu PT. BA UP0 dan PLTU 



Solok. Pada tahun 1997 telah dikonsumsi oleh masyarakat sebanyak 2035 sambungan 

dengan pelanggan sebanyak 7783 rumah tangga dengan konsumsi listrik sebesar 

6.586.012 kwh. Hal ini berarti bahwa masih ada diantara rumah tangga yang beluln 

mengkonsumsi listrik yaitu sebanyak 35% dari total rumah tangga. Diperkirakan rumah 

tangga ini belum terjangkau oleh fasilitas jaringan listrik atau kemungkinan kedua belum 

mempunyai kemampuan untuk mengkonsumsinya. 

B. Profil Pembangunan Wilayah Kodya Sawahlunto 

Dilihat pada aspek tata ruang wilayah, profi l pembangunan wilayah pada priode 

tertentu terkait langsung dengan ketersediaan input fisik maupun non fisik di wilayah 

daerah tersebut. Karenanya prioritas pengembangan sektor-sektor produksi harus 

diarahkan pada sektor yang didukung oleh sumbcrdaya lokal, sehingga proses 

pengembangannya memiliki keunggulan komparatif dan gilirannya dapat menciptakan 

keunggulan bersaing. 

Pada bahagian berikut ini dibahas struktur pcrtilmbuhan wilayah, scktor basis dan 

non basis serta dampak wilayah dari sektor basis. Dari pembahasan ini dapat diperoleh 

informasi tentang struktur pertumbuhan wilayah, sektor produksi yang berperan sebagai 

scktor busis dan sampai scjauh tnana da~npak scktor basis tcrscbut terhadap 

pembangunan wilayah Kodya Sawahlunto. 



1.  Struktur Pcrtumbuhan Wilayah 

Struktur pertumbuhan ekonomi pada wilayah tertentu sangat ditentukan oleh 

keadaan sektor-sektor produksi yang berperan sebagai pembentuk struktur pertumbuhan 

tersebut. Apakah strukturnya termasuk daerah maju, berkembang cepat, kurang 

berkembang sangat tergantung kepado pcrkcmbangan sektor produksi pada wilayah 

tcrscbut. Intbrtnasi tcntang ha1 ini dapat dilihal pada 'l'abel berikul. 

Sumber: PDRB Kodya Sawahlunto, Tahun 1994 - 1996 

'I'abe 4 .8  YDHB (Ian Pertumbuhan Ekonomi Kotlya Sawahlunto 
Tahun 1994 - 1996 

Data pada Tabel 4. 8 ~nemperlihatkan bahwa ada dua gambnran data ckonomi 

No 

1 

2 

wilayah Sawahlunto yaitu data tanpa dan dengan batu bara. Pengelompokan data ini 

mengindikasikan besarnya peranan sektor produksi batu bara dalam struktur 

PDRB dan 
Pertumbuhannya 
Pertu~nbuhan 
ekonomi (%) 
1 . 1  Tanpa Batu Bara 
1.2 Dengan Batu Bara 
PDRB(HK; Jutaan) 
2.1 Tanpa Batu Bara 
2.2 Dengan Batu Bara 

perekonomian . wilayah Kotamadya Sawahlunto. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 

Sawahlunto terjadi secara tajam pada tahun 1995 (28,34%) dibanding tahun 1994 (7,4%). 

1994 

8,40 
7,47 

100.498,37 
19 1.789,54 

Namun pada tahun1996 turun secara drastis menjadi -4,69%. Pada sisi lain pertumbuhan 

tanpa batu bara kelihatannya relatif stabil. Gambaran data ini memberikan indikasi 

1995 

8,9 1 
28,34 

109.45 1,47 
246.150,45 

bahwa kinerja pembangunan ekonomi Sawahlunto sangat tergantung kepada 

1996 

9,3 1 
-4,93 

1 19.643,29 
234.604,24 

pertumbuhan pada sektor produksi batu bara. Akibatnya fluktuasi pertumbuhan dan 



perkembangan eksnomi daerah sangat ditentukan oleh fluktuasi yang terjadi pada sektor 

produksi batu bara. Buktinya, pada saat produksi batu bara menurun tajam yang mungkin 

disebabkan oleh faktor permintaan domestik dan luar negeri yang terganggu, 

pertumbuhan ekonomi Sawahlunto menjadi negatif. 

Dominannya scktor produksi batu bara dalam struktur perekonomian Sawahlunto 

.jugs diperlihatkan oleh kontribusi sektor ini yang relatif besar. PDRB yang berasal dari 

sektor pertambangan selama periode 1994 - 1996 berturut-turut sebesar 45,69%, 50,90% 

dan 43,24%. Sadangkan tanpa batu bara hanya 6,74%, 6,69% dan 6,68%. Berdasakan 

gambara~~ data ini  ada bcbcrapa ha1 yang harus diliritisi 

I . Dominannya sektor produksi pertambangan dalam struktur pertumbuhan ekonomi 

Sawahlunto harus dicennati dan waspadai. Data ini dapat memberikan indikasi kearah 

terbentuknya fondasi ekonomi lnakro regional yang kurang baik. Artinya, 

pertumbuhan ekonomi wilayah yang hanya bertumpu pada satu scktor produksi 

dengan karakteristik input produksi yang utirenewnhle resources akan berimplikasi 

sangat luas terhadap ketahanan ekonomi tersebut dari goncangan internal dan 

eksternal. Disamping itu sub sektor ini tidak memiliki basis yang kuat dan luas pada 

sebahagian besar anggota masyarakat. Dari komposisi mata pencaharian masyarakat 

ditemukan bahwa sebesar 48,48% dari total anggoata masyarakat bekerja pada sektor 

pertanian, industri dan perdagangan. Hanya sekitar 20,87% masyarakat yang bergerak 

di sektor pertambangan. Dari porsi ini hanya scbahagian kccil yang bekerja di sektor 

produksi batu bara. Berarti, pada satu sisi sektor batu bara mendominasi struktur 

pertumbuhan wilayah, tapi pada sisi lain hanya sebahagian kecil dari masyarakat yang 



akses dan eksis pada sektor tersebut. Fenemena sangat tidak relevan dengan 

paradigma ekonomi kerakyatan. Pertumbuhan ekono~ni wilayah Kodya Sawahlunto 

relati f tinggi bahkan paling tinggi dibandingkan dcngan dacrah tingkat I1 lainnya di 

Sumatera Barat. Tapi berapa banyak dan atau kclompok masyarakat mana yang 

berkontribusi besar terhadap pertumbuhan tersebut, merupakan pertanyaan yang harus 

dimunculkan oleh para perencana pembangunan wilayah, sehingga dapat dikonstruksi 

fondasi ekonomi wilayah yang relatif kuat dan stabil. 

2. Sektor pertanian pertumbuhan dan kontribusinya masih relatif kecil, pada tahun 1994, 

1995 dan 1996 berturut-turut hanya 0,30%, 6,99% dan 10,02%. Sedangkan 

kontribusinya terhadap pembentukan I'DKB pada periode yang sama hanya sebesar 

4,51%, 3,77% dan 41 1 %. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan sektor 

pertambangan, industri dan jasa. Pada sisi lain lebih 22,57?/0 dari anggota masyarakat 

bergerak pada sektor ini. Data ini sekali lagi memberikan indikasi relatif rendahnya 

produktivitas sektor pertanian. Produktivtas sektor pertanian yang renadah mungkin 

disebabkan oleh kondisi topografis daerah Kodya Sawahlunto yang kurang sesuai bagi 

pengembangan sektor pertanian terutaina pertanian tanaman pangan. 

3. Dalam ha1 produktivitas, wilayah ini rnencrnpati urutan pertarna diantara wilayah 

tingkat I 1  lainnya di Sumatera Barat ( dengan batu bara sebesar R p  14.700 juta ). Tapi 

tanpa batu bara hanya sebesar Rp 7.300 juta. Tingginya produktivitas wilayah ini 

secara langsung dikontribusi oleh produktivitas sektor pertambangan yang juga relatif 

tinggi. Data ini juga memberikan indikasi bahwa perekonomian Sawahlunto diwarnai 

oleh kesenjangan produktivitas antarsektor yang relatif besar. 



Dalam proses pembangunan wilayah dengan struktur pcrtumbuhan yang relatif 

kuat, maka pola perencanaan pengembangan sektor produksi jangan terfokus pada satu 

sektor produksi dan harus berpijak pada ketersediaan sumberdaya lokal dan dapat diakses 

oleh sebahagian besar anggota masyarakat. Artinya pengcmbangan sektor produksi pada 

wilayah tertentu harus memperhatikan kriteria berikut: 

1 .  Sektor produksi tersebut harus dapat diakscs oleh sebahagian besar anggota 

masyarakat. Dengan kriteria ini, pertumbuhan ekonomi wilayah akan dapat 

dikontribusi olch scbahagian bcsar anggota masyarakal schingga dalam 

pembangunan terci pta pemerataan. 

2. Sektor produksi yang dikembangkan harus me~niliki keterkaitan produksi, pendapatan 

dan investasi dengan sektor produksi lainnya. Artinya kita harus memilih key sector 

yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan sektor produksi lainnya. Dengan 

memperhatikan kedua kriteria ini diperkirakan dapat diciptakan struktur industri yang 

kuat dan memiliki pijakan yang cukup luas. 

Gambaran struktur pertumbuhan wilayah diatas harus dipertajam dengan 

inenggunakan tipologi Klassen. Ada empat dacrah menurut tipologi ini yaitu daerah 

maju, daerah berkembang cepat, daerah maju tapi tertekan dan daerah kurang 

berkembang. Untuk menentukan posisi setiap daerah berdasarkan ini kita kita harus 

memperhatikan pertunibuhan dan pcndapatan pcrkapita sctiap dacrah seperti terlihat 

pada tabel berikut. 



Tabel 4 .9  Pertumbuhan dan Pendapatan Perkapita Daerah Tingkat 11 di 
Sumatera Barat, 1997 - 1998 

No 
I 

1. I Pesisir Selatan 
1.2 Solok 
1.3 Sawah Lunto Sijunjung 
1.4 Tanah Datar -- 

Daerah Tingkat 11 
Kabu~aten 

5,67 
6.3 1 

1.5 Padang Pariaman 
1,6 Agam 
1.7 50 Kota 
1.8 Pasaman 

3,39 
1.59 

6,17 

5,85 . - - 

I1 

Pertumbuhan (%) 

2,12 
1,84 

6,2 
5,88 
5,80 
5.78 

2.2 Solok 
2.3 Bukittinggi 

PP(Jutaan Rupiah ) 

1,98 
2.03 
2,3 1 
1.3 1 

Kodya 
2.1 Padang 

2.4 Sawahlunto 
2.5 Payakumbuh 

Keterangan: PP= Pendapatan Perkapita. 

w 

6,13 
7,43 

2.6 Padang Panjang 
Rata-rata 

Bedasarkan data pada Tabel 4.9, seluruh dacrah tingkat 11 di Sumatera Rarat 

7,s 
2,67 
2,84 

- 1,44 
6,35 

dapat dikelompokan menurut tipoligi Klassen. 

4,20 

5,2 1 
2,28 

Sumber : BPS 1999 ( Diolah) 

6,04 
5,7 1 

Ada beberapa ha1 yang dapat dikemungkakan berdasarkan Tabel 4.10 Pertama, 5 

2,75 
2,46 

dari 6 daerah Kotamadya di Sumatera Barat tennasuk daerah maju dan berkembang 

dengan cepat Hal ini mengindikasikan bahwa daerah Kotamadya merupakan pusat 

pertumbuhan dan pelayanan bagi daerah Izinlerl~ind, sehingga di daerah ini pada 

umumnya sektor tersier relatif berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang juga 

relatif besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, dari 6 daerah Kotamadya 

hanya daerah Kotamadya Sawahlunto yang tennasuk kategori daerah maju tapi tertahan. 
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Tabel 4.10 Klasifikasi Dacrah Tingkat I1  di Sumater Barat Menurut Tipologi 
Klassen 

r 

r i > r  

Artinya daerah ini memiliki potensi untuk berkembang akan tetapi potensi tersebut 

ri < r  

belum banyak dikembangkan, dengan kata lain masih banyak potensi sumberdaya yang 

Yi > Y 

I. Daerah Maju 
I. Kodya Padang 

belum diusahakan dan dikelola secara baik sehingga dapat memberikan kontribusi 

Yi < Y 

11. Daerah Berkembang Cepat 
1 .  Kab. Pesisir Selatan 

Keterangan: 
ri = Pertumbuhan PDRB di wilayah I 
r = Pertumbuhan rata-rata seluruh wilayah 
Yi = Pendapatan perkapita di wilayah 1 
Y = Pendapatan perkapita di seluruh wilayah. 

2. Kodya Solok 
3. Kodya Bukittingi 
4. Kodya Payakumbuh 
5. Kodya Padang Panjang 

11. Dacrah ma.ju tapi tcrtckan 
I . Kodya Sawahlunto 

terhadap perekonomian daerah. Dari tiplgi Klassen, Kotamdaya Sawahlunto memiliki 

2. Kab Solok 
3. Kab Sawahlunto Sijunjung 
4. Kab Tanah Datar 
5. Kab Padang Pariaman 
6. Kab Agam 
7. Kab 50 Kota 
8. Kab Pasaman 
IV. Dcngan kurang bcrkcmbang 

karakteristik dengan laju pertumbuhan ekonomiannya lebih rendah dari rata-rata 

pertumbuhan seluruh wilayah, tapi pendapatan perkapitanya lebih tinggi dari rata-rata 

pendapatan perkapita seluruh wilayah. 

Diperekirakan perekonomian daerah Sawahlunto sangat sensitif terhadap 

perubahan yang terjadi pada sektor produksi pertambangan (batu bara). Pada saat sektor 

produksi ini mengalami kontraksi, secara langsung berpcngaruh tcrhadap laju 

pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pcrkapila daerah, Pada gilirannya akan 

berpengaruh terhadap klasifikasi daerah menurut tipologi Klassen. Buktinya, jika 



pendapatan perkapita daerah Sawahlunto pada Tabel 4.10 adalah pendapatan perkapita 

tanpa batu bara, maka daerah Sawahlunto termasuk klasifikasi daerah kurang 

berkembang. Pada periode analisis sebelumnya, Ali Anis ( 1995:39) menemukan bahwa 

Kodya Sawahlunto, Padang, Solok, Padang Panjang dan Payakumbuh termasuk 

klasifikasi daerah maju dan tumbuh cepat. Empat daerah Kodya yang disebutkan terakhir 

dalam periode analisis sekarang (1997-1998) lnasih tergolong daerah maju dan tumbuh 

cepat. Dalam dua periode analisis ini terlihat bahwa Kodya Sawahlunto relatif tidak 

stabil posisi daerahnya bedasarkan tipologi Klassen, sedangkan empat daerah kotamadya 

lainnya relatif stabil. Data ini dapat memberikan indikasi bahwa fondasi ekonomi Kodya 

Sawahlunto relatif lemah dibanding empat daerah Kotamadya lainnya dan sekaligus 

merupakan bukti bahwa ketergantungan perekonomian daerah pada satu sektor produksi 

merupakan kondisi yang dapat menimbulkan berbagai macam implikasi negatif terhadap 

percepatan proses pembangunan daerah tersebut. Ketiga, seluruh daerah Kabupaten di 

Sumatera Barat sudah termasuk daerah berkembang cepat, sedangkan pada periode 

sebelumnya (1 988-1 992) 5 dari 8 daerah kabupaten tennasuk daerah kurang berkembang 

(Pessel, Solok, Tanah Datar, Agam dan 50 Kota). Data ini memperlihatkan bahwa ke 5 

daerah Kabupaten tersebut sudah terjadi perubahan status klasifikasinya dari kurang 

berkembang menjadi daerah bcrkembang ccpat. Perubahan status wilayah ini diduga 

merupakan hasil kerja keras dari Pemerintah Daerah setempat dalam menggali dan 

memanfaatkan segala potensi sumberdaya yang dirnilikinya. 

Berdasarkan paparan analisis di atas dapat dikemukakan satu catatan penting 

yang harus digaris bawahi dan dicermati perkembangannya. Perubahan status wilayah 



menurut tipologi Klassen sangat dipengaruhi oleh struktur yang membentuk pertumbuhan 

wilayah. Struktur pertumbuhan wilayah diperkirakan sangat labil, jika daerah tersebut 

pertumbuhan daerahnya hanya mengandalkan pada satu selitor produksi dan sektor 

produksi itu tidak dapat diakses oleh sebahagian besar anggota masyarakat. Artinya, 

struktur pertumbuhan wilayah tersebut tidak memiliki basis yang kuat (seperti kasus 

I<odya Sowolilu~ito). Scl~alik~\y:~ wilny:~ll dcngan strtlktur pcrtu~nbulian yang lidak 

mengandalkan pada satu sektor produksi dan memiliki basis yang relatif kuat, cenderung 

struktur pertumbuhannya relatif stabil (scperti Kodya Solok, I'adang, Padang Panjang dan 

I'ayakumbuh, relati f stabi I dalaln dua pcriode anal isis). 

Hasil analisis di atas dapat memberikan iinplikasi terhadap kebijaksanaan 

Pemerintah Daerah Kodya Sawahlunto untuk membangun struktur pertumbuhan wilayah 

yang memiliki basis yang reltif kuat sehingga dapat terkonstruksi fondasi ekonomi makro 

regional yang juga relatif stabil. Artinya, para tenaga planer di Kodya Sawahlunto harus 

mampu menterjemahkan kondisi alamiah dan insaniah yang ditemukan di daerah ini ke 

dalam bentuk kebijaksanaan yang konkrit dan operasional dalam membangun struktur 

pertumbuhan wilayah. Sudah waktunya Pemerintah Daerah Kodya Sawahlunto untuk 

mampu mencari sumber pertumbuhan lain, selain sektor produksi pertambangan dan itu 

harus dapat memberikan peluang kepada sebahagian besar anggota masyarakat untuk 

berpatisipasi. 



2. Analisis Potensi Pengembangan Sektor Produksi 

Sesuai dengan 'kcrangka tnodcl anal isis yang dipakai dalam sti~di ini, pada Tabcl 

berikut disajikan hasil perhitungan indeks LQ sektor-sektor produksi di Kodya 

Sawahlunto. 

Tabel 4. 11 Rerata Indeks LQ Sektor Produksi, Primer, Sekunder dan Tersier di 
Kodya Sawahlunto, Tahun 1994 - 1998 

I No I Sektor Produksi Rerata 

1 3 1 Tersier 1 0.71 I 

I 
2 

Sumber: Data PDRB Kodya Sawahlunto dan Sumatera Barat, Tahun 1994 -1998 

Hasil perhitungan indeks LQ pada 'l'abel 4. 1 1 ,  ~ne~nperlihatkan bahwa secara 

sektoral hanya sektor produksi primer yang memiliki nilai indeks LQ yang lebih besar 

dari satu (1.92) selama periode analisis. Penafsiran teoritis dari nilai indeks ini adalah 

bahwa di daerah Kodya Sawahlunto dalam perencanaan pengembangan sektor produksi 

yang memiliki potensi pengembangan yang relatif besar itu adalah sektor produksi 

primer. Sedangkan produksi skunderdan tersier relatif kurang potensial untuk 

dikembangkan di daerah Kodya Sawahlunto. 

Hasil perhitungan indeks LQ Tabel 4.11 hams dicemati lebih lanjut, karena pada 

setiap sektor produksi tcrdiri dari bebcrapa sub sektor produksi. Masing-masing sub 

sektor produksi tersebut diperkirakan memiliki kineja yang relatif berbeda, sehingga 

eksistensinya dalam struktur pertumbuhan wilayah juga berbeda. Misalnya sektor 

produksi primer pada Tabel 4.1 1, menunjukan sektor produksi yang potensial untuk 

dikembangkan. Namun pertanyaannya adalah sektor produksi primer apa yang hams 

Primer 
Skunder 

1,92 
0,63 



dikembangkan, pertambangan, tanaman pangan, perkcbunan atau peternakan. Karenanya, 

perhitungan nilai indeks LQ yang lebih rinci sangat diperlukan agar arah kebijaksanaan 

pengembangan itu lebih terfokus. 

Tabel 4.12. Rerata indeks LQ Sektor-Sektor Produksi di Kodya Sawahlunto, 
Tahun 1994-1998 

I 1.1 Tanaman Pangan 10,18 

No 
1 

Sektor dan Sub Sektor Produksi 
Pertanian 

2 

Rerata LQ 
0-17 

3 
4 

1.2 Perkebunan 
1.3 Peternakan 
1.4 Perikanan 
Pertambangan dan Penggalian 
2.1 Pertambangan tanpa migas 

4.1 Listrik 
4.2 Air bersih 

1 6.2 Hotel 1 0,18 

0,03 
0,46 
0,04 
7,9 
24,23 

2.2 Penggalian 
Industri Pengolahan 
Listrik. Gas dan Air 

0,32 
0.45 

5 
6 

1 6.3 Restouran 1 0,45 

0,72 
0,45 
0-44 

17 I Angkutan dan Komunikasi 1 0.56 ] 

Bangunan 
Perdagangan, Hotel dan Restoran 
6.1 Perdangangan besar dan eceran 

0,73 
0,48 
0,5 1 

7.1 Angkutan Kereta Api 
7.2 Angkutan Jalan Raya 

0,14 
0,54 

7.3 Jasa Pcnunjang Angkutan 
7.4 Komunikasi 

1 8.1 Bank 1 0.85 

0,34 
0,36 

8 

1 9.1 Pemerintahan Umum 1 0.73 I 

Lembanga Keuangan, Sewa bangunan dan jasa 
perusahaan 

9 

1 9.2 Swasta ( 1,67 
Sumber: PDRB Sawahlunto dan Sumatera Barat, Tahun 1994-1998 (diolah) 

0,63 

8.2 LK Non Bank 
8.3 Sewa Bangunan 
8.4 Jasa Perusahaan 
Jasa-j asa 

0,76 
0,53 
0,07 
0,96 



2.1 Sektor Primer 

Dalam struktur perekonomian Kodya Sawahlunto, sektor ini  terdiri dari sektor 

pertanian dan sektor pertambangan. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sedangkan sektor pertambangan juga 

terdiri dari sub sektor pcrtambangan tanpa migas dan pcnggalaian. 

Hasil perhitungan pada Tabel 4. 12 ~ncrnpcrlihatkan bahwa tidak satupun rcrata 

indeks LQ sub sektor pertanian yang menunjukan nilai lebih besar dari satu. Hal ini dapat 

ditafsirkan bahwa kelihatannya sub sektor pertanian yang terdiri dari beberapa sub sektor 

relatif tidak potensial dikembangkan sebagai basis pembangunan wilayah. Pemaksaan 

terhadap pengembangan sektor ini dalam prosesnya akan cenderung melahirkan 

inefisiensi dalam pembangunan. Tidak potensialnya sub sektor pertanian untuk dijadikan 

sebagai basis pemban~wnan wilayah mungkin disebabkan oleh beberapa faktor berikut: 

1. Secara alamiah kondisi topografis daerah ini kurang mendukung bagi pengembangan 

sektor pertanian terutama sekali pertanian tanaman pangan. Kodya Sawahlunto 

merupakan daerah perbukitan dan pegunungan, sehingga 64,17% dari total luas 

wilayah ini kemiringannya di atas 25%. Konsekuensi logiss dari kondisi alamiah yang 

demikian, menimbulkan bebagai macam kendala dalam proses adopsi teknologi 

pertanian terutama sekali yang berkaitan dengan teknologi pengairan. Data pada Tabel 

4.12 memperlihatkan bahwa dari total luas lahan sawah 1966 ha, seluas 1.289 ha 

hanya mengandalkan pengairan tadah hujan. Bernrti, 65% dari total luas lahan sawah 

merupakan sawah tadah hujan. Sedangkan sisanya, 35% irigasi non PU dan 2% irigasi 



setengah teknis. Kendala teknologi pengairan ini secara langsung berpengaruh 

terhadap frekuensi tanam dan produktivitas usaha tani itu sendiri. 

2. Disamping kondisi topografis yang kurang mendukung bagi pengembangan sektor 

pertanian (terutama tanaman pangan), diperkirakan tingkat adopsi teknologi pertanian 

lainnya masih relatif rendah. Adopsi teknologi lainnya tersebut dapat diproksikan 

dengan konswsi  pupuk oleh petani. Ditemukan data yang menunjukkan bahwa pada 

tahun1994, jumlah pupuk yang disalurkan hanya 1 10 ton. Pada tahun 1995 turun 

secara tajam menjadi 67 ton. Dari 4591 orang penduduk yang bekerja pada sektor 

pertanian (lihat Tabel 4.3), dengan asumsi 60% bergerak pada usaha tanaman pangan, 

berarti konsumsi pupuk perkapita hanya sebesar 14 kg. Semua kendala ini telah 

mengakibatkan terjadinya penurunan luas tanain dan produksinya, selama periode 

1993-1997 masing-masingnya -7,58% dan 16,l 1 %. Fakta ini diduga secara kuat 

sebagai sumber penyebab rendahnya nilai indeks LQ sub sektor tanaman pangan (0,18 

selama periode analisis ). 

Sub sektor perkebunan memperlihatkan nilai indeks LQ yang jauh lebih rendah 

dari sub sektor tanaman pangan, yaitu hanya sebesar 0,03 selama periode analisis. Dalam 

periode yang sama, pada sisi pertumbuhan produksi dan areal tanam te jadi pertumbuhan 

yang relatif besar yaitu sebesar 23,03% dan 14,60%. Diperkirakan pertumbuhan produksi 

lebih banyak disebabkan oleh pertumbuhan luas tanam. Namun hasil perhitungan indeks 

LQ sub sektor ini relaif sangat rendah. Ada beberapa kemungkinan sebagai sumber 

penyebab terjadinya fakta yang demikian. Mungkin saja angka pertumbuhan produksi 

yang relatif tinggi (23,03%), berada pada rentangan nilai tambah yang relatif rendah 



secara absolut. Dalam periode yang sama sub sektor ini hanya menghasilkan rerata nilai 

tambah sebesar Rp 222,16 juta. Hal tersebut mungkin saja disebabkan oleh nilai pasar 

dari komoditas perkebunan yang relatif rendah, sehingga nilai tambahnya juga relatif 

rendah, atau memang produktivitas dari tanaman perkebunan tersebut relatif rendah. 

Gambaran dari produksi tanaman perkebunan dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 4.13 Luas, Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kodya 
Sawahlunto. Tahun 1998. 

No I Komoditas I Luas Tanam I Produksi I Produktivitas I 
1 
2 
3 

4 , 

Kelapa 

5 
6 

1 10 1 Merica 1 - 1 - 1 - I 

Karet 
Kopi 
Cengkeh 

7 
8 
9 

(ha) 
455,55 

Cassiavera 
Enau . 

32 1,92 
266,96 
10,50 

Cokelat 
Tebu 
Pal a 

11 
12 

(ton) 
366,20 

2 19,75 
87,95 

13 
14 

(tonha) 
0,80 

223,5 1 
85,70 
- 

- 
21,Ol 
2,09 

Gambir 
K a ~ u k  

16 
17 

Sumber: Kodya Sawahlunto Dalam Angka, Tahun 1998 (diolah) 

0,69 
0,32 
- 

38,12 
1 1,75 

Pinang 
Kemiri 

18 

Data pada Tabel 4. 13 memperlihatkan bahwa secara keseluruhan produktivitas 

0,17 
0,13 

- 
- 

1 

25,20 
1-25 

Lada 
Vanile 

tanam perkebunan hanya sebesar 0,17 ton per ha. Relatif rendahnya produktivitas 

- 
- 
0,47 

24,95 
2.513,80 

Tembakau 
Jumlah 

tanaman perkebunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, mungkin 

5,30 
- 

1,65 
0.20 

saja pengelolahan sub sektor ini, baik oleh Pemerintah Daerah sebagai pembina dan 

0,2 1 
- 

11,80 
62,94 

1,75 
4.692,27 , 

0,47 
0,02 

0,60 
- 

0,36 
- 

- 
809,84 

- 
0,17 



pengarah aktivitas ekonomi masyarakat maupun masyarakat itu sendiri belum maksimal. 

Artinya dari sisi Pemerintah Daerah barangkali belum pernah dilakukan suatu survey 

yang mendalam mengenai prospek pengembangan tanaman perkebunan tersebut. Pada 

satu sisi, secara umum kelihatannya topografi daerah ini relatif cocok dengan komoditas 

perkebunan, namun pada sisi lain kinerja sub sektor perkebunan relatif memprihatinkan. 

Hal ini dapat mengindikasikan, sub sektor tanaman perkebunan yang dikelola 

masyarakat berjalan sesuai dengan irama lingkungan alam, belum banyak mendapat 

sentuhan teknologi. Mengingat tanaman perkebunan relatif sesuai dengan topogafi 

daerah, sangat diperlukan suatu survey khusus yang dapat memforrnulasikan model 

pengembangan sub sektor perkebunan dalam upaya pengembangan struktur 

pertumbuhan wilayah dengan basis ekonomi kcrakyatan. 

Fakta yang hampir sama juga terjadi pada sub sektor perikanan, Hasil perhitungan 

pada Tabel 4.12 memperlihatkan bahwa indeks LQ sub sektor ini relatif sangat rendah, 

hanya 0,04. Faktor yang ~nengkondisikan fakta ini diduga hampir sama dengan sub 

sektor perkebunan. Dilihat dari sisi pertumbuhan produksi, terjadi peningkatan sebesar 

19,57% per tahun selama periode analisis. Namun pada saat yang sama nilai indeks LQ 

sub sektor ini hanya 0,04. Nilai indeks LQ sub sektor produksi pada suatu wilayah sangat 

ditentukan oleh nila tambah yang dihasilkan oleh sub sektor produksi pada wilayah 

tersebut. Kelihatannya pertumbuhan produksi tidak menjamin bahwa sub sektor produksi 

akan menjadi basis dalam struktur pertumbuhan wilayah. Bisa saja terjadi pertumbuhan 

produksi relatif tinggi, seperti yang diperlihat oleh data studi ini, namun jika diikuti 

dengan nilai tambah yang relatif rendah, akibatnya indeks LQ dari sub sektor tersebut 



relatif rendah. Hal ini dapat terjadi karena dalam konsep . nilai tambah sudah 

diperhitungkan intermediate cost dalam menghasilkan produk tersebut. Dalam periode 

1994-1998, sub sektor ini hanya menghasikan nilai tambah sebesar Rp 1 16,95 juta. 

Di antara sub sektor pertanian yang ada dalam struktur perekonomian wilayah 

Kodya Sawahlunto. Sub sektor yang memiliki indeks LQ yang relatif tinggi adalah sub 

sektor peternakan yaitu 0,46, namun nilai indeks ini masih jauh dari kriteria sektor 

ekonomi basis. Relatif lebih tingginya nilai indeks I,Q sub sektor ini dibanding sub sektor 

pertanian lainnya karena ternyata nilai yang dihasilkannya juga relatif tinggi yaitu sebesar 

Rp 2.258,60 juta. Jika dibandingkan dengan sub sektor perkebunan, dan perikanan 

masing-masing hanya sebesar lip 222,16 juta dan Rp 1 16,95 juta. Kelihatannya sub 

sektor ini lebih layak dikembangkan dibanding sub sektor pertanian lainnya. 

Paparan data dan analisis di atas memberikan informasi bahwa rendahnya nilai 

indeks LQ sektor pertanian dalam struktur perekonomian daerah Sawahlunto, sumber 

permasalahannya terletak pada relatif rendahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor 

tersebut. Dalam konsep nilai tambah terkandung konsep intermediate cosL Akibatnya 

bisa saja produksi tinggi, tapi jika diikuti dengan irz/ermea'iufe cost yang juga relatif 

tinggi maka nilai tambah yang dihasilkan menjadi rendah. Kelihatannya pengembangan 

sektor ini menghadapi kendala yang besifat alamiah. Namun masih ada peluang untuk 

pengembangan sub sektor pertanian lainnya dengan asumsi ha1 tersebut dapat dilakukan 

dengan didahului oleh suatu kajian yang mendalam dan spesifik terhadap sektor tersebut. 

Sub sektor produksi primer yang memperlihatkan kinerja sektoral yang paling 

bagus adalah sub sektor pertambangan dan penggalian. Hasil perhitungan pada Tabel 



4.12 memperlihatkan bahwa sub sektor ini memiliki indeks 1,Q sebesar 7,20 selama 

periode analisis. Sedangkan sub sektor pertambangan tanpa migas lebih tinggi lagi yaitu 

24,23 dan sub sektor penggalian hanya 0,72. Hal ini berarti nilai indeks LQ 

pertambangan dan penggalian sebesar 7,20 dikontribusi oleh scktor produksi 

pertambangan tanpa migas. Secara teoretis dapat ditafsirkan bahwa sektor ini harus 

mendapat perioritas dalam pengembangannya. Nilainya indeks LQ sektor ini jelas 

disebabkan oleh tingginya nilai tambah yang dihasilkannya produktivitas sektoral yang 

rclalif' tinggi (Rp 30.282 juta pcr tenaga kcrja). Na~nun upaya pengembangan sektor 

produksi pertambangan hams dicerrnati dengan memperhatikan sisi lain dari pola proses 

pengembangan sektoral. Artinya, Kodya Sawahlunto jangan terlalu terpaku pada sektor 

pertambangan (batu bara) sebagai sumber pertumbuhan wilayah, apalagi sektor ini hanya 

bisa diakses oleh sebahagian kecil anggota masyarakat. Disamping itu sektor 

pertambangan juga sensitif terhadap fluktuasi yang terjadi pada sisi permintaan batu 

bara. Konsekuensinya adalah struktur pertumbuhan wilayah relatif labil dan dalam 

prosesnya cenderung menimbulkan ketimpangan sektoral dan antargolongan masyarakat. 

Analisis di atas tidak dapat ditafsirkan bahwa sektor pertambangan tidak hams 

mendapat perhatian dalam pembinaan dan pengelolaannya, apalagi dalam menyongsong 

pemberlakuan UU No.22 1998. Dengan pemberlakuan UU ini, sebahagian besar nilai 

tambah yang dihasilkan oleh sektor pertambangan akan dapat dinikmati oleh Pemerintah 

Daerah sekaligus dialokasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun satu 

catatan penting yang harus digaris bawahi adalah agar surplus yang berasal dari sektor 

pertambangan dialokasikan kearah reinvestasi terhadap pengembangan sektor produksi 



yang dapat diakses oleh sebahagian besar anggota masyarakat. Dengan pola alokasi yang 

demikian diharapkan struktur perekonomian Sawahlunto memiliki basis yang relatif kuat 

dan stabil. 

2.2 Sektor Skunder 

Scpcrti diperlihatkan 'Tabel 4.12 bahwa sektor ini terdiri dari beberapa sub 

sektor yaitu industri pengolahan, listrik, gas, air minum dan konstruksi. Hasil perhitungan 

indeks LQ pada Tabel 4.11 dan 4.12 memperlihatkan bahwa sektor ini tidak merupakan 

sektor basis demikian juga halnya beberapa sub sektor yang terdapat dalam sektor 

tersebut. Artinya sektor produksi bukan merupakan sektor yang potensial dikembangkan 

di Kodya Sawahlunto. Namun bila ditelusuri lebih lanjut ditemukan ada beberapa sub 

sektor produksi skunder yang memiliki indeks LQ di atas 0,50 yaitu industri pengolahan, 

konstruksi, perdagangan besar dan eceran. Sedangkan sub sektor produksi lainnya 

memiliki indeks LQ kecil dari satu. Diperkirakan sub sektor produksi skunder dengan 

nilai indeks LQ di atas 0,50 melalui kebijaksanaan yang lebih fokus dapat ditingkatkan 

nilai tambahnya, sehingga dalam prosesnya dapat menjadi sektor basis. Mengingat 

19,41% dari masyarakat bergerak pada sektor ini dan untuk mewujudkan proses 

transformasi dengan pola yang jelas, maka upaya menggerakkan sektor produksi skunder 

dengan sentuhan kebijaksanaan yang relatif tepat, sehingga sektor produksi ini dapat 

berperan sebagai prime mover ekonomi daerah Sawahlunto 

Belum berperannya sektor produksi skunder sebagai sektor basis dalam 

pembangunan wilayah Sawahlunto, mungkin terkait dengan kinerja sektor ini dalam 



Sumber: Sensus Ekonomi, 1996 
Keterangan: 
1 .  UU = Unit Usaha 2. TK = Tenaga Kerja 
3. SKU = Skala Usaha 4. L, G&A = Listrik, Gas dan Air 
5. Bang = Bangunan 

I 
I 

Data Tabel 4.14 memperlihatkan bahwa baik dari sisi unit usaha, kemampuan 

struktur perekonomian Sawahlunto. Pada Tabel berikut diperlihatkan perkembangan unit 

usaha, tenaga kerja sektoral dan skala usaha. 

menyerap tenaga kerja selalu mengalami peningkatan selama periode analisis. Namun 

Tabel 4.14. Unit Usaha, Tenaga Kerja Skala Usaha Sektor Produksi Sekunder 
di Kodya Sawahlunto, Tahun 1986-1996 

dari sisi kemampuan menyerap tenaga kerja masing-masing sub sektor memiliki 

kemampuan yang berbeda. Industri pengolahan kelihatannya relatif konstan, sedangkan 

sektor produksi bangunan dan listrik mengalami perubahan. Perubahan kemampuan 

menyerap tenaga kerja ditunjukan oleh sektor bangunan yaitu 4 orang pada 1986 

meningkat menjadi 69 orang pada tahun 1996. Data ini mengindikasikan bahwa sub 

sektor ini lebih padat karya. 

Dalam ha1 skala usaha, ternyata tiga sub sektor yang terdapat pada sektor skunder 

berskala kecil dan rumah tangga. Misalnya indi~stri pengolahan, lebih 98% sektor 

produksi berskala kecil dan rumah tangga. Demikian juga halnya dengan sektor produksi 

bangunan, listrik, gas dan air. Diperkirakan skala usaha ini akan berpengaruh terhadap 

nilai tambah yang dihasilkan. Biasanya skala usaha kecil dan rumah tangga berproduksi 
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secara tradisional dan belum begitu banyak mendapat sentuhan teknologi. Namun skala 

usaha kecil dan rumah tangga ini merupakan sektor produksi yang paling banyak ditekuni 

masyarakat. Dalam upaya membangun struktur pertumbuhan wilayah dengan basis 

kerakyatan, sentuhan kcbijaksanan yang lebih profesional dan terfokus sangat 

diharapkan. 

Dalam ha1 produktivitas, sektor produksi sekunder juga menunjukan peningkatan 

selama periode 1994- 1998. Sub sektor industri pengolahan menunjukan pertumbuhan 

scbesar 15,48%, Listrik 1 1,80% dan Bangunan 22,32%. Namun indeks LQ seluruh sub 

sektor ini tidak menunjukan pertumbuhan sebesar 15,48%. Listrik 1 1,80% dan bangunan 

22,32%. Namun indeks LQ seluruh sub sektor ini tidak menunjukkan peranannya sebagai 

sektor basis. Data ini dapat memberikan imformasi bahwa basis tidaknya suatu sektor 

produksi pada suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan sektor produksi tersebut 

dalarh menghasilkan nilai tambah. Bisa saja ditemukan sektor produksi tertentu 

mengalami pertumbuhan produksi dan unit usaha, seperti diperlihatkan oleh data studi 

ini, tapi pada sisi lain sektor tersebut tidak merupakan scktor basis. Nilai tambah yang 

dihasilkan oleh sektor skunder selama priode analisis (1994 - 1998) hanya sebesar Rp 

16.004,98 juta. Begitu juga halnya dengan sektor listrik juga relatif kecil. 

Bila ditelusuri secara lebih spesifik tentang industri pengolahan diperkirakan di 

antara sub sektor yang ada pada sektor ini bisa ditemukan sub sektor yang dapat berperan 

sebagai sektor basis. Dalam sektor industri pengolahan terdapat industri hasil pertanian 

dan kehutanan, industri aneka dan industri mesin, logam dan kimia. Indeks LQ dari 

setiap sub sektor ini disajikan pada Tabel berikut. 



( 3  I Industri Logam, Mesin dan Kitnia 1 0,33 1 
Sumbcr: Intlustri dan I'crdagangan Sumatra Barat Dalam Angka, 1999 

Tabel 4.15. Indeks LQ Sub Sektor Produksi Hasil Pertanian, Aneka dan Logam, 
Mesin dan Kimia di Kodya Sawahlunto Tahun 1999. 

I lasi pcrhitungan 'I'abcl 4. IS ctitc~tiuka~i b n l ~ ~ v a  sub scklor industri hasil pcrlanian 

No 
1 
2 

dan kehutanan merupakan sektor basis dalam struktur perekonomian Sawahlunto. 

Informasi ini kelihatannya harus ditelusuri lebih lanjut tentang komoditas industri 

pengolahan hasil pertanian apa saja yang termasuk kedalam sektor basis. Berdasarkan 

informasi tersebut dapat diberikan sentuhan kebijakasaan yang lebih fokus dalam upaya 

pengembangannya. Kelihatannya pengembangan sub sektor industn hasil pertanian dan 

kehutanan sangat relevan dan merupakan roh bagi penciptaan basis ekonomi kerayatan. 

Disamping itu juga diduga bahwa pengcmbangan sub sektor terschut akan ~ncmiliki 

keterkaitan langsung dengan sektor pertanian, baik keterkaitan produksi, pendapatan 

maupun investasi. 

Dalam sub sektor industri hasil pertanian dan kehutanan secara mikro terdapat 

beberapa komoditas yang telah diusahakan masyarakat yaitu: 

1. Industi tempe 

2. Industri kue basah 

3. Industri minyak makan 

4. Industri kerupuk 

5. Industri minuman ringan 

Sub Sektor Industri Pengolahan 
lndustri Hasii Pertanian dan Kehutanan 
Industri Aneka 

Rerata LQ 
1,78 
0- 15 



6. Industri tahu 

7. Industri touco 

8. Industri alat dapur dari kayu 

9. Industri tepung 

10. Industri berbagai macam es 

Kesepuluh bidang usaha tersebut telah membentuk nilai indeks LQ sub sektor 

Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) yang lebih besar dari satu. Hasil 

perhitungan nilai indeks LQ kesepuluh bidang usaha tersebut dapat dilihat pada Tabel 

berikut. 

Tabel 4.16. Rerata Nilai Indeks LQ Komoditi Hasil Pertanian dan Kehutanan di 
Kodya Sawahlunto, Tahun 1994 - 1998 

No 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Bidang Usaha 
Industri T e m ~ e  
Industri Kue Basah 
Industri Minvak Makan 

7 
8 

Sumber: Data skunder, Tahun 1997 (Diolah) 

Hasil perhitungan pada Tabel 4.16 memperlihatkan bahwa tidak seluruh 

komoditilusaha ekonomi masyarakat yang tergolong basis. Usaha produksi yang 

tergolong basis adalah usaha industri tempe, kerupuk, tahu, taoco, alat dapur dari kayu, 

rotan dan bambu. Secara teoritis, kelima bidang usaha tersebut hams mendapat perhatian 

lebih besar dengan sentuhan kebijaksanaan yang lebih fokus. Diperkirakan masing- 

masing bidang usaha basis yang terdapat sub sektor produksi IHPK memiliki potensi 

Rerata LQ 
1-80 
0,90 
0.25 

Industri Kerupuk 
Industri Minuman Ringan 
Industri Tahu 

9 
10 

1,50 
0,30 
2-10 

Industri Touco 
lndustri Alat Dapur dari kayu, Rotan dan I3ambu 

3,20 
3,40 

lndustri Tepung 
Industri Berbagai Macam Es 

0,40 
0,45 



yang relatif berbeda dan segmen serta pasarnya juga relatif berbeda. Karena studi yang 

lebih bersifat mikro dalam menbwji segala aspek yang terkait dengan kelima bidang 

tersebut sangat diperlukan, mulai dari aspek yang bersifat teknik produksi, aspek 

permodalan, aspek pemasaran, aspek sumberdaya manusianya dan aspek kebijaksanaan. 

2.3 Sektor Tersier 

Pada sektor ini terdapat empat sub bidang produksi seperti diperlihatkan pada 

Tabel 12. Secara umum hasil perhitungan indeks LQ sektor ini tidak termasuk kategori 

sektor basis, tapi rerat nilai indeks LQ nya lebih tinggi dari sektor tersier. Hasil 

perhitungan ini dapat memberikan indikasi bahwa sektor tersier lebih potensial dari 

sektor skunder dalam struktur perekonomian Kodya Sawahlunto. Dalam tafsiran lain, 

kelihatannya Kodya Sawahlunto karakteristiknya lebi h diwarnai oleh sektor jasa 

ketimbang sektor lainnya seperti sektor pertanian dan industri. 

Secara lebih spesifik Tabel 12 memperlihatkan hasil perhitungan indeks LQ 

setiap sub sektor yang tcrdapat pada sektor Tersicr. Hasil perhitungan memperihatkan 

bervariasinya indeks LQ antar sub sektor produksi Tersier. Jika ditelusuri, ternyata dari 

13 sub sektor produksi yang terdapat pada sektor ini hanya sub sektor produksi jasa 

swasta yang memiliki indeks LQ lebih besar dari satu (1,67). Sedangkan sub sektor jasa 

secara keseluruhan nilai indeks LQ nya hampir mendekati satu (0,96). Angka ini dapat 

ditafsirkan bahwa sub sektor jasa swasta yang terdiri dari bidang usaha jasa sosial dan 

kemasyarakatan, jasa hiburan dan jasa perseorangan dan rumah tangga cukup potensial 

dikembangkan dalam struktur perekonomian Kodya Sawahlunto. Tingginya nilai indeks 



LQ sub sektor jasa ini ternyata didukung oleh kemampuan sub sektor tersebut dalam 

menghasilkan nilai tambah. Selama periode analsisi (1994 - 1998) sub sektor jasa swasta 

menghasilkan nilai tambah rerata sebesar Rp 14.154, 25 juta. Nilai tambah ini jauh lebih 

besar dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan oleh sub sektor lembaga 

keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan, hanya sebesar Rp 8.17 1,46 juta. 

Sub sektor lainnya dengan nilai indeks LQ mendekati satu adalah sub sektor 

perbankan lembaga keuangan non Bank dan jasa secara umurn. Diharpkan ketiga sub 

sektor ini dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi pada masa datang sehingga mampu 

berperan sebagai sekotr basis. 

Kinerja sektor tersier sangat erat kaitannya dengan perkembangan yang 

dicapainya dalam ha1 unit usaha, penyerapan tenaga kerin, skala usaha darl produktivitns 

usaha. Gambaran tentang ha1 ini dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 4.17 Unit Usaha, Tenaga Kerja dan Skala IJsaha Sektor Produksi Tersier di 
Kodya Sawahlunto, Tahun 1986 - 1996 

[ 4 1 Jasa 1209 [ 915 I 15.9 1 362 1 1291 1 13,5 I 1 [ I  1 
Sumber: Sensus Ekonmi, 1996 

Keterangan : 
UU = Unit Usaha 
TK = Tenaga Kerja 
SKU = Skala Usaha 
L,G& = Liastrik Gas dan Air 
Ba = Bangunan 
R = Perdagangan Hotel dan Restouran 
T&K = Transportasi dan Komunikasi 
K = Le~nbanga Keuangan 



CI = Pcrtumhuhan 
R = Rumaha Tangga 
K = Usaha Skala Kecil 
M = Uasaha Skala Menengah 
B = Usaha Skala Besar 

Data pada Tabel 4.16 memperlihatkan bahwa seluruh sub sektor produksi tersier 

selama priode analisis selalu menunjukan perkembangan, baik dalam ha1 unit usaha 

maupun penyerapan tenaga kerja. Namun perkembangan unit usaha yang sangat 

signifikan terjadi pada sektor perdagangan, transportasi dan komonikasi dan jasa. 

Demikian juga halnya dengan pcrkembangan kemampuan dalam menyerap tenaga kerja. 

Perkembangan penyerapan tenaga kerja terjadi pada sektor jasa (1 3,57%), dii kuti oleh 

sektor perdagangan (12,82%) tapi secara absolut penyerapan tenaga kerja yang relatif 

besar terjadi pada sektor perdagangan (3542 orang pada tahun 1996). Dalam ha1 ini 

kemampuan menyerap tenaga kerja per unit usaha, ternyata yang paling tinggi adalah 

sektor lembaga keuangan (7 orang per unit usaha), diikuti sektor transportasi dan 

komonikasi (3 orang per unit usaha), sedangkan sektor perdagangan hanya lebih kurang 2 

orang. 

Dalam ha1 skala usaha, semua sub sektor produksi yang tcrdapat dalam scktor 

tersier sebahagian besar berskala kecil dan nunah tangga (tenaga kerja kurang dari 20 

orang). Skala usaha kecil dan rumah tangga cenderung berproduksi secara tradisional dan 

dengan kemampuan manajerial yang relati f rendah. Hal ini cenderung berpengaruh 

terhadap produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan. Ternyata secara keseluruhan 

scktor produksi 'rersier pada tatlun 1994 - I908 hanya mengalami perkembangan 

produktivitas sebesar 0,29% per tahun. 



3. Analisis Dampak Wilayah 

Analisis pada poin 2 hanya me~nperlihatkan keberadaan. sektor-sektor produksi 

dalam struktur perekonomian Kodya Sawahlunto. Ditemukan hahwa sektor produksi 

pertambangan dan penggalian, sektor produksi jasa swasta dan secara lebih parsial sub 

sektor hasil pertanian dan kehutanan dapat berperan sebagai sektor basis. Namun dalam 

  nod el tersebut belu~n terlihat bcrapa besar dampak wilayah yang ditimbulkan oleh 

pengembangan setiap sektor basis terhadap pendapatan wilayah. Analisis dampak 

wilayah ini secara sederhana dapat dilakukan melalui Economic Rase Multiplier. 

Berdasarkan analisis pada Tabel 4.12, sektor produksi yang menunjukan nilai LQ 

yang paling besar adalah sektor produksi pertambangan dan penggalian Oleh karena itu 

pada bahagian berikut ini disajikan koefisien multiplier sektor produksi tersebut. 

Tabe14.18. Multiplier Pendapatan Jangka Pendek Sektor 
Produksi Pertambangan dan Penggalian 
~ a h u n  1994 - 1998 

No Tahun Multiplier 
1 1994 2.08 

1 5  1 1998 1 2,43 
Sumber: Data Skunder, Tahun 1998 (Diolah) 

Data pada Tabel 4.17 memperlihatkan hasil perhitungan multiplier pendapatan 

jangka pendek sektor produksi pertambangan penggalian yang selalu berfluktuasi selama 

periode analisis. Fluktuasi ini sccara langsung bersumbcr dari fluktuasi yang terjadi pada 

nilai tambah sektor produksi ini dan nilai tambah atau total pendapatan wilayah. Jika 



dirata-ratakan selama priode anal is is, diperoleh koefisien multiplier pendapatan jangka 

pendek sektor produksi pertambangan sebesar 2,08. Secara teoritis, angka ini dapat 

ditafsirkan bahwa setiap terjadi perubahan pendapatan pada sektor basis (sektor 

pertambagan dan penggalian) sebesar Rp 1, lnelalui proses multiplier pendapatan 

wilayah (Kodya Sawahlunto) akan berubah sebesar Rp 2,08. Persoalan bet-ikutnya adalah 

berapa besar terjadi perubahan pendapatan wilayah ini sangat ditentukan oleh nilai 

perubahan pendapatan yang terjadi pada sektor basis dan nilai indeks koefisien mutiplier 

pendapatan sektor tersebut. Jika kedua besaran angka ini dikalikan maka diperoleh nilai 

pertumbuhan pendapatan wilayah yang bersumber dari perubahan pendapatan sektor 

basis. Hasil perhitungan ini dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabe14.19. Pertumbuhan Pcndapatan Jangka Pcndck Wilayah Kodya Sawahlunto, 
Tahun 1994 - 1998 

I I I I I 

Sumber: PDRB Kodya Sawahlunto, 1994 - 1998 (diolah) 

Tahun 

Hasil perhitungan pada Tabel 4.18 memperlihatkan bahwa besarnya angka 

pertumbuhan pendaptan wilayah yang bersu~nber dari sektor basis sangat ditentukan oleh 

MS 

pertumbuhan pendapatan yang terjadi pada sektor basis itu sendiri dan nilai koefisien 

dYB (Rp Jutaan) dY SR (Rp Jutaan) 



multiplier pendapatan sektor basis. Namun yang paling berperan adalah nilai 

pertumbuhan pendapatan sektor basis dan besaran ini pada gilirannya juga akan 

menentukan nilai indeks koefisien multiplier itu sendiri. Hasil perhitungan pada Tabel di 

atas memberikan implikasi bahwa pertumbuhan pendapatan pada wilayah tertentu sangat 

dipengaruhi oleh perubahan pendapatan yang terjadi pada sektor basis. Atas dasar 

pertimbangan ini, barangkali Glasson (1986: 79) menggemukakan keyakinan bahwa 

sektor basis dalam struktur pertumbuhan wilayah tertentu berperan sebagai penggerak 

utama dalam proses percepatan pembangunan wilayah. Karenanya menurut Glasson, 

sektor basis tersebut harus diprioritaskan pengembangannya pada setiap wilayah. Dengan 

prioritas ini berarti kita telah mengembangkan sektor produksi yang sesuai dengan 

potensi wilayah. Pada gilirannya ha1 ini akan dapat menciptakan efisiensi dan optimalitas 

dalaln pcmanfaatan su~nberdaya. lmplikasi lain dari tcmuan ini  adalah setiap wilayah 

hams berupaya mencari sumber pertumbuhan baru sebagai lokomatif perekonomian 

daerah. Fokus pencarian sumber pertumbuhan tersebut hams diarahkan pada sektor 

produksi basis. Ketergantungan pada satu sektor produksi dengan karakteristik input 

unrenewuhle resources dapat mengarah kepada pembentukan fondasi ekonomi makro 

regional yang tidak kuat (labil), sehingga klasifikasi daerah ini menurut tipologi klassen 

termasuk daerah maju tapi tertekan (priode 1994 - 1998), sedangkan pada sebelumnya 

(1988 - 1992) terrnasuk daerah maju dan tumbuh secara cepat. Secara umum sektor 

produksi yang termasuk sektor basis adalah sektor produksi primer. Namun secara lebih 

spesifik sektor produksi basis terdiri dari sub sektor pertambangan dan penggalian, sub 

sektor produksi industri hasil pertanian dan kehutanan. 



VAP Y 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1 .  Dilihat dari segi tata ruang wilayah, Kodya Sawahlunto menghadapi kendala yang 

bersifat alamiah (teruta~na sekali keterisolasian daerah).,Oleh karena itu sangat 

perlu diupayakan oleh Pemerinntah Daerah Kodya Sawahlunto penggkajian beberapa 

sub wilayah di daerah ini yang sangat potensial dijadikan sebagai pusat perturnbuhan 

dan pelayanan wilayah lainnya, selain kota Sawahlunto sebagai pertumbuhan dan 

pelayanan. Pusat pertumbuhan tersebut diharapkan mampu berperan sebagai 

perantara yang menghubungkan Kodya Sawahlunto dengan pusat pertumbuhan 

Propinsi dan Daerah Tingkat 11 tetangga. Disamping itu pusat pertumbuhan ini juga 

dapat berperan merangsang pertumbuhan daerah hinterland yang pada gilirannya 

dapat memacu aktivitas ekonomi masyarakat. Diperkirakan dua sub wilayah di 

daerah ini yang sangat potensial dijadikan sebagai pusat pertumbuhan daerah adalah 

daerah Muora Kalaban dan daerah Talawi. Upaya menjadikan kedua daerah ini 

sebagai pusat pertumbuhan diperkirakan dalam prosesnya akan dapat menciptakan 

sumber pertumbuhan baru bagi daerah Sawahlunto. Secara konkrit dan oprasional 

kedua sub wilayah tersebut diperkirakan potensial untuk dijadikan sebagai pusat 

perdagangan. Sebagai langkah awal Pemerintah Daerah Kodya Swahlunto hams 

berupaya secara, maksimal untuk mencari investor dalam upaya mengembangkan 



Muara Kalaban dan Talawi sebagai pusat perdagangan bagi daerah hinterland. 

Pengembangan kedua sub wilayah tersebut harus didahului dengan membangun pasar 

yang repsentatif. Khusus untuk daerah Muaro Kalaban, kelihatannya perlu 

diupayakan pencarian investor untuk membangun restoran yang juga hams 

repsentatiif. 

2. Persoalan fundamental yang dihadapi Kodya Sawahlunto pada masa mendatang adalah 

struktur pertumbuhan daerah yang sangat didominasi oleh sektor pertambangan dan 

penggalian. Kondisi ini berimplikasi sangat luas terhadap fondasi ekonomi makro 

regional dan pemerataan. Karenanya, sangat perlu dilakukan upaya dan kebijaksanaan 

yang konlcrit dan operasional untuk mengindentifikasi sumber-sumber pertumbuhan 

baru bagi daerah Kodya Sawahlunto. Artinya, Pemerintah Daerah harus mampu 

menciptakan dan mengembangkan sektor-sektor produksi yang memiliki basis yang 

relati f kuat selai n sektor produksi pertambangan dan penggal ian. Sesuai dengan hasil 

yang ditunjukkan oleh studi ini, arah pengkajian hams diperioritaskan pada sektor 

produksi basis. Ada dua produksi basis selain pertambangan dan penggalian yaitu 

sektor jasa swasta dan sub sektor industri hasil pertanian dan kehutanan. Mengingat 

sebahagian besar penduduk berdomisili di daerah pedesaan dan dengan mata 

pencaharian utama pertanian, maka sangat diperlukan kebijaksanakan pengembangan 

yang hams difokuskan pada sub sektor industri hasil pertanian dan kehutanan. 

Diperkiraakan pengembangan sub sektor industri tersebut, disamping dapat berfungsi 

sebagai sumber pertumbuhan baru dan dapat meningkatkan kemandirian daerah, juga 

berimplikasi sangat nyata terhadap upaya pembentukan struktur perekonomian 



wilayah yang berbasis kerakyatan. Beberapa langkah dan kegiatan yang harus 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kodya Padang adalah sebagai berikut: 

a. Mengindentifikasi seluruh komoditas yang termasuk dalam sub bidang produksi 

pertanian dan kehutanan yang layak dikembangkan sebagai komoditi industri dan 

perdagangan. Secara operasional Pemerintah Daerah hams melakukan studi 

kelayakan usaha per komoditi yang diperkirakan layak penrngembangannya. 

I b. Bertitik tolak dari hasil pendentifikasian komoditi dan kelayakan usaha, pada tahap 

berikutnya Pemerintah Daerah secara mikro harus melakukan penguatan 

kelembagaan usaha. 

c. Dalam proses penguatan kelembangaan usaha Pemerintah Daerah melalui dinas 

terkait hams membuat data base tentang komoditi yang akan dikembangkan sebagai 

basis ekonomi rakyat. 
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