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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Geografi merupakan ilmu yang menerangkan keragaman berbagai tempat 

(diversification of places) yang kemudian disebut sebagai wilayah-wilayah 

(regions), membandingkan dengan wilayah-wilayah lain, dan mencari kaidah-

kaidah umum serta generalisasi yang dapat menerangkan proses-proses yang 

terjadi dalam wilayah tersebut (Dov Nir, 1990). Dari pengertian tersebut, dapat 

kita fahami bahwa ciri ilmu geografi adalah menggunakan konsep pewilayahan 

untuk mendeskripsikan proses-proses yang terjadi di suatu wilayah dengan 

membandingkan wilayah-wilayah yang ada dengan wilayah lainnya. 

Proses pembangunan perkotaan atau daerah tidak lepas dari perencanaan, 

karena perencanaan merupakan dasar dari pembangunan suatu wilayah. Tanpa 

perencanaan proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar dan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh pemerintah maupun masyarakat. Perencanaan tata 

ruang adalah solusi bagi permasalahan pembangunan wilayah, dalam hal 

perbedaan tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah serta adanya 

perbedaan tingkat pendapatan serta kemakmuran. Kesenjangan yang biasanya 

tajam antara kota besar sebagai pusat pendidikan, perdagangan, pelayanan 

kesehatan, administrasi pemerintah (sosial ekonomi) dengan wilayah lain di 

sekitarnya (Rondinelli, 1985). 

Konsep pewilayahan pembangunan diterapkan untuk mengatasi kesenjangan 

ekonomi yang terjadi antar wilayah. Perumusan konsep pewilayahan dalam 

pembangunan dimaksudkan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam suatu 

wilayah, sehingga wilayah dengan potensi sumber daya yang lebih besar dapat 

memacu pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. 

Permasalahan kesenjangan antar wilayah merupakan masalah pokok yang 

dihadapi dalam pembangunan di Negara-negara Dunia Ketiga, salah satunya 

Indonesia. Selain ketimpangan wilayah, proporsi penduduk, kehidupan 
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perekonomian dibidang pertanian yang masih besar dan sistem kelembagaan 

ekonomi yang masih belum mantap juga menjadi permasalahan pembangunan 

(Muta’ali, 2011). Ketimpangan itu terlihat dari tidak meratanya hasil-hasil 

pembangunan, baik berupa infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, sehingga ada wilayah yang perkembanganya sangat maju tapi masih 

banyak juga wilayah yang terbelakang. 

Tidak homogenya kondisi suatu daerah dengan daerah lainnya 

menyebabkan perbedaan kesempatan ekonomi daerah, sehingga perkembangan 

daerah satu dengan daerah lainya tidak sama (Muta’ali, 2011). Perkembangan 

suatu wilayah sangat terkait dengan sarana dan prasarana wilayah termasuk 

perkembangan sumber daya manusia. Pusat perkembangan yang biasanya juga 

berfungsi sebagai pusat pelayanan, biasanya mempunyai sarana dan prasarana 

yang lebih besar kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan perananya yang harus 

mampu memberikan pelayanan bagi wilayah sekitarnya.  

Kabupaten Madiun memiliki potensi besar dalam bidang pertanian karena 

sebagian besar penduduknya bekerja pada bidang pertanian sehingga sumbangsih 

terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nya dari sektor pertanian, 

berbeda dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi strategis dibidang 

industri karena terletak di antara Jawa Tengah dan Bali sehingga menjadi pusat 

pertumbuhan industri dan perdagangan. Kinerja perekonomian Kabupaten Madiun 

selama periode 2009-2012 cukup baik, terlihat dari laju pertumbuhan PDRB yang 

selalu meningkat dari tahun ke tahun dan lebih tinggi dari PDRB Nasional namun 

pertumbuhannya masih di bawah pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur dari 

tahun 2010-2012 (Gambar 1.1).  
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Gambar 1.1 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten 

Madiun, Provinsi Jatim dan Nasional Tahun 2009-2012 

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013) 

Pada tahun 2009 pertumbuhan PDRB Kabupaten Madiun lebih tinggi 

dibandingkan pertumbuhan PDRB Jawa Timur maupun Nasional namun tahun 

2010-2012 lebih rendah. Keadaan ini tidak lepas dari daerahnya yang masih 

bergantung pada sektor pertanian yang memiliki karakter pertumbuhan yang 

lambat, berbeda dengan Jawa Timur yang memiliki potensi pada sektor industri 

dan perdagangan dicirikan dengan pertumbuhan yang relatif cepat dan stabil. 

Pembangunan dan perkembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh masalah-

masalah kependudukan yang terjadi di suatu wilayah (Muta’ali, 2011). 

Permasalahan kependudukan di Kabupaten Madiun tercermin dalam nilai Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM), dimana IPM Kabupaten Madiun meskipun dari 

tahun 2009-2013 mengalami peningkatan namun masih di bawah IPM Jawa 

Timur dan Nasional, ini menunjukkan pembangunan manusia di Kabupaten 

Madiun belum begitu berhasil, sehingga kualitas hidup masyarakatnya masih 

lebih rendah dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Jawa Timur. (Gambar 

1.2) (Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, 2015). 
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Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa 

Timur dan Nasional Tahun 2009-2013 

(Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014) 

Keadaan ini tidak lepas dari kesenjangan pembangunan infrastruktur 

pelayanan masyarakat di masing-masing wilayah Kecamatan, dari ketersediaan 

infrastruktur pelayanan ekonomi masih terdapat lima wilayah Kecamatan yang 

belum memiliki pasar tradisional namun ada wilayah yang memiliki lima pasar 

tradisional, meskipun wilayah yang tidak memiliki pasar tradisional telah 

ditunjang dengan pasar desa. Infrastruktur pendidikan juga sama, masih ada satu 

wilayah Kecamatan yang tidak ada sama sekali Sekolah Menengah Atas atau 

sederajat, dan ada tiga wilayah yang hanya memiliki satu namun ada wilayah yang 

sampai memiliki lebih dari 10 Sekolah Menengah Atas atau sederajat bahkan di 

Kabupaten Madiun tidak ada satupun Perguruan Tinggi, lihat Gambar 1.3 

(Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, 2015). 

Infrastruktur jalan di Kabupaten Madiun cukup memprihatinkan dimana 

kondisi jalan yang baik sepanjang 296,36 Km sedangkan yang rusak sepanjang 

235,28 Km. Selain itu masih ada 3,44 % rumah yang tidak layak huni (Rencana 

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, 2015). 
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Gambar 1.3 Sarana Perekonomian, Pendidikan dan Kesehatan Dirinci 

Perkecamatan di Kabupaten Madiun Tahun 2013 

(Sumber : Madiun Dalam Angka, 2014 dan analisis data oleh Penulis , 2016) 

Pemerintahan Kabupaten Madiun secara resmi berada di Kota Madiun 

berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten 

di Jawa Timur, namun dalam perkembangannya Kota Madiun yang semula 

merupakan wilayah tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, 

telah menjadi daerah Kota Besar yang Otonom dan terpisah dari Kabupaten 

Madiun berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogjakarta. Setelah dikeluarkanya kebijakan 

ini sayangnya Pemerintahan Kabupaten Madiun masih tetap berada di Kota 

Madiun sehingga Kabupaten Madiun tidak memiliki Ibukota Kabupaten. 

Pada tahun 2009 Bupati Madiun dengan alasan untuk mendekatkan 

pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 

Madiun, mengusulkan kepada DPRD Kabupaten Madiun dengan surat Nomor 

135.7/335/402.011/2009 tanggal 6 November 2009, dan disetujui DPRD melalui 
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diteruskan melalui surat Bupati Madiun Nomor 135.7/375/402.011/2009 tanggal 

15 Desember 2009 kepada Gubernur Jawa Timur, serta surat Gubernur Jawa 

Timur Nomor 135/844/011/2010 tanggal 18 Januari 2010 kepada Mentri Dalam 

Negeri dan secara resmi pemerintahan Kabupaten Madiun berpindah ke 

Kecamatan Mejayan pada tanggal 6 Juni tahun 2010 melalui Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu 

Kota Kabupaten Madiun dari Kota Madiun Ke Kecamatan Mejayan Kabupaten 

Madiun, Provinsi Jawa Timur. Metode yang digunakan dalam pemilihan Ibukota 

Kabupaten Madiun sendiri ada tiga yaitu analisis kebutuhan lahan, analisis sosial 

budaya mencangkup kelayakan lokasi dan kelayakan aspek sosial budaya  serta 

analisa teknis ( Laporan Akhir Feasibility Studi Pembangunan Kantor 

Pemerintahan Kabupaten Madiun, 2010). 

Menurut Sarundajang (1997), berkaitan dengan pembangunan Indonesia 

Ibukota Kabupaten memiliki beberapa fungsi, yaitu: 

1. Pendorong ekonomi daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi 

perekonomian nasional dan regional.  

2. Sebagai kota penyangga yang diharapkan akan mampu mengurangi arus 

migrasi langsung ke kota-kota besar, metropolitan, dan megapolitan.   

3. Sebagai pusat pertumbuhan yang berfungsi untuk merangsang perkembangan 

daerah perdesaan.   

Sedangkan menurut Yunus (2005), kota memiliki empat fungsi dasar, yaitu:  

1. Pusat pelayanan terhadap wilayah belakang.  

2. Pusat komunikasi antar wilayah.  

3. Pusat produksi barang-barang.  

4. Merangsang perkembangan daerah sekitar.  

Secara umum kota merupakan bentuk pemukiman penduduk yang berfungsi 

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan sosial (Yunus, 2005). 

Fungsi utama kota adalah memberikan pelayanan kepada wilayah belakangnya 

(hinterland services). Sebagai elemen sentra dan bagian dari strategi 
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pengembangan wilayah, maka penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun 

hendaknya dilandasi dengan pemahaman yang baik terhadap kondisi wilayah 

Kabupaten Madiun.  

Melihat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Kabupaten Madiun 

dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional lebih rendah serta 

mengetahui fungsi utama Ibukota Kabupaten adalah  memberikan pelayanan bagi 

wilayah belakangnya seharusnya wilayah Kecamatan yang dipilih menjadi 

Ibukota Kabupaten Madiun merupakan wilayah yang memiliki infrastruktur 

dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik dibandingkan wilayah lainya.  

Sebagaimana uraian di atas, Kecamatan Mejayan sebagai Ibukota 

Kabupaten Madiun yang seharusnya menjadi pusat perkembangan sekaligus pusat 

pelayanan memiliki kuantitas dan kualitas yang lebih baik dibandingkan Wilayah 

Kecamatan lain di Kabupaten Madiun, namun wilayah ini belum memiliki 

infrastruktur yang memadai (Gambar 1.3). Maka dari itu peneliti ingin 

mengetahui apakah ada faktor-faktor yang memang layak menjadikan Kecamatan 

Mejayan dipilih sebagai Ibukota Kabupaten Madiun dan bagaimana tingkat 

kelayakan Kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Madiun dengan 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perkembangan dan Daya 

Dukung Wilayah untuk Evaluasi Penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten 

Madiun Jawa Timur 2005 - 2014” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Kabupaten Madiun sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur 

berdasarkan RTRW Kabupaten Madiun (2009-2029), dimana sumbangsih terbesar 

PDRB-nya yaitu dari sektor pertanian mencapai 34,46 % kemudian disusul sektor 

perdagangan, industri, dan jasa sebesar 34,44 % pada tahun 2012. 

Secara spasial letaknya yang sangat strategis yaitu dilewati jalur Surabaya-

Yogyakarta dan dilewati jalur Kereta Api lintas selatan Pulau Jawa. Akan tetapi 

masih tebelakang dibandingkan wilayah lain di Jawa Timur selain itu pemindahan 
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Ibukota Kabupaten Madiun ke Kecamatan Mejayan dimana dari segi ketersediaan 

infrastruktur masih kurang memadai dibandingkan dengan wilayah lain maka hal 

yang menjadi pertanyaan adalah : 

1. Bagaimana variasi spasial tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah di 

Kabupaten Madiun tahun 2005 - 2014 ?. 

2. Wilayah Kecamatan manakah yang paling layak sebagai Ibukota Kabupaten 

Madiun ?.  

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Menganalisis variasi spasial tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah 

di Kabupaten Madiun tahun 2005 - 2014. 

2. Menentukan dan mengevaluasi Wilayah Kecamatan yang paling layak sebagai 

Ibukota Kabupaten Madiun. 

 

1.4. Kegunaan 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dari Fakultas Geografi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si). 

2. Sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

penentuan lokasi pusat pemerintahan. 

3. Memberikan sumbangsih pemikiran kepada Pemerintah Daerah sebagai bahan 

pertimbangan dan rekomendasi untuk mengevaluasi kebijakan dalam strategi 

pembangunan. 

4. Sebagai evaluasi dalam menentukan pertimbangan-pertimbangan yang 

digunakan untuk menentukan lokasi suatu aktifitas maupun obyek. 
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1.5. Tinjauan Pustaka 

1.5.1. Konsep Wilayah  

Wilayah menurut UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang adalah 

ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait 

kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

atau aspek fungsional.  Sedangkan Isard (1975), mengungkapkan bahwa suatu 

wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu. 

Menurutnya wilayah merupakan suatu area yang memiliki arti karena adanya 

masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional 

memiliki interest di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena 

menyangkut permasalahan sosial ekonomi. 

Pengertian wilayah sangat penting untuk diperhatikan apabila berbicara 

mengenai program-program pembangunan yang berkaitan dengan pengembangan 

wilayah. Pengembangan wilayah memiliki cakupan yang luas yaitu menelaah 

keterkaitan antar wilayah. Namun perspektif seseorang mengenai keterkaitan 

suatu wilayah sangat tergantung pada cakupan wilayah perencanaan dan 

pengelolaan bisa mencangkup wilayah administratif politis maupun wilayah 

fungsional. (Rustiadi, dkk, 2009). 

Rustiadi, dkk, (2009) wilayah didefinisikan sebagai unit geografis dengan 

batas-batas yang spesifik (tertentu), dimana bagian -bagian dari wilayah tersebut 

(sub wilayah) satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Istilah wilayah 

mengacu pada pengertian unit geografis, dalam hal ini wilayah didefinisikan 

sebagai suatu unit geografis dengan batas-batas tertentu dimana komponen-

komponen di  dalamnya memiliki keterkaitan dan hubungan fungsional satu 

dengan yang lainya. Dari definisi tersebut tidak ada batasan spesifik dari suatu 

wilayah. Batasannya lebih bersifat “meaningful” untuk perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring, pengendalian maupun evaluasi. 

Sedangkan menurut Murty (2000), wilayah didefinisikan sebagai suatu area 

geografis, teritorial atau tempat, yang dapat berwujud suatu Negara, Negara 
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Bagian, Provinsi, distrik (Kabupaten), dan suatu tempat atau area, melainkan 

merupakan suatu kesatuan ekonomi, politik, sosial, administrasi, iklim hingga 

geografis, sesuai dengan tujuan pembangunan atau kajian. Johnston (1997) 

memandang  wilayah sebagai bentuk istilah teknis klasifikasi spasial dan 

merekomendasikan dua tipe wilayah ; pertama wilayah formal dan kedua yaitu 

wilayah fungsional atau nodal. Richardson (1969), Hagget, Cliff dan Frey (1977) 

mengenai tipologi wilayah membaginya ke dalam tiga kategori yaitu wilayah 

homogen, wilayah nodal dan wilayah perencanaan (Rustiadi, dkk, 2009).  

Pengklasifikasian konsep wilayah tersebut ternyata kurang mampu menjelaskan 

keragaman konsep wilayah yang ada. Sehingga Blair (1991), memandang konsep 

wilayah nodal terlalu sempit untuk menjelaskan fenomena yang ada dan 

cenderung menggunakan konsep wilayah fungsional, yakni konsep wilayah yang 

lebih luas. Lebih lanjut Blair cenderung mengistilahkan wilayah perencanaan 

sebagai wilayah administratif  

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor penyebab homogenitas wilayah. 

Secara umum terdiri atas penyebab alamiah dan penyebab artifisial. Faktor 

alamiah yang dapat menyebabkan homogenitas wilayah adalah kelas kemampuan 

lahan, iklim, dan berbagai faktor lainnya. Sedangkan homogenitas yang bersifat 

artifisial adalah homogenitas yang didasarkan pada pengklasifikasian berdasarkan 

aspek tertentu yang dibuat oleh manusia. Contoh wilayah homogen artifisial 

adalah wilayah homogen atas dasar kemiskinan (peta kemiskinan). Karena pada 

umumnya wilayah homogen sangat dipengaruhi oleh potensi sumberdaya alam 

dan  permasalahan spesifik yang seragam, maka menurut Rustiadi, dkk, (2009),  

wilayah homogen sangat bermanfaat dalam:  

1. Penentuan sektor basis perekonomian wilayah sesuai dengan potensi/daya 

dukung utama yang ada (comparative advantage).  

2. Pengembangan pola kebijakan yang tepat sesuai dengan permasalahan masing-

masing wilayah. 

Konsep wilayah nodal didasarkan atas asumsi bahwa suatu wilayah 

diumpamakan sebagai suatu “sel hidup” yang mempunyai plasma dan inti. Inti 
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(pusat simpul) adalah pusat-pusat pelayanan/permukinan sedangkan plasma 

adalah daerah belakang (hinterland) yang mempunyai sifat-sifat tertentu dan 

mempunyai hubungan fungsional (Rustiadi, dkk, 2009). Pusat wilayah berfungsi 

sebagai:   

1. Tempat terkonsentrasinya penduduk (pemukiman).  

2. Pasar bagi komoditi -komoditi pertanian maupun industri.   

3. Pusat pelayanan terhadap daerah hinterland.  

4. Lokasi pemusatan industri manufaktur yang diartikan sebagai 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.   

3. Daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur umumnya terdapat 

suatu interdependensi antara inti dan plasma. Secara  historik, pertumbuhan 

pusat-pusat atau kota ditunjang oleh  hinterland yang baik.  

4. Penjaga fungsi - fungsi keseimbangan ekologis. 

Konsep wilayah yang terakhir adalah wilayah perencanaan, yaitu wilayah 

yang dibatasi berdasarkan kenyataan terdapatnya sifat-sifat tertentu pada wilayah 

tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun artifisial dimana keterkaitannya 

sangat   menentukan, sehingga perlu perencanaan secara integral. Sebagai contoh, 

secara alamiah suatu daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang 

terbentuk dengan matrik dasar kesatuan hidrologis yang perlu direncanakan secara 

integral. Sedangkan secara artifisial wilayah Jabotabek yang mempunyai 

keterkaitan faktor-faktor sosial ekonomi yang cukup signifikan juga perlu 

direncanakan secara integral. Namun cara klasifikasi konsep wilayah seperti di 

atas ternyata kurang mampu menjelaskan kompleksitas atau keragaman konsep-

konsep wilayah yang ada.   

Menurut Rustiadi, dkk, (2009), pemahaman  wilayah  dapat dilihat seperti 

pada Gambar 1.4. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa wilayah merupakan 
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suatu sistem yang mempunyai keterkaitan fungsional yang berbeda, namun 

sayangnya pendekatan perencanaan dan pengelolaan wilayah seringkali lebih 

didasarkan pada aspek administrasi-politik dari pada aspek keterkaitan wilayah 

sebagai sebuah sistem. 

 

                    Konsep Alami Deskriptif                    Konsep Non Alamiah 

Gambar 1.4 Sistematika Konsep-Konsep Pembagian Wilayah 

(Sumber : Rustiadi, dkk, 2009).  

Wilayah administratif-politis adalah wilayah perencanaan/pengelolaan yang 

memiliki landasan yuridis-politis yang paling kuat (Rustiadi, dkk, 2009). Konsep 

ini ada berdasarkan kenyataan bahwa wilayah berada dalam suatu kesatuan politis 

yang umumnya dipimpin oleh suatu sistem birokrasi atau sistem kelembagaan 

dengan otonomi tertentu. Wilayah yang dipilih tergantung dari jenis analisis dan 

tujuan perencanaanya. Sering kali wilayah administratif ini disebut sebagai 

wilayah otonomi. Artinya wilayah yang memiliki suatu otoritas melakukan 

keputusan dan kebijaksanaan sendiri dalam pengelolaan sumberdaya-sumberdaya 

di dalamnya. Jadi Wilayah administratif merupakan wilayah yang dibatasi atas 
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Nodal

Desa-kota

Budidaya- Lindung

Sistem 
Kompleks

Sistem Ekonomi

Sistem Ekologi

Sistem Sosial-
politik

Perencanaan/

Pengelolaan

Wilayah Perencanaan Khusus: Kapet, Jabodetabekjur

Wilayah Administratif-Politis: Provinsi, Kab, Des
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dasar kenyataan bahwa wilayah tersebut berada dalam batas-batas pengelolaan 

administrasi/tatanan politis tertentu. 

Secara historis, pembentukan wilayah-wilayah administratif  pada mulanya 

sangat memperhatikan kesatuan sistem sosial, ekonomi dan ekologinya. Wilayah 

administrasi yang efektif seyogyanya sekaligus merupakan sistem sosial, ekonomi 

dan ekologi yang efektif pula.  

Konsep wilayah yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep wilayah 

Perencanaan/Pengelolaan yaitu wilayah Administratif-Politis sedangkan 

pemilihan wilayah Kecamatan yang akan menjadi Ibukota Kabupaten didasarkan 

atas dasar, sebagai berikut : 

1. Tingkat perkembangan wilayah Kecamatan. 

2. Daya dukung wilayah Kecamatan. 

 

1.5.2. Teori Lokasi Dan Perkembangan Wilayah  

1.5.2.1. Teori Tempat Sentral 

  Menurut Djojodipuro (1992), Teori Tempat Sentral diperkenalkan pada 

tahun 1933 oleh Walter Christaller yang dikenal dengan central place theory. 

Teori ini menerangkan hirarki aktivitas jasa dari tingkat yang paling bawah yang 

terdapat di kota kecil hingga kota besar. Kota besar memiliki banyak ragam jenis 

kegiatan jasa dengan skala besar, makin kecil sebuah Kota maka akan makin 

sedikit pula ragam kegiatan jasa dan makin kecil skala pelayanannya. Sejalan 

dengan hirarki jasa yang dimiliki, maka akan diperoleh suatu susunan hirarki 

berbagai kota pusat kegiatan di suatu daerah.  

Setiap kegiatan pelayanan dari tempat sentral mempunyai batas ambang 

penduduk dan jangkauan pasar. Batas ambang penduduk atau  treshold population 

adalah jumlah penduduk minimum yang dibutuhkan untuk dapat mendukung 

suatu penawaran jasa pelayanan. Jika jumlah penduduk di bawah batas ambang 

tersebut, maka kegiatan  pelayanan dari sektor yang dimaksud tidak akan dapat 

disediakan. Jangkauan pasar atau  market range  suatu aktivitas jasa adalah jarak 
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yang rela ditempuh seseorang untuk mendapatkan jasa yang dibutuhkannya. 

Apabila jarak tempuh semakin jauh, maka konsumen akan memilih alternatif lain 

yang lebih terjangkau untuk memperoleh jasa yang sama.  

  Menurut Hanafiah (1989), untuk menerangkan distribusi aktivitas di suatu 

daerah, teori tempat sentral menyederhanakan keadaan melalui asumsi: 

1. Daerah yang bersangkutan merupakan daerah yang sama datar dengan 

penyebaran sumberdaya alam dan penduduk yang terdistribusi merata. 

2. Penduduk tersebut memiliki mata pencaharian yang sama, seperti bertani.  

Konsep dasar dari teori tempat sentral yang dikembangkan oleh Christaller 

tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Wilayah yang dilayani oleh tempat sentral adalah wilayah komplementer bagi 

tempat sentral.  

2. Tempat sentral mempunyai kegiatan sentral, yaitu yang melayani wilayah 

terluas yang disebut tempat sentral orde tertinggi, sedangkan tempat sentral 

yang melayani wilayah lebih kecil disebut tempat sentral orde rendah.  

3. Batas pelayanan dari setiap kegiatan sentral digambarkan sebagai batas 

jangkauan dari komoditi tersebut.  

4. Permintaan terhadap komoditi dari tempat sentral tersebut tergantung secara 

timbal balik pada distribusi dan variasi kondisi sosial-ekonomi penduduk serta 

konsentrasi penduduk disetiap tempat sentral.  
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5. Permintaan terhadap kegiatan di tempat sentral tergantung pada jarak dan 

usaha konsumen untuk memperoleh komoditi yang ada pada tempat sentral. 

 

Gambar 1.5 Teori Tempat Sentral 

(Sumber : Adisasmita dan Adji Adisasmita, 2011) 

Secara hierarki Central Place Theory dibagi menjadi 3 tingkatan pelayanan, yaitu: 

1. Herarkri K 3 

Merupakan pusat pelayanan pasar optimum dimana tempat sentral tersebut selalu 

menyediakan kebutuhan barang-barang pasar untuk daerah disekitarnya. 

2. Hierarki K 4 

Merupakan pusat lalu lintas/transportasi maksimum dimana tempat sentral 

tersebut menyediakan sarana dan prasarana lalu-lintas yang optimal. 

3. Hierarki K 7 

Merupakan pusat pemerintahan optimum dimana tempat sentral tersebut 

merupakan sebuah pusat pemerintahan. 

Untuk lebih mudah di dalam memahami tingkatan menurut teori ini 

perhatikan gambar 1.6 yang menggambarkan pembagian hierarki. 
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Gambar 1.6 Tiga Hierarki Pelayanan Pada Teori Tempat Sentral. 

(Sumber : Adisasmita dan Adji Adisasmita, 2011) 

Teori tempat sentral bersifat statis dan tidak memikirkan 

pola  pembangunan dimasa yang akan datang akan tetapi dasar tentang hierarki 

suatu pusat pelayanan sangat membantu dalam hal perencanaan pembangunan 

sebuah wilayah/kota. 

 

1.5.2.2. Teori Simpul Jasa Distribusi 

Seperti teori-teori pengembangan wilayah yang lain (teori tempat sentral, 

teori kutub pertumbuhan, teori wilayah inti) teori simpul jasa distribusi yang 

diungkapkan Poernomo Hadjisarosa (1981), menekankan pula pentingnya peranan 

pusat-pusat, yang selanjutnya diidentifikasikan sebagai simpul-simpul jasa 

distribusi (pada umumnya adalah kota). 

Hadjisarosa (1981) mengungkapkan pengembangan wilayah dimungkinkan 

oleh adanya pertumbuhan modal, yang bertumpu pada pengembangan sumber 

daya manusia dan sumber daya alamnya, pengembangan kedua jenis sumber daya 

tersebut berlangsung sedemikian sehingga menimbulkan arus barang. Bahan 

mentah diangkut dari daerah penghasil ke lokasi pabrik dan barang hasilnya 

diangkut dari produsen menuju kekonsumen. 

Arus barang dianggap sebagai salah satu gejala ekonomi yang paling 

menonjol, arus barang merupakan wujud fisik perdagangan antar daerah, antar 

pulau, ataupun antar negara, arus barang didukung langsung oleh jasa 

perdagangan dan jasa transportasi (keduanya merupakan jasa distribusi). Jadi jasa 
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distribusi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan 

pembangunan secara fisik, terutama jika ditinjau pengaruhnya dalam penentuan 

lokasi tempat berkembangnya berbagai kegiatan usaha dan kemudahan-

kemudahan, demikian pula fungsinya dalam proses berkembangnya wilayah. 

Hadjisarosa (1981) berpendapat bahwa kriteria yang dipilih untuk 

menyatakan tingkat pertumbuhan suatu daerah adalah tingkat kemudahan bagi 

masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan-kebutuhanya, baik berupa kebutuhan 

hidup maupun berupa kebutuhan untuk melakukan kegiatan usaha. Di kota-kota 

terdapat berbagai kemudahan. Kemudahan diartikan sebagai kesempatan untuk 

memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Semakin tinggi tingkat kemudahan pada 

suatu tempat, berarti semakin kuat daya tariknya mengundang manusia dan 

kegiatan ekonomi untuk datang ke tempat tersebut. Diantara kemudahan-

kemudahan tersebut jasa distribusi merupakan unsur yang sangat penting, oleh 

karena itu kota-kota pada umumnya merupakan pusat kegiatan usaha distribusi, 

yang selanjutnya oleh poernomo disebutnya sebagai “simpul jasa distribusi” atau 

disingkat dengan simpul. 

Interaksi simpul besar dengan simpul-simpul kecil dan daerah-daerah 

belakang lainya yang berada dalam wilayah pengaruhnya merupakan unsur yang 

penting dalam konsepsi hadjisaroso. Tingkat interaksi ditunjukkan dari tingkat 

kepadatan arus barang. Semakin kuat ciri-ciri simpul berarti semakin luas dan 

jauh jangkauan wilayah pengaruhnya. Lebih dekat dengan simpul berarti lebih 

banyak jenis barang terjangkau oleh pelayanan pemasaran, yang berarti pula lebih 

besar kesempatan yang tersedia untuk perkembangan kegiatan usaha. Interaksi 

antar simpul tersebut menunjukkan korelasi yang negatif dengan jarak. Karena 

simpul merupakan pola konsentrasi penduduk, maka dapat dikatakan bahwa 

interaksi antar simpul berkorelasi terhadap jumlah penduduk. 

Ada dua faktor penting yang harus diperhatikan dalam pemahaman peranan 

simpul-simpul menurut Hadjisarosa (1981), yaitu mengenai fungsi simpul dan 

hierarki simpul dalam sistem spasial (ketataruangan). Fungsi primer suatu simpul 

adalah sebagai pusat pelayanan jasa distribusi bagi wilayah pengembanganya atau 
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wilayah nasional (bersifat keluar), sedangkan fungsi sekundernya adalah melayani 

kehidupan masyarakat di simpul yang bersangkutan (bersifat ke dalam). 

Perbedaan fungsi simpul tersebut mencerminkan pula perbedaan dalam jenis dan 

kapasitas fasilitas yang tersedia di masing-masing simpul. 

Hierarki tiap simpul ditentukan oleh kedudukanya dalam hubungan 

fungsional antar simpul yang dicerminkan berdasar mekanisme arus distribusi 

barang, simpul orde satu tidak berada dalam sub ordinasi simpul-simpul lain.  

Simpul-simpul orde distribusi dua berada dalam subordinasi simpul orde 

distribusi satu, dan selanjutnya simpul-simpul orde distribusi III berada dalam sub 

ordinasi simpul orde distribusi II. Biasanya pada simpul-simpul yang lebih tinggi 

ordenya tersedia fasilitas jasa distribusi yang lebih lengkap bila dibandingkan 

dengan simpul-simpul yang lebih rendah ordenya. Antar simpul-simpul tersebut 

baik yang memiliki orde yang sama ataupun yang berbeda terdapat keterhubungan 

dan ketergantungan. Keterhubungan dan ketergantungan dapat dilihat dari data 

arus barang dari tempat asal (origin) ke tempat tujuan (destination). Selanjutnya 

berdasarkan susunan hierarki serta keterhubungan dan ketergantungan antar 

simpul dapat ditentukan arah pengembangan pembangunan secara geografis. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7 Struktur Dasar Pengembangan Wilayah  

(Sumber : Adisasmita dan Adji Adisasmita, 2011) 

Teori tempat sentral bila dibandingkan teori simpul memiliki kelebihan 

(lebih maju), yaitu dalam hal: pertama, teori tempat sentral membagi habis seluruh 

wilayah dalam wilayah heksagonal besar, sedang dan kecil, tidak ada yang 

Orientasi 

Pengembangan 

Pembangunan 
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terlewatkan, seluruh wilayah terjangkau oleh pelayanan (dapat dikonotasikan 

sebagai wilayah administrasi). Sedangkan teori simpul membedakan antara 

wilayah administrasi dan wilayah pengembangan, wilayah pengembangan tidak 

harus selalu indentik sama dengan wilayah administrasi. Wilayah pengembangan 

memperlihatkan interaksi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dalam suatu 

wilayah pengembangan, mungkin saja lebih kecil dibandingkan wilayah 

administrasi, karena sebagian wilayahnya tidak terjangkau oleh pelayanan jasa 

distribusi. Berupa bukit yang tinggi atau jurang yang dalam, belum ada 

permukiman penduduk, tetapi dapat lebih luas dari wilayah administrasi, karena 

interaksi dengan wilayah tetangga berlangsung lancar dan intensif, yang 

dimungkinkan oleh permukaan wilayah yang datar dan tersedianya fasilitas jasa 

distribusi yang lengkap dan efektif. 

Kedua, teori tempat sentral menekankan lokasi perdagangan pada tempat 

sentral (lokasi di tengah), sedangkan menurut teori simpul, lokasi yang 

menguntungkan untuk suatu pusat pelayanan jasa distribusi adalah pada lokasi 

ujung. Keduanya menekankan pada aksesibilitas, perbedaanya teori tempat sentral 

lebih mengutamakan pelayanan perdagangan secara internal, bersifat sempit dan 

berorientasi ke dalam, sebaliknya teori simpul jasa distribusi memilih lokasi 

ujung, karena menekankan pada pelayanan internal dan eksternal, bersifat luas 

dan berorientasi ke luar. 

 

1.5.2.3.  Perkembangan Wilayah 

Secara filosofis pembangunan diartikan sebagai suatu upaya yang sistematik 

dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan 

berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling 

humanistik (Rustiadi, dkk, 2009). Dengan kata lain proses pembangunan 

merupakan proses memanusiakan manusia. Arti kata pemilihan alternatif yang sah 

dalam definisi di atas diartikan bahwasanya upaya pencapaian aspirasi tersebut 
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dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku atau dalam tatanan kelembagaan atau 

budaya yang dapat diterima. 

UNDP (1996) mendefinisikan pembangunan dan khususnya pembangunan 

manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. 

Dalam konsep tersebut penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate 

and), bukan alat, cara atau instrumen pembangunan sebagaimana yang dilihat oleh 

model formasi modal manusia (human capital formation) sedangkan upaya 

pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu. Pembangunan 

dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses perbaikan yang 

berkesinambungan atas suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan 

menuju kekehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi, serta pembangunan 

adalah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Paling 

tidak menurut Todaro (2000), pembangunan harus memenuhi tiga komponen 

dasar yang dijadikan sebagai basis konseptual dan pedoman praktis dalam 

memahami pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan (sustainance) 

memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau jati diri (self-

esteem) serta kebebasan (freedom) untuk memilih. 

Todaro (2000) berpendapat bahwa pembangunan harus dipandang sebagai 

suatu proses multidimensional yang mencangkup berbagai perubahan mendasar 

atas struktur sosial ,sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, di 

samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan 

ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Jadi pada hakekatnya 

pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau 

penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan tanpa mengabaikan keragaman 

kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial 

yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang 

serba lebih baik secara materil maupun spiritual. 

Terjadinya perubahan baik secara incrimental maupun paradigma menurut 

Anwar (2005), mengarahkan pembangunan wilayah kepada terjadinya pemerataan 

(equiti) yang mendukung pertumbuhan ekonomi (eficienci) dan keberlanjutan 
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(sustainability). Konsep pembangunan yang memperhatiak ketiga aspek tersebut, 

dalam proses perkembangannya secara evolusi dengan berjalan melintasi waktu 

yang ditentukan oleh perubahan tata nilai dalam masyarakat, seperti perubahan 

keadaan sosial ekonomi, serta realitas politik. Pembangunan dapat diartikan 

sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan suatu negara/wilayah untuk 

mengembangkan kualitas hidup masyarakatnya. Jadi pembangunan harus saling 

keterkaitan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perkembangan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis dengan 

seksama sehingga diketahui runtutan peristiwa yang timbul yang akan 

mewujudkan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dari suatu tahap 

pembangunan ketahap pembangunan berikutnya.  

Sedangkan pengertian pengembangan wilayah menurut Mulyanto (2008), 

adalah seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-

potensi wilayah yang ada untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan 

kehidupan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat disitu khususnya, dan 

dalam skala Nasioanal. 

Strategi pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan oleh karakteristik 

dan potensi yang terdapat di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sebelum 

melakukan perumusan kebijakan yang dilaksanakan perlu mengetahui tipe/jenis 

wilayahnya. Pada era otonomi daerah saat ini, maka salah satu konsep 

pengembangan wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah pengembangan 

ekonomi wilayah. Oleh karena itu, menurut Tukiyat (2002), konsep 

pengembangan ekonomi wilayah harus berorientasi pada pertumbuhan ekonomi 

wilayah dengan menggali potensi produk unggulan daerah.  Salah satu aspek yang 

perlu diperhatikan dalam kegiatan pengembangan wilayah adalah menyusun 

perencanaan wilayah.  

Menurut Tarigan (2004), perencanaan wilayah adalah perencanaan 

penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam wilayah) 

dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan 

ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan 
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perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan 

wilayah. Tata ruang wilayah merupakan landasan dan juga sekaligus juga sasaran 

dari perencanaan pembangunan wilayah. Perencanaan pembangunan wilayah 

tidak mungkin terlepas dari apa yang sudah ada saat ini di wilayah tersebut. Aktor 

pembangunannya adalah seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, 

termasuk di dalamnya pemerintah daerah serta pihak-pihak luar yang ingin 

melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Paling tidak terdapat dua peran 

pemerintah daerah yang cukup penting dalam pembangunan wilayah, yakni 

sebagai pengatur atau pengendali (regulator) dan sebagai pemacu pembangunan 

(stimulator).  

Rondinelli (1985) menyatakan bahwa indeks tingkat perkembangan suatu 

wilayah dapat dilihat secara sederhana dalam tiga indikator, yaitu: 

a. Karakteristik sosial ekonomi dan demografi diukur melalui pendapatan 

perkapita, kebutuhan fisik minimum, produk domestik regional bruto, 

investasi jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah usia harapan 

hidup, tingkat kematian bayi per 100 penduduk, jumlah fasilitas kesehatan. 

b. Kontribusi industri dan produksi pertanian diukur melalui persentase 

penyerapan tenaga kerja, jumlah perusahaan komersial, luas total lahan 

pertanian, dan produktifitas pertanian, luas lahan sawah, luas lahan pertanian 

untuk hidup layak. 

c. Transportasi diukur melalui kualitas jalan, kepadatan jalan, tipe dan panjang 

jalan. 

 

1.5.3. Pemilihan Pusat Pemerintahan (Ibukota Kabupaten) 

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah dikatakan 

bahwa pemerintah daerah terdiri dari tiga tingkatan, yaitu wilayah Provinsi, 

wilayah Kabupaten dan Kota, dan wilayah Kecamatan. Kabupaten sebagai daerah 

otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu. 

Kabupaten berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
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menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Menyinggung masalah Kota sebagai Ibukota dan Pusat Pemerintahan suatu 

wilayah tidak akan  terpisah dari pada konsep wilayah administratif-politis. Salah 

satu dari fungsi Ibukota Kabupaten adalah sebagai kota penyangga yang 

diharapkan akan mampu mengurangi arus migrasi ke kota yang berhirarki lebih 

tinggi. Kota itu sendiri merupakan tempat konsentrasi penduduk dengan berbagai 

macam variasi kegiatan dari berbagai sektor yang mempunyai tingkat spesialisasi 

tinggi. Kota terletak pada lokasi yang memiliki cukup akses, serta dipandang 

sebagai daerah modern, dinamis dan inovatif. 

Menurut Sarundajang (1997), berkaitan dengan pembangunan Indonesia 

Ibukota Kabupaten memiliki fungsi, yaitu: 

1. Pendorong ekonomi daerah yang dapat memberikan kontribusi bagi 

perekonomian nasional dan regional.  

2. Sebagai kota penyangga yang diharapkan akan mampu mengurangi arus 

migrasi langsung ke kota-kota besar, metropolitan, dan megapolitan.   

3. Sebagai pusat pertumbuhan yang berfungsi untuk merangsang perkembangan 

daerah perdesaan.   

Menurut Yunus (2005), Kota memiliki empat fungsi dasar, yaitu:  

1. Pusat pelayanan terhadap wilayah belakang.  

2. Pusat komunikasi antar wilayah.  

3. Pusat produksi barang-barang.  

4. Merangsang perkembangan daerah sekitar.  

Secara umum kota merupakan bentuk pemukiman penduduk yang berfungsi 

sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan sosial. Berdasarkan 

fungsinya sebagai pusat suatu wilayah, maka kota akan berperan sebagai pusat 

koleksi dan distribusi arus produksi, kapital, dan jasa yang memperlihatkan 

hubungan ketergantungan timbal balik (Yunus, 2005).  
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 Fungsi utama kota adalah memberikan pelayanan kepada wilayah 

belakangnya (hinterland services). Pelayanan tersebut berupa penyediaan fasilitas 

pemasaran dan pelayanan jasa yang sangat tergantung pada kemampuan kota itu 

sendiri dalam penyediaan fasilitas- fasilitas yang dibutuhkan.  

Berdasarkan Surat Mentri Dalam Negeri Nomor : Pemda 18/2/6/ tanggal 15 

Mei 1973, tentang penyusunan rencana pembangunan bagi Ibukota Kabupaten, 

mengandung pengertian bahwa semua Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 

dapat mengatur dan mengelola Ibukotanya. Beberapa aspek yang harus 

dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi Ibukota Kabupaten adalah aspek teknis, 

aspek strategis dan aspek administratif (Ilhami, 1990). 

Penjelasan dari ketiga aspek tersebut menghasilkan kriteria-keriteria dalam 

menentukan lokasi Ibukota Kabupaten, yaitu: 

a. Aspek Teknis 

Aspek teknis dalam menentukan lokasi merupakan salah satu faktor yang cukup 

penting mengingat lokasi ibukota kabupaten harus mempunyai kemudahan teknis 

dalam persediaan air, keadaan daya dukung tanah, persediaan tanah kosong dan 

lain-lain untuk mendukung kelancaran pembangunan dan mengembangkan 

ibukota kabupaten. Adapun yang termasuk aspek teknis yaitu: 

1. Kota atau lokasi yang dipilih merupakan kota yang mudah menerima 

pembangunan sebagai ibukota kabupaten seperti halnya ketersediaan lahan, 

keadaan topografi, dan kemampuan tanah dalam mendukung pembangunan 

kota. 

2. Kota atau lokasi yang dipilih sebaiknya yang memiliki persoalan terkecil 

seperti banjir, erosi, longsor, dan bencana alam lainya. 

3. Kota atau lokasi yang dipilih harus lebih baik dalam penyediaan fasilitas dan 

utilitas kota. 

b. Aspek Strategis 

Pemilihan lokasi ibukota kabupaten harus mempertimbangkan efisiensi di dalam 

spend of control pemerintah dan harus dikaitkan dengan kebijaksanaan 

pembangunan regional, aspek kendali pemerintah ini menyangkut kemudahan 
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hubungan dari lokasi menuju pusat-pusat kecamatan atau pusat kegiatan, 

sedangkan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan regional adalah 

menyangkut strategi pembangunan kota-kota dan wilayah di kabupaten yang 

bersangkutan dalam jangka waktu yang panjang, dimana yang termasuk aspek ini 

adalah:   

1. Kota atau lokasi yang dipilih mempunyai kemampuan tumbuh dan 

berkembang, baik dalam pengertian sekarang maupun yang akan datang. 

Faktor yang harus diperhitungkan dalam hal ini terdiri dari faktor yang 

menunjang pertumbuhan ekonomi potensial yang dimiliki baik potensi 

sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. 

2. Kota atau lokasi yang dipilih harus dapat berperan sebagai pusat 

pengembangan wilayah, baik untuk menciptakan pembangunan wilayah 

maupun untuk menciptakan pemerataan perkembangan yaitu sebagai pusat 

pengembangan wilayah yang relatif kurang berkembang. Faktor yang dapat 

dilihat dalam hal ini adalah hirarki kota-kota yang ada dengan melihat 

kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, jumlah fasilitas serta tingkat 

daya hubungnya. 

3. Kota atau lokasi yang dipilih hendaknya tidak bertentangan dengan strategi 

pengembangan kota-kota dalam lingkup yang lebih luas, tapi merupakan 

pengisian dari konsep tersebut. 

c. Aspek Administratif 

Pemilihan lokasi ibukota harus mempertimbangkan kemudahan pengelolaanya, 

kemampuan pembiayaanya, aspek hukum, hankamnas dan lain-lain. Berkaitan 

dengan aspek hukum, penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan 

pembangunan, aspek ini terdiri dari: 

1. Kota atau lokasi yang dipilih memiliki total jarak fisik yang terkecil agar 

mudah terjangkau dari seluruh wilayah untuk kelancaran dalam 

penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Kota atau lokasi yang dipilih tidak terlalu dekat dengan pusat kecamatan agar 

dapat lokasi ini dapat menjalankan fungsinya. Jadi sebaiknya kota atau lokasi 
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yang dipilih mudah dijangkau dari seluruh wilayah kabupaten untuk 

pelayanan kepada masyarakat. 

Pada dasarnya Ibukota Kabupaten memiliki fungsi yang kompleks, hal ini 

karena ibukota merupakan Pusat Administrasi Pemerintahan, pusat kegiatan 

perdagangan, pusat jasa serta pusat kebudayaan. Penentuan suatu kota kecamatan 

sebagai Pusat Kabupaten bermula karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi atau 

kebudayaan, baru kemudian fungsinya ditambah sebagai Pusat Administrasi 

Pemerintahan bagi daerah sekitarnya dan hal seperti ini merupakan karakter 

umum dari pertumbuhan ibukota suatu wilayah (Mc. Gee, 1976 di dalam 

Muta’ali, 2011). 

Ibukota Kabupaten dengan fungsinya sebagai pusat administrasi 

pemerintahan berkaitan erat juga sebagi pusat pelayanan bagi masyarakat. Sektor 

pemerintahan di sini harus dapat secara dominan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tersebut mengikuti 

hirarki administrasi pemerintahan sehingga antara Pusat Pemerintahan dengan 

pusat pelayanan masyarakat terkait erat. Lokasi antar keduanya sangat 

mempengaruhi keduanya, semakin dekat jarak kedua lokasi tersebut maka 

semakin mudah peluang bagi masyarakat untuk dapat memperoleh apa yang 

diinginkan terhadap lokasi tersebut. Pusat pemerintahan tersebut terjadi karena 

permintaan masyarakat akan pelayanan-pelayanan pemerintah yang tidak dapat 

mereka hasilkan sendiri, oleh semua golongan masyarakat yang berharap banyak 

untuk dapat memperoleh pelayanan pemerintahan tersebut. (Mc. Leen, Marry, 

1959 di dalam Muta’ali, 2011). 

 

1.5.4. Penelitian Sebelumnya 

Doni Tri Prasetyo (2009) melakukan penelitian terhadap perkembangan 

wilayah di Kabupaten Kudus dengan judul ”Analisis Perkembangan Wilayah Di 

Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997 dan 2007” untuk 

mengetahui perbedaan perkembangan wilayah antara pusat wilayah kabupaten 
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dengan kecamatan pendukung dan mengetahui prioritas pembangunan di 

Kabupaten Kudus melalui analisis data sekunder. Dari penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh hasil bahwa: 

1. Perbedaan nilai variabel yang menyebabkan tingkat perkembangan wilayah 

antara wilayah yang masuk kategori maju dengan tertinggal cukup mencolok, 

kecamatan yang mengalami perkembangan cepat hanya kecamatan kota. Ini 

berarti kesenjangan Pusat Kota dengan wilayah pendukungnya masih tinggi. 

2. Wilayah-wilayah yang menjadi prioritas satu untuk dikembangkan dalam 

konteks mereduksi fenomena kesenjangan wilayah meliputi Kecamatan 

Undaan. 

Penelitian lain yang di lakukan oleh Teuku Iskandar Mirza (2006), terhadap 

Penentuan Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Kabupaten Aceh Timur 

berdasarkan Perkembangan Wilayah, Aksesibilitas dan Persepsi Pemangku 

Kepentingan untuk (1) mengidentifikasi hirarki pusat-pusat aktivitas dan 

keberadaan kota kecil dan menengah yang dapat menunjang pembangunan 

wilayah di Kabupaten Aceh Timur (2) menentukan lokasi yang optimal untuk 

pusat pemerintahan dan pelayanan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan 

aksesibilitas dan tingkat perkembangan kecamatan dan (3) menggali persepsi dari 

pengambil kebijakan dan masyarakat terhadap penentuan pusat pemerintahan 

Kabupaten Aceh Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: (1) analisis skalogram, (2)  location-allocation models spatial interaction 

analysis (p-median problem), (3) analytical hierarchy process (AHP) , (4) actor-

oriented analysis, dan (5) analisis deskriptif. Penelitian ini memperoleh hasil 

bahwa: 

1. Kecamatan-kecamatan yang berhirarki tinggi dengan kota-kota menengah 

adalah kecamatan yang dilintasi oleh jalan nasional atau trans Sumatera, 

sedangkan yang jauh dari  jalan nasional berada pada hirarki rendah.  

2. Pengembangan wilayah Kabupaten Aceh Timur dapat dikembangkan dengan 

konsep wilayah nodal, yaitu Idi sebagai pusat pelayanan hirarki I yang akan 

melayani seluruh wilayah Kabupaten Aceh Timur, Peureulak dan Simpang 
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Ulim sebagai pusat pelayanan hirarki II yang akan melayani wilayah timur dan 

barat Kabupaten Aceh Timur.  

3. Idi adalah  lokasi  optimal  pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Timur.   

Penelitian ini sendiri dilakukan terhadap Pemerintahan Kabupaten Madiun 

dengan judul “Analisis Perkembangan dan Daya Dukung Wilayah untuk Evaluasi 

Penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur Tahun 

2005-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui variasi spasial tingkat 

perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun tahun 2005– 

2014, Menentukan Wilayah Kecamatan yang paling layak sebagai Ibukota 

Kabupaten Madiun serta Mengevaluasi kelayakan Wilayah Kecamatan Mejayan 

sebagai Ibukota Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu metode evaluasi lebih tepatnya evaluasi sumatif, sedangkan 

metode analisis datanya yaitu analisis nonspasial dengan menggunakan tabel, 

grafik, skoring dan pengklasifikasian , matching, dan perbandingan eksisting 

dengan standar; analisis deskriptif; dan analisis spasial dengan menggunakan 

Sistem Informasi Geografis. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu : 

1. Variasi spasial tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten 

Madiun tahun 2005 - 2014. 

2. Menentukan dan mengevaluasi Wilayah Kecamatan yang paling layak sebagai 

Ibukota Kabupaten Madiun. 
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Tabel 1.1 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

No 
Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

1 

Donny 

Tri 

Prasetya 

(2009) 

 

Analisis Perkembangan 

Wilayah Di Kabupaten 

Kudus Propinsi Jawa 

Tengah Tahun 1997 dan 

2007 

- Mengetahui perbedaan perkembangan 

wilayah antara pusat wilayah 

kabupaten dengan kecamatan 

pendukung. 

- Mengetahui prioritas pembangunan di 

kota kudus. 

Analisis Data 

Sekunder 

- Perbedaan nilai variabel yang menyebabkan tingkat 

perkembangan wilayah antara wilayah yang masuk 

kategori maju dengan tertinggal cukup mencolok. 

- Wilayah prioritas I untuk dikembangkan dalam konteks 

mereduksi fenomena kesenjangan wilayah meliputi 

kecamatan undaan. 

2 

Teuku 

Iskandar 

Mirza 

(2006) 

Penentuan Pusat 

Pemerintahan dan 

Pelayanan Kabupaten 

Aceh Timur berdasarkan 

Perkembangan Wilayah, 

Aksesibilitas dan 

Persepsi Pemangku 

Kepentingan 

- Mengidentifikasi hirarki pusat-pusat 

aktivitas dan keberadaan kota kecil 

dan menengah. 

- Menentukan lokasi yang optimal 

untuk pusat pemerintahan dan 

pelayanan berdasarkan aksesibilitas 

dan tingkat perkembangan. 

- Menggali persepsi dari pengambil 

kebijakan dan masyarakat. 

Analisis Data 

Sekunder dan 

primer 

- Kecamatan-kecamatan yang berhirarki tinggi dengan 

kota-kota menengah adalah kecamatan yang dilintasi oleh 

jalan nasional atau trans Sumatera.  

- Pengembangan wilayah dapat dikembangkan dengan Idi 

sebagai pusat pelayanan hirarki I, Peureulak dan Simpang 

Ulim sebagai pusat pelayanan hirarki II.  

- Idi adalah  lokasi  optimal  pusat pemerintahan 

Kabupaten Aceh Timur.   

 

3 
Triawan 

(2015) 

Analisis Perkembangan 

dan daya dukung 

Wilayah untuk Evaluasi 

Penentuan Pusat 

Pemerintahan 

Kabupaten Madiun 

Provinsi Jawa Timur  

2005 - 2014 

- Mengetahui Variasi spasial tingkat 

perkembangan dan daya dukung 

wilayah di Kabupaten Madiun tahun 

2005-2014. 

- Menentukan dan mengevaluasi 

Wilayah Kecamatan yang paling 

layak sebagai Ibukota Kabupaten 

Madiun. 

 

Evaluasi 

(evaluasi 

sumatif) 

- Variasi spasial tingkat perkembangan dan daya dukung 

wilayah di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 

- Tingkat kelayakan Wilayah-wilayah Kecamatan sebagai 

Ibukota Kabupaten Madiun serta Evaluasi Penentuan 

Wilayah Kecamatan Mejayan sebagai Ibukota 

Kabupaten. 
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1.6. Kerangka penelitian  

Kabupaten Madiun memiliki letak yang strategis yaitu dilewati jalur 

Surabaya-Yogyakarta dan dilewati jalur Kereta Api lintas selatan Pulau Jawa 

sehingga sangat potensial untuk berkembang dibandingkan dengan daerah di 

sekitarnya. Namun yang ada saat ini pertumbuhan ekonomi dan IPM Kabupaten 

Madiun masih jauh di bawah wilayah lain di Jawa Timur (Gambar 1.1 dan 1.2). 

Keadaan ini tidak lepas dari pembangunan dan pengembangan wilayah yang 

dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Salah satunya yaitu pemindahan Ibukota 

Kabupaten Madiun dari Kota Madiun ke Kecamatan Mejayan.  

Ibukota Kabupaten sebagai pusat pemerintahan sekaligus sebagai pusat 

pelayanan memiliki peran yang sangat penting di dalam pembangunan dan 

pengembangan wilayah. Penentuan Ibukota Kabupaten yang tepat akan 

memberikan efisiensi bagi pembangunan wilayah baik di pusat maupun 

hinterland-nya. Salah satu yang penting di dalam memilih pusat pemerintahan 

yaitu memilih wilayah yang memiliki perkembangan yang paling baik 

dibandingkan wilayah lainya, hal ini karena mengingat peran penting Ibukota 

Kabupaten. 

Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun dari Kota Madiun ke 

Kecamatan Mejayan pada tahun 2010 merupakan salah satu rencana 

pembangunan dan pengembangan wilayah yang dilakukan Pemerintah Daerah. 

Setelah lima tahun berjalan perkembangan wilayahnya masih berada di bawah 

wilayah-wilayah lain di Jawa Timur, selain itu jika dilihat sebagai Ibukota 

Kabupaten Madiun, Kecamatan Mejayan hingga saat ini kelengkapan infrastruktur 

pelayanan masih di bawah Wilayah Kecamatan lain di Kabupaten Madiun 

sehingga kemampuan dan pelayanan yang diberikan terhadap hinterland-nya 

masih kurang maksimal. 

Berdasarkan keadaan pembangunan Kabupaten Madiun yang telah 

dijelaskan di atas maka perlu dianalisa perkembangan wilayah dan 

mempertimbang daya dukung lingkungan untuk mengevaluasi penentuan pusat 

pemerintahan.  
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Gambar 1.8 Bagan Alir Kerangka Pemikiran 

(Sumber : Penulis, 2016)  
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1.7. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode evaluasi, 

apabila dirinci menurut jenisnya yaitu evaluasi sematif. Evaluasi sumatif 

merupakan evaluasi yang menekankan pada efektifitas pencapaian program 

berupa produk tertentu (Kidder, 1981 di dalam Sugiyono, 2013). Peneliti 

menggunakan metode ini karena tujuan utama dari penelitian ini yaitu 

mengevaluasi penentuan Pusat Pemerintahan dengan mengetahui tingkat 

kelayakan wilayah-wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun sebagai Ibukota 

Kabupaten.  

Carrol, H. Weis (1973) menyatakan bahwa metode evaluasi yang spesifik 

adalah penelitian evaluasi. Dengan menggunakan penelitian evaluasi, maka data 

yang diperoleh akan lebih akurat, lengkap, valid, reliable, dan obyektif, hal ini 

karena penelitian evaluasi merupakan cara ilmiah (rasional, empiris dan 

sistematis) untuk mendapatkan data dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas 

dan efisiensi proyek, kebijakan dan program. 

 

1.7.1. Pemilihan Daerah Penelitian 

Penelitian ini memilih Kabupaten Madiun sebagai daerah penelitian yang 

memiliki 15 wilayah Kecamatan guna mengetahui tingkat kelayakanya untuk 

mengevaluasi penentuan pusat pemerintahan. Pertimbangan-pertimbangan yang 

melatar belakangi peneliti memilih Kabupaten Madiun sebagai daerah penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Pemindahan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun yang berada di Kota 

Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan pada tahun 2010. 

2. Perkembangan wilayah yang masih jauh dari wilayah lain di Jawa Timur. 

3. Letak Kabupaten Madiun yang strategis pada jalur Surabaya-Yogyakarta dan 

dilewati jalur Kereta Api lintas selatan Pulau Jawa. 

 

1.7.2. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi 

dokumen resmi dan beberapa Instansi Pemerintah yang terkait, dengan cara 
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menyalin dan mengkopi data yang berhubungan dan diperlukan di dalam 

melaksanakan penelitian selain itu untuk referensi tambahan juga digunakan situs 

resmi pemerintah, Peraturan Perundang-undang dan sumber lain yang relevan. 

 

1.7.3. Data yang digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari kantor Badan Pusat Statistik dan BAPEDA Kabupaten Madiun 

serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian, yaitu meliputi: 

1. Peta digital Kabupaten Madiun (administrasi dan topografi) 

2. Pendapatan perkapita 

3. Sarana transportasi: jumlah bus dan angkutan barang/truck. 

4. Komunikasi: jumlah kantor pos dan pengguna telefon rumah. 

5. Pendidikan: jumlah fasilitas TK, SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK 

6. Penduduk: jumlah penduduk perkecamatan, migrasi masuk dan migrasi keluar. 

7. Sarana perekonmian: jumlah pasar tradisiona, pasar desa dan bank. 

8. Sarana kesehatan: jumla rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan. 

9. Panjang jalan, luas wilayah Kecamatan dan luas kawasan lindung 

perkecamatan  

 

1.7.4. Langkah Penelitian 

Setelah lokasi yang akan diteliti, metode pengumpulan data serta ditentukan 

data yang akan digunakan dalam penelitian maka untuk memperlancar jalannya 

penelitian ini peneliti membaginya ke dalam empat tahap penelitian, lihat pada 

gambar 1.6, yaitu sebagai berikut :  
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Gambar 1.9 Tahap Penelitian 

(Sumber : Penulis, 2016) 
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perkembangan wilayah dan pertimbangan-pertimbangan di dalam menentukan 

Pusat Pemerintahan selanjutnya adalah mengumpulkan data sekunder dari buku, 

publikasi BPS, website resmi BPS dan Instansi Pemerintahan Kabupaten Madiun 

yang terkait serta informasi yang berhubungan dengan penelitian. Sumber utama 

data penelitian yaitu dari Kantor BPS dan Kantor BAPPEDA serta website resmi 

pemerintahan Kabupaten Madiun yaitu untuk mengumpulkan data wilayah-

wilayah Kecamatan antara tahun 2005 – 2014 yang berjumlah 15 kecamatan yaitu 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 Wilayah-wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun 

No Kecamatan No Kecamatan No Kecamatan 

1 Kebonsari 6 Kare  11 Wonosari  

2 Geger 7 Gemarang  12 Balerejo  

3 Dolopo  8 Saradan  13 Madiun  

4 Dagangan  9 Pilangkenceng 14 Sawahan  

5 Wungu  10 Mejayan  15 Jiwan  

Sumber : Kabupaten Madiun dalam Angka, 2014. 

2. Pengolahan Data 

Pada tahap dua ini semua data yang sudah terkumpul untuk mengetahui 

perkembangan wilayah dan daya dukung wilayah kecamatan sebagai Pusat 

Pemerintahan kemudian diolah guna mengetahui gambaran keadaan yang jelas 

mengenai perkembangan wilayah-wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten 

Madiun dan daya dukung wilayahnya. Data yang ada diolah perwilayah 

Kecamatan, dimana wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun 

berjumlah 15 Wilayah Kecamatan.  

3. Analisis Data 

Tahap ini terdiri dari tiga analisis  yaitu: 

a. Analisis nonspasial (Skoring, Matching, Tabel dan Grafik) 

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan perkembangan yang terjadi pada 

wilayah-wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 dan daya 

dukung wilayah Kecamatan untuk pengembangan perkotaan. 
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b. Analisis deskriptif  

Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena perkembangan dan daya 

dukung yang terjadi pada wilayah-wilayah Kecamatan yang diperoleh dari 

analisa data kuantitatif. 

c. Analisis spasiaal 

Analisis ini digunakan untuk menjelaskan variasi keruangan perkembangan 

wilayah-wilayah Kecamatan dan daya dukung wilayah yang nantinya akan 

digunakan dalam mengevaluasi penentuan pusat pemerintahan Kabupaten 

Madiun. 

4. Perumusan Hasil 

Semua data yang telah diperoleh setelah melalui proses pengolahan data dan 

analisis data, maka tahap terakhir setelah mengetahui bagaimana variasi spasial 

tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah yaitu merumuskan hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan dengan pengklasifikasian tingkat kelayakan 

wilayah-wilayah Kecamatan sebagai Ibukota Kabupaten menjadi tiga kelas yaitu 

layak, kurang layak dan tidak layah. Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk 

mengevaluasi penentuan Pusat Pemerintahan Kabupaten Madiun. 

 

1.7.5. Analisa Data 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan dan menyederhanakan data yang diolah supaya lebih mudah 

dibaca, dipahami dan diinterpretasikan, sehingga peneliti dapat menemukan 

jawaban dari tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

Analisis Perkembangan 

Tingkat perkembangan suatu wilayah dapat diketahui melalui skoring dan 

pengklasifikasian. Namun sebelum itu hal yang tak kalah penting adalah peneliti 

memberikan asumsi terhadap indikator-indikator perkembangan wilayah, yaitu: 
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Tabel 1.3 Indikator Demografi dan Ekonomi Wilayah 

No Indikator Definisi 
Asumsi Terhadap Perkembangan 

Wilayah 
Bobot 

1 
Pendapatan 

Perkapita 

Rata-rata jumlah 

pendapatan 

perkapita 

perkecamatan 

Semakin tinggi nilai pendapatan 

perkapita, menunjukkan wilayah 

tersebut semakin berkembang  

Tinggi = 3 

Sedang = 2 

Rendah = 1 

2 
Kepadatan 

Penduduk 

Jumlah 

penduduk tiap 

Kecamatan 

dibagi luas 

Kecamatan 

Aktifitas ekonomi akan lebih 

terkonsentrasi pada wilayah dengan 

kepadatan penduduk tinggi. Semakin 

tinggi kepadatan penduduk 

menunjukkan wilayahnya semakin 

berkembang 

Tinggi = 3 

Sedang = 2 

Rendah = 1 

3 
Migrasi 

Netto 

Migrasi masuk 

dikurangi 

migrasi keluar 

Wilayah yang berkembang 

cenderung di datangi penduduk dari 

wilayah lain. 

Tinggi = 3 

Sedang = 2 

Rendah = 1 

Sumber : Mut’ali (1997), dengan Modifikasi Peneliti (2016) 

Tabel 1.4 Indikator Aksesibilitas, Transportasi dan Komunikasi Wilayah 

No Indikator Definisi 
Asumsi Terhadap 

Perkembangan Wilayah 
Bobot 

1 
Kepadatan 

Jalan 

Panjang kelas 

jalan di bagi luas 

wilayah 

kecamatan 

Semakin tinggi kepadatan jalan 

maka aksesibilitasnya semakin 

tinggi sehingga peluang 

berkembang lebih besar 

Tinggi = 3 

Sedang = 2 

Rendah = 1 

2 
Sarana 

Transportasi 

Jumlah sarana 

trnsportasi dibagi 

jumlah penduduk 

Semakin tinggi rasio kepemilikan 

sarana transportasi berarti wilayah 

tersebut mengindikasikan wilayah 

yang berkembang 

Bobot dihitung 

setelah 

dilakukan 

pembobotan 

indikator. 
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No Indikator Definisi 
Asumsi Terhadap 

Perkembangan Wilayah 
Bobot 

3 Komunikasi 

Jumlah sarana 

komunikasi dan 

pengguna jasa 

komunikasi 

(kantor pos dan 

pengguna telefon 

rumah) 

Semakin tinggi sarana komunikasi 

dan pengguna jasa komunikasi, 

menggambarkan suatu wilayah 

lebih berkembang 

Bobot dihitung 

setelah 

dilakukan 

pembobotan 

indikator 

Sumber : Mut’ali (1997), dengan Modifikasi Peneliti (2016) 

Tabel 1.5 Indikator Pelayanan Kesehatan, Ekonomi dan Pendidikan 

No Indikator Definisi 
Asumsi Terhadap 

Perkembangan Wilayah 
Bobot 

1 
Pelayanan 

Kesehatan 

Jumlah sarana 

kesehatan dibagi 

dengan jumlah 

penduduk 

Semakin baik pelayanan 

kesehatan  menunjukkan 

wilayah tersebut telah 

berkembang 

Bobot dihitung 

setelah 

dilakukan 

pembobotan 

indikator. 

2 

Pelayanan 

Perekonomian 

 

Jumlah sarana 

perekonomian dibagi 

dengan jumlah 

penduduk 

Semakin baik Pelayanan 

perekonomian 

menunjukkan wilayah 

tersebut lebih berkembang 

Bobot dihitung 

setelah 

dilakukan 

pembobotan 

indikator. 

3 
Pelayanan 

Pendidikan 

Jumlah sarana 

pendidikan dibagi 

dengan jumlah 

penduduk 

Semakin baik Pelayanan 

pendidikan menunjukkan 

bahwa wilayah tersebut 

lebih berkembang 

Bobot dihitung 

setelah 

dilakukan 

pembobotan 

indikator. 

Sumber : Mut’ali (1997), dengan Modifikasi peneliti (2016) 

 



39 
 

Setelah menentukan indikator selanjutnya yaitu skoring terhadap wilayah-

wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun yang berjumlah 15 Kecamatan 

dengan indikator tersebut untuk menentukan tingkat perkembangan masing-

masing wilayah dan mengklasifikasikannya menjadi tiga kelas yaitu wilayah 

maju, wilayah berkembang dan wilayah tertinggal selanjutnya dianalisa dengan 

dua pendekatan yaitu analisa nonspasial menggunakan tabel, matching, skoring 

dan pengklasifikasian dan grafik serta analisis spasial menggunakan system 

informasi geografis sehingga diketahui bagaimana variasi spasial tingkat 

perkembangan wilayahnya. 

Analisis Daya Dukung  

Daya dukung wilayah dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk 

mendukung kegiatan perkotaan. Hasil dari analisis ini adalah mengidentifikasi 

wilayah limitasi, wilayah kendala dan wilayah potensial untuk pengembangan 

kegiatan perkotaan.  

Analisis yang digunakan untuk penentuan wilayah limitasi, wilayah kendala 

dan wilayah potensial yaitu : 

a. Analisis kawasan lindung 

Analisis ini digunakan untuk melihat kesesuaian lahan untuk kawasan lindung, 

yang tidak dapat dikembangkan untuk kawasan budidaya. Dengan demikian 

kawasan ini merupakan wilayah limitasi untuk pengembangan kegiatan perkotaan 

sehingga wilayah potensial pengembangan harus berada di luar kawasan lindung. 

Wilayah potensial pengembangan dapat dihitung dengan menggunakan rumus : 

LP = LW - LK1 

Keterangan:  

LP = luas potensial pengembangan lahan untuk perkotaan 

LW = luas wilayah 

LK1 = luas kawasan lindung 

Untuk mengetahui kesesuaian wilayah-wilayah kecamatan untuk pengembangan 

perkotaan selanjutnya hasil dari perhitungan lahan potensial di atas disajikan 
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dalam tabel untuk dianalisa wilayah mana yang paling potensial untuk 

dikembangkan. 

b. Analisis daya dukung lahan 

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan lahan wilayah untuk 

pengembangan perkotaan berdasarkan variable fisik. Analisis dilakukan terhadap 

kriteria kemampuan  dan peruntukan lahan berdasarkan kondisi topografi pada 

masing-masing wilayah kecamatan. Selanjutnya output dari dua analisis tersebut 

dikombinasikan untuk menghasilakan kesimpulan akhir dari kemampuan lahan 

untuk pengembangan perkotaan. Analisis kemampuan lahan ini bertujuan untuk 

menilai tingkat kemampuan daya dukung lahan berdasarkan faktor topografi yang 

kemudian dilakukan analisis identifikasi kawasan untuk menentukan daerah 

kendala, limitasi dan potensial. Indikator yang digunakan dalam mengukur 

kemampuan lahan berdasarkan kondisi topografi yaitu kestabilan lereng, drainase, 

erosivitas, bencana alam dan ketersediaan air tanah. Berdasarkan indikator 

tersebut maka dapat ditentukan kriteria penentuan kemampuan lahannya. (lihat 

tabel 1.5) 

Tabel 1.6 Kriteria Kemampuan Lahan Berdasarkan Kondisi Toporafi 

N0 
Kemiringan 

Lereng 

Kestabilan 

Lereng 
Drainase 

Erosifit

as 

Bencana 

Alam 

Ketersediaan 

Air Tanah 

1 
0-15%  

(datar-landai) 
Stabil Sedang Rendah Aman Cukup 

2 
15-40% 

(bergelombang) 
Agak stabil Baik Sedang Waspada Cukup banyak 

3 
>40% (berbukit-

bergunung) 
Tidak stabil Baik Tinggi Rawan Cukup banyak 

Sumber : Muta’ali (2012) 

Pedoman yang banyak digunakan perencanaan kota dalam mengukur peruntukan 

lahan berdasarkan kondisi topografi adalah klasifikasi kesesuaian yang dibuat oleh 

Mabbery (1972) sebagai berikut : 
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Table 1.7 Peruntukan Lahan Berdasarkan Kondisi Topografi 

No  Peruntukan 
Sudut Lereng (%) 

0-3 3-5 5-10 10-15 15-30 30-70 >70 

1 Rekreasi Umum x x x x x x x 

2 
Bangunan 

Terstruktur 
x x x x x x x 

3 Perkotaan x x x x       

4 Jalan Umum x x x         

5 Sistem Septik x x           

6 Perumahan x x x x       

7 Pusat Perdagangan x x           

8 Jalan Raya x x           

9 Lapangan Terbang x             

10 Jalan Kereta Api x             

Sumber : Mabbery (1972), di dalam Muta’ali (2012)  

Keterangan : X = sesuai untuk dikembangkan 

Berdasarkan kriteria kemampuan lahan di atas, maka pengembangan pemanfaatan 

ruang perkotaan dapat berpedoman pada : 

1. Lahan dengan kemiringan 0-15%, merupakan lahan yang sangat cocok untuk 

dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan struktur lapisan tanah stabil, artinya tidak terdapat suatu 

kemungkinan pergerakan tanah yang dapat merusak atau mengganggu 

bangunan/lingkungan sekitarnya dan aman terhadap bencana alam. 

2. Lahan dengan kemiringan 15-40%, kurang cocok dikembangkan sebagai 

kawasan perkotaan, karena mempunyai tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi 

terhadap bencana alam. Menurut Mabbery, lahan dengan kemiringan > 15%, 

hanya dapat dikembangkan untuk rekreasi umum dan bangunan terstruktur. 

3. Lahan dengan kemiringan > 40%, sangat tidak layak untuk dikembangkan 

untuk kegiatan perkotaan, karena kemiringannya yang cukup curam maka 

struktur lapisan tanahnya sangat tidak stabil. Selain itu juga sangat rawan 

terhadap bahaya longsor. Hal ini disebabkan oleh aliran air yang ditimbulkanya 
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sangat deras dan mengikis lapisan tanah yang ada di sekitarnya terutama pada 

musim hujan.  

Untuk menentukan wilayah yang cocok untuk pengembangan perkotaan 

berdasarkan kondisi topografi maka dilakukan analisa nonspasial yaitu 

menganalisa tabel persebaran topografi yang dirinci perkecamatan, supaya 

hasilnya lebih akurat guna memilih wilayah kecamatan yang cocok untuk 

pengembangan perkotaan dilakukan analisa spasial terhadap peta topografi 

Kabupaten Madiun.  

Setelah dilakukan perhitungan dan analisis daya dukung wilayah 

menggunakan rumus di atas akan diketahui bagaimana variasi spasial daya 

dukung masing-masing Wilayah Kecamatan sehingga dapat diketahui wilayah 

limitasi, wilayah kendala dan wilayah potensial untuk pengembangan perkotaan. 

Terakhir yaitu menentukan tingkat kelayakan Wilayah-wilayah Kecamatan 

di Kabupaten Madiun sebagai Ibukota Kabupaten dengan analisis tabel tingkat 

perkembangan dan daya dukung wilayah sebagai berikut : 

No 
Wilayah 

Kecamatan 

Tingkat 

Perkembangan 

Daya Dukung 
Tingkat 

Kelayakan 
Lahan 

Potensial 
Lahan 

 1   

 

      

 2           

 

1.8. Batasan Operasional 

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagianya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh 

pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (KBBI). 

Tingkat perkembangan wilayah adalah ukuran rangking secara relatif yang 

menyatakan kemajuan yang dicapai oleh suatu wilayah sebagai hasil dari aktivitas 

pembangunan dibandingkan dengan wilayah lainya (Hadi Sabari Yunus, 2005). 

Daya dukung wilayah (carriying capacity) adalah daya tampung maksimum 

lingkungan untuk diberdayakan oleh manusia berdasarkan fungsi tertentu (Lutfi 
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Muta’ali 2012) dalam penelitiaan ini daya dukung didasarkan fungsi 

pengembangan perkotaan. 

Evaluasi akhir, yaitu evaluasi yang dilakukan setelah selesai proses 

implementasi kebijakan (ex-post evaluation) (Abidin, 2012 di dalam Mulyadi, 

2015) dalam penelitian ini evaluasi dilakukan untuk menilai apakah penentuan 

Kecamatan Mejayan sebagai Pusat Pemerintahan sudah memenuhi standar atau 

belum. 

Penentuan adalah proses memilih sesuatu dari beberapa pilihan yang ada 

dengan pertimbangan hal-hal tertentu. 

Pengembangan wilayah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu 

wilayah dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik (Lutfi Muta’ali, 2011) 

Pusat Pemerintahan (Ibukota Kabupaten) dalam penelitian ini yaitu wilayah 

kecamatan yang secara de facto dan de jure menjadi pusat pelayanan dan 

pemerintahan (Rustiadi, dkk, 2009). 

Wilayah limitasi adalah wilayah fisik dasarnya memiliki tingkat kesesuaian 

lahan yang tidak layak di kembangkan untuk kawasan perkotaan berdasarkan 

batasan-batasan fisik wilayah. 

Wilayah kendala atau bersyarat adalah wilayah yang memerlukan masukan 

teknologi bagi pembangunan dan pengembanganya. 

Wilayah potensial atau kawasan manfaat yaitu kawasan yang lingkungan 

fisiknya dasarnya memiliki tingkat kesesuaian lahan akurat untuk dibangun dan 

dikembangkan sebagai kawasan perkotaan (Lutfi Mut’ali, 2012). 


