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ABSTRAK 

Oleh : Rabi’atul Husna 

 

ANALISIS POTENSI WILAYAH BERBASIS KOMODITI PERTANIAN 

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 
(Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan) 

 

Keberhasilan  pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada 

kemampuan daerah untuk mengembangkan segenap potensi yang ada di 

daerahnya. Pengoptimalan sektor basis dapat di lakukan dengan menentukan 

sektor yang menjadi unggulan di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengetahui sektor apa yang menjadi sektor basis/unggulan di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. Pengelolaan potensi wilayah daerah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan belum di kelola dengan maksimal. Hal ini dibuktikan 

dengan masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini di akibatkan 

selain sebagai Kabupaten baru, sarana dan prasarana penunjang dalam mengelola 

potensi juga masih belum mencukupi sehingga pengelolaan belum berjalan 

dengan maksimal.  

Permasalahan penelitian ini adalah : pertama Bagaimana potensi wilayah 

berbasis komoditi pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?  Kedua 

Bagaimana potensi wilayah berbasis komoditi pertanian  di Kabupaten  Ogan 

Komering Ulu Selatan dalam perspektif Ekonomi Islam ? 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Data 

yang di gunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi data 

PDRB Provinsi Sumatera Selatan 2010-2014, PDRB Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Selatan 2010-2014. Data primer berupa hasil wawancara dengan masyarakat 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Metode penghitungan dan penghitungan 

data sektor basis/unggulan menggunakan metode Location Quotient (LQ). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor 

basis/unggulan untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Dalam hal 

ini komoditi subsektor Tanaman Pangan dengan komoditas Jagung, kacang tanah, 

kedelai, Padi ladang, padi sawah, ubi kayu dan ubi rambat, Tanaman buah-buahan 

dengan komoditas Alpukat, Durian, Jeruk Besar, Duku, Nangka, Pepaya, pisang, 

rambutan, sirsak, jengkol, melinjo, petai. Tanaman sayuran dan buah-buahan 

segar dengan komoditas cabe besar, kacang panjang, tomat, buncis, kangkung, 

cabe rawit, kacang merah, bawang daun. tanaman obat dengan komoditas jahe, 

laos, kunyit, kencur, mahkota dewa dan mengkudu. subsektor perkebunan dengan 

komoditas kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, lada dan kakao. subsektor peternakan 

dengan komoditas kambing, ayam ras, dan ayam kampong. subsektor kehutanan 

dengan komoditas kayu bulat, bahan baku serpih, kayu gergajian dan rotan.. 

Terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan sudah cukup baik demi kemaslahatan ummat. Akan tetapi pemerataan 

pembangunan berupa infrastruktur guna menunjang pengelolaan potensi wilayah 

berbasis komoditi pertanian terhadap tingkat pendapatan masyarakat 

menunjukkan kurang adanya keadilan terutama bagi masyarakat di wilayah 

selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.  
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Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 

kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu 

diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (QS. At-Taubah : 

105). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan 

memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap 

penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi 

ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap 

pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini 

merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. 

Adapun Skripsi ini berjudul “ANALISIS POTENSI WILAYAH 

KECAMATAN BERBASIS KOMODITI PERTANIAN DALAM 

PEMBANGUNAN DAERAH MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM (Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan)”. 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut 

sebagai berikut : 

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
1
 

2. Potensi Wilayah Kecamatan adalah kesanggupan, kekuatan, dan 

kemampuan yang dimiliki wilayah kecamatan yang mungkin untuk 

dikembangkan.
2

                                                           
1
Hamzah Ahmad, Nanda Santoso,  Kamus Pintar Bahasa Indonesia (Surabaya: Fajar 

Mulya,1996), h. 21. 
2
Tim Pandom Media, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru, (Jakarta : Pandom Media 

Nusantara, 2014), h. 665.  
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3. Berbasis artinya memiliki basis, basis adalah satu-satunya sektor yang 

mampu meningkatkan perekonomian wilayah melebihi pertumbuhan 

alamiah.
3
 

4. Komoditi pertanian adalah industri primer yang mencakup 

pengorganisasian sumber daya tanah, air, mineral, serta modal dalam 

berbagai bentuk, pengelola dari tenaga kerja untuk memproduksi dan 

memasarkan berbagai barang yang dibutuhkan oleh manusia.
4
 

5. Pembangunan Daerah adalah proses, cara, perbuatan  membangun, suatu 

proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengolah sumber daya 

alam yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru 

dan perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam 

wilayah tersebut.
5
 

6. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah 

satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Merupakan hasil 

pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU 

No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Kabupaten ini diresmikan 

pada 16 Januari 2004 di Muara Dua, Ibu kota kabupaten OKU Selatan.
6
 

7. Ekonomi Islam, ilmu yang memperlajari perilaku seorang muslim dalam 

suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah Islam. Ekonomi 

                                                           
3
 Robinson Tarigan, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, (Jakarta : Bumi Aksara, 

2014), h. 29. 
4
Rita Hanafie, Pengantar Ekonomi Pertanian, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, 2010), 

h. 3.  
5
 Rahardjo Adisasmita, Pembiayaan Pembangunan Daerah, (Yogyakarta : Graha Ilmu, h. 

7. 
6
https://okuselatankab.bps.go.id/ diakses pada tanggal 2 Desember 2016 pukul 09.58. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Provinsi
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ogan_Komering_Ulu
https://id.wikipedia.org/wiki/18_Desember
https://id.wikipedia.org/wiki/2003
https://id.wikipedia.org/wiki/16_Januari
https://id.wikipedia.org/wiki/2004
https://id.wikipedia.org/wiki/Muaradua,_Ogan_Komering_Ulu_Selatan
https://okuselatankab.bps.go.id/
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Islam adalah suatu sistem yang mencerminkan fitrah dan ciri khasnya 

sekaligus. Dengan fitrahnya, Ekonomi Islam merupakan satu sistem yang 

dapat mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh ummat. Sedangkan 

dengan ciri khasnya, Ekonomi Islam dapat menunjukkan jati dirinya 

dengan segala kelebihannya pada setiap sistem yang dimilikinya.
7
 

B. Alasan Memilih Judul 

1. Secara Objektif 

a. Pembangunan daerah kabupaten merupakan akumulasi dari 

pembangunan tiap kecamatan. Penentuan komoditi basis (komoditas 

unggulan) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan akan membantu 

pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang seharusnya 

dilakukan dalam mendorong perekonomian Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat kabupaten setempat.  

b. Setelah otonomi Daerah dalam hal Pembangunan Daerah, ini berarti 

Daerah sudah diberikan kebebasan dalam mengatur dan mengelola 

serta mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya 

secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi 

bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada 

daerah kepada daerah untuk mengidentifikasikan, merumuskan, dan 

memecahkannya kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang 

                                                           
7
 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI 

Tetapi SOLUSI, (Jakarta : Bumi Aksara , 2009), h. 1-2 
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tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif 

keutuhan Negara Bangsa.
8
 

2. Secara Subjektif  

a. Pokok bahasan skripsi ini sesuai berdasarkan jurusan penulis yakni 

Ekonomi Islam konsentrasi Ekonomi Pembangunan. Dimana bahasan 

tersebut merupakan suatu kajian keilmuan yang berkaitan dengan mata 

kuliah Ekonomi Regional dan Ekonomi Pembangunan yang penulis 

ampuh. 

b. Penulis optimis dapat menyelesaikan skripsi ini karena tersedianya 

sumber dari literatur yang tersedia diperpustakaan ataupun sumber 

lainnya. 

c. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan daerah asal penulis 

yang mana harapan setelah ini ada sesuatu yang bisa dikembangkan 

untuk kemajuan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

C. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 

yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber 

daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan 

kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah 

secara menyeluruh. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, 

kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal 

                                                           
8
Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 2002), h. 177. 
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mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi pembangunan 

yang dimiliki oleh daerah. hal ini terkait dengan potensi pembangunan yang 

dimiliki setiap daerah sangat bervariasi maka setiap daerah harus menentukan 

kegiatan sektor ekonomi yang dominan. 
9
 

Laju pertumbuhan yang terjadi di setiap sektor ekonomi di Indonesia tidak 

terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah 

telah memberikan kepada tiap daerah untuk menggali potensi daerahnya lebih 

baik lagi di sektor ekonomi. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang 

berbeda, sehingga kebijakan pemerintah pusat belum tentu dapat diterapkan pada 

setiap daerah. Oleh Karena itu pemerintah daerah melalui otonomi daerah 

memiliki kewajiban untuk mengatur daerahnya sesuai dengan potensi yang 

dimiliki oleh daerahnya. 

Peran pemerintah daerah dalam menganalisis potensi ekonomi wilayahnya 

sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Ini 

terkait dengan kewajibannya menentukan sektor-sektor ekonomi yang perlu 

dikembangkan agar perekonomian daerah dapat tumbuh dengan cepat. Pemerintah 

daerah juga harus mampu mengidentifikasi sektor-sektor yang dapat 

meningkatkan pendapatan daerah. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki 

prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong 

sektor-sektor lain untuk berkembang. 

                                                           
9
 Agus Tri Basuki dan Utari Gayatri, “Penentu Sektor Unggulan Dalam Pembangunan 

Daerah (Studi kasus di Kabupaten Ogan Komering Ilir), Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. 

Vol. 10. No. 1, (April 2009), h. 2. 
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Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa peringkat ekonomi Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan menduduki peringkat ke 12 di bandingkan dengan 

kabupaten lainnya.  

Karakteristik Indonesia sebagai negara agraris menyiratkan bahwa sektor 

pertanian memainkan peranan penting dinegeri ini. Sebutan sebagai negara agraris 

tersebut tidaklah tanpa alasan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang 

dihuni oleh penduduk yang mayoritas tinggal dipedesaan dan menggantungkan 

hidupnya pada sektor primer khususnya pertanian. Peran sektor pertanian dalam 

perekonomian Indonesia secara umum adalah : (1) pembentuk produk domestik 

bruto, (2) sebagai salah satu sumber penghasil devisa, (3) penyedia pangan 
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penduduk dan bahan baku bagi sektor industri, (4) salah satu sektor yang dapat 

mengentaskan masalah kemiskinan, (5) penyedia lapangan kerja, (6) salah satu 

sumber peningkatan pendapatan masyarakat, dan (7) salah satu sumber 

pemantapan ketahanan pangan nasional. 
10

 

Kecamatan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di 

bawah kabupaten atau kota, yang terdiri atas desa-desa atau kelurahan kelurahan. 

Keberadaan wilayah suatu kabupaten pada hakekatnya tersusun dari wilayah 

kecamatan-kecamatan. Perwujudan perencanaan yang utuh menjadikan 

pembangunan di tingkat kabupaten dapat dilaksanakan secara keseluruhan hingga 

pada tingkat kecamatan. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan secara 

administratif terbagi menjadi 19 kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut 

adalah Kecamatan Mekakau Ilir, Banding Agung, Warkuk Ranau Selatan, Buay 

Pematang Ribu Ranau Tengah, Buay Pemaca, Simpang, Buana Pemaca, 

Muaradua, Buay Rawan, Buay Sandang Aji, Tiga Dihaji, Buay Runjung, Runjung 

Agung, Kisam Tinggi, Muaradua Kisam, Kisam Ilir, Pulau Beringin, Sindang 

Danau, dan Kecamatan Sungai Are. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki 

sumber daya alam dan kondisi alam wilayah yang berbeda satu sama lain.
11

 

Pembangunan wilayah kecamatan di Kabupaten Sragen perlu dilaksanakan 

guna mencapai pertumbuhan wilayah dan keseimbangan antarwilayah. Setiap 

kecamatan di Kabupaten Sragen mempunyai suatu kesempatan untuk 

mengembangkan sumber-sumber pendapatan baru melalui pemanfaatan potensi 

sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya. Hal ini perlu dilakukan sebagai 

                                                           
10

Mudrajad Kuncoro, Ekonomika Pembangunan, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 289. 
11

Wilayah Administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan” (On-Line), tersedia di 

:http://bps.go.id (2 Desember 2016), pukul 09.58. 

http://bps.go.id/
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upaya untuk dapat memajukan sektor pertanian dalam pembangunan daerahnya 

serta peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat 

Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian 

guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri serta 

meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan 

kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha. (lampiran pidato kenegaraan 

presiden RI, 16 Agustus 1988: Bab 6).
12

 

Dalam teori ekonomi, desentralisasi ekonomi adalah tidak lain adalah 

tuntutan efesiensi dan skala ekonomi yang lebih adil antara pusat dan daerah, 

sehingga lebih menguntungkan secara ekonomi dan sosial dalam skala makro. 

Pembangunan daerah yang berbasis kemandirian daerah, secara teoritis dan 

empiris mampu mengalirkan, bahkan menciptakan dampak ganda aktivitas 

ekonomi lain di daerah sekitarnya. Hal tersebut dapat terlaksana apabila melalui 

kombinasi strategi pemanfaatan suatu keunggulan komparatif dan keunggulan 

kompetitif suatu daerah. Keunggulan komparatif adalah basis utama pertukaran 

komoditas basis dan perdagangan. Suatu daerah akan mempertukarkan barangnya 

yang memiliki keunggulan komparatif relatif  lebih besar dibandingkan dengan 

daerah lain yang memiliki keunggulan komparatif lebih kecil. Sementara itu, 

keunggulan kompetitif relative merujuk pada tingkat atau kemampuan suatu 

daerah dalam hal mengelola peluang bisnis dan manajemen.
13

 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan daerah otonom yang 

memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kepentingan wilayah/daerah 

                                                           
12

Ibid. 
13

Bustanul Arifin, Ekonomi Pembangunan Pertanian, (Bogor : Penerbit IPB Press, 2013), 

h. 41. 
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masyarakat itu sendiri.Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

dituntut untuk dapat mengenali sumber daya dan kondisi wilayahnya sehingga 

dapat mengoptimalkan kekayaan alam yang dimiliki. Keberadaan potensi 

pertanian yang dimiliki Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  tidak terlepas 

dari potensi di tingkat wilayah yang lingkupnya lebih kecil atau dalam hal ini 

adalah wilayah kecamatan.  

Pembangunan wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ditunjang 

oleh 17 sektor perekonomian, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; 

sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; sektor pengadaan 

listrik dan gas; sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang; 

sektor konstruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 

motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan 

penyediaan makan atau minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa 

keuangan dan asuransi; sektor real estat; sektor jasa perusahaan; sektor 

administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa 

pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Ketujuh belas sektor 

tersebut mampu memberikan sumbangan PDRB yang dapat menopang 

perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
14

 

 

 

 

 

                                                           
14

Produk Domestilk Regional Bruto Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan” (On-Line), 

tersedia di :http://bps.go.id (2 Desember 2016), pukul 09.58. 

http://bps.go.id/


10 
 

 
 

Tabel 1.2 

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten OKU Selatan Menurut 

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (Juta Rupiah) 2010-2015 

 

 
Sumber : BPS Kabupaten OKU Selatan 2016 

* : Angka  sementara 

** : Angka sangat sementara 

  

Berdasarkan tabel 1.2, sektor Pertanian Kabupaten Ogan komering Ulu 

Selatan dalam kurun waktu 2010-2015 memberikan kontribusi Pendapatan 

Domestik Regional Bruto menduduki peringkat pertama dibandingkan sektor 

lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki peran 

yang sangat penting bagi perekonomian Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

Sumbangan sektor pertanian pada pembangunan ekonomi dapat dilihat 

dari beberapa hal : 

Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014
* 

2015
** 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 
1.472.547,1 1.538.495,0 1.608.053,8 1.673.236,4 1.729.335,1 1.767.243 

Pertambangan dan Penggalian 64.653,0 70.008,2 74.972,3 78.762,2 83.548,3 89.548 
Industri Pengolahan 251.632,9 267.219,7 280.650,5 300.280,6 322.089,4 328.982 
Pengadaan lisrtik dan Gas 1.184,3 1.350,9 1.535,1 1.754,7 1.949,5 2.142 
Pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang 
1.011,1 1.015,0 1.188,4 1.242,6 1.323,4 1.438 

Konstruksi 565.566,2 597.657,4 618.337,6 658.405,6 690.372,0 720.372 
Perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor 
558.806,9 605.547,5 655.025,3 696.095,0 754.026,9 833.027 

Transportasi dan pergudangan 24.198,7 26.908,7 31.214,3 34.103,9 37.024,9 38.805 
Penyediaan akomodasi dan 

makan minum 
23.457,8 25390,4 27.574,3 29.838,2 32.504,6 35.295 

Informasi dan Komunikasi 12.622,6 15.399,1 18.586,3 20.805,2 22.541,7 24.516 
Jasa Keuangan dan asuransi 31.944,5 34.689,8 38.984,1 43.324,1 46.115,3 48.575 
Real Estat 142.352,7 158.996,3 182.945,7 204.671,9 219.884,9 228.885 
Jasa perusahaan 789,0 818,2 858,8 896,5 973,9 1.024 
Administrasi Pemerintahan, 

pertahanan dan Jaminan sosial 

wajib 

306.572,5 284.405,0 266.999,2 258.720,3 269.375,9 278.694 

Jasa Pendidikan 126.144,2 139.504,2 160.069,1 174.125,0 197.081,3 210.081 
Jasa kesehatan dan kegiatan 

social 
42.201,6 46.088,9 50.289,2 52.096,2 55.395,2 57.395 

Jasa lainnya 38.016,8 40.891,7 39.691,3 39.595,4 39.542,6 41.421 
Produk Domestik Regional Bruto 3.663.702,1 3.854.386,1 4.056.975,3 4.267.954,1 4.503.084,9 4.707.443 
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a. Menyediakan surplus pangan yang semakin besar kepada penduduk 

yang kian meningkat.  

b. Meningkatkan permintaan akan produk industri dan dengan demikian 

mendorong keharusan diperluasannya sektor sekunder dan tersier. 

c. Menyediakan tambahan penghasilan devisa untuk impor barang-

barang modal bagi pembangunan melalui ekspor hasil pertanian terus 

menerus. 

d. kontribusi faktor produksi, kontribusi produksi, dan kontribusi pasar.
15

 

 

Namun demikian perlu diketahui apakah sektor pertanian di Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan termasuk sektor pertanian basis atau non basis. Teori 

basis ekonomi dikelompokkan atas kegiatan basis dan non basis, kegiatan basis 

adalah semua kegiatan baik penghasil produk maupun penyedia jasa yang 

mendatangkan uang dari luar wilayah yang bersifat exogenous yaitu tidak 

tergantung pada kekuatan intern atau permintaan lokal. Kegiatan non basis adalah 

untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, karena itu permintaan sektor ini 

sangat dipengaruhi oleh tingkat kenaikan pendapatan masyarakat setempat 

sehingga sektor ini terikat terhadap kondisi ekonomi setempat dan tidak bisa 

berkembang melebihi pertumbuhan ekonomi wilayah. Atas dasar anggapan diatas, 

satu-satunya sektor yang bisa meningkatkan perekonomian wilayah melebihi 

                                                           
15

 Sri Widodo, “Pidato pengukuhan sebagai guru besar Fakultas Pertanian UGM” 

Yogyakarta, 1993, h. 1. 
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pertumbuhan alamiah adalah sektor basis. Oleh karena itu analisis basis sangat 

berguna untuk mengkaji dan memproyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah.
16

 

Pembangunan daerah harus memperhatikan potensi daerah, yang 

dilakukan dengan menelaah Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) untuk 

melihat adanya potensi basis dan non basis dalam rangka mengoptimalkan hasil 

pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan yang tinggi.
17

  

Penelitian terdahulu yang berjudul “Identifikasi sektor Pertanian dalam 

Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Cirebon” 
18

 mengatakan bahwa dari 

Analisis Location Quotient , sektor Perekonomian yang menjadi sektor basis 

adalah sektor pertanian, bangunan perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, 

keuangan dan jasa, subsektor tanaman perkebunan, peternakan, dan perikanan 

merupakan subsektor pertanian basis. 

Senada dengan penelitian sebelumnya bahwa penelitian yang berjudul 

“Identifikasi Komoditi Pertanian Unggulan di Kabupaten Sragen”.
19

 berdasarkan 

analisis Location Quotient komoditi unggulan adalah Kecamatan Garut  untuk 

komoditi Jenar, Kecamatan Kalijambe untuk komoditi nanas, Kecamatan Sragen 

untuk komoditi sapi perah, Kecamatan Tangen untuk komoditi ubi jalar, 

Kecamatan Tangen untuk komoditi kangkung, danKecamatan Masaran untuk 

komoditi babi. 

 

                                                           
16

Robinson Tarigan, Op.Cit, hlm. 29. 
17

Nailatul Husna, et. al. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal untuk 

menguatkan Daya Saing di Kabupaten Gresik, Jurnal Administrasi Publik  (JAP), Vol 1, No. 1, h. 

188, 2013. 
18

 Skripsi Annisah, Identifikasi sektor Pertanian dalam Penentuan Sektor Unggulan di 

Kabupaten Cirebon, 2007. 
19

 Skripsi Indah,  Identifikasi Komoditi Pertanian Unggulan di Kabupaten Sragen, 2005. 
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Metode pengambilan daerah penelitian dilakukan dengan pertimbangan : 

1. Sektor Pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

dibandingkan dengan sektor lainnya merupakan sektor yang 

memberikan terbesar di urutan pertama dalam pembentukan 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan pada tahun 2011-2015. Oleh karena itu sektor 

pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan merupakan salah 

satu sektor yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

2. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan yang bekerja di sektor pertanian dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahun terakhir.  

Selain itu kegiatan pertanian yang sejatinya adalah salah satu kegiatan 

purba yang menandai peralihan fase peradaban manusia dari sekedar berburu 

menjadi berladang, juga telah dipraktikkan oleh nabi Muhammad SAW dan para 

sahabatnya. Rekam jejak kegiatan pertanian masa nabi, bisa ditelusuri tapaknya 

melalui hadis hadis nabi tentang pertanian, salah satunya hadis tentang bercocok 

tanam. Hadis tentang keutamaan bercocok tanam adalah bukti daya dukung moral 

Islam terhadap kegiatan produksi pertanian maupun perkebunan yang artinya : 

“Qutaibah ibn Sa‟id telah menceritkan kepada kami, beliau dari Abu „Awanah, 

telah menceritakan kepada saya „Abdurrahman  Ibn Al-Mubarak, telah 

menceritakan kepada kami Abu „Awanah, dari Qatadah, dari Anas Ibn Malik 

berkata, Rasulullah SAW bersabda : tak ada seorang muslim yang menanam atau 
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membuka lahan persawahan, kemudian ada burung, atau manusia, atau binatang 

ternak yang memakannya, kecuali baginya itu sedekah”. (HR. Al-Bukhari – 

Muslim)
20

 

Hadis di atas bagaimana Islam memberikan penghormatan juga kemuliaan 

kepada siapapun yang memakmurkan tanah Allah,  karena sejatinya Allah sudah 

menyediakan tanah-tanah itu untuk mendukung kehidupan makhluk-makhluk 

yang diciptakannya. Bahkan Allah memberikan reward  berupa status sedekah 

terhadap kegiatan menanam tersebut. Kata sedekah dalam hadis tersebut.Juga 

menambah makna spiritualitas pada kegiatan menanam. Selaras dengan ayat-ayat 

tentang pertanian maupun perkebunan yang terdapat dalam Al-Qur‟an. 

                            

                      

                            

                    

Artinya :Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami 

tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan 

dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, kami keluarkan dari 

tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma 

mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami 

Keluarkan Pula)  zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. 

Perhatikanlah buahnya diwaktu pohonnya berbuah, dan (perhatikanlah pula) 

kematangannya.Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda (Kekuasaan 

Allah) bagi orang-orang yang beriman.(QS. Al-An‟am : 99). 

 

Hal tersebut lah yang menjadi acuan utama dalam penulisan karya tulis ini 

dan penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan mengenai penentuan 

potensi wilayah menggunakan metode penentuan sektor basis pada sektor 

                                                           
20

Skripsi Hajar Nur Setiyowati, Hadis tentang Keutamaan bercocok tanam, Fakultas 

Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta.2012. 
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ekonomi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam upaya Peningkatan 

pertumbuhan  dan meningkatkan Pembangunan  daerah pada Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan tersebut, kedalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi 

dengan judul,  

“Analisis Potensi Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditi Pertanian Dalam 

Pembangunan Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”.  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana potensi wilayah berbasis komoditi pertanian dalam 

pembangunan daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan? 

2. Bagaimana potensi wilayah berbasis komoditi pertanian dalam 

Pembangunan Daerah menurut perspektif Ekonomi Islam ?  

E. Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis baik berupa tujuan secara obyektif 

maupun tujuan secara subyektif adalah : 

Untuk mengetahui secara jelas dan terperinci mengenai penentuan sektor 

basis dalam mendukung pembangunan Daerah serta pengelolaan sumber daya 

alam oleh masyarakat baik secara umum maupun dalam pandangan ekonomi 

Islam. 

F. Manfaat penelitian : 

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik bagi penulis 

sendiri maupun bagi orang lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian ini adalah : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan 

dibidang ilmu ekonomi.  

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

menambah referensi dalam penentuan sektor apa  yang harus 

diprioritaskan dalam pengambilan kebijakan khususnya daerah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap 

penulisan maupun penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan 

untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu 

yang diperoleh.  

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan 

bagi pemikiran bagi pihak yang berkepentingan. 

G. Metode Penelitian  

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Data yang diperoleh dari 

penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah. Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan dan dikembangkan. Suatu pengetahuan 
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tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, dan 

mengantisipasi masalah. 

Agar hasil penelitian ini mendapatkan hasil yang baik, maka perlu adanya 

Data-data yang cukup. Dalam penelitian ini, akan berusaha sedapat mungkin 

mendapatkan data-data yang akurat dan relevan dengan judul yang diambil. 

Penelitian ini menggunakan metode dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Metode kualitatif yaitu : pengamatan, wawancara, atau penelaahan 

dokumen. Metode ini digunakan untuk menyajikan secara langsung hakikat 

hubungan antar peneliti dan responden.Metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama pola-pola nilai 

yang dihadapi.
21

 

1. Lokasi Penelitian  

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang 

mengambil lokasi di Dinas Pertanian yang bertempat di Muara Dua 

Kabupaten Ogan Komering Ulu selatan. 

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata, gambaran. Data yang berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, dokumen.
22
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Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Bandar Lampung : Fakultas Syariah, 2014), h. 3. 
22
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Deskriptif adalah data penelitian untuk membuat penelitian secara 

sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi 

atau daerah tertentu.
23

 

3. Sumber Data  

a. Data primer 

Sumber primer adalah data yang diperoleh dari responden di 

lapangan.Sumber data dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu 

organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya. Data yang 

diperoleh melalui dokumen, observasi, dan wawancara dengan staff 

dari Dinas Pertanian dan masyarakat petani di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku dan literature 

lain yang berkaitan dan yang menunjang dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dokumen-

dokumen resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan. 

4. Metode pengumpulan data 

Salah satu tahap yang penting dalam proses penelitian ini adalah tahap 

pengumpulan data karena data merupakan faktor penting dalam suatu 

penelitian, tanpa adanya data yang terkumpul maka tidak mungkin suatu 

                                                           
23

Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 

h. 75. 
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penelitian akan akurat dan relevan. Dalam penelitian ini metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan cara : 

a. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam 

percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk 

merumuskan buah pikiran atau perannya dengan tepat.
24

dalam 

penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan petugas atau staff 

dari instansi terkait, yakni staff pada Dinas Pertanian dan masyarakat 

petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

b. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi adalah dengan cara mencatat data yang ada 

pada instansi terkait dengan penelitian yang dilakukan, yakni Badan 

Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian di Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Selatan.  

c. Observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala 

yang diselidiki. 
25

dalam observasi penelitian ini menggunakan jenis 

observasi non partisipasi, dalam observasi ini pengobservasi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan yang di observasi. Peneliti melakukan 

pengamatan atas kegiatan sektor pertanian dan kondisi masyarakat 

petani di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

                                                           
24

Nasution, Metode Research Penelitian Ilmiah, (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), hlm. 115. 
25

Igusti Bagus Rai Utama, Ni Made Eka mahadewi, Metodologi Penelitian Pariwisata 

dan Perhotelan (Yogyakarta : CV Andi Offset, edisi 1), hlm. 52. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pembangunan dan Perencanaan Pembangunan 

1. Pengertian dan makna pembangunan 

Pengertian pembangunan dapat dijelaskan dengan menggunakan dua 

pandangan yang berbeda, yaitu tradisional dan modern. Istilah pembangunan 

secara tradisional diartikan sebagai fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan 

tingkat GNP (Gross National Product). Pandangan Modern (Baru) pembangunan 

dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai 

perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi 

nasional disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan 

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pengertian ini 

menjelaskan bahwa pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu 

masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan 

keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-

kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi 

kehidupan serba lebih baik, secara material maupun spiritual. 
26

 

Pembangunan ekonomi juga dapat di definisikan sebagai “suatu rangkaian 

proses kegiatan yang dilakukan oleh Negara untuk mengembangkan kegiatan atau 

aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup / kemakmuran (Income per-

kapita) dalam jangka panjang”. Kemakmuran itu sendiri ditunjukkan 
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Nurman, Strategi Pembangunan Daerah, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm. 94.  
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meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau 

GDP) adanya keseimbangan antara supplay dan demand di pasar.
27

 

Pada dasarnya dalam pembangunan ekonomi memiliki dua sifat yaitu yang 

pertama bersifat deskriptif analitis dan kedua bersifat pilihan kebijakan. 

Berdasarkan kedua sifat tersebut, Pembangunan sebagai “suatu cabang ilmu 

ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh Negara sedang 

berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu agar 

Negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi. Definisi 

lain menyebutkan bahwa pembangunan ekonomi adalah  suatu proses dimana 

pendapatan perkapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, 

dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah “garis kemiskinan 

absolute” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. 
28

 

Dalam hubungan yang seringkali memegang peranan penentu adalah 

kepemimpinan nasional. Pernyataan penting timbul dalam hubungan kepentingan 

nasional antara lain adalah bagaimanakah orientasinya serta komitmennya 

terhadap usaha pembangunan secara berencana dan kesediannya menggunakan 

prinsip-prinsip ekonomi dan manajemen serta peralatan analisis ilmu-ilmu yang 

dikembangkan dalam rangka perumusan kebijakan. 

Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu  usaha yang 

lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru 

berkembang. Dalam pemikiran mengenai proses pembangunan tersebut perlu di 
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 Subandi, Ekonomi Pembangunan, (Bandung Alfabeta, 2014), hlm. 9.  
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 Ibid, hlm. 9. 



22 
 

 
 

telaah berbagai kondisi kemasyarakatan yang dihadapi, terutama faktor-faktor 

keterbelakangan dan hambatan-hambatan dalam pembangunan. 
29

 

2. Nilai Dan Tujuan Inti Pembangunan 

Terdapat tiga komponen dasar pembangunan yaitu : kecukupan, jati diri 

dan kebebasan. Ketiga hal inilah yag merupakan tujuan pokok yang harus digapai 

oleh setiap orang dan masyarakat melalui pembangunan. Ketiganya berkaitan 

secara langsung dengan kebutuhan-kebutuhan manusia yang paling mendasar, 

yang terwujud dalam berbagai manifestasi (bentuk) dihampir semua masyarakat 

dan budaya sepanjang zaman. 

a. Kecukupan 

Kecukupan adalah kemampuan masyarakat untuk memenuhi bukan 

hanya kebutuhan dasar (makanan) melainkan mewakili semua hal yang 

merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik seperti pangan, 

sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan.Jika satu saja 

dari sekian banyak kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka 

muncullah kondisi keterbelakangan absolut.
30

 

Fungsi dari semua kegiatan ekonomi pada hakikatnya adalah untuk 

menyediakan sebanyak mungkin perangkat dan bekal guna 

menghindari kesengsaraan dan ketidakberdayaan yang diakibatkan 

oleh kekurangan pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan 

keamanan.Atas dasar itulah kita menyatakan bahwa keberhasilan 

pembangunan itu merupakan prasyarat bagi membaiknya kualitas 
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 Subandi, Op. Cit., hlm. 11.  
30

Nurman, Ibid, hlm. 95. 
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kehidupan. Tanpa adanya kemajuan ekonomi secara 

berkesinambungan dan berkeadilan, maka realisasi potensi sumber 

daya manusia, baik bersifat individu, maupun komunitas masyarakat, 

tidak mungkin dapat diberdayakan.Setiap orang harus merasa cukup 

untuk menikmati kehidupan yang layak, kenaikan pendapatan per 

kapita, pengentasan kemiskinan absolut, penambahan lapangan kerja, 

dan pemerataan pendapatan merupakan sasaran dari keberhasilan 

pembangunan. 

b. Jati diri 

Komponen universal yang kedua dari kehidupan yang serba lebih 

baik adalah dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai 

diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau 

mengerjakan sesuatu, dan seterusnya. Jati diri (self –esteem) bukan 

suatu urusan yang kecil. Penyebaran “nilai-nilai modern” yang 

bersumber dari Negara-negara maju menjadi kejutan dan kebingungan 

budaya di banyak Negara-negara berkembang. Kontak dengan 

masyarakat lain yang secara ekonomi dan teknologi lebih maju 

mengakibatkan definisi dan batasan mengenai baik buruk atau benar 

salah menjadi kabur karena kesejahteraan nasional muncul sebagai 

tujuan baru. Kemakmuran materi lambat laun di anggap sebagai suatu 

ukuran kekayaan yang universal, dan di nobatkan menjadi landasan 

penilaian atas segala keberhasilan.
31
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Berkembangnya nilai-nilai baru yang mengagungkan materi telah 

mengikis jati diri masyarakat dibanyak Negara-negara berkembang, 

tidak terkecuali Indonesia. Banyak Negara yang tiba-tiba saja merasa 

dirinya kecil atau tidak berarti karena mereka tidak memiliki kemajuan 

ekonomi dan teknologi maju seperti bangsa-bangsa lain. Yang 

dianggap hebat adalah mereka yang mempunyai dan menguasai 

kemajuan ekonomi dan teknologi modern, sehingga masyarakat 

Negara berkembang berlomba-lomba mengerjarnya, dan tanpa disadari 

mereka sebenarnya telah kehilangan jati dirinya.  

c. Kebebasan (freedom)  

Kemerdekaan atau kebebasan disini diartikan secara luas, yaitu 

kemampuan untuk berdiri tegak diatas kaki sendiri (otonom) dan 

demokratis.  

Berdasarkan tiga komponen tersebut diatas paling tidak ada tiga tujuan inti 

dari pembangunan, yaitu : 

1. Peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi berbagai macam 

barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti pangan, sandang, papan, 

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan keamanan. 

2. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan 

pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan 

kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas 

nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya 

untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga 
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menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan. 

Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu 

serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka 

dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya 

terhadap orang atau Negara lain, namun juga terhadap setiap 

kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan 

mereka. 
32

 

3. Pembangunan Daerah  

Otonomi daerah yang dilaksanakan per 1 Januari 2001 telah memberikan 

peran yang lebih besar kepada pemerintah dan para pelaku ekonomi daerah dalam 

mengelola pembangunan di daerah. Tuntutan otonomi daerah tersebut muncul 

karena proses pembangunan di Indonesia sebelumnya telah mengakibatkan  

kesenjangan pembangunan antar wilayah di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa 

serta Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Kesenjangan tersebut terjadi karena 

adanya ketidakmerataan dalam alokasi investasi antar wilayah yang berpengaruh 

dalam memicu dan memacu ketidakseimbangan antar wilayah.Oleh karena itu, 

pelaksanaan otonomi daerah merupakan moment yang tepat untuk memberi peran 

yang lebih besar dalam mengelola pembangunan di daerah.
33

 

Pengertian otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2004 

pasal 1 ayat 5 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  
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Nurman,  Loc. Cit. 
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mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
34

 

Menurut Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan 

keuangan Antara Pusat dan pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam 

penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan pengaturan, pembagian, dan 

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan 

pemerintah pusat dan daerah. Sumber pendanaan dalam pelaksanaan desentralisasi 

daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-

lain penerimaan yang sah. Berdasarkan sumber pendanaan tersebut, maka 

pelaksanaan pembangunan di daerah menjadi lebih lancar dengan tidak 

mengabaikan distribusi pendapatan antarwilayah yang timpang. Sejalan dengan 

Undang-undang otonomi daerah tersebut maka sudah menjadi kewajiban 

pemerintah  daerah untuk menangani potensi wilayah yang berada dalam ruang 

lingkup pemerintahannya.  

Otonomi daerah memberikan kesempatan yang luas kepada daerah, 

khususnya kabupaten/kota dalam melaksanakan program-program 

pembangunannya. Banyak aspek yang dapat dilakukan secara mandiri ditingkat 

pembangunan suatu program pembangunan. Otonomi daerah disisi lain juga 

menuntut kesiapan daerah dalam mempersiapkan dan melaksanakan berbagai 

kebijakan yang kini bergeser menjadi tanggung jawab daerah. Kesiapan sumber 

daya manusia dan pemerintah daerah saja tidak cukup tanpa didukung oleh 

komponen lain, misalnya kesiapan masyarakat di daerah dan kondisi sumber daya 
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alam. Daerah dalam konsep otonomi daerah mempunyai keunikan atau 

karakteristik tersendiri. Karakteristik tersebut antara lain masing-masing wilayah 

administratif mempunyai potensi sumber daya alam, etnis, budaya atau tradisi, 

sumber daya manusia yang beragam dan khas. Dalam konsep otonomi daerah 

diharapkan berbagai potensi yang ada di daerah dapat secara optimal mendukung 

pelaksanaan pembangunan. 

Pembangunan ekonomi daerah suatu proses dimana pemerintah daerah dan 

masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya 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.  

Dalam pembangunan ekonomi daerah yang menjadi pokok 

permasalahannya adalah terletak pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang 

didasarkan pada kekhassan daerah yang bersangkutan (endogenous)  dengan 

menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik 

secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarah pada pengambilan inisiatif-inisiatif 

yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan 

kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
35

 

Pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama yaitu 

meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat local, dalam 

upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakatnya 

harus secara bersama-sama mengambil inisiatif membangun daerahnya. Oleh 
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karena itu pemerintah daerah harus berupaya menggunakan sumber daya yang ada 

di daerah tersebut dengan sebagaimana mestinya untuk kemakmuran rakyat 

banyak dan mendorong perekonomian untuk maju. Bila memperbandingkan 

pertumbuhan antara daerah, maka akan ditemui kenyataan bahwa ada daerah yang 

tumbuh lebih cepat diantaranya disebabkan oleh struktur ekonominya sebagian 

besar mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sebaliknya bagi daerah yang 

pertumbuhannya lambat, sebagian besar sektor ekonominya mempunyai laju 

pertumbuhan yang lambat.
36

 

a. Teori dan Model Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah 

Ada sejumlah teori yang dapat menerangkan kenapa ada perbedaan dalam 

tingkat pembanguan antar daerah.Diantaranya yang umum digunakan 

adalah teori basis ekonomi, teori lokasi, dan teori daya tarik industri.
37

 

1. Teori Pembangunan Ekonomi Daerah 

a. Teori basis ekonomi 

Teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama 

pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan 

permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Proses produksi di 

sektor atau industri di suatu daerah yang menggunakan sumber daya 

produksi lokal, termasuk L dan bahan baku dan outputnya akan 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan 

perkapita dan penciptaan peluang kerja di daerah tersebut. 
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b. Teori Lokasi 

Teori Lokasi juga sering digunakan untuk penentuan atau 

pengembangan kawasan Industri disuatu daerah.Inti pemikiran dari 

teori ini didasarkan pada sifat rasional penguasa / perusahaan yang 

cenderung mencari keuntungan setinggi mungkin dengan biaya 

serendah mungkin. Oleh karena itu pengusaha akan memilih lokasi 

usaha yang memaksimalkan keuntungannya dan meminimalisasikan 

biaya usaha / produksinya, yakni lokasi yang dekat dengan tempat 

bahan baku dan pasar.
38

 

c. Teori daya tarik Industri 

Ada sejumlah faktor penentu pembangunan industri disuatu daerah, 

yang terdiri dari faktor-faktor daya tarik industri dan dan faktor-faktor 

daya saing daerah. Faktor-faktor daya tarik antara lain : 

1. NT tinggi per pekerja (Produktivitas) 

Ini berarti industri tersebut memiliki sumbangan yang penting tidak 

hanya terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga 

terhadap pembentukan PDRB. 

2. Industri-industri kaitan 

Ini berarti perkembangan industri-industri  tersebut akan 

meningkatkan total NT daerah, atau mengurangi kebocoran 

ekonomi dan ketergantungan impor. 

3. Daya saing dimasa depan 
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Hal ini sangat menentukan prospek dari pengembangan industri 

yang bersangkutan. 

4. Spesialisasi industri 

Sesuai dasar pemikiran dari teori-teori klasik mengenai 

perdagangan internasional, suatu daerah sebaiknya berspesialisasi 

pada industri-industri dimana daerah-daerah tersebut memiliki 

keunggulan komparatif, dan berarti daerah tersebut akan 

menikmati keuntungan dari perdagangan.  

5. Potensi X  

Dasar pemikirannya sama dengan butir 3 dan 4. 

6. Prospoek bagi permintaan domestik 

Memberikan suatu kontribusi yang berarti bagi peningkatan 

pertumbuhan ekonomi daerah melalui konsumsi lokal. 
39

 

2. Model Analisis  Pembangunan Ekonomi Daerah 

Selain teori-teori diatas, ada beberapa metode yang umum digunakan 

untuk menganalisis positif relative ekonomi suatu daerah. Salah satunya 

adalah metode analisis Shift Share (SS), Location Quotient, angka 

pengganda pendapatan, analisis input-output (I-O), dan model 

pertumbuhan Harrod- Domar.  

a. Analisis Shift-Share  

Dengan pendekatan ini, dapat dianalisis kinerja perekonomian 

suatu daerah dengan membandingkannya dengan daerah yang lebih 
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besar (Nasional). Metode analisis ini bertitik tolak dari dasar pemikiran 

bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh tiga 

komponen utama yang saling berhubungan antara satu dengan yang 

lainnya. 

a) Komponen pertama adalah pangsa dari suatu provinsi dalam 

pertumbuhan ekonomi nasional, atau disebut komponen 

pertumbuhan ekonomi nasional atau pangsa regional (PR). Jadi 

dalam komponen pertama ini pertumbuhan ekonomi suatu provinsi 

di ukur dengan cara menganalisis perubahan PDRB secara sektoral 

di provinsi tersebut dibandingkan perubahan Output  dari sektor 

yang sama dari wilayah yang lebih besar yang digunakan sebagai 

acuan.  

b) Komponen kedua adalah pergeseran proporsional atau pergeseran 

industri mix (PP), yang didasarkan pada pemikiran, bahwa suatu 

provinsi yang punya pangsa output relatif lebih besar di industri-

industri yang tumbuh pesat harus tumbuh lebih cepat daripada 

nasional secara keseluruhan. Jadi, komponen ini mengukur 

perubahan relatif pertumbuhan suatu provinsi, dibandingkan 

nasional.  

c) Komponen ketiga disebut pergeseran daya saing atau pergeseran 

diferensial (PD) yang menentukan seberapa jauh daya saing dari 

suatu sektor di suatu provinsi, dibandingkan sektor yang sama 

secara nasional. Dasar pemikiran dari komponen ini adalah bahwa 



32 
 

 
 

suatu provinsi bisa mempunyai suatu keunggulan kompetitif di 

suatu (beberapa) sektor tertentu relatif terhadap provinsi-provinsi 

lain, karena lingkungannya yang kondusif bagi pertumbuhan output 

di sektor-sektor tersebut. Jika pergeserannya positif, berarti daya 

saing dari sektor tersebut di provinsi lain lebih tinggi daripada daya 

saing  dari sektor yang sama pada tingkat nasional. 

b. Location Quotient (LQ) 

Dalam teori basis Ekonomi (Economic base) mengemukakan 

bahwa sebuah wilayah merupakan sebuah sistem sosio ekonomi 

yang terpadu. Teori inilah yang mendasari pemikiran teknik 

Location Quotient, yaitu teknik yang membantu dalam menentukan 

kapasitas ekspor perekonomian daerah.  

Ada serangkaian teknik ekonomi sebagai teori yang berusaha 

menjalankan perubahan-perubahan regional yang menekankan 

hubungan antar sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian 

daerah. Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis 

ekonomi (Economic basetheory). konsep dasar basis ekonomi 

membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu : 

1. Sektor basis merupakan kegiatan mengekspor barang-barang 

dan pelayanan ke luar wilayah ekonominya atau memasarkan 

barang-barang dan pelayanan ke pada orang-orang yang dating 

dari luar perbatasan wilayah perekonomiannya. 
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2. Sektor nonbasis adalah kegiatan yang menyediakan barang-

barang dan pelayanan untuk keperluan penduduk yang tinggal 

di wilayah ekonomi sendiri, sektor bukan basis tidak 

mengekspor barang atau pelayanan ke luar wilayah.  

Meningkatnya jumlah kegiatan basis ekonomi disuatu 

daerah akan memberntuk arus pendapatan ke daerah tersebut. 

Dengan meningkatnya arus pendapatan tersebut akan 

meningkat pula permintaan akan barang-barang dan pelayanan 

di daerah tersebut yang dihasilkan oleh sektor bukan basis. 

Sebaliknya menurunnya kegiatan sektor basis di suatu daerah 

akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir 

ke daerah tersebut dan akan mengurangi permintaan terhadap 

sektor bukan basis. Oleh karena itu kegiatan sektor basis 

berperan sebagai penggerak utama bagi setiap perubahan dan 

berpengaruh ganda terhadap daerah tersebut. 

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa 

laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh 

besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. 

Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumber daya 

lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk di ekspor, 

akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang 

kerja. hal ini berarti bahwa suatu daerah akan mempunyai 

sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan 
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persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga 

dapat menghasilkan ekspor.  

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah 

satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi 

(Location Quotient). Location Quotient digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor 

basis atau unggulan (leading sectors). Dalam teknik Location 

Quotient berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai 

indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja 

(tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

suatu wilayah . 

Dalam analisis ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi 

menjadi 2 golongan. Golongan kegiatan ekonomi tersebut 

yaitu: 1) sektor basis adalah kegiatan ekonomi yan melayani 

pasar di daerah itu sendiri maupun di luar daerah yang 

bersangkutan; 2) sektor nonbasis adalah kegiatan ekonomi 

yang melayani pasar di daerah itu sendiri. 

Dasar pemikiran analisis ini adalah teori economic base 

yang intinya adalah karena industri basis menghasilkan barang-

barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun diluar daerah 

yang bersangkutan, maka penjualan keluar daerah akan 

menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus 

pendapatan dari luar daerah ini  menyebabkan terjadinya 
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kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada 

gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan 

kesempatan kerja baru. 

Peningkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan 

permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga menaikkan 

permintaan akan sektor non basis. Kenaikan permintaan ini 

akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang 

bersangkutan sehingga investasi yang di dorong sebagai akibat 

dari kenaikan sektor basis. 

Analisis Location Quotient  memiliki kebaikan karena 

meupakan alat analisis yang sederhana yang dapat 

menunjukkan substitusi impor potensial atau produk produk 

yang bisa dikembangkan untuk ekspor dan menunjukkan 

sektor-sektor potensial untuk di analisis lebih lanjut. Analisis 

Location Quotient merupakan suatu alat yang dapat digunakan 

dengan mudah, cepat, dan tepat. Karena kesederhanaannya, 

teknik Location Quotient dapat dihitung berulang kali dengan 

menggambarkan berbagai peubah acuan dan periode waktu. 

Location Quotient adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengukur konsentrasi dari suatu kegiatan ekonomi atau sektor 

disuatu daerah dengan cara membandingkan peranannya dalam 

perekonomian daerah tersebut dengan peranan dari kegiatan 

ekonomi  atau sektor yang sama pada tingkat nasional. Loqation 
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Quotient adalah suatu alat pengembangan ekonomi yang lebih 

sederhana dengan segala kelebihan dan keterbatasannya. Teknik 

Location Quotient merupakan salah satu pendekatan yang umum 

digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk 

memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. 

Location Quotient mengukur konsentrasi relatif atau derajat 

spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan.
40

 

Inti dari model ekonomi basis menerangkan bahwa arah dan 

pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah. 

Ekspor itu sendiri tidak terbatas pada bentuk barang-barang dan 

jasa, akan tetapi dapat juga berupa pengeluaran orang asing yang 

berada di wilayah tersebut terhadap barang-barang tidak bergerak.  

Teori ekonomi basis mengklarifikasikan seluruh kegiatan 

ekonomi ke dalam dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non 

basis. yang dimaksud kegiatan basis merupakan kegiatan suatu 

masyarakat yang hasilnya baik berupa barang maupun jasa 

ditujukan untuk ekspor ke luar dari lingkungan masyarakat atau 

yang berorientasi keluar, regional, nasional dan internasional. 

Konsep efisiensi teknis maupun efisiensi ekonomis sangat 

menentukan dalam pertumbuhan basis suatu wilayah. 

Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan masyarakat 

yang hasilnya baik berupa barang atau jasa diperuntukkan bagi 
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masyarakat itu sendiri dalam kawasan kehidupan ekonomi 

masyarakat tersebut.Konsep swasembada, mandiri, kesejahteraan 

dan kualitas hidup sangat menentukan dalam kegiatan non basis 

ini. 

Teknik Location Quotient banyak digunakan untuk membahas 

kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi 

kegiatan perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan 

ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor 

unggulan sebagai leading sector suatu kegiatan ekonomi (industri). 

Dalam prakteknya penggunaan pendekatan Location Quotient 

meluas tidak terbatas pada bahasan ekonomi saja akan tetapi juga 

dimanfaatkan untuk menentukan sebaran komoditas atau 

melakukan identifikasi wilayah berdasarkan potensinya. 
41

 

Berdasarkan pemahaman terhadap teori ekonomi basis, teknik 

Location Quotient relevan digunakan sebagai metode dalam 

menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran 

(produksi atau populasi). Untuk komoditas yang berbasis lahan 

seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, 

perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian (areal tanam atau 

areal panen), produksi atau produktivitas. Sedangkan untuk 

komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, 

dasar perhitungannya digunakan jumlah populasi (ekor). 
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Setiap metode analisis memiliki kelebihan dan keterbatasan 

demikian halnya dengan metode Location Quotient. 

Kelebihan metode Location Quotient dalam mengidentifikasi 

komoditas unggulan antara lain penerapannya sederhana, mudah 

dan tidak memerlukan program pengolahan data yang rumit. 

Penyelesaian analisis cukup dengan spread sheet dari Excel atau 

program Lotus, bahkan jika datanya tidak terlalu banyak kalkulator 

pun bisa digunakan. Keterbatasannya adalah karena demikian 

sederhananya pendekatan Location Quotient ini, maka yang 

dituntut adalah akurasi data. Sebaik apapun hasil olahan Location 

Quotient tidak akan banyak manfaatnya jika data yang digunakan 

tidak valid. Oleh karena itu sebelum memutuskan menggunakan 

analisis ini maka validitas data sangat diperlukan. Untuk 

menetapkan batasan wilayah yang dikaji dan ruang lingkup 

aktivitas, acuannya sering tidak jelas. Akibatnya hasil hitungan 

Location Quotient terkadang aneh, tidak sama dengan apa yang 

kita duga. Misalnya suatu wilayah provinsi yang diduga memiliki 

keunggulan di sektor non pangan, yang muncul malah pangan dan 

sebaliknya.Oleh karena itu data yang dijadikan sumber bahasan 

sebelum digunakan perlu diklarifikasi terlebih dahulu dengan 

beberapa sumber data lainnya, sehingga mendapatkan gambaran 

tingkat konsistensi data yang mantap dan akurat.
42
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B. Pembangunan Pertanian 

1. Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi 

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting 

karena sebagian besar penduduk di Negara-negara miskin menggantungkan 

hidupnya pada sektor pertanian. Bagi suatu negara yang memperhatikan dengan 

sungguh-sungguh kesejahteraan rakyatnya, maka dengan meningkatkan 

kesejahteraan sebagian besar rakyatnya yang hidup di sektor pertanian. Hal 

tersebut, dapat ditempuh dengan meningkatkan produksi pangan melalui 

penanaman bibit unggul dan tanaman yang mendukung untuk industrialisasi, atau 

dengan membeli hasil produk mereka dengan harga yang lebih tinggi. Karen 

setiap kenaikan output akan menguntungkan sebagian besar rakyatnya di pedesaan 

yang bekerja di sektor pertanian. 
43

 

Ukuran sektor pertanian menjadikan sektor ini mempunyai peranan 

penting dalam menyediakan input, yaitu tenaga kerja, bagi sektor industri dan 

sektor-sektor modern lainnya. Sebagian besar (70 persen atau lebih) penduduk di 

sektor pertanian merupakan sumber utama bagi kebutuhan tenaga kerja di sektor 

perkotaan.Pemasokan tenaga kerja ke perkotaan yang adalah mungkin, selain 

adanya kenaikan penduduk di sektor perkotaan itu sendiri, tetapi tidak ada satupun 

dari kedua sumber ini yang dapat mencukupi kebutuhan pertumbuhan ekonomi 

sepanjang waktu. Jika ada pembatasan keluarnya tenaga kerja dari pertanian, 

maka pembangunan ekonomi akan timpang. 
44
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Disisi lain, sektor pertanian juga dapat digunakan sebagai sumber modal 

utama bagi pertumbuhan ekonomi modern. Modal berasal dari tabungan yang di 

investasikan dan tabungan berasal dari pendapatan.
45

 

 

2. Syarat-Syarat Pembangunan Ekonomi 

Sebagaimana yang di kutip dalam Arsyad Menurut Mosher, yang termasuk 

kedalam syarat-syarat mutlak dalam pembangunan pertanian adalah sebagai 

berikut : 

a. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani  

Pembangunan pertanian akan meningkatkan produksi atas hasil-hasil 

usaha tani. Hasil-hasil ini tentunya akan dipasarkan dan dijual denga harga 

yang cukup tinggi untuk menutupi biaya dan tenaga yang dikeluarkan para 

petani sewaktu memproduksinya. Di dalam memasarkan hasil-hasil produk 

pertanian ini diperlukan adanya permintaan (demand) akan hasil-hasil 

pertanian tersebut, sistem pemasaran dan kepercayaan para petani pada 

sistem pemasaran tersebut.  

b. Teknologi yang senantiasa berkembang 

Meningkatnya produksi pertanian diakibatkan oleh pemakaian cara-

cara atau teknik-teknik baru didalam usaha tani.Memang tidaklah 

mungkin memperoleh hasil yang banyak dengan hanya menggunakan 

tanaman dan hewan itu-itu saja, menggunakan tanah yang lama dengan 

cara-cara yang tetap seperti dulu. 

                                                           
45

Ibid. 



41 
 

 
 

“teknologi”pertanian berarti “cara-cara bertani”. Didalamnya 

termasuk cara-cara bagaimana para petani menyebarkan benih, 

memelihara tanaman dan memungut hasil serta memelihara ternak. 

Termasuk pula didalamnya adalah benih, pupuk, obat-obatan 

pemberantas hama, alat-alat dan sumber-sumber tenaga. Juga termasuk 

berbagai kombinasi jenis-jenis usaha oleh para petani agar dapat 

menggunakan tenaga dan tanah sebaik mungkin. 

Agar pembangunan pertanian dapat berjalan secara terus menerus, 

haruslah terjadi perubahan. Apabila perubahan ini terhenti, maka 

pembangunan pertanian pun akan terhenti. Produk terhenti kenaikannya, 

bahkan dapat menurun karena meosotnya kesuburan tanah atau karena 

kerusakan yang semakin meningkat oleh hama penyakit.  

c. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal 

Sebagian besar metode baru yang dapat meningkatkan produksi 

pertanian memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi 

yang khusus oleh para petani. 

d. Adanya perangsang produksi bagi petani 

Teknologi yang telah maju, pasar yang mudah, dan tersedianya 

bahan-bahan dan alat-alat produksi, kesemuanya memberikan 

kesempatan kepada para petani untuk dapat meningkatkan produksinya. 

e. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinu 

Tanpa tersedianya sarana pengangkutan yang efesien dan murah, maka 

keempat syarat mutlak lainnya tidak dapat berjalan dengan efektif, karena 
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produk pertanian harus tersebar luas.Oleh karena itu diperlukan suatu 

jaringan pengangkutan yang bercabang luas untuk membawa bahan-bahan 

perlengkapan produksi ke tiap usaha tani, dan membawa hasil usaha tani 

ke konsumen di kota-kota besar dan kecil.
46

 

C. Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam 

1. Landasan Pembangunan Perspektif Ekonomi Islam 

Syariah Islam termasuk dalam perekonomian mempunyai komitmen untuk 

menjadi sebab kebahagiaan dan kesejahteraan hidup manusia. Khususnya dalam 

bidang perekonomian, tujuan syariah Islam adalah menciptakan keadilan dan 

kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha (istilah keadilan mencari 

fadilah/karunia Allah). Keadilan disini, dipahami oleh seorang muslim bahwa 

ketika berbisnis atau bermuamalah harus menaati syariah Islam (hukum Allah) 

dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan menuruti hawa nafsunya atau 

dengan cara bathil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. 
47

pemilikan 

kekayaan pribadi harus berperan sebagai capital produktif yang akan 

meningkatkan besaran produk nasional  dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Hak milik pada  hakikatnya adalah pada Allah. Manusia 

menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah 

disyariatkan Allah. Karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.
48

 Oleh karena itu, 

sistem Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh 

beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan sistem Ekonomi Kapitalis, 

                                                           
46

Lincoln Arsyad, Loc. Cit., hlm.411-412. 
47

Lukman Hakim, Op. Cit.,  hlm. 6. 
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dimana kepemimpinan Industri didominasi oleh monopoli dan oligopoli, tidak 

terkecuali industri merupakan kepentingan umum.Islam menjamin kepemilikan 

masyarakat dan penggunannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. 

Al-Qur‟an adalah sumber Hukum Islam pertama dan yang utama. Ia 

memuat kaidah-kaidah hukum fundamental (asasi) yang perlu dikaji dengan teliti 

dan dikembangkan lebih lanjut. Al-Qur‟an adalah kitab suci yang memuat wahyu 

(firman Allah), Tuhan Yang Maha Esa, asli seperti yang disampaikan oleh 

Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul Nya sedikit demi 

sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Makkah kemudian di 

Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi ummat manusia dalam hidup 

dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat 

kelak. 
49

 

Kedudukan Al-Qur‟an sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan 

hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, 

tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari penyelesaiannya dari Al-

Qur‟an. Selama hukumnya dapat diselesaikan dengan Al-Qur‟an, maka ia tidak 

boleh mencari jawaban lain diluar Al-Qur‟an. Demikian juga sesuai dengan 

kedudukan Al-Qur‟an sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam, berarti Al-

Qur‟an itu menjadi sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, jika akan 

menggunakan sumber hukum lain diluar Al-Qur‟an, maka harus sesuai dengan 

petunjuk Al-Qur‟an dan tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur‟an. Hal ini 
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berarti bahwa sumber-sumber hukum selain Al-Qur‟an tidak boleh menyalahi apa 

pun yang telah ditetapkan Al-Qur‟an. 
50

 

Untuk mengistimbatkan hukum syara‟ tentang membangun ekonomi, para 

penulis muslim terdahulu mengkategorisasikan bahwa membangun ekonomi 

merupakan perbuatan terpuji karena didalamnya terdapat maslahat bagi 

masyarakat. Oleh karena itu, lanjut mereka Islam mendorong penganutnya untuk 

membangun ekonomi dan menjadi kewajiban pemerintah.
51

 

Mayoritas penulis tentang Ekonomi Islam memahami konsep 

pembangunan ekonomi dari beberapa ayat Al-Qur‟an seperti dalam Firman Allah 

SWT  berikut ini : 

                               

                             

     

Artinya : Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh 

berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan 

selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu 

pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah 

kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi 

memperkenankan (doa hamba-Nya)."(QS. Huud : 61).  
 

Ayat ini mengandung dua makna yang berkaitan dengan pembangunan 

ekonomi. Pertama makna al-wujub atau kewajiban ummat manusia untuk 

mengelola bumi sebagai lahan pertanian dan pembangunan.Kedua ayat tersebut 

mengandung perintah untuk membangun jagad raya.Perintah Allah SWT tersebut 
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bersifat wajib dan mutlak.Mayoritas penulis berpendapat kata al-„imaraah 

(memakmurkan) identik dengan kata at-tanmiyah al-iqtisadiyah (pembangunan 

ekonomi). 

Ayat lain yang juga relevan dengan pembangunan ekonomi adalah 

sebagaimana Firman Allah yang berbunyi : 

 

                          

       

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah 

di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya 

kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS. Al-Mulk : 15). 

 

2. Nilai-Nilai KeIslaman Dalam Pembangunan Ekonomi 

Pembangunan ekonomi menurut kebanyakan teoritikus Ekonomi Islam 

bersifat komprehensif, tidak terbatas pada variabel-variabel ekonomi semata, akan 

tetapi seperti yang ditegaskan Khursyid meliputi aspek moral dan sosial, material 

dan spiritual. Disamping itu Khursyid menambahkan pertumbuhan ekonomi tidak 

lepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada 

seluruh generasi, menghapus riba dan mewajibkan zakat. Pendapat lain 

menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk membersihkan dan 

mensucikan akidah dan membenarkan iman. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan yang mendasar antara konsep pertumbuhan ekonomi menurut Islam 

dengan Kapitalisme dan Sosialisme. Sistem Ekonomi Islam menurut pandangan 

Khursyid berasaskan filsafat yang berhubungan dengan al-tauhid, al- rububiyah 

dan al-istikhlaf. Namun menurut Al-Fasi perbedaan tersebut lebih disebabkan oleh 



46 
 

 
 

Sistem Kapitalisme yang membolehkan riba dan Sistem Sosialisme yang tidak 

terikat dengan Agama.
52

 

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan 

bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama 

Islam, Ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. 

Islam adalah sistem kehidupan (way of life), dimana Islam telah menyediakan 

berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia.
53

 Sistem 

Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik (penerapan 

ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat 

maupun pemerintah/penguasa dalam rangka  mengorganisasi faktor produksi, 

distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam 

peraturan/perundang-undangan Islam (sunnatullah).
54

 

Sistem Ekonomi Islam menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang 

bersumber pada ajaran syar‟i dalam berekonomi. Nilai, prinsip dan tujuan tersebut 

menjadi landasan dalam semua proses ekonomi. Baik produksi, distribusi, 

maupun konsumsi, sehingga membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya.
55

 

Ekonomi Islam sebenarnya telah muncul sejak Islam itu dilahirkan. 

Ekonomi Islam lahir bukanlah sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri melainkan 

bagian integral dari agama Islam. Berbagai ahli ekonomi muslim memberikan 
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definisi Ekonomi Islam yang bervariasi, tetapi pada dasarnya mengandung makna 

yang sama. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan 

yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan 

masalah-masalah ekonomi dengan cara  yang Islami. Yang dimaksud dengan cara-

cara Islami disini adalah cara-cara didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Al-

Qur‟an dan Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga 

sering digunakan adalah ekonomi Islam. 
56

 

Pengertian lebih jelas mengenai Ekonomi Islam dari beberapa ekonom 

muslim terkemuka saat ini.  

a. Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran Al-

Qur‟an dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi 

yang tidak bersumberkan Al-Qur‟an dan Sunnah tidak dapat dipandang 

sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjawab masalah kekinian yang 

belum dijelaskan Al-Qur‟an dan Sunnah, digunakan metode Fiqh untuk 

menjelaskan apakah fenomena tersebut sesuai dengan ajaran Al-Qur‟an 

dan Sunnah ataukah tidak. Dalam hal ini, ekonomi Islam akan dipandang 

lebih bersifat normative ketika perkembangan Ekonomi Islam belum 

didukung oleh Praktik.  

Dalam hal ini, Ekonomi Islam dianggap tidak memiliki kelemahan dan 

selalu dianggap benar.Kegagalan dalam memecahkan masalah ekonomi 
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empiris dipandang bukan sebagai kelemahan ekonomi Islam, melainkan 

kegagalan dalam menafsirkan Al-Qur‟an dan Sunnah..
57

 

b. Islamic economics is the muslim thinker‟s response to the economics 

challenges of their time. Inthis endeavour they where aided by the Qur‟an 

and the Sunnah as well as by reason and experience. Menurut Ash-

Shiddiqy sebagaimana yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution, Budi 

Setyanto dkk, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap 

tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka 

dibantu oleh Al-Qur‟an dan Sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman. 
58

 

c. Ekonomi Islam merupakan implementasi sistem etika Islam dalam 

kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk pengembangan moral masyarakat. 

Dalam hal ini, Ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi 

hukum terhadap fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan 

pada pentingnya spirit dasar Islam yang terkait dengan ekonomi. 
59

 

d. Islamic Economic was defined as that branch of knowledge which helps 

realize human well-being through an allocation and distribution of scare 

resources that is in conformity with Islamic teaching with out unduly 

curbing individual freedom or creating continued macroeconomic and 

ecological imbalances. Jadi, menurut M. Umer Chapra sebagaimana yang 

dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution, Budi Setyanto, dkk, Ekonomi Islam 

adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan 
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manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang 

berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa 

memberikan kebebasan Individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang 

berkesinambungan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. 
60

 

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam 

bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu 

dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku 

ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang 

permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas 

berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis 

dari implementasi ajaran Islam secara kaffah dalam aspek ekonomi.Oleh karena 

itu, perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun 

atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada 

perilaku masyarakat Muslim yang ada pada saat ini.
61

 

a) Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam  

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar bagi ekonomi rabbani dan 

insani. Disebut ekonomi rabbani karena sarat dengan arahan dan nilai-nilai 

Ilahiyah. Lalu Ekonomi Islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi 

insani karena sistem ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk 

kemakmuran manusia.
62

 pemahaman Islam mengajarkan bahwa 

merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk berusaha 
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semaksimal mungkin melaksanakan semua syari‟ah (aturan) Islam 

disegala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan 

(ekonomi). Demikian pula aspek ekonomi Islam yang merupakan bagian 

ilmu sosial, tidak lepas dari konsep-konsep Islam (syari‟ah) yang harus 

dilaksanakan dibidang tersebut.
63

 

Keimanan memegang peranan penting dalam ekonomi Islam, 

karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam 

membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, preferansi manusia, 

sikap-sikap terhadap manusia, sumber daya dan lingkungan. Keimanan 

akan memberikan saringan moral yang memberikan arti dan tujuan pada 

penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang 

diperlukan bagi operasi yang efektif. Saringan moral bertujuan menjaga 

kepentingan diri tetap berada dalam batas-batas kepentingan sosial dengan 

mengubah preferensi individual sesuai dengan prioritas sosial dan 

menghilangkan atau meminimalisasi penggunaan sumber daya untuk 

tujuan yang akan menggagalkan visi sosial tersebut. Ini akan bisa 

membantu meningkatkan keserasian antara kepentingan diri dan 

kepentingan sosial. 
64

 

Prinsip-prinsip ekonomi Islam itu secara garis besar dapat 

diuraikan sebagai berikut. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai 

ekonom rabbani dan insani. Disebut ekonom rabbani karena sarat dengan 

arahan dan nilai-nilai ilahiyah.Dikatakan ekonomi insani karena sistem 
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ekonomi ini dilaksanakan dan ditujukan untuk kemakmuran manusia.
65

 

Menurut Abdul Manan sebagaimana yang dikutip oleh Lukman Hakim, 

landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu : 

keimanan kepada Allah (tauhid), kepemimpinan (khilafah), dan keadilan 

(a‟dalah), tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab 

konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang 

menyangkut ubudiah/ibadah mahdah (terkait shoalt, dzikir, shiam, tilawah 

Al-Qur‟an, dsb), mua‟amalh (termasuk ekonomi) muasyarah, hingga 

akhlak. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan 

oleh Allah SWT yang maha kuasa, yang Esa, yang sekaligus pemilik 

mutlak alam semesta ini.Segala sesuatu yang Dia ciptakan mempunyai 

satu tujuan. Tujuan inilah yang memberikan makna dari setiap eksistensi 

alam semesta dimana manusia merupakan salah satu bagian didalamnya. 

Kalau demikian halnya, manusia yang dibekali dengan kehendak bebas, 

rasionalitas, kesadaran moral yang dikombinasikan dengan kesadaran 

ketuhanan yang inheren untuk hidup dalam kepatuhan ibadah kepada 

Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, konsep tauhid bukanlah 

sekedar pengakuan realitas, tetapi juga suatu respons aktif terhadapnya.
66

 

Keunikan ajaran Islam adalah karena keluasan dan kedalaman 

asas-asas mengenai seluruh masalah manusia yang berlaku sepanjang 

masa. Seluruh sumber dan dasar hukum Islam merupakan mukjizat yang 

kekal. Al-Qur‟an sebagai kitab suci ummat Islam memberikan petunjuk 
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yang sempurna (Komprehensif) dan abadi (universal) bagi seluruh umat 

manusia. Al-Qur‟an mengandung prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk 

yang fundamental untuk setiap permasalahan manusia, termasuk masalah-

masalah yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip 

ekonomi yang ada dalam berbagai ayat Al-Qur‟an dilengkapi dengan 

sunnah dari Rasulullah SAW melalui berbagai bentuk hadis dan 

diterangkan lebih rinci oleh para fuqaha pada saat kejayaan Dinul 

Islamiyah, baik dalam bentuk Ijma‟, Qiyas, maupun Ijtihad.
67

 

Menurut Yusuf Al-Qardhawi sebagaimana yang dikutip oleh 

Sukarno Wibowo dan Dedi Supardi, prinsip ekonomi Islam adalah 

ekonomi Islam yang menganjurkan untuk mengembangkan akhlak dan 

kepentingan umum.Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan 

kemandirian ekonomi bagi umat.Tanpa kemandirian ekonomi, umat Islam 

tidak bisa menjalankan ustadziatul „alam (sokoguru dunia) dan menjadi 

saksi-saksi kebenaran atas umat yang lainnya.
68

 

b) Sistem Ekonomi Islam 

Sistem Ekonomi Islam menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang 

bersumber  pada ajaran syar‟i dalam berekonomi. nilai, prinsip dan tujuan 

tersebut menjadi landasan dalam semua proses ekonomi, baik produksi, 

konsumsi maupun distribusi, sehingga membedakan dengan sistem 

ekonomi lainnya. 
69

sumber dari keseluruhan dari nilai tersebut sudah tentu 
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Al-Qur‟an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam 

ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang 

komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT.Sebagai ajaran yang 

sempurna (QS.Al-Maidah ayat 3).
70

 

Sistem ekonomi Islam juga menjamin keselarasan antara 

pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi. Selama ini kita melihat 

seolah-olah ada yang trade off antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi 

pendapatannya. Tingginya pertumbuhan tidak otomatis menjamin adilnya 

distribusi pendapatan. Bahkan sebaliknya, keduanya seringkali bertolak 

belakang. Disinilah indahnya ajaran Islam. Disatu sisi, ia mendorong 

pengikutnya mencari rezeki dan karunia Allah hingga keberbagai penjuru 

bumi. Akan tetapi disisi lain, ia mengingatkan pengikutnya untuk memiliki 

kepedulian terhadap sesama manusia. 
71

 

Pada dasarnya peran suatu sistem ekonomi dalam menggerakkan 

perekonomian mayarakat sangat terikat oleh hubungan dari keberadaan 

sistem ekonomi dengan sistem sosial, sistem alam dan sistem ilmu 

ekonomi sehingga sistem ekonomi tidak bisa berdiri sendiri.
72

 

Sistem ekonomi Islam juga mempunyai keselarasan bagi 

kehidupan di dunia. Hal ini karena nilai Islam tidak hanya untuk 

kehidupan muslim tetapi untuk seluruh makhluk di dunia. Esensi proses 

ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia pada tujuan agama 

menjadi rahmat seluruh alam yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, 
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budaya, politik suatu bangsa. 
73

sistem Ekonomi Islam adalah ekonomi 

yang mandiri dan terlepas dari sistem ekonomi yang lainnya.
74

 

a. Asumsi dasar/norma pokok ataupun aturan main dalam proses maupun 

interaksi kegiatan ekonomi yang diberlakukan. Dalam sistem ekonomi 

Islam yang menjadi asumsi dasarnya adalah “syariat Islam”. Syariat 

Islam tersebut diberlakukan secara menyeluruh (kaffah/totalitas, pen) 

terhadap individu, keluarga kelompok masyarakat, usahawan dan 

pengusaha/pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

untuk keperluan jasmani maupun rohaniah. 

b. Prinsip ekonomi Islam adalah penerapan asas efesiensi dan manfaat 

dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan alam.  

c. Motif ekonomi Islam adalah mencari “keberuntungan” didunia dan di 

akhirat selaku khalifatullah dengan jalan beribadah dalam arti yang 

luas.  

c) Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam 

Beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi Islam sebagai berikut:  

a. Serba meliputi 

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekadar materi dan 

memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi 

terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk 

menciptakan keadilan sosial. Islam berada dalam posisi lebih utama 

dimana yang ingin diciptakan yaitu masyarakat yang sempurna dari 
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semua aspek. Masyarakat yang mencerminkan keadilan sosial dalam 

aturan-aturan buatan manusia hadir dalam bentuk yang hambar  jika 

dibandingkan dengan tujuan-tujuan yang penting yang ingin dijaga 

oleh Islam secara esensi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang 

sempurna. 

b. Berimbang 

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk 

menciptakan pertumbuhan produksi, namun ditujukan berlandaskan 

keadilan distribusi sesuai firman Allah QS Al- Maidah ayat 8 yang 

berbunyi : 

                    

                        

                 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi 

saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap 

sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku 

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah 

kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.  (QS. Al-Mai‟dah : 8). 

 

Keadilan dilakukan dengan memberlakukan kebaikan bagi semua 

manusia dalam kondisi apapun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam 

Islam yaitu adanya kesempatan semua anggota masyarakat untuk 

mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan. 
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c. Realistis 

Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai 

kenyataan. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi 

menjelaskan bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang 

mungkin terjadi di masyarkat Islam dengan tawaran solusi yang juga 

realistis. 

d. Keadilan 

Islam dalam menegakkan bahwa hukum-hukumnya di dasarkan atas 

landasan keadilan diantara manusia. Allah telah memerintahkan untuk 

berbuat adil dalam banyak ayat al-qur‟an. Allah berfirman dalam QS 

An-Nahl ayat 90 : 

                     

                   

Artinya:  Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah 

melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia 

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil 

pelajaran. (QS. An-Nahl : 90). 

 

e. Bertanggung jawab  

Landasan adanya tanggung jawab sebagai salah satu pondasi paling 

penting diungkapkan secara jelas dan gamblang dalam syariat Islam. 

Jika mengikuti syariat ini maka kita dapat menyimpulkan bahwa 

adanya tanggung jawab ada dua sisi : 
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1. Tanggung jawab antara sebagian anggota masyarakat dan sebagian 

golongan yang lainnya. 

2. Tanggung jawab Negara terhadap masyarakat. 

f. Mencukupi 

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, 

namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencukupi 

realisasi kecukupan bagi semua manusia. Oleh karenanya Islam 

membagi tanggung jawab itu sebagai kewajiban atas golongan kaya, 

kerabat, orang-orang yang di beri kemudahan, dan Negara hingga 

semua potensi menjadi satu sinergi besar untuk mengatasi persoalan  

kemiskinan. 

g. Berfokus pada manusia 

Karakter ini sesuai dengan posisi manusia yang merupakan duta Allah 

dimuka bumi dan inilah yang mencirikan tujuan dan pengaruh 

pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Pertumbuhan dalam Islam 

ditujukan untuk menciptakan batas kecukupan bagi seluruh warga 

Negara agar ia terbebas dari segala bentuk penghambaan, baik dalam 

bidang financial maupun bidang hukum, kecuali hanya penghambaan 

kepada Allah. Fokus pertumbuhan ekonomi Islam tidak lain adalah 

manusia itu sendiri agar tidak diperbudak materi.  

d) Tujuan Sistem Ekonomi Islam 

Bahasan dari tujuan sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa 

kesejahteraan materiil berdasar pada dasar yang tergoyahkan bagi nilai-
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nilai ruhani yang mendasari suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam 

filosofi ekonomi Islam. Yang sangat mendasar  dari  sistem Islam adalah 

menjadi berbeda dari sosialisme dan kapitalisme, yang mana keduanya 

duniawi dan tidak berorientasi ke nilai-nilai ruhani. Apapun usaha untuk 

menunjukkan persamaan dalam kapitalisme maupun sosialisme hanya 

dapat mempertunjukkan suatu ketiadaan pemahaman karakteristik dasar 

dari tiga sistem. Sistem Ekonomi Islam mempunyai prinsip dasar yakni : 

a. Kebebasan Individu 

b. Hak terhadap harta 

c. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar 

d. Kesamaan sosial 

e. Jaminan sosial 

f. Distribusi kekayaan secara meluas 

g. Kesejahteraan individu dan masyarakat. 
75

 

Kebahagiaan merupakan tujuan utama kehidupan manusia. Manusia 

akan memperoleh kebahagiaan ketika seluruh kebutuhan dan 

keinginannnya terpenuhi, baik dalam aspek material maupun spiritual, 

dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. 
76

 

Tujuan utama seluruh ajaran Islam adalah rahmat bagi seluruh 

manusia. ini merupakan tujuan pokok di mana Rasulullah SAW di utus ke 

dunia ini. salah satu cara penting untuk merealisasikan tujuan ini adalah 

dengan mendorong kesejahteraan (Fallah)  atau kesejahteraan bagi semua 
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orang yang hidup di atas bumi, dengan mengabaikan ras, warna kulit, 

umur, jenis kelamin atau kebangsaan mereka.
77

 

Terdapat dua hal pokok yang kita perlukan dalam memahami 

bagaimana mencapai tujuan hidup, yaitu pertama tujuan untuk mencapai 

Fallah dan yang kedua tujuan maslahah. 

a. Fallah 

Secara literal fallah adalah kemuliaan dan kesenangan, yaitu 

kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Menurut Islam Fallah dapat 

dimaknai sebagai keberuntungan di dunia dan di akhirat. 

Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental 

dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang 

antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia. Karena itu, 

memaksimumkan output, harus dibarengi dengan menjamin usaha-usaha 

yang ditunjukkan kepada kesehatan rohani yang terletak pada batin 

manusia, keadilan serta permainan yang fair pada semua peringkat 

interaksi manusia hanya pembangunan yang seperti inilah yang akan 

selaras dengan tujuan-tujuan syari‟ah (maqasid asy-syariah).  

Dalam tabel 2.1 tampak bahwa fallah mencakup aspek yang lengkap 

dan menyeluruh bagi kehidupan manusia.Aspek ini secara pokok 

meliputi spiritualitas dan moralitas, ekonomi, sosial dan budaya, serta 

politik.
78
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Table 2.1 

Aspek makro dan aspek mikro dalam fallah 

Unsur Fallah Aspek Mikro Aspek Makro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelangsungan 

hidup 

Kelangsungan hidup 

biologis : kesehatan, 

kebebasan keturunan dan 

sebagainya 

Keseimbangan 

ekologi dan 

lingkungan 

Kelangsungan hidup 

ekonomi : kepemilikan 

faktor produksi 

1. Pengelolaan SDA 

2. Penyediaan 

kesempatan 

berusaha untuk 

semua penduduk 

Kelangsungan hidup 

sosial : persaudaraan dan 

harmoni hubungan sosial 

Kebersamaan sosial, 

ketiadaa konflik antar 

kelompok 

Kelangsungan hidup 

politik : kebebasan 

dalam berpartisipasi 

politik 

Jati diri dan 

kemandirian 

 

 

Kebebasan 

berkeinginan 

Terbebas kemiskinan Penyediaan sumber 

daya untuk seluruh 

penduduk 

Kemandirian hidup Penyediaan sumber 

daya untuk generasi 

mendatang 

 

Kekuatandan harga 

diri 

Harga diri Kekuatan ekonomi 

dan kebebasan dar 

utang 

Perlindungan terhadap 

hidup dan kehormatan 

Kekuatan militer 

 

b. Mashlahah 

Kesejahteraan di dunia dan di akhirat dapat terwujud apabila 

terpenuhinya kebutuan hidup manusia atau masyarakat secara 

seimbang, sehingga akan menyebabkan dampak yang disebut 

mashlahah. Mashlahah adalah segala bentuk keadaan baik material 
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maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia 

sebagai makhluk yang paling mulia.
79

 

Tujuan utama syariat Islam yang juga merupakan tujuan Ekonomi 

Islam menurut Ash-Shatibi adalah mencapai kesejahteraan manusia 

terletak pada perlindungan tehadap lima kemaslahatan, yaitu keimanan, 

ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan. 
80

 

Untuk mencapai kedua tujuan hidup tersebut, yaitu fallah dan 

mashlahah yang secara otomatis tidak dapat kita lepaskan dengan 

kegiatan ekonomi kita sehari-hari adalah dengan mewujudkan nya 

dengan jalan menjalankan bentuk ekonomi Islam. Seperti yang telah 

dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam Q.S At-Taubah (9) : 105 : 

                

                        

 

Artinya : Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-

Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan 

kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang 

ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang 

telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah  : 105) 

 

3. Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Dan Perencanaan Ekonomi 

a. Peran dan fungsi Negara 

Ajaran Islam adalah ajaran yang berusaha menyeimbangkan peran 

pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan ekonomi.Rasulullah 
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SAW sebagai kepala Negara, telah menunjukkan upaya beliau dalam 

mengoptimalkan peran Negara dan masyarakat sehingga sinergi 

keduanya mampu menjadikan Madinah sebagai pusat kekuatan baru 

dalam kancah perekonomian global pada saat itu. 

Terkait peran pemerintah atau Negara, maka basis dari peran dan 

fungsi Negara dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan.Titik 

berangkat dari konsep keadilan ini adalah ketika pemerintah 

menjadikan simpul terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan 

kebijakan ekonomi.Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh 

Khalifah Umar bin Khattab r.a. beliau mengatakan :“kelompok 

masyarakat yang dimata kalian dianggap kuat, maka dimataku mereka 

sesungguhnya sangat lemah. Sebaliknya, kelompok masyarakat yang 

dimata kalian dianggap lemah (hina), maka dimataku sesungguhnya 

sangat kuat.”Artinya, oreintasi Umar adalah pada kelompok yang 

paling tidak berdaya.Seluruh konsentrasi kekuasaan Umar diarahkan 

untuk membela kepentingan mereka.
81

 

Logika Umar sangat sederhana, jika kelompok lemah terbela dan 

terberdayakan dengan baik, maka kelompok elit masyarakat pasti akan 

menikmati pula kemajuan ekonomi yang ada. Semuanya akan terangkat 

nasibnya. Namun jika basis kebijakan itu adalah bagaimana “melayani 
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kepentingan” kelompok elit masyarakat, maka belum tentu kelompok 

lemah (dhuafa) akan dapat menikmati kue pembangunan ekonomi.
82

 

Untuk itu, agar prinsip keadilan ini dapat direalisasikan dalam 

kebijakan ekonomi pemerintah, maka pemerintah/Negara harus dapat 

memahami perannya dengan baik. Dalam perspektif ekonomi syari‟ah, 

menurut pakar ekonomi syari‟ah Prof. Ataul Huq Pramanik (1993), 

peran Negara atau pemerintah dalam perekonomian itu ada 3 (tiga), 

yaitu : 

1. Ideological role (peran ideologis); 

2. Development role (peran pembangunan); dan  

3. Welfare role (peran kesejahteraan). 

   Peran ideologis sangat terkait dengan mazhab atau ideologi. 

ekonomi yang dianut oleh suatu Negara, yang mempengaruhi pola dan 

bentuk kebijakan yang diambil oleh Negara tersebut. Ideologi ini akan 

mempengaruhi struktur regulasi, konsep kepemilikan asset, dan perlu 

tidaknya intervensi pemerintah dalam perekonomian. 

   Sebagai contoh, Amerika Serikat sejak awal kemerdekaannya 

menganut „paham‟ bahwa perekonomian sebaiknya diserahkan kepada 

masyarkat (sektor swasta) dan peran pemerintah diminimalkan. Implikasi 

dari konsep ini antara lain dapat dilihat dari status kepemilikan asset, 

dimana sumber daya alam strategis dapat dimiliki oleh swasta (masyarkat) 

seperti minyak bumi dan gas. Inilah ideologi ekonomi yang dianut 
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Amerika Serikat.Meski demikian, paham ini mendapat ujian ketika terjadi 

krisi keuangan pada 2008 lalu dimana bail out yang dilakukan oleh 

pemerintahan Preseiden Barack Obama sesungguhnya merupakan bentuk 

intervensi peran pemerintah langsung dalam perekonomian. 

   Selanjutnya, peran pembangunan berarti tugas pemerintah 

adalah melaksanakan pembangunan disegala bidang, mulai dari 

pembangunan SDM, pembangunan Infrastruktur, dan lain-lain. Dengan 

kata lain, pemerintah adalah “eksekutor pembangunan” sebagai upaya 

untuk mentransformasi kondisi masyarakat kearah yang lebih baik dan 

lebih produktif. Untuk itu, pemerintah harus memiliki arah tujuan serta 

arah kebijakan pembangunan yang jelas. 

   Peran kesejahteraan berarti pemerintah memiliki peran dalam 

me wujudkan kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan secara 

materiil maupun spiritual. Pemerintah pun akan berupaya semaksimal 

mungkin untuk meminimalisir angka kemiskinan, baik kemiskinan 

materiil, kemiskinan spiritual dan terlebih lagi kemiskinan absolut. 

Masyarakat yang berada pada kuadran kemiskinan absolut adalah 

kelompok terlemah yang memerlukan pembelaan khusus dari pemerintah. 

   Adapun fungi Negara dalam perspektif Islam, paling tidak ada 3 

(tiga), yaitu : 

1. Fungsi alokasi 

2. Fungsi distribusi 

3. Fungsi stabilisasi dan perlindungan 
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Fungsi alokasi ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya ala 

dan sumber daya keuangan.Pemerintah hanya menjamin bahwa sumber 

daya alam teralokasikan dengan baik, dan dapat diakses oleh semua 

lapisan masyarakat.Diskriminasi dalam mengakses sumber daya ini harus 

dapat di eliminasi oleh Negara.Salah satunya adalah dengan menerapkan 

kebijakan financial Inclusion, atau keuangan inklusif yang menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang selama ini belum 

terlayani oleh jasa keuangan formal. 

  Selain itu, fungsi alokasi ini juga di aplikasikan dalam kebijakan 

penganggaran Negara (APBN), melalui APBN, uang Negara yang ada 

dapat digunakan dalam beragam G to P transfer(government to people 

transfer), seperti bantuan bagi program keluarga harapan, program kredit 

usaha rakyat, raskin, dan sebagainya 

  Fungsi distribusi adalah fungsi Negara dalam menjamin bahwa 

pendapatan dan kekayaan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Karena itu, Negara harus memastikan bahwa ada aliran kekayaan dari 

kelompok mampu kepada kelompok tidak mampu, sehingga kesenjangan 

pendapatan antar kelompok masyarakat dapat diminimalisir. Dalam 

menjalankan fungsi ini, maka Negara dapat mengoptimalkan sejumlah 

instrumen distribusi seperti zakat, dan memperkuat  P to P transfer (people 

to people transfer), dimana antar kelompok masyarakat akan saling 

membantu dan menolong satu sama lain, jika ini berjalan, maka 

kedermawanan sosial akan semakin kuat. 
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  Fungsi stabilisasi dan perlindungan adalah fungsi Negara dalam 

menciptakan stabilitas sosial ekonomi dan memberikan perlindungan serta 

jaminan keamanan terhadap berbagai ancaman, baik dalam negeri maupun 

luar negeri. Stabilitas adalah hal yang sangat penting, karena ia akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Karena itu, agar stabilitas dan 

perlindungan ini dapat berjalan dengan baik maka penegakan hukum yang 

adil merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi.Tanpa penegakan 

superimasi hukum, fungsi Negara dalam menciptakan stabilitas dan 

memberikan perlindungan akan sangat sulit di realisasikan. 
83

 

Selain itu juga Pemerintah daerah dalam pembangunan sebagai berikut : 

1. Entrrepreneur  

Peran pemerintah daerah sebagai entrepreneur, adalah merupakan 

tanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis di daerahnya. 

Dalam hal ini pemerintah daerah bisa mengembangkan suatu usaha 

sendiri dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau 

bermitra dengan dunia usaha swasta namun kegiatannya tetap dalam 

pengendalian pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mengelola 

aset-aset pemerintah daerah pemerintah daerah dengan lebih baik dan 

ekonomis sehingga mampu memberikan keuntungan bagi pemerintah 

daerah.  
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2. Koordinator  

Pemerintah daerah harus mampu bertindak sebagai koordinator dalam 

pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu melalui penetapan 

kebijakan-kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi pembangunan 

ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan daerahnya. Dalam peran 

ini pemerintah daerah bisa melibatkan kelompok-kelompok dalam 

masyarakat untuk proses pengumpulan data dan evaluasi tentang 

informasi yang berkaitan dengan kondisi perekonomian di daerah. 

Pemerintah daerah juga dapat melibatkan lembaga-lembaga 

pemerintah lainnya, dunia usaha dan masyarakat dalam menyusun 

sasaran ekonomi, rencana-rencana, strategi-strategi pelaksanaannya. 

Pendekatan ini sangat potensial dalam menjaga konsistensi 

pembangunan daerah dan pembangunan nasional, serta untuk 

menjamin bahwa perekonomian daerah akan mendapatkan manfaat 

yang optimal.  

3. Fasilitator 

Pemerintah daerah daerah dapat berperan sebagai fasilitator dengan 

cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan 

attitudinal (perilaku atau budaya masyarakat) di daerahnya. Hal ini 

perlu dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan dan prosedur 

perencanaan, serta pengaturan penetapan tata ruang daerah (Zoning)  

yang lebih baik.  

 



68 
 

 
 

4. Stimulator 

Pemerintah daerah dapat berperan sebagai stimulant dalam penciptaan 

dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang dapat 

mempengaruhi dunia usaha untuk  masuk ke daerah tersebut dan 

menjaga agar perusahaan-perusahaan yang telah ada tetap eksis berada 

di daerah tersebut. Stimulus ini dapat dilakukan antara lain dengan 

pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan 

outlets untuk produk-produk UKM, membantu UKM melakukan 

pameran dan sebagainya. 
84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
84

  Subandi, Log. Cit., hlm. 143-144. 



69 
 

69 
 

BAB III 

LAPORAN PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terletak di sebelah selatan 

Pulau Sumatera tepatnya di Kota Muara Dua sebagai Ibu Kota Kabupaten 

memiliki 19 Kecamatan yang tersebar di beberapa wilayah Kabupaten tersebut.  

Secara geografis, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan terletak di antara 

103022 104021 Bujur Timur dan antara 04014 04055 Lintang Selatan. Memiliki 

luas wilayah 5.849,89 Km2 atau 549.394 Ha. 

Batas wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah : 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ulu Ogan, Kecamatan 

Pengandonan, dan Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. 

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi 

Lampung. 

c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi 

Bengkulu dan Kecamatan Semendo Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. 

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Timur dan Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. 

 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan di aliri oleh dua sungai besar yang 

bermuara ke Sungai Komering, yaitu Sungai Saka dan Sungai Selabung. Selain 

itu, terdapat sekitar 20 sungai dan anak sungai lain yang tersebar diseluruh



 

 
 

 wilayah. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  juga memiliki beberapa danau, 

baik yang besar maupun yang agak kecil, danau yang terbesar adalah Danau 

Ranau yang terletak di Kecamatan Banding Agung.  

Secara umum potensi daerah berkaitan dengan sumber daya alam berbasis 

komoditi pertanian yakni pada subsektor, perkebunan, kehutanan, tanaman 

pangan,  hortikultura, perikanan, peternakan, jasa perburuan dan kehutanan.  

2. Jumlah Penduduk 

Penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan Proyeksi 

penduduk tahun 2015 sebanyak 344.074 jiwa yang terdiri atas 180.608 jiwa 

penduduk laki-laki dan 163.466 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan 

proyeksi jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 1,37 persen  dengan masing-masing 

presentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,30 persen dan penduduk 

perempuan sebesar 1,44 persen.  

Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk 

laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110,49. Hal ini menunjukkan 

bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  

lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, dimana pada setiap 100 

penduduk perempuan terdapat 110 penduduk laki-laki. 

Kepadatan penduduk di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  tahun 

2015 mencapai 63 jiwa/km
2
 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 

adalah 4 orang. Kepadatan penduduk di 19 kecamatan cukup beragam, kepadatan 

penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Muaradua dengan kepadatan 173 jiwa / 



 

 
 

km
2
 dan terendah di Kecamatan Sungai Are dengan kepadatan 33 jiwa/km

2. 

Sementara itu jumlah rumah tangga mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen 

dari tahun 2014.  

Komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan menunjukka dominasi penduduk usia muda. Rasio 

ketergantungan penduduk tahun 2015 sebesar 50,68 persen menunjukkan jumlah 

penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif  

secara ekonomi. Penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun keatas 

diasumsikan sebagai penduduk yang non produktif, sedangkan penduduk yang 

berusia 15-64 tahun dianggap sebagai penduduk yang produktif yaitu mampu 

melakukan kegiatan yang bernilai secara ekonomi.  

3. Ketenagakerjaan  

Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

pada Dinas Ketenagakerjaan Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan pada tahun 2015 sebanyak 376 pekerja dengan 

komposisi 223  pekerja laki-laki dan 153 pekerja perempuan. Proporsi terbesar 

pencari kerja yang mendaftar berpendidikan terakhir SMA sederajat yaitu sebesar 

86,17 persen. 

Sementara menurut sektor lapangan usaha, sektor pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perburuan, dan perikanan merupakan sektor yang menyerap jumlah 

tenaga kerja terbanyak di tahun 2015 yaitu sebanyak 149.749 pekerja. 



 

 
 

Tingkat pengangguran di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada 

tahun 2015 adalah 1,83 persen. Sementara tingkat partisipasi angkatan kerja 

mencapai 77,68 persen. 

4. Keadaan Perekonomian 

Struktur perekonomian suatu wilayah pada dasarnya menunjukkan 

kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap perekonomian suatu 

daerah.Indikator ini dapat menjadi petunjuk potensi ekonomi kewilayahan.Dalam 

perencanaan pembangunan, kontribusi sektoral juga dapat dijadikan acuan 

pemerintah daerah dalam merumuskan dan memprioritaskan pembangunan 

ekonominya. 

Hal ini dikarenakan besarnya kontribusi sektoral dapat menunjukkan 

kemampuan sekaligus daya saing ekonomi yang dimiliki suatu daerah.Diyakini 

bahwa salah satu kunci keberhasilan pembangunan bila pelaksanaanya berbasis 

pada potensi kewilayahan yang dimilikinya.Hal ini terkait dengan endowment 

factor dan adanya local wisdom yang yang tumbuh dan berkembang secara 

spesifik di daerah tersebut. 

Dengan memperhatikan struktur perekonomian maka kekuatan suatu 

sektor dalam mendukung keberhasilan pembanguan di bidang ekonomi dapat 

dielaborasi dengan baik. Sumbangan terbesar pada tahun 2015 dihasilkan oleh 

kategori Pertanian, kehutanan dan Perikanan, kemudian kategori Perdagangan 

Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, kategori Konstruksi, kategori 

Industri Pengolahan dan Kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 

jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 persen. 



 

 
 

5. Keadaan Sektor Pertanian  

Subkategori ini mencakup pertanian tanaman pangan, tanaman 

hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, serta jasa pertanian dan 

perburuan hewan yang ditujukan untuk dijual. 

a. Tanaman Pangan 

Meliputi semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan komoditas bahan 

pangan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman pangan 

meliputi padi, palawija (jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau, ubi 

jalar, ubi kayu, palawija lainnya, seperti talas, ganyong, irut, gembili, dll), 

serta tanaman serelia lainnya (sorgum/cantel, jawawut, jelai, gandum, dll). 

Keseluruhan komoditas di atas masuk ke dalam golongan tanaman 

semusim, dengan wujud produksi pada saat panen atau wujud produksi 

baku lainnya yang masih termasuk dalam lingkup kategori pertanian. 

Contoh wujud produksi pada komoditas pertanian tanaman pangan antara 

lain: padi dalam wujud Gabah Kering Giling (GKG), jagung dalam wujud 

pipilan kering, dan ubi kayu dalam wujud umbi basah. Data produksi padi 

dan palawija diperoleh dari Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Data 

harga berupa harga produsen diperoleh dari Subdit Statistik Harga 

Perdesaan BPS. Data indikator harga berupa Indeks Harga Produsen 

diperoleh dari Subdit Statistik Harga Produsen BPS dan Indeks yang 

dibayar petani untuk biaya produksi kelompok tanaman pangan dari 

Subdit Statistik Harga Perdesaan BPS. Sedangkan data struktur biaya 

kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei 



 

 
 

Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik 

Tanaman Pangan BPS. 

b. Tanaman Hortikultura 

Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman hortikultura semusim dan 

tanaman hortikultura tahunan. Tanaman hortikultura semusim meliputi 

tanaman hortikultura yang umumnya berumur pendek (kurang dari satu 

tahun) dan panennya dilakukan satu atau beberapa kali masa panen untuk 

satu kali penanaman. Sedangkan tanaman hortikultura tahunan meliputi 

tanaman hortikultura  yang umumnya berumur lebih dari satu tahun dan 

dan pemungutan hasilnya dilakukan lebih dari satu kali masa panen untuk 

satu kali penanaman. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman 

hortikultura meliputi kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, tanaman 

biofarmaka, dan tanaman hias. 

c. Tanaman Perkebunan 

Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan 

tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun 

oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha 

perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, 

penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan 

kegiatan. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan 

diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak. wijen, tanaman berserat 

(kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan-lain-lain), kelapa, 



 

 
 

kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, 

jambu mete, dan sebagainya. 

d. Peternakan 

Peternakan mencakup semua usaha peternakan yang menyelenggarakan 

pembibitan serta budidaya segala jenis ternak dan unggas dengan tujuan 

untuk dikembangbiakkan, dibesarkan, dipotong, dan diambil hasilnya, 

baik yang dilakukan rakyat maupun oleh perusahaan peternakan. 

Golongan ini juga mencakup pembudidayaan ternak maupun unggas yang 

menghasilkan produk berulang, misalnya untuk menghasilkan susu dan 

telur. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan peternakan adalah sapi 

potong, kerbau, kambing, domba, babi, kuda, ayam bukan ras (buras), 

ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik manila, itik, telur ayam ras, telur 

ayam bukan ras, telur itik, susu segar, dan sebagainya.  

e. Jasa Pertanian dan Perburuan 

Kegiatan jasa pertanian dan perburuan meliputi kegiatan jasa pertanian, 

perburuan dan penangkapan satwa liar, serta penangkaran satwa liar. 

Kegiatan jasa pertanian adalah kegiatan yang dilakukan baik oleh 

perorangan maupun badan usaha atas dasar balas jasa atau kontrak yang 

khusus yang diberikan untuk menunjang kegiatan pertanian (tanaman 

pangan, tanaman hortikultura tanaman perkebunan, dan peternakan). 

Dicakup juga dalam kegiatan jasa pertanian adalah penyewaan alat 

pertanian/hewan bersama operatornya dan risiko kegiatan jasa tersebut 

ditanggung oleh yang memberikan jasa. Kegiatan perburuan dan 



 

 
 

penangkapan satwa liar mencakup usaha perburuan dan penangkapan 

satwa liar dalam rangka pengendalian populasi dan pelestarian. Termasuk 

usaha pengawetan dan penyamakan kulit dari furskin, reptil, dan kulit 

unggas hasil perburuan dan penangkapan. Termasuk perburuan dan 

penangkapan binatang dengan perangkap untuk umum, penangkapan 

binatang (mati atau hidup) untuk makanan, bulu, kulit atau untuk 

penelitian, untuk ditempatkan dalam kebun binatang atau sebagai hewan 

peliharaan, produksi kulit bulu binatang, reptil atau kulit burung dari 

kegiatan perburuan atau penangkapan. Sedangkan kegiatan penangkaran 

satwa liar mencakup usaha penangkaran, pembesaran, penelitian untuk 

pelestarian satwa liar, baik satwa liar darat dan satwa liar laut seperti 

mamalia laut, misalnya duyung, singa laut dan anjing laut. Output jasa 

pertanian diperoleh dengan pendekatan imputasi dengan memperhatikan 

proporsi pengeluaran untuk jasa pertanian terhadap output yang dihasilkan 

oleh suatu kegiatan pertanian pada periode tertentu.  

f. Kehutanan dan Penebangan Kayu 

Subkategori ini meliputi kegiatan penebangan segala jenis kayu serta 

pengambilan daundaunan, getah-getahan, dan akar-akaran, termasuk di 

sini adalah jasa yang menunjang kegiatan kehutanan berdasarkan sistem 

balas jasa/kontrak. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan kehutanan 

meliputi kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun 

hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. 

Dicakup juga dalam kegiatan kehutanan ini adalah jasa yang menunjang 



 

 
 

kegiatan kehutanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak, termasuk 

kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak.  

g. Perikanan 

Subkategori ini meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, dan 

budidaya segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air 

tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan 

perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, rumput laut, dan 

biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan (di laut dan perairan 

umum) dan budidaya (laut, tambak, karamba, jaring apung, kolam, dan 

sawah). Dicakup juga dalam kegiatan perikanan ini adalah jasa yang 

menunjang kegiatan perikanan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. 

B. Teknik Penentuan Sektor  Basis Sektor Pertanian Menggunakan Metode 

Location Quotient (LQ) 

Location Quotient (kuosien lokasi) atau disingat dengan Location Quotient 

adalah suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu 

daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional. Ada 

banyak variabel yang bisa diperbandingkan, tetapi yang umumnya adalah nilai 

tambah (tingkat pendapatan) dan jumlah lapangan kerja. Berikut ini yang 

digunakan adalah nilai tambah (tingkat pendapatan). Rumusnya adalah sebagai 

berikut : 

    
       

      
 

 

 



 

 
 

Dimana :   

xi = Nilai tambah sektor i di suatu daerah 

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto daerah tersebut 

Xi = Nilai tambah sektor i secara nasional 

PNB = Produk Nasional Bruto atau GNP 

 

Istilah wilayah nasional dapat di artikan untuk wilayah induk/wilayah 

atasan. Misalnya, apabila diperbandingkan antara wilayah kabupaten dengan 

provinsi maka provinsi memegang peran sebagai wilayah nasional, dan 

seterusnya. 

Apabila Location Quotient   1 artinya peranan sektor tersebut di daerah 

itu lebih menonjol daripada peranan sektor itu secara nasional. Sebaliknya, 

apabila Location Quotient   1 maka peranan sektor itu di daerah tesebut lebih 

kecil dari pada peranan sektor tersebut secara nasional. Location Quotient   1 

mennjukkan bahwa peranan sektor i cukup menonjol di daerah tersebut surplus 

akan produk sektor i dan mengekspornya ke daerah lain. Daerah itu hanya mungki 

mengekspor produk ke daerah lain atau luar negeri karena mampu menghasilkan 

produk tersebut secara lebih murah atau lebih efesien. Atas dasar itu Location 

Quotient   1 secara tidak langsung memberi petunjuk bahwa daerah tersebut 

memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i dimaksud. 

Menggunakan Location Quotient sebagai petunjuk adanya keunggulan 

komparatif dapat digunakan bagi sektor-sektor yang telah lama berkembang, 

sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi selama ini belum 



 

 
 

pernah ada, Location Quotient tidak dapat digunakan karena produk totalnya 

belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Adalah lebih tepat untuk 

melihat secara langsung apakah komoditi itu memiliki prospek untuk di ekspor 

atau tidak, dengan catatan terhadap produk tersebut tidak diberikan subsidi atau 

bantuan khusus oleh daerah yang bersangkutan melebihi yang diberikan daerah-

daerah lainnya. 

Analisis Location Quotient sesuai dengan rumusnya memang sangat 

sederhana dan apabila digunakan dalam bentuk one shot analysis, manfaatnya 

juga tidak terlalu besar, yaitu hanya melihat apakah Location Quotient berada di 

atas 1 atau tidak. Akan tetapi, analisis Location Quotient bisa dibuat menarik 

apabila dilakukan dalam bentuk time series/trend, artinya di analisis untuk 

beberapa kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, perkembangan Location Quotient 

bisa dilihat untuk  suatu sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah 

terjadi kenaikan atau penurunan. Hal ini bisa memancing analisis lebih lanjut, 

misalnya apabila naik dilihat faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh 

lebih cepat dari rata-rata nasional. Demikian pula apabila turun, dikaji faktor-

faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih lambat dari rata-rata nasional. Hal 

ini bisa membuat kita melihat kekuatan/kelemahan wilayah kita dibandingkan 

secara relatif dengan wilayah yang lebih luas. Potensi positif digunakan dalam 

strategi pengembangan wilayah. Adaoun faktor-faktor yang membuat potensi 

sektor di suatu wilayah lemah, perlu di fikirkan apakah perlu ditanggulangi atau di 

anggap tidak prioritas.  



 

 
 

Berikut penghitungan Location Quotient untuk Kabupaten OKU Selatan 

untuk tahun 2010-2015. Location Quotient di hitung terhadap Provinsi Sumatera 

Selatan sebagai wilayah induk.  

 

Tabel 3.1 

Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera SelatanAtas Dasar 

Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha(juta Rupiah) 2010-2015 

 
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

38.067.014,0 40.120.773,0 42.557.299,0 44.794.971,0 46.612.030,0 48.229.768 

Pertambangan dan Penggalian 45.242.848,0 47.761.798,0 49.910.771,0 51.666.724,0 53.180.435,0 55.379.950 

Industri Pengolahan 36.600.124,0 38.750.666, 41.022.295,0 42.706.873,0 44.658.585,0 47.070.318 

Pengadaan lisrtik dan Gas 151.278,4 164.639,7 182.974,1 195.184,1 212.486,5 214.939 

Pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang 

229.695,0 227.696,0 247.762,0 260.365,0 277.892,0 296.429 

Konstruksi 20.523.625,0 22.217.344,0 24.909.555,0 27.207.921,0 28.374.729,6. 28.393.621 

Perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor 

18.331.744,0 19.748.200,0 24.909.555,0 27.207.921,0 28.374.729,0 24.520.210 

Transportasi dan pergudangan 3.268.462,0 3.543.169,0 3.804.571,0 4.091.036,0 4.384.744,0 4.813.178 

Penyediaan akomodasi dan 

makan minum 

2.126.768,0 2.321.673,0 2.529.820,0 2.605.772,0 2.752.586,0 3.024.310 

Informasi dan Komunikasi 5.536.330,0 5.936.793,0 6.430.325,0 6.823.742,0 7.380.635,0 8.021.408 

Jasa Keuangan dan asuransi 4.420.203,4 4.797.763,6 5.577.919,7 6.157.210,4 6.400.928,6 6.651.745 

Real Estat 4.915.912,0 5.348.939,0 5.878.773,0 6.407.788,0 6.873.106,5 7.360.892 

Jasa perusahaan 182.100,0 200.970,0 218.599,0 239.149,0 253.966,0 265.173 

Administrasi Pemerintahan, 

pertahanan dan Jaminan sosial 

wajib 

6.777.630,0 7.048.090,0 7.189.929,0 7.242.876,0 7.728.002,1 8.576.393 

Jasa Pendidikan 4.635.625,0 5.024.842,0 5.354.726,0 5.889.131,6 6.863.227,5 7.405.479 

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1.230.397,0 1.308.731,0 1.416.869,0 1.496.077,0 1.637.904,3 1.757.348 

Jasa lainnya 1.773.218,0 1.838.612,0 1.858.847,0 1.903.261,0 1.962.196,0 2.041.703 

Produk Domestik Regional Bruto 194.012.973,7 206.360.699,4 220.459.198,3 232.353.628,7 243.228.567,1 254.022.862 

 
Sumber  : BPS Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 

* : Angka sementara 

** : Angka sangat sementara 

 

Tabel 3.2 

Data PDRB Kabupaten OKU Selatan Atas Dasar Harga Konstan 

(2010) tahun 2010-2015 

 
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014

* 
2015

** 

Pertanian, Kehutanan, dan 1.472.547,1 1.538.495,0 1.608.053,8 1.673.236,4 1.729.335,1 1.767.243 



 

 
 

Perikanan 

Pertambangan dan Penggalian 64.653,0 70.008,2 74.972,3 78.762,2 83.548,3 89.548 
Industri Pengolahan 251.632,9 267.219,7 280.650,5 300.280,6 322.089,4 328.982 
Pengadaan lisrtik dan Gas 1.184,3 1.350,9 1.535,1 1.754,7 1.949,5 2.142 
Pengadaan air, pengelolaan sampah, 

limbah dan daur ulang 
1.011,1 1.015,0 1.188,4 1.242,6 1.323,4 1.438 

Konstruksi 565.566,2 597.657,4 618.337,6 658.405,6 690.372,0 720.372 
Perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor 
558.806,9 605.547,5 655.025,3 696.095,0 754.026,9 833.027 

Transportasi dan pergudangan 24.198,7 26.908,7 31.214,3 34.103,9 37.024,9 38.805 
Penyediaan akomodasi dan makan 

minum 
23.457,8 25390,4 27.574,3 29.838,2 32.504,6 35.295 

Informasi dan Komunikasi 12.622,6 15.399,1 18.586,3 20.805,2 22.541,7 24.516 
Jasa Keuangan dan asuransi 31.944,5 34.689,8 38.984,1 43.324,1 46.115,3 48.575 
Real Estat 142.352,7 158.996,3 182.945,7 204.671,9 219.884,9 228.885 
Jasa perusahaan 789,0 818,2 858,8 896,5 973,9 1.024 
Administrasi Pemerintahan, 

pertahanan dan Jaminan sosial 

wajib 

306.572,5 284.405,0 266.999,2 258.720,3 269.375,9 278.694 

Jasa Pendidikan 126.144,2 139.504,2 160.069,1 174.125,0 197.081,3 210.081 
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 42.201,6 46.088,9 50.289,2 52.096,2 55.395,2 57.395 
Jasa lainnya 38.016,8 40.891,7 39.691,3 39.595,4 39.542,6 41.421 
Produk Domestik Regional Bruto 3.663.702,1 3.854.386,1 4.056.975,3 4.267.954,1 4.503.084,9 4.707.443 

 

Contoh perhitungan : 

                         

                            
 = 2,0484764663 

Tabel 3.3 

Hasil Perhitungan Location Quotient Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan 2010-2015 

 
Lapangan Usaha   2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,01 2,05 2,05 2,03 2,00 1,97 2,05 

Pertambangan dan Penggalian 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

Industri Pengolahan 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,37 0,37 

Pengadaan lisrtik dan Gas 0,45 0,43 0,46 0,49 0,50 0,53 047 

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur 

ulang 

0,23 0,24 0,27 0,26 0,25 0,26 0,25 

Konstruksi 1,46 1,44 1,35 1,31 1,31 1,37 1,37 

Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor 

1,61 1,64 1,70 1,67 1,72 1,83 1,70 

Transportasi dan pergudangan 0,40 0,41 0,45 0,45 0,45 0,43 0,36 

Penyediaan akomodasi dan makan minum 0,59 0,58 0,06 0,62 0,63 0,63 0,52 

Informasi dan Komunikasi 0,12 0,14 0,23 0,23 0,16 0,16 0,17 

Jasa Keuangan dan asuransi 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 

Real Estat 1,53 1,60 1,70 1,73 1,72 1,67 1,66 

Sumber  : BPS Kabupaten  OKU Selatan tahun 2016 

* : Angka sementara 

** : Angka sangat sementara 



 

 
 

Jasa perusahaan 0,23 0,22 0,21 0,20 0,21 0,20 0,21 

Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan Jaminan 

sosial wajib 

2,40 2,16 2,01 1,94 1,88 2,56 2,16 

Jasa Pendidikan 1,44 1,49 1,62 1,61 1,55 1,53 1,54 

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,82 1,88 1,92 1,89 1,82 1,76 1,84 

Jasa lainnya 1,14 1,19 1,17 1,13 1,08 1,10 1,13 
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BAB IV 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Penentuan Potensi Wilayah Berbasis Komoditi Pertanian dalam 

Pembangunan daerah Di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

1. Potensi Wilayah Berbasis Sektor Pertanian di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan 

Sistem Perencanaan pembangunan nasional yang secara tersirat 

memberikan makna bahwa peningkatan daya saing daerah dilakukan 

melalui suatu proses perencanaan yang matang. Proses perencanaan 

tersebut harus melalui suatu analisis yang dapat menguraikan potensi-

potensi daerah menjadi penunjang daya saing daerah dalam pelaksanaan 

pembangunan. 

Potensi daerah adalah kemampuan daerah untuk lebih berkembang. 

Suatu daerah dapat dikatakan potensial dilihat dari dua kemampuan, baik 

kemampuan intelektual maupun kemampuan fisik. Kemampuan intelektual 

merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai 

aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah. Baik 

berkenaan dengan kemampuan masyarakat maupun pemerintah daerah. 

Kemampuan fisik merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang 

menyangkut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa. 
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Baik karakterisrik dari sisi geografis, Indeks Pembangunan Manusia, sosial 

dan keamanan.
85

 

Konsekuensi bagi negeri yang tergolong agraris, sektor pertanian 

merupakan bidang kehidupan yang paling vital. Begitu pun dengan 

Indonesia. Sebagai salah satu Negara yang sedang membangun dimana 

mayoritas penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, maka 

wajar kalau sektor pertanian selalu di dudukkan pada prioritas yang utama. 

Peranan sektor pertanian, disamping tercatat sebagai penyumbang devisa 

yang cukup besar, juga merupakan sumber kehidupan bagi sebagian besar 

penduduknya. 

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduk. berbagai upaya untuk maksud tersebut telah di 

lakukan pemerintah. untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan oleh 

pemerintah diperlukan berbagai indikator pengukuran. salah satu ukuran 

capaian pembangunan tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto. 

PDRB menggambarkan kondisi perekonomian secara makro. secara 

umum, semakin tinggi nilai PDRB semakin tinggi nilai output yang 

tercipta dalam wilayah tersebut. angka-angka PDRB juga sebagai bahan 

perbandingan capaian pembangunan antar daerah. semakin besar nilai 

PDRB daerah menggambarkan  tingkat perekenomian yang di capai. 
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Data Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sumatera SelatanAtas Dasar 

Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha(juta Rupiah) 2010-2015 

 
Lapangan Usaha 2010 2011 2012 2013 2014* 2015** 

Pertanian, Kehutanan, dan 

Perikanan 

38.067.014,0 40.120.773,0 42.557.299,0 44.794.971,0 46.612.030,0 48.229.768 

Pertambangan dan Penggalian 45.242.848,0 47.761.798,0 49.910.771,0 51.666.724,0 53.180.435,0 55.379.950 

Industri Pengolahan 36.600.124,0 38.750.666, 41.022.295,0 42.706.873,0 44.658.585,0 47.070.318 

Pengadaan lisrtik dan Gas 151.278,4 164.639,7 182.974,1 195.184,1 212.486,5 214.939 

Pengadaan air, pengelolaan 

sampah, limbah dan daur ulang 

229.695,0 227.696,0 247.762,0 260.365,0 277.892,0 296.429 

Konstruksi 20.523.625,0 22.217.344,0 24.909.555,0 27.207.921,0 28.374.729,6. 28.393.621 

Perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan sepeda motor 

18.331.744,0 19.748.200,0 24.909.555,0 27.207.921,0 28.374.729,0 24.520.210 

Transportasi dan pergudangan 3.268.462,0 3.543.169,0 3.804.571,0 4.091.036,0 4.384.744,0 4.813.178 

Penyediaan akomodasi dan 

makan minum 

2.126.768,0 2.321.673,0 2.529.820,0 2.605.772,0 2.752.586,0 3.024.310 

Informasi dan Komunikasi 5.536.330,0 5.936.793,0 6.430.325,0 6.823.742,0 7.380.635,0 8.021.408 

Jasa Keuangan dan asuransi 4.420.203,4 4.797.763,6 5.577.919,7 6.157.210,4 6.400.928,6 6.651.745 

Real Estat 4.915.912,0 5.348.939,0 5.878.773,0 6.407.788,0 6.873.106,5 7.360.892 

Jasa perusahaan 182.100,0 200.970,0 218.599,0 239.149,0 253.966,0 265.173 

Administrasi Pemerintahan, 

pertahanan dan Jaminan sosial 

wajib 

6.777.630,0 7.048.090,0 7.189.929,0 7.242.876,0 7.728.002,1 8.576.393 

Jasa Pendidikan 4.635.625,0 5.024.842,0 5.354.726,0 5.889.131,6 6.863.227,5 7.405.479 

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1.230.397,0 1.308.731,0 1.416.869,0 1.496.077,0 1.637.904,3 1.757.348 

Jasa lainnya 1.773.218,0 1.838.612,0 1.858.847,0 1.903.261,0 1.962.196,0 2.041.703 

Produk Domestik Regional Bruto 194.012.973,7 206.360.699,4 220.459.198,3 232.353.628,7 243.228.567,1 254.022.862 

 

Pada tabel 4.1, dari data PDRB di atas dapat dilihat bahwa sektor 

pertanian memberikan kontribusi yang cukup besar untuk PDRB 

Kabupaten OKU Selatan di bandingkan sektor lain. dapat dilihat bahwa 

dari tahun 2010 kontribusi sektor pertanian dalam PDRB Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan sebesar 1.472.547,1 tahun 2011 meningkat menjadi 

1.538.495,0 kemudian tahun 2012 meningkat lagi dengan jumlah 1.608 

053,8 selanjutnya untuk tahun 2013 meningkat dengan jumlah kontribusi 

sebesar 1.673236,4 selanjutnya untuk tahun 2014 meningkat dengan 

jumlah 1.729.335,1 hingga 2015 kontribusi sektor pertanian terus 
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mengalami peningkatan yakni dengan jumlah kontribusi sebesar 

1.767.243. dari data tersebut dapat dilihat bahwa kontribusi sektor 

pertanian cukup signifikan dalam menunjang pembangunan di daerah 

Kabupaten OKU Selatan. 

Secara umum setiap wilayah memiliki karakteristik ekonomi yang 

berbeda antara satu kabupaten/kota dengan yang lainnya. oleh karena itu 

dalam tahap selanjutnya, kebijakan pemerintah pada pembangunan di 

dasarkan pada potensi daerah masing-masing. agar percepatan 

pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat.  

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang terletak di antara 

103022 104021 Bujur Timur dan antara 04014 04055 Lintang Selatan. 

Memiliki luas wilayah 5.849,89 Km2 atau 549.394 Ha. merupakan dataran 

yang berbukit-bukit dan memiliki kondisi lahan/tanah yang cukup subur 

memungkinkan daerah ini memiliki keadaan yang pertanian yang cukup 

baik. 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memiliki 19 kecamatan 

yang tersebar di beberapa wilayah. secara administratif terbagi menjadi 19 

kecamatan dengan 116 desa/kelurahan. Kecamatan-kecamatan tersebut 

adalah Kecamatan Runjung Agung, Banding Agung, Buay pemaca, Buay 

Runjung, Buay Sandang Aji, Kisam Tinggi, Mekakau Ilir, Muara Dua, 

Muara Dua Kisam, Pulau Beringin, Simpang, Warkuk Ranau Selatan, 

Buana Pemaca, Tiga Dihaji, Sindang Danau, Buay Pematang Ribu Ranau 

Tengah, Sungai Are, Buay Rawan, dan kecamatan Kisam Ilir. Masing-
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masing kecamatan tersebut memiliki sumber daya alam dan kondisi alam 

wilayah yang berbeda satu sama lain Wilayah Kabupaten Ogan Komering 

Ulu Selatan  memiliki kondisi Geografis yang cukup signifikan untuk 

perkembangan sektor pertanian. Dalam kondisi itu sudah selayaknya dan 

sepantasnya jika sektor pertanian merupakan sektor yang dikategorikan 

sektor yang memiliki andil atau sumbangsih yang besar untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

2. Pemanfaatan Potensi Wilayah dalam Kegiatan Ekonomi 

Potensi wilayah yang ada di Kabupaten sesuai dengan kondisi 

Geografis Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  hal tersebut bukanlah 

tidak beralasan. karena berdasarkan teori basis dan teknik penghitungan 

LQ (Location Quotient) yang digunakan dalam penelitian ini, sektor 

pertanian dikategorikan sebagai sektor yang menjadi basis atau yang 

menjadi unggulan. dikarenakan memiliki nilai Location Quotient jauh di 

atas 1 dibandingkan sektor lainnya.  

Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan Location Quotient Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

2010-2015 

 
Lapangan Usaha   2010 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata 
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 2,01 2,05 2,05 2,03 2,00 1,97 2,05 

Pertambangan dan Penggalian 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

Industri Pengolahan 0,37 0,37 0,38 0,39 0,39 0,37 0,37 

Pengadaan lisrtik dan Gas 0,45 0,43 0,46 0,49 0,50 0,53 047 

Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan 

daur ulang 

0,23 0,24 0,27 0,26 0,25 0,26 0,25 

Konstruksi 1,46 1,44 1,35 1,31 1,31 1,37 1,37 

Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan 

sepeda motor 

1,61 1,64 1,70 1,67 1,72 1,83 1,70 

Transportasi dan pergudangan 0,40 0,41 0,45 0,45 0,45 0,43 0,36 

Penyediaan akomodasi dan makan minum 0,59 0,58 0,06 0,62 0,63 0,63 0,52 

Informasi dan Komunikasi 0,12 0,14 0,23 0,23 0,16 0,16 0,17 

Jasa Keuangan dan asuransi 0,39 0,39 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39 

Real Estat 1,53 1,60 1,70 1,73 1,72 1,67 1,66 
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Jasa perusahaan 0,23 0,22 0,21 0,20 0,21 0,20 0,21 

Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan 

Jaminan sosial wajib 

2,40 2,16 2,01 1,94 1,88 2,56 2,16 

Jasa Pendidikan 1,44 1,49 1,62 1,61 1,55 1,53 1,54 

Jasa kesehatan dan kegiatan sosial 1,82 1,88 1,92 1,89 1,82 1,76 1,84 

Jasa lainnya 1,14 1,19 1,17 1,13 1,08 1,10 1,13 

 

Dalam penjelasannya analisis Location Quotient merupakan teknik 

analisis yang sederhana dalam penghitungannya. Akan tetapi analisis 

Location Quotient bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk 

time series/trend, artinya di analisis untuk beberapa kurun waktu tertentu. 

Dalam hal ini, perkembangan Location Quotient bisa dilihat untuk  suatu 

sektor tertentu pada kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan 

atau penurunan. Hal ini bisa memancing analisis lebih lanjut, misalnya 

apabila naik dilihat faktor-faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih 

cepat dari rata-rata nasional. Demikian pula apabila turun, dikaji faktor-

faktor yang membuat daerah kita tumbuh lebih lambat dari rata-rata 

nasional. Hal ini bisa membuat kita melihat kekuatan/kelemahan wilayah 

kita dibandingkan secara relatif dengan wilayah yang lebih luas. Potensi 

positif digunakan dalam strategi pengembangan wilayah. Adapun faktor-

faktor yang membuat potensi sektor di suatu wilayah lemah, perlu di 

fikirkan apakah perlu ditanggulangi atau di anggap tidak prioritas.  

Analisis lebih tajam dapat di buat dengan mengurai sektor-sektor. 

Misalnya, sektor dirinci atas subsektor atau bahkan per komoditi 

(sepanjang data tersedia data untuk wilayah kita dan wilayah nasional) 

kemudian dihitung Location Quotient nya. Dengan demikan, faktor 

penyebab dapat di analisis lebih tajam dengan melibatkan para ahli untuk 
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subsektor atau komoditi tersebut baik dibidang teknis maupun dibidang 

pemasarannya. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan data PDRB Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan atas dasar harga konstan dengan wilayah 

Nasional adalah data PDRB Provinsi Sumatera Selatan atas dasar harga 

konstan dalam kurun waktu 6(enam) tahun yakni tahun 2010-2015. 

Pada tabel 4.2 hasil perhitungan Location Quotient di atas dapat 

terlihat jelas bahwa pada tahun 2010 sektor yang Location Quotient nya 

   ada 8 sektor yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor 

kontruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; 

sektor real estat; sektor Administrasi pemerintahan; sektor jasa 

pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan sektor jasa 

lainnya. Pada tahun 2011 juga terdapat 8 sektor yang Location Quotient 

nya   1 yakni sektor yang sama yaitu sektor pertanian, kehutanan dan 

perikanan; sektor kontruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi 

mobil dan motor; sektor real estat; sektor Administrasi pemerintahan; 

sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan 

sektor jasa lainnya. Pada tahun 2012 hingga tahun 2015 sektor yang hasil 

perhitungan Location Quotient nya   1 masih pada sektor yang sama 

dengan tahun sebelumnya yaitu 8 sektor yang telah di sebutkan 

sebelumnya yakni sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor 

kontruksi; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; 

sektor real estat; sektor Administrasi pemerintahan; sektor jasa 
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pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa 

lainnya. pada tabel 3.3 (hasil penghitungan Location Quotient) meski pada 

8 sektor yang hasil penghitungan Location Quotient nya   1 terdapat 3 

sektor yang mengalami penurunan dari tahun 2010-2014 yakni sektor 

pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor kontruksi; sektor Administrasi 

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dimana dari tahun 

2010-2014 terus mengalami penurunan yang disebabkan oleh beberapa 

faktor. Sedangkan untuk 5 sektor lain yang berdasarkan penghitungan 

Location Quotient nya   1 yakni sektor Perdagangan besar dan eceran, 

reparasi mobil dan motor; sektor real estat; sektor jasa pendidikan; sektor 

jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan sektor jasa lainnya hasil 

perhitungan Location Quotient menunjukkan angka yang berfluktuatif dari 

tahun 2010 meningkat tetapi di tahun berikutnya ada yang mengalami 

peningkatan dan penurunan.  

Sumbangan terbesar untuk PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan di dominasi oleh sektor pertanian, dalam hal ini subsektor 

perkebunan tahunan (komoditi kopi, lada, karet) yang memberikan 

kontribusi terbesar urutan pertama dan subsektor Hortikultura memberikan 

kontribusi terbesar kedua, sedangkan untuk subsektor Tanaman Pangan, 

subsektor perikanan, subsektor peternakan, subsektor kehutanan, dan 

subsektor perburuan memberikan kontribusi yang relative lebih rendah 



91 
 

 
 

dikarenakan faktor kemarau panjang mengakibatkan pertumbuhan 

subsektor ini juga menurun. 
86

 

Meskipun berdasarkan perhitungan Location Quotient (lihat tabel 

3.3) untuk sektor pertanian setiap tahunnya menurun, akan tetapi rata-rata 

kontribusi sektor ini di atas 1 yang berarti bahwa sektor ini merupakan 

sektor basis atau sektor yang menjadi unggulan untuk PDRB  Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan.  

Hal ini dapat berarti bahwa Kabupaten OKU Selatan memiliki 

potensi yang cukup signifikan untuk pengembangan sektor pertanian. 

potensi ini dapat di jadikan pertimbangan dalam menentukan arah 

kebijakan dalam mendorong perkembangan wilayah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan terutama di bidang pertanian.  

Komoditas yang menjadi unggulan dan memiliki potensi yang bisa 

di kembangkan lebih baik untuk menghasilkan hasil produksi yang lebih 

baik  di sektor pertanian daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

untuk subsektor Tanaman Pangan dengan komoditas Jagung, kacang 

tanah, kedelai, Padi ladang, padi sawah, ubi kayu dan ubi rambat, 

Tanaman buah-buahan dengan komoditas Alpukat, Durian, Jeruk Besar, 

Duku, Nangka, Pepaya, pisang, rambutan, sirsak, jengkol, melinjo, petai. 

Tanaman sayuran dan buah-buahan segar dengan komoditas cabe besar, 

kacang panjang, tomat, buncis, kangkung, cabe rawit, kacang merah, 

bawang daun. tanaman obat dengan komoditas jahe, laos, kunyit, kencur, 
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mahkota dewa dan mengkudu. subsektor perkebunan dengan komoditas 

kopi, karet, kelapa, kelapa sawit, lada dan kakao. subsektor peternakan 

dengan komoditas kambing, ayam ras, dan ayam kampong. subsektor 

kehutanan dengan komoditas kayu bulat, bahan baku serpih, kayu 

gergajian dan rotan. 

Berdasarkan Observasi yang telah di lakukan penulis bahwa daerah 

Kabupaten OKU Selatan memiliki potensi yang cukup besar di bidang 

pertanian, hal ini mengingat bahwa daerah ini merupakan daerah yang 

berbukit bukit dan memiliki lahan yang masih sangat luas dan subur yang 

belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat petani itu 

sendiri atau oleh pihak pemerintah setempat. Masing-masing komoditi 

yang terdapat di 19 kecamatan tersebut masih mampu menghasilkan 

produksi yang lebih baik jika pemanfaatan lahan yang ada di daerah 

tersebut. mengingat sektor pertanian juga merupakan sektor yang mampu 

menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.  

Berangkat dari hasil Penghitugan Location Quotient menunjukkan 

bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat tinggi untuk 

Pendapatan Domestik Regional Bruto daerah Kabupaten OKU Selatan hal 

ini juga berarti bahwa terdapat banyak komoditas yang berpotensi untuk di 

tingkatkan sehingga mampu menjadi komoditas basis atau komoditas yang 

menjadi unggulan di daerah tersebut sehingga diharapkan mampu 

memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kedepannya.  
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Hasil wawancara terhadap Narasumber meliputi Perangkat Desa, 

pengurus Gapoktan, Tim Survei Lapangan Kecamatan yang ada di 

Kabupaten OKU Selatan seperti : Bapak Sukarman (ketua Gapoktan 

Kecamatan Sindang Danau), Bapak Rudi Hariyanto (sekretaris desa), 

Bapak Emil (Masyarakat Petani), Bapak M. Tansah (Masyarakat Petani), 

Bapak Jam‟ani (Masyarakat Petani), Ibu Sri Hartini (Masyarakat Petani), 

Ibu Linda (Masyarakat Petani), Ibu Warnidah (Masyarakat Petani), Bapak 

Yudho (Petugas sensus pertanian Kabupaten OKU Selatan), Bapak Beni 

Syandra (Petugas sensus pertanian Kabupaten OKU Selatan) dan yang 

lainnya mengatakan bahwa potensi yang dapat dikembangkan dari sektor 

pertanian di Kabupaten OKU Selatan terkait dengan pengelolaan sumber 

daya alam adalah potensi tanaman pangan berupa padi sawah, padi ladang, 

jagung, dan potensi tanaman perkebunan berupa tanaman kopi, karet, lada, 

kayu manis serta hasil hutan yang terdiri dari kayu-kayuan mahoni yang 

berada hampir tersebar di seluruh wilayah yang ada di Kabupaten OKU 

Selatan. potensi perkebunan merupakan salah satu kegiatan utama struktur 

perekonomian di Kabupaten OKU Selatan karena masyarakat Kabupaten 

OKU Selatan mayoritas mendapatkan penghasilan dari perkebunan 

terutama kopi, lada, dan karet.  

Selain potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, pembangunan suatu 

daerah tidak terlepas dari peran dan wewenang yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah itu sendiri. dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten 

OKU Selatan memiliki peranan yang cukup penting dalam hal 
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memaksimalkan potensi guna meningkatkan pembangunan di daerah 

Kabupaten OKU Selatan. 

Berdasarkan pada hasil penelitian dan wawancara dengan Bapak 

Sutina,  selaku Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 

bahwsanya dalam upaya meningkatkan  kesejahteraan masyarakat petani 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan yakni berupa program dengan memberikan bantuan 

berupa benih/bibit unggulan, pupuk bersubsidi, pestisida, dan bantuan alat 

pertanian guna menunjang kegiatan pertanian kepada kelompok-kelompok 

tani yang sudah terbentuk sebelumnya. Di setiap kecamatan yang ada di 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.  

Berdasarkan teori yang di kutip dari subandi dalam bukunya yang 

berjudul Ekonomi Pembangunan dikatakan bahwa pemerintah daerah 

memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan. yakni sebagai 

Entrepreneur, Koordinator, Fasilitator, dan Stimulator. dalam hal peran 

sebagai Entrepreneur pemerintah daerah Kabupaten OKU Selatan telah 

menciptakan berbagai macam kegiatan dalam bentuk usaha/bisnis yang 

mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat terutama dalam 

bidang pertanian. dalam hal pemerintah berperan sebagai koordinator dan 

Fasilitator pemerintah daerah Kabupaten OKU Selatan melalui kegiatan-

kegiatan yang mendukung kelancaran dan perkembangan sektor pertanian 

seperti melalui program pembentukan Gapoktan, penyuluhan-penyuluhan 

bidang pertanian untuk memberikan wawasan kepada masyarakat petani 



95 
 

 
 

sesuai dengan komoditas yang potensial di daerah masing-masing. 

selanjutnya dalam hal pemerintah daerah berperan sebagai stimulator, 

pemerintah daerah Kabupaten OKU Selatan melalui tindakannya dapat 

memberikan pengaruh yang cukup baik dalam hal pengembangan dan 

penciptaan dunia usaha khususnya untuk komoditas pertanian. 

Untuk mengoptimalkan peranan sektor pertanian dalam 

meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, 

pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui kebijakan-

kebijakan selain berupa  program-program bantuan pupuk bersubsidi, bibit 

unggulan, bantuan alat pertanian juga berupa pemberian penyuluhan 

pertanian guna menambah pengetahuan masyarakat petani dalam 

mengolah lahan pertanian untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih 

baik.  

Pembentukan Gapoktan yang merupakan salah satu program 

pemerintah daerah Kabupaten OKU Selatan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat  sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari 

antusias masyarakat untuk mengikuti setiap agenda penyuluhan dan hasil 

panen masyarakat petani meningkat.
87

 

B. Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditi Pertanian Dalam Perspektif 

Ekonomi Islam 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah berkaitan erat dengan 

kualitas perencanaan pembangunan daerah. Rencana pembangunan daerah 
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tersebut dilaksanakan berdasarkan identifikasi terhadap wilayah perencanaan dan 

karakteristik wilayah. Karakteristik wilayah perencanaan meliputi berbagai 

permasalahan dan potensi yang dimiliki daerah. Perencanaan pembangunan suatu 

daerah diarahkan untuk mengelola sumber daya daerah sehingga dapat menunjang 

pembangunan ekonomi daerah tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten OKU Selatan didukung adanya sektor ekonomi unggulan yang dapat 

dijadikan potensi daerah bagi perkembangan daerah tersebut.  hal ini sangat 

penting karena sektor tersebut dapat memberikan dua sumbangan sebagai berikut: 

1. Secara langsung menimbulkan kenaikan pada pendapatan faktor-faktor 

produksi daerah dan pendapatan daerah 

2. Menciptakan permintaan atas produksi industri lokal. 

Kewenangan otonomi luas yang mencakup kewenangan yang utuh dan 

bulat dalam penyelenggaraan pemerintah baik dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan, pengendalian dan evaluasi, maka daerah harus mengembangkan 

sumber dayanya terutama sumber daya manusia dalam upaya untuk menggali dan 

memanfaatkan sumber daya alam dalam meningkatkan pembangunan dan 

perekonomian daerah Kabupaten OKU Selatan sehingga tidak tertinggal dengan 

daerah-daerah lainnya. salah satu realitas pembangunan adalah terciptanya 

pembangunan antar daerahdan kawasan. pendekatan pengembangan wilayah 

dilakukan melalui penempatan tata ruang yang bertujuan untuk mengembangkan 
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pola dan struktur ruang nasional melalui pendekatan wawasan dan 

implementasikan penetapan kawasan andalan. 
88

 

Ketersediaan Sumber Daya Alam memiliki jumlah yang cukup banyak 

untuk seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. 

Sehingga dengan adanya jumlah sumber daya yang cukup besar hal ini dapat 

menjamin bahwasanya sumber daya yang dimiliki mampu digunakan hingga 

kegenerasi mendatang dan sangat berpotensi untuk memberikan kontribusi 

ekonomi di bidang pertanian dengan pengelolaan yang baik. Untuk 

mempertahankan sumber daya yang ada agar dapat di gunakan oleh generasi 

mendatang pemerintah berupaya memberikan fsasilitas dengan memberikan 

subsidi pupuk bagi petani dan memberikan sosalisasi terhadap pengembangan dan 

pengolahan komoditi pertanian seperti padi sawah, kopi, lada, karet, dan lainnya 

agar menghasilkan hasil panen dalam jumlah banyak. 

Berdasarkan teori yang dikutip dalam buku yang berjudul Ekonomi 

Pembangunan Syari‟ah karya Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti 

dikatakan bahwa terkait peran pemerintah atau Negara, maka basis dari peran dan 

fungsi  pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah prinsip keadilan. titik 

berangkat dari konsep keadilan ini adalah ketika pemerintah menjadikan simpul 

terlemah masyarakat sebagai basis penyusunan kebijakan ekonomi.  

Artinya pemerintah dalam hal mengambil dan menentukan kebijakan 

ekonomi harus berlandaskan keadilan yang juga merupakan salah satu prinsip 

dalam Ekonomi Islam. keadilan dalam hal ini memberikan perhatian yang sama 
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untuk setiap daerah dan mampu mendukung apa yang menjadi potensi di setiap 

daerah di bawahnya.  

Berdasarkan hasil observasi penulis terdapat ketimpangan dalam hal 

pembangunan infrastruktur berupa pembangunan jalan, yang mana Pembangunan 

Di wilayah utara yang maksimal disbanding wilayah selatan yang masih banyak 

kekurangan terutama di sarana transportasi jalan guna melancarkan aktifitas dan 

perekonomian masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat 

pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. dalam hal ini belum 

tercipta keadilan yang di berikan oleh pemerintah daerah. dan tidak sejalan 

dengan Firman Allah  yang berbunyi :  

                        

                 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat 

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 

keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl :90). 

 

Pada dasarnya tujuan hidup setiap manusia adalah menginginkan 

kehidupannya didunia ini dalam keadaan bahagia secara materiil maupun spiritual 

dan secara individual maupun sosial salah satu aspek kehidupan yang diharapkan 

dapat membawa manusia ke tujuan hidupnya, diantaranya yaitu masalah ekonomi. 

Pada dasarnya untuk memenuhi tujuan utama syariat Islam. Menurut As-

Shatibi tujuan utama syariat Islam adalah mencapai kesejahteraan yang terletak 

pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu keimanan (ad dien), Ilmu 
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(al „ilm), kehidupan (nafs), harta (al maal), dan kelangsungan keturunan (an 

nash). Kelima mashlahah tersebut merupakan sarana yang sangat dibutuhkan bagi 

kelangsungan hidup yang baik dan terhormat. Jika salah satu dari lima kebutuhan 

ini tidak tercukupi niscaya manusia tidak akan mencapai kesejahteraan yang 

sesungguhnya. 
89

 

Fallah yang merupakan tujuan hidup bagi manusia, menurut Islam 

merupakan keberuntungan didunia dan diakhirat. Fallah mencakup aspek yang 

lengkap dan menyeluruh bagi kehidupan manusia.Aspek ini secara pokok meliputi 

spiritual, moralitas, ekonomi, sosial budaya.
90

 

Berdasarkan pada teori Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi 

Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta unsur fallah dalam aspek-

aspek makro sebagai berikut : 

1. Keseimbangan ekologi dan sistem 

2. Pengelolaan SDA 

3. Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk 

4. Penyediaan sumber daya untuk generasi mendatang 

5. Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kondisi 

lingkungan yang dimiliki oleh Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang telah 

peneliti paparkan diatas termasuk dalam golongan unsur fallah dalam aspek 

kelangsungan hidup. Dengan adanya keseimbangan ekologi dan lingkungan dapat 
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menjamin kelangsungan hidup masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan. 

Pengelolaan Sumber daya Alam yang baik yang dilakukan oleh 

masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam hal ini ditunjukkan 

dengan pengelolaan pertanian dan berbagai sub sektor perkebunan, Tanaman 

Pangan, Hortikultura, Perikanan, perkebunan, peternakan, jasa perburuan dan 

kehutanan yang baik sudah berjalan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Hal 

ini membuktikan adanya fallah  yang diraih oleh pemerintah dan masyarakat 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.  

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah peneliti analisis bahwasanya 

baik secara fallah dan maslahah dari program pemerintah Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan dan mencapai fallah bagi masyarakat yang berada pada 

wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan,  namun aspek dalam mencapai 

fallah bisa dikatakan belum sepenuhnya terpenuhi terutama sebab yang terjadi 

pada saat ini setelah di berlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Ogan 

Komering Ulu Selatan pada aspek moralitas serta budaya belum ada peningkatan 

antara lain belum terlalu seseuai dengan prinsip Ekonomi Islam salah satunya dari 

prinsip keadilan masih belum merata. Contohnya pembangunan di wilayah utara 

yang maksimal disbanding wilayah selatan yang masih banyak kekurangan 

terutama di sarana transportasi jalan guna melancarkan aktifitas dan 

perekonomian masyarakat. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat 

pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.   
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Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat petani yang menyatakan 

bahwa meskipun dalam hal ini sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar 

akan tetapi sektor ini belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi 

masyarakat petani.
91

 

Maslahah, segala bentuk keadaan material maupun non material, yang 

mampu meningkatakan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. 

92
 pada kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, 

potensi untuk memberikan kontribusi terhadap PDRB kabupaten yang ada di 

masing-masing kecamatan sangat menguntungkan dan mendatangkan 

kemaslahatan bagi masyarkat sekitar. Prinsip adil merupakan pilar penting dalam 

Ekonomi Islam. Penegakan keadilan telah di tekankan oleh Al-Quran sebagai misi 

utama para Nabi yang di utus oleh Allah. Penegakan keadilan termasuk keadilan 

sosial dan ekonomi. Allah yang telah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan 

bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap 

sektor termasuk dalam sektor pembangunan dan sektor pertumbuhan ekonomi 

serta dalam memanfaatkan potensi yang ada di suatu wilayah untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat yang 

akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan keadilan sosial ekonomi 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.  

Pengelolaan potensi wilayah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan dalam hal ini pengelolaan sumber daya alam sudah begitu bijak bagi 

masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Pengelolaan potensi 
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wilayah yang dilakukan demi kemaslahatan ummat memang di anjurkan oleh 

Islam dan tidak terlepas dari peran pemerintah.  

Kondisi seperti ini sebaiknya menjadi perhatian bagi pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam upaya memberikan solusi yang 

baik demi kelancaran dan kelangsungan masyarakat dan daerah dalam 

meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 

sebaiknya perlu usaha lebih keras bagi pembangunan wilayah selatan Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan sehingga memberikan keadilan untuk semua pihak 

dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dengan 

demikian, segala upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di 

proyeksikan. Sehingga seluruh masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten 

Ogan Komering Ulu Selatan dapat mencapai kemaslahatan dunia akhirat.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Pembahasan bab I hingga bab IV mengenai potensi wilayah berbasis 

komoditi pertanian dalam pembangunan daerah perspektif Ekonomi Islam (studi 

pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU Selatan), dapat diambil kesimpulan :  

1. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya potensi wilayah berbasis komoditi 

pertanian dalam mendukung Pembangunan Daerah Sudah berjalan dengan 

baik.  hal ini di buktikan dengan besarnya potensi sektor pertanian untuk 

berbagai subsektor dan komodias pertanian.  hal ini di karenakan wilayah 

Kabupaten OKU Selatan masih memiliki lahan yang cukup luas dan lahan 

yang subur yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara baik oleh 

masyarakat petani maupun dari pihak pemerintah daerah yang dapat di 

optimalkan selain untuk meningkatkan Pembangunan Daerah juga 

meningkatkan perekonomian masyarakat.  

2. Pengelolaan potensi wilayah dalam mendukung pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan terkait peningkatan kesejahteraan dan tingkat perekonomian 

masyarakat sudah cukup baik demi kemaslahatan ummat. Akan tetapi 

pemerataan pengelolaan potensi wilayah terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat menunjukkan kurangnya keadilan terutama bagi masyarakat di 

wilayah selatan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
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B. Saran 

Saran yang bisa di berikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Sektor yang merupakan sektor basis adalah sektor pertanian, perlu 

dikembangkan melalui program peningkatan penguasaan teknologi oleh petani 

dan program perluasan areal perkebunan dengan memanfaatkan dan 

mengoptimalkan lahan yang tersedia dengan tetap menjaga kelestarian 

lingkungan tanpa mengabaikan sektor lain. 

2. Harus adanya perhatian lebih oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu 

Selatan kepada masyarakat terkait dengan sarana prasarana berupa 

infrastruktur jalan sebagai akses utama dalam pengembangan potensi. 

Pemerintah juga harus membangun kesadaran masyarakat dalam mendukung 

pengelolaan potensi wilayah agar tujuan pemerintah dalam melakukan 

pengelolaan dan pembangunan wilayah dapat terlaksana sesuai dengan apa 

yang di rencanakan. 
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