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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu kebijakan pembangunan yang dipandang tepat dan strategis 

dalam rangka pembangunan wilayah di Indonesia sekaligus mengantisipasi 

dimulainya era perdagangan bebas adalah kebijakan pengembangan ekonomi 

lokal. Kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada hakekatnya merupakan 

kebijakan pembangunan di daerah yang didasarkan pada pengembangan 

sektor-sektor yang menjadi prioritas unggulan yang diusahakan dalam 

aktivitas ekonomi masyarakat lokal (Wiranto, 2007). 

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah 

daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan 

membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor 

swasta untuk menciptakan suatu lapangan pekerjaan baru dan merangsang 

perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1997), 

dengan adanya otonomi daerah maka setiap daerah mempunyai kewenangan 

untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya sehingga pemerintah dapat menentukan kebijakan yang tepat 

dalam pembangunan daerahnya.  

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Daerah Tingkat II di 

Provinsi Jawa Tengah. Sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo 

ditopang oleh sembilan sektor yaitu sektor pertanian; pertambangan dan 

penggalian; industri pengolahan; listrik, gas dan air minum; bangunan; 

perdagangan, angkutan dan perhubungan; lembaga keuangan, sewa bangunan, 

dan jasa perusahaan; jasa-jasa, dengan adanya otonomi daerah Kabupaten 

Sukoharjo terus mengembangkan pembangunan ekonomi salah satunya adalah 

sektor pertanian, karena  sektor pertanian mempunyai peranan penting bagi 

pembangunan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Sektor pertanian merupakan 

salah satu sektor perekonomian yang memberikan kontribusi terhadap 

pendapatan Kabupaten Sukoharjo relatif tinggi dan berdasarkan visi 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2006-2010 sektor pertanian merupakan sektor 
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yang menjadi tumpuan dan harus terus dikembangkan. Hal ini dapat dilihat 

dari kontribusi PDRB sektor  pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang 

menempati urutan ketiga setelah sektor industri pengolahan dan perdagangan. 

Besarnya kontribusi PDRB sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo 

pada tahun  2004-2007 dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kontribusi PDRB Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2004-2007 (%) 

Tahun Lapangan Usaha 
2004 2005 2006 2007 

Pertanian 
Pertambangan dan penggalian 
Industri Pengolahan 
Listrik & Air Minum 
Bangunan 
Perdagangan, Hotel & Restoran 
Pengangkutan & Komunikasi 
Keuangan, Sewa & Jasa Perusahaan 
Jasa & Pemerintah  

20,02 
0,88 

30,69 
0,96 
3,88 

27,94 
4,27 
3,36 
8,00  

20,37 
0,86 

30,49 
0,94 
4,00 

27,92 
4,31 
3,33 
7,78  

20,20 
0,83 

30,29 
0,95 
4,16 

27,86 
4,35 
3,33 
8,03  

20,24 
0,81 

30,09 
1,03 
4,19 

27,86 
4,36 
3,37 
8,05  

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 

   Sunber : BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 

 Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa kontribusi PDRB terbesar yaitu 

sektor industri pengolahan kemudian sektor perdagangan, hotel dan restoran 

menempati urutan kedua. Kontribusi PDRB sektor pertanian menempati 

urutan ketiga. Kontribusi PDRB sektor pertanian pada tahun 2004-2007 

mengalami fluktuatif. Tahun 2007 kontribusi PDRB sektor pertanian 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 20,24% . Hal ini 

berarti bahwa keadaan tersebut harus ditingkatkan.  

Disamping kontribusi sektor perekonomian, peranan sektor 

perekonomian dalam pembangunan dapat dilihat dari laju pertumbuhan sektor 

perekonomian. Laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2007 mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,11%. Laju 

pertumbuhan yang paling besar peningkatannya adalah sektor listrik dan air 

minum yaitu sebesar 13,30 % menyusul kemudian sektor keuangan, sewa 

bangunan dan jasa perusahaan sebesar 6,53%, sektor bangunan sebesar 5,76% 

dan sektor angkutan sebesar 5,65%. Sedang laju pertumbuhan paling kecil 
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dialami oleh sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 2,07%. 

Pertumbuhan yang signifikan di sektor listrik terjadi akibat masih banyaknya 

pembangunan perumahan guna memenuhi banyaknya permintaan konsumen 

akan kebutuhan perumahan sehingga kebutuhan akan listrik meningkat serta 

berjalannya sektor industri yang semakin membaik (BPS, 2007). Sektor 

pertanian tahun 2007 mengalami pertumbuhan sebesar 5,30% lebih tinggi 

apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2006 yang sebesar 

3,68%. Hal ini disebabkan  masing-masing subsektor dalam sektor pertanian 

pada tahun 2007 mengalami pertumbuhan positif  yaitu subsektor tabama 

4,91%; subsektor perkebunan 15,71%; subsektor peternakan 6,47% dan 

subsektor kehutanan 5,30%.  

Sektor pertanian terdiri dari lima subsektor yaitu tanaman bahan 

makanan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Setiap subsektor 

memiliki potensi yang berbeda-beda. Subsektor tanaman bahan makanan 

merupakan sub sektor yang memiliki peranan yang penting di Kabupaten 

Sukoharjo yaitu sebagai penyedia pangan. Hal ini dapat dilihat dari produksi 

padi sawah dan gogo pada tahun 2006 yang cukup besar bila dibandingkan 

dengan tanaman bahan makanan yang lain dengan produksi sebesar 313.788 

ton. Sedangkan tanaman bahan makanan lain yang produksinya relatif besar 

yaitu ubi kayu dengan jumlah produksi sebesar 91.181 ton pada tahun 2006. 

Untuk itu perlu adanya perencanaan pengembangan baik jangka pendek, 

menengah maupun jangka panjang dalam sektor pertanian sehingga 

produktivitas sektor pertanian dapat terus optimal. 

Penelitian ini merupakan lanjutan penelitian dari penelitian 

sebelumnya yang pernah dilakukan di Kabupaten Sukoharjo diantaranya 

adalah penelitian dari Hastuti (2002) tentang Analisis Komponen 

Pertumbuhan Sektor Pertanian sebagai Dasar Prencanaan Pembangunan 

Wilayah di Kabupaten Sukoharjo, Indriastuti (2004) tentang Analisis 

Identifikasi Sektor Pertanian dalam Penetapan Sub Sektor Pertanian Unggulan 

di Kabupaten Sukoharjo, Noviarti (2006) tentang Identifikasi Komoditi 

Pertanian Unggulan di Kabupaten Sukoharjo, dan Wisanto (2007) tentang 
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Analisis Ekonomi Basis Sektor Pertanian dalam Menghadapi Otonomi Daerah di 

Kabupaten Sukoharjo. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya mengidentifikasi 

suatu sektor baik sektor basis maupun sektor non basis, menganalisis 

pertumbuhan dan sektor yang menjadi unggulan, belum memfokuskan pada 

strategi pengembangannya. Untuk itu perlu adanya penelitian tentang strategi 

pengembangan sektor pertanian baik dalam jangka pendek, jangka  menengah 

maupun jangka panjang.  

Pembangunan pertanian yang berkelanjutan memerlukan strategi 

pengembangan, baik strategi pengembangan dalam jangka pendek, jangka 

menengah maupun jangka panjang. Untuk itu perlu adanya kajian lebih 

mendalam mengenai strategi pengembangan yang tepat dalam pembangunan 

sektor pertanian. Penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan informasi 

strategi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo yang tepat baik 

dalam jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pembangunan di Kabupaten Sukoharjo ditopang oleh sembilan sektor 

perekonomian yaitu sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor 

industri pengolahan; sektor listrik dan air minum; sektor bangunan; sektor 

perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor 

keuangan, sewa dan jasa perusahaan serta sektor jasa dan pemerintah. 

Berdasarkan Tabel 1 kontribusi  PDRB terbesar adalah sektor industri pengolahan 

kemudian sektor perdagangan dan yang sektor pertanian menempati urutan 

ketiga. Sedangkan laju pertumbuhan sektor perekonomian  di Kabupaten 

Sukoharjo pada tahun 2003-2007 fluktuatif. Berdasarkan Tabel 2 laju 

pertumbuhan  terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan terkecil  

adalah sektor pertambangan dan penggalian. Laju pertumbuhan dapat meningkat 

dengan penentuan strategi yang tepat. Keberhasilan pembangunan dapat tercapai 

optimal apabila strategi yang ditetapkan tepat dan sesuai dengan potensi yang 

dimiliki, oleh karena itu memerlukan identifikasi atau pengklasifikasian sektor 

baik sektor perekonomian maupun subsektor yang tergabung dalam sektor 

pertanian.   
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Tabel 2. Laju Pertumbuhan Sektor Perekonomian Kabupaten Sukoharjo   Tahun 
2003-2007 (%) 

Tahun  Sektor Perekonomian 
2003 2004 2005 2006 2007 Rata- 

rata 
Pertanian 
Pertambangan dan 
penggalian 
industri Pengolahan 
Listrik dan Air Minum 
Bangunan 
Perdagangan, Hotel dan 
Restoran 
Pengangkutan dan 
Komunikasi 
Keuangan, Sewa dan Jasa 
Perusahaan 
Jasa-jasa   

0,84 
7,92 

 
3,57 
0,71 

 
6,82 
3,49 

 
5,76 

 
6,03 

 
12,37  

6,23 
-7,73 

 
3,31 

13,84 
 

1,16 
4,07 

 
4,18 

 
5,52 

 
6,18  

5,94 
1,93 

 
3,46 
1,46 

 
7,26 
4,01 

 
4,98 

 
3,43 

 
1,22  

3,68 
1,26 

 
3,82 
5,88 

 
8,75 
4,33 

 
5,40 

 
4,40 

 
7,91  

5,30 
2,07 

 
4,41 

13,30 
 

5,76 
5,09 

 
5,49 

 
6,53 

 
5,44  

4,40 
1,09 

 
3,71 
7,04 

 
5,95 
4,20 

 
5,16 

 
5,18 

 
6,70 

  PDRB  3,97 4,33 4,11 4,54      5,11 4,41 

Sumber: BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang 

penting di Kabupaten Sukoharjo, dan merupakan sektor penyumbang PDRB 

yang besar terhadap PDRB secara regional di Kabupaten Sukoharjo. Hal ini 

dapat dilihat dari kontribusi PDRB sektor pertanian, yang terdiri dari 

subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, peternakan, 

kehutanan, dan perikanan. 

Tabel 3. Kontribusi Sektor dan Subsektor terhadap PDRB Sektor Pertanian 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004-2007 (%) 

Tahun SubSektor Pertanian 
2004 2005 2006 2007 

Tanaman Bahan Makanan 
Tanaman Perkebunan 
Peternakan 
Kehutanan 
Perikanan  

15,41 
0,66 
3,20 
0,59 
0,15  

15,50 
0,58 
3,54 
0,58 
0,17  

15,60 
0,54 
3,35 
0,55 
0,16  

15,57 
0,59 
3,40 
0,53 
0,15  

 Total    20,01    20,37     20,20 20,24 

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa pada periode tahun 2007 

kontribusi subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, 

peternakan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Sukoharjo 

masing-masing adalah 15,57%, 0,59%, 3,4%, 0,53% dan 0,15%. Kontribusi 
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terbesar adalah subsektor tanaman bahan makanan dan terkecil adalah 

subsektor perikanan. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Sukoharjo 

merupakan salah satu kabupaten penyandang pangan di Jawa Tengah      

(BPS, 2007), sehingga produktivitas bahan makanan khususnya padi terus 

ditingkatkan. Disamping dari kontribusi terhadap PDRB kondisi pertanian di 

Kabupaten Sukoharjo  dapat dilihat dari laju pertumbuhannya. Laju  

pertumbuhan sektor pertanian dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2004-2007 (%) 

Tahun SubSektor Pertanian 
2004 2005 2006 2007 

Tanaman Bahan Makanan 
Tanaman Perkebunan 
Peternakan 
Kehutanan 
Perikanan  

6,55 
13,44 
4,10 
0,83 

12,93  

4,69 
-8,40 
15,31 
1,44 

15,40  

5,21 
-2,72 
-0,99 
-1,04 
-0,44  

4,91 
15,71 
6,47 
0,94 

-1,58  

  Pertanian        6,23     5,94       3,68       5,30 

Sumber : BPS Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 

Berdasarkan data dan informasi dari BPS Sukoharjo pertumbuhan 

sektor pertanian pada tahun 2006 mengalami pertumbuhan positif yaitu 

sebesar 3,68% meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal 

ini disebabkan hampir setiap subsektor dalam sektor pertanian mengalami 

pertumbuhan negatif kecuali subsektor tanaman bahan makanan. Sedangkan 

pada tahun 2007 pertumbuhan sektor pertanian adalah 5,30%, lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2006 karena subsektor yang tergabung dalam sektor 

pertanian mengalami pertumbuhan positif kecuali subsektor perikanan. 

 Berdasarkan informasi dari Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo 

program kerja dalam sektor pertanian meliputi: 

a. Program peningkatan kesejahteraan petani, salah satunya dengan 

mengadakan pelatihan petani dan pelaku agribisnis.  

b. Program peningkatan ketahanan pangan dengan pengembangan 

intensifikasi tanaman padi dan palawijo 

c. Program peningkatan pemasaran hasil pertanian/ perkebunan 
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d. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan 

e. Program peningkatan produksi hasil peternakan 

f. Program pengembangan budidaya perikanan dengan pengembangan bibit 

ikan unggul. 

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana klasifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo 

berdasarkan Tipologi Klassen? 

2. Bagaimana klasifikasi sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo 

berdasarkan Tipologi Klassen? 

3. Bagaimana strategi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten 

Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui klasifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Sukoharjo 

berdasarkan Tipologi Klassen. 

2. Mengetahui klasifikasi sektor pertanian di Kabupaten Sukoharjo 

berdasarkan Tipologi Klassen. 

3. Mengetahui strategi pengembangan sektor pertanian di Kabupaten 

Sukoharjo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi penulis, menambah wawasan dan pengetahuan terutama yang 

berkaitan dengan topik penelitian. 

2. Bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo, penelitian ini sebagai sumbangan 

pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, 

khususnya pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di 

Kabupaten Sukoharjo. 

3. Bagi pembaca, sebagai bahan pustaka dalam menambah pengetahuan dan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 
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