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Pemetaan Potensi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan tersusunnya kajian ini, maka Kabupaten 

Labuhanbatu Utara memiliki peta terkait potensi ekonomi daerah di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara berdasarkan produk dan sektor ekonomi yang berpotensi untuk 

dikembangkan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka meningkatkan 

ekonomi masyarakat. 

Dalam Laporan ini disampaikan hasil penelitian. Untuk mendukung kajian dilakukan 

analisis data dan metode kajian. Dengan demikian diperoleh pemetaan yang 

menggambarkan potensi ekonomi untuk dikembangkan di Kabupaten Labuhanbatu 

Utara. 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan 

masing-masing daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi 

yang ada di daerahnya secara optimal. Selain mengolah potensi ekonomi yang 

potensial tersebut menjadi ekonomi riil maka potensi ekonomi tersebut juga harus 

mampu memiliki daya saing sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.  

Dalam rangka peningkatan roda perekonomian daerah agar berhasil dan berdaya 

guna, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu melakukan identifikasi 

dan pemetaan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya sehingga diharapkan dapat 

menjadi lokomotif pembangunan di masa mendatang. Kondisi ini sesuai dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 yang 

mengamanatkan untuk membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat 

melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal dan berwawasan lingkungan 

sebagaimana tertuang dalam misi keempat Kepala Daerah. Dengan demikian, 

Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu membuat suatu prioritas 

pembangunan ekonomi dengan melakukan berbagai strategi pembangunan. 

Sebagai suatu strategi pembangunan daerah, pengidentifikasian dan pemetaan 

potensi ekonomi daerah dinilai memiliki kelebihan karena daerah yang mampu 

mengelola potensi yang dimilikinya relatif lebih mandiri dalam pengembangan 

ekonominya. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada di 

daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang 

menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat bahkan dapat menjadi pendorong 

perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan 

berkesinambungan. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah sangat penting 

dalam melakukan identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi daerah sebagai salah 

satu upaya percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi daerah. 

Tujuan dari analisis pemetaan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu 

Utara, adalah (1) untuk mengidentifikasi dan memetakan potensi ekonomi daerah 

berdasarkan sektor ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara; (2) merumuskan potensi apa saja yang terdapat di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara dalam meningkatkan ekonomi masyarakat; (3) mengidentifikasi 

faktor-faktor yang menentukan pengembangan potensi ekonomi dalam peningkatan 

ekonomi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara; (4) menentukan peta sebaran 

potensi ekonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam rangka 

meningkatkan ekonomi masyarakat; dan (5) menghasilkan sebuah rekomendasi 

kebijakan yang mendukung agar potensi ekonomi daerah yang sudah ada dapat 
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dipakai sebagai instrumen untuk percepatan dan pemerataan pembangunan guna 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

Responden yang  dijadikan sampel berjumlah 100 (seratus) orang dari 8 (delapan) 

kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Responden penelitian terdiri 

dari pelaku usaha, petani, dan masyarakat di wilayah setempat. Di samping itu, sumber 

informasi juga berasal dari 30 (tiga puluh) yang mengikuti Focus Group Discussion 

(FGD). Peserta FGD terdiri dari pelaku usaha, perbankan, akademisi, tokoh masyarakat, 

dan aparatur pemerintah yang berada di lingkungan pemerintahan Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. 

Dalam penentuan komoditas unggulan, kajian ini melakukan beberapa penahapan 

dalam penentuan produk unggulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Adapun proses 

penahapannya seperti terlihat pada gambar berikut ini. 

Gambar 1. Tahapan Penentuan Komoditas Unggulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Potensi Komoditas 

Pertanian di 

Kabupaten 

Labuhanbatu Utara 

- Horitukultura 

- Tanaman  Pangan 

- Perkebunan 

- Peternakan 

Ragam dan 

Sebaran Komoditas 

Potensial 

- Analisis Location 
Quotient (LQ) 

- Analitical Hierarchy 
Process (AHP) Kriteria 
Produk Unggulan 

 

Komoditas Non 

Unggulan 

- Analisis Produk 
Unggulan 

- Focus Group 
Discussion 

- Analisis 
Deskriptip 

Komoditas 

Unggulan 
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1. Analisis Location Quotient (LQ) dan shift share digunakan untuk menganalisis 

potensi ekonomi dalam menentukan sektor basis (unggulan) di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. 

2. Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) digunakan untuk memberikan nilai 

bobot setiap kriteria dalam menentukan potensi ekonomi daerah. 

3. Sistem Informasi Geografis  (SIG) untuk pemetaan produk unggulan berdasarkan 

spasial. 

Penyusunan produk unggulan dibentuk dengan menggunakan kriteria yang 

ditentukan dalam Permendagri No. 9 tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan 

Produk Unggulan. Dalam peraturan ini, terdapat 12 (dua belas) kriteria  yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan produk unggulan. Dalam menentukan produk 

unggulan, kajian ini pada tahap awal menghitung bobot dari masing-masing kriteria 

dengan menghitung bobot kepentingan. Perhitungan bobot kepentingan berdasarkan 

tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria.  

Tabel 1. Bobot Kepentingan Kriteria Produk Unggulan 

No Kriteria Bobot (%) 

1 Penyerapan tenaga kerja 13,60 

2 Sumbangan terhadap perekonomian 6,00 

3 Sektor basis (unggul) bagi ekonomi daerah 8,20 

4 Dapat diperbaharui  11,90 

5 Sosial Budaya 15,30 

6 Ketersediaan pasar 5,40 

7 Bahan baku 6,30 

8 Modal 6,60 

9 Sarana dan Prasarana Produksi 6,70 

10 Teknologi 8,00 

11 Manajemen Usaha 7,00 

12 Harga 5,00 

J u m l a h 100,00 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

Tahap berikutnya yang dilakukan dalam kajian ini adalah menghitung ketersediaan 

atau produksi dari masing-masing produk/komoditas yang potensial untuk menjadi 

produk unggulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan memperhitungkan 12 (dua 

belas) kriteria produk unggulan. Dengan demikian, diperoleh suatu nilai persepsi dari 

masyarakat terhadap produk-produk yang potensial untuk menjadi produk unggulan. 

Semakin tinggi nilai persepsi yang diberikan menunjukkan bahwa produk/komoditas 

tersebut menjadi produk unggulan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
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Dengan berpedoman pada kriteria tersebut, maka produk/komoditas unggulan yang 

direkomendasikan dari hasil kajian ini adalah seperti pada tabel berikut : 

Tabel 2. Produk/Komoditas Unggulan Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Produk Kategori Nilai Peringkat 

Kelapa Sawit Perkebunan 2,210 1 

Kerajinan Lidi Keunikan Daerah 2,167 2 

Jamur Tiram Keunikan Daerah 2,161 3 

Kerang dan Kerajinan dari 

Kerang 

Keunikan Daerah 2,117 4 

Produk Turunan Perikanan 

(Kerupuk Udang, Teri dan 

Belacan) 

Keunikan Daerah 2,100 5 

Karet Perkebunan 2,071 6 

Kerajinan Pandan Keunikan Daerah 2,054 7 

Ikan Laut Perikanan 2,024 8 

Padi Sawah Pangan 2,016 9 

Batu Bata Keunikan Daerah 1,990 10 

Sapi Peternakan 1,974 11 

Kerajinan Rumbia Keunikan Daerah 1,918 12 

Kerajinan Rotan Keunikan Daerah 1,852 13 

Sumber : Data Primer (diolah) 

 

Dari 13 produk unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdapat 

beberapa produk yang memiliki sebaran di setiap kecamatan yang ditampilkan pada 

tabel berikut ini. 

 

Tabel 3. Sebaran Produk/Komoditas Unggulan Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Produk Lokasi 

Kelapa Sawit Marbau, Kualuh Hilir, Kualuh Selatan 

Kualuh Ledong, Kualuh Hulu, Aek Kuo, 

NA IX-X, Aek Natas 

Kerajinan Lidi Kualuh Hulu 

Jamur Tiram Kualuh Hulu 

Kerang dan Kerajinan dari Kerang Kualuh Selatan 

Produk Turunan Perikanan (Kerupuk Udang, 

Teri dan Belacan) 

Kualuh Ledong, Kualuh Hilir  

Karet Kualuh Selatan, NA IX-X, Kualuh Hulu, 

Aek Natas, Marbau  

Kerajinan Pandan Kualuh Hilir 

Ikan Laut Kualuh Ledong, Kualuh Hilir 
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Produk Lokasi 

Padi Sawah Kualuh Hilir, Kualuh Ledong, Kualuh 

Selatan, Aek Natas, NA IX-X, Jyakuh 

Hulu 

Batu Bata Kualuh Hulu 

Sapi Aek Kuo, Kualuh Hulu, Kualuh Selatan, 

NA IX-X, Marbau, Aek Natas 

Kerajinan Rumbia Kualuh Hilir 

Kerajinan Rotan Kualuh Hilir 

 

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari suatu kajian dan 

mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam 

mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis 

dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian 

menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana 

kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang 

(opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang 

mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya 

bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan 

terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu 

membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru. 

Tabel 4. Analisa SWOT Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Kekuatan (S) Kelemahan (W) 

1. Ketersediaan jumlah tenaga kerja lokal  

2. Keterampilan tenaga kerja cukup baik 

3. Produksi yang sudah optimum 

4. Informasi harga produk yang mudah 

diakses 

1. Ketersediaan lahan yang terbatas 

2. Keterbatasan peralatan 

pendukung produksi (traktor, 

cangkul, dll) 

3. Jaringan pemasaran yang belum 

tersedia 

4. Keterampilan petani/pelaku usaha 

yang masih kurang baik 

Peluang (O) Ancaman (T) 

1. Infrastruktur listrik yang semakin baik 

2. Semakin banyaknya industri 

pengolahan 

3. Peraturan daerah yang kondusif 

4. Program dan kegiatan pelatihan 

keterampilan yang mendukung 

5. Tersedianya tenaga pendukung 

(penyuluh dan pendamping) 

1. Ketersediaan bibit, pupuk dan 

insektisida yang terbatas 

2. Harga jual produk yang tidak stabil 

3. Kondisi infrastruktur jalan dan 

irigasi  yang kurang baik 

4. Kondisi infrastrukut air bersih yang 

kurang memadai 
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6. Komunikasi yang semakin terjalin baik 

antara pemda dengan masyarakat 

7. Kemudahan dalan proses perijinan 

8. Retribusi yang tidak memberatkan 

pelaku usaha 

 

5. Pendampingan permodalan yang 

masih kurang dari pemerintah 

daerah 

6. Kurangnya sosialisasi pemasaran 

yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah 

Berdasarkan tabel SWOT di atas, maka perlu dilakukan kajian mengenai strategi yang 

harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dapat 

menggunakan seluruh kekuatan yang dimiliki agar kelemahan bisa ditutupi dan 

bagaimana peluang yang ada di dapatkan dengan cara mengatasi hambatan-

hambatan yang dihadapi. 

Tabel 5. Strategi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Strategi S – O Strategi W – O 

(1) Meningkatkan dan Memperkuat 

Kapasitas Stakeholder Daerah 

(2) Melakukan diversifikasi produk  

 

(1) Menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi tumbuhnya investasi 

dan berkembangnya UMKM 

(2) Fasilitasi sumber-sumber 

pembiayaan usaha yang 

terjangkau 

(3) Promosi produk unggulan daerah  

(4) Bantuan pengembangan UMKM 

secara finansial dan non finansial 

(5) Membangun kerja sama antar 

daerah 

Strategi (S-T) Strategi (W-T) 

(1) Penyediaan dan Pengembangan 

Sarana Produksi (Saprodi) 

(2) Pemberdayaan koperasi dalam 

penyediaan sarana produksi 

(1) Membangun forum kemitraan 

usaha  

(2) Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana  

(3) Menyusun teknologi informasi 

terkait dengan perkembangan 

harga komoditi unggulan  

 

 

Dengan adanya strategi yang diambil berdasarkan analisis SWOT, maka dapat kita 

susun suatu program/kegiatan yang sebaiknya dilakukan untuk bisa mewujudkan 

strategi tersebut. Program/kegiatan tersebut diharapkan mampu mengembangkan 

produk unggulan daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang akan berdampak positif 

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara itu 

sendiri. Adapun program/kegiatan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut : 
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Tabel 6. Program/Kegiatan Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara 

Berdasarkan Strategi Analisis SWOT 

No STRATEGI PROGRAM / KEGIATAN 

1 Meningkatkan dan memperkuat 

kapasitas stakeholder di daerah 

Meningkatkan kapasitas pemimpin dan 

staf pemerintah daerah melalui 

penyelenggaraan seminar, loka karya, 

pelatihan dan studi banding 

Meningkatkan kapasitas keterampilan dan 

kreativitas masyarakat melalui 

penyelenggaraan seminar, loka karya, 

pelatihan dan studi banding 

Mendorong inovasi dan diversifikasi 

pelaku usaha melalui pembangunan 

science techno park  

2 Melakukan diversifikasi produk Melakukan identifikasi keterkaitan ke 

belakang dan ke depan untuk produk 

unggulan 

Mendorong peningkatan produksi yang 

memiliki keterkaitan industri pengolahan 

(hilirisasi) 

3 Menciptakan lingkungan yang 

kondusif bagi tumbuhnya 

investasi dan berkembangnya 

UMKM  

Melakukan deregulasi dan kemudahan 

perizinan 

Membangun sistem pelayanan perizinan 

terpadu 

4 Fasilitasi sumber-sumber 

pembiayaan usaha  

 

Memfasilitasi tersedianya sumber-sumber 

pembiayaan usaha yang terjangkau bagi 

UMKM 

5 Meningkatkan kualitas dan 

kuantitas sarana dan prasarana  

Menyediakan dan memperkuat 

infrastruktur yang diperlukan untuk 

menunjang dan memperlanar efektifitas 

perekonomian masyarakat 

Menyediakan atau meningkatkan kualitas 

pasar di setiap kecamatan  

6 Promosi Produk Unggulan 

Daerah 

Menyediakan informasi dasar mengenai 

kondisi dan lokasi potensi daerah  

Melakukan kampanye, promosi dan 

pemasaran terkait potensi dan peluang 

investasi melalui kegiatan expo, website, 

media sosial 

pemberdayaan dan penggunaan UMKM 

untuk kebutuhan Pemda dan swasta di 

Labura 
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No STRATEGI PROGRAM / KEGIATAN 

7 Membangun forum kemitraan 

usaha 

Membuka kerja sama melalui 

pembentukan forum kemitraan antar 

pelaku usaha 

Mengembangkan sistem informasi dan 

komunikasi anggota forum kemitraan 

8 Bantuan pengembangan UMKM 

secara finansial dan non finansial 

Memberikan program bantuan modal dan 

melakukan pendampingan 

pemanfaatannya 

Memberikan bantuan peralatan 

pendukung produksi 

 

9 Penyediaan dan Pengembangan 

Sarana Produksi (Saprodi) 

Mendorong penyediaan sarana produksi 

(bibit, pupuk, dan insektisida) yang 

mendukung produk unggulan 

Pengembangan pusat pembibitan bibit 

unggul 

10 Membangun kerja sama antar 

daerah 

Melakukan identifikasi keterkaitan 

ekonomi lokal dengan daerah sekitar 

Membangun kerja sama dengan daerah 

lain melalui sebuah nota kesepahaman 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

 

A.  LATAR BELAKANG 

Di era otonomi daerah, pembangunan ekonomi yang dijalankan daerah saat ini 

masih belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. 

Hal tersebut disebabkan karena pola pengembangan ekonomi daerah yang 

sedang dan telah dilaksanakan oleh daerah terkesan kurang sistematik dan sesuai 

potensi ekonomi yang dimilikinya. Kondisi tersebut dapat menjadi salah satu 

penyebab dari kurang berkembangnya potensi ekonomi daerah dan berakibat 

rendahnya daya saing ekonomi daerah tersebut. Rendahnya daya saing ekonomi 

daerah tersebut pada akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan 

pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah tersebut maka pemerintah daerah 

dituntut untuk mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi 

daerahnya secara mandiri. Pengembangan potensi ekonomi daerah ini diharapkan 

dapat memperkecil rentang ketimpangan pembangunan antar wilayah secara 

bertahap. Oleh karena itu, salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan 

daerah adalah kemampuan masing-masing daerah untuk memanfaatkan dan 

mengembangkan potensi ekonomi yang ada di daerahnya secara optimal. Selain 

mengolah potensi ekonomi yang potensial tersebut menjadi ekonomi riil maka 

potensi ekonomi tersebut juga harus mampu memiliki daya saing sehingga 

mampu bersaing dengan daerah lain.  

Dalam rangka peningkatan roda perekonomian daerah agar berhasil dan berdaya 

guna, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu melakukan 

identifikasi dan pemetaan potensi ekonomi yang ada di wilayahnya sehingga 
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diharapkan dapat menjadi lokomotif pembangunan di masa mendatang. Kondisi 

ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 

2016 – 2021 yang mengamanatkan untuk membangun dan mengembangkan 

ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal dan 

berwawasan lingkungan sebagaimana tertuang dalam misi keempat Kepala 

Daerah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu 

membuat suatu prioritas pembangunan ekonomi dengan melakukan berbagai 

strategi pembangunan. 

Sebagai suatu strategi pembangunan daerah, pengidentifikasian dan pemetaan 

potensi ekonomi daerah dinilai memiliki kelebihan karena daerah yang mampu 

mengelola potensi yang dimilikinya relatif lebih mandiri dalam pengembangan 

ekonominya. Potensi ekonomi daerah merupakan kemampuan ekonomi yang ada 

di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus 

berkembang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat bahkan dapat 

menjadi pendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang 

dengan sendirinya dan berkesinambungan. Oleh karena itu, peranan pemerintah 

daerah sangat penting dalam melakukan identifikasi dan pemetaan potensi 

ekonomi daerah sebagai salah satu upaya percepatan dan pemerataan 

pembangunan ekonomi daerah.  

Guna mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi di 

Kabupaten Labuhanbatu Utara maka diperlukan adanya informasi potensi ekonomi 

daerah sebagai basis data bagi penyusunan perencanaan pembangunan daerah 

agar upaya pengembangan perekonomian masyarakat lebih terarah dan 

berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten 

Labuhanbatu Utara memandang perlu untuk melakukan kajian tentang identifikasi 

dan pemetaan potensi ekonomi daerah dengan mensinergikan arah pembangunan 

ekonomi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Melalui kajian identifikasi dan 
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pemetaan potensi ekonomi daerah ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi 

tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi potensial lainnya dan dapat 

menjadi alternatif bagi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara pada masa mendatang.  

B.  TUJUAN KAJIAN 

Adapun tujuan dari analisis pemetaan potensi ekonomi daerah di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara, antara lain : 

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi ekonomi daerah berdasarkan sektor 

ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Labuhanbatu 

Utara. 

2. Merumuskan potensi apa saja yang terdapat di Kabupaten Labuhanbatu Utara 

dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. 

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan pengembangan potensi 

ekonomi dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu 

Utara. 

4. Menentukan peta sebaran potensi ekonomi daerah di Kabupaten Labuhanbatu 

Utara dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.  

5. Menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang mendukung agar potensi 

ekonomi daerah yang sudah ada dapat dipakai sebagai instrumen untuk 

percepatan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara.  

C.  MANFAAT KAJIAN 

Adapun manfaat yang diharapkan dari analisis pemetaan potensi ekonomi daerah 

di Kabupaten Labuhanbatu Utara, antara lain :  

1. Teridentifikasi dan terukurnya secara umum potensi ekonomi daerah di 

Kabupaten Labuhanbatu Utara. 
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2. Tersusunnya peta dan sebaran potensi ekonomi daerah di Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. 

3. Dapat dijadikan model pengembangan untuk sektor-sektor ekonomi yang 

memiliki potensi untuk berkembang di masa mendatang. 

4. Dapat menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor 

ekonomi potensial lainnya. 

5. Diharapkan dapat menjadi alternatif sumber-sumber pertumbuhan ekonomi 

baru bagi percepatan, perluasan dan pemerataan pembangunan ekonomi di 

Kabupaten Labuhanbatu Utara di masa mendatang. 
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