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Sumatera Selatan atau pulau Sumatera bagian selatan yang dikenal sebagai
provinsi Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 12 September 1950 yang awalnya
mencakup daerah Jambi, Bengkulu, Lampung, dan kepulauan Bangka Belitung. Dan
keempat wilayah yang terakhir disebutkan kemudian masing-masing menjadi
wilayah provinsi tersendiri. Akan tetapi memiliki akar budaya bahasa dari keluarga
yang sama yakni bahasa Austronesia proto bahasa Melayu dengan pembagian
daerah bahasa dan logat antara lain seperti Palembang, Ogan, Komering, Musi,
Lematang dan masih banyak bahasa lainnya.

Sebagai provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tak salah kalau
provinsi Sumatera Selatan menempati posisi diurutan ke-5 se-Indonesia.
Berdasarkan arahan pengembangan wilayah Sumatera, yang merujuk pada
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3E1)
tahun 2012 arah tujuan pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2012 terdapat 9
point. Yang menjadi catatan untuk provinsi Sumatera Selatan, adalah pada point (1-
4; 8-9) yaitu : 1. meningkatkan standar hidup masyarakat Sumatera; 2.
meningkatkan produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan,
dan pertambangan di wilayah Sumatera; 3. mengembangkan jaringan dan
meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera; 4. mengembangkan Sumatera
bagian Selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi; 8. meningkatkan
kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau
Sumatera, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung
peningkatan produksi pangan nasional; 9. mendorong terlaksananya pemenuhan,
perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah
Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Mengacu pada tujuan pengembangan wilayah Sumatera sesuai rujukan MP3EI,
sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera tahun 2012
terdiri dari 11 point. Sasaran yang dicapai oleh provinsi Sumatera Selatan terdapat
pada point (1-4) yaitu : 1. membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu
pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka
harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita; 2. meningkatnya
produksi dan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan
pertambangan di wilayah Sumatera; 3. berkembangnya jaringan dan meningkatnya
transportasi di wilayah Sumatera; 4. berkembangnya Sumatera bagian selatan
sebagai lumbung pangan dan lumbung energi; 8. percepatan
peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di Daerah
Irigasi (DI) Air Lakitan dan DI Komering di Sumsel, serta rehabilitasi Daerah Rawa
Pasut Sugihan OKI Sumsel; 10. menurunnya resiko banjir dan abrasi pantai di
daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk
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dan jalur transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan
tanggul banjir sektor III; 11. meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM
berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan
penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi
Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi
masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Dengan memperhatikan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional, Perpres 5/2010 tentang RPJMN 2010-2014 dan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera dalam kaitannya dengan
titik berat RKP tahun 2012 yaitu perluasan dan percepatan pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam
rancangan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera tahun 2012, pusat-pusat
pertumbuhan yang diklasifikasikan kedalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), dimana
Sumatera Selatan diarahkan untuk mengembangkan kegiatan industri pengolahan
untuk mendorong perkembangan komoditas-komoditas unggulan seperti perikanan,
dan pariwisata.

Merujuk pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3E1) tahun 2012, dengan sumber daya alam khususnya potensi
energi primer yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan merupakan daya tarik kuat
bagi masuknya penanaman modal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hal
ini didukung juga oleh letak geografis provinsi Sumatera Selatan, yaitu diantara
Pulau Jawa dan Singapura / Malaysia yang secara ekonomi sangat strategis.
Potensi sumber daya energi di provinsi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas
alam, batubara dan panas bumi yang terdapat, tersebar dan berlimpah. Hal ini
menjadikan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung
Energi, khususnya melalui Pembangunan Ketenagalistrikan dan penyediaan energi
bahan bakar dan industri.

Pembangunan Ketenagalistrikan di Sumatera Selatan melalui Pembangunan Listrik
Tenaga Gas (PLTG) dan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang dengan
bahan bakar batubara nilai kalori rendah yang potensinya berlimpah akan menjawab
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kelangkaan listrik di Jawa dan Sumatera yang saat ini dalam kondisi kritis selain
untuk kebutuhan ekspor ke Malaysia dan pengembangan pemanfaatan BBG untuk
industri, komersial dan rumah tangga serta transportasi yang relatif banyak.

Dengan potensi sumber alam yang cukup banyak dengan cadangan yang masih
belum dikelola, menjadikan peluang investasi di Sumatera Selatan bagi investor
dalam negeri maupun investor luar negeri untuk mengelolahnya. Pada saat ini
beberapa peluang investasi yang diprioritaskan untuk ditawarkan adalah :

1. Minyak Bumi. Potensi minyak bumi di Sumatera Selatan mempunyai
cadangan 5.034.082 MSTB Produksi ekploitasi pertamina dan mitranya
selama 1998-2002 baru rata-rata 3.718.720 barrel perhari.

2. Gas Alam. Cadangan gas alam yang ditemukan di kabupaten Musi
Banyuasin, Lahat, Musi Rawas dan Ogan Komering Ilir mencapai 7.238
BSCF. Produksi ekploitasi 4 tahun terakhir baru rata-rata 2.247.124 MMSCF.
Gas alam ini dapat dijadikan bahan pembangkit tenaga listik, produk plastik
dan pupuk.

3. Batubara. Cadangan batubara di Sumatera Selatan 18,13 milyar ton. Lokasi
batubara terdapat di kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin dan Musi
Rawas. Mutu cadangan batubara pada umumnya berjenis lignit dengan
kandungan kalori antara 4800-5400 Kcal/kg. Cadangan batubara tersebut
baru dikelola PT Bukit Asam dam dan PT Bukit Kendi pada lokasi Kabupaten
Muara Enim. ; Sedangkan cadangan sebanyak 13,07 Milyar Ton belum
dikelola sama sekali.

4. Pembangkit Tenaga Listrik. Daya tampung saat ini 411,975 KW. Saat ini
PLN masih defisit ;lebih kurang ;90 Mega Watts. Kebutuhan setiap tahun
meningkat. Diprediksi tahu 2012 defisit PLN di Sumatera Selatan akan
mencapai 291,91 Mega Watts.

Ditetapkan provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu provinsi Lumbung
Pangan, tidak terlepas dari tersedianya potensi sumber daya lahan yang cukup
variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan
lahan kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang
tanah, ubi kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah-buahan. Dari total produksi
padi Sumatera Selatan tahun 2005 sebesar 2.320.110 ton gabah kering giling
(GKG)1.466.310 ton, kontribusi terbesar diperoleh dari lahan sawah yaitu 2.148.182
ton GKG (92,6%). Dengan jumlah penduduk 6.755.900 jiwa dan konsumsi beras per
kapita/tahun sebesar 124 kg, serta kebutuhan lainnya, maka pada tahun 2005
Sumatera Selatan surplus beras sebanyak 484.088 ton.

Dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara
keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa,
penggunaan agroinput, peningkatan kemampuan petani mengakses modal
perbankan, dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian. Maka kedepan
provinsi Sumatera Selatan mampu meningkatkan produksi padi hingga 5 juta ton
GKG atau setara beras 3 juta ton. Hal ini sangat tergantung kepada modal petani,



investasi serta perbaikan infrastruktur jaringan irigasi dan drainase. Kesemuanya itu
memerlukan dukungan dana yang cukup besar mencapai Rp. 3,3 Trilyun.
Pertambahan produksi ini akan membuka kesempatan berusaha baru dan
menambah pendapatan petani. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk
meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja dan pengentasan
kemiskinan.

Diharapkan melalui program akselarasi pembangunan pertanian dengan Program
Sumatera Selatan Lumbung Pangan akan dapat mengatasi masalah kemiskinan,
pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan. Dengan predikat Lumbung Energi,
maka tak salah kalau dilihat juga potensi pengembangan lahan sawah, dimana luas
lahan sawah yang perlu dikembangkan dan dipertahankan di Sumatera Selatan
untuk mendukung Program Sumatera Selatan sebagai Lumbung Pangan seluas
752.150 Ha. Lahan seluas 238.974 Ha merupakan lahan yang sementara ini tidak
diusahakan dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sawah baru. Sedangkan
pada lahan yang baru satu kali tanam (IP 100) seluas 399.521 Ha, yang dapat
dikembangkan menjadi dua kali tanam (IP 200) seluas 155.322 ha dengan dukungan
kegiatan : Rehabilitasi Sarana Irigasi / Drainase; Irigasi / Drainase; Tata Air Mikro
(TAM); Pengembangan Alsintan (Handtraktor, pompa air); Penggunaan Benih
Unggul; Pemupukan; Penyuluhan dan Pendampingan.

Sebagai provinsi yang mengusung Lumbung Energi dan Lumbung Pangan, dengan
hasil yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di Sumatera
Selatan dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian di segala sektor
tentunya. Upaya memacu pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan
berkelanjutan, pemerintah  meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui Perpres 32 Tahun 2011.
Berdasarkan potensi ekonomi di tiap koridor, ditetapkan 22 kegiatan ekonomi utama
yang tersebar di 6 koridor ekonomi. Di KE Sumatera, kegiatan-kegiatan ekonomi
utama mencakup industri besi baja, perkapalan, kelapa sawit, karet, batu bara dan
Kawasan Strategis Nasional (KSN) Selat Sunda dengan focus pada kelapa sawit,
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karet dan batu bara. Guna mensinkronkan persepsi dan kegiatan inovasi untuk
mendukung pengembangan ekonomi  di KE Sumatera, Kementerian Riset dan
Teknologi bersama dengan Balitbangnov Sumatera Selatan menyelenggarakan
Rapat Koordinasi Litbang Se-Sumatera yang mengusung
tema Sinkronisasi Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dalam Kerangka MP3EI
Koridor Sumatera pada tanggal 28 Februari 2012 di Graha Bina Praja, Palembang.
Dimana akan menjadi bagian dari penataan penelitian, pengembangan dan
pemanfaatan iptek, di samping itu merumuskan Rencana Aksi Pengembangan SDM
dan Iptek dalam menunjang pelaksanaan MP3EI di KE Sumatera.
Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin dalam penyampaiannya menekankan
pada pemberdayaan potensi daerah melalui sinkronisasi program Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) dalam kerangka MP3EI. Dalam laporannya, Ketua Panitia
Penyelenggara Rapat Koordinasi Penelitian yang juga Kepala Balitbang Inovasi
Daerah Provinsi Sumsel, Ekowati Retnaningsih menegaskan bahwa kegiatan ini
diikuti oleh para utusan Balitbangda se-Sumatera dan Banten. Pesertanya berasal
dari 11 provinsi di koridor Sumatera dan Banten serta perwakilan dari perguruan
tinggi dan instansi terkait lainnya.

Melalui pendekatan pembangunan Koridor Ekonomi (PKE), Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) memberikan tema baru
bagi pembangunan ekonomi wilayah:

1. MP3EI tidak diarahkan pada kegiatan eksploitasi dan ekspor sumber daya
alam, namun lebih pada penciptaan nilai tambah.

2. MP3EI tidak diarahkan untuk menciptakan konsentrasi ekonomi pada daerah
tertentu namun lebih pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif.
Hal ini memungkinkan semua wilayah di Indonesia untuk dapat berkembang
sesuai dengan potensinya masing-masing.

3. MP3EI tidak menekankan pada pembangunan ekonomi yang dikendalikan oleh
pusat, namun pada sinergi pembangunan sektoral dan daerah untuk menjaga
keuntungan kompetitif nasional.

4. MP3EI tidak menekankan pembangunan transportasi darat saja, namun pada
pembangunan transportasi yang seimbang antara darat, laut, dan udara.

5. MP3EI tidak menekankan pada pembangunan infrastruktur yang
mengandalkan anggaran pemerintah semata, namun juga pembangunan
infrastruktur yang menekankan kerjasama pemerintah dengan swasta (KPS).

Dengan kebijakan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah provinsi Sumatera
Selatan menggunakan korindor ekonomi dengan MP3EI bisa mengoptimalisasi
pemanfaatan potensi sumber daya alam Sumatera Selatan, untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di Sumatera Selatan.
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