
 

1 

ANALISIS WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN LNDUSTRI (WPPI) 

SUMATERA SELATAN 

  

Oleh : 

Dr. Mohammad Abdul Mukhyi, SE., MM. Dan Team Kajian PT. Surveyor Indonesia 

Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma, Jakarta 

Email: mukhyi@staff.gunadarma.ac.id 

 

ABSTRAK 

Terbentuknya suatu wilayah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan industri tertentu Sebagai penggerak utama (prime mover) 

bagi pengembangan wilayah serta mendorong peningkatan pertumbuhan industri dan ekonomi 

daerah. Tujuan dari kegiatan kajian ini adalah Analisis Wilayah Pusat Pertumbuhan lndustri 

(WPPI) Sumatera Selatan dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri. Pendekatan 

yang dilakukan adalah analisis kualitatif dengan melihat potret di lapangan. 

.  Dengan terbentuknya WPPI ini maka makin jelas arah dan strategi yang akan 

dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat I atau tingkat II Kabupaten dan Kota, sehingga bisa 

disiapkan strategi dan perencanaan yang baik untuk mendorong pembangunan ekonomi 

khususnya di wilayah Sumatera Selatan ini, sehingga dengan adanya WPPI ini bisa diharapkan 

memberikan kemajuan dan kesejahteraan buat masyarakat dengan efek pengganda yang 

tercipta. 

Keyword : Analisis Wilayah Pusat Pertumbuhan lndustri 

PENDAHULUAN 

Pembangunan perwilayahan industri nasional ditujukan untuk percepatan penyebaran 

dan pemerataan industri sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 

2015 tentang Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional (RIPIN). Salah satu strategi yang 

diusulkan adalah ditetapkannya Wilayah Pusat Pertumbuhan lndustri (WPPI). Tujuan WPPI 

adalah terbentuknya suatu wilayah dengan karakteristik tertentu yang berpotensi untuk 

menumbuhkan dan mengembangkan industri tertentu. Sebagai penggerak utama (prime mover) 

bagi pengembangan wilayah tersebut serta mendorong peningkatan pertumbuhan industri dan 
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ekonomi pada daerah lain sekitarnya dalam suatu wilayah regional, sehingga sasaran-sasaran 

pembangunan industri yang terdapat dalam RIPIN dapat dicapai. 

Sesuai dengan amanat Pasal 14 UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan 

pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui 

Perwilayahan Industri yang dilaksanakan melalui: 

a. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI); 

b. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI); 

c. Pembangunan Kawasan Industri (KI); dan 

d. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (Sentra IKM). 

Sumatera Selatan dikenal sebagai provinsi Bumi Sriwijaya, karena abad ke-7 hingga 

abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan 

kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Sejak jaman kemerdekaan hingga saat ini, 

provinsi Sumatera Selatan telah mengalami penggantian kepemimpinan sebanyak 16 kali, yang 

terdiri atas 17 kota dan kabupaten, dengan Ibu Kota di Palembang. Sumatera Selatan juga 

dikenal dengan Sumber Daya Alam (SDA), bahkan menjadi lima daerah penghasil migas 

terbesar di Indonesia. Sejumlah perusahaan migas beroperasi di beberapa daerah. Seperti; Musi 

Banyuasin, Banyuasin, Muara Enim, Pali, dan Lahat. Sumatera Selatan mampu menghasilkan 

minyak mentah sebesar 30.718 barrel per hari dan kondesat sebanyak 10.339 barrel. Semua blok 

minyak yang berada di Sumatera Selatan ini dikelola oleh Pertamina, Medco, Talisman, Conoco 

Philips dan Golden Spike, dan beberapa perusahaan migas lainnya. 

Pembangunan adalah upaya secara sadar dari manusia untuk memanfaatkan lingkungan 

dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya pembangunan, kehidupan dan 

kesejahteraan manusia dapat meningkat. Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan 

memerhatikan berbagai permasalahan, di antaranya: 

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan kualitas sumber daya manusia. 

2. Pemeliharaan daya dukung lingkungan. 

3. Pengendalian ekosisitem dan jenis spesies sebagai sumber daya bagi pembangunan. 

4. Pengembangan industri. 

5. Mengantisipasi krisis energi sebagai penopang utama industrialisasi. 

Pengembangan wilayah adalah salah satu bentuk dan cara suatu daerah untuk mencapai 

keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 
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2018, pengembangan wilayah ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. 

Pertumbuhan pembangunan daerah pada tahun 2018 didorong melalui pertumbuhan peranan 

sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian. Peningkatan kontribusi sektor-

sektor tersebut dilakukan seiring dengan terus dikembangkannya kawasan-kawasan strategis di 

wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong pertumbuhan utama) antara lain Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan (megapolitan dan 

metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah 

seperti agropolitan dan minapolitan. 

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) adalah wilayah yang dirancang dengan 

pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah 

melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi 

kuat. Provinsi/kabupaten/kota yang tidak masuk sebagai WPPI, diberikan peranan sebagai 

pendukung WPPI. Perannya dapat berupa: penyedia bahan baku, penyedia tenaga kerja, tempat 

penelitian dan pengembangan, penyedia sumber air bersih dan lain-lain. 

Pengembangan WPPI secara spasial perlu menggali lebih ke aspek lokalitas agar dapat 

menangkap potensi industri/keunggulan daerah agar pembangunan industri dapat berjalan lebih 

efektif. Rencana pengembangan WPPI juga harus menganalisis infrastruktur penunjang industri 

seperti infrastruktur informasi dan telekomunikasi, pasokan energi, sumberdaya manusia dan 

iptek, kelembagaan dan sistem kebijakan serta infrastruktur sistem logistik dan yang 

mendukung konektivitas dan sinergitas dalam rangka perluasan pertumbuhan ekonomi dari 

daerah di sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan suatu rencana induk pengembangan WPPI 

dalam rangka implementasi penyebaran pusat pertumbuhan industri baru di wilayah Sumatera 

dan Kalimantan. 

Maksud, Tujuan dan Sasaran 

Maksud 

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan analisis tentang Wilayah Pusat Pertumbuhan 

Industri (WPPI) yang ada di Sumatera Selatan  

Tujuan 

Tujuan dari kegiatan ini adalah menganalisis keberadaan Wilayah Pengembanan Pusat Industri 

(WPPI) di Sumatera Selatan dalam pengembangan wilayah pertumbuhan industri  

Sasaran 
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Sasaran dalam penelitian ini adalah pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui 

penguatan infrastruktur industri. 

 

TINJAUAN LITERATUR 

Pengertian Pengembangan Wilayah  

1. Kawasan: adalah karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-komponen di 

dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

fungsional.  

2. Daerah:.Dalam UU No. 32 tahun 2004, daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

aspirasi masyarakat. 

Wilayah adalah suatu areal yang memiliki  karakteristik  tertentu  berbeda 

dengan wilayah  yang  lain. Wilayah  dapat dibedakan menjadi dua yaitu: (https://geo-

media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html)  

1. Wilayah Formal  (uniform  region/homogeneous)  adalah suatu wilayah yang 

memiliki keseragaman atau  kesamaan dalam kriteria  tertentu, baik  fisik 

maupun  sosialnya. Contoh:  suatu wilayah mempunyai kesamaan bentang alam 

pegunungan  disebut wilayah pegunungan  atau suatu wilayah mempunyai 

keseragaman dalam bidang kegiatan bercocok  tanam  disebut wilayah pertanian. 

2. Wilayah Fungsional  (nodal region) merupakan  wilayah yang dalam banyak 

 hal diatur  oleh  beberapa  pusat  kegiatan  yang saling  berkaitan dan ditandai 

 dengan adanya  hubungan  atau  interaksi  dengan wilayah di  sekitarnya. 

 Contoh:  Suatu industri didirikan  pada suatu wilayah.  Setiap pagi karyawan 

 bekerja menuju pabrik dan sore hari mereka pulang ke rumah masing-masing. 

Regionalisasi  (Perwilayahan) berarti membagi wilayah-wilayah  tertentu di permukaan 

bumi  untuk keadaan tujuan  tertentu. Untuk menentukan  regionalisasi  wilayah harus 

diperhatikan  fisik yang meliputi  iklim, morfologi, sumber  daya alam, dan  keadaan  sosial 

budaya yang meliputi penduduk dan  budayanya. (https://geo-

media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html)  

https://geo-media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html
https://geo-media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html
https://geo-media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html
https://geo-media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html
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Kaitan konsep wilayah  dan perwilayahan  dengan perencanaan  pembangunan (Pusat 

 Pertumbuhan) Pusat pertumbuhan  (growth  center) erat kaitanya  dengan Pertumbuhan wilayah 

di permukaan Bumi tidak  tumbuh  bersama-sama  secara terarur,tetapi  sengaja  atau  tidak 

sengaja,  ada bagian yang tumbuh  dan maju berkembang  lebih cepat dibanding  dengan bagian 

lain. Berikut ini beberapa  teori  pusat pertumbuhan. (https://geo-

media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html)  

a. Teori Tempat Sentral 

Dikemukakan oleh ahli Geografi  Jerman  yang bernama Walter Chisstaller  tahun 1993 dan 

Agust Losch ahli ekonomi  Jerman tahsn 1945, menyatakan  tempat  yang lokasinya  sentral 

adalah tempat yang memungkinkan  aktivitas manusia menjadi. maksimum,  baik dalam 

aktivitas  pelayanan maupun  yang menjadi  konsumen dari barang dan pelayanan  yang 

dihasilkan. 

b. Teori Kutub  Pertumbuhan 

Kutub  pertumbuhan  (growth pole)  adalah suatu srraregi pembangunan  yang dilakukan 

 dengan  cara menularkan  perkembangan  wilayah dari pusat  te pinggiran (center down 

deuelopment).  Teori ini dikemukakan  oleh Francois Perroux seorang  ekonom  Perancis 

tahun  1950. pada  tahun  1972 Bou Deville memperkenaikan konsep pertumbuhan 

sebagaimana  dikemukakan  oleh Perroux yang disebut  derrgan teori Engine of Economic 

Growth. 

 

 

Gambar Error! No text of specified style in document..1 Contoh Pemetakan (Zoning) 

Suatu Kota Dengan Memberikan Berbagai Warna Bagi Masing-Masing 

Peruntukan Zona 

https://geo-media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html
https://geo-media.blogspot.com/2013/11/konsep-wilayah-dan-perwilayahan.html
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Teori Pusat Pertumbuhan  

Pusat Pertumbuhan 

Konsep pusat-pusat pertumbuhan pertama kali diperkenalkan oleh Francois Perroux 

(1995) dengan istilah growth pole atau pole de croissance (kutub pertumbuhan). Konsep ini erat 

hubungannya dengan konsep central place-nya Christaller (1993) dan konsep heksagonalnya 

August Losch (1944). Pola pemikiran Christaller dan Losch dipengaruhi oleh teori Von Thunen 

(1926) dan Alfred Weber (1909). Dalam konsepnya tersebut Perroux menyatakan bahwa 

pertumbuhan tidak terjadi secara serentak. Pertumbuhan itu terjadi pada titik-titik atau kutub 

perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah, perkembangan itu menyebar sepanjang 

saluran-saluran yang beraneka ragam dan dengan efek yang beraneka ragam terhadap 

keseluruhan perekonomian (Jayadinata, 1999) (Kementerain Perindustrian Direktorat Jenderal 

Pengembangan Perwilayahan Industri Direktorat Pengembanan Wilayah Industri, Laporan 

Akhir Kerja, 2016), 

Konsep pertumbuhan mengandung pengertian adanya suatu hubungan saling 

mempengaruhi secara timbal balik antara pusat-pusat tersebut dengan daerah 

pengaruhnya. Menurut teori ini pertumbuhan akan dapat dijalarkan dari pusat pertama 

ke pusat kedua dan seterusnya melalui mekanisme yang disebut spread effect oleh 

Gunner Myrdal (1976) atau disebut trickling down effect oleh Hirschman (1958), yaitu 

gaya-gaya yang mendorong perkembangan ke daerah pengaruhnya yang biasanya 

merupakan daerah yang relatif kurang berkembang. Dalam pengembangan daerah 

melalui pusat-pusat pertumbuhan, kegiatan akan disebar ke beberapa pusat-pusat 

pertumbuhan sesuai dengan hierarki dan fungsinya. Pada skala regional dikenal tiga 

orde, yaitu: (Kementerain Perindustrian Direktorat Jenderal Pengembangan 

Perwilayahan Industri Direktorat Pengembanan Wilayah Industri, Laporan Akhir Kerja, 

2016), 

Pusat pertumbuhan primer (utama) Pusat pertumbuhan primer atau pusat utama 

orde satu ialah pusat utama dari keseluruhan daerah, pusat ini dapat merangsang pusat 

pertumbuhan lain yang lebih bawah tingkatannya. Biasanya pusat pertumbuhan orde 

satu ini dihubungkan dengan tempat pemusatan penduduk terbesar, kelengkapan 

fasilitas dan potensi aksesibilitas terbaik, mempunyai daerah belakang terluas serta lebih 

multifungsi dibandingkan dengan pusat-pusat lainnya. 
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a. Pusat pertumbuhan sekunder (kedua) Pusat pertumbuhan sekunder ini adalah pusat dari sub-

daerah, sering kali pusat ini diciptakan untuk mengembangkan sub-daerah yang jauh dari 

pusat utamanya. Perambatan perkembangan yang tidak terjangkau oleh pusat utamanya 

dapat dikembangkan oleh pusat pertumbuhan sekunder ini. 

b. Pusat pertumbuhan tersier (ketiga) Pusat pertumbuhan tersier ini merupakan titik 

pertumbuhan bagi daerah pengaruhnya. Fungsi pusat tersier ini ialah menumbuhkan dan 

memelihara kedinamisan terhadap daerah pengaruh yang dipengaruhinya (Friedmann, 

1966).  

Manfaat konsep pusat-pusat pertumbuhan sebagai alat kebijakan dalam perencanaan 

regional telah cukup lama disadari. Akan tetapi relevansinya tidak hanya terbatas pada daerah-

daerah yang mengalami kemunduran saja, karena pada awal tahun 1964 telah disarankan suatu 

kebijakan yang mengkonsentrasikan semua pertumbuhan industri dalam sejumlah kecil pusat 

besar bagi daerah makmur (Glasson, 1977). Kebijakan-kebijakan tersebut juga telah mendapat 

sambutan yang baik di negara-negara yang sedang berkembang. Beberapa contoh yang terkenal 

adalah kompleks industri Bari Toronto-Brindisi untuk daerah Mezzogiorno di Italia Selatan, dan 

pembangunan pusat-pusat baru di Brasilia dan Cuidad Guayana sebagai usaha untuk 

menimbulkan pertumbuhan ke dalam daerah-daerah yang terbelakang di Brasilia dan 

Venezuela.   Gagasan ini juga telah diterima di Amerika Serikat untuk membantu daerah-

daerahnya yang mengalami kemunduran (Glasson, 1977).  

Kawasan Industri 

Bagi suatu negara, industri memiliki peran vital dan strategis bagi peningkatan 

ekonomi. Keberadaan industri dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat yang pada 

akhirnya mendorong pencapaian tujuan nasional berupa kesejahteraan masyarakat. Kawasan 

industri dibentuk dalam rangka upaya percepatan pertumbuhan industri untuk memenuhi 

kebutuhan barang industri dalam negeri serta untuk ekspor. Di Indonesia, kawasan industri 

dianggap perlu diadakan dan diatur dalam undang-undang tersendiri. (https://portal-

ilmu.com/pengertian-kawasan-industri/) 

Pengertian kawasan industri menurut Keputusan Presiden RI No 53 Tahun 1989 tentang 

Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang 

dilengkapi dengan prasarana, sarana serta fasilitas penunjang lain yang disediakan serta dikelola 

oleh suatu perusahaan kawasan industri. Keberadaan kawasan industri dan perusahaan kawasan 

industri ini diatur melalui peraturan khusus demi agar industri dapat berjalan secara produktif 

dan efisien. 

https://portal-ilmu.com/pengertian-kawasan-industri/
https://portal-ilmu.com/pengertian-kawasan-industri/
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Indonesia sendiri memiliki tujuh Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, yang meliputi : 

(https://portal-ilmu.com/pengertian-kawasan-industri/) yang tertuang dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri. 

1. WPPI Sumatera bagian utara, yang berlandaskan pada potensi sumber daya alam. 

2. WPPI Sumatera bagian selatan (termasuk Bnaten), yang berlandaskan pada potensi ekonomi 

batu bara, timah, minyak bumi, serta mineral industri seperti kaolin dan kapur. 

3. WPPI Jawa dan Bali (tidak termasuk Banten), yang berlandaskan pada prasarana yang baik, 

meliputi tenaga kerja terampil, sumber energi, serta sistem pertanian yang maju. 

4. WPPI Kalimantan bagian timur, yang berlandaskan pada potensi gas serta batu bara. 

5. WPPI Sulawesi, yang berlandaskan pada potensi pertanian, perikanan, aspal, nikel, kapur 

dan kayu. 

6. WPPI Batam dan Kalimantan barat, yang berlandaskan pada potensi sumber daya alam, 

budaya, serta tenaga terampil industri kecil. 

7. WPPI Indonesia Timur bagian utara, yang berlandaskan pada potensi hasil laut, mineral dan 

hutan. 

METODOLOGI  PENELITIAN 

Pendekatan  

 Pendekatan Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan Industri yang berbasiskan 

keunggulan komparatif  daerah dapat berupa Pembangunan Kawasan Industri terpadu dengan 

ciri-ciri: 

1. Infrastruktur sudah terintegrasi dengan sistem logistic; 

2. Berorientasi pada pelayanan jasa; 

3. Pendidikan kekhususan industri; 

4. Didirikan pusat inovasi; 

5. Memperhatikan lingkungan; 

6. Didukung oleh sistem logistik yang efisien dan efektif. 

Pendekatan industrialisasi bukan hanya membangun pabrik tetapi harus disertai dengan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Industrialisasi adalah pembangunan industri dalam 

rangka meningkatkan nilai tambah yang harus disertai dengan peningkatan kemakmuran 

ekonomi masyarakat lokal. Pendekatan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri juga merupakan 

salah satu bentuk penerapan dari Konsep Growth Center.   

https://portal-ilmu.com/pengertian-kawasan-industri/
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Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Center) ini merupakan salah satu konsep 

pembangunan wilayah yang populer digunakan, terutama karena dianggap mampu 

mempromosikan efisiensi penggunaan sumber daya pembangunan. Pemanfaatan teori ini, 

ditandai dengan adanya kebijakan penetapan sejumlah kawasan sebagai pusat-pusat 

pertumbuhan, yang diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah lain di 

sekitarnya. 

Pusat Pertumbuhan tersebut umumnya memiliki spesialisasi/ keunggulan tertentu 

dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya. Sehingga, apabila sumber daya pembangunan 

di“suntikkan” ke daerah tersebut, nilai tambah yang dihasilkan akan menjadi lebih besar, 

dibandingkan dengan nilai tambah yang dihasilkan apabila sumber daya tersebut diberikan 

kepada wilayah lain yang tidak memiliki keunggulan. Dalam konteks ini, keunggulan dapat 

diterjemahkan ke dalam tiga hal, yaitu:  

1. Keunggulan yang bersifat absolut (absolute advantages) 

2. Keunggulan komparatif (comparative advantages)  

3. Keunggulan kompetitif (competitive advantages) 

Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)  

Proses pembangunan yang dilakukan dengan  berorientasi jangka pendek, maka akan 

terjadi penghamburan sumber daya yang sia-sia. Jika hal ini terus dilakukan, maka suatu saat 

sumber daya yang tersedia akan habis. Jika sumber daya habis, maka manusia juga akan punah 

dan kehidupan manusia akan tidak berlanjut. Untuk menghindari hal tersebut, maka 

dikembangkan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan (Sustainable Development). Pada 

pendekatan ini sangat memperhatikan prinsip berkelanjutan penataan ruang dan sumber daya 

harus betul-betul dipahami dan dilaksanakan. Tetapi secara lengkap pendekatan ini berupaya 

untuk meningkatkan keberlanjutan dari berbagai aspek, yaitu meliputi: 

1) Sustainable Economically, bahwa pola penanganan pembangunan harus berkelanjutan 

secara ekonomi, 

2) Sustainable Socio – Cultur – Political, bahwa pembangunan  harus memperhatikan 

pemerataan pembangunan bagi masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial-budaya-

politik. Artinya, bagaimana berbagai kelompok masyarakat dapat memiliki pemerataan 

akses terhadap hasil dan proses pembangunan, 

3) Sustainable Environmentally, bahwa pola penanganan pembangunan harus 

memperhatikan keberlanjutan lingkungan. 
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Kegiatan Penyusunan Rencana Induk WPPI di koridor Sumatera Selatan seyogyanya 

terinterintegrasi secara substansi dengan kegiatan Identifikasi Potensi Perwilayahan Industri. Di 

dalam tahapan identifikasi potensi perwilayahan industri dilakukan pengumpulan data dan 

informasi yang kemudian disimpulkan menjadi suatu profil perwilayahan yang berisi informasi 

terkait (1) Kebijakan afirmatif pengembangan industri, (2) Sumber Daya, (3)  Kondisi 

Infrastruktur dan (4) keberlanjutan pengembangan industri dalam suatu wilayah.  Profil 

perwilayahan ini merupakan langkah awal yang nantinya akan digunakan untuk menyimpulkan: 

a. Apa saja potensi yang dimiliki daerah,  

b. Kesesuaian RTRW Provinsi dalam pengembangan industri, 

c. Infrastruktur apa saja yang dimiliki daerah (dan perencanaannya), 

d. Bagaimana sebaiknya daerah-daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi 

dikelompokkan ke dalam satu kesatuan pusat pertumbuhan industri atau yang kita 

kenal sebagai WPPI. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Arah Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-

2025 telah ditetapkan arah pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :  

1. Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi dan Penegasan Arah Pembangunan Ekonomi 

Kondisi eksisting perekonomian di Provinsi Sumatera Selatan saat ini telahmenunjukkan 

kinerja yang baik yang telah sejalan dengan visi Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan 

dan energi. Untuk memantapkan dan menegaskan arah pembangunan ekonomi tersebut maka 

ditetapkan 7 sasaran yang akan dicapai, yaitu:  

 Pertumbuhan ekonomi daerah minimal 6,5% pertahun.  

 Struktur ekonomi primer (pertanian dan pertambangan penggalian) yang didukung oleh 

sektor manufaktur.  

 Pemantapan sektor unggulan Provinsi Sumatera Selatan.  

 Pemantapan surplus neraca perdagangan daerah.  

 Penurunan angka pengangguran.  

 Penurunan angka kemiskinan dan angka kesenjangan pendapatan.  

 Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia.  

2. Peningkatan Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat 

Arah peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada hal-hal sebagai 

berikut :  
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 Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan.  

 Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.  

 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.  

 Pembangunan permukiman dan perumahan.  

 Pembangunan kesejahteraan sosial.  

 Ketenagakerjaan.  

3. Pembangunan yang Berorientasi Pada Pemanfaatan Sumberdaya yang Berkelanjutan 

 Pengelolaan energi dan lingkungan hidup, yang meliputi inventarisasi dan pemutahiran 

data aspek fisik dan lingkungan, dan pengembangan sumberdaya energi.  

 Pengembangan tata ruang yang adil dan seimbang, yang meliputi pengembangan tata 

ruang internal melalui pemantapan sistem pusat-pusat pemukiman internal, 

pengembangan kawasan produktif sebagai penggerak ekonomi serta melalui pemantapan 

kawasan lindung sebagai mekanisme pembangunan berkelanjutan. Serta arahan 

pembangunan eksternal melalui pengembangan kawasan kerjasama regional 

BELAJASUMBA dan meningkatkan keterkaitan secara regional sistem kota-kota di 

Provinsi Sumatera Selatan.  

 Pengembangan sistem transportasi. 

 Pembangunan jaringan infrastruktur. 

 Pengembangan pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan, melalui revitalisasi 

pertanian, pengembangan dan pemantapan sistem agribisnis, serta pengembangan dan 

pemantapan institusi pengelola pertanian.  

4. Pembangunan Pemerintahan yang Jujur, Adil, Bersih dan Bertanggung Jawab 

 Penguatan kapasitas kelembagaan pemda.  

 Peningkatan kualitas pelayanan umum. 

 Peningkatan kapasitas keuangan daerah. 

 Peningkatan peran serta masyarakat. 

 Keterbukaan informasi dan komunikasi. 

 Pembangunan politik lokal. 

 Hukum dan tata peraturan daerah. 

 Perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana. 

 Pemantapan ketertiban dan keamanan daerah. 

Visi dan Misi WPPI Provinsi Sumatera Selatan 

VISI :  
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“WPPI Sumatera Selatan  Berdaya Saing Internasional dengan Sumber Daya Industri 

yang Unggul”. 

Untuk mencapai visi diatas maka dirumuskan misi pengembangan WPPI Provinsi Sumatera 

Selatan adalah sebagai berikut : 

1. Mewujudkan pengembangan idustri hilir berbasis sumber daya alam; 

2. Mewujudkan  tersedianya sumber daya industri  yang unggul dan berdaya saing tinggi; 

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

Sasaran pengembangan WPPI Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Perwilayahan Industri, terdiri dari : 

 Terwujudnya pemanfaatan ruang industri pada Kawasan Peruntukan Industri (KPI) 

Sumatera Selatan 

 Tersusunnya Perencanaan  Kawasan Industri di WPPI Sumatera Selatan. 

 Tersedianya lahan untuk pengembangan Kawasan Industri (KI) Gelumbang, PALI dan 

TAA  

 Berkembangnya KI Muara Enim, KI PALI, dan KI TAA 

 Tersedianya lahan untuk Sentra IKM Pendukung Industri Hilir 

 Berkembangnya sentra IKM baik di dalam maupun di luar KI 

2. Industri, terdiri dari : 

 Terbangunnya industri penggerak utama (champion) pada setiap KI 

 Terbangunnya industri hilir dari komoditas karet, kelapa sawit, kopi dan batubara.  

 Berkembangnya Industri Komponen, Bahan Penolong, Barang Modal dan Jasa Industri 

sebagai pendukung industri hilir 

 Meningkatnya kapasitas dan kualitas industri hulu karet, sawit,  kopi dan batubara  di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

3. Sosial Ekonomi, terdiri dari : 

 Meningkatnya kesempatan kerja; 

 Meningkatnya pertumbuhan sektor lain sebagai akibat dari efek berganda; 

 Meningkatnya PDRB dan kesejahteraan masyarakat. 

4. Sumber Daya Industri, terdiri dari : 
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 Meningkatnya kualitas SDM (tenaga kerja, wirausaha & konsultan industri); 

 Berkembangnya  pusat pelatihan dan pengembangan keahlian industri hilir karet, kelapa 

sawit, kopi dan batu  bara; 

 Berkembangnya litbang terkait hilirisasi komoditas unggulan; 

 Terjaminnya pasokan bahan baku industri hilir karet, kelapa sawit, kopi & batubara 

secara berkelanjutan. 

5. Infrastruktur Pendukung Perwilayahan Industri, terdiri dari : 

 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur bidang energi dan listrik. 

 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur terminal, pelabuhan , dan  bandara. 

 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur  jalan dan kereta api. 

 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur  sumber daya air. 

 Terpenuhinya kebutuhan sarana perumahan, rumah sakit, sekolah, belanja/niaga dan 

lain-lain. 

Sektor industri yang menjadi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan yakni bahan baku karet, 

kelapa sawit dan batu bara.   Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan dan 

persoalan terkait industri unggulan tersebut diantaranya:  

 Nilai tambah yang hilang terlalu besar, akibat penjualan bahan baku mentah secara 

langsung, kurang lebihnya hampir 40 persen. Kerugian terbesar adalah peluang 

penyerapan tenaga kerja dan pendapatan penduduk hilang dengan nilai yang setara 

dengan nilai tambah yang hilang. Nilai tambah yang bisa diraih adalah terbukanya 

lapangan kerja, pemasukan pajak, kesejahteraan ekonomi masyarakat, hal yang paling 

penting adalah efek multiplier yang diciptakan dengan kehadiran industri-idustri hilir. 

 Fostur Industri inefisien, dimana industri dengan nilai tambah dan penyerapan tenaga 

kerja yang rendah memilki share total ekspor yang besar. Selain itu, sektor ini tidak 

begitu baik memiliki dukungan bahan penolong. Namun untuk jenis industri yang 

memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja tinggi, dan nilai tambah yang tinggi, 

justru investasi tidak mengalir pada jenis industri seperti ini.Industri Penerbitan, 

Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman, Batu Bara, Pengilangan Minyak Bumi 

dan Pengolahan Gas Bumi, Barang-Barang dari Hasil Pengilangan Minyak Bumi, dan 

Bahan Nuklir, Kimia dan Barang-Barang dari Bahan Kimia dan Industri Karet dan 

Barang dari Karet dan Barang dari Plastik memiliki share produksi sebesar 1,07%. Pada 
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industri jenis ini memiliki nilai tambah sebanyak 74,94%. Hal ini menunjukkan bahwa 

arah investasi belum berjalan dengan baik. 

 Tambahan industri pengolahan lebih rendah dari tambahan volume eksploitasi 

komoditas unggulan, pada industri besar jumlah tambahan industri tidak mencapai 

10%. Bandingkan dengan eksploitasi bahan baku mentah seperti batu bara, hasil 

pertambangan lainnya, sawit dan karet yang rata-rata dijual (ekspor) sebesar 30%. Jenis 

industri yang tidak mengelola langsung sumberdaya alam dan bahan baku yang ada, 

menjadikan para pengusaha langsung menjual komoditas unggulan tersebut dalam 

bentuk bahan mentah. Selain itu, sulitnya bahan penolong dan infrastruktur 

menyebabkan industri hilir yang menampung seluruh bahan baku unggulan tidak 

terlaksana dengan baik. 

 Industri hilir terpilih belum sejalan dengan industri hilir yang disukai pasar Dalam 

rangka meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah dan meningkatkan 

kemampuan perekonomian daerah, tentunya peralihan jenis industri pengolahan dari 

industri berbahan baku impor menjadi industri dengan bahan baku lokal akan 

memberikan manfaat yang cukup besar. Namun infrastruktur yang belum siap dan 

sistem birokrasi akan menjadi salah satu penghambat terlaksanya penyelenggaraan 

industri hilir berbasis bahan baku lokal yang unggul. 

 Bahan baku pelengkap (atau penolong) terbatas di daerah Ini  menyebabkan kesulitan 

pada produksi, dan menghambat produksi.  

 Daya Saing dan daya jelajah Komoditas hilirisasi belum maksimal. Daya saing 

komoditas akan sangat tergantung dari kurs yang berlaku. Pada saat nilai tukar  rupiah 

menguat, daya saing komoditas akan tinggi dan pada saat nilai tukar rupiah terhadap 

mata uang asing melemah, maka daya saing akan rendah karena banyak negara lain 

yang akan menggunakan barangnya yang berasal dari negara dengan harga yang lebih 

murah. 

Komoditas dengan daya saing yang tinggi, akan dapat menjelajah pasar yang luas baik 

pasar lokal, nasional dan pasar global. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada umumnya 

akan sangat menentukan tingkat daya saing komoditas hilirisasi, dan juga tingkat jelajah 

dari produksi komoditas unggulan daerah. 

 Sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui sebagai bahan baku utama dan bahan 

Batu bara dengan kualitas yang baik, mejadikan permintaan baru bara dalam bentuk 

mentah, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tidak adanya industri hilir yang 

mengelola batu bara, menjadikan batu bara hanya di jual ke luar negeri. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Dengan terbentuknya WPPI ini maka makin jelas arah dan strategi yang akan dilakukan 

oleh pemerintah daerah tingkat I atau tingkat II Kabupaten dan Kota, sehingga bisa disiapkan 

strategi dan perencanaan yang baik untuk mendorong pembangunan ekonomi khususnya di 

wilayah Sumatera Selatan ini, sehingga dengan adanya WPPI ini bisa diharapkan memberikan 

kemajuan dan kesejahteraan buat masyarakat dengan efek pengganda yang tercipta. 

B. Saran 

Perlunya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan kebijakan daerah, sehingga bisa terjalin 

sinergi, dan apa yang dilakukan pemerintah pusat sejalan dengan pemerintah daerah, sinergitas 

ini bisa dilihat dari visi dan misi yang diemban oleh masing-masing pemangku kepentingan. 
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