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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Pustaka

1. Konsep Kota

Kota (city) adalah wilayah perkotaan yang telah mempunyai status

administrasi sebagai sebuah kota, baik kota kecil, kotamadya maupun kota

metropolitan.  Selanjutnya, Adisasmita (2006) juga menyatakan bahwa pada

umumnya kota diartikan sebagai suatu wilayah dimana terdapat pemusatan

(konsentrasi) penduduk dengan berbagai jenis kegiatan ekonomi, sosial,

budaya, dan administrasi pemerintahan.

Secara lebih rinci dapat digambarkan bahwa suatu kota meliputi konsentrasi

daerah pemukiman berpenduduk cukup besar dan dengan kepadatan yang

relatif tinggi dimana kegiatan penduduk didominasi oleh kegiatan

nonpertanian, seperti industri, perdagangan dan jasa, baik di bidang

keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan dan pariwisata. Pembangunan

ruang perkotaan bertujuan untuk: (1) memenuhi kebutuhan masyarakat akan

tempat berusaha dan tempat tinggal, baik dalam kualitas maupun kuantitas

dan (2) memenuhi kebutuhan akan suasana kehidupan yang memberikan rasa

aman, damai, tenteram, dan sejahtera.
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Pembangunan kota harus diupayakan untuk lebih meningkatkan produktifitas

yang dapat mendorong sektor-sektor perekonomian, akan tetapi

pengembangannya perlu memperhatikan ketersediaan sumberdaya, agar

pemanfaatan sumberdaya untuk pelayanan sarana dan prasarana kota lebih

efisien. Pembangunan perkotaan dilaksanakan dengan mengacu pada

pengembangan investasi yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak

membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak merusak kekayaan

budaya daerah. Hal tersebut juga diperlukan agar tercipta keadilan yang

tercermin pada pemerataan kemudahan dalam memperoleh penghidupan

perkotaan, baik dari segi prasarana dan sarana maupun dari lapangan

pekerjaan.

Di dalam (UU No. 26 Tahun 2007) disebutkan bahwa kawasan perkotaan

adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan

susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan

dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan

ekonomi. Perkotaan adalah suatu pemukiman yang relatif besar, padat dan

permanen, terdiri dari kelompok individu-individu yang heterogen dari segi

sosial, yang dijabarkan dalam 10 kriteria yang lebih spesifik untuk

merumuskan kota. Menurut Restina (2009) 10 kriteria tersebut adalah

sebagai berikut :

a) ukuran dan jumlah penduduk yang besar terhadap massa dan tempat,

b) bersifat permanen,

c) Kepadatan minimum terhadap jumlah penduduk dan luas wilayah,
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d) struktur dan tata ruang perkotaan seperti yang ditunjukkan jalur jalan dan

ruang perkotaan yang nyata,

e) tempat dimana masyarakat tinggal dan bekerja,

f) fungsi perkotaan minimum meliputi pasar, pusat administrasi atau

pemerintahan, pusat militer, pusat keagamaan, atau pusat aktivitas

intelektual,

g) heterogenitas dan pembedaan yang bersifat hirarki pada masyarakat,

h) pusat ekonomi perkotaan yang menghubungkan sebuah daerah pertanian

ditepi kota dan memeroses bahan mentah untuk pemasaran yang lebih

luas,

i) pusat pelayanan bagi daerah-daerah lingkungan setempat,

j) dan pusat penyebaran.

Pengorganisasian sebuah pemukiman dapat dirumuskan sebagai sebuah kota,

bukan dari segi ciri-ciri morfologis tertentu atau kumpulan ciri-cirinya,

melainkan dari segi suatu fungsi khusus yaitu menyusun sebuah wilayah dan

menciptakan ruang yang efektif. Lima paradigma baru yang menyebabkan

perubahan dan perkembangan pola pikir dalam perencanaan wilayah dan

kota, yaitu : perekonomian global, orientasi pembangunan, kemitraan

pemerintah dan masyarakat, perkembangan sistem dan teknologi informasi

dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan (Sutarjo,

1998).

Kota yang berkelanjutan adalah kota yang mampu berkompetisi secara sukses

dalam pertarungan global dan mampu mempertahankan vitalitas budaya serta
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keserasian lingkungan. Konsep kota yang berkelanjutan merupakan suatu

konsep global yang kuat yang diekspresikan dan diaktualisasikan secara

lokal. Pendekatan dalam penataan kota yang dilakukan dewasa ini banyak

menyimpang dan meninggalkan aspek kesejahteraan dan pelestarian. Hal

tersebut banyak terjadi di beberapa kota di dunia, dimana latar belakang dari

sejarah besar (Antariksa, 2004). Pembangunan dan penataan kota menjadi

bagian dari modernisasi perkotaan tanpa memperhitungkan aspek kultur

masyarakat.

2. Aspek-aspek kota

Aspek-aspek kota terdiri dari aspek fisik, aspek sosial, dan aspek ekonomi

serta transportasi, Widyaningsih (2001) dalam Widyastuti (2002).

a. Aspek Fisik

Aspek Fisik meliputi pola tata guna tanah yaitu penataan atau pengaturan

penggunaan tanah, dan ruang yang merupakan sumber daya alam. Tata ruang

merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik yang terencana

atau tidak.  Dalam tata ruang terdapat penataan ruang yaitu proses penataan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan elemen-elemen

pembentuk meliputi penggunaan dan rencana penggunaan lahan, kebutuhan

dan keinginan individu, sarana dan prasarana transportasi, tipe dan fungsi

bangunan, kegiatan individu atau kelompok yang rutin, kependudukan,

potensi fisik serta persepsi dan perilaku.

Menurut Branch (1995) dalam Widyastuti (2002) menyebutkan bahwa

terdapat empat komponen utama kota yaitu kompleks bisnis utama, industri
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manufaktur dan ikutannya, pemukiman dengan fasilitas pelayanannya serta

tanah terbuka.  Secara fisik, kota dikembangkan pada sistem ruang antara lain

(1) sistem pusat kota, yaitu lingkungan kota yang berfungsi sebagai pusat

kegiatan utama atau kutub pertumbuhan. (2) sistem ruang kota yang

dikembangkan untuk kegiatan produksi, yaitu untuk industri dan pertanian

termasuk wilayah cadangan dan (3) sistem ruang kota yang dikembangkan

sebagai wilayah pemukiman ideal.

b. Aspek Sosial

Aspek sosial menyangkut masalah kependudukan yang terkait dengan kota

antara lain adalah masalah perkembangan, migrasi, ak tiri tas ekonomi,

tenaga kerja dan beban ketergantungan. Dalam perencanaan penduduk dapat

menjadi indikator perkembangan kota, yang salah satu aspeknya adalah

pergerakannya.  Aspek-aspek yang menyangkut sumber daya manusia terdiri

atas keadaan penduduk (jumlah, sebaran, struktur, pendidikan), proses

penduduk (alamiah dan buatan) dan lingkungan sosialnya (pola kontrol,

kegiatan dan konstruksi).

c. Aspek Ekonomi

Fungsi dasar kota menurut Branch (1995) dalam Widyastuti (2002) adalah

untuk menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan

jasa.  Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari tiga bagian yaitu (1) ekonomi

pemerintah meliputi pelaksanaan pemerintahan kota, (2) ekonomi swasta

terdiri atas berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan

swasta, (3) ekonomi khusus terdiri atas bermacam-macam organisasi nir laba.
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Ekonomi yang mendasari kota juga tercermin pada fasilitas dan bentuk

fisiknya.

Menurut Koestoer (2001) dinamika ekonomi kota dapat ditandai oleh

penyebaran sektor sektor ekonomi kota, penyebaran pasar, nilai tanah serta

pergeseran penggunaan tanah.  Pembangunan yang dilaksanakan selama ini

ditekankan pada pembangunan ekonomi. Dominasi kegiatan sektoral akan

mempengaruhi secara fisik perkembangan fisik kota terutama menyangkut

aspek tata guna tanah dan aksesibilitas dalam segi transportasi. Dominasi

kegiatan tersebut merupakan penentu arah pengembangan fungsi kegiatan

kota.

3. Perkembangan Kota

Perkembangan kota dapat diartikan perubahan menyeluruh, yaitu yang

menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh,

baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya maupun perubahan fisik.

Dinamika perkembangan kota dapat ditinjau dari peningkatan aktilitas

kegiatan sosial ekonomi dan pergerakan arus mobilitas penduduk, yang pada

akhirnya menuntut kebutuhan ruang bagi pemukiman (Koestoer, 2001).

Perkembangan kota akan sangat dipengaruhi oleh pertambahan penduduk dan

aktifitas perekonomian yang ada di dalamnya serta perkembangan

penggunaan lahan.  Terjadinya perubahan pada aspek fisik dan non fisik

dalam tata ruang perkotaan karena adanya dukungan dari faktor eksternal dan

internal. Sebagai faktor eksternal adalah lokasi alam dan letak dari kota
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dengan sekitarnya, sedangkan faktor internal adalah kependudukan,

pelayanan sosial ekonomi dan kemampuan mengelola pembangunan dalam

menciptakan suatu iklim yang dapat merangsang pertumbuhan.

Richardson (1978) dalam Sjafrizal (2012) menyebutkan bahwa konsentrasi

spasial yang diakibatkan adanya keuntungan ekonomi eksternal seperti

keuntungan lokasional, keuntungan aglomerasi atau urbanisasi, juga

merupakan faktor penting yang menentukan perkembangan dan pertumbuhan

kota.  Perkembangan perkotaan merupakan gabungan bekerjanya faktor-

faktor struktural pada tingkat internasional maupun nasional/ regional serta

faktor sosial demografi.  Disebutkan pula, Sukirno (1976) dalam Sjafrizal

(2012) bahwa urbanisasi dan pembangunan ekonomi merupakan faktor

penting dalam menciptakan perkembangan kota. Untuk menentukan laju

pembangunan suatu kota digunakan ukuran laju perkembangan penduduknya.

Menurut Branch (1985) dalam Widyastuti (2002) terdapat unsur-unsur yang

mempengaruhi perkembangan kota yaitu keadaan geografis, tapak (site),

fungsi kota, sejarah dan kebudayaan kota, serta tahapan perkembangan kota.

Keadaan geografis dan tapak kota mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota

dikemudian hari.  Fungsi kota akan menunjukkan keberadaannya, sedangkan

sejarah dan kebudayaan kota akan mempengaruhi karakter dan sifat

masyarakat kota. Tahapan perkembangan kota berkaitan erat dengan tingkat

ekonomi, sosial, kelembagaan dan penguasaan teknologi pada waktu tertentu

didalam proses evolusinya.  Pertumbuhan kota dimulai dari sebuah pusat,

yang dalam periode selanjutnya dipengaruhi oleh berfungsinya jalan raya,
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rute-rute transportasi. Pada akhirnya perkembangan atau pemekaran kota

ditentukan oleh adaptasi manusia terhadap harga tanah berdasarkan

tatagunanya.

Menurut Sjafrizal (2012), perkembangan kota pada umumnya digerakkan

oleh pengaruh dari dalam (internal) dan dari luar (eksternal).  Pengaruh dari

dalam berupa rencana pengembangan dari para perencana kota, desakan

warga kota dari luar berupa berbagai daya tarik bagi daerah belakang kota.

Apabila kedua pengaruh itu bekerja bersama-sama maka pemekaran kota

akan terjadi lebih cepat.  Terdapat tiga faktor utama yang menentukan

perkembangan dan pertumbuhan kota yaitu manusia, kegiatan manusia, pola

pergerakan antara pusat kegiatan manusia yang satu dengan pusat kegiatan

manusia lainnya.  Faktor manusia menyangkut segi-segi perkembangan

tempat kerja, status sosial dan perkembangan kemampuan dan teknologi.

Faktor kegiatan manusia menyangkut segi-segi kegiatan kerja, kegiatan

fungsional, kegiatan perekonomian kota dan kegiatan hubungan regional

yang lebih luas.  Faktor pola pergerakan adalah sebagai aktifitas dari

perkembangan yang disebabkan oleh kedua faktor perkembangan penduduk

yang disertai dengan perkembangan fungsi kegiatan yang akan memacu pola

perkembangan antara pusat-pusat kegiatan.

Perkembangan perkotaan adalah suatu proses perubahan keadaan perkotaan

dan suatu keadaan ke keadaan yang lain dalam waktu yang berbeda (Yunus,

1978) dalam Widyastuti (2002).  Proses perubahan tersebut menyangkut

pembahan secara alami maupun perubahan secara artifisial dimana campur
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tangan manusia mengatur arah perubahan tersebut.  Perkembangan perkotaan

mempunyai titik berat dalam hal perubahan keadaan dari periode waktu yang

lain.  Tinjauan perkembangan perkotaan meliputi berbagai macam aspek

kehidupan perkotaan seperti kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.

Perubahan secara spesifik ditandai dengan perubahan fungsi kota yang diikuti

dengan perubahan fisik sebagai dampak dari perkembangan aktifitas

masyarakat secara keseluruhan (aklifitas ekonomi masyarakat kota).

4. Pembangunan Wilayah

Rustiadi dkk (2009), mendefenisikan pembangunan sebagai suatu proses

perubahan yang terencana (terorganisasi) ke arah tersedianya alternatif-

alternatif/pilihan-pilihan yang lebih banyak bagi pemenuhan tuntutan hidup

yang paling manusiawi sesuai dengan tata nilai yang berkembang di dalam

masyarakat, dengan demikian maka pembangunan sebagai suatu upaya

perubahan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan

bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (1999), menyatakan bahwa

pembangunan sebagai suatu rangkaian kegiatan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang dilakukan

secara terencana dan berkelanjutan dengan memanfaatkan dan

memperhitungkan kemampuan sumberdaya, informasi, dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta memerhatikan perkembangan global.

Selanjutnya Bappenas mengungkapkan bahwa pembangunan daerah adalah

bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan melalui
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otonomi daerah, pengaturan sumberdaya nasional, yang memberi kesempatan

bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdayaguna dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan layanan masyarakat, untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.

Pengembangan mengandung konotasi pemberdayaan, kedaerahan,

kewilayahan dan atau proses meningkatkan. Pengembangan berarti

melakukan sesuatu yang tidak dari nol atau tidak membuat sesuatu yang

sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah

ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan.  Pengembangan ekonomi

masyarakat tersirat pengertian bahwa masyarakat di suatu kawasan telah

memiliki kapasitas tetapi perlu ditingkatkan lagi.  Pengertian pengembangan

dengan pembangunan umumnya sama dan dapat dipertukarkan. Secara

hakiki kedua istilah kata development (Rustiadi dkk, 2009).

Pembangunan wilayah, baik perkotaan maupun perdesaan merupakan pusat

dan lokasi kegiatan sosial ekonomi dari wilayah tersebut. Pembangunan

daerah merupakan usaha untuk mengembangkan dan memperkuat

pemerintahan daerah untuk makin mantapnya otonomi daerah yang nyata,

dinamis, serasi dan bertanggungjawab jika ditinjau dari segi pemerintahan.

Pembangunan daerah di Indonesia memiliki dua aspek yaitu bertujuan

memacu pertumbuhan ekonomi dan sosial di daerah yang relatif terbelakang

dan lebih memperbaiki serta meningkatkan kemampuan daerah dalam

melaksanakan pembangunan melalui kemampuan menyusun perencanaan

sendiri dan pelaksanaan program serta proyek secara efektif. Pembangunan
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wilayah memandang pentingnya keterpaduan antar sektoral, spasial, serta

pelaku pembangunan di dalam maupun antar daerah. Keterpaduan sektoral

menuntut adanya keterkaitan fungsional dan sinergis antar sektor

pembangunan sehingga setiap program pembangunan sektoral selalu

dilaksanakan dalam kerangka pembangunan wilayah (Rustiadi dkk, 2009).

5. Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian sebagai

berikut :

a. Menurut Suryana (2000) pembangunan ekonomi merupakan proses

perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

b. Todaro (1999) dalam Kurniawan (2010) mengartikan pembangunan

sebagai proses multidimensional yang menyangkut perubahan besar

dalam struktur sosial, sikap masyarakat, kelembagaan nasional maupun

percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan dan

penghapusan dari kemiskinan mutlak.

c. Pembangunan ekonomi menurut Irawan dan Suparmoko (2002) adalah

usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang

seringkali diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil.

d. Meir (1960) dalam Adisasmita (2005) mendefinisikan pembangunan

ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu

jangka waktu yang panjang.

e. Sukirno (1985) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu

proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah
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meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung

pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu perubahan

yang terjadi secara terus menerus melalui serangkaian kombinasi proses

demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan

pendapatan perkapita yang terus menerus serta berlangsung dalam jangka

panjang.

f. Menurut Suryana (2000) pembanguna ekonomi bukan merupakan proses

yang harmonis atau gradual, akan tetapi merupakan perubahan yang

terjadi secara spontan dan tidak terputus. Pembangunan ekonomi

disebabkan oleh perubahan sektor perekonomian terutama pada sektor

industri dan perdagangan.

Secara garis besar dari semua definisi tersebut, maka pembangunan ekonomi

sangat berkaitan dengan pendapatan perkapita dan pendapatan nasional.

Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah dan

nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu perekonomian pada

masa satu tahun merupakan pendapatan nasional. Sehingga, pertambahan

pendapatan nasional dan pendapatan perkapita dapat digunakan untuk

mengetahui laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat perkembangan

kesejahteraan penduduk suatu daerah.

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan mengenai

faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output perkapita dalam jangka
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panjang dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut, sehingga

terjadi proses-proses pertumbuhan (Boediono, 1999).

Menurut Kuznets (1966) dalam Jhingan (2002) pertumbuhan ekonomi adalah

peningkatan kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan barang

ekonomi bagi penduduknya yang terwujud dengan adanya kenaikan output

nasional secara terus menerus yang disertai dengan kemajuan teknologi serta

adanya penyesuain kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkan.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa

faktor-faktor penting yaitu:

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah semua investasi baru yang berwujud tanah

(lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia.  Bagian dari

pendapatan yang ditabung sekarang kemudian diinvestasikan untuk

memperbesar output pada masa yang akan datang.  Akumulasi modal

tersebut akan menambah sumberdaya baru dan meningkatkan

sumberdaya sebelumnya.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan

jumlah angkatan kerj yang dianggap sebagai faktor positif dalam

merangsang pertumbuhan ekonomi.  Akan tetapi, kemampuan

merangsang pertumbuhan ekonomi bergantung pada kemampuan sistem

ekonomi yang berlaku dalam menyerap dan mempekerjakan tenaga kerja

yang ada secara produktif.
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c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi

pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh adanya

metode baru atau metode lama yang diperbaiki dalam melakukan

pekerjaan tradisional.

Menurut Kuznets (1966) dalam Todaro (2000) mengemukakan enam

karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

a. Tingkat pertambahan output perkapita dan pertambahan penduduk.

b. Tingkat kenaikan total produktivitas faktor, terutama produktivitas

tenaga kerja.

c. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi.

d. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi.

e. Kecenderungan daerah yang mulai atau sudah maju perekonomiannya

untuk berusaha menambah bagian-bagian daerah lainnya sebagai daerah

pemasaran dan sumber bahan baku.

f. Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi.

7. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat

yang terjadi di suatu wilayah, berupa kenaikan seluruh nilai tambah yang

terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2009).  Perhitungan pendapatan wilayah

mulanya dibuat dalam harga berlaku.  Namun, pertambahan pendapatan

dilihat dari kurun waktu ke kurun berikutnya dan dinyatakan dalam nilai riil

atau nilai dalam harga konstan.  Pendapatan wilayah menggambarkan balas
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jasa faktor-faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi

yang mengukur secara kasar terhadap kemakmuran daerah tersebut.

Kemakmuran wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang

tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment,

yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran

dana dari luar wilayah.

Menurut Suryana (2000) terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi

wilayah (daerah) sebagai berikut:

a. Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith adalah orang pertama yang membahas pertumbuhan

ekonomi secara sistematis.  Inti ajaran Smith adalah agar masyarakat

diberi kebebasan yang seluas-luasnya dalam menentukan kegiatan

ekonomi yang terbaik untuk dilakukan.  Menurut Smith, sistem ekonomi

pasar bebas akan menciptakan efisiensi yang membawa dalam keadaan

full employment dan menjamin pertumbuhan ekonomi sampai tercapai

posisi stationer. Sementara peranan pemerintah adalah menjamin

keamanan dan ketertiban serta memberi kepastian hukum dan keadilan

bagi para pelaku ekonomi.  John Maynard Keynes mengoreksi

pandangan Smith dengan mengatakan bahwa untuk menjamin

pertumbuhan yang stabil, pemerintah perlu menerapkan kebijakan fiskal,

moneter dan pengawasan langsung.

b. Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Teori pertumbuhan neo klasik dikembangkan oleh Swan (1956) dan

Solow (1970) dalam Suryana (2000). Menurut teori ini tingkat



22

pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu akumulasi modal,

bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teori

neo klasik sebagai penerus dari teori klasik yang menganjurkan agar

kondisi selalu diarahkan untuk menuju pasar persaingan sempurna.

Perekonomian bisa tumbuh maksimal dalam keadaan pasar persaingan

sempurna. Teori neo klasik juga menunjukkan bahwa terciptanya suatu

pertumbuhan yang mantap (steay growth) diperlukan tingkat s (saving)

yang pas dan seluruh keuntungan pengusaha diinvestasikan kembali di

wilayah tersebut.

c. Teori Harrod-Domar Dalam Sistem Regional

Teori ini dikembangkan hampir secara bersamaan oleh Harrod (1948)

dan Domar (1957) dalam Suryana (2000).  Teori ini didasarkan pada

asumsi :

(1) perekonomian bersifat tertutup,

(2) hasrat menabung (MPS = s) adalah konstan,

(3) proses produksi memiliki koefisien yang tetap, dan

(4) tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama

dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

d. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat yang Disinergikan

Teori pertumbuhan jalur cepat (turnpike) diperkenalkan oleh Samuelson

(1955) dalam Tarigan (2009).  Setiap wilayah perlu melihat sektor atau

komoditas apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan

dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu

memiliki competitive advantage untuk dikembangkan. Artinya,
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kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai

tambah yang lebih besar dan dapat berproduksi dalam waktu relatif

singkat serta volume sumbangan untuk pembentukan perekonomian

cukup besar. Hal tersebut untuk menjamin pasar, produk harus dapat

menembus dan mampu bersaing pada pasar yang lebih luas.

Perkembangan struktur tersebut akan mendorong sektor lain untuk turut

berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh.

Mensinergikan sektor-sektor adalah membuat antar sektor saling terkait

dan saling mendukung sehingga pertumbuhan sektor yang satu dapat

mendorong pertumbuhan sektor yang lain, begitu juga sebaliknya.

Menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikan dengan sektor

lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat.

8. Penggunaan Lahan

Tingginya permintaan akan kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan

lahan memerlukan pemikiran yang bijak dalam mengambil keputusan bagi

penggunaan lahan, karena memiliki sifat yang terbatas. Sumberdaya lahan

yang paling menguntungkan dari lahan yang terbatas perlu dipertimbangkan

untuk penggunaan dan pemanfaatannya di masa mendatang. Beberapa

permasalahan dalam penggunaan lahan untuk tujuan pemanfaatan ruang

adalah lemahnya penegakan hukum, kurangnya informasi tentang potensi

lahan dan rendahnya tingkat kesadaran serta pengetahuan masyarakat tentang

penggunaan ruang tata ruang. Tindakan pengelolaan diperlukan bagi setiap
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areal lahan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemanfaatan areal

tersebut (Sitorus, 1998).

Pengelompokan penggunaan lahan kedalam dua bentuk yaitu penggunaan

lahan pertanian yang dibedakan berdasarkan atas penyediaan air dan

komoditas yang diusahakan, dimanfaatkan atau yang terdapat di atas lahan

tersebut, penggunaan lahan non-pertanian seperti penggunaan lahan

pemukiman kota atau desa, industri, rekreasi dan sebagainya (Arsyad,1999).

Penggunaan lahan baik bersifat tunggal (satu penggunaan) maupun kombinasi

dari dua atau lebih penggunaan sebagai wujud dari kegiatan manusia sering

dijumpai dilapangan. Keputusan manusia untuk memerlakukan lahan ke

suatu penggunaan tertentu selain disebabkan oleh faktor permintaan dan

ketersediaan lahan demi meningkatkan kebutuhan dan kepuasan hidup, juga

dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karakteristik fisik lahan,

perilaku manusia, teknologi maupun modal, faktor ekonomi yang dipengaruhi

oleh lokasi, aksesibilitas, sarana dan prasarana, faktor budaya masyarakat dan

faktor kebijakan pemerintah.

Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat akan berpengaruh terhadap

berbagai macam aktivitas di dalam kota dan konsekuensi akan berdampak

pada pembangunan perkotaan, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat

diartikan sebagai suatu proses pilihan pemanfaatan ruang guna memperoleh

manfaat yang optimum, baik untuk pertanian maupun non pertanian.
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Menurut Winoto (2005) perubahan penggunaan lahan pertanian ke non-

pertanian tidak hanya semata-mata fenomena fisik berkurangnya luasan

lahan, melainkan merupakan fenomena dinamis yang menyangkut aspek-

aspek kehidupan manusia.  Hal tersebut berkaitan erat dengan perubahan

orientasi ekonomi, sosial, budaya dan politik masyarakat secara agregat.

9. Penataan Ruang

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.  Perencanaan tata

ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang

yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.  Pemanfaatan

ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai

dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program

beserta pembiayaannya.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk

mewujudkan tertib tata ruang (UU No. 26 Tahun 2007).

Menurut Yuwono (2008), penggunaan lahan sangat menentukan wujud

keruangannya serta cara-cara manusia beraktifitas.  Penyebab penyimpangan

penggunaan lahan secara garis besar ada dua, yaitu ruang sebagai objek dan

manusia sebagai pelaku.  Pengambilalihan lahan dari masyarakat yang

memiliki penghasilan rendah oleh masyarakat yang memiliki penghasilan

menengah atau tinggi menununjukkan pembentukkan ruang berdasarkan nilai

ekonomi jika ditinjau dari aspek ruang.  Semakin tinggi nilai ruang, semakin

meningkatkan daya tarik masyarakat yang mampu untuk menguasainya.
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Budiharjo (1999), mengemukakan bahwa manusia memegang peranan

penting dalam mengatur pemanfaatan ruang.  Penyimpangan terjadi akibat

ledakan penduduk yang tidak terkendali. Oleh sebab itu perencanaan tata

ruang merupakan metode yang digunakan oleh sektor publik untuk mengatur

penyebaran penduduk dan aktivitas dalam ruang yang skalanya bervariasi.

Perencanaan tata ruang terdiri dari semua tingkat penatagunaan tanah,

termasuk perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan,

rencana tata ruang nasional, sampai tingkat internasional.

Menurut Undang-undang No. 26 tahun 2007, ruang didefinisikan sebagai

ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang

di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk hidup melakukan

kegiatan dan memelihara kelangsungan hidup. Penataan ruang berazaskan

pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan

berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan, keterbukaan,

persamaan, keadilan dan perlindungan. Penataan ruang diatur berdasarkan

fungsi utama kawasan dan terdiri atas kawasan lindung seperti suaka alam,

taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam dan sebagainya, serta

kawasan budidaya seperti industri, permukiman, pertanian. Penataan ruang

meliputi ruang wilayah nasional, wilayah provinsi dan wilayah kabupaten/

kota yang dalam penyusunannya melalui hirarki dari tingkat yang paling atas

ke tingkat yang paling bawah agar penataan ruang bisa dilakukan secara

terpadu.
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Menurut Rustiadi dkk ( 2009), penataan ruang pada dasarnya merupakan

perubahan yang disengaja. Penataan ruang jika dipahami sebagai proses

pembangunan melalui upaya-upaya perubahan ke arah kehidupan yang lebih

baik, maka penataan ruang mempunyai tiga urgensi, yaitu: optimalisasi

pemanfaatan sumberdaya (prinsip produktifitas dan efisiensi), alat dan wujud

distribusi sumberdaya ( prinsip pemerataan, keberimbangan dan keadilan ),

keberlanjutan prinsip (sustainability). Lebih lanjut Darwanto (2000),

mengemukakan bahwa penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya

penataan ruang yang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan

pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budidaya sehingga tercipta

pengaturan pemanfaatan ruang yang berkualitas. Upaya penataan ruang juga

dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan yang sangat

penting dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Konsep penataan ruang dapat menjadi aktifitas yang mengarah pada kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat termasuk

dunia usaha.  Penataan ruang bukanlah suatu tujuan melainkan alat untuk

mencapai tujuan.  Dengan demikian kegiatan penataan ruang tidak boleh

berhenti, melainkan penataan ruang harus merupakan aktivitas yang terus-

menerus dilakukan untuk mengarahkan masyarakat suatu wilayah dalam

mencapai tujuan-tujuan pokoknya (Darwanto, 2000).

Penetapan tata ruang dipandang seringkali hanya mempertimbangkan aspek

fisik wilayah (land suitability dan land capability) dan aspek-aspek

kelestarian lingkungan. Perencanaan tata ruang juga seringkali dimonopoli
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oleh pihak-pihak tertentu yang tidak berorientasi pada kepentingan publik/

masyarakat luas di dalam pelaksanaannya ( Rustiadi dkk, 2009). Sasaran

utama dari perencanaan tata ruang pada dasarnya adalah untuk menghasilkan

penggunaan lahan terbaik, namun biasanya dapat dikelompokkan atas tiga

sasaran umum, yaitu : efisiensi, keadilan dan akseptabilitas masyarakat, dan

keberlanjutan. Sasaran efisiensi merujuk pada manfaat ekonomi, dimana

dalam konteks kepentingan publik pemanfaatan ruang diarahkan untuk

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  Tata ruang harus merupakan

perwujudan keadilan dan melibatkan partisipasi masyarakat, oleh karenanya

perencanaan yang disusun harus dapat diterima oleh masyarakat.

Perencanaan tata ruang juga harus berorientasi pada keseimbangan fisik

lingkungan dan sosial sehingga menjamin peningkatan kesejahteraan secara

berkelanjutan (sustainability).

10. Ruang Terbuka  Hijau

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

mendefinisikan ruang sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, ruang

lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan

makhluk hidup dan melakukan kegiatan, serta memelihara kelangsungan

hidupnya. Ruang sebagai salah satu sumberdaya alam tidaklah mengenal

batas wilayah, namun jika dikaitkan dengan pengaturannya, maka harus ada

batas, fungsi dan sistem yang jelas dalam satu kesatuan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

menyebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/
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jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka,

tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang

sengaja ditanam. Perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat

penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya

sebesar 30% dari luas wilayah kota. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan

adalah sebesar minimal 30% yang terdiridari 20% ruang terbuka hijau publik

dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan

ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan

mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan

ketersediaan udara bersih yangdiperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat

meningkatkan nilai estetika kota.

11. Pertanian Perkotaan

Pertanian kota atau yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan Urban farming

atau Agropolitan adalah praktek pertanian (meliputi kegiatan tanaman

pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, hortikultura) di dalam atau di

pinggir kota (Wiyanti, 2012). Pertanian di perkotaan juga dapat dikatakan

sebagai aktifitas pertanian di dalam atau di sekitar kota yang melibatkan

ketrampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya pengolahan makanan bagi

masyarakat (keluarga miskin) melalui pemanfaatan pekarangan, lahan-lahan

kosong guna menambah gizi, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan

keluarga serta memotivasi keluarga miskin untuk membentuk suatu kelompok
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pertanian guna untuk membangun dirinya sendiri agar lebih mandiri dan

maju.

Pembangunan pertanian kota merupakan wilayah terpadu melalui

pembangunansektor pertanian primer dalam arti luas (pertanian, perkebunan,

peternakan, danperikanan, kehutanan) pemasaran dan sektor jasa penunjang

dalam satu kelompok pembangunan. Pengembangan agropolitan bukanlah

membangun kota-kota baru di wilayah pertanian, melainkan menjadikan kota

di wilayah pertanian pedesaan secara keseluruhan. Pengembangan

agropolitan juga bukan menggantikan budaya agraris dengan budaya industri,

melainkan memodernisasikan budaya agraris menjadi budaya industri

(Kementrian Pekerjaan Umum, 2012).

Manfaat pertanian kota adalah sebagai berikut :

a. Pertanian kota memberikan kontribusi penyelamatan lingkungan dengan

pengelolaan sampah Reuse dan Recycle.

b. Membantu menciptakan kota yang bersih dengan pelaksaan 3R (reuse,

reduse, recycle) untuk pengelolaan sampah kota.

c. Menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota.

d. Meningkatkan Estetika Kota.

e. Mengurangi biaya dengan penghematan biaya transportasi dan

pengemasan.

f. Bahan pangan lebih segar pada saat sampai ke konsumen yang

merupakan orang kota.

g. Menjadi penghasilan tambahan penduduk kota.
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Model-model pertanian yang terdapat diperkotaan pada umumnya adalah :

a. Memanfaatkan lahan tidur dan lahan kritis.

b. Memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau (privat dan publik).

c. Mengoptimalkan kebun sekitar rumah.

d. Menggunakan ruang atau verticultur (Arya, 2003).

12. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

Pembangunan kota Bandar Lampung merupakan rangkaian kegiatan untuk

mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam

rangka menetapkan tujuan pembangunan kota Bandar Lampung, diperlukan

visi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang

disepakati bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam

pembangunan kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat

(seluruh stakeholders) dalam memantapkan peran masing-masing dalam

membangun Kota Bandar Lampung.

Guna menyelaraskan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat

untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang

lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif, maka

ditetapkanlah Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung 2010-2015 adalah:

“Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera,

Maju, dan Modern”.
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Visi tersebut mengandung 5 (lima) unsur utama dalam pembangunan Kota

Bandar Lampung yaitu:

1. Aman

Tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat dari

gangguan manusia maupun dari gangguan alam, diukur dari menurunnya

tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan dan

ketertiban dalam masyarakat, meningkatnya penegakan supremasi hukum

serta meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya

bencana alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang

aman untuk di huni, aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman

dan menarik untuk dikunjungi oleh pendatang.

2. Nyaman

Memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan

hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan

konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan

keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya

kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. Untuk mencapai

visi Kota yang Nyaman, misi yang hendak diemban oleh kota Bandar

Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang berkualitas,

sesuai serta terjangkau oleh kemampuan warga kota dan pendatang serta

mampu menyediakan dan memperluas lapangan dan kesempatan kerja

yang memadai bagi warga kota dan pendatang.
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3. Sejahtera

Terciptanya kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur

dari beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang

dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan

peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan

daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya

jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni

di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4. Maju

Terciptanya kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap

dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal,

nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan

aparatur pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan

perkembangan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Untuk

mencapai kota yang maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan diri

untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional.

Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam

tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan

transformasi usaha maupun aktifitas domestik. Kinerja pelayanan yang

berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk mendukung sektor-sektor yang

akan bersaing dalam perekonomian dunia dan regional, serta berfungsi

sebagai basis perkembangan kota Bandar Lampung. Disamping itu, kinerja

pelayanan internasional ini juga ditujukan untuk mendukung kualitas

kehidupan warga kota Bandar Lampung.
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5. Modern

Terciptanya kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik,

teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi

kota dan peningkatan daya saing basis perkotaan. Dalam konteks modern

ini, juga mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas

pemerintahan maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku

sesuai tuntutan masa kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa

perekonomian dunia semakin menekankan pentingnya kompetisi dan

keterbukaan yang mendorong perekonomian kota Bandar Lampung

berhadapan langsung dengan jaringan dan sistem internasional. Hal

tersebut membuat Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu

memilih dan mengembangkan sektor perkotaan yang strategis sebagai

basis perekonomian kota serta menyiapkan dan meningkatkan seluruh

prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis perkotaan.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian Visi Pemerintah

Kota Bandar Lampung, strategi yang dirumuskan dalam arah kebijakan dan

program prioritas dalam mengalokasikan sumber daya daerah, maka

ditetapkanlah Misi Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat jasa dan

perdagangan, berbasis pada ekonomi kerakyatan, melalui upaya:

(a) meningkatnya pertumbuhan ekonomi,

(b) meningkatnya perkembangan ekonomi kerakyatan,
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(c) meningkatkan peran serta masyarakat, swasta, perbankan dan lembaga

lainnya untuk mendukung ekonomi kerakyatan,

(d) menguatnya struktur ekonomi kota dalam sektor jasa, perdagangan

dan industri, dan

(e) meningkatnya pendapatan asli daerah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, penguasaan iptek dan nilai-nilai

ketaqwaan, perkembangan kreatifitas seni dan budaya serta peningkatan

prestasi olahraga, melalui upaya:

(a) meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan,

(b) meningkatkan mutu pelayanan pendidikan,

(c) meningkatnya manajemen pendidikan,

(d) meningkatkan minat dan budaya baca,

(e) meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan hidup

bermasyarakat,

(f) meningkatnya ketahanan sosial masyarakat,

(g) meningkatnya stabilitas sosial dan politik,

(h) meningkatnya perlindungan kepada masyarakat,

(i) meningkatnya pengembangan seni, budaya dan parisiwata, dan

(j) meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga.

3. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat,

melalui upaya:

(a) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar,

(b) meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan,
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(c) meningkatnya surveylance epidemologi dan penanggulangan kejadian

luar biasa,

(d) meningkatnya kualitas dan kesejahteraan keluarga,

(e) meningkatnya perlindungan serta peran serta perempuan dalam

pembangunan,

(f) meningkatnya pelayanan sosial kepada masyarakat, dan

(g) meningkatnya pelayanan penanggulangan korban bencana.

4. Meningkatkan pelayanan publik dan kinerja birokrasi yang bersih,

profesional, berorientasi kewirausahaan dan bertata kelola yang baik,

melalui upaya:

(a) meningkatnya kualitas sumber daya aparatur,

(b) meningkatnya kualitas pelayanan publik,

(c) meningkatnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah,

(d) meningkatnya kesadaran hukum,

(e) meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah,

(f) meningkatnya kinerja perencanaan daerah,

(g) meningkatnya kinerja administrasi daerah,

(h) meningkatnya kapasitas kelembagaan pemda, kecamatan dan

kelurahan, dan

(i) meningkatnya fungsi penganggaran, pengawasan dan legislasi.

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan,

melalui upaya:
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(a) mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberkelanjutan

pembangunan, dan

(b) meningkatnya pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah.

6. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dengan mengedepankan

penataan wilayah, pembangunan sarana dan prasarana kota wisata yang

maju dan modern, melalui upaya:

(a) meningkatnya akses dan kualitas prasarana dan sarana perkotaan,

(b) meningkatnya penanganan sungai dan drainase,

(c) meningkatnya penataan kawasan permukiman kumuh,

(d) meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan air bersih dan air

limbah,

(e) meningkatnya akses dan kualitas prasarana dan sarana perhubungan,

(f) meningkatnya pelayanan dan sarana prasarana obyek wisata, dan

(g) meningkatnya pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan fungsi dan

peruntukannya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Oktarika (2002), yang berjudul analisis keterkaitan pusat

pelayanan, komponen pertumbuhan pendapatan, dan basis ekonomi wilayah

dalam pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Tanggamus Provinsi

Lampung, menunjukkan bahwa subsektor tanaman bahan makanan dan

tanaman perkebunan bukan merupakan sektor maju dan tidak memiliki posisi
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yang terlalu relatif lebih baik daripada subsektor lainnya di tiap kecamatan di

Kabupaten Tanggamus.

Penelitian Herliani (2003) yang berjudul analisis komponen pertumbuhan

pendapatan dan basis ekonomi wilayah dalam pengembangan agropolitan di

Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus, menunjukkan bahwa sektor

yang merupakan sektor basis ekonomi wilayah dengan indeks LQ ≥ 1  adalah

subsektor peternakan; sektor industri pengelolaan; listrik, gas, dan air bersih;

kontruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; transportasi dan komunikasi;

keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa.

Penelitian Wahyuni (2006), tentang analisis keterkaitan masalah tata ruang

dengan kinerja perkembangan wilayah (studi kasus di Kota Bandar Lampung)

menunjukkan bahwa penyusunan RTRW di Kota Bandar Lampung telah

mengacu kepada pedoman yang berlaku. Berbagai permasalahan penataan

ruang menunjukkan inkonsistensi yang relatif besar dalam pelaksanaan dan

pengendalian. Inkonsistensi dalam penataan ruang menyebabkan berbagai

permasalahan yang berakibat pada menurunnya kinerja perkembangan

wilayah. Demikian juga penataan ruang yang tidak memperhatikan konstelasi

dengan wilayah sekitarnya (inter-regional context) menyebabkan kinerja

perkembangan yang buruk. Kondisi ini berlaku secara umum, sehingga

konsistensi dalam penataan ruang menjadi sangat penting untuk diperhatikan

dalam rangka optimalisasi pencapaian tujuan penataan ruang.

Penelitian Toweren (2006), tentang analisis basis ekonomi dalam

pengembangan sektor dan subsektor pertanian di Lampung Barat,
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menunjukkan bahwa sektor pertanian tergolong ke dalam sektor basis (LQ >

1).  Laju pertumbuhan pendapatan wilayah tergolong maju dibuktikan dengan

hasil analisis shift share melalui komponen-komponennya yaitu pertumbuhan

proporsional (PP), pertumbuhan pangsa wilayah (PPW), dan pergeseran

bersih.  Ketiganya memiliki nilai lebih besar daripada nol.

Penelitian Kurniawan (2010), tentang analisis pertumbuhan sektor pertanian

dan pergeseran penggunaan lahan di Kota Metro menunjukkan bahwa laju

pertumbuhan sektor pertanian tergolong lamban terbukti dengan nilai

Pergeseran Bersih (PB), Pertumbuhan Proporsional (PP), dan Pertumbuhan

Pangsa Wilayah (PPW) memiliki indeks negatif.  Sektor perekonomian yang

tergolong sektor basis adalah sektor listrik, gas dan air bersih; perdagangan

hotel, hotel, dan restoran, transportasi dan komunikasi; keuangan, persewaan,

dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.  Pergeseran lahan pertanian

beralih menjadi lahan pemukiman, bangunan publik.

C. Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah berpengaruh terhadap perkembangan wilayah dan

pergeseran ekonomi di setiap daerah, khususnya Kota Bandar Lampung.

Peningkatan aktifitas / kegiatan di kota seperti pemukiman, perdagangan serta

pemerintahan, semakin lama membutuhkan sarana pembangunan meningkat

pula. Kebijakan keruangan yang ditempuh adalah dengan penyediaan sarana

pembangunan. Perkembangan yang dimaksud dalam studi ini adalah suatu

perubahan yang menyangkut perubahan aspek fisik, ekonomi, dan sosial.

Sedangkan pergeseran ekonomi adalah semua perubahan pada setiap sekto-
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sektor ekonomi. Seperti halnya, sektor pertanian selama ini masih tetap

memegang peranan penting baik di tingkat Kota Bandar Lampung maupun di

tingkat Provinsi Lampung. Akan tetapi peranan tersebut masih belum

mampu memberikan sumbangsih dalam pembentukan pendapatan daerah.

Hal tersebut disebabkan oleh interaksi berbagai proses yang bekerja di sisi

permintaan, penawaran dan pergeseran kegiatan dari sektor primer ke sektor

sekunder dan tersier.

Pembangunan wilayah Kota Bandar Lampung ditandai dengan meningkatnya

kebutuhan ruang untuk membangun fasilitas sarana dan prasarana di

perkotaan. Seperti pada aspek fisik ruang, fisik ekonomi dan fisik sosial.

Sehingga dapat diketahui aspek perkembangan mana saja yang memberikan

nilai dalam kemajuan perkembangan wilayah Kota Bandar Lampung. Untuk

menganalisa perkembangan ini digunakan metode analisa komparasi dengan

membandingkan jumlah pembangunan sekarang terhadap yang lama.  Hal

tersebut untuk melihat perubahan yang telah terjadi selama beberapa kurun

waktu.

Pembangunan wilayah tersebut juga akan memberikan perubahan struktur

terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya

pendapatan sektor modern dan peranan sektor pertanian dalam memberikan

kontribusinya terhadap PDRB Kota Bandar Lampung. Ada sembilan sektor

perekonomian yang dinilai yaitu (1) sektor pertanian, (2) pertambangan dan

penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik, gas, dan air bersih, (5)

bangunan, (6) perdagangan, hotel dan restoran, (7) transportasi dan
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komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa.

Kesembilan sektor tersebut akan di analisa dengan metode LQ dengan

menggunakan nilai PDRB, sehingga dapat diketahui sektor mana yang

menjadi basis dan non basis di Kota Bandar Lampung.

Perkembangan sektor pertanian juga dapat diketahui dengan menggunakan

metode analisa shif share, serta sektor-sektor perekonomian lain juga dapat

diketahui apakah tergolong cepat atau lamban pertumbuhannya. Metode ini

juga dapat mengetahui sektor-sektor ekonomi mana saja yang mempunyai

daya saing baik atau tidak dalam peranannya mendukung perekonomian

wilayah. Pendekatan dampak pengganda (multiplier effect) dapat digunakan

untuk mengetahui efek pengganda peranan sektor pertanian serta sekto

lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah di Kota Bandar Lampung.
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Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Pembangunan Wilayah di Kota Bandar Lampung
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