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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan sebuah negara berkembang yang saat ini sedang 

melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Pembangunan 

merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang 

dilakukan secara terencana. Pembangunan yang diartikan sebagai suatu proses 

perubahan merupakan bentuk pergerakan yang tentunya beranjak atau pindah dari 

keadaan sekarang menuju keadaan yang diinginkan ke arah yang lebih baik. 

Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala sumber 

daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya 

pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan 

dan peradaban manusia. 

Pembangunan yang berlangsung di Indonesia selama ini menciptakan 

berbagai dimensi permasalahan yang belum terpecahkan dan masih menuntut 

perhatian semua pihak terutama bagi pemerintah. Permasalahan tersebut antara lain 

adalah masih adanya kesenjangan yang cukup tinggi antar daerah, seperti antara 

Jawa dan luar jawa, antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur 

Indonesia (KTI).  

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah 

mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program 

pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

kemajuan daerah masing-masing. Latar belakang demografi, geografis, 

ketersediaan infrastruktur dan budaya yang tidak sama, serta perbedaan kandungan 

sumber daya alam yang cukup besar antar daerah, memiliki konsekuen adanya 

keberagaman kinerja daerah dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan 

pembangunan. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong proses pembangunan juga 

menjadi berbeda. Perbedaan kinerja selanjutnya akan menyebabkan ketimpangan 

pembangunan antar wilayah, meningkatkan tuntutan daerah dan kemungkinan 
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disintegritas bangsa. Dari perbedaan tersebut tidaklah mengherankan bilamana 

pada setiap daerah biasanya terdapat wilyah relatif maju (development region) dan 

wilayah relatif terbelakang (underdevelopment region).  

Ketimpangan pembangunan antar wilayah juga ditandai dengan rendahnya 

aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial terutama 

masyarakat di pedesaan, wilayah terpencil, perbatasan serta wilayah tertinggal. 

Dalam konteks ketimpangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan ditunjukkan 

oleh rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan 

kawasan pedesaan dibandingkan dengan perkotaan dan tingginya ketergantungan 

kawasan pedesaan terhadap kawasan perkotaan. Hal ini memberikan gambaran 

bahwa daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan cenderung kurang berkembang 

dibandingkan dengan daerah yang dekat dengan pusat pertumbuhan. 

Terjadinya ketimpangan pembangunan antarwilayah ini selanjutnya 

membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah 

bersangkutan. Biasanya implikasi yang ditimbulkan adalah dalam bentuk 

kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat yang dapat pula berlanjut dengan 

implikasi politik dan ketentraman masyarakat (Sjafrizal, 2012: 107). Karena itu, 

aspek ketimpangan pembangunan antarwilayah perlu ditanggulangi melaui 

formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan baik oleh pemerintah 

pusat maupun oleh pemerintah daerah.    

Untuk mengurangi ketimpangan dalam pembangunan dibutuhkan 

penetapan lokasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah.  Persoalan lokasi merupakan 

persoalan pemilihan tempat yang sesuai dalam arti dapat memberikan efisiensi dari 

kegiatan tertentu, dilihat dari kegiatan itu sendiri maupun dari kaitannya dengan 

kegiatan ditempat-tempat lain. Tujuan penentuan lokasi obyek-obyek maupun 

tempat-tempat kegiatan berlangsung atau dalam hal ini sebagai pusat pertumbuhan 

adalah dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan dan efisiensi. Pusat 

pertumbuhan ini akan berfungsi secara optimal apabila terdapat sejumlah penduduk 

tertentu yang memanfaatkan fasilitas tersebut dan dapat berfungsi secara efisien 

apabila pusat pertumbuhan tersebut dijangkau dengan mudah oleh penduduk.  
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Pusat pertumbuhan ini diharapkan dapat menjadi daerah inti yang berfungsi 

untuk memberikan efek positif pada pembangunan dan akan menjalar ke bagian-

bagian wilayah disekitarnya. Salah satu pendekatan strategi pengembangan wilayah 

untuk mengatasi masalah ketimpangan wilayah, adalah dengan strategi 

pertumbuhan ekonomi (Muta’ali, 2011: 156). Implikasi dari strategi tersebut 

terhadap sistem pengaturan tata ruang adalah timbulnya konsep pusat-pusat 

pertumbuhan. Konsep tersebut secara umum menjelaskan bahwa untuk 

menjalarkan (menyebarkan) perkembangan dibutuhkan pusat pertumbuhan, agar 

dapat tercapai perkembangan wilayah secara keseluruhan. Konsep ini pertama kali 

dikemukakan oleh Perroux, yang menyatakan bahwa, suatu perkembangan tidak 

akan terjadi disemua tempat dalam waktu dan intensitas yang sama, sehingga perlu 

dipilih titik-titik tertentu yang dapat berfungsi yang dapat berfungsi sebagai pusat-

pusat pertumbuhan dan sanggup menyebarkan perkembangan yang terjadi di pusat-

pusat tersebut ke daerah belakangnya (hinterland) (Muta’ali, 2011: 157).   

Pusat pertumbuhan yang ada diharapkan dapat menyebarkan 

perkembangannya ke lokasi lain atau sektor lain sehingga menjadi alternatif strategi 

untuk memperkecil disparitas pembangunan. Untuk itu dalam hal mencapai nilai 

efisiensi dan efektifitas maka prioritas pembangunan harus diberikan pada tempat-

tempat yang memiliki potensi pengembangan tinggi. Tempat-tempat potensi ini 

dikenal sebagai kutub pertumbuhan (growing points) Kutub-kutub pertumbuhan 

tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan diwilayah lainnya (hinterland). 

Menurut Hanafiah (1988) yang dikutip oleh Meiriki (2004: 5) menyatakan bahwa 

suatu kutub pertumbuhan akan mendorong munculnya kesempatan berusaha dan 

kesempatan kerja, penciptaan skala ekonomi, mendorong inovasi, menciptakan 

akumulasi modal, siklus pertumbuhan dan perluasan, terkonsentrasinya kegiatan 

ekonomi sehingga mendorong aktivitas ekonomi dari wilayah yang dipegaruhinya, 

serta memunculkan konsep polarisasi yang pada hakikatnya menimbulkan 

aglomerasi ekonomi. Konsep hierarki pusat-pusat pertumbuhan ini akan lebih 

efektif dan efisien dalam hal efisiensi dan optimasi pembangunan daripada 

pembangunan disebarkan pada wilayah pembangunan, khususnya pusat atau lokasi 

baru yang dikembangkan atau dimekarkan, hal ini sangat erat kaitannya dengan 
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kondisi dan modal dasar yang ada di wilayah tersebut, dan untuk tahap awal 

pembangunan maka konsep pusat pertumbuhan ini akan lebih tepat. Berdasarkan 

hal tersebut maka dapat dimengerti bahwa hierarki pusat pertumbuhan merupakan 

sistem yang efisien dalam menyebarkan perkembangan wilayah. 

Untuk itu dengan adanya tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, merupakan 

tantangan berat sekaligus peluang bagi Pemerintah daerah dalam melaksanakan 

pembangunan. Daerah dituntut untuk dapat menggali dan memanfaatkan seluruh 

potensi sumberdaya seoptimal mungkin guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang pembangunan 

daerah. Maka kebijaksanaan penentuan pusat pertumbuhan dapat dimanfaatkan 

untuk menunjang penataan sistem hirarki pusat pertumbuhan menuju sistem yang 

paling efisien untuk dapat menyebarkan pembangunan dengan serasi berdasarkan 

keadaan wilayah dan potensi dasar wilayahnya. 

Pusat pertumbuhan yang selanjutnya menjadi pusat pemerintahan sangat 

penting artinya bagi pembangunan daerah karena pusat pemerintahan diharapkan 

akan mampu mendorong pembangunan wilayah, mendorong penyebaran 

pembangunan dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Dalam wilayah suatu 

negara akan ada kota yang sangat besar, ada kota yang cukup besar, ada kota 

sedang, dan ada kota kecil, selalu terdapat salah satu kota yang relatif lebih 

berkembang dari kota-kota lainnya di wilayah tersebut. Kota-kota ini akan menjadi 

pusat bagi masing-masing wilayah pembangunan. Oleh karena itu, Kota-kota ini 

akan berfungsi sebagai pusat pelayanan yang merupakan implikasi dari penyediaan 

sarana dan prasarana fasilitas pelayanan oleh pemerintah dari masing-masing 

hierarki pemerintahannya. 

 Dalam hal menentukan pusat pemerintahan di tingkat kabupaten mengacu 

kepada sistem keseimbangan yang luas artinya dalam hal penetapan pilihan yang 

optimal yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran intelektual, yang berdasarkan 
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pada keseimbangan berbagai komponen dari sistem agar diperoleh hasil akhir yang 

sesuai dengan perhitungan. Oleh sebab itu penentuan pusat pertumbuhan, pusat 

pemerintahan dan pelayanan harus disesuaikan dengan kemampuan dan pelayanan 

yang akan diberikan terhadap wilayah belakangnya serta sumberdaya di wilayah 

belakang yang dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penentuan 

ibukota kabupaten yang sekaligus sebagai nucleus state sangat vital bagi 

keberhasilan kabupaten. Ibukota kabupaten diharapkan bisa memberikan 

peningkatan pelayanan jasa pemerintah kepada masyarakat, pelayanan sosial dan 

kegiatan ekonomi secara efektif, sehingga pembangunan daerah dapat berkembang 

secara merata. 

Jika dikaitkan dengan pembentukan daerah otonom, yakni undang-undang 

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang penjabarannya diatur dalam 

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007, tentang Tata Cara  Pembentukan, 

Penghapusan  dan  Penggabungan Daerah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa 

untuk menetapkan lokasi ibukota kabupaten atau pusat pemerintahan perlu 

memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan 

letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya 

serta pertimbangan lainnya yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.  

Dijadikannya ibukota kabupaten sebagai pusat pemerintahan ditingkat 

kabupaten, diharapkan mampu mendorong aktifitas perekonomian di kecamatan-

kecamatan sekitarnya. Ibukota kabupaten dengan fungsinya sebagai pusat 

administrasi pemerintahan terkait erat juga sebagai pusat pelayanan bagi 

masyarakat. Sektor pemerintahan disini harus dapat secara dominan memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat 

tersebut mengikut hirarki administrasi pemerintahan sehingga antara pusat 

pemerintahan dengan pusat pelayanan masyarakat terkait erat. Lokasi antara 

keduanya sangat mempengaruh hubungan keduanya, semakin dekat jarak kedua 

lokasi tersebut maka semakin mudah pula bagi masyarakat untuk dapat 

memperoleh apa yang diinginkan terhadap lokasi tersebut. Pusat pemerintahan 

tersebut terjadi karena permintaan masyarakat akan pelayanan-pelayanan 

pemerintahan yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri oleh semua golongan 



6 
 
 

masyarakat yang berharap banyak untuk dapat memperoleh pelayanan 

pemerintahan tersebut. 

Kabupaten Buton Tengah merupakan satu dari 15 kabupaten yang ada di 

Sulawesi Tenggara. Sebagai kabupaten baru yang merupakan pemekaran dari 

Kabupaten Buton. Kabupaten Buton Tengah masih diliputi berbagai keterbatasan, 

baik fasilitas maupun data perencanaan. Dengan ditetapkannya Kecamatan Lakudo 

sebagai lokasi Pemerintahan Kabupaten Buton Tengah sebagai kabupaten baru, 

maka diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif 

dan efisien, sehingga hasilnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Oleh 

karena itulah dibutuhkan suatu lokasi yang diharapkan dapat menjadi pusat 

pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah sehingga dapat memberikan fungsi 

sebagai pusat pelayanan (public service). 

Apabila dikaitkan dengan otonomi daerah maka pengambilan keputusan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

diserahkan kepada daerah yang bersangkutan. Dengan pemberian otonomi daerah 

pada tingkat kabupaten membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali 

potensi daerah, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 

prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.  

Dengan demikian, penetapan lokasi Kecamatan Lakudo sebagai pusat 

pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah diharapkan akan mampu memberikan 

dampak positif pada daerah sekitarnya (hinterland), dan bukan sebaliknya. Pusat 

pemerintahan ini diharapkan dapat memberikan jasa yang berupa pelayanan publik 

yang terdiri dari pelayanan administrasi, pelayanan umum, kesehatan, pendidikan, 

dan lain sebagainya. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten 

Buton tengah dalam pengembangan wilayah adalah dengan membangun sarana dan 

prasarana dengan sistem tata ruang dan pertimbangan regional yang kompak dan 

dinamis.  

Buton Tengah sebagai suatu kabupaten baru hasil pemekaran dari kabupaten 

Buton, maka optimalisasi dan efisiensi wilayah sebagai pusat pemerintahan dan 

pusat pertumbuhan sangat penting untuk mendorong timbulnya spread effect yang 
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luas bagi pembangunan wilayah di Kabupaten Buton Tengah. Sebagai pusat 

pemerintahan yang optimal mampu menjadi sebuah motor penggerak 

pembangunan wilayah dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan penduduk di 

kota itu sendiri dan wilayah belakangnya. Sementara sejauhmana suatu pusat 

pertumbuhan akan sangat ditentukan oleh jarak, biaya, bobot wilayah, luas dan 

potensi daerah kecamatan-kecamatan, termaksud akses masyarakat terhadap 

ketersediaan pasar, biaya dan waktu jangkauan antar kecamatan. Faktor-faktor 

tersebut di pihak lain akan memungkinkan munculnya alternatif baru atau kawasan 

baru sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan dalam mencapai tingkat 

optimalisasi dan efisiensi pelayanan terhadap publik. 

Bertolak dari hal tersebut, pengkajian terhadap Kecamatan Lakudo sebagai 

lokasi pusat pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah jika dilihat dari segi 

aksesibilitas prasarana wilayah masih sangat terbatas baik dari segi infrastruktur 

wilayah maupun infrastruktur perhubungan yang sangat mempengaruhi jangkauan 

pelayanan untuk setiap daerah terutama kecamatan yang berada di Kabupaten 

Bombana yakni kecamatan Talaga Raya yang juga termasuk dalam wilayah 

administrasi Kabupaten Buton Tengah. Sebagai kabupaten baru, keberadaan 

fasilitas pelayanan di Kabupaten Buton Tengah belum begitu memadai, maka perlu 

perlu dilakukan upaya-upaya tata ruang yang komprehensif agar dalam penetapan 

pembangunan tidak terjadi ketimpangan.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Uraian di atas, maka permasalahan yang ditelaah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Kecamatan manakah yang paling optimal sebagai lokasi pusat pemerintahan 

di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan metode gravitasi? 

2. Kecamatan manakah yang paling optimal sebagai lokasi pusat pemerintahan 

di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana 

pembangunan pada metode skalogram? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjawab 

sejumlah faktor-faktor penting terkait penetapan lokasi pusat pemerintahan yang 

optimal dikaitkan dengan pengembangan wilayah. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui lokasi kecamatan yang paling optimal sebagai pusat 

pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan metode gravitasi. 

2. Mengetahui lokasi kecamatan yang paling optimal sebagai pusat 

pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah berdasarkan kelengkapan sarana 

dan prasarana pembangunan melalui metode skalogram. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Pemerintah Daerah 

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pemilihan lokasi pusat 

pemerintahan sehingga dapat dijadikan masukan dalam mengambil 

kebijakan dalam pengembangan daerahnya. 

2. Bagi Masyarakat 

Akan dapat menilai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam 

menyelenggarakan pembangunan wilayah, serta dapat memberikan 

tambahan wawasan dalam hal pembangunan. 

3. Bagi Mahasiswa 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini hanya menganalisis aspek spasial dari wilayah 

Kabupaten Buton Tengah, dengan menekankan pada variabel bobot jumlah 

penduduk, bobot luas wilayah dan bobot sama, pengaruh jarak. Variabel biaya 

transportasi, waktu tempuh dan daya dukung wilayah tidak diperhitungkan dalam 

penelitian ini. Data penelitian dibatasi hanya menggunakan data periode Tahun 

2013. 
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1.6. Telaah Pustaka 

1.6.1. Ilmu Geografi  

Geografi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan graphein yang lukisan 

atau tulisan. Menurut pengertian yang dikemukakan Bintarto, geografi adalah suatu 

ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan sesama antar manusia, ruang, ekologi, 

kawasan dan perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat dan kaitan sesama 

tersebut (Bintarto, 1988 dalam Sumarmi, 2012: 5). Terdapat tiga pendekatan dalam 

ilmu geografi yakni pendekatan keruangan (spatial approach), pendekatan ekologis 

(ecological approach), dan pendekatan kompleks wilayah (regional complex 

approach). 

Pendekatan keruangan (spatial approach) merupakan suatu metode analisis 

yang menekankan pada eksistensi ruang (space) sebagai wadah untuk 

mengakomodasi kegiatan manusia dalam menjelaskan fenomena geosfer. Oleh 

karena obyek studi geografi adalah geosheric phenomena maka segala sesuatu 

terkait dengan obyek dalam ruang dapat disoroti dari berbagai matra antara lain (1) 

pola (pattern); (2) struktur (structure); (3) proses (process); (4) interaksi 

(interaction); (5) organisasi dalam sistem keruangan (organisation within the 

spatial system); (6) asosiasi (association); (7) tendensi atau kecendrungan 

(tendency or trends); (8) pembandingan (comparation) dan (9) sinergisme 

keruangan (spatial synergism) (Yunus, 2008: 12).  

Pendekatan ekologis (ecological approach) mengacu pada kajian ekologi 

untuk itu perlu dipaham terlebih dahulu mengenai makna ekologi itu sendiri. 

Menurut Worster (1977) dalam Hadi Sabari Yunus (2008: 16) secara garis besar 

ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keterkaitan antara organisme dengan 

lingkungannya. Geografi dan ekologi merupakan dua ilmu yang berbeda satu sama 

lain. Geografi berkenaan dengan interelasi kehidupan manusia dengan faktor fisik 

dan yang membentuk sistem keruangan yang menghubungkan suatu region dengan 

region lainnya. Sedangkan ekologi, khususnya ekologi manusia dengan berkenaan 

dengan interelasi antara manusia dengan lingkungannya yang membentuk suatu 

sistem ekologi atau ekosistem (Sumarmi, 2012: 13). Dengan demikian interrelasi 
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antara manusia dan atau kegiatannya dengan lingkungannya akan menjadi tekanan 

analisis dalam pendekatan ekologi yang di kembangkan dalam disiplin geografi. 

Pendekatan kompleks wilayah (regional complex approach) merupakan 

kombinasi pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Pada analisis kompleks 

wilayah seperti ini wilayah-wilayah tertentu didekati atau dihampiri dengan areal 

differentiation, yaitu suatu anggapan bahwa interaksi antar-wilayah akan 

berkembang karena pada hakikatnya suatu wilayah berbeda dengan wilayah yang 

lain, oleh karena itu terdapat permintaan dan penawaran antar wilayah tersebut. 

pada analisis sedemikian diperhatikan pula mengenai persebaran fenomena tertentu 

(analisis keruangan) dan interaksi antara variabel manusia dan lingkungannya untuk 

kemudian dipelajari kaitannya (analisis ekologi). Dalam kaitannya dengan 

kompleks wilayah, ramalan wilayah dan perencanan wilayah merupakan aspek-

aspek yang menjadi perhatian dalam analisis tersebut (Sumarmi, 2012:14). Saat ini 

semakin dapat dirasakan bahwa perkembangan suatu daerah tertentu tidak dapat 

dilepaskan dari pengaruh daerah-daerah sekitarnya mulai dari daerah tetangga 

sampai daerah yang lebih jauh jaraknya bahkan pengaruhnya dari bagian bumi 

lainnya. Oleh karena itu, wilayah sebagai sistem spasial dalam lingkup kegiatan 

pengembangan wilayah merupakan subsistem spasial dalam lingkup yang lebih 

luas.   

 

1.6.2. Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah 

Istilah wilayah mengacu pada pengertian unit geografis, secara lebih 

jelasnya wilayah  didefinisikan sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas 

tertentu di mana komponen-komponen didalamnya memiliki keterkaitan dan 

hubungan fungsional satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, wilayah dapat 

didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) di mana 

komponen-komponennya memiliki arti dalam pendeskripsian perencanaan dan 

pengelolaan sumberdaya pembangunan (Rustiandi, et al. 2011: 26). Menurut 

Muta’ali (2011: 2), wilayah atau region secara umum dapat disimpulkan sebagai 

satu kesatuan. Kesatuan yang dimaksud disini bisa berupa homogenitas secara 
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internal dari area tersebut, ataupun sebagai satu nodal/simpul pelayanan bagi suatu 

wilayah tertentu.  

Muta’ali (2011: 4), menjelaskan bahwa dalam menelaah konsep wilayah ada 

dua pandangan yang berbeda satu sama lain yaitu subyektif dan obyektif. 

Pandangan obyektif memandang wilayah sebagai suatu tujuan tersendiri, kebulatan 

riil, atau suatu organisme yang dapat diidentifikasi dan dipetakan. Pandangan 

subyektif mengganggap wilayah sebagai alat deskriptif, mendefinisikan wilayah 

melalui kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu pula. Konsep wilayah dan 

penerapannya pada dunia nyata akan menghasilkan suatu pewilayahan. Permukaan 

bumi akan terbagi-bagi atas berbagai wilayah sesuai dengan konsep wilayahnya. 

Perbedaan konsep wilayah yang diterapkan menghasilkan perbedaan unit-unit atau 

batas-batas wilayah yang dihasilkan. Rustiandi, et al. (2011: 32) membagi wilayah 

berdasarkan lima konsep-konsep wilayah yaitu: 

1. Wilayah Homogen 

Konsep wilayah homogen lebih menekankan pada aspek homogenitas 

(kesamaan) dalam kelompok dan memaksimumkan perbedaan 

(kompleksitas, varian, ragam) antarkelompok tanpa memperhatikan bentuk 

hubungan fungsional (interaksi) antarwilayah-wilayahnya atau antar 

komponen-komponen di dalamnya. Sumber-sumber kesamaan yang 

dimaksud dapat berupa kesamaan struktur produksi, konsumsi, pekerjaan, 

topografi, iklikm, perilaku sosial, pandangan politik, tingkat pendapatan, 

dan lain-lain. Konsep land cover salah satu cara termudah/tercepat di dalam 

pewilayahn homogen. Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penyebab 

homogenitas wilayah. Secara umum terdiri atas penyebab alamiah dan 

penyebab artifical. Faktor alamiah yang dapat menyebabkan homogenitas 

wilayah adalah kemampuan lahan, iklim, dan berbagai faktor lainnya. 

Homogenitas yang bersifat artifical pada dasarnya homogenan yang bukan 

berdasarkan faktor fisik tetapi faktor sosial. Contoh wilayah homogen 

artifisial adalah wilayah homogen atas dasar kemiskinan (peta kemiskinan), 

suku bangsa, budaya dan lain-lain. 

2. Wilayah Nodal 
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Konsep wilayah nodal adalah salah satu konsep wilayah fungsional/sistem 

yang sederhana karena memandang suatu wilayah secara dikotomis (terbagi 

atas dua bagian. Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu 

wilayah diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma 

dan inti. Inti (pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan dan atau 

pemukiman, sedangkan plasma adalah daerah belakang 

(periphery/hinterland), yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan mempunyai 

hubungan fungsional. Konsep wilayah nodal lebih berfokus pada peran 

pengendalian/pengaruh central atau pusat (node) serta hubungan 

ketergantungan pusat (nukleus) dan elemen-elemen sekelilingnya dibanding 

soal batas wilayah (Richardson, 1969 dalam Rustiandi, et al 2011: 34). Pusat 

wilayah berfungsi sebagai: (1) tempat terkonsentrasinya penduduk 

(pemukiman); (2) pusat pelayanan terhadap daerah hinterland; (3) pasar 

bagi komoditas-komoditas pertanian maupun industri; (4) lokasi pemusatan 

industri manufactur (manufactury) yakni kegiatan mengorganisasikan 

faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu output tertentu. 

Sedangkan hinterland berfungsi sebagai: (1) pemasok (produsen) bahan-

bahan mentah dan atau bahan baku; (2) pemasok tenaga kerja melalui proses 

urbanisasi dan commuting (menglaju); (3) daerah pemasaran barang dan 

jasa industri industri manufaktur; dan (4) penjaga keseimbangan ekologis. 

3. Wilayah Pesisir 

Wilayah pesisir dapat dimasukkan dalam wilayah sistem kompleks, 

memiliki beberapa sub-sistem penyusun yang meliputi sistem ekologi 

(ekosistem), sistem sosial, dan sistem ekonomi. Secara sederhana wilayah 

pesisir didefinisikan sebagai wilayah interaksi antara daratan dan lautan. 

Secara diagnostik, wilayah pesisir dapat ditandai dengan empat ciri yaitu: 

(1) Merupakan wilayah pencampuran atau pertemuan antara laut, darat dan 

udara. Bentuk wilayah ini merupakan hasil keseimbangan dinamisdari 

suatu proses penghancuran dan pembangunan dari ketiga unsur alam 

tersebut. 
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(2) Wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai zona penyangga dan merupakan 

habitat bagi berbagai jenis biota, tempat pemijahan, pembesaran, 

mencari makan dan tempat berlindung bagi berbagai jenis biota laut dan 

pantai. 

(3) Wilayah pesisir memiliki perubahan sifat ekologi yang tinggi, dan pada 

skala yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berbeda. 

(4) Pada umumnya wilayah ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan 

menjadi sumber zat organik yang penting dalam suatu siklus rantai 

makanan di laut. 

4. Wilayah Perencanaan/Pengelolaan Khusus 

wilayah perencanaan/pengelolaan tidak selalu berwujud wilayah 

administratif tapi berupa wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-

sifat tertentu pada wilayah baik sifat alamiah maupun non alamiah yang 

sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah 

perencanaan/pengelolaan. Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu 

wilayah yang terbentuk dengan matriks dasar kesatuan siklus hidrologis 

(sirkulasi air), sehingga DAS sebagai suatu wilayah berdasarkan konsep 

ekosistem perlu dikelola dan direncanakan secara seksama. Kawasan 

otoritas DAS sebagai suatu wilayah perencanaan yang dibentuk berdasarkan 

asumsi konsep wilayah sistem ekologi. 

5. Wilayah Administratif-Politis 

Wilayah administratif adalah wilayah perencanaan/pengelolaan yang 

memiliki landasan yuridis-politis yang paling kuat. Konsep ini didasarkan 

pada suatu kenyataan bahwa wilayah berada dalam satu kesatuan politis 

yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem 

kelembagaan dengan otonomi tertentu. Wilayah yang dipilih tergantung 

dari jenis analisis dan tujuan perencanaannya. Sering pula wilayah 

administratif ini disebut sebagai wilayah otonomi. Artinya suatu wilayah 

yang mempunyai suatu otoritas melakukan keputusan dan kebijaksanaan 

sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya di dalamnya. Wilayah 

administratif merupakan wilayah yang dibatasi atas dasar kenyataan bahwa 
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wilayah tersebut berada dalam batas-batas pengelolaan administrasi/tatanan 

politis tertentu. Sebagai contoh: negara, propinsi, kabupaten. Kecamatan 

dan kelurahan (desa). Secara historis, pembentukan wilayah-wilayah 

administratif pada mulanya sangat memperhatikan kesatuan sistem sosial, 

ekonomi dan ekologinya.  

Pengembangan wilayah merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana 

suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang menuju kondisi yang lebih baik. 

(Muta’ali, 2011: 22). Kondisi yang lebih baik ini dapat dilihat dari sudut ekonomi, 

fisik, maupun dari sudut lingkungan hidup. Menurut Muta’ali, (2011: 23), tujuan 

utama dari pengembangan wilayah adalah menggarap langsung persoalan-

persoalan fungsional yang berkaitan dengan tingkat Regional/wilayah. Lebih lanjut 

disebutkan bahwa hal ini menimbulkan dua cara pendekatan, pengembangan 

wilayah merupakan perencanan wilayah sebagai perluasan dari perencanaan kota, 

terutama untuk menangani masalah-masalah yang hanya diputuskan oleh wilayah-

wilayah yang lebih besar dari pada kota, mengingat perencanaan suatu kota tidak 

dapat mengabaikan perkembangan wilayah lain disekitarnya. Sedangkan dipihak 

lain, pengembangan wilayah merupakan perencanaan mengenai bagaimana 

mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya manusia (tenaga 

kerja), sumberdaya alam, maupun kesempatan-kesempatan interregional yang 

dikaitkan dengan prospek-prospek dan kecendrungan ekonomi dalam jangka 

panjang.  

Oleh karena itu, selain mengkoordinasikan pembangunan kota dengan 

wilayah-wilayah di sekitarnya, pembangunan wilayah juga berusaha 

mengefisiensikan pembangunan agar dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. 

Selain itu, pembangunan wilayah juga bertujuan untuk memperkecil kesenjangan 

antar wilayah (disparitas wilayah).  Jadi, peran pengembangan wilayah adalah 

untuk menyeimbangkan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah. 

 

1.6.3. Teori Lokasi dan Fungsi Kota 

Landasan dari lokasi adalah ruang (space). Tanpa ruang maka tidak 

mungkin ada sebuah lokasi. Dalam studi wilayah yang dimaksud dengan ruang 
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adalah permukaan bumi, baik yang ada diatasnya maupun yang ada di bawahnya 

sepanjang manusia masih bisa menjangkaunya. Lokasi menggambarkan posisi pada 

ruang tersebut (dapat ditentukan bujur dan lintangnya). Namun, dalam studi ruang  

yang menjadi perhatian adalah analisis atas dampak/keterkaitan antara kegiatan 

disuatu lokasi dengan berbagai kegiatan lain pada lokasi lain. Studi tentang lokasi 

adalah melihat kedekatan (atau jauhnya) satu kegiatan dengan kegiatan lain dan apa 

dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi yang berdekatan/berjauhan 

tersebut (Tarigan, 2005: 77). 

Menurut Tarigan (2005: 77), teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata 

ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi 

geografis dari sumber-sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau 

pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/atau kegiatan lain baik 

ekonomi maupun sosial. Salah satu unsur ruang adalah jarak. Jarak menciptakan 

gangguan ketika manusia berhubungan atau bepergian dari satu tempat ketempat 

lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena dibutuhkan waktu dan tenaga (biaya) 

untuk mecapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga 

menciptakan gangguan informasi sehingga makin jauh dari suatu lokasi makin 

kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. Makin jauh 

jarak yang ditempuh, makin menurun minat orang utuk bepergian dengan asumsi 

faktor lain semuanya sama. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat 

bagaimana suatu lokasi yang memiliki potensi/daya tarik terhadap batas wilayah 

pengaruhnya dimana orang masih ingin mendatangi pusat yang memiliki potensi 

tersebut. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak 

antara lokasi dengan pusat tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian 

penting Studi tentang lokasi adalah melihat kedekatan atau jauhnya satu kegiatan 

dengan kegiatan lain dan dampaknya atas kegiatan masing-masing karena lokasi 

yang berdekatan (berjauhan) tersebut. 

Secara empiris dapat diamati bahwa pusat-pusat pengadaan dan pelayanan 

barang dan jasa yang umumnya adalah perkotaan (central places) yang juga 

berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang merupakan daerah inti bagi 

pengembangan dan pembangunan di suatu kawasan. Kota sebagai pusat 
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pemerintahan mempunyai peran yang besar, disamping merupakan konsentrasi 

pemukiman penduduk, merupakan pula konsentrasi berbagai kegiatan sosial 

ekonomi, politik, dan administrasi pemerintah. Oleh karena itu, daerah perkotaan 

merupakan tempat kedudukan pimpinan pemerintahan dari berbagai tingkatan, 

pemusatan modal, keahlian, fasilitas pemasaran, perdagangan, pengangkutan, 

industri, dan lain-lainnya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan bagi 

kegiatan dan masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan itu sendiri 

(Adisasmita, 2006: 216).  

Sebuah kota sebagai pusat pemerintahan merupakan inti dari berbagai 

kegiatan pelayanan, sedangkan wilayah di luar kota atau pusat tersebut adalah 

daerah yang harus dilayaninya, atau daerah belakangnya (hinterland). Sebuah pusat 

yang kecil akan memberikan penawaran pelayanan yang lebih terbatas jika 

dibandingkan dengan pusat yang lebih besar. Jarak wilayah yang dilayaninyapun 

relatif lebih dekat dengan luasan yang kecil. Guna mengetahui kekuatan dan 

keterbatasan hubungan ekonomi dan fisik suatu kota atau pusat dengan wilayah 

dijelaskan Christaller melalui sebuah teori yang kemudian dikenal sebagai Central 

Place Theory. Teori ini menjelaskan peran sebuah kota sebagai pusat pelayanan, 

baik pelayanan barang maupun jasa bagi wilayah sekitarnya. 

Menurut Christaller yang di kutip oleh Manyila (2011), sebuah pusat 

pelayanan harus mampu menyediakan barang dan jasa bagi penduduk di daerah 

sekitarnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa dua buah pusat permukiman yang 

mempunyai jumlah penduduk yang persis sama tidak selalu menjadi pusat 

pelayanan yang sama. Istilah kepusatan (centrality) digunakan untuk 

menggambarkan bahwa besarnya jumlah penduduk dan pentingnya peran sebagai 

tempat terpusat (central place). Ibukota kabupaten merupakan suatu perwilayahan 

pusat atau sentral pengendalian pembangunan yang akan mendorong terjadinya 

pertumbuhan secara seimbang antar kota dengan desa atau antara desa dengan desa 

yang bersinergis, dan merupakan wilayah pusat keseimbangan regional  yaitu daya 

dukung suatu potensi wilayah tergantung kepada keseimbangan penyebaran 

penduduk yang memperoleh peluang yang sama terhadap demografi ekonomi sosial  
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dan lingkungan untuk mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki dapat 

menghasilkan suatu jaminan kualitas dan keadilan pelayanan publik. 

Oleh karena itu, kota-kota sebagai pusat kegiatan (perdagangan, industri, 

pelayanan, dan administrasi pemerintahan) memiliki daya tarik yang kuat, karena 

memberikan peluang peningkatan pendapatan, memberikan kesempatan kerja yang 

lebih baik, dan menjanjikan potensi pengembangan diri (bakat, keterampilan, dan 

kemajuan studi) secara lebih luas. 

 

1.6.4. Teori Kutub dan Pusat Pertumbuhan  

Pusat pertumbuhan (Growth Pole) merupakan suatu teori yang 

diintroduksikan oleh Francois Prreoux, seorang ekonom bangsa prancis pada tahun 

1955. Menurut pendapatnya, pertumbuhan atau pembangunan tidak dilakukan 

diseluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Tata 

ruang diidentifikasikan sebagi kutub-kutub atau pusat-pusat setiap kutub 

mempunyai pancaran pengembangan keluar dan kekuatan tarikan ke dalam 

(Adisasmita, 2006: 163). Peranan kutub pertumbuhan dalam pengembangan 

wilayah adalah sebagai penggerak utama (prime mover) atau lokomotif 

pertumbuhan, yang selanjutnya menyebarkan hasil-hasil pembangunannya dan 

dampak pertumbuhan ke wilayah di sekitarnya. Ada empat karakteriktik utama 

sebuah pusat pertumbuhan, yaitu (Sjafrizal, 2012: 141):  

1. Adanya Sekelompok Kegiatan Ekonomi Terkonsentrasi Pada Suatu Lokasi 

Tertentu. 

Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada suatu lokasi 

tertentu merupakan karakteristik pertama dari sebuah pusat pertumbuhan. 

Ini berarti bahwa analisis pusat pertumbuhan ini tidak berlaku untuk 

kegiatan ekonomi tertentu saja, tetapi harus menyangkut dengan kumpulan 

beberapa kegiatan ekonomi. Karena kegiatan ekonomi tersebut 

terkonsentrasi pada lokasi tertentu, maka analisis tidak dapat dikaitkan 

untuk ekonomi nasional tetapu menyangkut dengan ekonomi regional. 

Biasanya pusat pertumbuhan ini berlokasi di daerah perkotaan, atau daerah 
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tertentu yang mempunyai potensi ekonomi spesifik seperti daerah 

pertambangan, pelabuhan, perkebunan dan lain-lainnya. 

2. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Tersebut Mampu Mendorong Pertumbuhan 

Ekonomi yang Dinamis dalam Perekonomian. 

Konsentrasi kegiatan ekonomi yang dapat berfungsi sebagai pusat 

pertumbuhan adalah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonumi 

nasional, atau paling kurang daerah sekitarnya secara dinamis. Dengan 

demikian tidak semua konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu lokasi dapat 

dianggap sebagai pusat pertumbuhan. Kemampuan untuk mendorong 

ekonomi daerah secara dinamis tersebut dapat dilihat dari dampak ekonomi 

yang dapat dihasilkan untuk daerah sekitarnya, baik dalam bentuk 

peningkatan kegiatan produksi, penyediaan lapangan kerja dan peningkatan 

pendapatan masyarakat. 

3. Terdapat Keterkaitan Input dan Output Yang Kuat Antara Sesama Kegiatan 

Ekonomi pada Pusat Tersebut. 

Keterkaitan ini sangat penting artinya untuk dapat menghasilkan 

keuntungan aglomerasi karena adanya konsentrasi tersebut. Sedangkan 

keuntungan aglomerasi ini merupakan kekuatan utama dari pengembangan 

sebuah pusat pertumbuhan karena dapat memberikan Keuntungan Eksternal 

(Externel Economies) kepada para pengusaha yang ada di dalam pusat 

tersebut.  

4. Dalam Kelompok Kegiatan Ekonomi Tersebut Terdapat Sebuah Industri 

Induk yang Mendorong Pengembangan Kegiatan Ekonomi pada Pusat 

Tersebut. 

Karakteristik terakhir dari sebuah pusat pertumbuhan adalah bahwa di 

dalamnya terdapat sebuah industri induk (Propulsive Industry) yang dapat 

berfungsi baik sebagai industri hulu (penyedia bahan baku) atau industri 

hilir (pengguna hasil produksi). Keberadaan industri induk sangat penting 

artinya dalam menunjang pengembangan sebuah pusat pertumbuhan, 

karena keberadaannya dapat menjamin tersedianya bahan baku dan 



19 
 
 

pemasaran sehingga kegiatan produksi dari kegiatan ekonomi yang ada 

dalm pusat tersebut akan dapat berkembang dengan baik. 

Memerhatikan definisi dan empat karakteristik tersebut, maka secara umum 

struktur ekonomi dari sebuah pusat pertumbuhan dapat digambarkan seperti pada 

Gambar 1.1. Disini terlihat bahwa dalam suatu pusat pertumbuhan akan terdapat 

konsentrasi kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat sebuah kegiatan ekonomi 

yang berfungsi sebagai industri induk dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya yang 

saling terkait satu sama lainnya dari segi input maupun output. 

 

Gambar 1.1. Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sjafrizal (2012: 143) 

 

Menurut Tarigan (2004: 151) pada dasarnya pusat pertumbuhan (growth 

pole) dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional dan secara geografis. 

Secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok 

usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur 

kedinamisan sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam 

maupun keluar (daerah belakangnya). Secara geografis pusat pertumbuhan adalah 
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daya tarik untuk (pole of attraction), yang menyebabkan berbagai macam usaha 

tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang dan memanfaatkan 

fasilitas yang ada dikota tersebut, walaupun kemungkinan tidak ada interaksi antara 

usaha-usaha tersebut. 

Tidak semua wilayah dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan. Pusat 

pertumbuhan harus memiliki empat ciri yaitu (Tarigan, 2004: 151): 

1. Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan 

Hubungan internal sangat menentukan dinamika sebuah kota. Ada 

keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada 

satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, 

karena saling terkait. Jadi, kehidupan kota menjadi satu irama dengan 

berbagai komponen kehidupan kota dan menciptakan dan menciptakan 

sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan. Pertumbuhan 

tidak terlihat pincang, ada sektor yang tumbuh cepat tetapi ada sektor lain 

yang tidak terkena imbasnya sama sekali. 

2. Ada efek pengganda (multiplier effect) 

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan 

menciptakan efek pengganda. Apabila ada sektor atas permintaan dari luar 

wilayah, produksinya meningkat karena ada keterkaitan membuat produksi 

sektor lain juga meningkat dan akan terjadi beberapa kali putaran 

pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat 

dibandingkan dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut 

(sektor yang pertama meningkat permintaannya). Unsur efek pengganda 

sangat berperan dalam membuat kota itu mampu memacu pertumbuhan 

belakangnya. Karena kegiatan berbagai sektor di kota meningkat tajam 

maka kebutuhan kota akan bahan baku/tenaga kerja yang dipasok dari 

belakangnya akan meningkat tajam. 

3. Adanya konsentrasi geografis 

Konsentrasi geografis dar berbagai sektor atau fasilitas, selain bisa 

menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan, 

juga meningkatkan daya tarik (attractiveness) dari kota tersebut. Orang 
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yang datang dari kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada 

lokasi yang berdekatan. Jadi, kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat 

waktu, tenaga dan biaya. Hal ini membuat kota itu menarik untuk 

dikunjungi dan karen volume transaksi yang makin meningkat akan 

menciptakan economic of scale sehingga tercipta efisiensi lanjutan. 

4. Bersifat mendorong daerah belakangnya 

Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang 

harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan 

menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat 

mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan 

wilayah belakangnya dan kota itu memiliki tiga karakteristik 

yangdisebutkan terdahulu, otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendong 

belakangnya. 

Jadi, konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan 

apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam (di 

antara berbagai sektor di dalam kota) maupun keluar (ke daerah belakangnya). 

 

1.6.5. Otonomi Daerah dan Pembangunan 

Pada tanggal 1 Januari 2001, pemerintah indonesia secara resmi telah 

menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah. Untuk mendukung 

pelaksanaannya, beberapa Peraturan  Pemerintah sudah pula dikeluarkan. Sejak saat 

itu, pemerintah dan pembangunan daerah diseluruh nusantara telah memasuki era 

baru yaitu era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Sistem pemerintah dan 

pembangunan daerah lama yang sangan sentralistis dan didominasi oleh Pemerintah 

Pusat mulai ditinggalkan. Dewasa ini, pemerintah daerah diberikan wewenang yang 

lebih besar dan sumber keuangan baru yang lebih banyak untuk mendorong proses 
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pembangunan didaerahnya masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula 

proses pembangunan nasional. 

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, outonomuos, yang berarti pengaturan 

sendiri atau pemerintahan sendiri. Menurut encyclopedia of social science, 

pengertian otonomi adalah: the legal self sufficiency of social body and its actually 

independence. Dengan demikian pengertian otonomi menyangkut dua hal pokok 

yaitu: kewenangan untuk membuat hukum sendiri (own laws) dan kebebasan utuk 

mengatur pemerintahan sendiri (self goverment) berdasarkan pengertian tersebut, 

maka otonomi daerah pada hakikatnya adalah hak atau wewenang untuk mengurus 

rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom (Sarundang, 2000 dalam Sjafrizal, 

2014: 106). Hak atau wewenang tersebut meliputi pengaturan pemerintahan dan 

pengelolaan pembangunan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada 

Pemerintah Daerah. 

Menurut H. Syarif (2000) dalam Sjafrizal (2014: 106) pada dasarnya ada 

tiga alasan pokok mengapa diperlukan otonomi daerah tersebut. Pertama, adalah 

Political equality, yaitu guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada 

tingkat daerah. Hal ini penting artinya guna meningkatkan demokratisasi dalam 

pengelolaan negara. Kedua, adalah locality accountability yaitu meningkatkan 

kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan hak dan 

aspirasi masyarakat di daerah. Hal ini sangat penting artinya dalam rangka 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di masing-masing 

daerah. Ketiga adalah local responsiveness yaitu meningkatkan respons pemerintah 

daerah terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang terjadi di daerahnya. Unsur 

ini sangat penting bagi peningkatan upaya pembangunan dan peningkatan 

kesejahteraan sosial di daerah. 

Perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah 

dengan adanya otonomi daerah tersebut tentunya akan menimbulkan perubahan 

yang cukup mendasar dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurut Sjafrizal 

(2014: 14) perubahan yang terjadi pada dasarnya menyangkut dua hal pokok yaitu: 

pertama, pemerintah daerah diberikan kewenangan lebih besar dalam melakukan 

pengelolaan pembangunan (Desentralisasi Pembangunan). Kedua, pemerintah 
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daerah diberikan sumber keuangan baru dan kewenangan pengelolaan keuangan 

yang lebih besar (Desentralisasi Fiskal). Lebih lanjut dikatakan bahwa kesemuanya 

ini dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat lebih diberdayakan dan dapat 

melakukan kreasi dan terobosan baru dalam rangka mendorong proses 

pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi dan aspirasi 

masyarakat daerah bersangkutan.  

Pembangunan daerah yang disertai dengan otonomi, atau disebut juga 

otonomi daerah, sangat relevan dengan pembangunan secara menyeluruh karena 

beberapa alasan yaitu (Nugroho, et al. 2012: 200):  

1. Pembangunan daerah sangat tepat diimplementasikan dalam mana 

perekonomian mengandalkan kepada pengelolaan sumber-sumberdaya 

publik (common and public resources) antara lain sektor kehutanan, 

perikanan, dan pengelolaan wilayah perkotaan. Di dalam otonomi, Potensi 

produktivitas sumberdaya tersebut bukan saja dapat direalisasikan tetapi 

juga terjamin keberlanjutan kenaikan produksinya. Hal ini bisa terjadi 

karena dengan pengambilan keputusan secara otonomi diyakini akan 

mampu menyederhanakan kompleksitas pengelolaan sumberdaya, 

mengintensifkan pembinaan sumberdaya, dan menekankan peluang 

munculnya perilaku-perilaku free-rider atau moral hazard. Implikasi 

berikutnya, pembangunan daerah memberikan pilihan sesuai dengan 

keragaman karakteristik wilayah dan sosialnya, serta alternatif sistem 

transaksi (pasar) mana yang dikehendaki. Dengan demikian kinsepsi 

mekanisme pasar yang berorientasi Pareto Optimality tidak harus 

dipaksakan. Terlebih dengan kuatnya peran sumberdaya publik, maka 

pendekatan kelembagaan (institusional mechanism) yang mengutamakan 

pendefinisian property right dan rule of the game dan mempertimbangkan 

aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan secara fair sangat relevan untuk 

diimplementasikan. 

2. Pembangunan daerah diyakini mampu memenuhi harapan keadilan 

ekonomi bagi sebagian banyak orang. Dengan otonomi daerah diharapkan 

dapat memenuhi prinsip bahwa yang menghasilkan adalah yang menikmati, 
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dan yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Di Indonesia, selama ini 

muncul persepsi bahwa daerah tidak lebih sebagai hinterland dari wilayah 

pusat.  Pusat tumbuh tinggi menikmati keuntungan-keuntungan (benefit) 

ekonomi sementara daerah yang menghasilkan seringkali kebagian 

kerugian (cost) akibat mengalirnya manfaat ke pusat. Otonomi daerah, 

bukan hanya menempatkan secara proporsional aliran benefit dan cost 

sehingga dapat dicegah munculnya externality secara ekonomi, sosial, 

maupun dalam aspek lingkungan, tetapi juga memberikan kerangka bagi 

pembangunan wilayah. Selanjutnya, dengan didukung kewenangan lebih 

luas dalam hal pembiayaan, memungkinkan daerah dapat menggali 

potensinya dalam rangka menyerasikan (keadilan) pembangunan kota dan 

desa. 

3. Pembangunan daerah dapat menurunkan biaya-biaya transaksi (transaction 

cost). Biaya transaksi merupakan biaya total pembangunan yang dapat 

dipisahkan ke dalam biaya informasi, biaya yang melekat dengan harga 

komoditi, dan biaya pengamanan. Bagi negara dengan fisik geografis yang 

luas dan berat, seperti Indonesia, akan terbebani dengan biaya transaksi 

yang tinggi. Keadaan ini sangat tidak efisien bagi aktivitas ekonomi maupun 

pemerintahan. Keadaan demikian sangat mendukung lahirnya biaya-biaya 

informasi dan pengamanan (akibat asymmetric information). Dan risiko-

risiko dibelakangnya seperti rendahnya jumlah kontrak dan investasi, 

maupun munculnya incredible commitment dan moral hazard lainnya. Bisa 

jadi faktor ini menjadi alasan pembangunan lebih terkonsentrasi di Jawa dan 

Bali yang infrastrukturnya lebih memadai. Dalam kaitan ini tuntutan 

membentuk negara federal (lebih luas dari otonomi daerah) dapat dipahami 

dalam rangka menekanka transaction cost. 

4. Pembangunan daerah dapat meningkatkan domestic purchasing power. 

Kewenangan yang lebih besar dalam pembiayaan, dipastikan 

membangkitkan insentif untuk meningkatkan alokasi sumberdaya dan 

modal dari daerah setempat (resources movement and spending effect). 

Dalam skala nasional, keadaan ini bukan hanya berimplikasi pada 
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produktivitas (efficiency) dan kesejahteraan (equity), tetapi juga 

menciptakan kemandirian nasional dalam rangka menyongsong liberalisasi 

perdagangan. 

Dari empat alasan yang dikemukakan diatas memiliki makna strategis 

dalam rangka mengembangkan perekonomian di daerah utamanya di pedesaan.  Hal 

tersebut bukan hanya disebabkan sumber permasalahan lebih banyak bertempat di 

pedesaan secara fisik, tetapi sesungguhnya pedesaan menyimpan nilai-nilai lokal 

yang perlu diberi peluang untuk berkembang memanfaatkan sumber-sumberdaya 

alam melalui otonomi daerah. 

Dengan kewenangan otonomi yang bersifat lebih homogen dan integral 

secara prinsip dihajatkan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan dengan lebih berorientasi pada kondisi dan kebutuhan riil masyarakat 

daerah setempat. Kewenangan otonomi merupakan kewenangan pangkal dan 

mendasar yang memiliki fleksibilitas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan. Dengan demikian, kewenangan otonomi juga merupakan 

sumber kewenangan perencanaan pembangunan daerah yang mampu menciptakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan pada suatu daerah, atas dasar 

pertimbangan-pertimbangan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya setempat.  

  

1.7. Penelitian Sebelumnya 

Untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada 

sebelumnya, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-

penelitian yang terkait dengan pengembangan wilayah, diantaranya adalah sebagai 

berikut:  

Sasya Danastri (2011) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Penetapan Pusat-Pusat Pertumbuhan Baru di Kecamatan Harjamukti, Cirebon 

Selatan yang bertujuan untuk menganalisis pusat-pusat pertumbuhan yang baik 

dalam upaya pengembangan wilayah Kecamatan Harjamukti, Cirebon Selatan. 

Untuk mencari pusat-pusat pertumbuhan menggunakan 4 (empat) analisis yaitu 

Analisis Basis ekonomi dengan metode langsung, untuk mengetahui potensi-

potensi tiap-tiap wilayah di Kecamatan Harjamukti, Analisis gravitasi untuk 
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memperkirakan daya tarik lokasi di wilayah Kecamatan Harjamukti, Analisis 

skalogram untuk mengetahui pusat-pusat pelayanan berdasarkan jumlah dan jenis 

unit fasilitas pelayanan yang ada dalam setiap daerah, Metode overlay untuk 

mengidentifikasi kriteria lahan dan penentuan lokasi (infrastruktur dan fasilitas). 

Hasil analisis menunjukkan Kelurahan Kecapi berpotensi sebagai pusat 

perdagangan dan jasa, pendidikan, pemukiman, kesehatan karena kelengkapan 

fasilitasnya, sedangkan Kelurahan Kalijaga berpotensi sebagai pusat pelayanan 

pemerintah karena merupakan ibu kota kecamatan, dan pusat pemukiman, dan 

daerah wisata rohani, Kelurahan harjamukti berpotensi sebagai pusat pelayanan, 

perdagangan, dan lahan kosongnya berpotensi sebagai lahan peternakan. Kelurahan 

Larangan berpotensi sebagai pusat pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan 

perdagangan dan jasa, karena jaraknya yang sangat dekat dengan Kelurahan 

Kecapi, Kelurahan Argasunya berpotensi sebagai pusat pemukiman, lahannya 

berpotensi untuk lahan perkebunan dan peternakan. 

Kharisma Mailasari (2007) dalam penelitiannya yang bertujuan untuk 

mengalisis peranan sektor industri dalam pembangunan wilayah dan penentuan 

lokasi optimal pusat industri kecil menengah di Kabupaten Tegal,  Propinsi Jawa 

Tengah. Untuk menentukan lokasi optimal industri kecil menengah di Kabupaten 

Tegal Jawa Tengah menggunakan analisis P-Median. Berdasarkan analisis P-

Median dihasilkan lokasi optimal pusat industri kecil menengah dalam wilayah 

pusat kegiatan industri di Kabupaten Tegal. Dengan menggunakan bobot jumlah 

unit usaha, tenaga kerja dan bobot sama pengaruh jarak lokasi adalah Desa Pepedan. 

Sedangkan untuk tingkat Kecamatan Kramat lokasi optimal berdasarkan masing-

masing bobot tersebut secara berurutan adalah Desa Padaharja dan Desa Kertayasa. 

Lokasi optimal pusat di Kecamatan Pangkah adalah Desa Kendal Serut (bobot 

jumlah unit usaha) dan Desa Grobog Kulon (bobot tenaga kerja, dan bobot sama 

pengaruh jarak). Sedangkan untuk Kecamatan Dukuh Turi secara keseluruhan 

berdasarkan semua bobot lokasi optimal adalah Desa Sutapranan dan untuk 

Kecamatan Suradadi, menghasilakn lokasi optimal Desa Suradadi sedangkan untuk 

Kecamatan Warureja menghasilkan lokasi optimal di Desa Kedung Kelor.  

Dari penelitian terdahulu diketahui bahwa telah banyak penelitian yang 
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menganalisis tentang tingkat optimalisasi atau dalam hal ini menganalisis lokasi 

optimal dari suatu kegiatan di suatu daerah. Adapun Untuk melihat perbandingan 

penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis lebih jelasnya dijabarkan pada 

tabel berikut.  

 

Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu 

Peneliti/Tahun Sasya Danastri (2011) Kharisma Mailasari (2007) Muhamad Harzan (2015) 

Judul Analisis Penetapan Pusat-

Pusat Pertumbuhan Baru 

di Kecamatan Harjamukti, 

Cirebon Selatan. 

Analisis Peranan Sektor 

Industri Dalam 

Pembangunan Wilayah Dan 

Penetuan Lokasi Optimal 

Pusat Industri Kecil 

Menengah (Studi Kasus 

Kabupaten Tegal, Propinsi 

Jawa Tengah). 

Analisis Lokasi Optimal 

Pusat Pemerintahan dalam 

Rangka Pembangunan 

Wilayah di Kabupaten 

Buton Tengah Sulawesi 

Tenggara. 

Tujuan 

Penelitian 

Menganalisis pusat-pusat 

pertumbuhan yang baik 

dalam upaya 

pengembangan wilayah 

Kecamatan Harjamukti, 

Cirebon Selatan. 

Menganalisis Peranan 

Sektor Industri dan 

menetukan lokasi optimal 

pusat kegiatan industri kecil 

menengah di Kabupaten 

Tegal Propinsi Jawa Tengah. 

Mengetahui lokasi 

optimal pusat 

pemerintahan di 

Kabupaten Buton Tengah 

Propinsi Sulawesi 

Tenggara berdasarkan 

metode gravitasi dan 

kelengkapan sarana dan 

prasarana pembangunan 

pada metode skalogram.  

Metode dan 

Analisis  

Data 

Analisis Basis ekonomi 

dengan metode langsung, 

untuk mengetahui potensi-

potensi tiap-tiap wilayah 

di Kecamatan Harjamukti, 

Analisis gravitasi untuk 

memperkirakan daya tarik 

lokasi di wilayah 

Kecamatan Harjamukti, 

Analisis skalogram untuk 

mengetahui pusat-pusat 

pelayanan berdasarkan 

jumlah dan jenis unit 

fasilitas pelayanan yang 

ada dalam setiap daerah, 

Metode overlay untuk 

mengidentifikasi kriteria 

lahan dan penentuan 

lokasi (infrastruktur dan 

fasilitas). 

Analisis P-Median Untuk 

menentukan lokasi optimal 

industri kecil menengah di 

Kabupaten Tegal Jawa 

Tengah. dengan analisis P-

Median  dihasilkan lokasi 

optimal pusat industri kecil 

menengah dalam wilayah 

pusat kegiatan industri di 

Kabupaten Tegal. Dengan 

menggunakan bobot jumlah 

unit usaha, tenaga kerja dan 

bobot sama pengaruh jarak 

lokasi. 

Analisis Gravitasi Untuk 

menentukan lokasi 

optimal pusat 

pemerintahan di 

Kabupaten Buton Tengah 

dengan pertimbangan 

jarak antar pusat ibukota 

kecamatan kecamatan. 

Analisis skalogram untuk 

mengetahui pusat-pusat 

pelayanan berdasarkan 

jumlah dan jenis unit 

sarana dan prasarana yang 

ada pada tiap kecamatan 

di Kabupaten Buton 

Tengah.  

 

Hasil  Hasil analisis 

menunjukkan Kelurahan 

Kecapi berpotensi sebagai 

pusat perdagangan dan 

jasa, pendidikan, 

pemukiman, kesehatan 

karena kelengkapan 

fasilitasnya, sedangkan 

Lokasi optimal pusat di 

Kecamatan Pangkah adalah 

Desa Kendal Serut (bobot 

jumlah unit usaha) dan Desa 

Grobog Kulon (bobot tenaga 

kerja, dan bobot sama 

pengaruh jarak). Sedangkan 

untuk Kecamatan Dukuh 
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Kelurahan Kalijaga 

berpotensi sebagai pusat 

pelayanan pemerintah 

karena merupakan ibu 

kota kecamatan, dan pusat 

pemukiman, dan daerah 

wisata rohani, Kelurahan 

harjamukti berpotensi 

sebagai pusat pelayanan, 

perdagangan, dan lahan 

kosongnya berpotensi 

sebagai lahan peternakan. 

Kelurahan Larangan 

berpotensi sebagai pusat 

pendidikan, kesehatan, 

pemukiman, dan 

perdagangan dan jasa, 

karena jaraknya yang 

sangat dekat dengan 

Kelurahan Kecapi, 

Kelurahan Argasunya 

berpotensi sebagai pusat 

pemukiman, lahannya 

berpotensi untuk lahan 

perkebunan dan 

peternakan. 

Turi secara keseluruhan 

berdasarkan semua bobot 

lokasi optimal adalah Desa 

Sutapranan dan untuk 

Kecamatan Suradadi, 

menghasilakn lokasi optimal 

Desa Suradadi sedangkan 

untuk Kecamatan Warureja 

menghasilkan lokasi optimal 

di Desa Kedung Kelo. 

Sumber: Penulis, 2015 

 

1.8. Kerangka Penelitian 

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat 

sejahtera, adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara 

ternyata belum juga menjadi kenyataan. Dalam perjalananya banyak menghadapi 

kendala, tantangan dan fenomena. Fenomena yang paling menonjol adalah 

fenomena kesenjangan pertumbuhan antarwilayah dan antardaerah.  

Dalam melihat berbagai disparitas pembangunan daerah, pemerintah sangat 

lambat untuk melakukan reformasi, seperti terlihat dalam kompleksitas isu-isu 

regional: politik, ekonomi, administrasi, dan sosial. Di era otonomi daerah, dimana 

bola pembangunan baerada di tangan pemerintah daerah, diharapkan isu-isu 

penting yang terjadi secara beragam dimasing-masing daerah, dapat dikelola 

dengan baik sesuai dengan kewenangan otonom daerah (Munir, 2002: 203).   

Dengan adanya otonomi daerah yang ditandai oleh terbitnya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

1999, yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
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tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, mengakibatkan keterlibatan 

pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam peningkatan kesejahteraan 

masyarakatnya, akan semakin dominan, termasuk didalamnya melakukan 

kebijakan dalam penataan ruang/wilayah sebagai pedoman dalam melakukan 

kegiatan pembangunan daerah.  

Luas wilayah kabupaten/kota antara satu dengan yang lainnya tidak sama. 

Bagi kabupaten/kota yang terlalu luas, maka  pemerintah  daerah  otonom sulit 

untuk memberikan pelayanan yang mampu menjangkau semua wilayah. 

Berdasarkan kondisi ini, maka banyak daerah-daerah yang berusaha memekarkan 

diri terpisah dengan daerah otonom yang menjadi induknya. Dalam pemekaran 

wilayah sangat penting menentukan lokasi pusat pemerintahan yang juga sebagai 

pusat pertumbuhan yang akan berfungsi sebagai pusat kegiatan pada daerah 

tersebut. 

Lokasi pusat pemerintahan merupakan hal yang penting dalam perencanaan 

pengembangan suatu wilayah, karena lokasi yang tepat merupakan jaminan 

bagi terwujudnya efisiensi baik teknis maupun ekologis. Lokasi pusat 

pemerintahan tersebut diharapkan dapat memberikan spread effect yang positif 

bagi wilayah-wilayah belakangnya (hinterkand). Pusat pemerintahan yang 

merupakan pusat pelayanan pemerintahan sebagai upaya meningkatkan kualitas 

pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dan memberikan dampak terhadap 

pengembangan wilayah, khususnya aspek kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, 

dalam pembangunan wilayah diperlukan alternatif-alternatif lokasi sebagai pusat 

pemerintahan agar tidak terjadi ketimpangan atau ketidakmerataan dalam 

pembangunan wilayah. 

Dengan dibentuknya Kabupaten Buton Tengah, maka penetapan Ibukota 

Kabupaten sebagai pusat pemerintahan merupakan hal yang penting. Untuk 

menentukan tingkat optimasi dalam mencari alternatif lokasi pusat pemerintahan di 

Kabupaten Buton Tengah dalam pengembangan wilayah maka dapat digunakan 

metode analisis model gravitasi dan metode analisis skalogram. Dalam hal 

menganalisis lokasi optimal untuk pusat pemerintahan di gunakan pedekatan 

analisis model gravitasi. Analisis model gravitasi digunakan terhadap data sekunder 
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berupa jumlah penduduk, luas wilayah, dan data jarak pada masing-masing 

kecamatan/subwilayah dalam wilayah Kabupaten Buton Tengah tahun 2014. 

Adapun untuk menganalisis potensi kecamatan/subwilayah di Kabupaten Buton 

Tengah digunakan metode analisis skalogram terhadap data sekunder berupa sarana 

dan prasarana pada masing-masing kecamatan/subwilayah dalam wilayah 

Kabupaten Buton Tengah tahun 2014. Kerangka pemikiran penelitian konseptual 

dapat dilihat pada Gambar 1.2. 

 

Gambar 1.2. Kerangka Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Penulis, 2015 
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1.9. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dibahas dalam penelitian ini meliputi penentuan 

daerah penelitian, Jenis data dan metode pengumpulan data, dan analisis data. 

 

1.9.1. Penentuan Daerah Penelitian 

Daerah penelitian adalah Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi 

Tenggara. Unit analisisnya adalah kecamatan yang termasuk dalam wilayah kajian 

Kabupaten Buton Tengah, yakni meliputi:  

1. Kecamatan Gu 

2. Kecamatan Sangia Wambulu 

3. Kecamatan Lakudo 

4. Kecamatan Mawasangka  

5. Kecamatan Mawasangka Timur 

6. Kecamatan Mawasangka Tengah 

7. Kecamatan Talaga Raya 

Pemilihan daerah penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) atau 

berdasarkan tujuan dengan beberapa pertimbangan:  

1. Kabupaten Buton Tengah merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari 

wilayah Kabupaten Buton yang sedang melakukan pengembangan, baik 

untuk pengembangan fasilitas pelayanan administrasi maupun dari aspek 

sosial ekonomi. 

2. Pemerintah mulai memberikan perhatian kepada peningkatan fungsi 

kabupaten. Terlebih lagi setelah pelaksanaan otonomi daerah yang 

memberikan keleluasaan suatu daerah untuk membangun daerahnya sendiri. 

Kabupaten Buton Tengah merupakan daerah atau kabupaten baru yang 

diharapkan dapat menjadi pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan baru 

yang dapat merangsang daerah disekitarnya, sehingga pada akhirnya 

pembangunan dan pertumbuhan di kabupaten Buton Tengah dapat dapat 

berjalan dengan baik dan lancar. 
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1.9.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data sekunder dari hasil 

studi pustaka dan teknik dokumentasi data yang berasal dari instansi yang terkait,  

yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Buton. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data jumlah penduduk, data luas wilayah, data jarak dari satu 

kecamatan ke kecamatan lainnya, dan data sarana dan prasarana pembangunan pada 

masing-masing kecamatan/subwilayah di Kabupaten Buton Tengah tahun 2014. 

 

1.9.3. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif dari data yang diperoleh, sedangkan 

analisis kuantitatif bertujuan untuk melihat optimalisasi dan efisiensi pusat 

pemerintahan serta alternatif pengembangan wilayah dengan menggunakan metode 

analisis model gravitasi dan analisis skalogram. 

 

1.9.3.1. Analisis Gravitasi  

Pendekatan model gravitasi digunakan untuk menentukan lokasi yang 

paling optimal sebagai pusat pemerintahan dalam perencanaan pembangunan 

wilayah di Kabupaten Buton Tengah dengan pertimbangan jarak antar kecamatan. 

Model gravitasi adalah model yang paling umum digunakan dalam menjelaskan 

interaksi antarwilayah. Model ini pada dasarnya merupakan bentuk analogi 

fenomena Hukum Fisika Gravitasi Newton yang dikembangkan dan diaplikasikan 

dalam interaksi sosial-ekonomi. Interaksi antara dua tempat (dua kala) dipengaruhi 

oleh besarnya aktivitas sosial dan produksi yang dihasilkan oleh masyarakat di dua 

tempat tersebut, jarak antara dua tempat tersebut dan besarnya pengaruh jarak dua 

tempat tersebut (Rustiadi, et al. 2009: 285).   

Dalam perkembangannya, model gravitasi adalah model yang paling 

banyak digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada 

pada suatu lokasi. Model ini sering digunakan untuk melihat kaitan potensi suatu 

lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan 

wilayah model ini sering dijadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai 
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fasilitas kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar, selain itu apabila 

kita ingin membangun suatu fasilitas yang baru maka model ini dapat digunakan 

untuk menentukan lokasi yang optimal (Tarigan, 2004: 139).  

Menurut Tarigan (2004: 139), interaksi antara dua kota ditentukan oleh 

beberapa faktor. Pertama, besarnya kedua kota, dalam hal ini sering diukur dari 

jumlah penduduk, karena jumlah penduduk sangat terkait langsung dengan bebagai 

ukuran lain yang digunakan, seperti, banyaknya lapangan kerja, total pendapatan, 

dan lain-lain, serta mudah mendapatkan data. Kedua, jarak antara kedua kota, yang 

memengaruhi keinginan orang untuk bepergian karena untuk menempuh jarak 

diperlukan waktu, tenaga, dan biaya. Makin jauh jarak yang memisahkan kedua 

lokasi, makin rendah keinginan orang untuk bepergian. Selain itu dalam hal jarak, 

minat orang bepergian menurun drastis apabila jarak itu semakin jauh, artinya 

penurunan minat itu tidak proporsional dengan pertambahan jarak, melainkan 

eksponensial.  

Model gravitasi sering digunakan untuk melihat kaitan  potensi suatu lokasi 

dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut. Dalam perencanaan wilayah, 

model ini sering di jadikan alat untuk melihat apakah lokasi berbagai fasilitas 

kepentingan umum telah berada pada tempat yang benar. Selain itu, apabila kita 

ingin membangun fasilitas yang baru maka model ini dapat digunakan untuk 

menentukan lokasi yang optimal. Pada lokasi optimal, fasilitas itu akan digunakan 

sesuai dengan kapasitasnya. Itu sebabnya model gravitasi berfungsi ganda, yaitu 

sebagai teori lokasi dan alat dalam perencanaan.  

Dalam metode gravitasi faktor yang perlu di pertimbangkan adalah faktor 

jarak antara simpul-simpul dan faktor bobot yang akan dianalisis. Disamping itu 

penentuan faktor jarak dan bobot tergantung pada tiga hal, yaitu: 

1. Masalah yang diselidiki 

2. Kelengkapan data yang diperlukan 

3. Pertimbangan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diselidiki.  

Rumus gravitasi secara umum adalah sebagai berikut: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑘
𝑃𝑖  𝑃𝑗

𝑑𝑖𝑗  𝑏
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Keterangan : 

Tij = Daya tarik atau banyaknya trip dari subwilayah i ke  

   subwilayah j (perjalanan, arus barang/orang, dll), 

Pi = Massa subwilayah asal i (populasi/jumlah penduduk, luas wilayah,  

   dll), 

Pj = Massa subwilayah tujuan j (populasi/jumlah penduduk, luas  

   wilayah, dll), 

dij = Jarak antara subwilayah i dengan subwilayah j 

b = Pangkat dari dij menggambarkan cepatnya jumlah trip menurun  

   seiring dengan pertambahan jarak. Nilai b dapat dihitung  

   tetapi bila tidak maka sering digunakan b = 2, 

k = Sebuah bilangan konstanta berdasarkan pengalaman, juga dapat  

    dihitung seperti b (Tarigan, 2004: 140, diolah) 

Sedangkan untuk menggambarkan reaksi/total trip yang terjadi antara 

subwilayah i dengan seluruh subwilayah dapat dirumuskan sebagai berikut 

(Tarigan, 2005: 150): 

𝑇𝑖1 + 𝑇𝑖2+. . . +𝑇𝑖𝑛 = 𝐺
𝑃𝑖.𝑃1

𝑑𝑖1𝑏
+ 𝐺

𝑃𝑖.𝑃2

𝑑𝑖2𝑏
+ ⋯  𝐺

𝑃𝑖.𝑃𝑛

𝑑𝑖𝑛𝑏
 

Nilai G = k 

dimana penulisannya dapat disingkat menjadi: 

∑ 𝑇𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝐺 ∑
𝑃𝑖𝑃𝑗

𝑑𝑖𝑗𝑏

𝑛

𝑗=1

 

 

a. Faktor Jarak 

Pengertian jarak dalam studi kasus ini erat hubungannya dengan lokasi 

suatu tempat dalam ruang. Ada dua pengertian mengenai lokasi, yaitu: 

1. Lokasi Absolut, yaitu posisi yang erat kaitannya dengan suatu sistem 

jaringan konvensional, atau dinyatakan dengan garis lintang dan garis bujur 

astronomis. Pada dasarnya lokasi yang demikian tidak berubah letaknya dan 

satuan jarak yang umum dipakai adalah mil, km dan m. Misalnya adalah 

alamat kantor-kantor 
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2. Lokasi Relatif, yaitu posisi yang dinyatakan dalam bentuk jarak atau 

diidentikkan dengan salah satu faktor lain. Misalnya kota X terletak 100 km 

dari kota Y, atau kota X terletak 3 jam perjalanan mobil dari kota Y.  

Banyak cara untuk menyatakan jarak atau lokasi dalam konteks relatif selain 

menggunakan unit jarak. Lokasi relatif dapat berubah secara radikal walaupun 

lokasi absolutnya tetap konstan. Berdasarkan uraian diatas serta sesuai dengan studi 

yang dilakukan, dimana pembahasannya menyangkut posisi suatu kecamatan 

berkenaan  dengan lokasi kecamatan lain, berarti pembahasan berada dalam konteks 

lokasi relatif. Jarak yang diukur merupakan jarak relatif dalam satuan unit jarak 

(km). 

 

b. Faktor Bobot 

Pengukuran masa dari suatu simpul tertentu tergantung pada masalah yang 

sedang diselidiki. Bobot tersebut dapat berbentuk sebagai jumlah penduduk suatu 

kota, jumlah komoditi pertanian suatu daerah, jumlah tenaga kerja, pendapatan 

daerah, produksi suatu pabrik, uang yang beredar, besarnya modal yang 

ditanamkan, jumlah keluarga, jumlah kenderaan, jumlah tempat tidur dari suatu 

Rumah Sakit, aliran berbagai jenis barang. 

Data yang diperlukan untuk analisis gravitasi ini adalah data sekunder yang 

terdiri dari: 

1. Data Jarak 

Sesuai tujuan yang inginkan, maka data jarak yang dipakai adalah jarak dari 

setiap calon pusat ke simpul lainnya. 

2. Data Bobot 

Bobot simpangan ditentukan oleh besarnya kebutuhan pelayanan. 

Pengukuran bobot dari suatu simpangan tersebut sangat tergantung pada 

permasalahan yang sedang diselidiki, dalam penelitian ini bobot yang 

dipakai adalah jumlah penduduk dan luas wilayah. Selain itu juga dengan 

mengasumsikan bahwa bobot di tiap kecamatan adalah sama. 
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1.9.3.2. Analisis Skalogram  

Untuk mengetahui lokasi optimal pusat pemerintahan Kabupaten Buton 

Tengah berdasarkan ketersediaan sarana dan prasarana pembangunan digunakan 

pendekatan analisis skalogram. Analisis Skalogram merupakan metode yang 

digunakan untuk mengetahui hierarki atau orde pusat-pusat pemukiman atau 

wilayah berdasarkan fasilitas yang dimilikinya. Dengan menggunakan metode 

skalogram semua nama pusat wilayah, jumlah penduduk, jumlah jenis dan sarana 

pelayanan dicatat dalam sebuah format matriks. Menurut Riyadi dan Bratakusumah 

(2005) dalam Burhanuddin (2007), metode skalogram adalah metode paling 

sederhana  yang dapat digunakan untuk melakukan analisis fungsi wilayah, karena 

hanya menunjukkan daftar dari komponen-komponen pendukungnya. Komponen-

komponen yang dibutuhkan  biasanya meliputi : 

1. Data pemukiman wilayah yang ditinjau; 

2. Jumlah penduduk/populasi masing-masing pemukiman; 

3. Data fungsi/fasilitas pelayanan yang terdapat pada setiap pemukiman. 

Berdasarkan daftar tersebut, dapat dihitung rasio dari jumlah fungsi 

pelayanan yang ada dengan jumlah penduduk, baik dalam skala kabupaten maupun 

skala setiap wilayah/kecamatan. 

Pengisian daftar skalogram  untuk setiap kolom/baris fungsi dilakukan 

dengan menggunakan angka-angka sesuai dengan jumlah fungsi  masing-masing di 

lapangan, sehingga kuantitas dan kualitas data olahan yang diperoleh lebih 

representatif. Pengolahan data pada matrik fungsi (daftar skalogram) dilakukan 

melalui perhitungan detail dengan teknik pembobotan dan pemberian ranking. 

Contoh matriks skalogram dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2. Matriks Skalogram 

No. Kecamatan 
Jumlah 

Penduduk 
Jenis Prasarana 

∑ Jenis 

Prasarana 

∑ Unit 

Prasarana 
Ranking 

1   SD RS ... dst    

2          

....          

dst          

∑ Jenis Prasarana     

∑ Unit Prasarana     

Penyebaran (%)     

Ranking     

Diolah dari Berbagai Sumber 

 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam metode skalogram ini adalah:  

1. Bagian-bagian dari suatu wilayah disusun berdasarkan peringkat jumlah 

penduduk.  

2. Wilayah-wilayah tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah dan jenis 

fasilitas yang dimiliki.  

3. Fasilitas-fasilitas disusun urutannya berdasarkan jumlah wilayah yang 

memiliki fasilitas tersebut.  

4. Peringkat jenis fasilitas tersebut disusun urutannya berdasarkan jumlah total 

unit fasilitas. 

Kemudian peringkat wilayah disusun urutannya berdasarkan jumlah total 

fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing wilayah tersebut. 

 

1.10. Batasan Operasional 

Wilayah  adalah suatu permukaan yang luas, yang dihuni manusia yang 

melakukan interaksi kegiatan dengan sumberdaya alam, sumberdaya modal, 

sumberdaya teknologi, sumberdaya kelembagaan, dan sumberdaya pembangunan 

lainnya untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi masyarakat 

(Adisasmita, 2011: 59). 
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Pengembangan Wilayah adalah merupakan ilmu yang mempelajari 

bagaimana suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang menuju kondisi yang lebih 

baik. (Muta’ali, 2011: 22).  

Kota adalah tempat konsentrasi penduduk dan kegiatannya, sebagai pusat 

perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat 

pemukiman atau daerah modal (Tarigan, 2004: 144). 

Teori lokasi adalah adalah ilmu yang menelidiki tata ruang (spatial older) 

kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-

sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap 

keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial 

(Tarigan, 2005: 7) 

Model gravitasi (gravity model) adalah model yang banyak digunakan 

dalam perencanaan wilayah yang digunakan untuk melihat besarnya daya tarik dari 

suatu potensi yang berada pada suatu lokasi di bandingkan dengan lokasi lain 

disekitanya (Tarigan, 2005: 104). 

Metode skalogram adalah metode yang digunakan untuk mengukur hirarki 

atau ranking/tingkatan di suatu wilayah berdasarkan fasilitas/sarana dan prasarana 

yang dimilikinya. 

 


