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PE?nel~t.ian ini ber-mula dar-I t eor L Seymour- t~la.r""tin Lipset ya.ng 

menganggap ada t-lubungan antar-a.. per-tufflbuhan ekonomi dan demokr-e ss i ; 

Per-turnbuhan ekonomi itu diukur- dar-I tingkat lndustr-icdis.=tsi ~ 

per kapita~ tingkat ur-banisasi~ dar) tingkat pendidi

kan.Lipset berpendapat~ semakin tinggi pertu.mbuh2.n 

F.'k orr o mi atau nloder-nisasi masyarakat maka s~makin demokrasi pula 

m3.5va.I~,?ka t t.e r-e.e bu t; • Dari logika te-oritis inilah penelitian ini 

mencQba menghubLlngkan an tar-a tingkat pertumbuhan ekonomi~ 

niS':-~5i masy.arakat~ dan kemampue.n serta pemerint,'9.h 

untLlk melakukan berbagai macam inovasi policy. Inovasi policy itl~ 

diperlukan~ b a i k untuk memecahkan persoalan pub La k yang rnurvc u 1 

dari masyar-akat maupun untuk perkembangan masyarakat dan pemerin

tah ~~lS. 

F'enel i tian ini menggL!nakan jenis penelit1an eksplor-ati f ~ 

Jer1is penelitian ini merupak2n peneiitian awal yang tanpa hipote

S1.5 dan dimaksLldkan untuk menelusuri suatu fen omena ter- ten tu 

-un tu k. kemudian akhirnya menja~i hipotesis dalam peneli tian ek

splanatif. Kar-ena itu bentuk penyajiannya dilakukan secara desk -

riptlf dan teknik anal isis datanya pun secara kualitatif. 

Dari hasil penelitian eksploratif diperoleh kesinlpulan, 

Sl?m·~ kin t ingg i r'l'?rtumbuhan ekonomi sua tu rne e ve r-e kat mek e semakin 

bc'saY- pu La melElksanakan a.ktivitas pembang-unan. Tingkat 

.t n s t r t a l i s.a s i semakin naik~ pendapat perkapita masyarakat 

pen~idi~·:d.n semal-:.in be r-k emb errq , dan tingkat uy-bani~·C:~5i 

tinggi bisa dikendalikan. Basis kemampuan daY-i per tUlTI bu h,c1.n 
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ekorromi i tu ber~pengaruh da lam memecahk.an dan mengembanqka.n 

kemarnpu~,n Pemda KMS. I tu ter I ihat dari penqeluaran pembCtngLlnan 

fia!arn APBO t"hun 1992/1993. Oalam komposisi pengelLlaran APBD 

tatll1rl 1992/1993 sekltar 60% pengeluarannya tertLlju pada 

pembangunan dengan kampasisi pembangunan daerah sekitar 30'1., 

sektor pengembangan duni,.;;; usaha 4,.5% lebih~ sektor perumahan 

rakyat dan pemukiman sekitar 1,6%, sektor Resehatan, 

k~s~ja~lteraan 50sial, peran wanita, kependudukan dan keluarga 

bo?t-erH:ana sekita.r 2,71., sektor pendidikan generasi muo a , 

kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME sekitar 

3,7%~ sektor aparatur pemerintahan sekitar 3,7%, sektor 

pRrhL1bLlngan dan pariwisatct sekitar 2,5%, dan sektor ilmu 

peng~t~tluan,. tel.nologi, dan penelitian sekitar 1%. 

:DmpQS1Si ini ,nenunjukkan konsentrasl aktivltas Pemda f:.MS 

pad a pembangunan rnasyarakat. Dengan data sebesar itu dart kemam

puan ~il:Jd.ra.tur pemerintah yang baik. maka pemda Kr'1S ·mempunyai 

~-esempatan dalam mengembangkan inovasi policy~ baik untuk meme

c~hl~2rl masalah PLlblik maupun untuk pengembangan ekonomi dan 

ffi3syarakat secara luas. 
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