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ABSTRAK 

 

PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN EKONOMI DAERAH DALAM 

RANGKA PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH 

 

 Krisis ekonomi 1997/1998 telah melahirkan konsensus nasional untuk 

memutar haluan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem 

desentralisasi.  Perubahan sistem pemerintahan tersebut dilandasi asumsi 

gagalnya pemerintahan yang sentralistis dalam mempertahankan perekonomin 

Indonesia dari badai krisis ekonomi. Dominasi Pemerintah Pusat dalam 

perumusan dan implementasi kebijakan dianggap sebagai titik lemah dalam 

sistem kebijakan nasional. Pemerintah Pusat memiliki keterbatasan informasi 

kebutuhan masyarakat serta rentang kendali manajemen pemerintahan. 

Sementara itu, pemerintah daerah dihadapkan pada keterbatasan kewenangan 

dalam mengatasi berbagai persoalan publik. Alhasil, goncangan ekonomi 

(economic shock) pada skala regional dengan mudahnya meluluhlantakkan 

sendi-sendi perekonomian Indonesia 

 Desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat menjadi solusi 

terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi Indonesia. Kebijakan ini tentunya 

tidak hanya dirancang untuk melimpahkan kewenangan pusat ke daerah serta 

meningkatkan kapasitas fiskal daerah tetapi juga diharapkan dapat mengatasi 

persoalan pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat mengembalikan 

keadaan Indonesia dari kondisi keterpurukan ekonomi yang sangat menyakitkan 

rakyat. 

 Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan kembali (re-mainstreaming) 

pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan desentralisasi. Dengan 

kata lain, desentralisasi dijadikan arena percepatan pembangunan ekonomi 

daerah melalui kebijakan perekonomian daerah yang efektif.  

 Pembangunan Ekonomi Daerah merupakan  suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya - sumber daya 

yang ada dan  membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan 
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swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah 

tersebut.  

 Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada 

penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada 

kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan  

menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya 

fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan 

inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan 

untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan 

kegiatan ekonomi.  

 Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama 

untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan 

masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan 

daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya 

dan dengan menggunakan sumberdaya-sumberdaya yang ada harus mampu 

menaksir potensi sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk merancang  

dan membangun perekonomian daerah.     

 Dalam rangka pembangunan ekonomi daerah diperlukan penyusunan 

model pengembangan kapasitas pembangunan ekonomi daerah yang didasarkan 

pada analisis penentuan sektor penting yang mempunyai pengaruh selain 

terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi 

daerah. Untuk menentukan seberapa besar pengaruh sektor tersebut terhadap 

PDRB menggunakan analisis ekonometrika.  

 Hasil pemodelan ekonometrika didapatkan model pengembangan 

kapasitas ini terdiri dari: Model pengembangan kapasitas pengelolaan 

ekonomi daerah menurut sektoral,  dengan melihat sektor-sektor yang 

sangat mempengaruhi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam kontruksi 

model terbaik ini dilakukan iterasi sesuai dengan persyaratan ekonometrika. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai variabel dependent (variabel tergantung) 

dan sektoral sebagai variabel-variabel independent (variabel bebas), yang 

diagregasi menjadi 7 sektor. Adapun ketujuh sektor tersebut adalah (1) sektor 

pertanian (pertanian, peternakan, perikanan kelautan, dan perkebunan serta 
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kehutanan), (2) sektor pertambangan dan penggalian, (3) sektor industri 

pengolahan, (4) sektor listrik, gas dan air bersih, (5) sektor bangunan, (6) sektor 

perdagangan, hotel dan restoran, dan (7) sektor jasa-jasa (angkutan, 

komunikasi, keuangan, sewa, jasa perusahaan dan jasa lainnya). Model 

Pengembangan Kapasitas Ekonomi Regional terhadap Pendapatan, 

Dalam kontruksi model pengembangan kapasitas pengelolaan ekonomi regional 

Kabupaten Belitung menggunakan pendekatan pengaruh produk domestik 

regional bruto (PDRB) terhadap pendapatan daerah (PAD/ INC). Pendekatan 

ekonometrika yang digunakan dalam membangun model tersebut dapat 

menjelaskan bahwa pengaruh produk domestik regional bruto total di semua 

sektor berpengaruh positif terhadap pendapatan daerah, yang secara signifikan 

pada level kepercayaan 99% dengan alpha=1%. Model Pengembangan 

Kapasitas Pengelolaan Ekonomi Daerah Terhadap Pertumbuhan 

Ekonomi Regional,  model pengembangan kapasitas pengelolaan ekonomi 

daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional ini sebagai gambaran mengenai 

kapasitas daerah dalam memanfaatkan sumber daya alamnya untuk dapat 

mempercepat pembangunan ekonominya. Upaya pemerintah dalam 

pengembangan kapasitas pengelolaan tersebut ditinjau dari sisi pembangunan 

wilayah tentunya dapat memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

percepatan pembangunan.  Penentuan strategi merupakan langkah awal untuk 

melakukan  pengukuran kinerja, dimana strategi ini memerlukan integrasi 

antara  keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar dapat 

memenuhi kebutuhan stakeholder dalam menjawab tuntutan  perkembangan 

lingkungan strategik dalam upaya pengembangan  ekonomi keakyatan.  

 Strategi pengembangan kapasitas pengelolaan ekonomi daerah dalam 

rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah ditentukan melalui berbagai 

pengembangan potensi ekonomi kerakyatan pada struktur ekonomi wilayah yang 

memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja yang cukup besar guna 

menghasilkan efek yang lebih luas terhadap roda perekonomian secara 

keseluruhan. Selanjutnya program aksi yang ditawarkan berdasarkan 

pertimbangan peraturan otonomi daerah dimana kewenangan dalam 

menjalankan kebijakan berada di level kabupaten/kota.  

 Beberapa komponen pokok yang diupayakan terkait dengan pengelolaan 

ekonomi daerah adalah : membangun daya tarik, yang dimaksud antara lain : 
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penyehatan iklim investasi dan dinamisasi ekonomi daerah. Hal ini merupakan 

salah satu upaya menciptakan kondisi yang kondusif terutama untuk menarik 

investasi baik investasi domestik maupun asing guna menciptakan pertumbuhan 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Membangun daya tahan,  

merupakan kemampuan menyesuaikan diri serta memulihkan diri sektor ekonomi 

dari tekanan faktor ekonomi maupun non ekonomi. Dalam lingkungan yang 

senantiasa berubah dimana peluang dan peluang dapat muncul setiap saat, 

setiap unit ekonomi baik rumah tangga, perusahaan, maupun daerah, perlu 

mempersiapkan diri. Hal yang perlu dilakukan adalah upaya untuk diversifikasi 

usaha dan transformasi produk serta pengembangan kewirausahaan. 

Membangun daya saing adalah mengintegrasikan wilayah administrasi menjadi 

wilayah ekonomi dalam suatu wadah kerjasama antar daerah di bidang kebijakan 

ekonomi, komunikasi informasi, serta kerjasama pemasaran. Sejalan dengan 

strategi di atas, maka kegiatan yang dapat dilakukan adalah membangun daya 

saing ekonomi, antara lain dengan cara mendukung peningkatan produktivitas, 

efisien dan keberlanjutan, mendukung keberlanjutan inovasi potensi unggulan 

serta membangun kemitraan regional. Pembentukan lembaga jaminan kredit 

diperlukan dengan dukungan pemda.  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


