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ABSTRAK 

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP 

PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF 

EKONOMI ISLAM 

 (Studi Pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan) 

 

Oleh : 

Triana 

  

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah 

dan msyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola 

kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu 

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah. 

Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut 

dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah 

(endogenous development), dengan menggunakan potensi sumberdaya lokal. 

Berdasarkan data Statistik Kecamatan Jati Agung dalam Angka tahun 2016  

potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Jati Agung adalah dalam sektor pertanian. 

Rendahnya pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat membuat masyarakat di 

Kecamatan Jati Agung masih bersifat tradisional sehingga masyarakat belum 

memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, di sini lah peran pemerintah sangat 

dibutuhkan.   

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam 

upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan 

potensi ekonomi di Kecamatan Jasti Agung Kabupaten Lampung Selatan dan 

pandangan Ekonomi Islam mengenai hal tersebut. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang 

dilakukan oleh pemerintah setempat dalam  pengembangan potensi ekonomi ini 

dengan memberikan pembinaan atau pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan 

pengetahuan atau wawasan para petani dalam bidang pertanian sehingga petani 

dapat memahami pertanian dengan menggunakan teknologi modern, selain itu 

pemerintah memberikan bantuan-bantuan berupa pemberian pupuk bersubsidi, 

bibit unggul,  dan pemberian bantuan berupa mesin traktor dan mesin pemotong 

rumput untuk pakan hewan ternak milik petani.  Pemerintah Kecamatan Jati 

Agung maupun Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sudah menjalankan 

tugasnya sebagai pemimpin yang mementingkan kemaslahatan masyarakat 

melalui program-program yang telah diberikan guna untuk mengembangkan 

potensi ekonomi di Kecamatan Jati Agung agar potensi yang di miliki ini dapat 

terus terjaga dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kecamatan Jati 

Agung dan sekitarnya. Kemudian saran yang di berikan oleh peneliti adalah 

pemerintah lebih  menigkatkan sarana dan prasarana pertanian agar mendorong 

percepatan pengembangan potensi ekonomi di Kecamatan Jati Agung 



 

  

MOTTO  

 

                               

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
1
 

(QS. An-Anfaal :27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Ma’had Tahfidh Yanbu’ul Qur’an Kudus, Al-Quddus “Al-Qur’an Dan Terjemah”, 

(CV.Mubarokatan Thoyyibah: Kudus).Hlm. 179 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih 

dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari 

kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan 

tersebut diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi 

ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang 

dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah  

“Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan 

Potensi Ekonomi Daerah dalam Persepektif Ekonomi Islam (Studi 

Pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)” 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2
  

2. Peran adalah perangkat tingkatan yang diharapkan dimiliki oleh 

seseorang yang berkedudukan dalam suatu kalangan, dan merupakan 

suatu proses,serta cara perbuatan untuk memahami perilaku yang 

diharapkan dan dikaitkan dengan kedudukan seseorang.
3
 

3. Pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pelayanan-

pelayanan tertentu untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang 

semata-mata bermanfaat untuk daerah. Tujuan pemerintah daerah 

bersifat tata usaha dan ekonomi
4
 

                                                             
2
Hamzah Ahmad, Nanda Santoso. Kamus Pintar Bahasa Indonesia. ( Surabaya: Fajar 

Mulya. 1996), Hlm. 21. 
3
 Moeliono M. Anton, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed.1. (Jakarta: Balai Pustaka, 

1990),Hlm.667. 
4
 Rahardjo Adisasmita, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah,(Yogyakarta: 

Graha Ilmu,2011).Hlm.14. 



 

  

4. Potensi ekonomi daerah merupakan sumber-sumber alam, sumber daya 

buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang dapat 

dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat.
5
 

5. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk 

mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai falah  

berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.
6
 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang 

dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah kemampuan berfikir penulis 

dalam menganalisis atau menguraikan tentang peran pemerintah daerah 

terhadap pengembangan potensi ekonomi daerah di Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten  Lampung Selatan dalam persepektif ekonomi Islam. Dimana 

seperti yang telah kita ketahui bahwa peran pemerintah sangat dibutuhkan 

dalam segala kegiatan pembangunan ekonomi suatu daerah. 

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu bagian dari wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan dengan membawahi 21 Desa dan pada setiap 

Desanya memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda, baik potensi 

ekonomi dari sumber daya manusia maupun potensi ekonomi dari sumber 

daya alamnya. Campur tangan pemerintah biasanya berupa kebijakan-

kebijakan dan pembiayaan yang di berikan kepada daerah dan kebijakan-

kebijakan tersebut harus sesuai dengan syariat islam agar tercipta 

                                                             
5 Tumar Sumihardjo, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan 

Daya Saing Berbasis Potensi Daerah, (Bandung: Fokusmedia,2008).hlm.12 
6
 Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, Ekonomi 

Islam,(Jakarta:Rajawali, 2014),Hlm.19. 



 

  

kesejahteraan di dalam masyarakat Kecamatan Jati Agung kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan memilih judul “Analisis Peran Pemerintah Daerah 

terhadap Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dalam Persepektif 

Ekonomi Islam (studi pada kecamatan Jati Agung kabupaten Lampung 

Selatan” yaitu sebagai berikut: 

1. Secara Objektif 

Pemerintah dan pembangunan diseluruh Indonesia sudah 

memasuki otonomi daerah yang memiliki hakikat bahwa pengelolaan 

pembangunan diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 

daerah. Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan 

daerah serta terjadinya globalisasi kegiatan ekonomi tersebut tentunya 

akan menimbulkan perubahan yang cukup drastis dalam pengelolaan 

pembangunan daerah.  

Pola pembangunan daerah yang selama ini cenderung seragam 

mulai berubah dan bervariasi. Oleh sebab itu pembangunan ekonomi 

daerah tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang dialami 

oleh daerah yang bersangkutan. 

Bagi penulis pentingnya meneliti masalah yang akan diteliti 

terkait dengan judul skripsi ini dikarenakan melihat setiap daerah 

memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda baik dari sumber daya 

manusia, sumber daya alam  maupun dari kondisi gografis suatu daearah. 



 

  

Di mana hal tersebut yang akan mempengaruhi cepat atau lambatnya 

pembangunan pada suatu daerah, untuk itu penulis ingin mengetahui 

secara mendalam peran pemerintah daerah dalam pengembangan potensi 

ekonomi yang di miliki oleh daerah tersebut. 

2. Secara subjektif 

a. Pokok bahasan skipsi ini sesuai berdasarkan jurusan yaitu ekonomi 

Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan 

Lampung. 

b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya 

sumber dari litelatur yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber 

lainya seperti jurnal, artikel dan data yang diperlukan. 

c. Penulis merupakan bagian dari masyarakat Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan yang akan mejadi lokasi penelitian.  

 

C. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional di negara-negara yang mayoritas 

penduduknya muslim pada umumnya berfokus pada pembangunan ekonomi 

dengan memprioritaskan upaya pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan 

ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, 

memeratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi 

regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer 



 

  

ke sektor sekunder dan tersier.
7
 Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat 

dengan peningkatan kualitas dan standar hidup yang diukur antara lain 

melalui Produk Domestik Bruto (PDB)  pada tingkat nasional dan Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah baik provinsi, 

kabupaten maupun kota.  

Indonesia yang mayoritas masyarakatnya muslim melaksanakan 

pembangunan tidak terlepas dari pandangan tersebut. Pembangunan 

nasional harus memperhatikan kondisi masyarakat (mayoritas muslim). 

Namun demikian tetap harus memperhatikan minoritas yang sama-sama 

mempunyai hak dalam menikmati hasil pembangunan. Selain itu, 

pembangunan nasional juga harus memperhatikan kondisi daerah-daerah 

diseluruh Indonesia karena pembangunan daerah tidak bisa di samaratakan 

dengan alasan perbedaan karakteristik, budaya, ekonomi,  keadaan sosial 

dan sebagainya. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari 

pembangunan daerah-daerah yang ada. 

Pemerintahan dan pembangunan di seluruh Indonesia sudah 

memasuki otonomi daerah yang memiliki hahikat bahwa pengelolaan 

pembangunan di serahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 

Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah serta 

terjadinya globalisasi kegiatan ekonomi tersebut tentunya akan 

menimbulkan perubahan yang cukup drastis dalam pengelolaan 

pembangunan daerah. Pola pembangunan daerah yang selama ini cenderung 

                                                             
7
 Mukti Riadi, Analisis Sektor Potensial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi 

Sumatra Selatan, (Bogor: IPB, 2008).Hlm.1. 



 

  

segaram mulai berubah dan bervariasi. Oleh sebab itu pembangunan 

ekonomi daerah tergantung pada potensi dan permasalahan pokok yang 

dialami oleh daerah yang bersangkutan.
8
  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 

pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang 

ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan 

sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi ( pertumbuhan ekonomi ) dalam wilayah 

tersebut.
9
 Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat 

kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan pembangunan 

tersebut pemerintah dapat ikut campur secara aktif maupun secara pasif. 

Selanjutnya masalah-masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah 

terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

didasarkan pada kekhususan daerah yang bersangkutan dengan 

menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya 

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

keputusan, inisiatif-inisiatif yang berasal dari daearah tersebut dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang 

peningkatan kegiatan ekonomi.
10

  

Pemerintah adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk 

mengatur fungsi-fungsi pembangunan dalam masyarakat, bahkan memiliki 

                                                             
8 Aditya Nugraha Putra, Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten  Dan Kota Di Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta,(UIN Syrif  Hidayatullah  Jakarta: 2013).Hlm.2. 
9
 Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi 5 ( Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 

2015),Hlm.374 
10

 Rahardjo Adisasimi,Op.Cit,Hlm.20-21 



 

  

kekuatan untuk memaksa berdasar atas hukum demi tercapainya suatu 

tatanan kehidupan bernegara dan berbangsa. Peranan pemerintah di negara 

berkembang, seperti Indonesia harus diakui sangat besar artinya, bahkan 

harus diakui sebagai unsur pembaharu dan pendorong pembangunan.
11

 

Berdasarkan  pemaparan di atas menunjukan bahwa pemerintah 

daerah juga memiliki peran untuk mengalokasikan sumber daya ekonomi 

yang ada agar pemanfaatannya dapat secara optimal dan mendukung 

efesiensi produksi sesuai dengan peluang dan tantangan yang di hadapi oleh 

suatu daerah agar proses pembangunan di daerah tersebut  lebih cepat untuk 

berkembang. Pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu, 

selaras, serasi dan seimbang,serta diarahkan agar pembangunan berlangsung 

di setiap daerah sesuai dengan prioritas dan potensi ekonomi daerah, dimana 

potensi ekonomi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya memiliki 

perbedaan. Adanya kenyataan bahwa masing-masing daerah memiliki 

potensi, baik alam, sumber daya manusia, maupun kondisi geografis yang 

berbeda-beda, yang menyebabkan ada daerah yang meiliki potensi untuk 

berkembang  secara cepat dan sebaliknya, ada daerah yang kurang dapat 

berkembang karena berbagai keterbatasan yang dimilikinya.
12

  

Maka dari itu untuk penanganannya di perlukan campur tangan dari 

pemerintah daerah tersebut. Seperti halnya pada daerah yang akan diteliti 

oleh penulis yaitu daerah Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 
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 Prijono Tjiptoherijanto, Prospek Perekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi, 

(Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hlm.46 



 

  

Selatan. Pada Kecamatan Jati Agung terdapat 21 Desa yaitu yang akan di 

sebutkan dalam tabel 1.1. di bawah ini.  

Tabel 1.1. 

Nama-Nama Desa/ Kelurahan Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. 

No Desa / Kelurahan Dususn 

1 Banjar Agung 4 

2 Fajar Baru 7 

3 Gedung Agung 4 

4 Gedung Harapan 2 

5 Jatimulyo 10 

6 Karang Anyar 16 

7 Karang Rejo 7 

8 Karang Sari 8 

9 Margakaya 4 

10 Marga Agung 6 

11 Marga Lestari 4 

12 Marga Rejo 4 

13 Margomulyo 6 

14 Purwotani 5 

15 Rejomulyo 6 

16 Sidosari 7 

17 Sidoharjo 4 

18 Sinar Rejeki 9 

19 Sumber Jaya 6 

20 Way Huwi 6 

21 Margodadi 5 

Sumber : Jati Agung dalam Angka, 2016 

 

 

Dimana dari ke 21 Desa yang telah di sebutkan pada tabel di atas 

tentunya setiap Desa/Kelurahan memiliki potensi ekonomi yang berbeda-

beda, baik potensi dari sumber daya alam maupun potensi dari sumber daya 

manusianya yang kemudian dari setiap potensi yang dimiliki tersebut dapat 

di kembangkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kecamatan Jati 

Agung agar pembangunan perekonomian di Jati Agung dapat berlangsung 



 

  

dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari pembangunan ekonomi itu 

sendiri. 

Tabel 1.2.  

Tanaman Di Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan 

 

Sumber : Jati Agung dalam Angka, 2016 

 

Menurut data statistik Jati Agung dalam angka tahun 2016 potensi 

ekonomi Kecamatan Jati Agung  adalah sektor pertanian. Pada tabel 1.2. di 

atas disebutkan bahwa dalam sektor pertanian yang paling besar 

produksinya adalah tanaman sayuran kangkung dan bayam, dengan 

produksi masing-masing  sebesar 125 ton dengan luas tanam sebesar 14 

hektar. Beberapa Desa yang menghasilkan tanaman tersebut, yaitu Desa 

Jatimulyo, Desa Sumberjaya, Desa Margo Lestari dan Desa Marga Agung. 

Kemudian untuk tanaman perkebunan yang paling banyak di Kecamatan 

Jati Agung adalah kelapa sawit, dengan luas panen 1.334 hektar dan 

produksi 16.992 ton. Kemudian kelapa dalam dengan luas area 1.253 hektar 

Tanaman Luas 

Panen 

(Ha) 

Produksi 

(Ton) 

Desa  Penghasil 

Tanaman Sayuran 

 Kangkung Dan 
Bayam 

 

14 

 

125 

Jatimulyo, 

Sumberjaya, 

Marga Lestari, 

Dan Marga 

Agung 

Tanaman Perkebunan 

 Kelapa Dalam 

 Kelapa Sawit 

 

1.253 

1.334 

 

5.640 

16.992 

 

Seluruh Desa Di 

Kecamatan Jati 

Agung 



 

  

dan produksi 5.640 ton. Untuk tanaman kelapa dalam ini menyebar di setiap 

Desa di Kecamatan Jati Agung. 

Tabel 1.3. 

Produksi Kelapa Dalam Kabupaten Lampung Selatan 

 

No Kecamatan Kelapa Dalam 

(Ton)  

1 Natar 3.883,77 

2 Jati Agung 5.055,05 

3 Tanjung Bintang 1.430,20 

4 Tannjungsari 815,00 

Sumber : Jati Agung dalam Angka, 2016 

 

 

Tabel 1.4. 

Produksi Kelapa Sawit Kabupaten Lampung Selatan 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jati Agung dalam Angka, 2016 

 

Tabel di atas memperlihatkan tentang perbandingan tanaman kelapa 

sawit dan kelapa dalam di Kecamatan Jati Agung dengan Kecamatan 

lainnya yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. Jika dilihat dari tabel 1.3. 

produksi tersebut dalam tanaman kelapa dalam jika di bandingkan dengan 

Kecamatan lain  maka Kecamatan Jati Agung berada di urutan pertama 

dengan produksi 5.055 ton. Itu menunjukan bahwa produktivitas 

No Kecamatan Kelapa 

Sawit 

(Ton) 

1  Sragi  18.384,00 

2 Merbau Mataram 3.660,90 

3 Jati Agung  2.637,34 

4 Palas 2.548,74 



 

  

perkebunan kelapa dalam di Kecamatan Jati Agung mempunyai 

produktivias yang paling tinggi.  

Sedangkan untuk perkebunan Kelapa sawit di Kecamatan Jati Agung 

jika dilihat dari jumlah produksi sebesar 2.637 ton, maka Kecamatan Jati 

Agung berada di urutan ketiga, hal ini menunjukan bahwa perkebunan 

kelapa sawit di Kecamatan Jati Agung memiliki produktivitas yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Lampung 

Selatan. Berdasarkan data tersebut dapat di lihat bahwa Kecamatan Jati 

Agung memiliki potensi yang cukup baik dalam sektor pertainan pada sub 

sektor perkebunan dan sub sektor tanaman bahan makanan (sayuran). 

Kemudian menurut data statistik Jati Agung dalam angka tahun 2016 

juga di sebutkan bahwa di dalam sektor pertanian tidak hanya sub sektor 

tanaman bahan makanan (sayuran) dan sub sektor perkebunan saja yang 

memiliki potensi bagus untuk di kembangkan oleh pemerintah daerah 

namun ada sub sektor lain yaitu sub sektor peternakan. Untuk sub sektor 

peternakan Populasi ternak sapi potong Kecamatan Jati Agung cukup besar 

jika dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten 

Lampung Selatan, berada di urutan kedua yaitu sejumlah 19.398 ekor atau 

sebesar 18,65 persen dari jumlah populasi sapi potong di Kabupaten 

Lampung Selatan. 

Kecamatan Jati Agung memiliki potensi yang cukup bagus untuk 

ternak sapi potong, dari jumlah populasi ternak sapi potong tersebut 

seluruhnya ternak sapi perorangan milik masyarakat, belum ada perusahaan 



 

  

atau PT yang mengelola penggemukan sapi potong di Kecamatan Jati 

Agung. Desa/kelurahan di Kecamatan Jati Agung dengan jenis ternak 

sapinya terbanyak adalah Karang Anyar, Jatimulyo, Margakaya dan Marga 

Agung. Tentu hal ini memerlukan perhatian yang cukup serius dari 

pemerintah Kabupaten  Lampung Selatan terutama pada Kecamatan Jati 

Agung. Oleh sebab itu agar potensi  bagus yang dimiliki oleh Kecamatan 

Jati Agung ini tetap stabil bahkan dapat berkembang menjadi lebih baik dan 

dapat menjadi daya saing dengan daerah lain maka pemerintah daerah bisa 

mengambil sikap dan kebijakan terhadap sektor tersebut dengan lebih tepat.  

Masalah yang melanda Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan berhubungan dengan potensi ekonomi yaitu masih rendahnya 

pengetahuan masyarakat dalam bidang pertanian sehingga mengakibatkan 

maskyarakat di Kecamatan Jati Agung masih banyak yang bersifat 

tradisional yang kemudian membuat masyarakat belum memanfaatkan 

potensi ini secara optimal. 

Pemerintah daerah dengan masyarakat harus mengelola serta 

memanfaatkan potensi ekonomi yang sudah ada. Dan dalam penanganannya 

pun harus disesuaikan dengan wilayah atau daerah yang bersangkutan, yaitu 

pemerintah daerah harus menyususn rencana pembanguana daerah. Rencana 

pembangunan tersebut disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA).  

 

 



 

  

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 30:  

                               

                                  

 

Artinya: “ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para 

Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan 

(khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 

menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji 

Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku 

mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."
13

 

 

Allah telah menyediakan semua yang dibutuhkan manusia sehingga 

sebagai khalifah, manusia bertugas mengelola apa yang telah Allah 

sediakan di muka bumi. Semua yang halal dapat menjadi hak milik manusia 

yang akan dipergunakan untuk menyejahterakan kehidupan mereka. Dan 

dalam mempergunakan hak miliknya tentu tidak boleh bertentangan dengan  

syariat yang ada. Berdasarkan pemaparan tersebut maka dari itu penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran pemerintah daerah 

terhadap pengembangkan potensi ekonomi daerah di tinjau dalam 

persepektif Ekonomi Islam. Dimana  penelitian ini dilakukan dengan tujuan 

agar penulis dan pembaca mengetahui bagaiman peran pemerintah daerah 

dalam mengembangkan potensi yang sudah ada di daerah yang akan 

diteliti. Maka penulis mengambil judul penelitian “Peran Pemerintah 

Daerah Terhadap  Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Dalam 

Persepektif Ekonomi Islam”.   
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia 
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D. Batasan Masalah 

Dari latar belakang masalah yag diuraikan di atas maka penulis 

menetapkan batasan masalah pada sektor pertanian dengan sub sektor 

perternakan, sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan sub 

sektor  perkebunan pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan.  

 

E. Rumusan Masalah 

Dilihat berdasrkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana peran pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi 

ekonomi daerah pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan? 

2. Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap peran pemerintah 

dalam pengembangan potensi ekonomi daerah  pada Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan? 

 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Untuk memahami secara mendalam peran pemerintah daerah 

terhadap pengembangan potensi ekonomi daerah pada Kecamatan 

Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 



 

  

b. Untuk memahami secara mendalam pandangan Ekonomi Islam 

terhadap peran pemerintah dalam pengembangan potensi ekonomi 

daerah pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapakan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan : yang pertama bagi akademisi, semberikan 

sumbangsih hasil pemikiran tentang peran pemerintah daerah 

terhadap pengembangan potensi ekonomi daerah dalam 

perseprktif ekonomi islam pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan. Yang kedua, bagi penulis menambah wawasan 

mengenai peran pemerintah daerah terhadap pengembangan 

potensi ekonomi daerah dalam perseprktif ekonomi islam pada 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, selain itu 

juga penulis dapat memenuhi tugas study yang sedang tempu. 

b. Secara praktis, peneitian ini diharapkan dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan. Pertama, bagi pemerintah daerah sebagai 

bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam menentukan 

kebijakan ekonomi terkait dengan pengembangan potensi 

ekonomi daerah. Kedua, bagi masyarakat umum khususnya 

masyarakat Jati Agung dan sekitarnya agar memahami tentang 

potensi-potensi yang dimiliki oleh Jati Agung serta masyarakat 

dpat mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi Jati 

Agung. 



 

  

G. Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini  mengenai peran pemerintah daerah terhadap 

pengembangan potensi ekonomi daerah telah dilakukan peneliti 

sebelumnya, yaitu dilakukan oleh Nano Prawoto yang merumuskan tentang 

pengembangan potensi unggulan sektor pertanian
14

 yang dikaji oleh peneliti 

adalah pada sub sektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan dan 

perikanan di Kabupaten Karimun. Hasil penelitian ini yaitu pengembangan 

potensi unggulan melalui pemberdayaan agribisnis pertanian yang mengarah 

pada peningkatan kemampuan  dan kemandirian sumber daya manusia 

(SDM) pertanian dan pemanfaatan teknologi yang ada.  

Penelitian ini sebelumnya juga dilakukan oleh Etika Arti Susanti, 

Imam Hanafi, Dan Romula Adiono dengan judul penelitian yaitu 

pengembangan ekonomi lokal dalam sektor pertanian studi pada Kecamatan 

Pagelaran Kabupaten Malang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 

pengembangan ekonomi lokal di kecamatan pagelaran memberikan dampak 

yang positif dimana dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini 

tercipta lapangan kerja baru sehingga meningkatkan perekonomian 

masyarakat sekitar.
15

 Terdapat juga peneliti terdahulu lain yaitu Nailatul 

Husna, Irwan Nor, dan Mochammad Rozikin dengan judul analisis 

pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah 

di Kabupaten Gersik. Hasil dari penelitian ini adalah yang paling potensial 
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Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Univesitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010). 
15 Etika Arti Susanti, Imam Hanafi, Dan Romula Adiono, “Pengembangan Ekonomi 

Lokal Dalam Sektor Pertanian Studi Pada Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang”. (Jurnal 

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang).   



 

  

dikembangkan di Kabupaten Gersik yaitu, sektor industri pengolahan; 

listrik, gas, dan air bersih; serta sektor pertambangan dan penggalian. 

Sedangkan dukungan pemerintah Kabupaten Gersik dilihat dari RPJPD Dan 

RPJMD serta alokasi APBD cenderung memprioritaskan pada sektor yang 

kurang potensial seperti perdagangan, hotel, dan restoran serta pertanian.
16

 

Tabel 1.4.  

Ringkasan Tinjauan Pustaka 

 

Peneliti 

terdahulu 

Judul penelitian Metode Hasil penelitian 

Nano prawoto, 

univesitas 

muhammadiyah 

yogyakarta, 2010. 

Pengembangan 

potensi unggulan 

sektor pertanian. 

Analisis 

location 

quotient, 

analisis shife 

share, dan 

analisis swot.  

Pengembangan 

potensi unggulan 

melaluli 

pemberdayaan 

agribisnis 

pertanian yang 

mengarah pada 

peningkatan 

kemampuan  dan 

kemandirian 

sumber daya 

manusia (SDM) 

pertanian dan 

pemanfaatan 

teknologi yang 

ada. 

Etika Arti 

Susanti, Imam 

Hanafi,Dan 

Romula Adiono, 

Fakultas Ilmu 

Administrasi, 

Universitas 

Brawijaya, 

Malang. 

Pengembangan 

ekonomi lokal 

dalam sektor 

pertanian studi 

pada Kecamatan 

Pagelaran 

Kabupaten 

Malang. 

Pendekatan 

kualitatif. 

Pengembangan 

ekonomi lokal di 

kecamatan 

pagelaran 

memberikan 

dampak yang 

positif dimana 

dengan adanya 

pengembangan 

ekonomi lokal ini 

tercipta lapangan 

                                                             
16 Nailatul Husna, Irwan Nor, Dan Mochammad Rozikin,” Analisis Pengembangan 
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Jurusan Administrasi Publik, FIA, Universitas Brawijaya ,Malang). 



 

  

kerja baru 

sehingga 

meningkatkan 

perekonomian 

masyarakat 

sekitar. 

Nailatul Husna, 

Irwan Nor, dan 

Mochammad 

Rozikin, Fakultas 

Ilmu 

Administrasi, 

Universitas 

Brawijaya, 

Malang. 

Analisis 

pengembangan 

potensi ekonomi 

lokal untuk 

menguatkan daya 

saing daerah di 

Kabupaten 

Gersik. 

Pendekatan 

kuantitatif 

deskriptif, 

metode location 

quotient dan 

shife share. 

Yang berpotensi 

di Kabupaten 

Gersik yaitu, 

sektor industri 

pengolahan; 

listrik, gas, dan air 

bersih; serta 

sektor 

pertambangan dan 

penggalian. 

Sedangkan 

dukungan 

pemerintah 

Kabupaten Gersik 

cenderung 

memprioritaskan 

pada sektor yang 

kurang potensial 

seperti 

perdagangan, 

hotel, dan restoran 

serta pertanian. 

 

H. Metode Penelitian 

Untuk menghindari dan memahami suatu permasalahan agar hasil 

penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal 

sebagaimana diharapkan maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan 

suatau metode dalam melaksanakan penelitian. Dalam penelitian ini 

digunakan metode pengumpulan pengelolaan dari analisa data, sebelum 

menjelaskan metode tersebut akan diuraikan terlebih dahulu cara 

memperoleh data.  



 

  

1. Jenis dan sifat Penelitian 

a. Jenis penelitian  

Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field 

research). Yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dalam 

kancah yang sebenarnya.
17

 Karena pada dasarnya penelitian 

lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggali 

data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Sehingga 

dengan metode ini akan mendapatkan informasi-informasi dan data 

yang terdapat di dalam pemerintahan daerah Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan tentang potensi ekonomi yang 

dimiliki Kecamatan Jati Agung.  

b. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriftif, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atu 

uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin tanpa ada perlakuan 

terhadap objek yang diteliti . Penelitian  kualitatif adalah suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan  pada 

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah 

sosial.
18

 Dalam pendekatan ini penulis mengembangkan 

permasalahan-permasalahan studi pada situasi dan kondisi yang 

secara alami dari responden serta memberikan laporan terperinci 
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untuk memperoleh kebenaran dalam bentuk dukungan data empiris 

lapangan. Bentuk penelitian kualitatif yang akan digunakan peneliti 

karena untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah 

terhadap pengembangan potensi ekonomi dalam persepektif 

ekonomi islam. 

2. Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data
19

. Data  yang dimaksud di sini adalah data 

yang di peroleh melalui wawancara peneliti kepada ibu Amelia 

selaku Kepala Bagian Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Selatan, bapak Jumino 

selaku Kepala BP3K (Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 

Perkebunan dan Kehutanan) Kecamatan Jati Agung, bapak Nur 

selaku KUPT (Kepala Unit Pelaksanaan Teknis ) Peternakan 

Kecamatan Jati Agung  sesuai dengan bidang yang akan penulis 

teliti. 

b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang 

lain atau lewat dokumen.
20

 Data yang akan diperoleh dari 

penelitian ini berupa dokumen, yaitu data statistik dari Badan Pusat 

Statistik (BPS) tahun 2016 Kabupaten Lampung Selatan, data 
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statistik (BPS) tahun 2016 Kecamatan Jati Agung, dokumen 

Kecamatan Jati Agung tahun 2014-2017, dokumen Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Lampung Selatan , dan buku-buku yang berkaitan dengan peran 

pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi ekonomi 

daerah, jurnal, skripsi, serta data lainnya yang dapat membantu 

agar data menjadi relevan dalam penelitian ini. 

3. Metode Pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode 

untuk mengumpulkan data. Adapun metode-metode yang digunakan 

adalah sebagai berikut :  

a. Metode wawancara (interview) 

Wawancara (interview) adalah suatu percakapan Tanya 

jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan, antara dua 

orang atau lebih yang duduk secara fisik mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan dan 

diarahkan suatu masalah. 
21

 Jenis interview yang penulis gunakan 

adalah interview bebas terpimpin yaitu interview yang membuat 

pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Pedoman interview 

berfungsi sebagai pengendali jangan sampai proses interview 

kehilangan arah.
22
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Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh data atau 

informasi yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam 

mengembangkan potensi ekonomi daerah pada Kecamatan Jati 

Agung Kabupaten Lampung Selatan. Wawancara atau interview 

ini di lakukan oleh peneliti kepada ibu Amelia selaku Kepala 

Bagian Ekonomi BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan, bapak 

Jumino selaku Kepala BP3K Kecamatan Jati Agung, bapak Nur 

selaku KUPT Peternakan Kecamatan Jati Agung sesuai dengan 

bidang yang akan penulis teliti yaitu tentang pengembangan 

potensi ekonomi daerah Kecamatan Jati Agung. 

b. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data 

melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku 

yang berkaitan tentang masalah penelitian.
23

 Metode dokumentasi 

ini biasanya melalui hasil rekaman, dokumen, catatan harian, 

laporan, flashdisk, serta website resmi lainnya. 

c. Observasi   

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data, 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap gejala atau fenomena pada objek penelitian. Metode 

observasi digunakan untuk membutikan data yang diperoleh 

selama penelitian dengan menerapakan metode observasi 
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nonpartisipan, dimana peneliti berlaku sebagai pengamat dan 

tidak ambil bagian dalam aktivitas yang dilaksanakan.
24

 Teknik 

ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung, hal 

ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana 

pemerintah daerah dalam  pengembangan potensi ekonomi daerah 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.     

4. Populasi Dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
25

 Berdasarkan pengertian tersebut, maka populasi 

dalam penelitian ini adalah Kecamatan Jati Agung Kabupaten 

Lampung Selatan di mana Kecamatan Jati Agung memiliki 21 desa 

dan  21 desa tersebut merupakan populasi dari penelitian ini. 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Dalam penentuan sampel peneliti 

menggunakan teknik sampling jenuh yaitu teknik penentuan 

sampel  bila semua anggota populasi digunakan sebagai sempel. 
26
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Berdasarkan pernyataan di atas maka seluruh desa di Kecamatan 

Jati Agung diambil sebagai sempel oleh peneliti.  

5. Pengolahan Data  

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan 

berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Pemeriksaan Data (Editing)  

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup 

lengkap, benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah.  

b. Rekonstruksi Data (Reconstrukting)  

Yaitu menyusun ulang data secara berurutan dan logis sehingga 

mudah dipahami dan diinterpresentasikan.  

c. Sistematika Data (Sistematizing)  

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika 

bahasan berdasarkan urutan masalah. 
27

                                                     

6. Analisis Data 

Menurut sugiyono analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 
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yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.
28

 Dalam 

melakukan analisa data ini digunakan untuk mendapatkan jawaban 

yang sebenarnya dari sebuah penelitian skripsi. Sehingga data perlu 

dianalisa dan dapat ditarik kesimpulan serta saran-saran dari penelitian 

ini.  Pada skripsi ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yang 

cenderung bersifat deduktif, yaitu sebuah penelitian yang berangkat 

dari pengetahuan umum dan dengan bertitik tolak pada pengetahuan 

umum kita hendak menilai kejadian yang khusus.
29
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Pemerintah Daerah  

1. Pengertian Pemerintah Daerah  

Bersamaan dengan kejatuhan rezim orde baru pada tahun 1997, 

dilancarkanlah reformasi sistem politik, yaitu sistem pemerintahan 

sentralistik digantikan dengan sistem pemerintahan desentralistik. Sistem 

sentralistik dianggap tidak sesuai lagi dengan aspirasi masyarakat yang 

berkembang di daerah.  Penyelenggaraan pemerintah yang sentralistik 

pada era orde baru telah membawa dampak pada matinya kreativitas dan 

responsivitas daerah serta tingginya tingkat ketergantungan pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat. Pemerintah demikian dominan terhadap 

daerah-daerah, pola pendekatan sentralistik dan seragam sehingga tidak 

ada keleluasaan daerah untuk menentukan kebijakan daerahnya sendiri. 
30

 

Di era reformasi, pemerintah telah melakukan perubahan penting 

dan mendasar, yang dimaksudkan untuk memperbaiki berbagai kelemahan 

dan kekurangan yang ada serta telah berupaya untuk mengakomodasikan 

berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, yaitu 

diterapkannya sistem pemerintahan yang demokratis, dilaksanakan 

desentralisasi dalam bentuk pemberian otonom kepada daerah-daerah 

untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sesuai dengan aspirasi 

masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Otonomi diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk 

dilaksanakan secara luas,nyata dan bertanggung jawab, berdasar prinsip 

transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (bertanggung jawab).
31

  

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa “pembagian daerah 

Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan 

pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang 

dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, 

dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. 

Penjelasan pasal 18 UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara 

Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan,Indonesia tidak akan 

mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara. 

Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu 

bersifat otonom atau bersifat administratif belaka, semua menurut aturan 

yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang 

bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah, karena di daerah pun 

pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.  

Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi 

sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang 

boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu 

daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Untuk membentuk susunan 

pemerintah daerah-daerah itu, pemerintah bersama-sama DPR telah 
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menetapkan undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok 

Pemerintah di Daerah, yang dilaksanakan dengan Instruksi Mentri Dalam 

Negri No. 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur pokok-pokok 

penyelenggaraan pemerintah daerah otonom dan pokok-pokok 

penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintah pusat di 

daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan 

pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas 

tugas perbantuan. 

UU No. 5 Tahun 1974 kemudian telah diganti dengan UU No.22 

Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
32

 Setelah lebih kurang 5 tahun 

berjalan, pada 15 Oktober 2004 diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 

(UU 32/04) dengan pertimbangan keadaan, ketatanegaraan , dan tuntutan 

penyelenggaraan otonomi daerah.  

Sebagaimana tertuang di dalam konsideran menimbang butir a 

pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa, pemerintahan daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri 

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, 

diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan 
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prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan 

suatu daerah dalam sistem NKRI.
33

 

Dengan demikian perjalanan sejarah penyelenggaraan pemerintah 

daerah dapat ditelisik dengan mempelajari undang-undang yang mengatur 

tentang pemerintahan daerah. Namun dengan demikian, seluruh undang-

undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah mempunyai arah 

kebijakan menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan 

mengembangkan sumber daya produktif di daerah.  

Pemberian otonomi yang luas kepada daerah  diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 

pelayanan, pemberdayaan, dan peranserta masyarakat melalui 

penyelenggaraan pemerintahaan. Selain itu, kebijakan otonomi yang luas 

diberikan untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan 

kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus 

mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada 

kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat harus lebih 

diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk 

mempercepat laju pembangunan daerah.
34
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2. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah  

Tugas dan kewajiban pemerintahan negara merupakan tugas 

tunggal yakni untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang pada 

intinya secara konstitusi tugas dan kewajiban pemerintah negara 

merupakan mandat.
35

 Pemerintah memiliki tanggung jawab yang luas 

sehubungan dengan upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara 

keseluruhan. Tanggung jawab ini pada dasarnya mencakup berbagai tugas 

luas yang bersifat kontekstual, sepanjang berkaitan dengan kewajiban-

kewajiban kolektif dalam menerapkan ajaran islam. Akan tetapi, beberapa 

tugas pokok pemerintah antara lain: (1) menjamin terpenuhinya kebutuhan 

dasar bagi masyarakat; (2) pemerataan distribusi pendapatan dan 

kekayaan; (3) menyusun perencanaan pembangunan ekonomi; dan (4) 

mengambil berbagai kebijakan ekonomi dan nonekonomi yang relevan 

bagi perwujudan falah masyarakatnya.
36

 Tugas dan kewajiban 

Pemerintahan Daerah merupakan turunan dari tugas dan kewajiban 

pemerintahan negara. Artinya mandat Pemerintah Negara diemban oleh 

pusat dan daerah. Sebelum membicarakan tugas dan kewajiban daerah, 

terlebih dahulu akan dibahas pembagian urusan pemerintahan. Undang-

undang nomor 32 tahun 2004 (UU 32/04) tentang Pemerintahan Daerah 

telah mengatur urusan pemerintahan, terdapat 6 urusan pemerintahan yang 

menjadi urusan pemerintah dan 16 urusan wajib yang menjadi 

kewenangan daerah, yaitu (pasal 10 ayat 3) dan pasal 14 sebagai berikut : 
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a. Politik luar negri; 

b. Pertahanan; 

c. Keamanan; 

d. Yustisi; 

e. Moneter dan fiskal nasional, dan  

f. Agama 

Selanjutnya urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah 

daerah kabupaten/kota meliputi (pasal 14) :   

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan; 

b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; 

c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat; 

d. Penyedia sarana dan prasarana umum; 

e. Penanganan bidang kesehatan; 

f. Penyelenggaraan pendidikan; 

g. Penanggulangan masalah sosial; 

h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan; 

i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; 

j. Pengendalian lingkungan hidup; 

k. Pelayanan pertahanan; 

l. Pelayanan kependudukan, catatan sipil; 

m. Pelayanan administrasi umum dan pemerintahan; 

n. Pelayanan administrasi penanaman modal; 



 

  

o. Penyelenggaraan dasar lainnya, dan 

p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan 

perundang-undangan 

Daerah yang dimakasud disini adalah sesuai UU No. 32 Tahun 

2004, pada pasal 1 butir 6 dinyatakan “daerah otonom selanjutnya disebut 

daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 

dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri 

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.   

Pasal 1 butir 6 berhubungan dengan pasal yang mengatur hak dan 

kewajiban daerah. Hak daerah diatur di dalam pasal 21 (UU 32/04), dalam 

menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai 8 hak : 

a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 

b. Memilih pimpinan daerah; 

c. Mengelola aparatur daerah; 

d. Mengelola kekayaan daerah; 

e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 

f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam 

dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; 

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan 

h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. 

 



 

  

Adapun kewajiban daerah diatur di dalam pasal 22 sebagai berikut 

:Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai 15 kewajiban, 

yaitu: 

a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan 

kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI; 

b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 

c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 

d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; 

e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 

f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 

h. Mengembangkan sistem jaminan sosial; 

i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 

j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 

k. Melestarikan lingkungan hidup; 

l. Mengelola administrasi kependudukan; 

m. Melestarikan nilai sosial budaya; 

n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan 

sesuai dengan kewenangannya, dan 

o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. 

Butir yang dicetak tebal yaitu “mengembangkan sumber daya 

produktif di daerah”, merupakan pijakan daerah dan sekaligus amanat 



 

  

yang wajib dikerjakan. Artinya daerah telah diberiakan kebebasan untuk 

menggali dan meningkatkan pengembangan sumber daya lokal yang dapat 

dijadikan produk unggulan daerah. Arah kebijakan daerah semestinya 

mengacu ke sana dan daerah berusaha sekuat tenaga dan daya untuk 

mewujudkannya. Pilihan atas produk unggulan daerah sesungguhnya sama 

dengan pilihan sebuah perahu besar yang menjelang karam yang berusaha 

keras untuk menggapai skoci agar penumpang dan awak kapal 

terselamatkan dari bencana,  bila skoci didapat banyak langkah yang yang 

dapat ditempuh, untuk menyelamatkan kapal yang berbendera merah putih 

dengan berlogo pemerintah kabupaten/kota.
37

 

Urusan pemerintah yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi 

dan kekhasan serta potensi yang dimiliki, antara lain pertambangan, 

perikanan, pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
38

 Dalam 

kepemerintahan yang baik dalam konteks mewujudkan otonomi daerah 

yang efektif dan efisien, maka berbagai kebijakan pemerintah daerah 

dalam pembangunan agar diarahkan, terutama untuk meningkatkan 

profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah daerah. 
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B. Peran Pemerintah dalam Perekonomian dan Ruang Lingkup Peran 

Pemerintah  
 

1. Peran Pemerintah dalam Perekonomian 

Pada saat ini secara universal diketahui bahwa dalam rangka 

mengatasi sifat kaku yang melekat di negara terbelakang, pemerintah 

harus memegang peranan positif. Ia tidak boleh berlaku sebagai penonton 

pasif. Problema negara keterbelakang adalah sedemikian besarnya 

sehingga problema itu tidak dapat diserahkan begitu saja kepada 

mekanisme bebas kekuatan-kekuatan ekonomi.  

Perusahaan swasta tidak mampu menyelesaikan problema 

tersebut karena pengertian tersebut tidak ditemui di alam yang modern. 

Karena itu tindakan pemerintah sangat diperlukan bagi pembangunan 

ekonomi negara-negara seperti itu. Untuk mengangkat negara-negara itu 

ke luar dari titik mati stagnasi diperlukan adanya pembaharuan rasio-

ekonomi secara cepat. Pada fase awal pembangunan, investasi harus 

dilakukan di bidang-bidang yang meningkatkan ekonomi eksternal yaitu 

yang mengarah pada penciptaan overhead sosial dan ekonomi seperti 

tenaga, transportasi, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Perusahaan 

swasta tidak akan tertarik melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut 

karena resiko besar dan keuntungannya kecil.  

Dari sini lah timbul kebutuhan untuk menyeimbangkan 

pertumbuhan berbagai sektor perekonomian sehingga penawaran sesuai 

dengan permintaan. Oleh karena itu pengawasan dan pengaturan, oleh 

negara menjadi penting dalam rangka mencapai keseimbangan 



 

  

pertumbuhan. Keseimbangan memerlukan pengawasan atas produksi, 

distribusi, dan komsumsi komoditi. Untuk tujuan ini, pemerintah harus 

merencanakan pengawasan fisik dan langkah-langkah fiskal dan moneter. 

Langkah-langkah ini memang tidak dapat dihindarkan untuk mengurangi 

ketidakseimbangan ekonomi dan sosial yang mengancam negara 

terbelakang. “mengatasi perbedaan sosial dan menciptakan situasi 

psikologis, ideologis, sosial dan politik yang menguntungkan bagi 

pembangunan ekonomi merupakan tugas terpenting pemerintah.
39

 

Sesuai dengan asas Triaspolitika, yaitu eksekutif, legislatif dan 

yudikatif, yang pada dasarnya melaksanakan tugas-tugas 

kepemerintahan, perwakilan (rakyat), dan peradilan. Dalam bidang 

perekonomian, pemerintah mengatur sebaik-baiknya dan berinteraksi 

secara efektif dan responsif, sehingga menghasilkan pertumbuhan 

ekonomi dengan laju pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat yang tinggi. 

Sistem perekonomian diselenggarakan berdasar demokrasi 

ekonomi, yang menerapkan prinsip-prinsip kemantapan, keseimbangan, 

dan berkeadilan. Prinsip utama adalah kemantapan dilaksanakan dalam 

penentuan kebijakan stabilisasi makro ekonomi, stabilitas harga dalam 

pasar yang bersaingan. Ekonomi yang stabil akan memberikan peluang 

bagi pengembangan berbagai kegiatan perekonomian untuk mencapai 

output total yang lebih tinggi, pendapatan masyarakat yang meningkat 
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yang memungkinkan tabungan bertambah besar yang selanjutnya 

disalurkan kepada peningkatan investasi, yang berarti modal bertambah 

besar, yang akan berbengaruh terhadap meningkatnya output total. 

Demikianlah berproses semakin bertambah meningkat yang berarti 

terjadinya pertumbuhan ekonomi bertambah luas. 

Prinsip kedua adalah berkeseimbangan yang dilaksanakan untuk 

menetapkan alokasi sumber daya untuk memperbaiki efisiensi ekonomi. 

Sumber daya yang tersedia cukup banyak, maka melalui rencana 

pembangunan disusunlah alokasi sumber daya pada berbagai sektor 

pembangunan yang membutuhkan sesuai kebutuhan yang selanjutnya 

diharapkan akan menghasilkan output yang optimal, yang berarti 

dicapainya efisien ekonomi. 

Prinsip ketiga adalah penciptaan program yang akan 

mempengaruhi distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang tidak 

merata, yang berarti terjadi disparitas yang dapat menghambat 

pembentukan modal dan memperlemah pertumbuhan ekonomi, oleh 

karena itu distribusi pendapatan yang tidak merata harus diperbaiki 

menjadi lebih adil, yang dilaksanakan dengan cara memberikan bantuan 

kepada golongan berpendapatan rendah. 

Dalam kebijakan makro ekonomi pemerintah berusaha 

memuluskan siklus usaha (stabilitas perekonomian) dengan tujuan 

mencegah pengangguran kronis dan kemacetan pertumbuhan serta 

menekan inflasi. Peranan dan fungsi pemerintah pada tataran nasional 



 

  

dan pada tataran wilayah (daerah) pada dasarnya tidak berbeda besar, 

yang berbeda adalah lingkup dan cakupannya, yang satu secara nasional 

yang kedua secara regional. Tujuan kebijakan makro ekonomi diarahkan 

kepada tiga sasaran, yaitu menciptakan (1) kemantapan (stabilitas), 

perekonomin, (2) keseimbangan (alokasi) sumber daya untuk menciptkan 

efisien ekonomi, dan (3) keadilan, yang dicapai melalui penciptaan 

program-program pembangunan.
40

  

 

2. Ruang Lingkup Peran Pemerintah  

Secara umum, ruang lingkup peran pemerintah sangat luas dan 

menyeluruh. Menurut Prof. Lewis lingkup itu mencakup 

“penyelenggaraan pelayanan umum, menentukan sikap, membentuk 

lembaga-lembaga ekonomi, menentukan penggunaan sumber, 

menentukan distribusi pendapatan, mengendalikan jumlah uang, 

mengendalikan fluktuasi, menjamin pekerjaan penuh, dan menentukan 

laju investasi.”
41

 

Menurut ekonomi islam ruang lingkup pemerintah ini mencakup 

aspek yang luas, di mana secara garis besar diklasifikasikan menjadi: 

a. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi islam secara 

keseluruhan. 

b. Upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. 
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Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan 

ekonomi islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, 

tujuan ekonomi islam adalah mencapai falah yang direalisasikan 

melalui optimasi mashlahah. Oleh karena itu, sebagai pengemban 

amanah dari Allah Swt. Dan masyarakat, maka secara umum tujuan 

peran pemerintah adalah menciptakan ke-mashlahah-an bagi seluruh 

masyarakat.  

Menurut Al-Mawardi tugas dari pemerintah adalah untuk 

melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama islam dan 

mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara, menurut Ibn Khaldun 

eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang 

dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan dunia maupun 

ahirat.  

Teks Alquran dan Sunnah secara eksplisit dan implisit telah 

menyebutkan beberapa peran yang harus dilakukan pemerintah, baik 

yang dilakukan melalui pasar maupun bukan pasar. Peran-peran 

tersebut, yaitu sebagi berikut.  

a. Manajemen kekayaan publik dalam rangka 

memaksimumkan kepentingan publik. 

b. Pemenuhan segala persyaratan untuk membangun negara 

yang secara efektif dapat melindungi masyarakat dan 

kepentingan budaya, ekonomi, religius, dan politik. 



 

  

c. Menggali pemasukan untuk membiayai administrasi publik 

dan tugas-tugas pemerintah. 

d. Menjamin para individu agar dapat meningkatkan efisiensi 

dan derajat kekayaan dan kesejahteraannya. 

e. Menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, khususnya 

dalam distribusi dan redistribusi kekayaan/pendapatan. 

f. Melindungi lingkungan ekonomi agar tetap sesuai dengan 

nilai dan prinsip Islam.
42

  

 

C. Peran Pemerintah Daerah dan Kewenangan Daerah 

1. Peran Pemerintah Daerah 

Dalam sistem ekonomi daerah kepada daerah-daerah otonom 

(kabupaten/kota) diberikan kewenangan dari pemerintah pusat. Untuk 

mengatur dan mengelola daerahnya sesuai aspirasi masyarakat dan tidak 

bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku pada satu pihak, 

dan dilain pihak pemerintah daerah (kabupaten/kota) diberikan bantuan 

dana dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan keuangan 

pusat dan daerah ( disentralisasi fiskal, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), dan bentuk lainnya ), yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di 

wilayah-wilayah. 

Tugas pokok pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi 

daerah adalah (1) menyelenggarakan birokrasi pemerintahan secara lancar, 
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efektif dan efisien, (2) melaksanakan pembangunan daerah keseluruh 

bagian wilayah, dan (3) menyediakan pelayanan umum kepada masyarakat 

secara tepat, cepat, murah dan bermutu. 

Berdasarkan tujuan kebijakan makro ekonomi dan tugas pokok 

pemerintah daerah otonom adalah diarahkan kepada pencapaian kondisi 

dan posisi suatu tingkat pembangunan yang memenuhi kemantapan 

(stabilitas), keseimbangan (alokasi sumber daya yang efisien), dan 

keadilan (distribusi pendapatan yang relatif merata).
43

 

Terdapat dua pandangan tentang peranan yang seharusnya 

dimainkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu : Pertama, menekankan peranan 

Pemerintah Daerah yang mencerminkan kemauan dan keinginan 

masyarakat setempat. Tujuan Pemerintah Daerah pada dasarnya bersifat 

politik, dalam arti Pemerintah Daerah merupakan wadah bagi penduduk 

setempat untuk mengemukakan keinginan mereka dan untuk 

menyelenggarakan urusan rumah tangganya sesuai aspirasi dan kebutuhan 

mereka. Kedua, Pemerintah Daerah pada dasaranya adalah lembaga yang 

menyelenggarakan pelayanan-pelayanan tertentu untuk masyarakat, 

memberikan pelayanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah.
44

 

 

2. Peran Pemerintah dalam Persepektif Ekonomi Islam  

Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam 

ekonomi islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi islam 
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bukan semata karena adanya kegagalan pasar dan ketidaksempurnaan 

pasar. Suatu pasar yang islami akan sulit terwujud apabila tidak ada peran 

aktif dari pemerintah. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar 

dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, peran yang 

berkaitan dengan implementasi nilai dan moral islam; kedua, peran yang 

berkaitan dengan menyempurnakan mekanisme pasar (market 

imperfection); dan ketiga, peran yang berkaitan dengan kegagalan pasar 

(market failures). Pemerintah juga memiliki peranan penting dalam 

menyediakan barang dan fasilitas publik, mengatasi eksternalitas, dan 

berbagai masalah ekonomi lain yang memang tidak bisa diselesaikan 

melalui mekanisme pasar. Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut, 

pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, 

produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.
45

  

Pada dasarnya peranan pemerintah dalam perekonomian yang 

islami, memiliki dasar rasioanlitas yang kokoh. Dalam pandangan islam, 

peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu: 

a. Derivasi dari konsep kekhalifahan, 

b. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard al-

kifayah), serta 

c. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah.  

Peranan pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan 

dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (fard al-kifayah) 
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untuk merealisasikan falah. Pemerintah adalah pemegang amanat Allah 

untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan 

dan keadilan (al-adl wal ihsan) serta tata kehidupan yang baik (hayyah 

thayyibah) bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan, 

atau khalifatullah, untuk merealisasikan falah. Sebagai pemegang amanah 

Tuhan, eksistensi dan peran pemerintah ini memiliki landasan yang kokoh 

dalam Alquran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. 

Kehidupan Rasulullah dan Khaulafaurrasyidin merupakan teladan yang 

amat baik bagi eksistensi pemerintah. Dasar dalam menjalankan amanah 

tersebut pemerintah akan menjunjung tinggi prinsip musyawarah (syura) 

sebagai salah satu mekanisme pengambilan keputusan yang penting dalam 

islam. Dengan demikian pemerintah pada dasarnya sekaligus memegang 

amanah dari masyarakat.
46

  

Amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimilki seseorang 

pemimpin. Dengan sifat amanah, pemimpin akan  senantiasa menjaga 

kepercayaan masyarakat yang telah dirahkan di atas pundaknya. 

Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada 

pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. 

Melakukan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab dan melakukannya 

dengan sebaik mungkin.  
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Di jelaskan pada firman Allah Q.S An-Nisa’ ayat 58 : 

                         

                                    

 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.
47

 

 Dalam sebuah hadis juga dikatakan: “ bahwa kamu sekalian 

adalah pemimpin dan setiap pemimpin (kalian) akan diminta 

pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.”(HR.Bukhari).
48

 

 

Islam menekankan peran negara dalam beberapa hal, pertama, 

rakyat merupakan tanggung jawab negara dan kareana itu negara wajib 

menggunakan aset atau kekayaan negara untuk mensejahterakan 

rakyatnya. Sumber daya alam, baik dalam bentuk bumi dan segala isinya 

dan kesuburan permukaanya, air dan segala manfaatnya dan 

pemanfaatanya dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal mungkin 
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untuk kepentingan rakat.
49

 Realokasi sumber daya oleh negara juga telah 

disyariatkan dalam islam, sebagaiman sabda Rasulullah Saw:  

“Seorang imam (khalifah/kepala Negara) adalah pengurus rakyat 

dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas rakyat yang diurusnya”. 

(HR Al-Bukhari dan Muslim)
50

 

Kedua, sebagai penya, pemerintah yang mewakili negara 

menyediakan social security (jaminan sosial) melalui pengelolaan harta 

yang diperoleh dalam suatu kondisi yang aman untuk mensejahterakan 

rakyat.  Kekayaan negara yang diperoleh dari hasil yang legal, halal, dan 

baik, dikelola, dimanfaatkan, dan disimpan dengan baik untuk kepentingan 

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dengan berpijak pada unsur 

kebijakan dan keadilan sehingga tidak ditemukan warga negara yang 

terlunta-lunta, tanpa makanan, pakaian, dan perumahan yang memadai. 

Ketiga, sebagai agen yang bertanggung jawab atas keamanan dan 

kesejahteraan rakyat, pemerintah memerlukan informasi dan data base 

yang akurat tentang kesenjangan antara kelompok dalam masyarakat, 

antara pusat dan pinggiran. Dengan cara seperti ini negara akan dengan 

mudah memetakan dan memecahkan problema kesenjangan rakyatnya. 

Keempat, dengan azas dan prinsip kekeluargaan dan persaudaraan 

pemerintah memiliki kewajiban untuk melibatkan semua pihak dalam 

melaksanakan program atau proyek pembangunan baik secara mental 

maupun secara fisik.  
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Kelima, pemerintah baik di daerah maupun di pusat membangun 

kemitraan dengan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya 

alam dalam rangka memberdayakan rakyat, meningkatkan produktifitas 

dan kemakmuran mereka.  

Dalam konteks ekonomi islam, pemerintah sebagai wakil rakyat 

diberi amanah untuk mengelola dan mendistribusikan sember daya 

ekonomi kepada yang memberinya mandat (rakyat) secara adil. Negara 

juga bertanggung jawab untuk mengelola kepemilikan umum untuk 

kepentingan rakyat banyak, memanfaatkan sumber-sumber pendapatan 

negara untuk rakyat, menciptakan situasi perekonomian yang kondusif 

seperti keleluasaan kerja dan peningkatan profesionalitas yang tinggi. 
51

  

 

3. Kewenangan Daerah 

Berdasarkan isi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa: 

a. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang 

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negri, 

pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 

kewenangan bidang lain. Yang dimaksud dengan moneter dan 

fiskal adalah kebijakan makroekonomi. 

b. Kewenangan bidang lain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan  pengendalian 

pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, 

sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, 
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pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, 

pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang 

strategis, konservasi, dan standardisasi nasional.  

c. Kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam 

rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan 

pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. 

d. Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur 

dalam rangka dekonsentrasi harus disertai dengan pembiayaan 

sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. 

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang diserahkan 

dan/atau dilimpahkan kepada Daerah/Gubernur, Daerah/Gubernur 

mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai 

daripembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

sesuai dengan standart, norma, dan kebijakan pemerintah. 

e. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup 

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas 

kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan 

tertentu lainnya.  

Kewenangan bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten 

dan Kota seperti kewenangan di bidang pekerjaan umum, 

perhubungan, kehutanan, dan perkebunan. 



 

  

Yang dimaksud dengan kewenangan bidang pemerintahan tertentu 

lainnya adalah : 

1) Perencanaan dana pengendalian pembangunan regional secara 

makro; 

2) Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia 

potensial, dan pelatihan yang mencakup wilayah provinsi; 

3) Pengelolaan pelabuhan regional; 

4) Pengendalian lingkungan hidup; 

5) Promosi dagang dan budaya/pariwisata; 

6) Penanganan penyakit menular dan hama tanaman; dan 

7) Perencanaan tataruang provinsi. 

f. Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga 

kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan Daerah 

Kabupaten dan Daerah Kota.  

Yang dimaksud dengan kewenangan ini adalah kewenangan 

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang ditangani oleh provinsi 

setelah ada pernyataan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. 

g. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi mencakup 

kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada 

Gubernur selaku wakil pemerintah. 

h. Daerah berwewenang mengelola sumber daya nasional yang 

tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara 



 

  

kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Yang dimaksud dengan sumber daya nasional adalah sumber daya 

alam, sumber daya buatan, sumber daya manusia yang tersedia di 

daerah.
52

  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, 

kewenangan daerah otonom Kabupaten dan Daerah Kota yaitu meliputi 

11 (sebelas) bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan: a) pekerjaan 

umum, b) kesehatan, c) pendidikan dan kebudayaan, d) pertanian, e) 

perhubungan, f) industri dan perdagangan, g) penanaman modal, h) 

lingkungan hidup, i) pertanahan, j) koperasi, k) ketenagakerjaan.
53

 

 

4. Fungsi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

dan Pembangunan  

 

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah 

mempunyai fungsi-fungsi. Ada lima fungsi pemerintah regional menurut 

Davey, yaitu: 1) penyediaan pelayanan. Kelompok pertama dari fungsi-

fungsi, yang secara tradisional yang diasosiasikan dengan Pemerintah 

Daerah adalah penyediaan pelayanan-pelayanan yang berorientasi pada 

pengendalian lingkungan dan kemasyarakatan; 2) fungsi pengaturan, yakni 

perumusan dan penegakan (enfocement)  peraturan-peraturan; 3) fungsi 

pembangunan, pemerintah daerah mungkin terlibat langsung dalam 
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bentuk-bentuk kegiatan ekonomi; 4) fungsi perwakilan, untuk menyatakan 

pendapat daerah atas dasar hal-hal di luar bidang tanggung jawab eksekutif 

yang dilakukan oleh legislatif, dan 5) fungsi koordinasi dan perencanaan, 

misalnya dalam investasi dan tata guna tanah. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses 

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan 

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, 

pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing 

daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, 

keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
54

 

Menurut Arsyad dan Kusumantoro, bertitik tolak dari ajaran 

ekonomi Adam Smith, yaitu negara-negara Barat penganut ekonomi 

liberal berpendirian sebaliknya peranan negara dalam perekonomian 

adalah sekecil mungkin, karena kehadiran pemerintah dalam mekanisme 

harga menyebabkan timbulnya inefisiensi. Akan tetapi di negara-negara 

maju kini terdapat gejala umum dimana dari waktu ke waktu luasnya 

kegiatan pemerintah terus meningkat. Kecenderungan inipun terjadi di 

negara-negara berkembang yang pemerintahnya berperan sebagai agent of 

devolpment (agen pembangunan). 

Menurut dumairy di negara manapun, selalu ada campur tangan 

pemerintah dalam perekonomian. Dalam kegiatan perekonomian modern, 
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peran pemerintah dapat dipilih dan ditelaah menjadi empat macam 

kelompok peran pemerintah, yaitu 1)  peran alokatif, yaitu peranan 

pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar 

pemanfaatannya dapat secara optimal dan mendukung efesiensi produksi; 

2) peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan 

sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar; 

3) peran stabilitatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas 

perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan 

disequilibrium; 4) peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam 

menggerakan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, 

berkembang dan maju. 
55

  

 

D. Pembangunan Ekonomi Daerah  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 

swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi ( pertumbuhan ekonomi ) dalam wilayah 

tersebut.
56

 Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada 

penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan 

pada ciri khas (unique value) dari daerah yang bersangkutan (endogenous 

development ) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, 
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kelembagaan, 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.  

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu suatu proses 

yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-

industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk 

menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, 

alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. 

Setiap upaya pembangunan daerah mempunyai tujuan utama untuk 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. 

Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan 

masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan 

daerah. Oleh kareana itu, pemerintah daerah (beserta partisipasi 

masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya yang ada) harus 

mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk 

merancang dan membangun perekonomian daerah. 
57

 

Pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 1) segi 

pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui 

berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan 

sektoral disesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah; 2) segi 

pembanguna  wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat 
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dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah; dan 3) segi pemerintahnya, agar 

tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan 

daerah perlu berfungsi dengan baik karena itu pembangunan merupakan 

usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah dalam 

rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan 

bertanggung jawab.
58

  

 

E. Pengembangan Ekonomi Daerah  

Pengembangan ekonomi daerah perlu didasarkan pada prinsip 

keunggulan komparatif berorientasi pada kompetensi dan produk unggulan 

disetiap daerah  terutama pada kegiatan pertanian, industri kecil, dan 

kerajinan rakyat. Selain itu juga perlu suatu upaya untuk mempercepat 

pembangunan ekonomi daerah secara efektif dengan memberdayakan pelaku 

ekonomi dan potensi ekonomi daerah. 

Perekonomian daerah dikembangkan melalui pendekatan 

pembangunan wilayah yang mendasarkan pada keunggulan dan potensi 

masing-masing daerah, dan percepatan pertumbuhan kawasan, pembukaan 

daerah terisolasi dan terpencil serta pembangunan daerah tertinggal, agar 

tercipta keserasian pembangunan antar daerah.  

1. Permasalahan Yang Dihadapi   

Berbagai permasalahn yang dihadapi dalam mewujudkan 

pembangunan yang serasi dan berkeadilan diseluruh daerah adalah : 

(a) belum meratanya distribusi faktor produksi dan prasarana 
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keseluruh daerah dan kawasan yang menyebabkan kesenjangan 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, (b) masih terdapatnya 

daerah dan kawasan yang tertinggal akibat menejemen pembangunan 

yang cenderung berorientasi pada sentralisasi dan akibat lebih lanjut 

adanya konsentrasi pembangunan yang cenderung terjadi di pusat-

pusat wilayah maju, (c) belum optimalnya pemanfaatan potensi 

ekonomi wilayah yang bertumpu pada keungguan komparatif dalam 

bidang agraris, (d) belum optimalnya pemanfaatan keunggulan 

geografis dan sumber daya intelektual lokal sebagai basis ekonomi 

dalam pengembangan wilayah, dan (e) belum optimalnya ketrlibatan 

aktif masyarakat dalam proses pengembangan wilayah.  

2. Tantangan Yang Dihadapi.  

Tantangan ke depan dalam mewujudkan keseimbangan 

pertumbuhan antar daerah dalam mengupayakan peningkatan 

penyediaan jaringan prasarana yang terintregrasi dalam mewujudkan 

keseimbangan pertumbuhan antar daerah, serta kurang memberikan 

perhatian pada iklim usaha produksi dan pemasaran serta kelancaran 

aliaran investasi, sehingga tidak mendukung terciptanya keterkaitan 

pembangunan ekonomi antardaerah. Selain itu, tantangan lain dalam 

menyeimbangkan pertumbuan antardaerah adalah bagaimana 

mendorong perkembangan daerah dan kawasan tertinggal dengan 

memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia 



 

  

yang belum diberdayakan dan bagaimana mendorong terbentuknya 

kawasan-kawasan potensi ekonomi baru.  

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi 

daerah adalah mengupayakan kelangsungan kegiatan ekonomi yang 

sudah ada menjadi lebih berkembang dan lebih maju, yang dilakukan 

dengan pengembangan efisiensi dan efektivitas manajemen, 

pelibatan seluruh komponen masyarakat, pemanfaatan teknologi, 

dukungan iklim usaha produksi dan pemasaran, serta jaminan 

keamanan yang lebih baik, sehingga tetap terjaga kemampuan 

meningkatkan produktivitas dan pemasaran, memberikan nilai 

tambah, serta menyerap tenaga kerja. Di samping itu terdapat 

tantangan dalam pemanfaatan keunggulan geografis daerah untuk 

pengembangan perekonomian yang berorientasi pada pasar nasional, 

regional, dan global secara simultan dengan tetap memperhatikan 

daya dukung lingkungan dan kapasitas sumberdaya alam.  

 

3. Strategi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah.  

Untuk mewujudkan pengembangan ekonomi berdasarkan 

krakteristik potensi, goegrafis dan kebutuhan daerah, maka strategi 

kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :  

a. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran 

investasi dan produksi serta meningkatkan keterkaitkan 

ekonomi antardaerah yang saling mendukung. 



 

  

b. Mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang 

belum tergali di daerah tertinggal dan menciptakan 

perkembangan  kawasan-kawasan potensi ekonomi baru.  

c. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah 

ada di sentra-sentra produksi di daerah yang relatif maju 

sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan 

mengembangkannya dalam kerangka perekonomian 

wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik potensi 

geografis dan kebutuhan daerah. 

d. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam 

mengembangan daya tarik investasi berdasarkan 

keunggulan komparatif dan kompetitif masig-masing 

daerah sesuai dengan potensi sumberdaya alam, 

sumberdaya manusia, dan lokasi geografisnya. 

  

4. Program-Program Pengembangan Ekonomi Daerah. 

Dari empat strategi kebijakan tersebut di atas, program 

pembangunan prioritas yang perlu dilaksanakan adalah : 

a. Pengembangan jaringan prasarana dan sarana antarwilayah.  

Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan 

aksesibilitas, memperlancar aliran investasi dan produksi 

dan menciptakan keterkaitan ekonomi antarwilayah, 

termasuk keterkaitan antara daerah maju, berkembang dan 

keterbelakang, serta kawasan perbatasan, yang saling 



 

  

menguntungkan. Sasaran yang akan dicapai dari program 

ini adalah meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana 

antarwilyah yang dapat dilakukan oleh pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah.  

b. Pengembangan kawasan tertinggal.  

Program ini ditujuakn untuk mendorong pengembangan 

kawasan tertinggal dan relatif belum tersentuh oleh 

program pembangunan dengan menggali potensi 

sumberdaya alam dan menciptakan kawasan-kawasan 

potensi ekonomi baru yang diantaranya melalui upaya 

transmigrasi. Sasaran program ini adalah meningkatnya 

kapasitas kawasan di wilayah perbatasan dengan negara 

tetangga, kepulauan/pulau terpencil, kawasan terisolir, dan 

kawasan tertinggal lainnya serta meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat setempat, termasuk masyarakat 

asli yang tinggal di sekitar kawasan tersebut, dengan tetap 

memperhatikan keserasian dan daya dukung lingkungan.  

c. Pengembangan kawasan cepat tumbuh. 

Program ini ditujukan untuk mengembangkan kegiatan 

ekonomi  kawasan yang berpotensi cepat tumbuh sebagai 

andalan pengembangan ekonomi daerah dan penggerak 

kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya. Sasaran yang 

ingin dicapai dari program ini adalah meningkatnya 



 

  

produktivitas dan daya saing kegiatan usaha pada sentra-

sentra produksi pangan, industri kecil dan menengah, 

pariwisata, permukiraan transmigrasi, dan kawasan 

prospektif lainnya.  

d. Pengembangan kawasan strategis. 

Program ini ditujukan untuk mendorong peningkatan 

investasi dalam pemanfaatan keunggulan geografis dan 

sumberdaya intelektual setempat yang dapat diintegrasikan 

dengan pasar global. Sasaran program ini adalah 

meningkatnya arus investasi proses produksi dan 

perdagangan atau kerjasama sub regional yang dilakukan 

oleh pelaku ekonomi dengan dukSungan pemerintah 

daerah.  

Untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat, 

maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah 

mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif 

dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi 

ekonomi daerah, pelaksanaan penataan ruang secara 

komprehensif, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi yang 

sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah (otoda). 

 

Pengembangan ekonomi lokal (daerah) merupakan proses di mana 

pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, 



 

  

merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan 

pekerjaan.
59

 Definisi lain menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi 

lokal yang ada yaitu sumber daya fisik, manusia dan kelembagaannya. 

Dengan demikian pembangunan ekonomi lokal berintikan pembangunan 

yang didasarkan pada kemampuan lokal yang semakin berkembang atau 

endogeneous development. Dalam istilah lainnya, pembangunan ekonomi 

lokal merupakan pemanfaatan faktor-faktor internal lokal guna 

pengembangan ekonomi lokal.
60

  

Blakely mengatakan bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah 

suatu proses pembangunan ekonomi di mana pemerintah daerah dan atau 

kelompok masyarakat berperan aktif mengelola sumber daya alam yang 

dimiliki melalui kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya, menciptakan 

lapangan kerja, memberikan stimulus kegiatan ekonomi pada zona 

perekonomian. Sebagai suatu proses, peran kerja sama lembaga 

pemerintah daerah, swasta, dan kemasyarakatan sangat menentukan 

pengembangan ekonomi lokal.
61

  

Pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan proses 

kemitraan antra pemerintah daerah dengan para stakeholder termasuk 

sektor swasta dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya 

manusia maupun kelembagaan secara lebih baik melaluli pola kemitraan 
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dengan tujuan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah dan 

menciptakan pekerjaan baru. Ciri utama pengembangan ekonomi lokal 

adalah pada titik beratnya kebijakan “endogenous development” yaitu 

mendayagunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik 

setempat. 
62

 

International Labour Organization (ILO) menyebut perkembangan 

ekonomi lokal adalah proses parsitifatif yang mendorong kemitraan antara 

dunia usaha, pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu yang 

memungkinkan kerjasama dalam perancangan dan pelaksanaan strategi 

pembangunan secara umum, menggunakan sumber daya lokal dan 

keuntungan kompetitif dalam konteks global, dengan tujuan ahir 

menciptakan lapangan pekerjaan yang laying dan merangsang kegiatan 

ekonomi. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi lokal adalah usaha 

mengoptimalisasikan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, 

dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk 

mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah.
63

 

Pembangunan ekonomi lokal tidak hanya merupakan retorika baru 

tetapi mencerminkan suatu pergeseran fundamental peranan pelaku-pelaku 

pembangunan, demikian pula sebagai aktivitas yang berkaitan dengan 

pembangunan ekonomi masyarakat. Secara esensial, peranan pemerintah 

lokal dan/atau kelompok-kelompok berbasis masyarakat (community 

based groups) dalam mengelola sumber daya berupaya untuk 
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mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau dengan 

pihak lain, untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong 

berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (wilayah) 

ekonomi ciri atau sifat utama suatu pembangunan yang berorientasi atau 

berbasis ekonomi lokal adalah menekankan pada kebijaksaan 

pembangunan pribumi yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia 

loakal, sumberdaya institusional lokal, dan sumber daya fisik lokal. 

Orientasi ini menekankan pada pemberian prakarsa lokal dalam proses 

pembangunan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong 

peningkatan kegiatan ekonomi secara luas.
64

  

Pengembangan ekonomi lokal berorientasi pada proses. Suatu 

proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, perbaikan dalam 

kapasitas perusahaan untuk menghasilakan produk yang lebih baik, 

identifikasi pasar baru, dan transformasi pengetahuan.
65

 

Secara esensial, pemerintah lokal dengan partisipasi masyarakat 

dan dengan menggunakan sumber daya kelembagaan yang berbasis 

masyarakat yang ada sekarang (yang berpotensi ekonomi) diperlukan 

untuk memanfaatkan potensi sumberdaya-sumberdaya yang dimilki untuk 

merancang dan melaksanakan pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah 

lokal dan organisasi kemasyarakatan menyadari bahwa semua kegiatan 

sektor publik mempunyai suatu pengaruh terhadap keputusan-keputusan 

sektor swasta. Keputusan swasta dan kegiatan ekonomi public adalah erat 
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terkait satu sama lain dan mempengaruhi peluang untuk menciptakan 

lapangan kerja. Dan organisasi-organisasi yang berbasis masyarakat perlu 

menyusun persepektif baru yang bermanfaat untuk mendorong prakarsa 

yng terencana dan terkoordinir . Dalam masyarakat baik yang besar 

maupun yang kecil perlu dipahami bahwa pemerintah lokal, lembaga 

kemasyarakatan, dan sektor swasta adalah merupakan mitra yang esensial 

dalam proses pembangunan ekonomi.
66

  

Tujuan pengembangan ekonomi lokal adalah menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan berkelanjuatan serta 

kesempatan kerja penuh melalui meningkatnya kegiatan investasi di 

daerah. pengembangan ekonomi lokal tidak semata menekankan pada 

aspek ekonomi tetapi lebih kepada pendekatan kemitraan dan kerjasama 

para pihak baik pemerintah, pengusaha dan organisasi masyarakat lokal.  

Oleh karena itu seluruh  pelaku pembangunan harus terlibat dalam proses 

diagnose, perencanaan, pelaksaan dan pengendalian kegiatan dalam 

kerangka pengembangan ekonomi lokal.
67

 Hal ini didukung oleh Prijono 

Tjiptoherijanto bahwa dalam melakukan pengembangan usaha, baik 

dengan motif keuntungan maupun sosial, perlu kiranya melakukan 

hubungan yang bersifat kemitraaan.
68

 

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengembangan ekonomi 

lokal (daerah) maka penulis menyimpulkan bahwa pengembangan 
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ekonomi lokal adalah upaya pemanfaatan dan mengelola atas potensi 

sumber daya yang ada baik sumber daya alam maupun sumber daya 

manusia di daerah tersebut dengan melibatkan berbagai pihak di antaranya 

adalah pemerintah daerah, masyarakat lokal, pihak swasta dan lain 

sebagainya untuk mendorong dan mendukung kegiatan tersebut agar 

potensi sumber daya yang di miliki oleh suatu daerah dapat  dimanfaatkan 

dan dikelola dengan baik. 

 

F. Potensi Ekonomi Daerah  

1. Pengertian Potensi Ekonomi Daerah 

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh suparmoko (2002, h. 

99) sebagai kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan 

layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber 

penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian 

daerah secara keeluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan 

berkesinambungan.
69

  

Konsep potensi daerah muncul pada UU 22/99 terutama pada 

konsideran menimbang huruf b, : bahwa dalam penyelenggaraan otonomi 

daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip 

demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 

memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 

Potensi daerah dimaksudkan sebagai sumber daya dan 

kemampuan. Sumber daya meliputi sumber daya nyata (tangible) seperti 
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tanah, bangunan, tenaga kerja, dan sumber daya tidak nyata, seperti 

keterampilan keahlian, proses dan moral. Pendekatan yang umum dalam 

pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk 

Domestic Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, 

teknologi dan sistem kelembagaan. Ali Muktiono (2005:8). 

Potensi daerah pada umumnya meliputi: 

a. Potensi bidang pertanian, terdiri dari pertanian tanaman 

pangan, hortikultura, perhutanan, perikanan, dan 

peternakan; 

b. Kelautan, sumber hayati dan non hayati, seperti terumbu 

karang, ikan hias, pantai pasir putih, wisata kedalaman 

kelautan (diving); 

c. Potensi bidang perindustrian dan perdagangan, terdiri dari 

perindustrian dan perdagangan usaha kecil dan menengah 

sub bidang jasa, konstruksi, transportasi, dan pariwisata; 

d. Potensi energi dan sumber daya mineral; (seperti; 

pembangkit listrik tenaga air skala desa); 

e. Potensi transmigrasi, lebih kepada potensi kerjasama antar 

daerah dengan keahlian tertentu untuk kemajuan kebelah 

dua pihak. 

Dapat disimpulkan bahwa potensi daerah merupakan sumber-

sumber alam, sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya 



 

  

manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan daerah dalam 

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
70

  

 

2. Indikator Pengembangan Potensi Daerah  

Apabila potensi daerah dimaknai sebagai sumber-sumber alam, 

sumber daya buatan dan pembangunan serta sumber daya manusia yang 

dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

sekaligus sebagai upaya pengembangan kemampuan daerah, maka kita 

harus memperhatikan potensi daerah apa yang paling banyak melibatkan 

hajat hidup orang banyak serta paling banyak menyerap tenaga kerja. 

Semakin tinggi angka keterlibatan masyarakat pada sumber-sumber alam 

tertentu, maka semakin tinggi kontribusi sumber-sumber tersebut terhadap 

perkembangan ekonomi setempat. Indikasinya tampak pada Produk 

Domestik Regional Bruto atau PDRB  yang terdiri dari 9 (sembilan) 

sektor.
71

 alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai indikator nya 

adalah: 

a. PDRB adalah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh 

aktivitas produksi di dalam perekonomian daerah. Hal ini 

berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan 

balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam 

aktivitas produksi tersebut.  

b. PDRB dihitung atas dasar konsep arus barang artinya 

perhitungan PDRB hanya mencakup nilai produk yang 
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dihasilkan pada suatu periode tertentu. Aliran konsep ini 

memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output 

yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.  

c. Batas wilayah perhitungan PDRB adalah daerah 

(perekonomian domestik). Hal ini memungkinkan untuk 

mengukur sejauhmana kebijakan-kebijakan ekonomi yang 

diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas 

perekonomian domestik.
72

 

Regional atau region adalah wilayah, pendapatan region 

merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kemajuan 

perekonomian suatu wilayah atau region. PDRB merupakan salah satu 

indikator untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan yang telah 

dicapai. Melalui PDRB dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi secara 

regional maupun sektoral. Sektor-sektor dan sub sektor-sub sektor yang 

memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tampak 

pada PDRB. Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha 

yang tercangkup dalam PDRB, yaitu sektor pertanian, sektor 

pertambangan dan penggalian, sektor industri dan pengolahan, sektor 

listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan dan konstruksi, sektor 

perdagangan hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, 

sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa-jasa.
73
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3. Pengembangan Potensi Daerah 

a. Prioritas Pembangunan 

Pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin 

pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana 

pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana 

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Di dalam RPJPD 

dan RPJMD tampak bidang-bidang prioritas pada setiap program 

daerah kabupaten/kota dalam memperkokoh kesiapan pengembangan 

sektor unggulan. Terdapat 6 (enam) bidang program pembangunan 

yang menjadi prioritas pilihan dalam pengembangan daerah. 6 (enam) 

bidang tersebut yaitu bidang kelestarian lingkungan hidup, bidang 

pengembangan sumber daya manusia, bidang pengembangan ekonomi 

dan sumber daya alam (pembangunan ekonomi), bidang kesejahteraan 

sosial, pengembangan budaya dan dinamisasi politik (demokrasi), 

bidang prasarana dan sarana (insfrastruktur jalan, listrik, air bersih, 

dll), dan bidang tata kepemerintahan (efektifitas dan efesiensi 

pelayanan pemerintahan). 

 

b. Pengembangan Potensi Daerah 

Kendati penyelenggaraan pemerintahan daerah telah 

didasarkan pada bidang-bidang pembangunan prioritas yang telah 

tercermin di dalam visi dan misi daerah, bukan berarti hanya 

menfokuskan pada satu titik bidang garapan pembangunan saja, akan 

tetapi penyelenggaraan kewenangan wajib juga merupakan urusan 



 

  

yang menjadi kewenangan daerah yang wajib dilaksanakan. Sehingga 

pada kenyataannya penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan 

praktek simultan, saling terkait, dan terus menerus.  

Di sisi lain PDRB merupakan cerminan perkembangan 

perekonomian daerah secara makro yang di dalamnya secara rinci 

menggambarkan daya dukung sektor dan sub sektor potensi riil 

terhadap PDRB. Artinya, ketika daerah ingin memacu daya saing 

berbasis potensi daerah, maka peta yang dijadikan pedoman 

pengembangan adalah melalui pengembangan sektor-sektor serta sub 

sektor-sub sektor PDRB. 
74

 

c. Pengembangan Potensi Ekonomi dalam Persepektif Ekonomi 

Islam 

 

Dalam kitab suci Al-Qur’an telah begitu jelas bahwa langit dan 

apa yang terdapat di bumi (di daratan maupun di lautan) adalah 

(mutlak) milik Allah yang diperuntukan untuk dimanfaatkan, 

dilestarikan dan diberdayakan demi kepentingan manusia, terdapat 

dalam firman Allah Q.S.Al-Baqarah Ayat 29: 

                      

                  

 

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di 

bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu 

dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala 

sesuatu”.
75
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Selain diperuntukan untuk kepentingan manusia, langit dan 

bumi juga bisa “ditundukan” berdasarkan kemampuan yang telah 

diperoleh manusia, sesuai firman Allah Q.S. Al-Jatsiyah ayat 13: 

                      

              

 

Artinya: ”dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di 

langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-

Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.
76

 

 

Jadi, Allah telah memberikan “fadhilah-Nya”, juga 

menunjukan bagaimana cara memanfaatkan dan melestarikannya, 

yaitu dengan kemampuan manusia melalui ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Namun sebaliknya, bila apa yang telah diberikan 

(dianugerahkan)-Nya tidak difungsikan sebagaimana mestinya, yang 

terjadi bukan kesejahteraan dan kemakmuran tetapi kesengsaraan dan 

kerusakan.
77

  Berdasarkan firman Allah yang telah di sebutkan di atas 

maka manusia sebagai khalifah di bumi di tugaskan untuk 

mengelola,memanfaatkan dan melestarikan seluruh sumber daya yang 

telah diberikan Allah kepada seluruh umat di dunia sesuai dengan 

kemampuan yang manusia miliki agar dalam 

pengelolaan,pemanfaatan, dan melestarikannya dapat dilakukan 

dengan baik dan tidak berbuat kerusakan terhadap sumber daya 

tersebut.   
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BAB III 

PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

 
 

A. Gambaran Umum Kecamatan Jati Agung  

1. Sejarah Singkat Kecamatan Jati Agung 

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu bagian dari wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan, Merupakan pemekaran dari Kecamatan 

Tanjung Bintang dan terletak paling Utara. Berdasarkan UU Nomor : 22 

Tahun 1999, Surat Menteri Dalam Negeri No.188.138/1737/PUOD tanggal 

17 Juni 1999 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pera-turan Pemerintah Nomor : 46 

Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur/KDH TK.I Lampung Nomor :81 

tanggal 13 Agustus 1999 dengan ibukotanya adalah Marga Agung yang 

meliputi 21 desa
78

. Berikut adalah nama-nama desa yang ada di Kecamatan 

Jati Agung: 

Tabel 3.1 

Nama-Nama Desa Yang Berada Di Wilayah Kecamatan Jati 

Agung 

 

No Desa / Kelurahan Dususn RT RW 

1 Banjar Agung 4 8 16 

2 Fajar Baru 7 8 27 

3 Gedung Agung 4 4 8 

4 Gedung Harapan 2 - 4 

5 Jatimulyo 10 20 56 

6 Karang Anyar 16 24 55 

7 Karang Rejo 7 15 29 

8 Karang Sari 8 8 18 

9 Margakaya 4 6 17 

10 Marga Agung 6 7 26 

11 Marga Lestari 4 6 14 
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12 Marga Rejo 4 6 14 

13 Margomulyo 6 12 25 

14 Purwotani 5 5 18 

15 Rejomulyo 6 12 34 

16 Sidosari 7 15 36 

17 Sidoharjo 4 8 21 

18 Sinar Rejeki 9 19 49 

19 Sumber Jaya 6 6 21 

20 Way Huwi 6 12 34 

21 Margodadi 5 10 20 

  Sumber : Jati Agung dalam Angka,2015 

 

2. Letak Geografis Kecamatan Jati Agung  

Kecamatan Jati Agung merupakan salah satu bagian dari wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan dengan membawahi 21 Desa dengan jumlah 

penduduk 112.655 jiwa dan 27.131 Kepala Keluarga (KK).
79

 Adapun luas 

wilayah Kecamatan Jati Agung 27.931 Ha dan dihuni oleh berbagai 

etnis/suku baik penduduk asli maupun pendatang. 

Kecamatan Jati Agung berbatasan dengan : 

a. Sebelah utara berbatasan dengan : Kecamatan Sekampung Udik 

Lampung Timur 

b. Sebelah selatan berbatasan dengan : Kecamatan Tanjung Bintang 

c. Sebelah barat berbatasan dengan  : Kecamatan Natar 

d. Sebelah timur berbatasan dengan : Kabupaten Lampung Timur
80
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Selain itu letak geografis menurut pantai dan bukan pantai Kecamatan 

Jati Agung dapat di lihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2. 

Letak Geografis Desa Menurut Pantai Dan Bukan Pantai Kecamatan Jati 

Agung 

 

No 
Desa / 

Kelurahan 
Pantai 

Bukan pantai 

Lembah/ 

Das 

Lereng/ 

Bukit 
Dataran 

1 Banjar Agung - - - √ 

2 Fajar Baru - - - √ 

3 Gedung Agung - - - √ 

4 Gedung Harapan - - - √ 

5 Jatimulyo - - - √ 

6 Karang Anyar - - - √ 

7 Karang Rejo - - - √ 

8 Karang Sari - - - √ 

9 Margakaya - - - √ 

10 Marga Agung - - - √ 

11 Marga Lestari - - - √ 

12 Marga Rejo - - - √ 

13 Margomulyo - - - √ 

14 Purwotani - - - √ 

15 Rejomulyo - - - √ 

16 Sidosari - - - √ 

17 Sidoharjo - - - √ 

18 Sinar Rejeki - - - √ 

19 Sumber Jaya - - - √ 

20 Way Huwi - - - √ 

21 Margodadi - - - √ 

 Sumber: Data Kantor Kecamatan Jati Agung,2014 

 

Melihat tabel 3.2. diatas mengenai kondisi geografis Kecamatan Jati 

Agung, Lampung Selatan menunjukkan bahwa terdapat 21 Desa atau dengan 

kata lain seluruh Desa merupakan daerah dataran. Tidak ada satupun Desa 

yang merupakan daearah pantai, lembah, ataupun lereng/bukit. Hal ini 

menunjukkan jika Kecamatan Jati Agung ini merupakan wilayah dataran 



 

  

yang digunakan sebagai tempat pemukiman warga dan cocok untuk 

melakukan kegiatan perekonomian di bidang  pertanian maupun kegiatan lain 

yang bukan kegiatan daerah pantai.  Dengan demikian maka wilayah 

Kecamatan Jati Agung tidak cocok untuk kegiatan pada sektor perikanan 

maupun pariwisata daerah pantai. 

Hal ini dikarenakan sektor perikanan baik air tawar maupun air laut 

serta tambak tidak menunjang dilakukan di wilayah ini. Kemudian, sektor 

pariwisata juga tidak menunjang diakibatkan tidak adanya wilayah wisata 

yang terpusat maupun wilayah wisata sederhana yang dapat ditemukan di Jati 

Agung baik yang terdafar maupun tidak terdaftar dalam Dinas Pariwisata 

Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Topografis  

Secara topografis Kecamatan Jati Agung sebagian besar bentuk 

permukaan tanah adalah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian dari 

permukaan laut 450 m, masing-masing desa dengan rata-rata ketinggian, 

untuk Desa Wayhui memiliki rata-rata ketinggian 400,0 m, Desa Jatimulyo 

400,0 m, Desa Fajar Baru 350,0 m, Desa Karang Sari 350,0 m, Desa Karang 

Anyar 400,0, Desa Karang Rejo 350,0 m, Desa Rejomulyo 400,0 m, Desa 

Marga Kaya 400,0 m, Desa Marga Agung 350,0 m, Desa Marga Lestari 400,0 

m,  Desa Gedung Harapan 350,0 m, Desa Banjar Agung 350,0 m, Desa 

Margodadi 400,0 m, Desa Margorejo 350,0 m, Desa Gedung Agung 350,0 m, 

Desa Margo Mulyo 350,0 m, desa sidosari 350,0 m, desa sumber jaya 400,0 



 

  

m, desa sidoharjo 450,0 m, Desa Sinar Rejeki 450,0 m, dan Desa Purwotani 

500,0 m.
81

  

Kecamatan Jati Agung merupakan daerah pertanian padi sawah tadah 

hujan, palawija, dan perkebunan rakyat, dengan status tanah kawasan hutan 

produksi dan tanah marga. Mata pencaharian sebagian besar penduduk 

Kecamatan Jati Agung  adalah pertanian tanaman pangan dan holtikultura 

serta perkebunan rakyat. Di samping keberhasilan Kecamatan Jati Agung 

masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang disebabkan keterbatasaan 

lapangan pekerjaan. Kekurangan lapangan pekerjaan ini karena hanya sektor 

pertanian yang memang menjadi mata pencaharian utama dan tidak ada 

sektor lain kecuali pekerjaan buruh kasar yang tetap pada buruh sektor 

pertanian.  

Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah pra sejahtera atau 

dengan kata lain kesejahteraan belum merasa pada kecamatan ini. Keadaan 

ini mengakibatkan adanya sebagian masyarakat yang belum mendapatkan 

penghidupan yang layak untuk memenuhi kebutuhan primernya. 

Tabel 3.3 

Luas Desa di Kecamatan Jati Agung 
 

No Desa / Kelurahan LUAS 

Km2 Ha 

1 Banjar Agung 4,66 466 

2 Fajar Baru 6,40 640 

3 Gedung Agung 5,33 533 

4 Gedung Harapan 3,65 365 

5 Jatimulyo 10,53 1.053 

6 Karang Anyar 46,10 4.610 

7 Karang Rejo 45,45 4.545 
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8 Karang Sari 7,25 725 

9 Margakaya 5,01 501 

10 Marga Agung 10,50 1.050 

11 Marga Lestari 10,11 1.011 

12 Marga Rejo 4,75 475 

13 Margomulyo 9,16 916 

14 Purwotani 20,02 2.020 

15 Rejomulyo 12,00 1.200 

16 Sidosari 12,97 1.297 

17 Sidoharjo 10,04 1.004 

18 Sinar Rejeki 22,11 2.211 

19 Sumber Jaya 11,17 1.117 

20 Way Huwi 15,35 1.535 

21 Margodadi 6,75 675 

 Sumber: Data Kantor Kecamatan Jati Agung,2014  

Luas Kecamatan per Desa pada Kecamatan Jati Agung 

menunjukkan jika setiap Desa memiliki luas wilayah yang cukup, baik 

untuk pemukiman maupun untuk kegiatan lainnya. Ini terlihat karena 

setiap Desa memiliki luas wilayah lebih dari 300 ha dengan wilayah 

terluas pada Desa Karang Anyar yaitu seluas 4.610 ha dan wilayah yang 

memiliki luas wilayah terendah adalah Desa Gedung Harapan dengan luas 

365 ha. Walaupun kedua daerah itu memiliki jarak atau selisih yang jauh 

namun keduanya sama-sama wilayah yang berada dalam satu Kecamatan 

dan memiliki  keterkaitan dalam berbagai kegiatan perekonomian maupun 

non perekonomian yang menunjang pembangunan di Kecamatan Jati 

Agung. Maka dari itu semua Desa memerlukan perhatian dari pemerintah 

setempat untuk memajukan  Kecamatan Jati Agung.    

Sedangkan desa-desa lain yang memiliki luas lahan lebih rendah 

dari Desa Karang Anyar seperti Desa Karang Rejo yang memiliki luas 



 

  

4.545 ha, Desa Purwotani 2.020 ha, Desa Sinar Rejeki 2.211 ha,Desa 

Rejomulyo 1.200 ha, dan wilayah lainnya yang memiliki luas lahan tidak 

jauh berbeda dari desa-desa yang telah disebutkan. 

Di lain sisi, luas luas lahan untuk jenis pengairan di Kecamatan Jati 

Agung ini sebesar 3.715 hanya untuk tadah hujan saja karena Kecamatan 

ini tidak memiliki irigasi, rawa pasang surut, maupun rawa lebak. Melihat 

hal ini menunjukkan jika masyarakat Kecamatan Jati Agung sebagian 

besar melakukan kegiatan pertanian dengan mengandalkan cuaca dan 

sebagian lainnya tidak melakukan pertanian ketika terjadi kekeringan 

karena tidak tersedianya irigasi maupun penunjang kegiatan pertanian 

lainnya. 

4. Demografi 

Pertambahan penduduk di Kecamatan Jati Agung dalam tiga tahun 

terakhir ini sangat pesat. Sebagian besar pertambahan tersebut karena 

perpindahan dari daerah lain. Hal ini dipengaruhi oleh letak Kecamatan 

Jati Agung yang berbatasan dengan Kotamadya Bandar Lampung dan 

pelebaran kota mengarah ke Kecamatan Jati Agung. Dari dua puluh satu 

desa di kecamatan Jati Agung ada tiga desa yang penduduknya sangat 

besar yaitu Desa Karang Anyar penduduknya 17.227 jiwa, Desa Jatimulyo 

penduduknya 15.949 jiwa dan Desa Wayyhuwi penduduknya 12.245 

jiwa.
82
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Ketiga desa ini merupakan desa padat penduduk dengan 

pertumbuhan penduduk yang memang lebih besar dibandingkan desa 

lainnya, terlebih ketiga desa ini memang berdekatan dengan pusat Kota 

yaitu Bandar Lampung sehingga memudahkan akses masyarakat dalam 

segala hal baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, melakukan 

kegiatan ekonomi, maupun kegiatan lainnya yang tentu saja lebih mudah 

jika dilakukan di daerah  perkotaan. Lebih jelasnya untuk melihat 

kepadatan penduduk di Kecamatan Jati Agung dapat dilihat pada tabel 3.4. 

di bawah ini: 

Tabel 3.4. Kepadatan Penduduk Kecamatan Jati Agung  

 

No Desa / Kelurahan Luas 

(km) 

Pendududuk 

(jiwa) 

Kepadatan 

(jiwa/km) 

 

1 Banjar Agung 4,66 2.030 435,62 

2 Fajar Baru 6,40 6.220 971,87 

3 Gedung Agung 5,33 1.429 268,10 

4 Gedung Harapan 3,65 687 188,21 

5 Jatimulyo 10,53 15642 1.485,47 

6 Karang Anyar 46,10 17.547 380,62 

7 Karang Rejo 45,45 5.831 118,39 

8 Karang Sari 7,25 6.561 904,96 

9 Margakaya 5,01 3.080 614,77 

10 Marga Agung 10,50 4.239 403,71 

11 Marga Lestari 10,11 2.934 290,20 

12 Marga Rejo 4,75 1.729 364 

13 Margomulyo 9,16 2.420 264,19 

14 Purwotani 20,02 3.151 327,18 

15 Rejomulyo 12,00 5.737 478,08 

16 Sidosari 12,97 5.510 424,82 

17 Sidoharjo 10,04 2.910 289,84 

18 Sinar Rejeki 22,11 4.234 450,21 

19 Sumber Jaya 11,17 3.770 337,51 

20 Way Huwi 15,35 13.632 888,07 

21 Margodadi 6,75 2.607 386,22 

Sumber: Data Kantor Kecamatan Jati Agung,2014  



 

  

Melihat tabel kepadatan penduduk di atas menunjukkan jika 

seluruh desa di Kecamatan Jati Agung terdapat pemukiman warga yang 

dihuni. Kemudian, melihat kepadatan penduduk rata-rata di atas 100 jiwa 

per km persegi  artinya tiap desa cukup padat penduduknya. Dilain sisi, 

luas tanah pada tiap desa di kecamatan Jati Agung memiliki luas yang 

cukup sehingga selain sebagai pemukiman dapat dimanfaatkan oleh 

masyarakat setempat untuk kegiatan lainnya. 

Daerah dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk terendah 

dimiliki oleh Desa Gedung Harapan. Ini artinya Desa Gedung Harapan 

merupakan desa yang tak hanya kecil dari segi luas wilayah namun juga 

kecil dari segi kepadatan penduduk. Kepadatan akan jumlah penduduk 

tersebut adalah secara garis besar tanpa memandang jenis kelamin dan 

kelompok umur. Untuk melihat kepadatan penduduk berdasarkan jenis 

kelamin dan kelompok umur, dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut :  

Tabel 3.5. 

Kepadatan Penduduk Menurut Jenis Kelamin 

 

No Desa / Kelurahan Laki-

Laki 
Perempuan Jumlah 

1 Banjar Agung 1.057 937 2.030 

2 Fajar Baru 3.220 3000 6.220 

3 Gedung Agung 761 668 1.429 

4 Gedung Harapan 388 399 687 

5 Jatimulyo 7.812 7.830 15.642 

6 Karang Anyar 8.604 8.943 17.547 

7 Karang Rejo 2.621 2.760 5.381 

8 Karang Sari 3.936 2.625 6.561 

9 Margakaya 1.600 1.480 3.080 

10 Marga Agung 2.115 2.124 4.239 

11 Marga Lestari 1.390 1.544 2.934 

12 Marga Rejo 897 832 1.729 

13 Margomulyo 1.176 1.244 2.240 



 

  

14 Purwotani 1.129 1.100 2.229 

15 Rejomulyo 2.787 2.950 5.737 

16 Sidosari 2.873 2.637 5.510 

17 Sidoharjo 1.472 1.438 2.910 

18 Sinar Rejeki 3.647 2.714 6.361 

19 Sumber Jaya 1.947 1.823 3.770 

20 Way Huwi 6.596 7.036 13.632 

21 Margodadi 1.315 1.292 2.607 

Sumber: Data Kantor Kecamatan Jati Agung,2014 

 

Secara keseluruhan dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

memperlihatkan jika penduduk terbanyak di dominasi oleh wanita. Ini 

menunjukkan populasi wanita lebih banyak dibandingkan laki-laki. 

Kemudian menurut kelompok umur terbanyak berada pada usia 20-24 

tahun yang berjumlah 11.605 kemudian terendah pada usia 75 keatas yang 

berjumlah 735 jiwa penduduk. Ini menunjukkan bahwa banyak usia 

produktif di Kecamatan Jati Agung yang dapat membantu pemerintah 

setempat dalam proses pembangunan yang berkelanjutan. 

Penduduk yang tidak memasuki usia produktif tidak lebih dari 10 

% dari total penduduk produktif. Perbandingan ini merupakan nilai positif 

untuk Kecamatan Jati Agung. Kemudian penduduk usia produktif ini yang 

merupakan salah satu penunjang pemerintah dalam mengelola dan 

mengembangkan potensi wilayahnya serta dalam membantu pembangunan 

daerah Kecamatan Jati Agung. 

 

 

 



 

  

B. Pemerintahan Kecamatan Jati Agung  

Dalam pemerintahan Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 

Selatan terdapat susunan organisasi dari tatakerja wilayah Kecamatan yang 

menunjukkan jika dalam melakukan tugasnya, camat dibantu oleh masing-

masing bagian sehingga tugasnya dalam menjalankan pembangunan baik 

dalam perencanaannya maupun dalam hal-hal lain yang terkait.  

Dalam organisasi ini, sekretaris Kecamatan dijabat oleh Jumino yang 

mana ia mengepalai 3  kasubag (kepala sub bagian) yaitu : (a) Kasubag 

Perencanaan yang dijabat oleh Ika Rahmawati, (b) Kasubag Keuangan yang 

dijabat oleh Jafat Amid, dan (c) Kasubag Umum yang dijabat oleh Sodri 

Alfian. 

Kemudian bagian-bagian lain yang langsung melapor kepada camat 

terdapat 5 bagian ditambah 1 bagian yaitu: (a) bagian Kasi Pemerintahan 

yang dijabat oleh Minarni, (b) bagian Kasi Pertahanan yang dijabat oleh 

Febrianti Putri, (c) bagian Kasi Ekonomi dan Pembangunan yang dijabat oleh 

Yusantina, (d) bagian Kasi Kesejahteraan Sosoial yang di jabat oleh 

Yusnawati, dan (e) bagian Kasi Ketentraman dan Ketertiban yang di jabat 

oleh Romli serta (f) yaitu bagian Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini. 

 

 

 

 



 

  

Gambar 3.1. 

Struktur Organisasi Kecamatan Jati Agung 

 

 

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Kantor Kecamatan Jati Agung,2014 

Semua bagian-bagian tersebut membantu camat dalam segala hal yang 

terkait dengan kegiatan di Kecamatan Jati Agung termasuk tentang 

pengelolaan potensi ekonomi wilayah untuk meningkatkan pembangunan di 

Kecamatan Jati Agung. Yang mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

bagian-bagian tersebut saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka dari 

itu seluruh pejabat pemerintahan Kecamatan Jati Agung harus bekerasama 
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dengan baik agar seluruh kegiatan yang akan dilakukan berjalan dengan baik 

dan sesuai dengan keinginan.  

Tabel 3.6. 

Statistik Pemerintahan Kecamatan Jati Agung,2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sumber: Jati Agung Dalam Angka, 2016  

 

 

 

Melihat tabel 3.6. statistik di atas Pemerintahan Kecamatan Jati 

Agung dari tahun 2013-2015 memperlihatkan bahwa terdapat 21 desa dan 

225 dusun. Selain itu, dalam Pemerintahan Kecamatan Jati Agung juga 

terdapat rukun tetangga berjumlah 540  dan jumlah pamong desa sebanyak 

270 pamong. Dari jumlah pamong desa yang ada di Kecamatan Jati Agung 

pada tahun 2015 yang berjenis kelamin perempuan hanya berjumlah 3 orang 

atau sekitar 0,1 persen dari jumlah laki-;aki. Sedang pada tahun 2012 

perempuan berjumlah 5 orang. Hal ini menunjukan bahwa masih sangat 

sedikit sekali perempuan yang yang ikut berperan atau berpartisipasi sebagai 

perangkat desa atau pamong desa.  

Desa yang mempunyai perangkat desa perempuan masing-masing satu orang 

adalah Desa Karang Anyar, Desa Karangsari dan Desa Fajar Baru.  

WILAYAH 

ADMINISTRASI 

 
2013 2014 2015 

(1) (2) (3)  

Desa 21 21 21 

Dusun 225 225 225 

Rukun Tetangga 540 540 540 

Jumlah Pamong 

Desa 

 

Laki-Laki 

Perempuan 

 

270 

 

267 

3 

 

270 

 

267 

3 

 

270 

 

267 

3 

 



 

  

C. Potensi Ekonomi Kecamatan Jati Agung 

Menurut hasil wawancara peneliti dengan beberapa perangkat 

pemerintahan baik di Kabupaten Lampung Selatan maupun di Kecamatan Jati 

Agung serta menurut  Jati Agung Dalam Angka Tahun 2016 yang 

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Selatan, 

menjelaskan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki oleh Kecamatan Jati 

Agung adalah pada sektor pertanian. Hal ini dikarenakan luas wilayah atau 

luas lahan yang ada di Kecamatan Jati Agung sebagian besar digunakan untuk 

produksi sektor pertanian dan sektor ini pula yang merupakan mata 

pencaharian utama sebagian besar masyarakatnya.  

Berdasarkan  luas wilayah menurut jenis lahan di Kecamatan Jati 

Agung pada tahun 2014, untuk lahan sawah seluas 4.264,0 ha kemudian 

untuk lahan bukan sawah seluas 23.667,0 ha, dan lahan bukan sawah ini yang 

digunakan untuk kegiatan pertanian seluas 18.224,2 ha, sedangkan sisanya di 

pergunakan untuk bangunan dan kegiatan lainnya selain pertanian
83

.  

Sub sektor yang sangat menonjol pada sektor pertanian adalah 

tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan. Produksi utama 

tanaman pangan di Kecamatan Jati Agung adalah padi dan jagung. Luas 

tanam dan produksi padi dan jagung menurut desa menunjukkan lahan tanam 

padi paling luas adalah Desa Rejomulyo, dan desa lahan tanam paling luas 

pada tanaman jagung adalah Desa Karang Rejo begitupun dengan 

produksinya.  
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Tabel 3.7. 

Statistik Tanaman Pangan di Kecamatan Jati Agung 

 

Uraian  2013 2014 2015 

Padi (padi sawah dan padi ladang) 

Luas Panen (Ha) 

 
4804 5006 5251 

Produksi (Ton) 23985 27233 

 

27692 

 

Jagung  

Luas Panen (Ha) 5756 6000 6000 

Produksi (Ton) 27820 30725 28040 

Kedelai  

Luas Panen (Ha) - - - 

Produksi (Ton) - - - 

Kacang Tanah 

Luas Panen (Ha) - - - 

Produksi (Ton) 
- 

 
- - 

Ubi Kayu 

Luas Panen (Ha) 1850 2320 2500 

Produksi (Ton) 36800 51920 50840 

Ubi Jalar  

Luas Panen (Ha) - - - 

Produksi (Ton) - - - 

Sumber: Kecamatan Jati Agung dalam Angka, 2016 

Berdasarkan tabel 3.7. di atas menunjukkan jika Selama periode yang 

sama untuk produksi tanaman palawija unggulan yang mengalami turun naik 

produksinya seperti tanaman ubi kayu. Pada tahun 2013 dari 36.800 ton dan 

mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 51.920 ton, sedangkan pada 

tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 50.840 ton. Untuk produksi 



 

  

tanaman jagung mengalami penurunan cukup besar karena pada saat panen 

harga jagung selalu mengalami penurunan harga yang sangat tinggi Pada 

tahun 2013 sebesar 27.820 ton pada tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 

30.725 ton,sedangkan pada tahun 2015 produksi  mengalami penurunan 

menjadi 28.040 ton. Produksi kedelai tidak ada yang mengusahakan, karena 

lahannya memang kurang bagus untuk tanaman tersebut.
84

 

Kemudian Tanaman Hortikultura, tanaman sayuran yang cukup 

menghasilkan diantaranya adalah bayam dan kangkung, dengan produksi 

masing-masing sebesar 125 ton dengan luas tanam sebesar 14 hektar. 

Beberapa desa yang menghasilkan tanaman tersebut, yaitu Desa Jatimulyo, 

Desa Sumberjaya, Desa Margo Lestari dan Desa Marga Agung. Produksi 

sayuran tersebut biasanya paling bagus pada saat musim kemarau, karena 

pada saat musim kemarau disamping memanfaatkan sumur bor tanaman 

sayuran tidak diserang hama dan penyakit seperti musim penghujan. Diringi 

cabe dengan luas tanam 6 hektar menghasilkan 24 ton. Hanya beberapa desa 

yang menghasilkan cabe, hal ini karena disamping tanaman cabe memerlukan 

modal yang agak besar juga memerlukan pengetahuan yang baik untuk 

bertani cabe. Kacang panjang produksi 35 ton dengan luas tanam 5 hektar, tak 

ketinggalan ketimun dengan 2 hektar luas tanam memproduksi 16 ton. Untuk 

tanaman buah-buahan di Kecamatan Jati Agung yakni hanya Pisang 
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menghasilkan 1000 ton
85

, semua yang telah dijelaskan  akan di sebutkan 

dalam tabel 3.8. berikut ini: 

Tabel 3.8. 

Luas Tanam dan Produksi Tanaman Hortikultura 

 di Kecamatan Jati Agung 

 

Uraian  2013 2014 2015 

Tanaman Sayuran: 

Kenanga Panjang 

Luas Panen (Ha) 

 
5 5 5 

Produksi (Ton) 35 35 35 

Cabai  

Luas Panen (Ha) 4 4 4 

Produksi (Ton) 18 18 18 

Ketimun  

Luas Panen (Ha) 2 2 2 

Produksi (Ton) 16 16 16 

Kangkung 

Luas Panen (Ha) 14 13 14 

Produksi (Ton) 125 115 125 

Bayam  

Luas Panen (Ha) 14 13 14 

Produksi (Ton) 125 115 125 

Pisang 

Produksi (Ton) 1000 1000 1000 

Mangga  

Produksi (Ton) - - - 

Sumber: Kecamatan Jati Agung dalam Angka, 2016 
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Dilain sisi, sub sektor peternakan juga merupakan sub sektor yang 

memberikan sumbangsih cukup besar pada perekonomian di Kecamatan Jati 

Agung. Di mana hewan ternak yang dimiliki oleh Kecamatan Jati Agung 

yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Berdasarkan data statistik 

Kecamatan Jati Agung dalam angka tahun 2016 menyebutkan bahwa ternak 

sapi potong merupakan ternak paling besar di Kecamatan Jati Agung. Hal ini 

terlihat dengan begitu besarnya jumlah ternak sapi yang merata hampir di 

setiap desa dibandingkan dengan jenis ternak lainnya, dan juga untuk 

Lampung Selatan 

Kecamatan Jati Agung adalah produsen sapi potong terbesar di 

banding dengan kecamatan lainnya. Untuk jenis ternak Sapi sangat dominan 

di Kecamatan Jati Agung. Hal ini terlihat dengan begitu besarnya jumlah 

ternak sapi yang merata hampir di setiap desa dibandingkan dengan jenis 

ternak lainnya. Disusul untuk jenis ternak kambing yang juga sangat besar 

yang jumlahnya hampir tidak jauh berbeda untuk tiap desa.  

Jenis ternak kerbau, domba dan babi tidak begitu besar walaupun ada 

di beberapa desa. Desa dengan jenis ternak sapinya terbanyak adalah Karang 

Anyar, Jatimulyo, Margakaya dan Marga Agung. Hal ini karena di desa 

tersebut hampir setiap rumah tangga memelihara sapi potong. Untuk 

Lampung Selatan Kecamatan Jati Agung adalah produsen sapi potong 

terbesar dibanding dengan kecamatan lain, karena memang banyak terdapat 



 

  

peternak penggemukan sapi potong. Untuk tahun 2016 populasi ternak sapi 

potong sebanyak 19102 ekor.
86

  

Demikian juga untuk jenis ternak kambing meyebar di hampir setiap 

desa sekalipun jumlahnya tidak begitu besar, yaitu 7132 ekor. Jenis ternak 

kerbau masih sangat kecil sekali yaitu 162 ekor dan hanya ada di beberapa 

desa. Jenis ternak babi hanya Desa Marga Agung dan Desa Margo Lestari 

yang mengusahakan yaitu 180 ekor. Untuk ternak unggas yang paling 

dominan adalah ayam ras pedaging 815000 ekor dan ayam ras petelor 340 

ekor, ini terdapat dibeberapa desa dan sebagian besar di-usahakan oleh 

perusahaan ternak unggas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.9. 

di bawah ini. 

Tabel 3.9. 

Populasi Ternak menurut Kecamatan (ekor) 
 

Jenis 

Ternak/Unggas 
2013 2014 2015 

(1) (2) (3) (5) 

Ternak Besar/Kecil  

Sapi  20.515 19.425 19.102 

Kerbau  158 158 162 

Kambing  5.436 6.066 7.132 

Domba  - - - 

Babi  200 200 180 

Unggas  

Ayam Buras  62.136 60.325 60.100 

Ayam Ras 819.000 813.000 815.000 
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Pedaging  

Ayam Ras 

Petelur  
315.000 340.000 340.000 

Itik  1.545 1.760 1.650 

Sumber : Jati Agung dalam Angka, 2016 

Selanjutnya untuk tanaman perkebunan menurut data statistik 

Kecamatan Jati Agung dalam angka tahun 2016  yang paling banyak di 

Kecamatan Jati Agung adalah kelapa sawit, dengan luas tanaman 1334 hektar 

dan produksi 16.992 ton. Di bandingkan dengan luas tanam dan produksi 

tahun 2013 sedikit mengalami penurunan. Hal ini karena pada tahun ini harga 

komoditas kelapa sawit mengalami penurunan yang cukup drastis sehingga 

ada petani yang memilih bertani palawija terutama jagung dan ubi kayu 

karena harganya dirasakan lebih baik.  Kemudian kelapa dalam, dengan luas 

area 1253 hektar dan produksi 5640 ton. Untuk tanaman kelapa dalam ini 

menyebar di setiap Desa di Kecamatan Jati Agung. Perkebunan karet di 

Kecamatan Jati Agung cukup luas yaitu 1215 ha dengan produksi 815 ton. 

Melihat dari produksi tanaman karet tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

produksivitas tanaman karet masih sangat rendah, hal ini karena intensivikasi 

tanaman perkebunan karet belum dapat di terapkan oleh petani. Perkebunan 

kakao dengan luas area 400 ha dan produksi 663 ton. Tanaman kakao tersebut 

hampir menyebar di setiap Desa, karena umumnya petani hanya 



 

  

memanfaatkan tanah pekarangan sebagai kebun kakao.
87

 Untuk lebih mudah 

di pahami akan dijelaskan dalam tabel 3.10. di bawah ini:  

Tabel 3.10. 

Luas Tanam dan Produksi Tanaman Perkebunan  

di Kecamatan Jati Agung 

 

Komoditi 2013 2014 2015 

Kelapa Dalam 

Luas Area (Ha) 

 
1253 1253 1253 

Produksi (Ton) 5520 5640 5640 

Kelapa Sawit 

Luas Area (Ha) 1324 1334 1334 

Produksi (Ton) 14845 16992 16992 

Kakao 

Luas Area (Ha) 400 400 400 

Produksi (Ton) 540 663 663 

Karet 

Luas Area (Ha) 1215 1215 1215 

Produksi (Ton) 815 709 815 

Sumber: Kecamatan Jati Agung dalam Angka, 2016 

D. Pengembangan Potensi Ekonomi Kecamatan Jati Agung  

Berdasarkan hasil  wawancara peneliti dengan pihak pemerintahan 

yaitu kepada Kepala Bagian Ekonomi Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Selatan, kepada 

Kepala Balai Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Perkebunan (BP3K), 

dan kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis (KUPT) Peternakan 

Kecamatan Jati Agung, bahwa untuk pengembangan potensi ekonomi di 
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Kecamatan Jati Agung pemerintah lebih memfokuskan pada peningkatkan 

kemampuan atau keahlian sumberdaya manusianya untuk mengelola dan 

memanfaatkan potensi ekonomi tersebut melalui pembinaan langsung 

berupa penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat Kecamatan Jati 

Agung. Berdasarkan Data Statistik Jati Agung dalam angka tahun 2016 

dan berdasarkan wawancara dengan bebepara perangkat pemerintah di 

Kecamatan Jati Agung dan Kabupaten Lampung Selatan di atas telah 

secara sepakat menyebutkan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki oleh 

Kecamatan Jati Agung adalah pada sektor pertanian, perkebunan dan 

peternakan.  

Menurut ibu Amalia kepala bagian ekonomi BAPPEDA Lampung 

Selatan,  pengembangan pertanian, perkebunan dan peternakan di 

Kecamatan Jati Agung selain dengan memberikan penyuluhan-penyuluan 

kepada masyarakat khususnya kepada kelompok tani, juga dengan adanya 

bantuan dari pemerintah berupa mesin traktor untuk kegiatan pertanian. 

Meskipun mesin tersebut belum di berikan secara merata kepada seluruh 

kelompok tani yang ada di Kecamatan Jati Agung namun menurut beliau 

dengan adanya bantuan mesin tersebut dapat membantu masyarakat 

dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian mereka. Sedangkan 

berdasarkan wawancara peneliti kepada Kepala Balai Penyuluhan 

Pertanian Perikanan Dan Kehutanan (BP3K)  Kecamatan Jati Agung  

pengembangan pertanian, perkebunan di Kecamatan Jati Agung  juga 

lebih kepada pengembangan sumber daya manusia, karna pada dasarnya 



 

  

tugas BP3K merupakan turunan tugas dari BAPPEDA Kabupaten 

Lampung Selatan yaitu memberikan pembinaan kepada masyarakat 

Kecamatan Jati Agung melalui penyuluhan-penyuluhan, terutama kepada 

masyarakat yang terbentuk melalui kelompok tani dan gabungan 

kelompok tani atau biasa disebut GAPOKTAN. Di mana kelompok tani 

tanaman pangan dan hortikultura di Kecamatan Jati Agung berjumlah 157 

kelompok dengan jumlah anggota 9044 orang dan jumlah gabungan 

kelompok tani (GAPOKTAN) berjumlah 21 kelompok.
88

 

Pembinaan yang didilakukan oleh BP3K berdasarkan analisa 

permasalahan yang dihadapi oleh suatu desa. Setelah sudah ditemukan 

permasalahan yang dihadapi tersebut maka BP3K akan membantu para 

tani di desa tersebut untuk menyelesaikan masalahnya dengan  

memberikan pembinaan kepada para kelompok tani. Pada tahun 2016 

terdapat program  dekosentrasi dari pusat untuk daerah yaitu adanya 

kursus singkat untuk para kelompok tani. Di mana kursus singkat ini tidak 

di hadiri oleh seluruh kelompok tani namun hanya di hadiri oleh 

pengurus-pengurus kelompok tani tersebut sebagai perwakilan dari 

masing-masing desa.  Materi yang di sampaikan pada kursus singkat 

tersebut yang pertama tentang kelembagaan kelompok tani  agar 

kelompok tani di setiap desa tetap berjalan dan  materi selanjutnya tentang 

pembudidaya pertanian yaitu dengan teknologi pada tanaman pangan 

terdapat materi sistim tanam  jejer legowo dan salibung.  
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Kursus singkat ini di lakukan satu tahun 3 kali, kemudian setelah 

para pengurus kelompok tani tersebut sudah menguasai materi yang telah 

di sampaikan maka pengurus tani harus  menyampaikan kepada kelompok 

tani yang  berada di setiap desa Kecamatan Jati Agung. Untuk mengetahui 

pengembangan pertanian dan kelompok tani  di setiap desa maka 

kelompok tani memiliki kewajiban setiap tahunnya untuk membuat 

laporan  yang disebut rangkaian definitive kelompok (RDK) dan 

rangkaian devinitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang di bantu oleh para 

pembina. Dan laporan ini yang akan digunakan oleh para kelompok tani 

untuk menebus pupuk bersubsidi kepada pemerintah, jika ada kelompok 

yang tidak membuat laporan tersebut maka tentu saja kelompok tersebut 

tidak akan mendapat pupuk bersubsidi.  

Kegiatan lain di BP3K selain dengan adanya pembinaan kepada 

para kelompok tani juga terdapat kegiatan kaji terap, yaitu suatu kegiatan 

di mana BP3K memanfaatkan lahan kosong di sekitar kantor BP3K untuk 

di tanami beberapa jenis tanaman seperti tanaman pangan dan hortikultura 

dengan menggunakan metode yang disampaikan kepada para kelompok 

tani pada saat pembinaan. Jadi dengan kata lain BP3K memberikan 

contoh kepada para kelompok tani  bagaimana cara menanam yang benar 

agar mendapatkan hasil yang baik. Selain itu juga para kelompok tani 

dapat melihat langsung bahwa materi-materi yang di sampaikan  oleh 

BP3K kepada kelompok tani itu bukan hanya sekedar wacana tetapi benar 

memberikan bukti hasil yang baik. 



 

  

Selain itu menurut bapak Legino selaku ketua BP3K menyebutkan 

bahwa terdapat program dari dinas ketahanan pangan ke kecamatan jati 

agung ini terdapat Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu 

(SLPTT) yang di lakukan oleh kelompok tani dan  di awasi oleh penyuluh 

pertanian. Sekolah lapang merupakan pembinaan oleh penyuluh kepada 

kelompok tani tetapi langsung ke lapangan atau area tanam petani, SLPTT 

ini mulai dari benihnya, seleksi benih, persemaian benih, umur persemian, 

pindah tanam, pemupukan dasar, pemupukan susulan, pemupukan 

organik, pengendalian hama penyakit, dan  sampai pengendalian masa 

panennya. 

Hasil wawancara dengan KUPT Peternakan bapak Nur, menurut 

beliau kebanyakan ternak di Kecamatan Jati Agung adalah milik 

masyarakat. Dan pengembangan  peternakan di Kecamatan Jati Agung 

yaitu dengan memberikan bantuan kepada para kelompok tani. Bantuan 

yang diberikan oleh pemerintah seperti memberikan mesin alat pemotong 

rumput untuk pakan hewan ternak dan bantuan hewan ternak. Namun 

tidak semua kelompok tani mendapat bantuan tersebut dengan alasan 

keterbatasan anggaran dari pemerintah maka dari itu yang mendapat 

bantuan tersebut hanyalah kelompok tani yang  sesuai dengan kriteria-

kriteria yang telah di tetepakan oleh pemerintah dan berdasarkan seleksi 

dari pemerintah, seleksi yang di lakukan dengan melihat potensi desa dan 

kinerja kelompok tani. 



 

  

Kemudian untuk desa lain yang belum memenuhi kriteria-kriteria 

tersebut maka pemerintah akan melakukan pembinaan secara terus 

menerus  kepada para kelompok tani  dengan harapan desa tersebut akan 

segera memiliki potensi dan kelompok taninya memiliki kinerja yang 

bagus sehingga jika anggaran dari pemerintah sudah ada maka desa 

tersebut akan mendapat bantuan juga. Untuk pengembangan hewan 

ternak, selain memberikan alat dan bantuan hewan ternak pemerintah di 

Kecamatan Jati Agung juga memberikan pelayan kesehatan hewan yang 

dilakukan oleh petugas UPT Peternakan langsung ke lapangan  

berdasarkan panggilan dari  masyarakat sesuai dengan masalah yang 

dihadapai oleh hewan ternaknya.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Peran Pemerintah Daerah terhadap Pengembangan Potensi Ekonomi 

Daerah pada Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan 

 

Kondisi suatu daerah pastilah berbeda jika dibandingkan dengan 

kondisi daerah lain. Setiap daerah memiliki potensi dan ciri khusus yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi perekonomian daerah itu sendiri. 

Sehingga dengan adanya perbedaan yang satu dengan lainnya ini maka 

potensi yang dimiliki pun akan berbeda. Potensi daerah  yang dimaksud 

adalah sumber daya alam,  sumber daya buatan, dan pembangunan serta 

sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai kemampuan 

daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.  Berdasarkan 

perbedaan disetiap daerah maka akan  berbeda pula kebijakan yang 

diterapkan oleh pelaksanaan pembangunan daerah yaitu pemerintah 

daerah. 

Pemerintah daerah harus mengetahui secara pasti situasi dan 

kondisi yang ada pada suatu daerah.  Dengan mengetahui situasi daerah 

tersebut maka  pererintah daerah akan lebih mudah melaksanakan 

pembangunan sehingga diharapkan  terjadi keselarasan dibidang 

pembangunan  dan tidak terjadi tumpang tindih serta saling merugikan 

antara pemerintah dengan masyarakatnya. 

 



 

  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa aparatur 

pemerintahan daerah baik dari pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

maupun aparatur pemerintahan Kecamatan Jati Agung yaitu Kepala 

Bagian Ekonomi  BAPPEDA Kabupaten Lampung Selatan,  BP3K  dan 

KUPT Peternakan Kecamatan Jati Agung  telah secara sepakat 

menyebutkan bahwa potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Jati Agung 

adalah pada sektor pertanian.  Hal ini dilihat berdasarkan pemetaan 

wilayah,  laporan  BPS dan melihat kondisi geografis yang ada. 

Keadaan geografis  Kecamatan Jati Agung  merupakan daerah 

dataran dengan luas wilayah 27.931 ha. Luas wilayah sebesar 22.488,2 ha 

digunakan sebagai lahan pertanian dan sisanya seluas 7.442,8 ha 

digunakan untuk kegiatan bukan  pertanian  seperti pemukiman, industri, 

kantor/toko serta kegiatan lainnya.  Dengan demikian,  wilayah di 

Kecamatan Jati Agung lebih banyak yang digunakan untuk kegiatan 

pertanian dibandingkan untuk  kegiatan lainnya yang bukan pertanian. 

Sehingga kegiatan pertanian di Kecamatan Jati Agung menjadi lebih 

dominan daripada kegiatan lain seperti dibangunnya kegiatan pertokoan,  

kantor serta kegiatan lainnya yang tidak berhubungan dengan kegiatan 

pertanian. 

Selain itu juga sebagian besar mata pecaharian masyarakat 

Kecamatan Jati Agung adalah dalam sektor pertanian baik pada tanaman 

pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan maupun pada 

peternakan. Hal ini dikarenakan wilayah yang ada di Kecamatan Jati 



 

  

Agung masih luas untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga karena 

masih rendahnya tingkat pendidikan pada masyarakat di Kecamatan ini, 

sehingga pengetahuan masyarakat masih tergolong rendah dan sebagian 

besar kemampuan masyarakat hanya pada bidang pertanian saja, 

kemampuan ini pun diadopsi  dari kebiasaan masyarakat saat membantu 

orangtua mereka yang sedang melakukan kegiatan pertanian.  

Sektor pertanian merupakan potensi ekonomi  yang ada di 

Kecamatan Jati Agung.  Dengan demikian,  maka pemerintah daerah 

maupun masyarakat harus bekerjasama untuk mengembangkan potensi 

yang ada dengan sebaik- baiknya karena dalam pengembangan ekonomi 

lokal tidak lepas dari peran pemerintah. Hal ini sesuai dengan teori  yang 

telah diungkapkan Blakely bahwa pengembangan ekonomi lokal adalah 

suatu proses pembangunan ekonomi dimana pemerintah daerah dan atau 

kelompok masyarakat berperan aktif mengelola sumber daya alam yang 

dimiliki melalui kerjasama dengan pihak swasta atau lainnya,  

menciptakan lapangan kerja, memberikan stimulus kegiatan ekonomi pada 

zona perekonomian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peran kerja 

sama lembaga pemerintah daerah, swasta, dan kemasyarakatan sangat 

menentukan pengembangan ekonomi lokal.  

Selain peran pemerintah, peran masyarakat juga merupakan hal 

utama yang dibutuhkan dalam mengembangkan ekonomi lokal karena  

masyarakatlah yang menjalankan kegiatan perekonomian dan pemerintah 

berperan sebagai pendukung dari adanya kegiatan masyarakat. 



 

  

Tanpa adanya kerjasama dari masyarakat dan pemerintah  maka 

pengembangan potensi ekonomi ini tidak akan berjalan dengan baik.  Oleh 

karena itu, dalam peran pemerintah  perlu adanya pemberdayaan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan  

kemandirian dari masyarakat itu sendiri. 

Jadi, perkembangan ekonomi suatu  wilayah bisa dilihat dari upaya 

pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-

kesempatan ekonomi yang sesuai dengan kemampuan sumber daya 

manusia yang ada dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya 

alam dan kelembagaan secara lokal.  Di Kecamatan Jati Agung sendiri  

awal mula pengembangan ekonomi lokal memang berawal dari 

pemerintah.  Pemerintah Kecamatan Jati Agung menyadari  bahwa 

terdapat potensi yang dapat dikembangkan di Kecamatan Jati Agung  yaitu 

pada sektor pertanian. Dimana sektor pertanian ini merupakan mata 

pencaharian utama bagi kebanyakan masyarakat Kecamatan Jati Agung. 

Pengembangan ekonomi lokal yang dilakukan oleh pemerintah saat 

ini yaitu dengan melihat potensi-potensi pertanian di desa-desa yang 

bersangkutan. Kecamatan Jati Agung terdiri dari  21 desa di mana seluruh 

desa tersebut memiliki potensi ekonomi yang cukup baik dalam sektor 

pertanian yang terdiri dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, 

perkebunan dan peternakan. Karena rendahnya pengetahuan dan 

kemampuan  masyarakat pada bidang pertanian, sehingga membuat 

banyak masyarakat di Kecamatan Jati Agung yang masih bersifat 



 

  

tradisional dan kurang mengerti tentang pertanian modern, maka dari itu 

pemerintah setempat memberikan pembinaan atau pelatihan-pelatihan 

kepada masyarakat tersebut untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat khususnya dalam bidang pertanian, selain 

memberikan pembinaan atau pelatihan-pelatihan pemerintah juga 

memberikan alat pertanian berupa mesin traktor untuk mengolah tanah 

sebelum di tanami dan hal ini juga merupakan dukungan dari pemerintah 

setempat untuk menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi lokal. 

Terdapat dua pandangan tentang peranan yang seharusnya dimainkan oleh 

pemerintah daerah, yaitu : 

Pertama, Menekankan peranan pemerintah daerah yang 

mencerminkan kemauan dan keinginan masyarakat setempat karena 

pemerintah merupakan wadah bagi penduduk setempat untuk 

mengemukakan keinginan mereka dan untuk menyelenggarakan urusan 

rumah tangganya sesuai aspirasi dan kebutuhan mereka. Sehingga apapun 

masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kecamatan Jati Agung haruslah 

diketahui oleh pemerintah setempat untuk mencari penyelesaiannya 

dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak legino 

selaku kepala BP3K yaitu Pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh 

BP3K berdasarkan analisa permasalahan yang dihadapi oleh petani di 

suatu desa. Setelah sudah ditemukan permasalahan yang dihadapi tersebut 

maka BP3K akan membantu para petani di desa tersebut untuk 



 

  

menyelesaikan masalahnya dengan  memberikan pembinaan kepada para 

kelompok tani.  

Kedua, Pemerintah daerah pada dasarnya adalah lembaga yang 

menyelenggarakan pelayanan-pelayanan tertentu untuk masyarakat, 

memberikan pelayanan yang semata-mata bermanfaat untuk daerah. 

Sehingga dengan adanya pelayanan yang diberikan akan memudahkan 

masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada.Untuk 

mengembangkan sektor pertanian di Kecamatan Jati Agung pelayanan-

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 

maupun pemerintah Kecamatan Jati Agung yaitu berupa pembinaan, 

pemberian pupuk bersubsidi, bibit tanaman,  maupun alat/mesin pertanian 

yang akan meningkatan produksi pertanian masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan aparatur pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan dan Kecamatan Jati Agung yaitu bapak 

Jumino selaku kepala BP3K Kecamatan Jati Agung, ibu Amalia kepala 

bidang ekonomi BAPPEDA, bapak Nur selaku kepala KUPT Peternakan,  

mereka  menyebutkan bahwa untuk mengembangkan potensi ekonomi 

Kecamatan Jati Agung pada sektor pertanian yaitu: 

1. Memberikan Pembinaan Berupa Pelatihan-Pelatihan. 

 Pelatihan-pelatihan yang di lakukan oleh pemerintah bertujuan  

untuk meningkatkan kemampuan dan menambah wawasan  

masyarakat Kecamatan Jati Agung tentang kegiatan pertanian, agar 

masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada. 



 

  

Pada tahun 2016 terdapat program  dekosentrasi dari pusat untuk 

daerah yaitu adanya kursus singkat untuk para kelompok tani. Kursus 

singkat ini di lakukan tiga kali dalam setahun.  Dimana kursus singkat 

ini tidak di hadiri oleh seluruh anggota kelompok tani namun hanya di 

hadiri oleh pengurus-pengurus kelompok tani tersebut sebagai 

perwakilan dari masing-masing desa. 

Materi yang di sampaikan pada kursus singkat tersebut yang 

pertama tentang kelembagaan kelompok tani,  dalam kegiatan ini 

kelompok tani diberikan pengetahuan mengenai kiat-kiat untuk 

menjaga hubungan baik diantara sesama anggota kelompok agar 

kelompok tani di setiap desa tetap berjalan dengan baik  dan terdapat 

juga materi  tentang pembudidayaan pertanian pada tanaman pangan 

dengan menggunakan teknologi yang biasanya dikenal dengan nama 

sistem tanam  jejer legowo dan salibung biasanya sistem tanam ini 

digunakan untuk tanaman padi.  

Sistem tanam jejer legowo yaitu sistem tanam dengan memberi 

jarak antara baris tanaman biasanya jarak tersebut sekitar 1-2m 

disesuaikan dengan luas lahan milih petani. Sedangkan sistem tanamn 

salibung yaitu sistim tanam yang dilakukan pada setelah padi sudah 

panen yaitu pada saat petani memotong batang/jerami padi petani 

harus menyisakan batang jerami sekitar 5cm secara merata keseluruh 

lahan, kemudian setelah selesai maka seluruh lahan di pupuk dan di 

pelihara selayaknya menanam padi biasanya. Menurut bapak legino 



 

  

dengan sistem ini maka para petani tidak perlu membuat bibit baru 

lagi  sehingga biaya yang dikeluarkan pun akan lebih sedikit 

dibandingkan apabila petani harus membuat bibit yang baru ketika 

ingin menanam lagi. 

 Selanjutnya, Apabila para pengurus kelompok tani yang 

mengikuti kursus tersebut sudah menguasai materi yang telah 

disampaikan maka pengurus kelompok tani harus  menyampaikan 

kepada anggota kelompok tani yang lain disetiap desa Kecamatan Jati 

Agung. Dan kemudian seluruh anggota dapat menerapkan setiap 

materi yang di sampaikan terhadap kegiatan pertanian mereka.  

Selain dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut juga 

pemerintah setempat memberikan pembinaan kepada para kelompok 

tani dengan menggunakan kegiatan kaji terap.  Kegiatan kaji terap 

yaitu suatu kegiatan di mana BP3K memanfaatkan lahan kosong di 

sekitar kantor BP3K untuk di tanami beberapa jenis tanaman seperti 

tanaman pangan dan hortikultura dengan menggunakan metode yang 

disampaikan kepada para kelompok tani pada saat pembinaan.  Jadi 

dengan kata lain BP3K memberikan contoh kepada para kelompok tani  

bagaimana cara menanam yang benar agar mendapatkan hasil yang 

baik. Kemudian kelompok tani bisa melihat dan kemudian bisa 

menerapkannya pada daerahnya masing-masing. 

 



 

  

Kemudian, menurut bapak Legino menyebutkan bahwa 

terdapat program lain dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten 

Lampung Selatan yaitu terdapat Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman 

Terpadu (SLPTT). Sekolah lapang merupakan pembinaan oleh 

penyuluh kepada kelompok tani tetapi langsung ke lapangan atau area 

tanam petani,  SLPTT ini dilakukan  mulai dari seleksi benih, 

persemaian benih, umur persemaian, pindah tanam, pemupukan dasar, 

pemupukan susulan, pemupukan organik, pengendalian hama penyakit, 

dan  sampai pengendalian masa panennya. Di mana Sekolah Lapang 

ini  di lakukan oleh kelompok tani dan  di awasi oleh penyuluh 

pertanian. 

Pembinaan lain yaitu dilakukan oleh UPTD Peternakan 

Kecamatan Jati Agung kepada petani pemilik peternakan. Pada 

pembinaan ini para petani di ajarkan bagimana membuat pakan dari 

bahan lain selain rumput-rumputan, dalam pembinaan ini petani 

diajarkan untuk membuat pakan yang biasa di sebut konsentrat yaitu 

berupa makanan penguat seperti, dedak, ampas singkong, bungkil 

kelapa, gaplek, ampas tahu maupun jagung yang telah dihaluskan.  

Dengan kata lain konsentrat ini dapat dijadikan solusi jika terjadi 

musim kemarau yang akan mengakibatkan para peternak kesulitan 

untuk mencari rumput. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi tidak 

semua peternak mau membuat konsentrat tersebut dengan alasan 

mereka tidak mau ribet maka dari itu peternak lebih memilih mencari 



 

  

rumput ke daerah lain. Selain itu dalam pembinaan atau pelatihan dari 

UPTD Peternakan kepada para peternak yaitu dengan memberikan 

materi seputar : 

a. Menjaga kebersihan kandang beserta peralatannya 

b. Sapi yang sakit dipisahkan dengan sapi yang sehat dan segera 

melakukan pengobatan 

c. Mengusahakan lantai kandang selalu kering 

d. Memeriksa kesehatan sapi dengan teratur dan melakukan 

vaksinasi dengan petunjuk 

e. Tidak membiarkan tubuh sapi kotor 

f. Menyimpan pakan ternak di tempat yang bersih dan kering, 

serta memberikan makanan rumput yang bersih.  

2. Memberikan Bantuan Pupuk Bersubsidi. 

Pupuk bersubsidi yang dimaksud  yaitu Urea, SP-36, ZA dan 

NPK. Untuk memantau perkembangan pengembangan pertanian dan 

kelompok tani  maka pembina pertanian  memberikan tugas pada 

setiap kelompok tani di setiap desa yang ada di Kecamatan Jati Agung 

tugas yang diberikan kepada kelompok tani yaitu kelompok tani 

memiliki kewajiban untuk membuat laporan yang disebut rangkaian 

definitive kelompok (RDK)  dan rangkaian devinitif kebutuhan 

kelompok  (RDKK)  disetiap tahunnya. Dan untuk pembuatan laporan 

ini kelompok tani di bantu oleh para Pembina. Laporan yang telah 

dibuat oleh kelompok tani ini nantinya akan digunakan oleh setiap 



 

  

kelompok tani untuk menebus pupuk bersubsidi kepada pemerintah. 

Jika diantara kelompok tani ada yang tidak membuat laporan RDK dan 

RDKK maka  kelompok tani tersebut tidak akan mendapat pupuk 

bersubsidi dari pemerintah setempat. 

3. Pemberian Bibit Unggulan Maupun Memberikan Bantuan Berupa 

Mesin Untuk Membantu Masyarakat Dalam Meningkatkan Produksi 

Pertanian. 

Selanjutnya, untuk program pemerintah yaitu bantuan berupa 

mesin   seperti mesin  traktor yang di berikan kepada kelompok tani 

dimaksudkan agar  dengan adanya alat modern  akan membantu 

masyarakat dalam kegiatan pertaniannya sehingga produksi yang di 

hasilkan akan meningkat dari sebelumnya pada saat belum 

menggunakan alat tersebut. Sedangkan untuk peternakan bantuan 

mesin yang di berikan oleh pemeritah yaitu  berupa alat pemotong 

rumput untuk pakan hewan ternak. Namun yang sangat disayangkan 

bantuan mesin-mesin ini baik mesin traktor maupun mesin pemotong 

rumput tersebut tidak diberikan kepada seluruh kelompok tani yang 

ada di Kecamatan Jati Agung dengan alasan keterbatasan anggaran 

dari pemerintah, maka bantuan mesin-mesin ini  diberikan kepada 

kelompok tani yang paling berpotensi untuk pengembangan baik dari 

tanaman, hewan ternak maupun dari kinerja kelompok tani itu sendiri. 

Menurut bapak Jumino, bapak Nur dan ibu Amalia  dari 21 desa 

di Kecamatan Jati Agung yang mendapat bantuan mesin traktor hanya 



 

  

6 desa yaitu Desa Rejomulyo, Desa Karang Rejo, Desa Fajar Baru, 

Desa Marga Agung, Desa Karang Anyar, dan Desa Marga Lestari 

sedangkan 15 desa yang lain belum mendapat bantuan mesin tersebut. 

Dan akan mendapat bantuan ketika anggaran dari pemerintah sudah 

mencukupi dan desa-desa itu sudah memenuhi syarat untuk 

mendapatkan bantuan mesin tersebut. 

Menurut bapak Nur selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis 

Peternakan, untuk  pemberian bantuan berupa mesin alat pemotong 

rumput ini tidak sepenuhnya berpengaruh positif kepada masyarakat.  

Pemanfaatan mesin belum sepenuhnya dilakukan karena petani di 

Kecamatan Jati Agung masih kurang terbiasa dengan pertanian modern 

sehingga para petani lebih memilih untuk mencari rumput secara 

tradisional daripada harus menggunakan mesin yang telah diberikan  

dengan alasan masyarakat belum menguasai cara penggunaan mesin 

pemotong rumput tersebut dan juga jumlah mesin yang diberikan  

masih terbatas yaitu setiap desa hanya mendapat bantuan satu mesin 

saja sedangkan hampir setiap petani di desa  yang ada di Kecamatan 

Jati Agung memiliki  ternak sapi. Apabila para petani menggunakan 

mesin itu dianggap kurang efektif karena harus menunggu giliran 

terlebih dahulu sedangkan pekerjaan para petani tidak hanya mengurus 

peternakannya saja tetapi  juga harus mengurus pekerjaan lainnya baik 

yang berhubungan dengan pertanian maupun yang tidak ada 

hubungannya dengan kegiatan pertanian.  



 

  

4. Pelayanan Kesehatan Hewan Ternak.  

Pada bidang perternakan pemerintah tidak hanya memberikan 

bantuan berupa mesin pemotong rumput dan pembinaan kepada 

pemilik  ternak,  tetapi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

bapak Nur menyebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan 

kesehatan bagi hewan-hewan ternak yang ada di Kecamatan Jati 

Agung. Terdapat layanan kesehatan hewan yaitu vaksin setahun sekali. 

Pelayanan kesehatan ini berupa pelayanan kepada hewan yang 

terserang penyakit, namun  jika penyakit ringan seprti mencret 

peternak hanya menggunakan obat-obatan tradisioal yaitu peternak 

memberi ramuan daun jambu biji kepada hewan ternak yang sedang 

sakit tersebut dan apabila terjadi wabah, maka masyarakat langsung 

melaporkan kepada petugas peternakan untuk di tangani dan petugas 

akan memisahkan hewan yang sakit dengan hewan yang sehat. 

Selain itu UPTD Peternakan di Kecamatan Jati Agung 

memberikan pelayanan  kawin suntik ( Inseminasi buatan) dengan 

memasukan semen (air mani) sapi jantan kedalam saluran reproduksi 

sapi betina dengan bantuan alat dan hanya di lakukan oleh petugas.  

Pelayanan ini di berikan oleh pemerintah untuk para pemilik ternak 

khususnya para pemilik ternak yang tidak memiliki hewan ternak 

jantan. Jadi, meskipun pemilik hewan ternak tersebut tidak memiliki 

hewan ternak jantan namun hewan tenaknya akan tetap berkembang 



 

  

biak dan akan menghasilkan hewan ternak yang disesuaikan dengan 

keinginan pemilik ternak melalui kawin suntik tersebut. 

Bantuan dan pelatihan yang telah disebutkan di atas hanya di 

berikan kepada masyarakat yang tergabung kedalam kelompok tani dan 

gabungan kelompok tani atau sering di sebut dengan GAPOKTAN. 

Menurut bapak Jumino dengan adanya kelompok tani atau GAPOKTAN 

ini akan memudahkan pemerintah atau masyarakat dalam segala urusan 

pertanian. Namun menurut perangkat-perangkat pemerintah di atas bahwa 

pembentukan kelompok tani atau gabungan kelompok tani ini tidak semua 

kelompok berjalan dengan baik. Tidak sedikit dari anggota kelompok-

kelompok tersebut mau mengikuti atau bergabung kedalam kelompok tani 

ini hanya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi saja sehingga jika ada 

pelatihan-pelatihan mereka malas untuk mengikutinya dan tentu hal 

tersebut akan berdampak kepada pengetahuan-pengetahuan para petani 

yang tidak akan bertambah dan berkembang karena materi yang 

disampaikan penyuluh tidak diterima dengan baik oleh para petani 

tersebut. Yang kemudian hal ini akan menjadi salah satu faktor 

penghambat untuk pengembangan potensi ekonomi di Kecamatan Jati 

Agung. Yaitu dengan rendahnya pengetahuan petani tersebut dapat 

menyebabkan petani  kurang menguasai untuk menggunakan teknologi 

pertanian yang modern.   

Dalam era globalisasi ini teknologi telah berkembang dengan cepat 

dimana teknologi saat ini mempunyai fungsi untuk memudahkan 



 

  

pekerjaan manusia. Oleh karena itu, dalam konteks proses produksi,  maka 

perlu adanya penguasaan teknologi yang baik sehingga dapat mendorong 

terjadinya inovasi teknologi.  Inovasi teknologi tersebut pula pada ahirnya 

dapat menyebabkan penemuan produk baru dan cara produksi yang lebih 

efisien. Kemudian yang menjadi penghambat dalam pengemembangan 

potensi ekonomi di Kecamatan Jati agung ini yaitu pemasaran pada 

komoditi pertanian. Dimana dengan pengetahuan yang rendah maka  para 

kelompok tani akan merasa kesulitan dalam memasarkan hasil produk 

yang mereka hasilkan, sehingga dalam hal ini perlu adanya peran dari 

pemerintah untuk membantu memasarkan hasil produk-produk tersebut 

agar produk pertanian di Kecamatan Jati Agung dapat dikembangkan 

dengan baik. 

Selain terdapat faktor penghambat juga terdapat faktor pendukung 

dalam mengembangkan potensi ekonomi di Kecamatan Jati Agung 

ini,faktor pendukung yang dapat membantu pemerintah maupun 

masyarakat dalam pengembangan potensi ekonomi di Kecamatan Jati 

Agung yaitu tersedianya sumber daya alam yang cukup banyak,  

khususnya dalam sumber daya pertanian.  Banyak jenis  tanaman yang 

dapat tumbuh subur di daerah ini seperti padi, jagung, sayur-sayuran, 

buah-buahan dan lain sebagainya. Selain sumber daya alam yang banyak  

faktor lainnya adalah sumber daya manusia yang juga menjadi faktor 

pendorong dalam pengembangan potensi ekonomi Kecamatan Jati Agung. 

Dengan  jumlah penduduk  yang banyak khusunya penduduk dalam usia 



 

  

produktif akan membuat peluang pengembangan potensi ekonomi ini 

semakin besar karena banyak yang akan membantu pemerintah dalam 

mengembangkan potensi ekonomi masing-masing desa berdasarkan 

program-program yang diberikan kepada masyarakat.  

Adanya pengembangan potensi ekonomi ini berdampak positif 

bagi masyarakat Kecamatan Jati Agung karena dengan adanya 

pengembangan potensi ini khususnya pada sektor pertanian dapat 

meningkatkan hasil panen pada tanaman para petani yang terlihat pada 

tabel 3.7.  Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa produksi tanaman 

pangan yaitu untuk tanaman padi dari tahun 2013-2015 selalu mengalami 

kenaikan itu berarti usaha dari pemerintah dalam mengembangkan 

pertanian di Kecamatan Jati Agung dapat berjalan dengan baik. Meskipun 

untuk produksi tanaman jagung pada tahun 2015 mengalami penurunan 

yang diakibatkan harga jagung pada tahun tersebut mengalami penurunan 

yang sangat tinggi sehingga para petani lebih memilih untuk beralih 

ketanaman ubi-ubian yang di rasa harganya cukup lebih baik dibandingkan 

dengan harga jagung pada saat itu.  

Kemudian dengan adanya program-program dari pemerintah untuk 

mengembangkan potensi ekonomi khususnya dalam sektor pertanian ini 

selain dapat meningkatkan produksi tanaman para petani yang tentu dapat 

meningkatkan pendapatan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru 

untuk  masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Dengan meningkatnya 

hasil panen para petani akan membutuhkan tenaga baru untuk membantu 



 

  

menyelesaikan pekerjaannya yang kemudian dia akan meminta bantuan 

dari masyarakat sekitarnya yang tidak memiliki pekerjaan, sehingga 

masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tersebut kemudian akan 

mendapatkan pekerjaan dan akan mendapatkan penghasilan. di lain sisi 

dengan meningkatnya hasil panen para petani masyarakat dapat menjual 

hasil pertaniannya menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi 

sehingga memiliki keuntungan yang lebih besar yang dapat meningkatkan 

pendapatannya.  

 

B. Pandangan Ekonomi Islam terhadap Peran Pemerintah dalam 

Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Kecamatan Jati Agung 

Kabupaten Lampung Selatan  

 

 

Peran pemimpin sangatlah penting dalam suatu negara, dengan 

adanya pemimpin maka seluruh urusan negara terutama urusan 

perekonomian akan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya jika dalam 

suatu negara tidak ada pemimpinnya maka segala kegiatan perekonomian 

di negara tersebut akan mengalami kekisruhan, karena dalam kegiatan 

perekonomiannya  tidak ada yang mengatur dan mengawasi maka seluruh 

kegiatan ekonomi akan berjalan sesuai keinginan individu-individu pada 

negara tersebut. Dan seluruh kegiatan ekonomi akan di kuasai oleh para 

individu pemegang modal terbesar sedangkan individu pemegang modal 

yang kecil atau individu yang tidak memiliki modal hanya akan selalu 

tertinggal dengan kata lain yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin 

akan semakin miskin.  



 

  

Namun dalam negara yang sudah memiliki pemimpin belum tentu 

juga memiliki pemimpin yang baik, pemimpin yang baik adalah pemimpin 

yang selalu mengedepankan perilaku berdasarkan perintah-perintah Allah 

dan menjauhi segala larangan-larangan-Nya.  

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan 

Ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan 

Ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui 

optimasi mashlahah.  Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari 

Allah SWT dan  masyarakat, maka secara umum tujuan peran pemerintah 

adalah menciptakan ke-mashlahah-an bagi seluruh masyarakat.  

Menurut Al-Mawardi tugas dari pemerintah adalah untuk 

melanjutkan fungsi-fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan 

mengatur urusan-urusan duniawi. Sementara, menurut Ibn Khaldun 

eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat 

memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan dunia maupun ahirat.  

Pemerintah atau pemimpin adalah pemegang amanat Allah untuk 

menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan 

keadilan (al-adl wal ihsan) serta tata kehidupan yang baik (hayyah 

thayyibah) bagi seluruh umat. Amanah merupakan kualitas wajib yang 

harus dimilki seseorang pemimpin.  

 

 

 

 

 

 



 

  

Hal ini  dijelaskan pada firman Allah Q.S An-Nisa’ ayat 58 : 

                     

                      

             

 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. 

 

Dengan sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga 

kepercayaan masyarakat yang telah dirahkan di atas pundaknya.  

Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada 

pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama.  

Sehingga pemimpin dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan rasa 

tanggung jawab dan melakukannya dengan sebaik mungkin. 

Seperti halnya pada daerah yang diteliti oleh penulis yaitu 

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan,di daerah ini 

dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki sifat amanah, adil dan takut 

terhadap azab-azab Allah SWT.  Pemimpin yang mengutamakan 

kesejahteraan rakyatnya tanpa dipengaruhi oleh organisasi-organisasi lain 

yang hanya menginginkan keuntungan semata. Menurut penulis peran 

pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi islam,  di mana 

Pemerintah Kecamatan Jati Agung maupun Pemerintah Kabupaten 



 

  

Lampung Selatan sudah menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang 

mementingkan kemaslahatan masyarakat melalui program-program yang 

telah diberikan guna untuk mengembangkan potensi ekonomi di 

Kecamatan Jati Agung agar potensi yang di miliki ini dapat terus terjaga 

dan dapat memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat Kecamatan Jati 

Agung dan sekitarnya.  

Menurut Muhammad dalam bukunya tentang prinsip-prinsip ekonomi 

islam menyebutkan bahwa, Islam menekankan peran negara dalam 

beberapa hal, yaitu : 

Pertama, rakyat merupakan tanggung jawab negara dan karena itu 

negara wajib menggunakan aset atau kekayaan negara untuk 

mensejahterakan rakyatnya.  Sumber daya alam  baik dalam bentuk bumi 

dan segala isinya dan kesuburan permukaannya, air dan segala manfaatnya 

dan pemanfaatannya dikuasai oleh negara dan digunakan semaksimal 

mungkin untuk kepentingan rakat.  Dalam kitab suci Al-Qur’an telah 

begitu jelas bahwa langit dan apa yang terdapat di bumi (di daratan 

maupun di lautan) adalah (mutlak) milik Allah yang diperuntukan untuk 

dimanfaatkan, dilestarikan dan diberdayakan demi kepentingan manusia,  

terdapat dalam firman Allah Q.S.Al-Baqarah Ayat 29: 

                     

                

 

 



 

  

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk 

kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh 

langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”. 

Pada ayat di atas sudah jelas disebutkan bahwa segala yang ada di 

bumi ini di ciptakan untuk manusia yang kemudian dapat di manfaatkan 

guna memenuhi kebutuhan hidupnya.  Di Kecamatan Jati Agung memiliki 

sumber daya alam yang cukup banyak  dalam bidang pertanian, tanah yang 

subur dapat membuat banyak tanaman dapat tumbuh subur jika ditanam di 

Kecamatan Jati Agung. Pemerintah daerah Kecamatan Jati Agung 

memanfaatkan kekayaan alam tersebut  dengan mengelola dan menjaga 

kelestarian alam yang di miliki untuk kesejahteraan masyarakat di 

Kecamatan Jati Agung. 

Kedua, pemerintah yang mewakili negara menyediakan social 

security (jaminan sosial) melalui pengelolaan harta yang diperoleh dalam 

suatu kondisi yang aman untuk mensejahterakan rakyat. Kekayaan negara 

yang diperoleh dari hasil yang legal, halal, dan baik dikelola, 

dimanfaatkan, dan disimpan dengan baik untuk kepentingan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat dengan berpijak pada unsur kebijakan dan 

keadilan sehingga tidak ditemukan warga negara yang terlunta-lunta, tanpa 

makanan,  pakaian, dan perumahan yang memadai. Dengan kekayaan alam 

yang dimiliki oleh Kecamatan Jati Agung khusunya dalam bidang 

pertanian,  dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat yang tentu dengan 

pengawasan pemerintah daerah.  Seluruh kekayaan alam yang dimiliki 

adalah hak seluruh masyarakat Kecamatan Jati Agung jadi seluruh 

masyarakat dapat memanfaatkannya demi memenuhi kebutuhan hidup 



 

  

masyarakat itu sendiri.  Sebagai pemimpin, pemerintah Kecamatan Jati 

Agung harus berlaku adil dalam membuat kebijakan agar tidak terjadi  

ketimpangan terhadap setiap masyarakat di Kecamatan Jati Agung. 

Ketiga, sebagai agen yang bertanggung jawab atas keamanan dan 

kesejahteraan rakyat, pemerintah memerlukan informasi dan data base 

yang akurat tentang kesenjangan antara kelompok dalam masyarakat,  

antara pusat dan pinggiran.  Dengan cara seperti ini negara akan dengan 

mudah memetakan dan memecahkan problema kesenjangan rakyatnya.  

Untuk memudahkan pemerintah dalam mengetahui perkembangan 

pertanian di Kecamatan Jati Agung pemerintah setempat membuat atau 

menyimpan data perkembangan dan pertumbuhan hasil-hasil pertanian ke 

dalam bentuk data base kecamatan seperti data statistik Kecamatan Jati 

Agung dalam angka, data produksi dan luas panen tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan yang dimiliki oleh masing-

masing UPT dan diserahkan ke kecamatan, kemudian data tentang 

permasalahan-permasalahan apa saja yang di hadapi oleh para petani di 

kecamatan Jati Agung. 

Dalam mengembangankan kekayaaan alam yang dijadikan potensi 

ekonomi di Kecamatan Jati Agung terdapat pembinaan-pembinaan dari 

pemerintah ke masyarakat.  Di mana pemerintah yang dimaksud di sini 

adalah BP3K,  menurut hasil wawancara peneliti dengan kepala BP3K 

yaitu bapak Jumino menyebutkan bahwa sebelum pemerintah melakukan 

pembinaan kepada petani yang utama dilakukan oleh BP3K adalah 

menganalisa permasalahan apa yang terjadi pada desa-desa di Kecamatan 



 

  

Jati Agung. Setelah ditemukan masalah yang terjadi maka BP3K akan 

memecahkan masalah tersebut dengan mencari solusi yang terbaik yang 

kemudian akan diterapkan pada desa yang memiliki masalah tersebut. 

Keempat, pemerintah baik di daerah maupun di pusat membangun 

kemitraan dengan masyarakat lokal untuk memanfaatkan sumber daya 

alam dalam rangka memberdayakan rakyat, meningkatkan produktifitas 

dan kemakmuran mereka. Dalam pengembangan potensi ekonomi yang 

dimiliki oleh Kecamatan Jati Agung pemerintah memiliki program-

program yang diharapkan mampu memperlancar proses pengembangan 

potensi ekonomi tersebut. Program tersebut yaitu pemberian pupuk 

bersubsidi, bantuan benih unggulan, bantuan mesin produksi sampai 

kepada pembinaan-pembinaan kepada para petani. Dalam menjalankan 

program-program tersebut tentu pemerintah tidak dapat menjalankannya 

sendiri tetapi pemerintah perlu melibatkan masyarakat Kecamatan Jati 

Agung dan sekitarnya.  Karena pada hakekatnya pemerintah hanyalah 

pengatur,  pembuat kebijakan dan pengawas segala urusan perekonomian 

masyarakat sedangkan yang menjalankan segala program-program yang 

telah dibuat pemerintah tersebut adalah masyarakat Kecamatan Jati Agung 

itu sendiri.   

Pegembangan potensi di Kecamatan Jati Agung tentu harus 

dilakukan oleh para petugas yang sudah menguasai ilmu dalam bidang-

bidang pertanian. Karena dengan dilakukan oleh orang-orang yang sudah 

professional maka pengembangan potensi ekonomi dalam sektor pertanian 



 

  

ini akan berjalan dengan lancar.  Sesuai dengan firman Allah Q.S. Al-

Jatsiyah ayat 13: 

                           

          

 

Artinya:  “dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan 

apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. 

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”. 

 

 

Dari ayat diatas dapat sudah dijelaskan bahwa selain diperuntukan 

untuk kepentingan manusia,  langit dan bumi juga bisa “ditundukan” 

berdasarkan kemampuan yang telah diperoleh manusia. Jadi, Allah telah 

memberikan “fadhilah-Nya”, juga menunjukan bagaimana cara 

memanfaatkan dan melestarikannya, yaitu dengan kemampuan manusia 

melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.  Namun sebaliknya, bila apa 

yang telah diberikan (dianugerahkan)-Nya tidak difungsikan sebagaimana 

mestinya, yang terjadi bukan kesejahteraan dan kemakmuran tetapi 

kesengsaraan dan kerusakan.  Berdasarkan firman Allah yang telah di 

sebutkan di atas maka manusia sebagai khalifah di bumi di tugaskan untuk 

mengelola, memanfaatkan dan melestarikan seluruh sumber daya yang 

telah diberikan Allah kepada seluruh umat di dunia sesuai dengan 

kemampuan yang manusia miliki agar dalam pengelolaan, pemanfaatan, 

dan melestarikannya dapat dilakukan dengan baik dan tidak berbuat 

kerusakan terhadap sumber daya tersebut.   



 

  

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah 

Kecamatan Jati Agung dalm melakukan pengembangan potensi ekonomi 

daerah Kecamatan Jati Agung telah sesuai dengan peran pemerintah yang 

sesuai dengan ajaran Islam dalam mengatur kekayaan alam untuk 

kepentingan bersama dalam mencapai maslahah, walaupun dalam 

pemberian bantuan alat produksi untuk meningkatkan hasil pertanian 

masih belum adil karena hanya sebagian saja yang mendapatkannya.  

Akan tetapi hal ini diluar dari keterbatasan pemerintah karena keterbatasan 

dana yang mereka miliki.   

Oleh karena itu, dengan adanya potensi dan alat yang telah 

diberikan oleh pemerintah hendaklah masyarakat memanfaatkannya 

dengan sebaik-baiknya demi kepentingan bersama dan saling membantu 

dalam meningkatkan serta pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki 

untuk mencapai kesejahteraan sosial bersama serta saling mengingatkan 

untuk terus menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan tidak 

tercemar dan juga rusak mengingat tugas kita sebagai manusia adalah 

untuk menjadi khalifah di bumi untuk mengelola bumi dengan baik karena 

pada hakikatnya apapun yang kita kerjakan di bumi akan kita 

pertanggungjawabkan nantinya pada pemilik bumi dan seisinya yaitu 

Allah SWT.  

 

 

 



 

  

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil dari penelitian, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sektor pertanian merupakan potensi ekonomi yang dimiliki oleh 

Kecamatan Jati Agung hal ini didukung oleh  sumber daya alam yang 

cukup banyak dan tingginya jumlah penduduk di Kecamatan Jati 

Agung. Cara untuk meningkatkan potensi ekonomi adalah adanya  

kerjasama antara  pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sekitar. 

Namun tingginya  jumlah penduduk di Kecamatan Jati Agung tidak 

selaras dengan tingginya pengetahuan yang dimilki oleh para penduduk 

khususnya petani.  Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah setempat 

yaitu  memberikan pembinaan berupa pelatihan-pelatihan. Seperti 

Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Kaji Terap, 

pelayanan kesehatan dan kawin suntik untuk hewan ternak, selain itu 

pemerintah setempat juga memberikan bantuan berupa pupuk 

bersubsidi,  bibit unggul, mesin traktor dan mesin pemotong rumput 

untuk pakan hewan ternak. Hal ini dilakukan oleh pemerintah setempat 



 

  

guna menunjang keberhasilan pengembangan potensi ekonomi di 

Kecamatan Jati Agung.  

2. Pemerintah atau pemimpin sebagai pemegang amanat Allah untuk 

menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan 

dan keadilan (al-adl wal ihsan) serta tata kehidupan yang baik (hayyah 

thayyibah) bagi seluruh umat. Pemerintah Kecamatan Jati Agung 

dalam melakukan pengembangan potensi ekonomi daerah Kecamatan 

Jati Agung telah sesuai dengan peran pemerintah yang sesuai dengan 

ajaran Islam dalam mengatur kekayaan alam untuk kepentingan 

bersama dalam mencapai maslahah.  Di mana pemerintah dengan 

masyarakat melakukan kerja sama dalam pengembangan potensi 

ekonomi daerah pada sektor pertanian dengan program-program yang 

telah ditetapkan.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dari penulis yang telah disimpulkan di 

atas  maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pemerintah daerah, dengan adanya penelitian ini diharapkan ada 

sebuah upaya untuk peningkatan sarana dan prasarana yang dapat 

mendorong percepatan pengembangan potensi ekonomi di Kecamatan 

Jati Agung, yaitu yang pertama,  dengan memberikan saluran irigasi 

pada area pertanian masyarakat agar kegiatan pertanian di Kecamatan 

Jati Agung tidak hanya bergantung pada cuaca,  dan sarana lain yang 

dapat di berikan yaitu dengan memperbaiki insfrastruktur jalan di 



 

  

Kecamatan Jati Agung agar pendistribusian hasil pertanian dapat 

berlangsung dengan lancar. Kedua,  pemerintah harus lebih intensif 

dalam pengawasan harga komoditi pertanian, agar tidak terjadi hal-hal 

yang tidak diinginkan yang dapat merugikan salah satu pihak  antara 

penjual dan pembeli hasil pertanian.  

2. Bagi masyarakat, seiring dengan perkembangan zaman pertanian juga 

harus diiringi dengan kemajusan teknologi yang lebih modern. Oleh 

karena itu petani harus membuka wawasan tentang pertanian modern 

dan belajar memanfaatkan alat-alat yang telah diberikan oleh 

pemerintah setempat. Selain itu, masyarakat  harus lebih mandiri 

dalam mencari  informasi tentang pertanian dan tidak selalu 

bergantung pada bantuan yang diberi oleh pemerintah setempat. Yang 

selanjutnya, bagi masyarakat di Kecamatan Jati Agung khususnya 

generasi muda bisa mengembangkan bisnis pertanian karena melihat 

potensi yang ada pada pertanian karena untuk memanfaatkan potensi  

sektor pertanian ini tidak hanya para orang tua saja yang  harus terlibat 

di dalamnya tetapi para pemuda juga karena secara fisik para pemuda 

lebih kuat dan untuk menerima informasi pemuda pasti lebih mudah 

untuk memahaminya. 

3. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil 

penelitian ini di harapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk 

kegiatan mengajarnya atau penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini 

masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh 



 

  

data, sehingga peneliti selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan 

menambah variabel bebas lainnya agar mampu memberikan hasil 

penelitian yang lebih baik lagi. 
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Daftar Pertanyaan  

1. Apa saja potensi ekonomi yag dimiliki oleh Kecamatan Jati Agung ? 

2. Bagaimana pemerintah dapat mengetahui bahwa Kecamatan Jati 

Agung memiliki  potensi ekonomi tersebut ? 



 

  

3. Setelah mengetahui bahwa Kecamatan  Jati Agung memiliki potensi 

ekonomi lalu bagaimana pemerintah dapat mempertahankan dan 

mengembangkan potensi ekonomi tersebut,adakah program-program 

dari pemerintah? 

4. Sejauh ini bagaimana tahap pengembangan dari potensi ekonomi 

tersebut? 

5. Adakah kerja sama pemerintah dan pihak lain untuk mengelola atau 

mengembangkan potensi ekonomi tersebut? 

6. Faktor-faktor apa yang mendorong pengembangkan potensi tersebut? 

7. Bagaimana memanfaatkan faktor-faktor pendorong/pendukung 

tersebut agar dapat dilakukan atau dilaksanakan secara maksimal? 

8. Apa saja penghambat/kendala dalam mengembangkan potensi 

ekonomi dan bagaimana solusi untuk mengatasinya?  

9. Sarana dan prasarana apa saja yang diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat sekitar agar pemanfaatan potensi ekonomi tersebut tetap 

berjalan secara maksimal?  

10. Apa yang dilakukan pemerintah daerah agar masyarakat sekitar 

memahami tentang potensi apa yang dimiliki oleh daerahnya sehingga 

masyarakat mau atau mampu mengelola dan memanfaatkan potensi 

tersebut dengan baik?  

11. Bagaimana pemerintah membuat agar masyarakat ikut terlibat dalam 

proses pengembangan wilayah melalui potensi yang dimiliki oleh 

daerah? 


