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ANALISIS HIERARKI WILAYAH DAN INTERAKSI WILAYAH UNTUK 

PENENTUAN PUSAT PELAYANAN WILAYAH DI KABUPATEN 

LEMBATA PROVINSI NUA TENGGARA TIMUR 

Abstrak 

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang 

dikategorikan sebagai daerah tertinggal dan memiliki ciri khas 

wilayah yang unik karena kabupaten ini memiliki wilayah 

administrasi dengan karakteristik pulau. Struktur spasial di kabupaten 

dengan ciri wilayah yang memiliki karakteristik pulau tentunya sangat 

berbeda dengan kabupaten yang tidak memiliki ciri khas wilayah 

dengan karakteristik pulau. Bagaimana hierarki wilayah dan interaksi 

wilayah di kabupaten ini serta bagaimana merumuskan perwilayahan 

pengembangan pusat pelayanan wilayah berbasis struktur spasial di 

Kabupaten Lembata merupakan rumusan masalah dalam penelitian 

ini. Tujuan penelitian ini adalah 1]. Menganalisis hierarrki wilayah 

dan interaksi wilayah di Kabupaten Lembata dan 2]. merumuskan 

perwilayahan pengembangan pusat pelayanan wilayah berbasis 

struktur spasial. Metode penelitian ini adalah metode penelitian 

analisis data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah 1]. 

fasilitas sosial yang terdiri dari fasilitas pendidikan, kesehatan, dan 

peribadatan, 2]. jumlah penduduk total per kecamatan dan 3]. Jarak 

absolut antara ibukota kabupaten terhadap ibukota kecamatan. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

bersumber dari institusi atau lembaga pemerintahan yang terkait 

dengan penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis skolagram, analisis gravitasi, dan 

analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, di 

Kabupaten Lembata secara hierarkis memiliki 4 susunan kedudukan 

yang terdiri dari hierarki I, II, III, dan IV. Kecamatan Nubatukan 

merupakan kecamatan yang menduduki hieraki I sedangkan 

kecamatan lainnya hanya mampu menduduki hierarki IV. Interaksi 

wilayah yang paling lemah terjadi antara Kecamatan Nubatukan 

dengan Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Perumusan perwilayahan 

pengembangan pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Lembata 

disusun menjadi dua wilayah perencanaan yang terdiri dari wilayah 

perencanaan bagian barat pulau dan bagian timur pulau. Kecamatan 

Nubatukan ditetapkan sebagai PKL serta menjadi pusat pelayanan 

wilayah di bagian barat pulau. Kecamatan Omesuri ditetapkan sebagai 

PKLp serta menjadi pusat pelayanan wilayah dibagian timur pulau 

dan diproyeksikan akan menjadi PKL dimasa yang akan datang. 

Kata Kunci: Geografi Regional, Perencanaan Wilayah, Hierarki 

Wilayah, dan Interaksi Wilayah. 
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Abstracts 

Lembata Regency is one of the districts that are categorized as 

underdeveloped areas and has unique characteristics because it has 

administrative areas with island characteristics. Spatial structure in 

the district with characteristics of areas that have characteristics of the 

island of course very different from districts that do not have 

characteristics of areas with characteristics of the island. How the 

hierarchy  and regional interaction in this district and how to form the 

regional development of spatial structure-based regional service center 

in Lembata Regency is a problem formulation in this research. The 

purpose of this study are 1]. Analyzing hierarchy of territory and 

region interaction in Lembata District and 2]. to form regional 

development of regional service center based on spatial structure. 

This research method is of secondary data analysis. Population in this 

research is 1]. social facilities consisting of educational, health and 

worship facilities, 2]. total population per sub-district and 3]. The 

absolute distance between the district capitals to the subdistrict 

capital. The data used in this study is secondary data sourced from the 

institutions or government agencies associated with this research. Data 

analysis method used in this research is scolagram analysis method, 

gravity analysis, and descriptive analysis. The results of this study 

indicate that, in Lembata Regency hierarchically has 4 arrangement of 

position consisting of hierarchy I, II, III, and IV. Nubatukan Sub-

district is a sub-district occupying hieraki I while other sub-districts 

are only able to occupy the IV hierarchy. The weakest interaction of 

the area occurred between Nubatukan Subdistrict and District of 

Omesuri and Buyasuri. The formulation of regional development of 

regional service centers in Lembata Regency is arranged into two 

planning areas comprising the planning area of the western part of the 

island and the eastern part of the island. Nubatukan Sub-district is 

designated as PKL as well as a regional service center in the western 

part of the island. Omesuri Sub-district is designated as PKLp and 

serves as a regional service center in the eastern part of the island and 

is projected to become a street vendor in the future. 

Keywords: Geography Regional, Spatial Planning of Regional, Spatial 

Structure, and Spatial Interaction.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan 

sebagai daerah tertinggal dan memiliki ciri khas wilayah yang unik karena 

kabupaten ini memiliki wilayah administrasi dengan karakteristik pulau. 
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Struktur spasial di kabupaten dengan ciri wilayah yang memiliki karakteristik 

pulau tentunya sangat berbeda dengan kabupaten yang tidak memiliki ciri khas 

wilayah dengan karakteristik pulau. Wilayah adalah suatu bagian permukaan 

bumi yang memiliki karakteristik khusus yang menggambarkan keseragaman 

karakteristik ataupun aktifitas sehingga wilayah tersebut dapat dengan jelas 

dibedakan dari wilayah lain disekitarnya (Choirul Amin dan Muhammad 

Musiyam, 2017). Yang dimaksud wilayah dalam peneltian ini adalah wilayah 

Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagaimana hierarki 

wilayah dan interaksi wilayah di kabupaten ini serta bagaimana merumuskan 

perwilayahan pengembangan pusat pelayanan wilayah berbasis struktur spasial 

di Kabupaten Lembata merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. 

Tujuan penelitian ini adalah 1]. Menganalisis hierarrki wilayah dan interaksi 

wilayah di Kabupaten Lembata dan 2]. merumuskan perwilayahan 

pengembangan pusat pelayanan wilayah berbasis struktur spasial. 

Francois Perroux pada tahun 1990 mengemukakan teorinya pole de 

croisanse. Dalam teorinya itu Perroux menekankan bahwa, pertumbuhan tidak 

muncul di setiap tempat secara simultan dan serentak. Pertumbuhan itu harus 

diciptakan dan memiliki intensitas yang berbeda yang disebut pusat 

pertumbuhan. Dalam kaitannya dengan struktur ruang teori growth pole 

memiliki sumbangsi terkait struktur ruang. Teori growth pole ini membuktikan 

bahwa, wilayah sejatinya memiliki srtruktur yang berjenjang dan bersifat 

hierarkis. Choirul Amin dan Muhammad Musiyam (2017) menyatakan bahwa, 

teori tempat sentral adalah teori geografis yang berusaha menjelaskan jumlah, 

ukuran dan lokasi permukiman penduduk dalam sistem perkotaan. Pernyataan 

tersebut menjelaskan bahwa, central place theory sendiri secara tidak langsung 

membuktikan bahwa wilayah sejatinya memiliki kedudukan secara hierarkis. 

Permukiman berfungsi sebagai central place (tempat pusat) yang menyediakan 

layanan kepada daerah sekitarnya (Christaller, 1933). Pernyataan Christaller 

ini menjelaskan bahwa, pusat permukiman merupakan tempat atau lokasi pusat 

pelayanan yang melayani wilayah sekitarnya. Teori central place yang 

dikemukakan Christaller ini memiliki penekanan pada aspek hubungan 
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wilayah secara fungsional dimana, pusat permukiman memegang peranan 

penting untuk melayani wilayah sekitarnya. Hubungan pusat permukiman 

dengan wilayah sekitarnya dapat diartikan sebagai interaksi wilayah. 

Hukum gerak Newton memberikan dasar analogis untuk pemodelan 

interaksi spasial dalam sistem geografis. Setelah fisika klasik didirikan pada 

akhir abad ke-17, ilmuwan dan filsuf berpendapat bahwa, kekuatan yang terjadi 

di dunia sosial dapat dimodelkan dengan cara yang sama seperti di dunia fisik. 

Sejumlah upaya awal untuk generalisasi semacam itu dilakukan, namun 

aplikasi yang paling eksplisit dibuat oleh Ravenstain pada tahun 1888. Selama 

paruh pertama abad ke-20, hipotesis gravitasi untuk berbagai masalah 

pergerakan dan interaksi dalam sistem manusia menjadi populer. Yang 

terpenting di antara ini adalah adaptasi model gravitasi Reilly untuk 

memungkinkan batas wilayah pedalaman ditarik antara pusat perbelanjaan 

yang berbeda berdasarkan titik-titik dimana arus belanja ke pusat-pusat yang 

bersaing sama. Model gravitasi ynag diadaptasi oleh Reilly merupakan model 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. Model ini digunakan untuk 

mengukur kekuatan interaksi wilayah di Kabupaten Lembata. 

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder. Jhonston, Mellisa 

(2013) menyatakan bahwa, “secondary data analysis is analysis of data that 

was collected by someone else for another primary purpose”. Definisi ini 

menjelaskan bahwa, analisis data sekunder adalah analisis data yang 

dikumpulkan oleh orang lain tujuan utama lainnya atau tujuan tertentu yang 

dianggap penting oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah 1]. fasilitas 

sosial yang terdiri dari fasilitas pendidikan (SD,SMP, SLTA, kesehatan, 

(Polindes, Posyandu, Puskesmas, Rumah Sakit) dan peribadatan, (Masjid, 

Gereja Katolik, Kapela) 2]. jumlah penduduk total per kecamatan dan 3]. Jarak 

absolut antara ibukota kabupaten terhadap ibukota kecamatan. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari 

institusi atau lembaga pemerintahan yang terkait dengan penelitian ini. Metode 
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analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

skolagram, analisis gravitasi, dan analisis deskriptif. 

Unit wilayah penelitian ini adalah unit wilayah administrasi kabupaten. 

Unit wilayah analisis dalam penelitian ini adalah unit wilayah kecamatan. 

Kabupaten Lembata adalah bagian dari Propinsi Nusa Tenggara Timur, 

merupakan pemekaran dari Kabupaten Flores Timur yang dibentuk secara 

resmi pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 

Tahun 1999, Lembaran Negara RI Nomor 180 tahun 1999 dan Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 3901, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2000, Lembaran Negara RI Nomor 79 Tahun 2000, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3967. Secara  Administratif 

Pemerintahan, Kabupaten Lembata terdiri dari 9 (sembilan) Kecamatan dengan 

7 (tujuh) Kelurahan dan 144 desa atau 151 desa/kelurahan. Kesembilan 

kecamatan dimaksud adalah: 1). Kecamatan Nagawutung yang terbagi dalam 

18 desa, 2).   Kecamatan Wulandoni terbagi dalam 15 desa, 3).   Kecamatan 

Atadei terbagi 15 desa, 4).   Kecamatan Nubatukan terbagi dalam 11 desa dan 7 

kelurahan, 5).   Kecamatan Ile Ape terbagi dalam 17 desa,    6). Kecamatan Ile 

Ape Timur terbagi dalam 9 desa, 7). Kecamatan Lebatukan terbagi dalam 17 

desa, 8). Kecamatan Omesuri terbagi dalam 22 desa dan 9). Kecamatan 

Buyasuri terbagi dalam 20 desa. Berikut peta lokasi penelitian dapat dilihat 

pada gambar 1. 
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      Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Hierarki Wilayah 

Hierarki wilayah di Kabupaten Lembata terdiri dari 4 susunan hierarkis. Ke-

4 susunan hierarkis tersebut disusun mulai dari I, II, III, dan IV. Sususnan ini 

dibentuk dari nilai indeks sentralitas Marshall yang ter-integrasi dengan 

skolagram dan di klasifikasikan menggunakan metode Strutgges. Susunan 

hieraki I merupakan wilayah yang dinyatakan sebagai wilayah dengan 

kedudukan tertinggi dalam sistem ruang Kabupaten Lembata, hierarki II 

dinyatakan sebagai wilayah dengan kedudukan dibawah hieraki I dan seterusnya 

hingga hieraki IV.  

Di Kabupaten Lembata terdapat sembilan unit wilayah kecamatan dan hasil 

analisis skolagram menunjukan bahwa, dari ke-empat susunan hieraki wilayah di 

Kabupaten Lembata Kecamatan Nubatukan menempati hieraki I, untuk hierarki 

II dan III sama sekali tidak ditempati oleh kecamatan lainnya di Kabupaten 

Lembata. Posisi kosong pada susunan hieraki II dan III ini menunjukan bahwa, 

tidak terdapat wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Lembata yang mampu 

berkedudukan langsung dibawah Kecamatan Nubatukan. Kecamatan lainnya di 
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Kabupaten Lembata hanya mampu menduduki susunan hierarki IV dalam sistem 

ruang Kabupaten Lembata. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya nilai indeks 

sentralitas Marshall dalam skolagram pada Kecamatan Nubatukan yang 

mencapai 204.55 sedangkan untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Lembata 

hanya mencapai nilai tertinggi dengan jumlah sentralitas sebesar 104.55. Jarak 

nilai sentralitas antara Kecamatan Nubatukan terhadap kecamatan lainnya di 

Kabupaten Lembata adalah sebesar 100 nilai sentralitas. Faktor ini banyak 

dipengaruhi oleh lengkapnya fasilitas sosial di Kecamatan Nubatukan 

dibandingkan Kecamatan lainnya di Kabupaten Lembata. Untuk mengetahui 

secara spasial struktur hierarki wilayah di Kabupaten Lembata berikut tabel hasil 

analisis skolagram dan peta hierarki wilayah di Kabupaten Lembata dapat dilihat 

pada tabel 1 dan gambar 2. 

Tabel 1. Hasil Analisis Skolagram di Kabupaten Lembata 

Kecamatan Jumlah Hierarki 

Nubatukan 204.55 I 

Buyasuri 104.55 IV 

Omesuri 104.55 IV 

Nagawutung 104.55 IV 

Atadei 77.77 IV 

Lebatukan 104.55 IV 

Wulandoni 104.55 IV 

Ileape 104.55 IV 

Ileape Timur 90.27 IV 

  Sumber: Analisis Data, 2018. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut dapat dilihat bahwa, dari 4 kelas hierarki 

wilayah hanya terdapat dua kelas saja dalam sistem ruang di Kabupaten 

Lembata. Kedua kelas tersebut adalah kelas kelas I dan IV sedangkan, untuk 

kelas II dan III tidak terdapat satu pun unit sub wilayah kecamatan di 

Kabupaten Lembata yang menduduki kelas tersebut. Kelas I di tempati 

Kecamatan Nubatukan, kelas II dan III nihil, sedangkan untuk kelas IV 

ditempati kedelapan kecamatan lainnya di Kabupaten Lembata selain 

Kecamatan Nubatukan. Klasifikasi hierarki wilayah ini juga menunjukan 

bahwa di Kabupaten Lembata yang terdiri dari sembilan unit wilayah 

kecamatan hanya terdapat satu core atau pusat pelayanan wilayah yang 
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melayani seluruh sub unit wilayah kecamatan. Terdapat sembilan kecamatan di 

Kabupaten Lembata dimana, Kecamatan Nubatukan dengan ibukota Lewoleba 

merupakan satu-satunya pusat pelayanan wilayah yang bisa menopang dan 

menunjang  delapan wilayah kecamatan lainnya. Ini menunjukan bahwa, secara 

intra-regional di Kabupaten Lembata telah terjadi regional disparity atau 

ketimpangan wilayah karena tidak terdapat pusat pelayanan wilayah lainnya 

selain wilayah Kecamatan Nubatukan. 

Gambar 2. Peta Hierarki Wilayah di  Kabupaten Lembata 

       Berdasarkan peta tersebut dapat dilihat bahwa, Terdapat empat kelas 

kedudukan hierarki wilayah di Kabupaten Lembata. Kecamatan dengan 

kedudukan hierarki wilayah tertinggi adalah Kecamatan Nubatukan dengan kelas 

kedudukan I. Wilayah Kecamatan Ileape, Ileape Timur, Lebatukan, Nagawutung, 

Wulandoni, Atadei, Omesuri, dan Buyasuri secara hierarkis menduduki kelas IV. 

Untuk kelas kedudukan hierarki wilayah II dan III nihil. 
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3.2. Analisis Interaksi Wilayah 

Analisis gravitasi digunakan untuk mengetahui kekuatan interaksi wilayah 

antar-kecamatan di Kabupaten Lembata. Analisis gravitasi dalam penelitian ini 

menjadikan wilayah Kecamatan Nubatukan sebagai destination atau tujuan 

karena pada proses analisis skolagram Kecamatan Nubatukan merupakan 

kecamatan yang menjadi satu-satunya pusat pelayanan wilayah di Kabupaten 

Lembata sehingga kecamatan ini memilki daya tarik yang kuat untuk menarik 

wilayah kecamatan lainnya di Kabupaten Lembata. Berikut hasil perhitungan 

analisis gravitasi di Kabupaten Lembata. Berikut hasil analisis gravitasi dapat 

dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Hasil Analisis Gravitasi Kecamatan Nubatukan dan Wilayah Sekitarnya 

Interaksi Gravitasi 
Dij (Nilai Interaksi 
Antar Wilayah) 

Peringkat Interaksi 
Wilayah Wilayah 

NUBATUKAN – KEC. 
BUYASURI 

217542.129 
VIII 

NUBATUKAN – KEC. 
OMESURI 259722.2257 VII 

NUBATUKAN – KEC. 
ILEAPE 

4106520.59 
I 

NUBATUKAN – KEC. 
NAGAWUTUNG 1142682.825 III 

NUBATUKAN – KEC. 
LEBATUKAN 1332246.96 II 

NUBATUKAN – KEC. 
WULANDONI 334879.38 VI 

NUBATUKAN – KEC. 
ATADEI 797191.19 IV 

NUBATUKAN – KEC. 
ILEAPE TIMUR 586746.45 V 

 Sumber: Analisis Gravitasi, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa, interaksi wilayah yang 

kuat terjadi antara wilayah Kecamatan Nubatukan terhadap Kecamatan Ileape, 

Lebatukan, dan Nagawutung dengan nilai gravitasi berkisar +1000.000. 

Kekuatan interaksi wilayah sedang terjadi antara-wilayah Kecamatan 

Nubatukan terhadap Kecamatan Wulandoni, Atadei, dan Ileape Timur dengan 

nilai gravitasi berkisar, 300.000 – 700.000. Sedangkan kekuatan interaksi 

wilayah yang lemah adalah interkasi wilayah antara Kecamatan Nubatukan 
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terhadap Kecamatan Omesuri dan Buyasuri dengan nilai gravitasi berkisar, 

200.000. Untuk melihat grafik keuatan gravitasi antar wilayah Kecamatan 

Nubatukan dan wilayah sekitarnya dapat dilihat pada gambar 3. 

Gambar 3. Grafik Kekuatan Interaksi Wilayah Kecamtana Nubatukan dan 

Wilayah Sekitarnya 

Berdasarkan grafik tersebut dapat di maknai bahwa, Kekuatan interkasi 

terkuat adalah Kecamatan Nubatukan terhadap Kecamatan Ileape, Lebatukan 

Nagawutung. Untuk Kecamatan Wulandoni, Atadei, dan Ileape Timur memiliki 

kekuatan interaksi wilayah yang sedang terhadap Kecamatan Nubatukan. Untuk 

kekuatan interkasi wilayah yang lemah terjadi antara Kecamatan Nubatukan 

terhadap Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Untuk mengetahui secara spasial 

kekuatan interkasi wilayah antara Kecamatan Nubatukan dan wilayah sekitarnya 

dapat dilihat pada gambar 4. 
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Gambar 4. Peta Kekuatan Interaksi Wilayah Kecamatan Nubatukan dan Wilayah 

Sekitarnya 

Berdasarkan peta tersebut dapat dimaknai bahwa, arah aliran wilayah 

Kecamatan lainnya mengalir menuju Kecamatan Nubatukan. Arah aliran 

interkasi ini mengartikan bahwa, Kecamatan Nubatukan merupakan satu-

satunya pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Lembata yang berfingsi sebagai 

pelayan dan penunjang wilayah lainnya. Hasil analisis gravitasi menunukan 

bahwa, kekuatan interaksi wilayah yang terjadi di Kabupaten Lembata 

berbanding lurus dengan jarak. Lemahnya kekuatan interaksi antara wilayah 

Kecamatan Nubatukan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan wilayah 

terhadap Kecamatan Omesuri dan Buyasuri dipengaruhi oleh faktor jarak. 

Lemahnya interkasi ini mengindikasikan tidak terjangkaunya wilayah 

Kecamatan Omesuri dan Buyasuri terhadap pusat pelayanan wilayah yang 

terletak di wilayah Kecamatan Nubatukan. Antisipasi dini yang harus 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah mengembangkan pusat 

pelayanan baru di wilayah-wilayah Kecamatan yang nilai interkasi wilayahnya 

rendah atau lemah terhadap wilayah core atau pusat pelayanan wilayah yang 
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terletak di Kecamatan Nubatukan. Kecamatan Omesuri dan Buyasuri 

merupakan dua kecamatan yang nilai interkasi wilayahnya lemah sehingga 

kedua wilayah ini merupakan wilayah yang tepat untuk dikembangkan pusat 

pelayanan wilayah baru. Peta ini juga memperlihatkan bahwa, wilayah 

kecamatan yang letak geografisnya cenderung ke bagian barat pulau lembata 

memiliki kekuatan interaksi terhadap pusat pelayanan wilayah Kabupaten 

Lembata yaitu, Kecamatan Nubatukan sedang dan kuat sedangkan untuk 

wilayah kecamatan dengan letak geografis di bagian timur pulau memiliki 

kategori  kekuatan interaksi wilayah yang lemah. 

Untuk wilayah kecamatan-kecamatan yang letak geografisnya cenderung 

terletak dibagian barat pulau  tidak disarankan untuk mengembangkan pusat 

pelayanan wilayah yang baru karena wilayah-wilayah ini masih bisa dilayani 

dan ditunjang oleh Kecamatan Nubatukan . Untuk wilayah kecamatan-

kecamatan yang terletak di timur pulau lembata harus dikembangkan pusat 

pelayanan baru  karena wilayah-wilayah ini  memiliki kekuatan interaksi yang 

lemah terhadap pusat pelayanan wilayah Kecamatan Nubatukan. 

3.3. Skema Perwilayahan Pengembangan Pusat Pelayanan Wilayah di 

Kabupaten Lembata 

Berdasarkan hasil analisis skolagram secara hierarkis di Kabupaten 

Lembata  hanya terdapat satu pusat pelayanan wilayah yang melayani dan 

munopang wilayah lainnnya.  Hasil analisis skolagram ini mengindikasikan 

bahwa, secara intra-regional di Kabupaten Lembata telah terjadi regional 

disparity atau ketimpangan wilayah. Pengembangan pusat pelayanan wilayah 

baru sangat disarankan agar proses pembangunan di Kabupaten Lembata dapat 

berlangsung sacara merata serta mengurangi ketimpangan lokal yang terjadi di 

wilayah ini. 

Berdasarkan analisis gravitasi ditemukan dua wilayah kecamatan yang 

memiliki nilai interaksi wilayah lemah terhadap Kecamatan Nubatukan yang 

berperan sebagai pusat pelayanan wilayah.   Kedua kecamatan tersebut adalah 
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Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Pengembangan pusat pelayanan wilayah baru 

sangat disarankan untuk dikembangkan di wilayah kecamatan ini karena kedua 

kecamatan ini memiliki nilai interaksi yang lemah terhadap pusat pelayanan 

wilayah di Kabupaten Lembata yaitu, Kecamatan Nubatukan. 

Berdasarkan hasil analisis gravitasi juga ditemukan adanya kecendrungan 

pola spasial sebaran kecamtan-kecamatan yang nilai interaksinya kuat dan 

sedang cenderung terletak di bagian barat pulau lembata sedangkan kecamatan-

kecamatan yang nilai interaksi wilayahnya lemah cenderung terletak di bagian 

barat pulau lembata.  

Berdasarkan hasil temuan yang didasarkan pada analisis skolagram dan 

analisis gravitasi kemudian dirumuskan perwilayahan pengembangan pusat 

pelayanan wilayah di Kabupaten Lembata. Perumusan pengembangan wilayah 

pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Lembata di dasarkan pada dua faktor. 

Kedua faktor tersebut adalah faktor utama dan faktor pendukung. Faktor utama 

terdiri dari faktor nilai skolagram dan nilai gravitasi. Faktor pendukung terdiri 

dari faktor jumlah penduduk, prasarana transportasi, topografi wilayah ibukota, 

morfologi wilayah ibukota, dan historis wilayah ibukota. Berdasarkan hasil 

perumusan perwilayahan pengembangan pusat pelayanan wilayah yang 

didasarkan pada berbagai faktor kemudian dirumuskan rencana perwilayahan 

pengembangan pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Lembata sebagai berikut. 

Berikut tabel perumusan rencana perwilayahan pengembangan pusat pelayanan 

wilayah di Kabupaten Lembata dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Perumusan Rencana Perwilayahan Pengembangan Pusat Pelayanan 

Wilayah di Kabupaten Lembata 

Wilayah 
Perencanaan PKW Baru Kecamatan Hinterland Ordo 

Pusat 
Pengembangan 
Wilayah Barat 

Kecamatan 
Nubatukan (PKL) 

PKL Kecamatan 
Nubatukan  I 

Kecamatan Ileape III 

Kecamatan Lebatukan III 

Kecamatan Nagawutung III 

Kecamatan Ileape Timur III 

Kecamatan Atadei III 

Kecamatan Wulandoni III 

Pusat 
Pengembangan 
Wilayah Timur 

Kecamatan Omesuri 
(PKLp) 

PKLp Kecamatan Omesuri II 

Kecamatan Buyasuri III 

     Sumber: Analisis Data, 2018 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diartikan bahwa, terdapat dua wilayah 

perencanaan untuk perwilayahan pengembangan pusat pelayanan wilayah di 

Kabupaten Lembata. Kedua wilayah tersebut adalah pusat pengembangan 

wilayah bagian barat dan timur. Wilayah pusat pengembangan bagian barat 

berpusat di Kecamatan Nubatukan sebagai PKL atau pusat kegiatan lokal yang 

berfungsi melayani wilayah Kecamatan Ileape, Lebatukan, Nagawutung, Ileape 

Timur Atadei, Wulandoni dan Omesuri. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum No.16/PRT/M/2009 Tentang Pedomanan Penyususnan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten, PKL adalah wilayah yang dijadikan sebagai pusat 

kegiatan lokal dan berfungsi melayani wilayah lain yang skalanya adalah 

kecamatan. Sedangkan untuk wilayah pusat pengembangan bagian timur 

berpusat di Kecamatan Omesuri sebagai PKLp atau pusat kegiatan lokal promosi 

yang diproyeksikan akan dijadikan sebagai PKL di masa yang akan datang. 

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.16/PRT/M/2009 Tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, PKLp adalah 

wilayah yang dijadikan sebagai pusat kegiatan lokal promosi yang diproyeksikan 

akan menjadi PKL di masa yang akan datang. Berdasarkan perumusan rencana 

perwilayahan pengembangan pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Lembata 
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tersebut kemudian dapat disusun skema perencanaan dengan sistem ordo. Skema 

tersebut dapat dilihat pada gambar 5. 

Gambar 5. Skema Perencanaan Perwilayahan Pengembangan Pusat Pelayanan 

Wilayah di Kabupaten Lembata 

Berdasarkan skema perencanaan tersebut dapat dimaknai bahwa, terdapat 

dua wilayah perencanaan di Kabupaten Lembata. Kedua wilayah perencanaan 

tersebut adalah pusat pengembangan wilayah bagian barat pulau lembata dan 

bagian timur pulau lembata. Wilayah perencanaan bagian barat pulau lembata 

berpusat di Kecamatan Nubatukan dengan ibukota Lewoleba. Kecamatan 

Nubatukan berperan sebagai pusat pelayanan lokal atau pusat wilayah yang 

berfungsi melayani wilayah lainnya dengan skala kecamatan. Kecamatan 

Nubatukan termaksud dalam osistem ordo I sehingga berfungsi melayani 
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wilayah Kecamatan Ileape, Lebatukan, Nagawutung, Wulandoni, dan Atadei. 

Kecamatan-kecamatan tersebut secara geografis terletak dibagian barat pulau 

Lembata. Kecamatan-kecamatan tersebut masuk ke dalam sistem ordo III atau 

merupakan hinterland dari wilayah Kecamatan Nubatukan. 

Untuk pusat pengembangan wilayah bagian timur pulau lembata berpusat 

di Kecamatan Omesuri dengan ibukota Balauring. Kecamatan Omesuri masuk 

dalam sistem ordo II. Sistem ordo II memiliki peran sebagai PKLp atau pusat 

pelayanan lokal promosi. Pusat pelayanan lolak promosi merupakan pusat 

wilayah yang akan dipromosikan untuk menjadi pusat pelayanan lokal atau PKL 

dimasa yang akan datang. Kecamatan Omesuri berfungsi untuk melayani 

wilayah Kecamatan Buyasuri. Kecamatan Buyasuri disini masuk kedalam sistem 

ordo III. Sistem ordo III merupakan hinterland atau wilayah yang bergantung 

pada wilayah Kecamatan Omesuri. Dimasa yang akan datang Kecamatan 

Omesuri diharapkan akan menjadi PKL atau pusat pelayanan lokal layaknya, 

Kecamatan Nubatukan. Berikut peta skema rencana perwilayahan 

pengembangan pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Lembata dapat dilihat 

pada gambar 6. 
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Gambar 6. Peta Skema Rencana Perwilayahan Pengembangan Pusat 

Pelayanan Wilayah di Kabupaten Lembata 

4. PENUTUP

Kabupaten Lembata merupakan salah satu kabupaten yang dikategorikan 

sebagai dareah tertinggal. Kabupaten Lembata memiliki ciri khas yang unik 

secara morfologi bentuk pulau dan topografi wilayah pulau. Terdapat sembilan 

wilayah kecamatan di Kabupaten Lembata. 

Sistem hierarki wilayah di Kabupaten Lembata terdiri 4 susunan yaitu, 

hierarki I, II, III, dan VI. Kecamatan Nubatukan merupakan kecamatan yang 

menduduki susunan hierarki wilayah I dalam sistem ruang Kabupaten Lembata. 

Susunan hierarki II dan III sama sekali tidak ditempati oleh kedelapan 

kecamatan lainnya di Kabupaten Lembata. Kecamatan Ileape, Lebatukan, 
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Nagawutung, Wulandoni, Ileape Timur, Atadei,Omesuri , dan Buyasuri 

menempati susunan hierarki wilayah IV. Terdapat satu pusat pelayanan wilayah 

di dalam sistem hierarki wilayah Kabupaten Lembata. Pusat tersebut adalah 

Kecamatan Nubatukan. Secara intra-regional telah terjadi ketimpangan wilayah 

yang ekstrim di Kabupaten Lembata. 

Interaksi wilayah terhadap Kecamatan Nubatukan dengan kategori sedang 

dan kuat terjadi di wilayah kecamatan-kecamatan yang letak geografisnya 

cenderung di bagian barat pulau lembata. Interaksi wilayah terhadap Kecamatan 

Nubatukan dengan kategori lemah terjadi di wilayah kecamatan-kecamatan yang 

letak geografisnya cenderung di bagian timur pulau lembata. Kecamatan-

kecamatan tersebut adalah Kecamatan Omesuri dan Buyasuri. Kecamatan 

dengan nilai interaksi wilayah lemah terhadap Kecamatan Nubatukan disarankan 

mengembangkan pusat pertumbuhan baru agar bisa mengurangi ketimpangan 

lokal yang terjadi di Kabupaten Lembata. 

Berdasarkan hasil analisis hieraki wilayah dan interaksi wilayah kemudian 

dirumuskan pengembangan perwilayahan pusat pelayanan wilayah di Kabupaten 

Lembata dengan membentuk skema wilayah perencanaan menjadi dua zona. 

Zona bagian barat pulau dan zona bagian timur pulau. Pusat pengembangan 

bagian barat berpusat di Kecamatan Nubatukan dengan ibukota Lewoleba 

(PKL). Sedangkan pusat pengembangan bagian timur pulau berpusat di 

Kecamatan Omesuri dengan Balauring sebagai ibukotanya (PKLp).  
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