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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan 2 (dua) hasil kajian tentang
perkembangan fungsi wilayah yaitu: Meliputi administrasi, pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi keuangan terhadap perkembangan persebaran penduduk, serta
perkembangan sektor ekonomi unggulan. Tujuan utama penelitian ini adalah
mengetahui perkembangan fungsi wilayah yang meliputi pelayanan administrasi,
pendidikan, kesehatan, ekonomi keuangan, dan perkembangan sektor ekonomi
unggulan yang meliputi sektor basis ekonomi Kota Ternate Tahun 2006-2010.
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Ternate yang meliputi seluruh wilayah
yang terbagi dalam tujuh kecamatan. Penelitian ini dikategorikan dalam tipe
penelitian diskriptif kuantitaif. Teknik analisis yang digunakan untuk
menganalisis perkembangan fungsi wilayah dan sektor ekonomi unggulan pada
masing-masing tahun 2006-2010 adalah teknik analisis pola pemukiman, teknik
analisis indeks sentralitas, dan teknik analisis LQ ( Location Quotient), SS (Shift
Share),
Hasil penelitian tentang Analisis Perkembangan Fungsi Wilayah dan
Sektor Ekonomi Unggulan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara Tahun 2006-2010
adalah: (1) Berdasarkan analisis pola pemukiman, fungsi administrasi, pendidikan,
kesehatan dan ekonomi menunjukan sektor tertinggi diperoleh kecamatan Ternate
Tengah, kedua kecamatan Kota Ternate Selatan, ketiga kecamatan Ternate Utara,
keempat kecamatan Pulau Ternate, kelima kecamatan Moti, keenam kecamatan
Batang Dua, dan ketujuh kecamatan Hiri. Analisis indeks sentralitas menunjukan
bahwa nilai bobot kegiatan seluruh fungsi di kecamatan yang ada di Kota Ternate
tidak memiliki perbedaan yang jauh. (2) analisis LQ (Location Quotient)
menemukan enam sektor unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan di
Kota Ternate meliputi sektor listrik, gas dan air, sektor konstruksi, sektor
perdegangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor
keuangan, persewaan, dan sektor jasa-jasa. Analisis SS (Shift Share) menujukan
bahwa pengaruh pertumbuhan PDRB Maluku Utara membawah mengaruh positif
bagi PDRB Kota Ternate.
Kata kunci : Perkembangan fungsi wilayah, administrasi, pendidikan,
kesehatan, ekonomi keuangan. Sektor ekonomi unggulan, Kota
Ternate 2006-2010.
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ABSTRACT

This study aims to reveal two (2) the results of studies on the functional
development of the region namely: Includes administration, education, health, and
financial economics to the development of population distribution, as well as the
development of leading economic sector. The main objective of this study was to
determine the functional development of services that include administration,
education, health, and financial and economic developments of leading economic
sectors include the sectors of the economic base of Ternate Year 2006-2010.
The research was conducted in Ternate which covers the whole territory
is divided into seven districts. This study categorized the types of quantitative
descriptive study. Analytical techniques used to analyze the functional
development of the region and leading economic sectors in each of the years
2006-2010 is a settlement pattern analysis techniques, the centrality index analysis
techniques, and analytical techniques LQ (Location Quotient),SS (Shift Share).
The results of the Analysis of Regional Development and Function
Leading Economic Sector North Maluku Province Ternate Year 2006-2010 are:
(1) Based on the analysis of settlement patterns, the functions of administration,
education, health, and economics, showed the highest obtained by sub-sector
Central Ternate, the second Southern districts of Ternate, the three districts of
North Ternate, the fourth district of Ternate Island, the fifth sub-districts Batang
Two Moti sixth, and seventh sub-Hiri. Centrality index analysis showed that the
weight function in the work of all districts in the City Terante not have much
difference. (2) Analysis of LQ (Location Quotient) found six potential sectors to
be developed in the city of Ternate include electricity, gas and water supply,
construction, trade, hotel and restaurant sector, transport and communication
sector, financial sector leasing, and the services sector. SS analysis (Shift Share)
showed that the effect of GDP growth in North Maluku presenting any positive
influence on GDP of Ternate

Key words: Development Function region, administration, education, health,
finance and economy, leading economic sector of Ternate 20062010.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan pada dasarnya merupakan salah satu wujud dari tugas pelayanan
yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat
umumnya. Ini berarti bahwa pembangunan merupakan implementasi dari tugas
pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan, pertimbangan atau upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat luas
harus menjadi perhatian utama. Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah (2005:
109) mengatakan bahwa perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan
daerah merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang tidak mudah karena akan
berhadapan dengan permasalahan yang sangat kompleks dan komprehensif,
meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan dari suatu keadaan yang ada.
Proses pembangunan yang dilaksanakan selama ini ternyata telah
menimbulkan masalah pembangunan yang besar dan kompleks. Pendekatan
pembangunan yang sangat menekankan pertumbuhan ekonomi makro, cenderung
mengabaikan terjadinya kesenjangan-kesenjangan pembangunan antarwilayah
yang cukup besar. Investasi dan sumberdaya terserap dan terkonsentrasi di
perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah hinterland
(pinggiran/pedesaan) mengalami pengurasan sumberdaya yang berlebihan
1
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Mulyono Sadyohutomo (2009: 7). Secara makro dapat kita lihat terjadinya
ketimpangan pembangunan yang signifikan, misalnya antara desa dan Kota,
antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Indonesia Timur, antara wilayah Jawa
dan luar Jawa, dan sebagainya. Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan
permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan pembangunan yang
ingin dicapai.
Ernan Rustiadi, dkk (2009: 223), menyatakan bahwa ketidakseimbangan
pembangunan antarwilayah/kawasan di suatu sisi terjadi dalam bentuk buruknya
distribusi dan alokasi pemanfaatan sumberdaya yang menciptakan efesiensi dan
tidak optimalnya sistem ekonomi. Di sisi lain, potensi konflik terjadi sedemikian
besar karena wilayah-wilayah yang dulunya kurang tersentuh pembangunan
mulai menuntut hak-haknya.
Penerapan asas desentralisasi dalam penyelengaraan pemerintah di
Indonesia adalah melalui pembentukan daerah-daerah otonomi. Otonomi daerah
merupakan hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat
seseuai dengan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004). Pemberian
hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut
dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan
dayaguna dan hasilguna penyelengaraan pemerintah dalam rangka pelayanan
terhadap masyarakat dan pelayanan pembangunan. Ramadhan Salam, (2007:89).
Salah satu upaya pendekatan pembangunan yakni difokuskan pada peningkatan
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pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk mewujudkan hal tersebut di
perlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dengan political
will yang tinggi, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perencanaan
pembangunan daerah dalam konteks pembangunan nasional memiliki peran dan
fungsi yang sangat penting bagi pencapaian tujuan.
Pemerintah daerah dalam hal ini adalah kabupaten dan kota harus
mengantisipasi tugas-tugas ini dengan memasukkan faktor-faktor sosial dalam
perencanaan pembangunannya, perencanaan bukan hanya pada orientasi
bagaimana mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi saja,
sementara masalah-masalah yang lain seperti masalah sosial terabaikan. Untuk
itu setiap kebijakan, program, perencanaan, dan proyek pembangunan yang akan
dilakukan pemerintah daerah harus mampu memantau dan menganalisis
perubahan sosial yang terjadi di daerahnya, mengkaitkan dengan kebijakan,
mengantisipasi

dampaknya,

dan

mengaplikasikannya

dalam

perencanaan

pembangunan yang akan dilaksanakan. Salah satu pendekatan yang harus
dilakukan adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang komperehensif
dari semua aktifitas yang terjadi dalam pembangunan. Pembangunan pada
prinsipnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta
mempercepat pelayanan, kehidupan demokrasi, pengelolaan potensi daerah,
perekonomian daerah, keamanan dan ketertiban, dan lebih penting lagi adalah
bagaimana menciptakan suatu kondisi yang kondusif antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah itu sendiri.
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Dalam perencanaan pembangunan daerah itu sendiri, banyak hal yang
perlu dijadikan pertimbangan diantaranya adalah fungsi wilayah serta menetapkan
sektor ekonomi unggulan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang
bersangkutan. Sehubungan dengan itu pengelolaan suatu wilayah di antaranya
adalah pertimbangan fungsi wilayah yang digunakan untuk mengetahui tingkat
keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang berada di daerah dan distribusi
penduduk di dalam masing-masing wilayah administrasi suatu kabupaten/kota.
Pertimbangan-pertimbangan kriteria fisik, lingkungan suatu kawasan atau wilayah
diperlukan untuk menilai potensi-potensi lahan dan ketersediaan sumberdaya
untuk tumbuh dan berkembang. Pertimbangan kriteria ekonomi diperlukan untuk
mengetahui potensi ekonomi yang ada, untuk dijadikan sebagai sektor ekonomi
unggulan, serta diharapkan berperan sebagi pusat-pusat penggerak pertumbuhan
ekonomi di daerah.
Kota Ternate merupakan salah satu kota tertua di Indonesia bagian Timur,
bahkan Indonesia secara umum, dan merupakan kota terbesar di Provinsi Maluku
Utara. Secara geografis merupakan Kota Kepulauan dengan luas wilayah sebesar
206,77 km2. Wilayah administratif Kota Ternate mencakup kecamatan-kecamatan
yang ada di seluruh wilayah pulau Ternate, batas wilayah dengan selat Halmahera di
sebelah Timur, sedangkan Utara, selatan, dan Barat berbatasan dengan Laut Maluku.
Kota Ternate merupakan kiblat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara,
sangat berpeluang besar dalam mengembangkan berbagai bidang, di antaranya
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adalah perdagangan, industri pengelolaan, manufaktur, jasa, pendidikan serta
pariwisata.

Dalam rangka merespon dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan
tuntutan reformasi dengan memperhatikan dampak krisis globalisasi, dalam
pelaksanaan pembangunan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah
yang baik, menyeluruh dan terpadu yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan
Daerah Kota Ternate Tahun 2006-2010. Rencana Program Jangka Menengah
(RPJM)

yang memberikan

kejelasan Visi, Misi dan arah kebijaksanaan

pembangunan pada 5 (lima) tahun mendatang untuk mewujudkan kehidupan
masyarakat yang lebih baik menuju Masyarakat Madani di Kota Ternate.
Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate, sebagai daerah yang
memiliki sumberdaya alam terbatas, sudah menjadi suatu hal logis yang
mempengaruhi kondisi sosial ekonomi Kota Ternate, hal ini yang mempengaruhi
seberapa besar output yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan sektor tersebut, dan
sangat tergantung pada masuknya produk sumberdaya alam dari luar Kota Ternate.

Fungsi wilayah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses
pembangunan, berkembangan pembangunan harus didasari oleh pengunaan fungsi
wilayah yang sesuai dengan kebutuhan yang diperuntukan, sehingga tidak
menimbulkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam pembangunan itu sendiri.
Fungsi wilayah yang dimaksud adalah administrasi, pendidikan, kesehatan dan
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ekonomi/keuangan, hal ini dapat dilihat dari perkembangan fungsi wilayah satu
tahun terakhir pada tahun 2006 dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Perkembangan Fungsi Wilayah Tahun 2006
No
1.

3.

4.

Provinsi Maluku
Utara

Fungsi Wilayah

Jumlah
96
437

Administrasi
a. Kecamatan
b. Desa/Kelurahan
Kesehatan
a. RSU/Swasta
b. Puskesmas
c. Pus pembantu
Ekonomi/keuangan
a. Bank
b. Pasar
c. koperasi

Jumlah
Sumber : Data di olah dari berbagai sumber

Kota Ternate

%
Jumlah
12,90
5
58,73
63

%
4,67
58,8

9
78
15

1,20
10,48
2,01

6
7
2

5,60
6,54
1,86

28
17
64

3,76
2,28
8,60

8
3
13

7,47
2,80
12,14

744

100.00

107

100.00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa fungsi wilayah Provinsi Maluku Utara
untuk Administrasi adalah 533 fungsi atau 71,63%, Kesehatan 102 atau 95,32%,
Ekonomi 109 atau 14,65%, secara total 744 jenis fungsi. Fungsi wilayah Kota
Ternate untuk Administrasi 68 fungsi atau 63,5%, Kesehatan 15 fungsi atau 14,01%,
Ekonomi 24 fungsi atau 22,4%, secara total adalah 107 jenis. Berdasarkan uraian di
atas, dapat dilihat bahwa fungsi wilayah Administrasi, Kesehatan, dan Ekonomi Kota
Ternate menunjukkan fungsi terbesar di antara delapan kabupaten/kota yang secara
keseluruhan tertuang dalam data Provinsi Maluku Utara di atas.
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Kinerja perekonomian suatu daerah dapat dinilai dengan berbagai ukuran,
secara umum kinerja tersebut dapat diukur melalui suatu besaran yang dikenal
dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB bukan hanya berguna
untuk menilai perkembangan ekonomi suatu daerah dari waktu ke waktu, tetapi juga
membandingkan dengan daerah lain. Secara sektoral besaran ini dapat menerangkan
struktur perekonomian daerah bersangkutan, disamping itu, dari angka PDRB dapat
pula diperoleh beberapa ukuran turunan seperti pertumbuhan ekonomi dan
pendapatan perkapita. Hal ini dilihat dari pertumbuhan ekonomi Kota Ternate dalam
satu tahun terakhir mengalami peningkatan yang singnifikan, ini terlihat dari
perekembangan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) Kota Ternate
pada tahun 2009 atas dasar harga berlaku sebesar 883.848 juta rupiah dan atas dasar
harga konstan sebesar 557.573 juta rupiah. Besarnya Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) Kota Ternate dapat di sajikan pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.2 PDRB Kota Ternate Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Sektor
NO

Sektor

Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengelolaan
Listrik, Gas, dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Pengangkutan, dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan,
8
dan Jasa Perusahaan
Jasa Jasa
9
Produk Domestik Regional Bruto
1
2
3
4
5
6
7

Kontribusi (%)
2007
2009

2007

2009

76 963
5 761
43 049
8 114
30 923
187 741
89 648
36 794

120 257
8 255
41 765
11 301
47 446
245 806
140 254
69 454

13,14
9,83
7,35
1,38
5,28
32,05
15,30
6,28

13,60
9,33
4,72
1,27
5,36
27,81
15,86
7,85

115 658

149 306

19,74

16,88

100

100

585 660 883 848
Sumber : Kota Ternate dalam Angka 2010, Data diolah
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Tabel 1.3 PDRB Kota Ternate Atas Dasar Harga Konstan Menurut Sektor
NO

Sektor

2007

Pertanian
Pertambangan dan Penggalian
Industri Pengelolaan
Listrik, Gas, dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Pengangkutan, dan Komunikasi
Keuangan, Persewaan,
8
dan Jasa Perusahaan
Jasa Jasa
9
Produk Domestik Regional Bruto

2009

64 528
61 745
4 512
5 343
29 388 30 123
6 725
6 786
16 657 20 858
161 084 182 182
76 728 108 166
32 560 41 530

Daya Tumbuh (%)
2007
2009
12,89
9,42
6,13
1,40
3,47
33,65
16,02
6,80

11,57
9,58
5,40
1,21
3,74
32,67
19,39
7,44

98 053

91,03

17,58

478 658 557 573
Sumber : Kota Ternate dalam Angka 2010, Data diolah

6,99

7,94

1
2
3
4
5
6
7

89 260

Dari tabel PDRB di atas, dapat dilihat bahwa indikator atas harga berlaku pada
Tahun 2009 yang mencapai 833.848 atau meningkat 20% dari tahun sebelumnya,
sedangkan atas dasar harga konstan 557.573 juta rupiah meningkat 7,94%. Dengan
demikian, Produk Domestik Bruto (PDRB) secara riil ini menyebabkan pertumbuhan
ekonomi Kota Ternate pada tahun 2009 sebesar 7,94% dibandingkan dengan tahun
2007 sebesar 6,99%. Pertumbuhan ini disebabkan oleh konstribusi sektor
perdagangan, hotel dan restoran 29,48%, sektor jasa sebesar 17,91%, Pengangkutan
dan Komunikasi 16,82%, Sektor Pertanian 14,42%, Keuangan, Persewaan, dan jasa
Perusahaan 8,33%, serta Jasa-Jasa 17,91%.
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, studi ini ingin
mengetahui lebih lanjut mengenai potensi pembangunan di wilayah Kota Ternate
Potensi pembangunan yang menjadi titik kajian adalah analisis fungsi wilayah serta
perkembangan sektor ekonomi unggulan Kota Ternate Tahun 2006-2010.
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Pendekatan dalam studi kasus ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut permasalahan
di atas. Wilayah yang akan diambil menjadi wilayah studi adalah Kota Ternate
dimana wilayah tersebut merupakan pusat pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku
Utara.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukan di atas, maka penelitian ini
hanya di fokuskan pada beberapa masalah. Hal ini dimaksudkan agar dalam
penelitian ini lebih terfokus dan terarah, di antaranya sebagai berikut.
1. Bagaimanakah

perkembangan

fungsi

wilayah

(administrasi,

pendidikan,

kesehatan, dan ekonomi keuangan) di Kota Ternate Tahun 2006-2010?
2. Seberapa besar perkembangan sektor ekonomi unggulan (LQ dan SS) di Kota
Ternate Tahun 2006-2010?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian:
1. Untuk mengetahui perkembangan fungsi wilayah (adminstrasi, pendidikan,
kesehatan, dan ekonomi keuangan) terhadap persebaran penduduk di Kota
Ternate Tahun 2006-2010.
2. Untuk mengetahui perkembangan sektor ekonomi unggulan (LQ dan SS) yang
akan diprioritaskan sebagai potensi penggerak pembangunan di Kota Ternate
tahun 2006-2010.
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D. Kegunaan Penelitian
1. Bagi Pemerintah Daerah:
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi
pemerintah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan
ekonomi wilayah.
2. Bagi peneliti:
Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat meningkatkan kepekaan dan daya
nalar akan masalah-masalah sosial ekonomi yang ada.
3. Bagi pihak lain:
Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang
memerlukan pengembangan pengetahuan lebih lanjut, dan dapat digunakan
sebagai perbandingan untuk kasus-kasus serupa yaitu analisis ekonomi dan
pengembangan wilayah.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori
1. Teori Pembangunan
Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua
paradigma besar, moderenisasi dan ketergantungan. Hal ini seperti yang
dikatakan oleh Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995, dan Tikson, 2005
dalam Syamsiah Badaruddin (2009) menyatakan bahwa.
“Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang
pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial, dan teori-teori mikro
tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan.
Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan
(under-development) ketergantungan (dependent development), dan
teori sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi
Larrin (1994), sedangkan Tikson (2005) membaginya ke dalam tiga
klasifikasi teori pembangunan, yaitu moderenisasi, keterbelakangan
dan ketergantungan (Syamsiah Badaruddin, 2009).
Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai
versi tentang pengertian pembangunan. Pengertian pembangunan mungkin
menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak
ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan.
Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. Dalam hal
ini, pembangunan dapat diartikan sebagai`suatu upaya terkoordinasi untuk
menciptakan alternatif yang lebih secara sah kepada setiap warga negara
untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Nugroho
dan Rochmin Dahuri (2004) dalam Syamsiah Badaruddin (2009).

commit to user
11

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

12

Berdasarkan pengertian pembangunan yang telah dikemukakan oleh
para ahli di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. (i) koordinasi, yang
berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah
dibahas sebelumnya. (ii) terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah.
Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada
keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya
menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang
mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil, dan (iii) mencapai
aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus berorientasi
kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika
ummat.
Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek
kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung
pada level makro (nasional) dan mikro (community/group). Makna penting dari
pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan
diversifikasi. Semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang
menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi
hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke
seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena
itu, modernisasi diartikan sebagai proses trasformasi dan perubahan dalam
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masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya,
dan sebagainya.
Dalam proses modernisasi itulah terjadi suatu proses perubahan yang
mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan menganggapnya
sebagai suatu proses pembangunan dimana terjadi proses perubahan dari
kehidupan tradisional menjadi modern, yang pada awal mulanya ditandai
dengan adanya penggunaan alat-alat modern, menggantikan alat-alat yang
tradisional.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan
tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat
menyebabkan terjadinya pertumbuhan, dan pertumbuhan akan terjadi sebagai
akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa
pengembangan/perluasan (expansion) atau peningkatan (improvement) dari
aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.
2. Pembangunan Daerah
Adanya perbedaan-perbedaan di antara sifat-sifat dari perekonomian
daerah dengan perekonomian nasional dan di antara kekuasaan Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembangunan akan
menimbulkan pengaruh yang berbeda pula terhadap corak strategi program
pembangunan daerah.
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Tujuan pembangunan, termasuk pembangunan daerah, merupakan suatu
kehendak masyarakat untuk mencapai suatu keadaan tertentu atau menghindari
terjadinya keadaan tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu faktor yang
mempengaruhi corak pembangunan daerah dan sumber-sumber daya yang
tersedia merupakan faktor-faktor yang benar-benar timbul di dalam masyarakat,
faktor ini merupakan keadaan yang ingin diciptakan oleh masyarakat pada masa
yang akan datang (Sadono Sukirno, 1976: 72).
Dengan merumuskan tujuan-tujuan pembangunan, atau dalam bentuk
yang lebih terperinci adalah menentukan target yang ingin dicapai dalam
pembangunan, sesuatu masyarakat telah lebih menegaskan lagi bentuk keadaan
sosial dan ekonomi yang ingin diciptakannya pada beberapa tahun mendatang.
Dengan mengumpulkan fakta-fakta mengenai masalah-masalah pembangunan
daerah yang ada (wujud) di dalam masyarakat, sebenarnya masyarakat tersebut
telah dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dibuat untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut.
Pembangunan Daerah merupakan semua kegiatan pembangunan baik
yang termasuk maupun tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi
berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pemerintah (APBD dan
APBN), dan bersumber dari masyarakat. Kegiatan pembangunan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah di biayai oleh: (a) Pemerintah Pusat sebagai
pelaksana asas dekonsentrasi; (b) Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
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Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Desa sebagai pelaksanaan asas desentralisasi
dan tugas perbantuan (Mudrajad Kuncoro, 2000: 51). Sedangkan kegiatan
pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat termasuk: (a) Badan Usaha
Milik Negara, (b) Badan Usaha Milik Daerah, dan kegiatan masyarakat lainnya.
Dalam usaha pembangunan, pemerintah pada umumnya hanyalah
menyediakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian dan
selanjutnya menyerahkan kepada pihak swasta untuk mengembangkan sektor
ekonomi yang modern. Disamping itu, pemerintah daerah perlu untuk secara aktif
mengadakan perencanaan atau program pembangunan daerah dengan adanya
pelaksanaan asas desentralisasi.
Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk
mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efesien sesuai dengan
sumberdaya yang tersedia. Secara umum perencanan pembangunan daerah adalah
cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan
efesien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Tujuan
pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses pembangunan
secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan
sejahtera (Syafrizal, 2009 : 15).
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan
Undang- undang No 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah menjadi dasar dari sebuah proses awal bagi pembangunan
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di daerah. Dalam Perencanan Pembangunan Daerah menurut Riyadi dan Deddy
(2005 : 252) ada 2 (dua) langka yang diambil untuk merumuskan hasil dari
Perencanan Pembangunan Daerah itu sendiri, di antarnya adalah: perumusan hasil
perencanan daerah sebagai kebijakan publik, dan pembentukan dokumen
perencanan pembangunan daerah.
Pembangunan ekonomi daerah tentunya memiliki corak yang berbeda
antara satu daerah dengan daerah lain, perbedaan kondisi daerah membawa
implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan berbeda pula. Jika akan
membangun satu daerah, kebijakan yang diambil harus sesuai dengan kondisi
(masalah, kebutuhan, dan potensi) daerah yang bersangkutan. Kemampuan
memacu suatu pertumbuhan suatu wilayah atau negara sangat tergantung dari
keunggulan dan daya saing sektor-sektor ekonomi di wilayahnya. Nilai strategis
setiap sektor dalam memacu menjadi pendorong utama (prime mover)
pertumbuhan ekonomi wilayah berbeda.
Ernan Rustiad dkk, (2009: 179) sektor ekonomi wilayah dapat dibagi
dalam 2 (dua) golongan, yaitu sektor basis dimana kelebihan dan kekurangan
yang terjadi dalam proses pemenuhan kebutuhan tersebut menyebabkan
terjadinya mekanisme ekspor dan impor antarwilayah. Artinya industri basis ini
akan menghasilkan barang dan jasa, baik untuk pasar domestik daerah maupun
pasar luar wilayah/daerah. Ada dua kerangka konseptual pembangunan wilayah
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yang dipergunakan secara luas, disamping beberapa lainya yang sedikit banyak
merupakan variasi kedua tersebut antara lain.
3. Aspek Pembangunan Daerah
Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah memiliki beberapa aspek
penting yang harus diperhatikan. Beberapa aspek penting yang dihadapi tersebut
adalah penentuan kebutuhan yang dihadapi oleh daerah serta pengembangan
daerah yang akan dituju. Dengan kata lain, analisis yang tepat memungkinkan
daerah untuk melakukan pembangunan sesuai dengan visi dan misi daerah
tersebut lebih baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek serta
keterbatasan yang dimiliki daerah tersebut (Tri Widodo, 2006: 64).
Analisis yang dilakukan terhadap informasi yang diperoleh yang
kemudian diwujudkan dengan program pembangunan daerah akan sulit untuk
dirasakan oleh penduduk daerah mengingat program yang dibuat oleh pemerintah
daerah pada umumnya program jangka panjang. Kondisi ini memberikan
konsekuensi kepada pemerintah mampu merupuskan usaha pembangunan
(terutama dalam jangka panjang) dan pada sisi lain menjaga motivasi masyarakat
untuk tetap melakukan upaya pembangunan daerah dan bahkan mampu
mendorong masyarakat agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
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B. Pengertian Analisis dan Jenis Fungsi Wilayah
1. Pengertian Fungsi Wilayah
Wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (meaningfull) karena adanya
masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional
memiliki keinginan di dalam menangani permasalahan-permasalahan tersebut,
khususya permasalahan sosial ekonomi. Pengertian wilayah sangat penting untuk
diperhatikan apabila berbicara tentang program-program pembangunan yang
terkait

dengan

pengembangan

wilayah

dan

pengembangan

kawasan.

Pengembangan kawasan terkait dengan pengembangan fungsi tertentu dari suatu
unit wilayah, mencakup fungsi sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan
keamanan. Sementara itu pengembangan wilayah seharusnya mempunyai
cakupan yang lebih luas yaitu menelaah keterkaitan antarkawasan (Sjafrizal,
2009: 105)
Defenisi wilayah adalah bagian tertentu dari suatu kesatuan adminstrasi
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia H.R Mulyanto, (2008: 1).
Secara umum pengembangan wilayah adalah seluruh tindakan yang dilakukan
dalam rangka memanfaatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih
baik bagi kepentingan masyarakatnya secara khusus dan kepentingan nasional
secara umum, sedangkan pengertian dari kawasan adalah bagian dari suatu
wilayah yang khusus disediakan/dikembangkan untuk suatu keperluan tertentu
misalnya kawasan industri, kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan
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hutan produksi dan lain-lain. Perencanaan wilayah adalah perencanaan
penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan di dalam ruang
wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Robinson
Taringan (2009: 34) perencanaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan
tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam
perencanaan pembangunan wilayah. Ada dua pendekatan yang dipakai dalam
pengembangan perencanaan wilayah, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan
regional. (i) Pendekatan sektoral adalah di mana seluruh kegiatan ekonomi di
dalam wilayah perencanaan dikelompokan atas sektor-sektor. Selanjutnya setiap
sekotr dianalisis satu persatu, sertiap sektor dilihat potensi dan peluangnya,
menetapkan apa yang ditingkatkan, dan dimana lokasi peningkatan tersebut.
Misalnya, untuk menganalisis sektor pertanian, sektor dapat dibagi atas subsektor
tanaman pangan, subsektor perkebunan rakyat, dan seterusnya. (ii) Pendekatan
regional adalah pendekatan yang memandang wilayah sebagai kumpulan dari
bagian-bagian wilayah yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masingmasing.
Permasalahan

pengembangan

wilayah

sering

terjadi/terhambat

kelancaranya di setiap daerah, baik dalam fase permulaan maupun dalam fasefase lanjutan oleh beberapa faktor utama yang mempengaruhi seperti landasan
hukum.

Landasan

hukum

dapat

menjadi

penghambat

dilakukannya

pengembangan wilayah. Tidak lengkapan/tersedianya data dan informasi
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penunjang

yang

diperlukan

dalam

merencanakan

program-program

pengembangan wilayah yang tepat sasaran. Tidak tersedianya/tercukupnya
sumberdaya dan dana

yang dibutuhkan.

Kesiapan SDM para

pelaku

pengembangan wilayah. Perlunya diciptakan situasi keamanan dan sikap mental
masyarakat untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program
pengembangan wilayah.
Dalam pengembangan wilayah ada beberapa hal yang menjadi prinsip
dasar, di antaranya adalah (H.R. Mulyanto, 2008: 17-29).
a. Visi pengembangan wilayah, yaitu penentuan atas prespektif sasaran serta masa
depan apa yang ingin dicapai dengan mengembangkan wilayah yang akan
dilakukan di dalam priode yang dijadawalkan.
b. Misi pengembangan wilayah, yaitu tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban,
usaha, dan tanggunjawab yang akan diemban oleh masing-masing pelaku
beserta sektor-sektor/satuan kerja dan unsur-unsurnya baik vertikal maupun
horisontal, dalam pelaksanaan pengembangan wilayah untuk mencapai visi
yang telah ditentukan dan disetujui bersama.
c. Penyesuaian strategi atau rencana pengembangan wilayah, yaitu kerangka kerja
maupun penetapan dari program-program sektor/satuan kerja yang akan
dilakukan oleh para pelaku dan unsur-unsurnya untuk melaksanakan
pengembangan wilayah.
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d. Membuat master plan atau rencana induk sektor/satuan kerja, Master plan
merupakan susunan penetapan dari rincian prioritas dari program-program
sektor/satuan kerja pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan oleh
masing-masing sektor/satuan kerja. Rencana induk ini adalah penjabaran fisik
oleh

masing-masing

sektor/satuan

kerja

dari

strategi

atau

rencana

pengembangan yang telah disusun untuk merencanakan dan melakukan
pengembangan wilayah.
e. Pembuatan program tahunan/development.
Pengembangan wilayah dapat dianggap sebagai suatu bentuk intervensi
positif terhadap pembangunan di suatu wilayah. Diperlukan strategi yang efektif
untuk suatu percepatan pembangunan. Disamping strategi-strategi untuk wilayah
yang tengah berkembang, strategi pengembangan wilayah-wilayah menjadi
sangat penting. Kebijakan pembangunan selalu diharapkan pada pilihan
pendekatan pembangunan yang terbaik. Secara teoritis strategi pengembangan
wilayah baru dapat digolongkan dalam dua kategori strategis, , yaitu demand side
dan supply side strategy (Ernan Rustiadi dkk, 2009: 151), (a). Strategi “demand
side” adalah suatu strategi pengembangan wilayah yang diupayakan melalui
peningkatan barang-barang dan jasa-jasa dari masyarakat setempat melalui
kegiatan produksi lokal. Tujuan pengembangan wilayah adalah meningkatkan
taraf hidup penduduk. Di dalam pendekatan strategi demand side, tujuan
pengembangan wilayah dilakukan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan
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taraf hidup penduduk suatu wilayah. Peningkatan taraf hidup penduduk
diharapkan akan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang nonpertanian.
Adanya peningkatan permintaan tersebut akan meningkatkan perkembangan
sektor industri dan jasa-jasa yang akan lebih mendorong perkembangan wilayah
tersebut. Konsekuensi dari pendekatan strategi demand side adalah membutuhkan
waktu yang lama karena berhubungan dengan transformasi teknologi,
transformasi struktur kelembagaan, dan yang paling penting proses ini
membutuhkan evolusi/perombakan cara pikir,

sedangkan keunggulan dari

strategi ini umumnya berjalan stabil dan tidak mudah tepengaruh oleh perubahan
di luar wilayah. Stabilitas ini berkaitan dengan perubahan-perubahan struktur
kelembagaan yang mantap. (b). Strategi supply side adalah suatu strategi
pengembangan wilayah yang terutama diupayakan melalui investasi modal untuk
kegiatan-kegiatan produksi yang berorientasi keluar. Tujuan penggunaan strategi
ini adalah untuk meningkatkan pasokan dari komoditas yang pada umumnya
diproses dari sumberdaya alam lokal. Keuntungan pengunaan strategi ini adalah
prosesnya cepat sehingga efek yang ditimbulkannya cepat terlihat.
Dalam konsep wilayah ada dua pandangan yang berbeda, yaitu
pandangan objektif dan pandangan subjektif. Subjektif memandang wilayah
sebagai sarana untuk mencapai tujuan hanya satu ide, satu model untuk
membantu mempelajari dunia, sedangkan objektif memandang wilayah sebagai
suatu tujuan tersendiri, suatu kebetulan, suatu organisme yang dapat diidentifikasi
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dan dipetakan. Saat ini tujuan-tujuan dalam ilmu ekonomi, pandangan subjektif
tentang suatu wilayah pada umumnya mempunyai penganut yang lebih luas (Rudi
Wibowo, 2004: 2).
Secara administratif, wilayah dapat berupa nasional, provinsi, kabupaten
dan kota. Secara fungsional, wilayah

berupa kawasan perkotaan, kawasan

pedesaan, dan kawasan tertentu. Prasarana wilayah dikelompokkan dalam
prasaranan wilayah yang bersifat nasional/provinsi, prasarana wilayah yang
bersifat kota dan prasarana wilayah yang bersifat kabupaten. Riyadi dan Deddy
(2005: 110) menjelaskan arti fungsi wilayah adalah fugsi-fungsi pelayanana yang
tersebar di daerah perencanaan, dalam kaitanya dengan berbagai aktifitas
penduduk/masyarakat,

untuk

memperoleh/memanfaatkan

fasilitas-fasilitas

pelayanan tersebut. Fungsi wilayah memberikan pandangan yang lebih terfokus
pada masalah-masalah pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan yang
mendasar yang terkait dengan masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomni
aglomerasi (penumpukan).
Dalam proeses perencanaan pembangunan daerah, fungsi wilayah
merupakan suatu alat yang efektif untuk melihat kerangka umum seperti tersebut
di atas, dan secara efektif dapat digunakan untuk melihat kegiatan masyarakat
yang dikosentrasikan dalam suatu area tertentu pada lingkungan wilayah
pembangunan, sehingga memudahkan para perencana untuk menentukan
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prioritas-prioritas yang mendorong masyarakat memperoleh fasilitas pelayanan
secara mudah (Riyadi dan Deddy, 2005: 111).

2. Analisis Fungsi Wilayah
Riyadi dan Deddy (2005: 110) menjelaskan arti dari analisis fungsi
wilayah adalah analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah
perencanaan dalam kaitanya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat,
untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut. Analisis
fungsi memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-masalah fasilitas
pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan mendasar yang terkait dengan
masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomi aglomerasi (penumpukan). Dalam
proses perencanaan pembangunan daerah, analisis fungsi merupakan suatu alat
yang efektif untuk melihat kerangka umum seperti tersebut di atas, dan secara
efektif dapat digunakan untuk melihat kegiatan ekonomi masyarakat yang
dikosentrasikan dalam suatu area tertentu pada lingkungan wilayah pembangunan,
sehingga memudahkan para perencana untuk menentukan prioritas yang
mendorong masyarakat untuk memperoleh fasilitas pelayanan secarah mudah.
Tujuan dan manfaat analisis fungsi wilayah menurut Riyadi dan
(2005: 110) adalah:
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a. Bagaimana mengelompokkan pemukiman menurut fungsinya misalnya pusatpusat kota/kecemata/desa, pusat-pusat perekonomian, pusat kesehatan, dan
sebagainya.
b. Pemukiman/area mana dalam wilayah tertentu yang sudah dilengkapai dengan
fungsi-fungsi pelayanan yang memadai, dan hanya membutuhkan investasi
saja untuk mepertahankan atau mengembangkan.
c. Pemukiman/area mana yang secara potensi dapat ditingkatkan dalam
pembangunan (ekonomi) dimasa yang akan datang.
d. Pemukiman mana yang berada di bawah standar tingkat pelayanan sehingga
harus dirancang sebagai pusat-pusat terpencil (hinterland).

3. Jenis Fungsi wilayah
Fungsi wilayah dalam buku pegangan Penyelengaraan Pemerintah dan
Pembangunan Daerah (2009: VI-12), diterangkan bahwa fungsi pelayanan yang
ada dalam suatu wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut
a. Fungsi Administrasi
Administrasi merupakan bagian dari Ilmu Sosial yang mempelajari
interaksi manusia dalam melakukan kerjasama (cooperative) melalui
penggunaan sarana dan sumberdaya yang terbatas (limited resources). Dalam
arti sempit, administrasi tidak lebih dari kegiatan ketatausahaan (clerical
work), biasanya menyangkut tugas pekerjaan/urusan keuangan, kepegawaian,
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kearsipan, dokumentasi, logistic, korespondensi, teknis, operasional program,
layanan informasi yang bersifat administrasi. Sedangkan dalam arti luas,
administrasi adalah proses kerjasama berdasarkan rasionalitas tertentu yang
dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan sumberdaya untuk
mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Administrasi merupakan pekerjaan terencana yang dilakukan oleh
sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar
efektif, efesien, dan rasional. Tujuan administrasi adalah semata-mata untuk
kepentingan manusia, khusus keberadaannya sebagai mahluk sosial yang
bermasyarakat. Konsekwensinya adalah administrasi bertangun jawab terhadap
kelangsungan organisasi dengan segala kegiatan mulai merencanakan sampai
pada evaluasi demi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan
efesien (Harbani Pasolong, 2008: 3).
Harbani Pasolong (2008: 5) administrasi mempunyai 2 (dua) dimensi
yaitu dimensi karakteristik dan unsur-unsur yang melekat pada administrasi
terdiri dari: (a). Efisiensi berarti bahwa tujuan (motive) dari pada administrasi
adalah tujuan untuk mencapai hasil secara efektif dan efesien. Dengan kata lain
bahwa pencapaian tujuan administrasi dengan hasil yang berdayaguna
berhasilguna. (b). Efektifitas, berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan
sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena
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adanya proses kegiatan. (c). Rasional, bahwa tujuan telah dicapai bermanfaat
untuk maksud yang berguna, tetapi tentu saja yang dilakukan dengan sadar
atau disengaja.
Pelayanan pada dasarnya di defenisikan sebagai aktivitas seseorang atau
organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi
kebutuhan Harbani Pasalong (2008: 16) menyatakan bahwa pelayanan adalah
proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
Pemberian

pelayanan

publik

oleh

aparatur

pemerintah

kepada

masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai
pelayan rakyat, oleh karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam
pelayanan umum (publik services) sangat strategis karena akan sangat
menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang
sebaik-baiknya bagi rakyat, sehingga akan menentukan sejauh mana negara
telah menjalankan peranya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya.
Dilihat dari sudut ekonomi, pelayanan merupakan salah satu alat pemuas
kebutuhan manusia sebagaimana halnya dengan barang. Namun pelayanan
memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dari barang. Salah satu yang
membedakannya dengan barang, sebagaimana dikemukakan oleh Garpersz
(2006: 21), adalah outputnya yang tidak berbentuk (intangible output), tidak
standar, serta tidak dapat disimpan dalam inventori melainkan dapat
dikonsumsi pada saat produksi.
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Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa pelayanan umum
adalah pendahuluan kepentingan umum, mempermudah urusan publik,
mempersingkat waktu pelayanan urusan publik, dan memberikan kepuasan
kepada publik. Senada dengan itu, pelayanan publik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh seseorang atau orang dengan landasan faktor material melalui
sistim, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan
orang lain sesuai dengan haknya (Garpersz, 2006: 24).
b. Fungsi Pendidikan
Fungsi pendidikan adalah serangkaian tugas ataupun misi yang diemban
dan dilaksanakan oleh pendidikan. Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa
sesungguhnya kegiatan atau praktik pendidikan dimanapun bukanlah kegiatan
tanpa makna dan tujuan yang jelas. Dalam kegiatan pendidikan tersirat suatu
tugas atau misi yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, para pendidik,
pengelola pendidikan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan
pendidikan seharusnya selalu menyadari akan tugas atau misi kegiatan
pendidikan yang dilaksanakan atau yang dikelolanya. Dari segi cultural dan
social, fungsi pendidikan adalah menumbuhkan kreativitas subjek didik;
menjaga kelestarian nilai-nilai insaniah dan ilahiah; serta menyiapkan tenaga
kerja produktif.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional,
menjelaskan mengenai jenjang pendidikan sebagai berikut: (1) jenjang
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pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas Pendidikan
Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tingggi, (2) selain jenjang
pendidikan sebagaimana pada butir (1) dapat diselengarakan pendidikan
prasekolah. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan diartikan sebagai
sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh
pengetahuan, pemahaman dan cara bertingkah laku yang sesuai dengan
kebutuhan (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 200: 68).
Pendidikan pada dasarnya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja,
baik lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan

masyarakat. Dalam

pendidikan sehara-hari pendidikan dapat digolongkan atau dibedakan menjadi
beberapa jenis (Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, 2001:95).
1. Menurut Tingkat dan Sistim Persekolahan
Setiap negara mempunyai sistem persekolahan yang berbeda-beda,
baik mengenai tingkat maupun jenis sekolah. Pada saat ini jenis dan tingkat
persekolahan di negara kita dari prasekolah pada perguruan tinggi adalah
tingkat prasekola dan sekolah dasar. Hal ini dibedakan antara sekolah dasar
umum dan sekolah dasar biasa.
2. Menurut Tempat Berlangsungnya Pendidikan
Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan menurut
tempatnya dibedakan menjadi 3 (tiga) dan disebut Tri Pusat Pendidikan, (i)
Pendidikan dalam keluarga, (ii) Pendidikan di dalam sekolah, dan (iii)
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Pendidikan di dalam masyarakat. Atas dasar ini maka pendidikan itu
menjadi tanggung jawab keluarga, pemerintah dan masyarakat.
3. Menurut Cara Berlangsungnya
Pendidikan dibedakan antara pendidikan fungsional dan pendidikan
intensional. Pendidikan fungsional adalah pendidikan yang langsung secara
naluriah tanpa rencana dan tujuan tetapi berlangsung begitu saja, sedangkan
pendidikan intensional adalah lawan dari pendidikan fungsional yaitu
program dan tujuan sudah terencana.
Kegiatan atau praktik pendidikan memiliki misi atau tugas bukan hanya
menjadikan

peserta

didik

tumbuh

dan

berkembang

potensi

atau

kemampuannya, melainkan juga (1) menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang
dianggap baik dan benar oleh masyarakat dan bangsa serta (2) menyiapkan
peserta didik menjadi tenaga kerja produktif. Di lain pihak fungsi pendidikan
nasional

menurut

undang-undang

nomor

20

tahun

2003

adalah

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa.
Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati (2001: 78) menyatakan bahwa begitu
pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa maka pemerintah berusaha
keras

untuk:

(i):

Meningkatkan

usaha

pemerataan

pendidikan,

(ii)

Meningkatkan mutu pendidikan dalam setiap tingkatan pendidikan untuk itu
peningkatan kemampuan profesional guru merupakan komponen penting
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dalam sistem pendidikan. Cara lain dalam hal ini adalah pengadaan sarana
belajar yang memadai, seperti buku paket, peralatan laboratorium, dan lainlain, (iii) Meningkatkan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat
dan kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan yang sekarang sedang terus
dilakukan bahkan semakin di tingkatkan, dan (4). Meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pendidikan di semua jenjang pendidikan.
Tujuan pendidikan bagi suatu bangsa adalah pandangan hidup dengan
tercapainya kepribadian hidup yang dicita-citakan. Ketentuan arah tujuan
hidup suatu bangsa akan tergantung undang-undang itu sendiri. Tujuan umum
dari sistem pendidikan nasional merupakan tujuan jangka panjang dan luas
serta menjadi pedoman dari semua kegiatan/usaha pendidikan di negara kita.
Tujuan ini kemudain dijadikan landasan dalam menentukan tujuan sekolah dan
tujuan kurikulum sekolah, tujuan pendidikan formal dan non formal, dengan
kata lain, tujuan pendidikan menjadi pedoman dari seluruh kegiatan dan
lembaga pendidikan di negara kita (Oemar Hamalik, 2008: 81).
Sasaran pendidikan diarahkan untuk mendukung peningkatan taraf
pendidikan masyarakat melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin,
terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas. Sebagai salah satu pilar
terpenting dalam upaya untuk mewujudkan sumberdayam manusia yang
berkualitas,

pembangunan

pendidikan

diarahkan
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pemerataan dan keterjangkauan, serta kualitas pelayanan pendidikan dan
kesehatan.
c. Fungsi Kesehatan
Peter dalam Wopler (2001: 567) kesehatan adalah suatu pendekatan
untuk mengatur atau mengelola baik kualitas maupun biaya pelayanan medis.
Ada 2 (dua) elemen umum dari sistim layanan kesehatan yaitu tipe mekanisme
otorisasi dan pembatasan pilihan dari anggota pemberian pelayanan. Pelayanan
kesehatan berada dalam suatu perkembangan yang cepat dan tunduk pada
kekuatan ekonomi. Sasaran pelayanan kesehatan dengan melalui satu
penerapan manajemen yang cakap, untuk menyediakan kualitas yang tinggi
dengan biaya yang pantas, sedangkan sasaran pembangunan kesehatan
diarahkan untuk mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat
melalui peningkatan akses, terutama penduduk miskin, terhadap pelayanan
kesehatan yang berkualitas.
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan
gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau
perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah
proses membantu sesorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun
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secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan mengenai
hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya dan orang lain.
Sebagai salah satu pilar penting dalam upaya untuk mewujudkan
sumberdaya manusia yang berkualitas, pembangunan kesehatan tentunya
diarahkan untuk meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan, serta kualitas
pelayanan kesehatan. Lebih-lebih lagi perhatian khusus diberikan pelayanan
bagi masyarakat miskin dan penduduk daerah tertinggal,

perbatasan, dan

daerah bencana.
d. Fungsi Ekonomi
Ekonomi diartikan sebagai aturan yang berlaku dalam rumah tangga
(rumah tangga produsen dan konsumen). Produsen dengan berbagai
kegiatannya mempunyai aturan tersendiri. Kemudain aturan tersebut
berinteraksi membentuk rumah tangga yang relatif besar, maka terjalinlah
aturan-aturan yang lebih besar pula yang mengatur keterkaitan antara dua
rumah tangga yang pada dasarnya saling membutuhkan dan saling memenuhi
kebutuhan masing-masing.
Suatu

perekonomian

dikatakan

mengalami

pertumbuhan

atau

perekmbangan apabila tingkat kegiatan ekonomi suatu masyarakat tersebut
lebih tinggi dari kegiatan ekonomi yang dicapai pada masa lalu, atau
sebelumnya. Secara lebih mendalam Sadono Sukirno (1985: 19) mengatakan
bahwa perkembangan ekonomi baru akan tercipta apabila jumlah barang dan
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jasa, yang dihasilkan dalam perekonomian menjadi lebih bertambah besar pada
tahun berikutnya. Sedangkan meurut Sumitro Djojohadikusumo (1994: 55)
memberikan batasan tentang pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan tiga
ciri pokok yaitu adanya laju pertumbuhan pendapatan perkapita dalam nyata
(rill), persebaran (distribusi) angkatan kerja menurut sektor-sektor kegiatan
produksi, yang menjasi sumber nafkahnya serta pola persebaran penduduk
dalam masyrakat.
Komitmen pelayanan otonomi daerah dilandasi dengan terbitnya
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undangundang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua dasar hukum tersebut pada dasarnya
merupakan respon atas berbagai aspirasi daerah yang mengiginkan adanya
perubahan mendasar bagi daerah, akibat dari ketimpangan distribusi
pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah.
Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka otonomi daerah akan
dilaksanakan secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini mengandung
pengertian bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mengatur
pembangunan yang diinginkan. Tujuan dari otonomi daerah tidak lain adalah
lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat,
pengembangan

kehidupan

yang

demokrasi,
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pemerataan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah
(Machfud Sidik, 2003: 6).
Pelaksanaan

otonomi

daerah,

pemerintah

dapat

melaksanakan

fungsinya secara efektif, maka pemerintah daerah harus didukung dengan
sumber-sumber pembiayaan yang memadai baik yang berasal dari Dana
Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah,
Pinjaman Daerah maupun yang lain-lainya dari Penerimaan Daerah yang Sah
(Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004).
Sejalan dengan hal itu, tentunya pelaksanaan otonomi daerah hanya
ditinjau dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan.
Akan tetapi lebih dari itu adalah hal-hal tersebut harus diimbangi dengan
sejauh mana instrumen atau kemampuan daerah untuk memberikan nuansa
pengelolaan keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, akuntabel,
partisipasi, dan sebagainya yang telah diamanatkan dalam Undang-undang
Otonomi Daerah.

4. Analisis Pola Pemukiman
Riyadi dan Deddy (2005: 116) menyatakan bahwa analisis pola pemukiman
(Settlement Function Analysis) merupakan suatu alat yang digunakan untuk
melakukan analisis mengenai struktur/herarki dari fungsi-fungsi pelayanan yang
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ada dalam suatu wilayah. Melalui analisis ini diharapkan akan diketahui hal-hal
mengenai tata jenjang dan distribusi pusat-pusat pelayanan dalam satu wilayah.
Melalui instrumen ini akan dilihat tingkatan pelayanan, dan sampai sejauh mana
mampu memberikan fungsi pelayanannya, terutama dalam daya jangkau
pelayanan. Selain itu, sebagai implikasi dari daya jangkau yang dimiliki oleh
pusat-pusat pelayanan, serta akan mengetahui wilayah-wilayah mana saja yang
memperoleh pelayanan dan yang belum/tidak memperoleh pelayanan yang
memadai.

5. Analisis Indeks Sentralitas
Analisis

indeks

sentralitas

pada

dasarnya

dimaksudkan

untuk

memperoleh informasi yang hampir sama dengan alat analisis fungsi lainnya.
Analisis ini juga dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hirarki pusat-pusat
pelayanan yang ada dalam satu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa
banyak jumlah fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk
yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu
satuan wilayah pemukiman. Riyadi dan Deddy (2005:118) analisis ini hampir
sama dengan pembuatan analisis pola pemukiman dan skalogram. Yang
membedakannya adalah bahwa pada alat ini dilakukan penilaian berdasarkan
bobot dari setiap jenis fungsi yang ada, sehingga disebut dengan indeks sentralitas
perbobot.
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6. Teori Basis Ekonomi
Menurut Lincolin Arsyad (1999: 116) menyatakan bahwa faktor penentu
utama pertumbuhan ekonomi satu daerah adalah berhubungan langsung dengan
permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri
yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku
untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan menciptakan peluang
kerja jangka panjang. Selanjutnya di kemukakan bahwa teori basis ekonomi
adalah pertumbuhan ekonomi regional (daerah) yang sangat tergantung dari
permintaan luar daerah akan produk-produk tersebut. Lebih jelas di katankan
bahwa pertumbuhan perekonomi suatu daerah di tentukan oleh kemampuannya
dalam mengekspor keluar daerah. ekspor tersebut baik dalam bentuk barang
maupun jasa termasuk tenaga kerja. Industri yang melakukan kegiatan ekspor
tersebut disebut sektor basis. Apabila permintaan akan barang dan jasa meningkat
(ekspor) dari daerah maka sektor basis akan berkembang dan pada giliranya nati
perkembangan ini akan mendorong tumbuhnya sektor-sektro non basis. Dengan
demikian akan terjadi peningkatan pendapatan, investasi, konsumsi,

dan

kemapuan kerja di daerah.
Sektor non basis adalah sektor dengan kegiatan ekonomi yang hanya
menjalani pasar di daerahnya sendiri dan kapasitas ekspor daerah belum
berkembang. Secara umum strategi pembangunan ekonomi daerah adalah
pengembangan lapangan kerja bagi penduduk yang ada, mencapai stabilitas
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ekonomi daerah, pengembangan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang
beragam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan
fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesempatan
kerja masyarakat. Strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dikelompokkan
menjadi 4 (empat) kelompok yaitu: (i) strategi pengembangan fisik/lokalitas, (ii)
strategi pengembangan dunia usaha, (iii) strategi pengembangan sumberdaya
manusia, dan (iv) strategi pengembangan masyarakat (Lincolin Arsyad, 1999:
122).
Ukuran-ukuran pertumbuhan ekonomi dan keterkaitan. Pada dasarnya
menggambarkan hubungan antara perekonomian daerah dengan lingkungan
sekitarnya. Dapat di jelaskan secara singkat beberapa teknik yang dapat
digunakan untuk memperbandingkan perekonomian daerah di antaranya adalah:
Analisis Location Quotients. Analisis ini merupakan suatu teknik yang digunakan
untuk memperluas analisis Shift Share. Teknik ini membantu kita untuk
menentukan kapasitas ekspor perekonomian daerah dan derajat self-sufficiency
suatu sektor. Dalam teknik ini kegiatan ekonomi suatu daerah dibagi menjadi dua
golongan yaitu: kegiatan industri melayani pasar di daerah itu sendiri maupun di
luar daerah yang bersangkutan. Industri seperti ini dinamakan industry basic.
Kegiatan ekonomi atau industri yang melayani pasar di daerah tersebut, jenis ini
dinamakan industry non basic atau industri lokal.
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Analisis Shift Share. Analisis ini merupakan teknik yang sangat berguna
dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan
perekonomian nasional. Tujuan analisis ini adalah untuk menentukan kinerja atau
produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya daerah
yang lebih besar (regional atau nasional). Analisis ini memberikan data tentang
perekonomian dalam tiga bidang yang berhubungan satu sama lain: (1).
Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan cara menganalisis

perubahan

pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor
yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan. (2). Pergeseran proposional
mengukur perubahan relatif, pertumbuhan atau penurunan

pada daerah

dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan.
Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian
daerah terkosentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat ketimbang
perekonomian yang dijadikan acuan. (3). Pergeseran diferensial membantu kita
dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan
perekonomian yang dijadika acuan, oleh karena itu, jika pergeseran diferensial
dari suatu industri adalah positif, maka industri tersebut lebih tinggi daya
saingnya ketimbang industri yang sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.
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a) Analisis Location Quotient
Analisis LQ merupakan teknis analisis model basis ekonomi yang akan
membagai kegiatan ekonomi suatu daerah menjadi 2 (dua) golongan, yaitu: (i)
Kegiatan industri melayani pasar didaerah itu sendiri maupun diluar daerah
yang bersangkuatan, dimana industri semacam ini dinamakan industry besic;
dan (ii) Kegiatan ekonomi atau industri melayani pasar hanya didaerah yang
bersangkuatan, dimana indusrti semacam ini di namakan industry non basis
atau industri lokal.
Dasar pemikiran tentang teknik analisis LQ ini adalah Teori Ekonomi
yang intinya ‘industry basic’ menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di
daerah yang bersangkutan maupun diluar daerah, maka penjualan ke luar
daerah akan manghaslikan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus
pendapatan dari luar daerah ini menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi
dan investasi di daerah tersebut dan pada giliranya akan menaikkan pendapatan
dan menciptakan kesempatan kerja baru.
Penigkatan pendapatan tersebut tidak hanya menaikkan permintaan
terhadap ‘industry basic’, tetapi juga menaikkan permintaan akan industri ‘non
basik’ (local). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi
pada industri yang bersangkutan sehingga investasi yang didorong (induced)
sebagai akibat dari kenaikan industri basik. (Lincolin Arsyad, 1999: 142).
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b) Analisis Shift Share
Model analisis SS (Shift Share) merupakan teknik yang digunakan
untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah/wilayah/ kecamatan
dibandingkan dengan perekonomian di atasnya. Konesp dasar dari model SS
(Shift Share) telah di kembangkan oleh Daniel B. Creamer (1943), dan dipakai
sebagai suatu alat analisis pada permulaan tahun 1960-an oleh Ashby (1964),
hingga sekarang Mulyanto (2011) teknik SS digunakan untuk menunjukkan
dan menentukan sektor-sektor yang berkembang disuatu wilayah/kawasan
dibandingkan dengan perkembangan ekonomi di atasnya. Teknik ini
membanding laju pertumbuhan sektor-sektor di suatu kawasan/wilayah dengan
laju pertumbuhan perekonomian di atasnya serta sektor-sektornya, dan
mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan
tersebut. Bila penyimpangan itu positif, menandakan adanya keunggulan
kompetitif dari suatu sektor dalam kawasan/wilayah yang bersangkuatn.
Teknik SS, membangi perubahan (Dij); menjadi 3 (tiga) komponen,
yaitu: (i) pengaruh petumbuhan ekonomi diatasnya (Nij), yang diukur dengan
cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan
dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan
acuan; (ii) pengaruh pergeseran proporsional atau bauran industri (Mij), yang
mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan pada daerah studi
dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan,
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dimana melalui pengukuran ini dimungkinkan untuk mengetahui apakah
perekonomian daerah studi terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh
lebih cepat ketimbang perekonomian yang dijadikan acuan; serta (iii) pengaruh
pergeseran diferensial atau keunggulan kompotitif (Cij), yang menentukan
seberapa jauh daya saing industri daerah (lokal) dengan perekonomian yang di
jadikan acuan, dimana jika pergeseran diferensial dari suatu sektor adalah
positif, maka sektor tersebut lebih tinggi daya saingnya ketimbang sektor yang
sama pada perekonomian yang dijadikan acuan.

C. Penelitian Terdahulu
1. Asih Mumpuni (2010), Analisis pola perkembangan Fungsi Wilayah Kota
Surakarta 1995-2005.
Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui perkembangan fungsi
wilayah yang meliputi fungsi pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi dan
ekonomi keuangan Kota Surakarta Tahun 1995-2005. Penelitian ini dikategorikan
dalam tipe penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan untuk
menganalisis struktur fungsi wilayah pada masing-masing tahun (1995, 2000 dan
2005) adalah teknik analisis pola permukiman dan teknik analisis indeks
sentralitas.

Teknik

analisis

yang

digunakan

untuk

menganalisis

pola

perkembangan fungsi wilayah Kota Surakarta dilakukan dengan membandingkan
indeks fungsi wilayah dan indeks sentralitas antara tahun 1995, 2000 dan 2005.
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Data yang digunakan adalah data sekunder yang di peroleh bari berbagi sumber.
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa hasil perhitungan analisis pola
pemukiman di berbagai aspek pendidikan, kesehatan, administrasi, dan ekonomi
keuangan yang terbagi dalam lima kecamatan telah tepat pada sasaran.
Berdasarkan hasil analisis indeks sentralitas maka fungsi wilayah sebagai sarana
pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, administrasi, dan ekonomi keuangan
telah terlaksana dengan baik.
2. Rita Novianti (2010). Kajian Keruangan Ekonomi Wilayah di Kawasan
Andalan Joglosemar (Yogyakarta-Solo-Semarang).
Tujuan utama penelitan ini untuk mengetahui (1) kinerja perekonomian
wilayah dengan melihat pembagian wilayah menurut tipologi klassen, (2)
mengidentifikasi sektor unggulan yang potensial untuk dikembangkan, (3)
menganalisa spesialisasi antarwilayah, dan (4) mengevaluasi ketepatan penetapan
kawasan andalan Joglosemar.
Penelitian ini adalah penelitian studi kasus, data yang digunakan adalah
data sekunder selama sepuluh tahun berupa data Produk Domestik Regional Bruto
Atas Harga Konstan 2000. Sektor-sektor Ekonomi, PDRB perkapita, dan data
Penduduk yang diperoleh dari Kantor Badan Pusat Statistik, dan Instansi terkait
yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
deskriptif dan kuantitatif. Teknik kuantitatif ada empat kelompok yaitu (1)
tipologi klassen untuk mengetahui kinerja perekonomian wilayah, (2) Location
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Quotient (LQ) teknik penentuan sektor unggulan, (3) Indeks spesialisasi untuk
mengetahui tingkat spesialisasi wilayah, dan (4) Uji determinan binary logistik
regression teknik evaluasi ketepatan kawasan andalan. Teknik kualitatif untuk
memahami makna di balik data yang tampak dengan wawancara mendalam.
Berdasarkan analisis tipologi klassen menemukan 4 klas keruangan
ekonomi wilayah yaitu (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, (2) daerah maju
tertekan, (3) daerah berkembang cepat, dan (4) daerah relatif tertinggal. Analisis
Location Quotient (LQ) menemukan enam sektor unggulan yaitu sektor (1)
pertanian, (2) pertambangan dan penggalian, (3) Jasa-jasa, (4) Keuangan
persewaan dan jasa pemerintah, (5) listrik, gas, dan air bersih, dan (6)
Pengangkutan dan komunikasi. Analisis indeks spesialisasi menemukan bahwa
keterkaitan antarwilaya di kawasan andalan Joglosemar masih lemah. Uji
determinan menemukan dasar penetapan kawasan andalan Joglosemar dengan
pertumbuhan ekonomi, pedapatan perkapita dan spesialisasi wilayah lebih tepat
daripada klasifikasi wilayah berdasarkan tipologi Klassen. Kebijakan berupa
insentif bagi investor di daerah yang relatif tertinggal sangat diperlukan terutama
perbaikan prasarana dan sektor unggulan masing-masing kabupaten kota karena
hasil analisis spesialisasi menunjukkan keterkaitan perekonomian (sektoral)
antardaerah masih lemah. Sehingga fungsi kawasan sebagai prime mover dapat
memberikan dampak positif bagi pertumbuhan daerah sekitar.
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3. Azhar Syarifah Lies Fuaidah dan M. Nasir Abdussamad (2005), Analisis
Sektor Basis dan Nonbasis di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui sektor-sektor apa saja yang menjadi
sektor basis dan sektor non basis dan bagaimana laju pertumbuhan dari sektor
basis dan sektor non basis dari tahun ke tahun di Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam. Data yang digunakan data time series (1992-2001) yang diperoleh
dari Badan Pusat Statestik. Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif analisis
dan pendekatan kuantitatif adalah yang diperoleh dengan menggunakan model
LQ (Location Quotient). Ruang lingkup penelitian meliputi produk Nasional
Bruto dan Produk Domestik Bruto dengan variabel yang dikaji adalah total
produksi yang meliputi sembilan sektor. Hasil analisis menunjukan bahwa yang
menjadi sektor basis (sektor unggulan) dari tahun 1992 sampai dengan tahun
2001 di Provinsi Aceh adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor
industri dan sektor pertanian, sedangkan keenam sektor lainya menjadi sektor non
basis. Laju pertumbuhan sektor basis dan sektor non basis dari tahun 1992 sampai
dengan 2001 mengalami kenaikan dan penurunan atau fluktuasi.
4. Muhammad Zais M. Samiun (2008). Analisis Perekonomian Provinsi Maluku
Utara: Pendekatan Multisektoral
. Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis sektor-sektor unggulan di level
provinsi

dalam

struktur

perekonomian

Provinsi

Maluku

Utara,

(2)

mengidentifikasi sektor-sektor unggulan provinsi yang menjadi sektor basis pada
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tiap kabupaten/kota, dan (3) merumuskan kebijakan pengembangan sector
perekonomian Maluku Utara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis
input output dengan “memperbarui” Tabel Input Output 2001, analisis Location
Quotient, analisis Shift Share, dan analisis deskriptif.
Hasil studi menunjukkan bahwa sektor unggulan Provinsi Maluku Utara
adalah sektor industri pengolahan, sektor angkutan laut dan sektor bangunan.
Lokasi pengembangan sektor unggulan provinsi yang sesuai dengan basis tiap
kabupaten/kota yaitu: untuk sektor industri pengolahan dikembangkan di
Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Barat dan Kepulauan Sula.
Sektor angkutan laut dikembangkan di Tidore Kepulauan, Halmahera Timur,
Halmahera Barat dan Kepulauan Sula. Sektor bangunan dikembangkan di Ternate,
Tidore Kepulauan, Halmahera Timur dan Halmahera Tengah. Berdasarkan
beberapa indikator, sektor industri pengolahan merupakan sektor unggulan
Provinsi Maluku Utara yang perlu diprioritaskan. Untuk mensinergikan hasil
analisis dengan kebijakan yang telah dibuat sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi
Maluku Utara yaitu revitalisasi sektor pertanian, maka kebijakan yang
direkomendasikan dalam pengembangan sektor perekonomian Provinsi Maluku
Utara yaitu melalui “pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian
dengan pengoptimalan daya dukung sektor perekonomian lainnya yaitu
pengembangan agroindustri”. Pada tiap kabupaten/kota sebaiknya pengembangan
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sektor perekonomian diarahkan dan diprioritaskan pada pengembangan sektor
basis masing-masing kabupaten/kota.

D. Kerangka Pemikiran
Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kota

Ternate

adalah

mengimplementasikan program Pemerintah Kota Ternate dalam Rencana Program
Jangka Menengah (RPJM) lima tahun sebagai landasan pada perumusan program
dan kegiatan pembangunan didalam mewujudkan Visi dan Misi Kota Ternate.
Perencanaan pembangunan daerah juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan
dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Proses penentuan perencanaan juga
menganalisis perekembangan fungsi wilayah secara sistematis, dengan jalan
melakukan identifikasi beberapa fungsi wilayah dalam lingkungan internal dan
eksternal meliputi, administrasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi keuangan.
Fungsi wilayah adalah fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di daerah perencanaan,
dalam kaitannya dengan berbagai aktifitas penduduk/masyarakat untuk memperoleh
fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut.
Sektor ekonomi unggulan adalah kemampuan memacu pertumbuhan satu
wilayah atau negara sangat tergantung dari keunggulan atau daya saing sektor-sektor
ekonomi diwilayah. Sektor ekonomi unggulan Kota Ternate, yakni sektor basis dan
non basis serta fungsi wilayah dan sektor ekomoni unggulan memberikan pandangan
yang lebih terfokus

pada masalah-masalah yang ada, sebagai suatu kekuatan
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mendasar yang terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Untuk itu
digunakan analisis pola pemukiman dan analisis indeks sentralitas. LQ dan Shifet
share. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan gambaran tentang
perekembangan fungsi wilayah serta sektor ekonomi unggulan Kota Ternate. Hal ini
dapat digambarkan secara skematik dalam penelitian sebagai berikut.

Pembangunan Daerah
Kota Ternate

Fungsi Wilayah

Sektor ekonomi
unggulan

Adminstrasi
Pendidikan
Kesehatan
Ekonomi/Keuangan

Sektor Basis
Sektor Non Basis

Analisis Pola Pemukiman
Analisis Indeks Sentralitas

Perkembangan
Fungsi Wilayah
Kota Ternate
(A)

Analisis LQ
Analisis SS

Perkembangan Sektor
Ekonomi Unggulan
Kota Ternate
(B)

Gambar: 2.1 Desain Penelitian
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E. Hipotesis
Berdasarkan kerangka pikir di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah:
1. Fungsi wilayah (administrasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi/keuangan) di Kota
Ternate tahun 2006-2010 di duga mengalami perkembangan yang pesat.
2. Sektor ekonomi unggulan yang diprioritaskan sebagai potensi penggerak
pembangunan di Kota Ternate tahun 2006-2010 di duga mengalami
perkembangan yang pesat.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian
Lingkup penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Sugiyono,
(2003: 34). Penelitian ini dikategorikan dalam tipe penelitian deskriptif kuantitatif.
Penelitian

kuantitatif

dengan menggunakan format deskriptif bertujuan untuk

menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel
yang timbul di masyarakat, yang menjadi objek penelitian ini, berdasarkan pada apa
yang terjadi. Kemudian dianggkat ke dalam karakter atau gambaran tentang kondisi
situasi ataupun variabel tersebut. Sasaran pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala
yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas jumlahnya dan tidak terbatas
pula kemungkinan-kemungkinan variasi dan tingkatannya maka diperlukan statistik.

B. Unit Analisis
Unit analisis penelitian ini adalah seluruh wilayah yang masuk dalam
pengembangan sebagai pusat pertumbuhan, atau sebagai pusat Pemerintahan Kota
Ternate yang meliputi: kecamatan Kota Ternate Utara, kecamatan Kota Ternate
Tengah, kecamatan Kota Terntae Selatan, kecamatan Pulau Ternate, kecamatan Moti,
kecamatan Batang Dua, dan kecamatan Hiri.
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C. Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data
sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberi keterangan
yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun yang masuk dalam sumber
data ini adalah dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Ternate, berbagai publikasi, dan
laporan, serta dokumen yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2006-2010.
Pengambilan data pada priode tersebut dianggap relevan, karena perkembangan Kota
Ternate pada beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan.

D. Definisi Operasional Variabel
Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang diamati dengan tujuan
untuk mencapai ekfektif dengan analisis yang digunakan, validitas dan akurasi dalam
pengambilan data mutlak diperlukan. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1 Hubungan Antara Tujuan, Variabel dan Teknik Analisi Dalam Penelitian
No
1.

2.

Tujuan

Variabel

Mengetahui perkembangan fungsi
wilayah Kota Ternate tahun 20062010
Mengetahui perekembangan sektor
ekonomi unggulan Kota Ternate
tahun 2006-2010

- Administrasi
- Pendidikan
- Kesehatan
- Ekonomi
PDRB Kota
Ternate tahun
2006-2010
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Untuk menperjelas dan menghidari salah presepsi serta pemahaman terhadap
variabel-variabel yang akan dianalisis, maka dapat di sajikan definisi oprasional
(batasan) terhadap konsep dan variabel-variabel penelitian.

1. Administrasi adalah suatu fungsi aktifitas atau proses terutama yang bersangkutan
dengan cara untuk menyelngarakan tujuan yang telah ditentukan atas dasar efektif,
efesien, dan rasional.
2. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujutkan belajar dan
proses pembelajaran yang lebih baik bagi setiap orang.
3. Kesehatan adalah suatu kebutuhan pokok hidup manusia yang bersifat mutlak,
yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
4. Ekonomi adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh rumah tangga produsen dan
konsumen dengan berbagai kegiatan yang mempunyai aturan yang tersendiri.
5. Sektor unggulan adalah sektor atau subsektor yang memiliki nilai kelebihan
dibandingkan sektor yang sama dalam suatu wilayah kota Ternate. Sektor
unggulan diukur dengan analisis LQ (Location Quotient), dimana sektor unggulan
sama

dengan

sektor

ekonomi

basis

yang

pembangunan Kota Ternate.
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E. Teknik Analisis Data
Untuk menjawab tujuan penelitian, maka digunakan:
1. Analisi Fungsi Wilayah.
Dengan menggunakan teknik pola pemukiman dan

indeks sentralitas,

menganalisis fungsi wilayah Kota Ternate dilakukan dengan membandingkan
indeks fungsi wilayah dan indeks sentralitas tahun 2006-2010 akan disajikan pada
tabel berikut ini.
Tabel 3.2 Matriks Fungsi Wilayah Kota Ternate dengan Menggunakan
AnalisisPola Pemukiman dan Indeks Sentralitas.
Jum
lah
Fungsi
∑Y

Jenis fungsi
No

kecamatan

1

2

1.

Ternate Utara

2.

Ternate Tengah

3.

Ternate Selatan

4.

Pulau Ternate

5.

Moti

6.

Batang Dua

7.

Hiri

Pendidikan

Popu
lasi

3

Kesehatan

S
D

S
M
P

S
M
A

R
S

P
u

Ps
tu

4

5

6

7

8

9

Administ
si
D
K
es
el
a
10

11

Ekonomi

B

P

K

12

13

14

Total Fungsi
Total ∑Y

Total Persen %
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Keterangan
SD: Sekolah Dasar; SMP: Sekolah Menengah Pertama; SMA: Sekolah
Menengah Atas; RS/Sw: Rumah Sakit/Swata; Pus : Puskesmas; PP: Puskesmas
Pembantu; K: Kelurahan; D: Desa; B: Bank; P: Pasar; K: Koprasi .
X : Jumlah fungsi; x1: Jumlah Total Fungsi; Y1: Total % (100%)
x
Y : Presentase fungsi (dari total fungsi) Rumus: y = X

100%

X1
Sumber: Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusuma (2005: 117).

2. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan.
Pada tahun 2006-2010, sektor yang dilihat adalah sektor basis dan non
basis, maka menggunakan teknik analisis LQ dan Shift Share.
a. Analisis Location Quotient (LQ) dengan menghitung basis ekonomi sektoral
(Lincolin Arsyad, 1999: 142).
vi / vt

vi /Vi

LQ ________ = __________...............................................................(3.1)
Vi / Vt

vt / Vt

Dimana :
LQ : Location Quotient.
Vi : Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB wilaya studi.
Vt : PDRB total di wilayah studi (Kota Ternate).
Vi : Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB wilayah referensi

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

55

Vt : PDRB total wilayah referensi (Maluku Utara).
Terdapat 2 (dua) kategori yang dihasilkan dari perhitungan LQ (location
Quotient) dalam perekonomian suatu daerah yaitu:
1) Jika LQ > 1, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi lebih
berspesialisasi atau lebih dominan dibandingkan dengan perekonomian di
wilayah referensi (Maluku Utara). Sektor ini dalam perekonomian di
wilayah studi memiliki keunggulan kompratif dan dikategorikan sebagai
sektor basis.
2) Jika LQ < 1, maka sektor yang bersangkutan di wilayah studi kurang
berspesialisasi atau kurang dominan dibandingkan dengan perekonomian di
wilayah referensi ditingkat kota kurang berspesialisasi atau kurang dominan
dibandingkan dengan perekonomian di wilayah referensi (Maluku Utara).
Sektor ini dalam perekonomian di wilayah studi tidak memiliki keunggulan
komparatif dan dikategorikan sebagai sektor non basis.
b. Analisis Shift Share dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Mulyanto,
2011):
Dij=Nij + Mij + Cij....................................................................................(3.1.a)
yang mana :
Dij : perubahan Pertumbuhan Ekonomi (Shift Share) pada wilayah studi. Bila
analisis ini diterapkan ada nilai tambah (VA: Value Added) sektor-sektor
pembentuk PDRB, maka:
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Dij = VAij (t+n) - VAij (t)........................................................................(3.1.b)
yang mana :
VA ij(t+n): Nilai tambah sektor i di wilayah studi atau di Kota Ternate j pada
tahun t+n.
VA ij(t): Nilai tambah sektor i wilayah studi atau Kota Ternate j pada tahun t.
Nij: Pengaruh pertumbuhan ekonomi pada wilayah yang lebih tinggi atau
wilayah referensi (Pengaruh Pangsa) atau pengaruh dari pertumbuhan
ekonomi Kota Ternate yang dirumuskan:
Nij = VAij (t). rn.......................................................................................(3.1.c)
yang mana:
rn = (VA n(t+n) – VA n(t)/Van(t)
VA n(t+n): PDRB di wilayah referensi atau PDRB Provinsi Maluku Utara
pada tahun t+n.
VA n(t): PDRB di wilayah referensi atau PDRB Provinsi Maluku Utara pada
tahun t.
Mij: Pergeseran proporsional atau pengaruh pembauran Industri/komposisi
(industry mix).
Besaran ini mengukur rasio antara pertumbuhan suatu sektor
pembentuk PDRB di wilayah studi (Kota Ternate) dengan sektor PDRB yang
bersangkutan wilayah referensi (Maluku Utara). Jika hasilnya positif berarti
suatu sektor di wilayah studi tumbuh lebih cepat dibanding dengan sektor yang
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bersangkutan dalam perekonomian di wilayah referensi (Maluku Utara);
demikian pula jika terjadi sebaliknya. Secara matematis dirumuskan:
Mij = VA ij(t) . (rin - rn) ….....…………………….................................(3.1.d)
yang mana:
rin = ( VA in(t+n) – VA in(t) ) / VA in(t)
rn = ( VA n(t+n) – VA n(t) ) / VA n(t)
VA in(t+n): Nilai Tambah sektor i di Wilayah Referensi atau Provinsi Maluku
Utara pada tahun t+n.
VA in(t): Nilai Tambah sektor i di Wilayah Referensi atau Provinsi Maluku
Utara pada tahun t.
Cij: Pergeseran Diferensial atau Pengaruh Keunggulan Kompetitif. Besaran
ini mengukur rasio pertumbuhan PDRB di wilayah studi dengan rasio
pertumbuhan sektor tertentu pembentuk PDRB di wilayah referensi
(Maluku Utara). Jika hasilnya positif Kota Ternate mempunyai daya
saing yang lebih kuat, demikian pula jika terjadi sebaliknya. Secara
matematis dirumuskan:

Cij = VA ij(t) . (rij - rin) …….……………….........................................(3.1.e)
yang mana:
rij = ( VA ij(t+n) – VA ij(t) ) / VA ij(t)
rin = ( VA in(t+n) – VA in(t) ) / VA in(t)
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VA ij(t+n): Nilai Tambah sektor i di wilayah studi atau di Kota Ternate j pada
tahun t+n.
VA ij(t): Nilai Tambah sektor i wilayah studi atau Kota Ternate j pada tahun t.
VA in(t+n): Nilai Tambah sektor i di Wilayah Referensi atau Provinsi Maluku
Utara pada tahun t+n.
VA in(t): Nilai Tambah sektor i di Wilayah Referensi atau Provinsi Maluku
Utara pada tahun t.
Analisi SS (Shift Share) ini menggunakan indikator: (i) bila komponen
pertumbuhan proporsional (Mij) suatu sektor > 0, maka sektor bersangkutan
mengalami pertumbuhan yang cepat dan memberikan pengaruh positif kepada
perekonomian wilayah, begitu pula sebaliknya; (ii) bila komponen daya saing
(Cij) sutau sektor > 0, maka keunggulan komparatif dari satu sektor tersebut
meningkat dalam perekonomian wilayah yang lebih luas, begitu pula
sebaliknya.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian
1. Profil Kota Ternate
Kota Ternate sudah dikenal dunia sejak dulu karena pernah menjadi pusat
perdagangan cengkeh dan pala oleh para pedagang Gujarat dan Cina. Kota ini tidak
terpisahkan dari sejarah dunia karena aktivitas perdagangan rempah-rempahnya yang
mampu menarik perhatian bangsa Eropa terutama Portugis dan Belanda. Pembuktian
dari hal ini dapat dilihat dari sejumlah peninggalan sejarah yang ada di Kota Ternate
yaitu benteng-benteng dan adanya pohon cengkeh yang telah berumur ratusan tahun.
Kota Ternate adalah sebuah kota yang berada di bawah kaki Gunung Api
Gamalama yang terdapat di Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate menjadi satu kota
otonomi sejak 4 Agustus 2010, dan menjadi Ibukota sementara Provinsi Maluku
Utara sebelum dipindahkan Ibukota Provinsi Maluku Utara ke Kota Sofifi yang
sekarang menjadi Pusat Pemerintahan yang telah siap secara infrastruktur. Dalam
rangka merespon dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan tuntutan reformasi
dengan memperhatikan dampak krisis globalisasi, dalam pelaksanaan pembangunan
daerah perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang baik, menyeluruh dan
terpadu yang dituangkan dalam Pola Dasar Pambangunan Daerah Kota Ternate
Tahun 2006-2010. Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) yang memberikan

commit to user
59

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

61

kejelasan Visi, Misi dan arah kebijaksanaan pembangunan pada 5 (lima) tahun
mendatang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik menuju
Masyarakat Madani di Kota Ternate. Adapun Visi, Misi Kota Ternate adalah
sebagai berikut.
Visi: Menjadikan Kota Ternate sebagai kota budaya menuju masyarakat madani.
Misi: Membangun Kota Ternate Menuju: Kota budaya, Kota Perdagangan, Kota
Wisata, dan Kota Pantai.

2. Kondisi Geografis Kota Ternate
a. Gografis
Kota Ternate merupakan Kota Kepulauan yang memiliki luas wilayah
547,736 km², dengan 8 pulau. Pulau Ternate, Pulau Hiri, Pulau Moti, Pulau
Mayau, dan Pulau Tifure adalah lima pulau yang berpenduduk, sedangkan
terdapat tiga pulau lain seperti Pulau Maka, Pulau Mano, dan Pulau Gurida
adalah pulau berukuran kecil yang tidak berpenghuni. Kota Ternate merupakan
Kota Kepulauan yang wilayahnya dikelilingi oleh laut dengan letak
geografisnya adalah berada pada posisi 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128°
Bujur Timur. Luas daratan Kota Ternate sebesar 250,85 km², sementara
lautannya 5.547,55 km². Keseluruhan wilayah Kota Ternate dikelilingi oleh
laut dengan delapan buah pulau dan mempunyai batas-batas sebagai berikut.
1. Sebelah Utara dengan gugusan pulau-pulau Halmahera,
2. Sebelah Selatan dengan Laut Maluku,
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3. Sebelah Timur dengan Selat Halmahera, dan
4. Sebelah Barat dengan Laut Sulawesi.

Gambar 4.1 Peta Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Pulau-pulau tersebut di atas terletak dalam lingkup yang bergerak
melalui Kepulauan Filipina, Sangihe Talaud, dan Minahasa yang dikelilingi
lengkung Sulawesi, dan Pulau Sangihe dimana keduanya berkarakter Vulkanis.
Seperti pada umumnya daerah kepulauan lain yang memiliki ciri banyak
Desa/Kelurahan, dan pantai, begitu juga dengan Kota Ternate. Dari 77
Kelurahan yang ada di daerah ini, terdapat 56 Kelurahan berklasifikasi pantai,
dan 21 Kelurahan klasifikasi bukan pantai.
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b. Sumber Daya Alam
Kota Ternate yang luas wilayahnya 547,736 km², sebagaian lahan
dipakai sebagai tempat pemukiman, pembangunan sarana publik serta kegiatan
ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar dari luas lahan yang ada.
Dari ketersedian lahan yang ada, tentunya mengalami

keterbatasan

sumberdaya alam, bahkan Kota Ternate dikategorikan sebagai daerah yang
miskin akan sumberdaya alam.
c. Sumber Daya Manusia
Kota Ternate merupakan salah satu kota dengan penduduk yang cukup
padat di Provinsi Maluku Utara, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk
sebesar 7,9% pertahun. Jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan pendataan
penduduk tahun 2006 kurang lebih 150.778 jiwa. Jumlah angkatan kerja
sebanyak 104.61 jiwa atau sebesar 4,61%. Wanita yang telah bekerja sebesar
34,59 jiwa dan sisanya adalah yang masih sekolah dan ibu-ibu rumah tangga.
Tabel penduduk Kota Ternate dalam lima tahun terakhir yaitu, 2006 sampai
2010 dapat dilihat tabel berikut.
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kota Ternate dalam Lima Tahun Terakhir
Penduduk
Laki-laki
Perempuan
Jumlah

2006
66 708
84 070
150 778

2007
89 925
86 913
176 838

Sumber: kota Ternate dalam angka 2011
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2008
92 567
82 542
175 109

2009

2010

93 942
90 531
184 473

94 476
91 229
185 705
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d. Wilayah Administrasi
Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1999
tentang pembentukan Kotamadya Ternate pada tanggal 27 April 1999, maka
Kota Ternate mengalami peningkatan status yang dulunya Kota Administratif
menjadi Kotamadya. Peningkatan status ini tidak terelepas dari perkembangan
daerah ini dari berbagai aspek terutama aspek sosial kemasyarakatan, dan
aspek perkembangan ekonomi. Perkembangan lain yang dicapai dari
administrasi pemerintahan sampai saat ini adalah dimekarkannya Pulau Hiri
menjadi Kecamatan melalui Peraturan Pemerintah Daerah Nomor: 8 Tahun
2009. Dengan demikian, secara keseluruhan wilayah administrasi Kota Ternate
menjadi tujuh kecamatan. Berikut akan disajikan Tabel nama-nama Kecamatan
dan jumlah Kelurahan di Kota Ternate pada tahun 2009 adalah sebagai berikut.
Tabel 4.2. Nama-Nama Kecamatan di Kota Ternate

Kecamatan
(1)
Pulau Ternate
Moti
Pulau Batang Dua
Pulau Hiri
Ternate Selatan
Ternate Utara
Ternate Tengah
Jumlah

Jumlah Kelurahan
(2)
13
6
6
6
17
14
15
77

Sumber: Kota Ternate dalam Angka 2011
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(3)
Jambula
Moti Kota
Mayau
Faudu
Kalumata
Salahudin
Dufa-Dufa
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e. Struktur Penduduk
Penduduk menjadi tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan. Hasil
pembangunan

yang

dilaksanakan

diharapkan

memberi

dampak

bagi

peningkatan kesejahteraan penduduk seperti kesehatan, pendidikan, serta sosial
ekonomi.
Perkembangan Kota Ternate yang saat ini merupakan gerbang Provinsi
Maluku Utara dan sebagai pusat kegiatan ekonomi Provinsi Maluku Utara
memberi dampak pada meningkatnya jumlah penduduk di wilayah ini. Dengan
luas wilayah daratan 139,89 km dan jumlah penduduk sebanyak 185.705, maka
kepadatan penduduk Kota Ternate Tahun 2010 sebesar 1 326 jiwa per km. Hal
ini dapat dilihat dari tabel banyaknya persebaran jumlah penduduk Kota
Ternate pada tahun 2010 berikut ini.
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut
Kecamatan di Kota Ternate.
Penduduk
Jiwa
Pulau Ternate
14.692
Moti
4.399
Batang Dua
2.487
Pulau Hiri
2.735
Ternate Selatan
63.746
Ternate Tengah
52.072
Ternate Utara
45.574
Jumlah Total
185.705
Sumber: Kota Ternate dalam Angka 2011
Kecamatan
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Luas Wilayah
km
37,23
24,8
29,04
6,70
16,98
10,85
14,38
139,89

Kepadatan
Jiwa/km
394
177
85
408
3.754
4.799
3.169
1.326
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Dari

tabel di atas, dapat dilihat bahwa Kecamatan yang tingkat

kepadatan penduduk yang tinggi adalah Kecamatan Kota Ternate Tengah
dengan kepadatan 4 799 jiwa per km dengan luas daratan 10,85 km, dan
tingkat kepadatang yang rendah adalah Kecamatan Batang Dua dengan
kepadatan 85 jiwa per km dengan luas daratan 29,04 km. Luas wilayah daratan
Kota Ternate pada tahun 2010 berkurang dari 250,85 km pada tahun 2009
menjadi 139,98 km, dengan kepadatan penduduk 1 325 jiwa per km pada tahun
2010.
f. Ketenagakerjaan
Jumlah angkatan kerja di Kota Ternate pada tahun 2010 104.61 jiwa,
terdiri dari penduduk yang bekerja sebanyak 83.86 jiwa; yang masih mencari
pekerjaan sebanyak 21.75 jiwa dan bukan angkatan kerja/masih sekolah, ibu
rumah tangga dan lain-lain sebanyak 94.38 jiwa. Hal ini dapat dilihat dari
Tabel presentase penduduk usia 15 tahun keatas menurut jenis kegiatan 2010
berikut ini.
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Tabel 4.4 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Jenis
Kegiatan 2010.
Penduduk
Laki-Laki Perempuan

Jenis Kegiatan
(1)
1. Angkatan Kerja
- Bekerja
- Mencari Kerja
2. Bukan Angkatan Kerja
3. TenagaKerja

Lk + Pr.

(2)

(3)

(4)

72,99
3,88
23,13
100

43,0
8,31
48,69
100

57,82
6,12
36,06
100

Sumber: Kota Ternate Dalam angka 2010.
Berdasarkan tabel di atas, maka presentase penduduk laki-laki usia 15
tahun keatas yang bekerja sebanyak 72,99% sedangkan perempuan sebanyak
43%. Penduduk yang mencari kerja/pengangguran sebanyak 3,88% untuk lakilaki dan 8,31% untuk perempuan. Penduduk usia 15 tahun keatas yang bukan
angkatan kerja sebanyak 23,13% untuk laki-laki dan 48,69% untuk perempuan.
Angka pengangguran pada tahun 2010 sedikit lebih kecil dibandingkan angka
pengangguran pada tahun 2009 yaitu 4,84% untuk laki-laki dan 6,05% untuk
perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada ketersediaan
lapangkan pekerjaan terutama di sektor informal, selain itu iklim perekonomian
di Kota Ternate yang semakin membaik membuat terciptanya banyak lapangan
pekerjaan baru bagi masyarakat Kota Ternate.
g. Tingkat Pendidikan Penduduk
Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kota
Ternate pada tahun 2010 adalah jumlah tamatan SD/MI/sederajat 4.382 jiwa,
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tamat SLTP/MTs atau sederajat 5.350 jiwa, SMU/MA 3.724 jiwa, kemudian
diikuti tamatan S1 4.120 jiwa, tamatan S2/S3 263 jiwa. Kondisi pendidikan di
Kota Ternate secara umum sudah mulai membaik walaupun harus
diakui bahwa dari segi kualitas perlu terus ditingkatkan. Sarana pendidikan
yang tersedia mulai dari Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi
suda tersedia di wilayah ini.
Jumlah penduduk Kota Ternate yang menyelesaikan pendidikan pada
tahun 2010 sesuai dengan jenjang pendidikan yang diperoleh, dapat di lihat
dalam tabel di bahaw ini.
Tabel 4.5 Jumlah Tamatan Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Ternate Tahun
2010
Tingkat Pendidikan
SD
SMP SMA/K DIPLOMA
S1
2006
2.689
2.218
3.097
432
1.271
2007
2.765
2.543
3.134
613
1.625
2008
2.852
2.225
2.805
829
3.295
2009
2.934
1.516
2.855
329
3.752
2010
3.099
2.534
2.454
219
4.120
Total
14.339 11.036 14.345
2.422
14.063
Sumber: Kota Ternate Dalam Angka 2011
Tahun

S2/S3
-

h. Kesehatan
Pemerintah Kota Ternate telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan
kesehatan di Kota Ternate, di antaranya dengan membangun berbagai fasilitas
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kesehatan yang menyebar di berbagai Kecamatan yang ada di wilayah Kota
Ternate.
i. Budaya dan Pariwisata
Strategi Program Pembangunan Kota Ternate sebagai Kota Budaya dan
Pariwisata adalah diarahkan untuk mengintegrasikan pembangunan fisik dan
non fisik yang mengakar pada nilai dan norma keagamaan serta tradisi dan
budaya masyarakat setempat.
j. Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi daerah merefleksikan keberhasilan kebijakan
pembangunan ekonomi yang dicapi Pemerintah Daerah, pertumbuhan ekonomi
daerah menunjukkan perkembangan produksi barang dan jasa yang dihasilkan
suatu daerah dalam berbagai kebijakan pembangunan ekonomi. Sebagai daerah
yang miskin akan sumberdaya alam, kondisi sosial ekonomi Kota Ternate
sudah barang tentu banyak dipengaruhi oleh seberapa jauh output yang
dihasilkan dari kegiatan-kegiatan sektor ini akan sangat bergantung pada
masuknya produk SDA dari luar daerah. Akan tetapi, Kota Ternate memiliki
fungsi layahan jasa-jasa, maka wilayah-wilayah disekitar Kota Ternate tersebut
juga menggantungkan layanan jasa yang diproduksi di Kota Ternate untuk
menjalankan roda ekonomi.
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B. Analisis data.
1. Analisis Pola Pemukiman Kota Ternate 2006-2010
Analisis pola pemukiman merupakan suatu alat yang digunakan untuk
melakukan analisis mengenai struktur/hirarki dari fungsi-fungsi pelayanan yang
ada dalam Kota Ternate. Dengan instrumen ini tingkat-tingkat pelayanan dapat
dilihat, sampai sejauh mana mampu memberikan fungsi pelayanan, terutama
dalam daya jangkau pelayanannya. Selain itu, sebagai implikasi dari daya jangkau
yang dimiliki oleh pusat-pusat pelayanan, juga dapat mengetahui wilayah-wilayah
mana saja memperoleh pelayanan dan yang belum atau tidak memperoleh
pelayanan yang memadai di Kota Ternate. Berikut tabel data penyebaran fungsi
wilayah Kota Ternate per kecamatan.
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Tabel 4.6 Matriks Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota Ternate 2006-2007

Kecamatan

No

(1)

(2)

1

Ternate Utara

2

Ternate Selatan

3

Pulau Ternate

4

Moti

Populasi

(3)
73.919
41,80
78.989
44,67
19.133
10,82
4.797
2,71

Administrasi

Pendidikan

Jenis Fungsi
Kesehatan

KEL

DES

SD

SMP

SMA

RS

(4)
16
45,71
19
54,28
35
100

(5)
1
3,57
21
7,5
6
21,428
28
100

(6)
30
3
42
3
23
2,3
5
5
100
100

(7)
5
2,5
7
3,5
6
21,4
2
1
20
100

(8)
6
3
9
4,5
3
1,5
2
1
20
100

(9)
4
5
4
5
8
100

Total Fungsi
Total Persen
Sumber: Data Sekunder yang diolah

PUS
(10)
2
28,57
3
42,85
1
14,28
1
14,28
7
100

Ekonomi

PUS P

BANK

KOP

(11)
3
23,07
2
16,66
6
46,15
2
16,66
13
100

(12)
4
5
4
5
8
100

(13)
4
30,76
4
30,76
3
23,07
2
16,66
13
100

PAS
(14)
2
5
2
5
4
100

Indeks
Fungsi
(15)
77
155,18
96
170,55
63
116,2
20
76
256
1100

Peringkat
Berdasarkan
Perhitungan

Persen

(16)
14,10

(17)
2

14,50

1

10,56

3

6,90

4

100
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Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat diketahui analisis pola pemukiman
berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2006-2007 terdiri dari 77 fungsi untuk
Kecamatan Kota Ternate Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 73.919 jiwa
atau sebesar 41,80%, 96 fungsi untuk Kecamatan Kota Ternate Selatan, dengan
jumlah penduduk sebanyak 78.989 jiwa atau sebesar 44,67%, 63 fungsi untuk
Kecamatan Pulau Ternate, dengan jumlah penduduk sebanyak 19.133 jiwa atau
sebesar 10,82%, dan 20 fungsi untuk Kecamatan Moti, dengan jumlah penduduk
sebanyak 4.797 jiwa atau sebesar 2,71%. Sehingga total adalah 256 fungsi dengan
jumlah penduduk secara keseluruhan di Kota Ternate sebanyak 176.838 jiwa.
Analisis pola pemukiaman pada tahun 2006-2007, berdasarkan indeks
fungsi Kecamatan Kota Ternate Selatan memiliki indeks fungsi yang lebih besar
yaitu, 170,55. Kecamatan Kota Ternate Utara memiliki indeks fungsi sebesar
155,18. Kecamatan Pulau Ternate memiliki indeks fungsi sebesar 116,2.
Kecamatan Moti memiliki indeks fungsi sebesar 76.
Berdasarkan hasil analisis pola pemukiman tahun 2006-2007 di semua
kecamatan yang ada di Kota Ternate tidak mengalami perkembangan fungsi.
Tetapi pada tahun tersebut, perkembangan fungsi-fungsi yang paling menonjol
adalah kecamatan Ternate Selatan dengan perkembangan yang paling menonjol
pada semua fungsi yaitu: fungsi administrasi, pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi, Kecamatan Ternate Utara berada di urutan kedua dengan perkembangan
yang menonjol pada fungsi administrasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi,
Kecamatan Pulau Ternate berada di urutan ketiga dengan perkembangan yang
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menonjol pada fungsi administrasi, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan fungsi
ekonomi kurang menonjol pada tahun tersebut. Serta yang keempat adalah
kecamatan Moti dengan perkembangan yang menonjol pada fungsi administrasi,
pendidikan, dan kesehatan sedangkan fungsi ekonomi kurang menonjol pada
tahun tersebut.
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Tabel 4.7 Matriks Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota Ternate 2008

No

Kecamatan

Populasi

Administrasi
KEL

(1)
1
2
3
4
5
6

(2)
Ternate Utara
Ternate Tengah
Ternate Selatan
Pulau Ternate
Moti
Batang Dua

(3)
42.374
23,27
53.997
29,65
61.785
33,93
16.376
8,99
4.681
2,57
2.896
1,59

(4)
14
30,43
15
32,60
17
36,95
46
100

Total Fungsi
Total Persen
Sumber: Data Sekunder yang Diolah

Pendidikan

DES

SD

(5)

(6)
18
17,64
33
32,35
23
22,54
17
16,66
5
4,90
6
5,88
102
100

17
60,71
6
21,42
5
17,85
28
100

Jenis Fungsi
Kesehatan

SMP

SMA

RS

(7)

(8)
6
31,57
6
31,57
3
15,78
1
5,26
2
10,52
1
5,26
19
100

(9)
1
11,11
6
66,66
2
22,22
9
100

2
7,69
7
26,92
7
26,92
5
19,23
4
15,38
2
7,69
26
100

Ekonomi

PUS

PUS
P

(10)
1
14,28
2
28,57
2
28,57
1
14,28
1
14,28
1
14,28
8
100

(11)
3
21,14
2
14,28
2
14,28
2
14,28
2
14,28
3
21,14
14
100

BANK
(12)
1

KOP

PAS

(13)

(14)
1
2
3
6
1
2
5
100

4
11,11

6

28,57
2

66,66
2

14,28
4

18
-

28,57
2

-

14,28
2

9
100

14,28
14
100

Indeks
Fungsi
(15)
51

Persen

(16)
15,95

Peringkat
Berdasarkan
Perhitungan
(17)
3

175,54
82

29,08

1

319,89
63

19,61

2

215,81
47

11,85

4

8,48

5

7,69

6

130,42
22
93,28
20
84,6
254
1100

100
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Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat diketahui analisis pola pemukiman
berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2008 terdiri dari 51 fungsi untuk Kecamatan
Kota Ternate Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 42.374 jiwa atau sebesar
23,27%, 63 fungsi untuk Kecamatan Kota Ternate Selatan, dengan jumlah
penduduk sebanyak 61.785 jiwa atau sebesar 33,93%, 82 fungsi untuk Kecamatan
Ternate Tengah, dengan jumlah penduduk sebanyak 53.997 jiwa atau sebesar
29,65%, 47 fungsi untuk Kecamatan Pulau Ternate, dengan jumlah penduduk
sebanyak 16.376 jiwa atau sebesar 8,99%, 22 fungsi untuk Kecamatan Moti,
dengan jumlah penduduk sebanyak 4.681 jiwa atau sebesar 2,57%, dan 20 fungsi
untuk Kecamatan Batang Dua, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.896 jiwa atau
sebesar 1,59%. Sehingga total adalah 254 fungsi dengan jumlah penduduk secara
keseluruhan di Kota Ternate sebanyak 182.109 jiwa.
Analisis pola pemukiaman pada tahun 2008, berdasarkan indeks fungsi
Kecamatan Ternate Tengah memiliki indeks fungsi yang lebih besar yaitu,
319,89. Kecamatan Ternate Selatan memiliki indeks fungsi sebesar 215,81
Kecamatan Ternate Utara memiliki indeks fungsi sebesar 175,54 Kecamatan
Pulau Ternate memiliki indeks fungsi sebesar 130,42. Kecamatan Moti memiliki
indeks fungsi sebesar 93,28 Kecamatan Batang Dua memiliki fungsi sebesar 84,6.
Berdasarkan

hasil

analisis pola pemukiman

tahun 2008

terjadi

pengurangan fungsi di tiga kecamatan yang ada di Kota Ternate yakni Kecamatan
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Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate, ini
sebabkan karena adanya pemekaran dua kecamatan baru yakni Kecamatan
Ternate Tengah dan Kecamatan Batang Dua sehingga secara keseluruhan
Kecamatan yang ada di Kota Ternate pada tahun 2008 berjumlah 6 Kecamatan.
Perkembangan fungsi-fungsi yang paling menonjol adalah kecamatan Ternate
Tengah, dengan perkembangan yang paling menonjol pada semua fungsi yaitu:
fungsi administrasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Kecamatan Ternate
Selatan berada di urutan kedua dengan perkembangan yang menonjol pada fungsi
administrasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Kecamatan Ternate Utara
perkembangan fungsi yang menonjol adalah administrasi, pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi, Kecamatan Pulau Ternate perkembangan fungsi yang menonjol
adalah administrasi, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan fungsi ekonomi tidak
menonjol, dan kecamatan Moti dan Batang Dua perkembangan yang menonjol
pada fungsi pendidikan, sedangkan fungsi administrasi, kesehatan, dan ekonomi
kurang menonjol.
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Tabel 4.8 Matriks Fungsi Wilayah dengan Analisis Pola Pemukiman Kota Ternate 2009-2010

No

Kecamatan

Populasi

Administrasi
KEL

(1)

(2)
1

Ternate Utara

2

Ternate Tengah

3

Ternate Selatan

4
5
6

7

Pulau Ternate
Moti
Batang Dua

Hiri
Total Fungsi
Total Persen

(3)
45.574
24,53
52.072
28,04
63.746
34,33
14.692
7,91
4.399
2,37
2.487
1,34
2.735
1,47

(4)
14
30,43
15
32,60
17
36,95
46
100

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Pendidikan

DES

SD

(5)

(6)
31
30,39
20
19,60
25
24,50
13
12,74

13
41,93
6
19,35
6
19,35
6
19,35
31
100

Jenis Fungsi
Kesehatan

5
4,90
4
3,92
4
3,92
102
100

SMP

SMA

(7)
2

(8)

6,45

31
100

PUS

(9)

3

7
22,58
9
29,03
5
16,12
4
12,90
2
6,45
2
6,45

RS

7

4

5

2

3
25

2

-

12,5

15,38
1

8
100

15,38
2

-

-

15,38
2

12,5

-

20
100

2

1

0,5

15,38

12,5

-

-

2

1

1

15,38

25
1

1

1

2

2

8
100

(12)
1

15,38

25

37,5
-

2

2
12,5

5

BANK

(11)

1
12,5

35

PUS P

(10)

1
15

Ekonomi

7,69
13
100

KOP

PAS

(13)

(14)
1
2
3
6
1
2
-

4
7,69

10
76,92
2
15,38
13
100

22,22
2
11,11
4
22,22
4
22,22
2
11,11
1

5,55

1

-

5,55
18
100

5
100

Indeks
Fungsi
(15)
50
152,56
72
243,19
73
40232,96
121,89
22
64,24
17
63,65
14
42,96
288
1100

Persen
(16)
13,86
22,10
21,17

Peringkat
Berdasarkan
Perhitungan
(17)
3
2
1

11,08

4

5,84

5

5,78

6

3,90

7

100
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Berdasarkan Tabel di atas, maka dapat diketahui analisis pola pemukiman
berdasarkan Kecamatan pada Tahun 2009-2010 terdiri dari 50 fungsi untuk
Kecamatan Kota Ternate Utara, dengan jumlah penduduk sebanyak 45.574 jiwa
atau sebesar 24,54%, 73 fungsi untuk Kecamatan Kota Ternate Selatan, dengan
jumlah penduduk sebanyak 63.746 jiwa atau sebesar 34,33%, 72 fungsi untuk
Kecamatan Ternate Tengah, dengan jumlah penduduk sebanyak 52.072 jiwa atau
sebesar 28,04%, 40 fungsi untuk Kecamatan Pulau Ternate, dengan jumlah
penduduk sebanyak 14.692 jiwa atau sebesar 7,91%, 22 fungsi untuk Kecamatan
Moti, dengan jumlah penduduk sebanyak 4.399 jiwa atau sebesar 2,37%, 17
fungsi untuk Kecamatan Batang Dua, dengan jumlah penduduk sebanyak 2.478
jiwa atau sebesar 1,34%. Dan Kecamatan Hiri 14 fungsi dengan jumlah penduduk
sebanyak 2.735 atau sebersar 1,47%. Sehingga total adalah 288 fungsi dengan
jumlah penduduk secara keseluruhan di Kota Ternate sebanyak 185.705 jiwa.
Analisis pola pemukiaman pada tahun 2009-2010, berdasarkan indeks
fungsi Kecamatan Ternate Selatan memiliki indeks fungsi yang lebih besar yaitu,
232,96, Kecamatan Ternate Tengah memiliki indeks fungsi sebesar 243,19
Kecamatan Ternate Utara memiliki indeks fungsi sebesar 152,56 Kecamatan
Pulau Ternate memiliki indeks fungsi sebesar 121,89 Kecamatan Moti memiliki
indeks fungsi sebesar 64,24 Kecamatan Batang Dua memiliki indeks fungsi
sebesar 63,65 dan Kecamatan Hiri memiliki indeks fungsi sebesar 42,96
Berdasarkan hasil analisis pola pemukiman tahun 2009-2010 terjadi
pengurangan fungsi di satu Kecamatan yang ada di Kota Ternate yakni
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Kecamatan Pulau Ternate, ini sebabkan karena adanya pemekaran kecamatan baru
yakni Kecamatan Batang Dua sehingga secara keseluruhan Kecamatan yang ada
di Kota Ternate pada tahun 2009-2010 berjumlah 7 Kecamatan. Perkembangan
fungsi-fungsi yang paling menonjol adalah kecamatan Ternate Tengah, dengan
perkembangan yang paling menonjol pada semua fungsi yaitu: fungsi
administrasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Kecamatan Ternate Selatan
berada di urutan kedua dengan perkembangan yang menonjol pada fungsi
administrasi, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, Kecamatan Ternate Utara
perkembangan fungsi yang menonjol adalah administrasi, pendidikan, kesehatan,
dan ekonomi, Kecamatan Pulau Ternate perkembangan fungsi yang menonjol
adalah administrasi, pendidikan, dan kesehatan, sedangkan fungsi ekonomi tidak
menonjol, dan Kecamatan Moti, dan Batang Dua perkembangan yang menonjol
pada fungsi pendidikan, dan kesehatan, sedangkan fungsi administrasi, dan
ekonomi kurang menonjol, sementara untuk Kecamatan Hiri perkembangan
fungsi yang menonjol adalah pendidikan, sedangkan administrasi, kesehatan, dan
ekonomi tidak mengalami perkembangan.
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2. Analisi Fungsi Wilayah Dengan Indeks Sentral Berbobot

Tabel 4.9 Matriks Fungsi Wilayah dengan Indeks Sentral Berbobot 2006-2007

No

Kecamatan

Populasi

Administrasi
KEL

(1)

(2)

1

Ternate Utara

2

Ternate Selatan

3

Pulau Ternate

4

Moti

(3)
73.919
41,80
78.989
44,67
19.133
10,82
4.797
2,71

(4)
16
45,71
19
54,28
35
100

Total Fungsi
Total Centrality
Nilai Bobot
2,85
Sumber: Data Sekunder yang diolah

Jenis Fungsi
Kesehatan

Pendidikan

DES

SD

(5)

(6)
30
3
42
3
23
2,3
5
5

1
3,57
21
7,5
6
21,42
28 8
100
3,57

SM
P
(7)

SMA

RS

PUS

(8)

5

6

(9)
4
5
4
5
-

(10)
2
28,57
3
42,85
1
14,28
1
14,28

2,5
7

3
9

3,5
6
21,4
2
1

4,5
3
1,5
2
1

Ekonomi

PUS P

BANK

KOP

PAS

(12)

(13)
4
30,76
4
30,76
3
23,07
2
16,66

(14)
2
5
2
5
-

(15)
77
155,18
96
170,55
63
116,2
20
76
256
1100

(11)
3

4
23,07

2

5
4

16,66
6

5
-

46,15
2

Jumlah

-

16,66

-

100
100

20
100

20
100

8
100

7
100

13
100

8
100

13
100

4
100

1

5

5

12,5

14,28

7,69

12,5

7,69

25

Indeks
Fungsi
(16)
14,10

Peringkat
Berdasarkan
Perhitungan
(17)
2

14,50

1

10,56

3

6,90

4

100
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Dari tabel di atas, nilai bobot indeks sentralitas tahun 2006-2007 dari jenis
fungsi Administrasi (Kelurahan) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan
Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 2,85.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi administrasi (Desa) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti 3,57.
Total nilai bobot indeks sentralitas adalah 6,42.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Pendidikan (SD) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate,
dan Kecamatan Moti adalah 1. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi
pendidikan (SMP) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan,
Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 5. Nilai bobot indeks
sentralitas dari jenis fungsi pendidikan (SMA) pada Kecamatan Ternate Utara,
Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti
adalah 5. Total bobot indeks sentralitas adalah 11.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Kesehatan (Rumah Sakit)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 12,5. Nilai
bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi kesehatan (Puskesmas) pada Kecamatan
Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan
Kecamatan Moti adalah 14,28. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi
kesehatan (Puskesmas Pembantu) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan
Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 7,69.
Total bobot indeks sentralitas adalah 34,47.
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Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Ekonomi (Bank) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 12,5. Nilai bobot
indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Koprasi) pada Kecamatan Ternate
Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan
Moti adalah 7,69. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Pasar)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 25. Total
bobot indeks sentralitas adalah 45,19.
Hasil analisis di atas, menunjukan bahwa nilai bobot indeks sentralitas
tahun 2006-2007 untuk jenis fungsi ekonomi di keempat kecamata memiliki nilai
bobot tertinggi pertama, jenis fungsi kesehatan memiliki nilai bobot tertinggi
kedua, jenis fungsi pendidikan memiliki nilai bobot tertinggi ketiga, dan jenis
fungsi administrasi memilki nilai bobot tertinggi keempat.
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Tabel 4.10 Matriks Fungsi Wilayah dengan Indeks Sentral Berbobot 2008

No

Kecamatan

Populasi

Administras
KEL

(1)
1
2
3
4
5
6

(2)
Ternate Utara
Ternate Tengah
Ternate Selatan
Pulau Ternate
Moti
Batang Dua

(3)
42.374
23,27
53.997
29,65
61.785
33,93
16.376
8,99
4.681
2,57
2.896
1,59

(4)
14
30,43
15
32,60
17
36,95
46
100
2,17

Total Fungsi
Total Centality
Nilai Bobot
Sumber: Data Sekunder yang diolah

Pendidikan

DES

SD

(5)

(6)
18
17,64
33
32,35
23
22,54
17
16,66
5
4,90
6
5,88
102
100
0,98

17
60,71
6
21,42
5
17,85
28
100
3,57

Jenis Fungsi
Kesehatan

SMP

SMA

RS

PUS

(7)

(8)
6
31,57
6
31,57
3
15,78
1
5,26
2
10,52
1
5,26
19
100
5,26

(9)
1
11,1
6
66,6
2
22,2
9
100
11,1

(10)
1
14,28
2
28,57
2
28,57
1
14,28
1
14,28
1
14,28
8
100
12,5

2
7,69
7
26,92
7
26,92
5
19,23
4
15,38
2
7,69
26
100
3,84

Ekonomi

PUS P

BANK

(11)
3

(12)
1

21,14
2

6
14,28

2

4

14,28

3

28,57
2

-

21,14
14
100
7,14

(14)
1
2
3
6
1
2
5
100
20

14,28

18

14,28
2

(13)

2

2

2

PAS

28,57

66,66

14,28

KOP
4

11,11

14,28
2

9
100
11,11

Jumlah

14,28
14
100
7,14

(15)
51
175,54
82
319,89
63
215,81
47
130,42
22
93,28
20
84,6
254
1100

Indeks
Fungsi

Peringkat
Berdasarkan
Perhitungan

(16)
15,95

(17)
3

29,08

1

19,61

2

11,85

4

8,48

5

7,69

6

100
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Dari tabel di atas, nilai bobot indeks sentralitas tahun 2008 dari jenis
fungsi Administrasi (Kelurahan) pada kecamatan Ternate Utara, Kecamatan
Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, 2,17. Nilai bobot indeks sentralitas
dari jenis fungsi administrasi (Desa) pada Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan
Moti, dan Kecamatan Batang Dua adalah 3,57. Total nilai bobot indeks sentralitas
adalah 5,74
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Pendidikan (SD) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, dan Kecamatan Batang Dua
0,98. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi pendidikan (SMP) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, dan Kecamatan Batang Dua
3,84. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi pendidikan (SMA) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, dan Kecamatan Batang Dua
adalah 5,26. Total nilai bobot indeks sentralitas adalah 10,08
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Kesehatan (Rumah Sakit)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 11,11. Nilai
bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi kesehatan (Puskesmas) pada Kecamatan
Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan
Kecamatan Moti 12,5. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi kesehatan
(Puskesmas Pembantu) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate
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Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti 7,14. Total nilai bobot
indeks sentralitas adalah 30,75.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Bank) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan, adalah 11,11. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi
(Koprasi) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan
Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, dan Kecamatan
Batang Dua 7,14. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Pasar)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan adalah 20. Total nilai bobot indeks sentralitas adalah 38,25.
Hasil analisis di atas, menunjukan bahwa nilai bobot indeks sentralitas
tahun 2008 untuk jenis fungsi ekonomi di ketujuh kecamata memiliki nilai bobot
tertinggi pertama, jenis fungsi kesehatan memiliki nilai bobot tertinggi kedua,
jenis fungsi pendidikan memiliki nilai bobot tertinggi ketiga, dan jenis fungsi
administrasi memilki nilai bobot tertinggi keempat.
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Tabel 4.11 Matriks Fungsi Wilayah dengan Indeks Sentral Berbobot 2009-2010

No

Kecamatan

Populasi

Administrasi
KEL

(1)
1
2
3
4
5
6
7

(2)
Ternate Utara
Ternate Tengah
Ternate Selatan
Pulau Ternate
Moti
Batang Dua
Hiri

Total Fungsi
Total Centrality

Nilai Bobot

(3)
45.574
24,53
52.072
28,04
63.746
34,33
14.692
7,91
4.399
2,37
2.487
1,34
2.735
1,47

(4)
14
30,43
15
32,60
17
36,95
46
100
2,17

DES
(5)
13
41,93
6
19,35
6
19,35
6
19,35
31
100
3,22

Sumber: Data Sekunder yang diolah

Pendidikan
SD

-

Jenis Fungsi
Kesehatan

(6)
31
30,39
20
19,60
25
24,50
13
12,74
5
4,90
4
3,92
4
3,92
102
100
0,98

SMP

SMA

(7)
2

(8)
3

6,45
7
22,58
9
29,03
5
16,12
4
12,90
2
6,45
2
6,45
31
100
3,22

RS

PUS

(9)

(10)
1

1
15

7

4

5

2

3

2

-

2

-

2

12,5

15,38
1

8
100
12,5

15,38
2

-

-

15,38

12,5

-

20
100
5

2

1

0,5
-

15,38

12,5
1

1
1

2

1

1

15,38

25

8
100
12,5

(12)
1

2
25

37,5

BANK

(11)
2
15,38

5

25
2

PUS P

12,5

35

Ekonomi

7,69
13
100
7,69

KOP

PAS

(13)

(14)
1
2
3
6
1
2
-

4
7,69

10
76,92
2
15,38
13
100
7,69

Jumlah

22,22
2
11,11
4
22,22
4
22,22
2

(15)
50
72

(17)
3

22,10

2

21,17

1

11,08

4

5,84

5

5,78

6

3,90

7

243,19
73
232,96
40
121,89
22
17

5,55

-

5,55
18
100
5,55

(16)
13,86

64,24
-

1

Peringkat
Berdasarkan
Perhitungan

152,56

11,11
1

Indeks
Fungsi

63,65
14

5
100
20

42,96
288
1100

100
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Dari tabel di atas, nilai bobot indeks sentralitas tahun 2009-2010 dari jenis
fungsi Administrasi (Kelurahan) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan
Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, 2,17. Nilai bobot indeks sentralitas
dari jenis fungsi administrasi (Desa), Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti,
Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Hiri 3,22. Total nilai bobot indeks
sentralitas adalah 5,39.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Pendidikan (SD) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua, dan
Kecamatan Hiri 0,98. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi pendidikan
(SMP) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan
Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Batang
Dua, dan Kecamatan Hiri 3,22. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi
pendidikan (SMA) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah,
Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti,
Kecamatan Batang Dua, 5. Total nilai bobot indeks sentralitas adalah 9,2.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi kesehatan (Rumah Sakit)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan, 12,5. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Kesehatan
(Puskesmas) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah,
Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti,
Kecamatan Batang Dua, 12,5. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi
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kesehatan (Puskesmas Pembantu) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan
Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate,
Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Hiri 7,69. Total nilai
bobot indeks sentralitas adalah 32,69.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Ekonomi (Bank) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan, 7,69. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Koprasi)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate
Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua, dan
Kecamatan Hiri 5,55. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi
(Pasar) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, 20. Total
nilai bobot indeks sentralitas adalah 33,24.
Hasil analisis di atas, menunjukan bahwa nilai bobot indeks sentralitas
tahun 2009-2010 untuk jenis fungsi ekonomi di ketujuh kecamata memiliki nilai
bobot tertinggi pertama, jenis fungsi kesehatan memiliki nilai bobot tertinggi
kedua, jenis fungsi pendidikan memiliki nilai bobot tertinggi ketiga, dan jenis
fungsi administrasi memilki nilai bobot tertinggi keempat.
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3. Analisis Sektor Unggulan Kota Ternate
a. Analisis Location Quotient (LQ)
Salah satu sasaran pembangunan ekonomi wilayah jangka panjang
adalah terjadinya pergeseran pada struktur ekonomi wilayah yang terjadi akibat
kemajuan

pembangunan

suatu

wilayah.

Tidak

semua

sektor

dalam

perekonomian memiliki kemampuan tumbuh yang sama, oleh karena itu,
perencana pembangunan wilayah biasanya akan memanfaatkan sektor-sektor
basis yang dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu
indikator yang mampu menggambarkan keberadaan sektor basis adalah melalui
indeks LQ (Location Quotient) yaitu suatu indikator sederhana yang dapat
menunjukkan kekuatan atau besar kecilnya peranan suatu sektor dalam suatu
daerah dibandingkan dengan daerah di atasnya atau wilayah referensi. Dasar
pemikiran dari penggunaan teknik LQ yang dilandasi teori ekonomi basis
mempunyai makna sebagai berikut: karena industri basis itu menghasilkan
barang dan jasa baik untuk pasar di daerah maupun untuk pasar di luar daerah,
maka penjualan hasil ke luar daerah akan mendatangkan pendapatan ke dalam
daerah itu. Berikut ini disajikan hasil perhitungan LQ (Location Quotient)
masing-masing sektor dari Tahun 2006-2010.
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Tabel 4.12 Hasil Perhitungan LQ (Location Quotient) di Kota Ternate Tahun
2006-2010

Sektor

2006

LQ Location Quotient
2007
2008
2009

2010

ket

1

0,03769348

0,3497659

0,32911276

0,243099

0,0198225

Non basis

2

0,22492221

0,1802243

0,20090912

0,243267

0,2449721

Non basis

3

0,04708311

0,3910162

0,45164706

0,445889

0,5776903

Non basis

4

3,32457163

2,6255642

2,65412407

2,68489

2,4738691

Basis

5

2,44072795

2,0172083

2,0737649

2,138517

2,1916471

Basis

6

1,55410624

1,2821812

1,30387331

1,291669

1,2126479

Basis

7

2,40071969

2,0374121

2,33959076

2,461885

2,4660146

Basis

8

2,39056244

1,9176708

2,06399024

2,127388

2,0588225

Basis

9

2,74905913

2,2547401

2,32155989

2,341829

2,1592351

Basis

Sumber: Data diolah

Berdasarkan hasil analisis LQ pada tabel di atas, menunjukkan bahwa
rata-rata LQ dari 9 sektor selama periode pengamatan terdapat 6 sektor yang
memiliki nilai koefisien LQ rata-rata lebih dari (>1) adalah sektor Listrik, Gas
dan Air, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor
Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, dan Persewaan serta sektor Jasajasa. Artinya bahwa keenama sektor tersebut adalah sektor Unggulan dan
Potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak Pembangunan Kota Ternate,
sedangkan 3 sektor lainnya yang memiliki nilai koefisien LQ rata-rata lebih
rendah dibawah satu (<1), yaitu sektor Pertanian sektor Penggalian sektor
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Industri, artinya bahwa sektor tersebut kurang potensial untuk dikembangkan
sebagai sektor yang menjadi penggerak Pembangunan Kota Ternate.
Dari Tabel di atas, yang menarik untuk dicermati adalah hasil
perhitungan LQ selama periode pengamatan untuk lima tahun yang memiliki
koefisien rata-rata LQ dibawah 1 (LQ<1), terdapat tiga koefisien lebih dari satu
(<1) yaitu sektor Pertanian, sektor Penggalian, dan sektor Industri. Sebaliknya
sektor Listrik, Gas dan Air, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi, dan sektor Jasa memilik nilai
koefisien lebih dari satu (>1).
Melihat ada beberapa sektor Unggulan berdasarkan LQ ini, penetapan
Kota Ternate sebagai kawasan andalan dipandang tepat. Dilihat dari
perkembangan sektor-sektor yang memiliki nilai koefisien LQ lebih dari satu
(>1) sepanjang periode pengamatan dapat dibedakan menjadi dua kelompok.:
Kelompok pertama memiliki kecenderungan yang meningkat yaitu sektor
Listrik, Gas dan Air, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran serta Jasa-jasa.
Dalam analisis ini dapat dikatakan sektor yang memiliki LQ lebih dari
satu (>1) memiliki perkembangan yang meningkat seperti sektor Listrik, Gas
dan Air, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor
Keuangan, Persewaan serta sektor Jasa-jasa. Spesialisasi produksi untuk
membuka peluang pertukaran dengan daerah disekitar Kota Ternate. Peran
Pemerintah Kota Ternate diharapkan untuk memperdayakan masyarakat
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sebagai penggerak perekonomian untuk proses pertukaran komoditas antara
daerah yang mendorong masuknya pendapatan dari luar ke Kota Ternate.

b. Analisis Shift Share (SS)
Analisis

shift

share

pada

dasaranya

dimaksudkan

untuk

mengidentifikasi sektor-sektor yang berkembang di Kota Ternate di
bandingkan dengan perkembangan ekonomi Provinsi Maluku Utara dan
analisis ini akan memperlihatkan kinerja (performance) sektor-sektor di Kota
Ternate dibandingkan dengan kinerja perekonomian wilayah Provinsi Maluku
Utara. Hasilnya secara keseluruhan diharapkan mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi perubahan PDRB daerah. Penggunaan analisis LQ (Location
Quotient) dalam penelitian ini bertujuan melengkapi analisis SS (Shift Share)
karena dalam metode LQ tidak memberikan penjelasan atas faktor penyebab
perubahan. Metode shift share dimaksudkan untuk memberikan secara rinci
penyebab perubahan atas beberapa variabel. Hasil analisis Shift Share disajikan
dalam tabel berikut.
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Tabel 4.13 Hasil Analisis SS (Shift Share) PDRB Kota Ternate Tahun 20062010
Pertumbuhan
Provinsi Malut

Pergeseran
Proporsional

Pergeseran
Diferensial

1
1485,59
2
1167,74
3
8002,39
4
1881,62
5
4330,79
6
42705,68
7
19304,99
8
8884,07
9
24228,24
111991,12
Jumlah
Sumber: Data Diolah

-25.828
-15.831
-138.655
-25.315
-54.222
-538.932
-241.456
-112.945
-317.246

67930,06
1434,21
29055,31
-847,35
1656,31
-13909,78
22595,32
1362,33
-6465,27

43.587 -3,47
-13.229 1 1,05
-101.597
8,09
-24.281
1,93
-48.235
3,84
-510.136 40,63
-199.555 15,89
-102.699
8,18
-299.483 23,85

-1.470.430

102811,13

1.255.628

Sektor

Persen
(%)

Jumlah

100

Hasil analisis Shift Share PDRB Kota Ternate Tahun 2006-2010
sebagaimana disajikan pada tabel

di atas, menunjukkan bahwa pengaruh

pertumbuhan PDRB Maluku Utara selama Tahun 2006-2010 membawah
pengaruh positif bagi PDRB Kota Ternate yang ditandai dengan meningkatnya
PDRB Kota Ternate sebesar Rp. -1.255.628. Peningkatan ini disebabkan oleh
pengaruh positif pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara sebesar Rp.
111991,12. Pengaruh positif bauran industri (pergeseran proporsional) sebesar
Rp.-1.470.430. Pengaruh positif keunggulan kompetitif (pergeseran diferensial)
sebesar

Rp.102811,13.

Kondisi

ini

menunjukkan
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pertumbuhan PDRB Maluku Utara cukup memberikan pengaruh positif
terhadap peningkatan PDRB Kota Ternate.

C. Pembahasan
1. Analisis Pola Pemukiman
Pelayanan umum atau pelayanan public merupakan istilah yang
menggambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada rakyat atas
dasar kepentingan umum. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang
telah ditetapkan.
Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, birokrasi publik dituntu
harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan
pelayanan publik, dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi
suka melayani, dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah
menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis
dan dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistis. Dengan
revitalisasi birokrasi publik, pelayanan yang lebih baik dan profesional dalam
menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya
dapat terwujud.
Hasil olah data terhadap fungsi pada semua aspek Tahun 2006, maka
dapat dilihat berdasarkan dari jumlah populasi pada masing-masing kecamatan
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yaitu pada Kecamatan Ternate Utara memiliki populasi sebanyak 70.943 jiwa
Kecamatan Ternate Selatan 76.294 jiwa, Kecamatan Pulau Ternate 18.799, dan
Kecamatan Moti 4 742. Maka fungsi pelayanan di tinjau dari aspek administrasi
yang terdiri dari kelurahan dan desa, aspek Pendidikan meliputi SD, SMP, dan
SMA. Aspek Kesehatan meliputi Rumah Sakit, Puskesmas, dan Puskesmas
Pembantu. Aspek ekonomi keuangan meliputi Bank, Pasar, dan Koperasi, maka
dapat dikatakan bahwa perkembangan fungsi pelayanan masyarakat di setiap
Kecamatan

tersebut

masih

terdapat

penumpukan

pada

masing-masing

kecamatan, demikian halnya pada tahun 2007, tahun 2008, tahun 2009, dan
tahun 2010.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa
pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri,
keperibadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya dan masyarakat. Bukti pelayanan Pemerintah Kota Ternate dalam hal
pendidikan diwujudkan dalam bentuk pembangunan sarana sekolah baik SD,
SMP, dan SMA yang tersebar di wilayah kecamatan di Kota Ternate.
Sekolah Dasar adalah fasilitas pendidikan yang dipergunakan untuk
anak-anak usia 6-12. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini
adalah 1000 penduduk. Minimum terdiri dari enam ruang kelas yang masing-
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masing mampu menampung 40 murid dan dilengkapi dengan ruang-ruang lain.
Radius pencapaian dari area terlayani tidak lebih dari 1000 m.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah fasilitas pendidikan yang
digunakan untuk menampung lulusan SD. Minimum penduduk yang medukung
sarana ini adalah 4800 penduduk. Minimum terdiri dari 6 ruang dilengkapi
dengan ruang-ruang lain.
Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah fasilitas pendidikan yang
digunakan untuk menampung lulusan SMP. Minimum penduduk yang
mendukung sarana ini adalah 6000 penduduk. Minimum terdiri dari 6 ruang
kelas yang masing-masing mampu menampung 30 murid dan di lengkapi
dengan ruang-ruang lain.
Selain itu sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Kota Ternate dalam hal ini kesehatan, maka Pemerintah Kota Ternate juga
membangun beberapa tempat pelayanan kesehatan yang terdiri atas, Rumah
Sakit, Puskesmas, dan Puskemas

Pembantu. Rumah Sakit Umum biasanya

merupakan fasilitas yang mudah ditemui disuatu negara, dengan kapasitas rawat
inap sangat besar untuk perawatan intensif ataupun jangka panjang, serta
dilengkapi faslitas bedah, bedah palsitik, ruang bersalin, laboratorium, dan
sebagainya. Kelengkapan fasilitas ini bisa saja bervariasi sesuai dengan
penyelenggaranya.
Puskesmas merupakan unit pelayanan di wilayah kecamtan yang
melaksanakan tugas-tugas oprasional pembangunan kesehatan di tingkat wilayah
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kecamatan. Pembangunan puskesmas di tiap kecamatan memiliki peranan yang
sangat penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Apabila berfungsi,
maka mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan
puskesmas. Untuk mencapai tujuan tersebut, puskesmas terlebih dahulu harus
mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Masalah tenaga medis, ketersediaan
dan jaringan, mutu dan distribusi antarperkotaan, pedesaan, dan desa tertingal,
pandangan masyarakat mengenai mutu pelayanan, serta kurang jelasnya peran
puskesmas dalam pelayanan kesehatan masyarakat, terutama keluarga miskin,
merupakan bagian dari masalah yang terebih dahulu harus diselesaikan untuk
mencapai tujuan didirikannya puskesmas.
Upaya

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah

Kota

Ternate

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah mulai mengembangkan pasar
tradisonal, koperasi, dan perbangkan.
Keberadaan Pasar, Bank, dan Koprasi mempunyai pengaruh besar
terhadap taraf dan mutu kehidupan masyarakat, pola pertumbuhan, dan prospek
perkembangan ekonominya. Pasar berperan sebagai ekonomi dan wahana proses
sosial, dimana sebagai lembaga ekonomi, pasar mempunyai nilai penting dalam
pertumbuhan baik oleh masyarakat maupun Pemerintah Daerah.
Hasil perhitungan diperoleh perkembangan fungsi pelayanan pada Tahun
2006-2010 di Kecamatan Kota Ternate Utara terisi 50 fungsi, Kecamatan Kota
Ternate Tengah terisi 72 fungsi, Kecamatan Kota Ternate Selatan terisi 73
fungsi. Kecamatan Pulau Ternate terisi 40 fungsi. Kecamatan Moti terisi 22
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fungsi. Kecamatan Batang Dua terisi 17 fungsi, dan Kecamatan Hiri terisi 14
fungsi. Sehingga total fungsi di tujuh Kecamatan tersebut sebesar 288 fungsi
dengan indeks fungsi 2,88%.
Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil
perhitungan analisis pola pemukiman tersebut Pemerintah Kota Ternate dalam
melakukan fungsi wilayah sebagai sarana pelayanan di berbagai aspek yang
terbagi dalam tujuh kecamatan telah mengalami perkembangan, namun
perkembangan tersebut hanya terfokus pada beberapa Kecamatan yang ada di
Kota Ternate. Hal ini didukung oleh pendapat Riyadi dan Deddy (2005:110)
menjelaskan arti dari fungsi wilayah adalah fungsi-fungsi pelayanan tersebar di
daerah perencanaan, dengan berbagai aktifitas penduduk/masyarakat, untuk
memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas pelayanan tersebut. Fungsi wilayah
memberikan pandangan yang lebih terfokus pada masalah-masalah fasilitas
pelayanan yang ada, sebagai suatu kekuatan mendasar yang terkait dengan
masalah sosial ekonomi, khususnya ekonomi aglomerasi (penumpukan).
2. Analisis Indeks Sentralitas Terbobot
Secara teoretis sedikitnya ada tiga fungsi utama yang harus di jalankan
oleh pemerintah tanpa memandang tingkatannya, yaitu fungsi pelayana
masyarakat (public service junction), fungsi pembangunan (development
junction), dan fungsi perlindungan ( protection function). Hal yang terpenting
kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelolah fungsi-fungsi
tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa (Pelayanan) yang ekonomis,
commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

98

efektif, efisien dan akuntabel kepada seluruh masyarakat Kota Ternate yang
membutuhkannya. Artinya pelayanan pemerintah tidak boleh diberikan secara
diskriminatif. Pelayanan diberikan tanpa memandang status, pangkat, golongan
dari masyarakat dan semua warga masyarakat mempunyai hak yang sama atas
pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Analisi fungsi dapat dilakukan dengan menggunakan analisis indeks
sentralitas berbobot (centrality indekx analyisis). Dari hasil pengolahan data
mengenai fungsi pelayanan di Kota Ternate yang tersebar di tujuh Kecamatan
pada Tahun 2006-2010 diperoleh hasil sebagai berikut.
Hasil perhitungan analisis nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi
Administrasi (Kelurahan) pada Tahun 2006-2007. Kecamatan Ternate Utara,
Kecamatan Ternate Selatan, adalah 2,85. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis
fungsi Administrasi (Desa) pada Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti
adalah 3,57.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Pendidikan (SD) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau
Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 1. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis
fungsi pendidikan (SMP) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate
Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 5. Nilai bobot
indeks sentralitas dari jenis fungsi pendidikan (SMA) pada Kecamatan Ternate
Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan kecamatan
Moti adalah 5.
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Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Kesehatan (Rumah Sakit)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 12,5. Nilai
bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi kesehatan (Puskesmas) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau
Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 14,28. Nilai bobot indeks sentralitas dari
jenis fungsi kesehatan (Puskesmas Pembantu) pada Kecamatan Ternate Utara,
Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan kecamatan Moti
adalah 7,69.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Ekonomi (Bank) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 12,5. Nilai bobot
indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Koprasi) pada Kecamatan Ternate
Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan
Moti adalah 7,69. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi
(Pasar) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan
Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 25.
Hasil perhitungan analisis nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi
Administrasi (Kelurahan) pada tahun 2008. Kecamatan Ternate Utara,
Kecamatan Ternate Selatan, adalah 2,17. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis
fungsi administrasi (Desa) pada Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, dan
Kecamatan Batang Dua adalah 3,57.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Pendidikan (SD) pada Kecamatan
Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan
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Kecamatan Moti adalah 0,98. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi
pendidikan (SMP) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan,
Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 3,84. Nilai bobot indeks
sentralitas dari jenis fungsi pendidikan (SMA) pada Kecamatan Ternate Utara,
Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti
adalah 5,26.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Kesehatan (Rumah Sakit)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 11,11. Nilai
bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi kesehatan (Puskesmas) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau
Ternate, dan Kecamatan Moti, dan Batang Dua adalah 12,5. Nilai bobot indeks
sentralitas dari jenis fungsi kesehatan (Puskesmas Pembantu) pada Kecamatan
Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate,
Kecamatan Moti, dan Batang Dua adalah 7,14.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Ekonomi (Bank) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 11,11. Nilai bobot
indeks sentralitas dari jenis fungsi Ekonomi (Koperasi) pada Kecamatan Ternate
Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan
Moti adalah 7,14. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi
(Pasar) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan
Pulau Ternate, Kecamatan Moti, dan Kecamatan Batang Dua adalah 20.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

101

Hasil perhitungan analisis nilai bobot indeks sentralitas Kota Ternate
Tahun 2009-2010 dari jenis fungsi Administrasi (Kelurahan) pada Kecamatan
Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 2,17. Nilai bobot indeks
sentralitas dari jenis fungsi administrasi (Desa) pada Kecamatan Pulau Ternate,
Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Hiri adalah 3,22.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi Pendidikan (SD) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau
Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Hiri adalah
0,98. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi pendidikan (SMP) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau
Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Hiri adalah
3,22. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi pendidikan (SMA) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau
Ternate, Kecamatan Moti, dan Kecamatan Batang Dua adalah 5.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi kesehatan (Rumah Sakit)
pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau
Ternate, dan Kecamatan Moti adalah 12,5. Nilai bobot indeks sentralitas dari
jenis fungsi Kesehatan (Puskesmas) pada Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan
Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, dan Kecamatan Moti, dan
Kecamatan Batang Dua adalah 12,5. Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis
fungsi kesehatan (Puskesmas Pembantu) pada kecamatan Ternate Utara,
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kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti,
Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Hiri adalah 7,69.
Nilai bobot indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Bank) pada
Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, adalah 7,69. Nilai bobot
indeks sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Koprasi) pada Kecamatan Ternate
Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti,
Kecamatan Batang Dua, dan Kecamatan Hiri adalah 5,55. Nilai bobot indeks
sentralitas dari jenis fungsi ekonomi (Pasar) pada Kecamatan Ternate Utara,
Kecamatan Ternate Selatan adalah 20.
Hasil analisis di atas, angka nilai bobot menujukkan bahwa semakin
tinggi frekuensi keberadaan suatu fungsi, akan semakin kecil nilai bobotnya;
berarti semakin kecil pula frekuensi kegiatanya, dan sebaliknya semakin rendah
frekuensi keberadaan suatu fungsi, semakin tinggi nilai bobotnya; berarti tinggi
pula frekuensi kegiatanya.
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas, maka dapat diketahui
bahwa pada kenyataanya, Pemerintah Kota Ternate sudah berupaya untuk
senantiasa meningkatkan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayahanan pada
setiap aspek berdasarkan jumlah populasi yang senantiasa meningkat dari tahun
2006 sampai tahun 2010. Dalam konteks pelayanan publik, dikemukakan bahwa
pelayanan umum adalah mendahulukan kepentingan umum, mempermudah
urusan publik, mempersingkat waktu pelaksanaan urusan publik, dan
memberikan kepuasan kepada publik. Senada dengan hal tersebut, pelayanan
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publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh sesorang atau kelompok orang
dengan landasan faktor material melalui sistim, prosedur dan metode tertentu
adalah usah memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan hakekatnya.
Upaya Pemerintah Kota Ternate dalam melaksanakan pelayanan dan
menjalankan fungsinya dalam berbagai aspek ditingkatkan melalui pelaksanan
pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima adalah memberikan pengguna
produk/jasa apa yang betul-betul mereka butuhkan dan diinginkan bukan
memberikan apa yang kita pikirkan dibutuhkan oleh mereka.
Berdasarkan hasil paparan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa
berdasarkan hasil analisis indeks sentralitas maka fungsi wilayah sebagai sarana
pelayanan dibidang Adminsitrasi, Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi telah
terlaksana dengan baik. Hal ini didukung dengan pendapat Riyadi dan Deddy
(2005: 118) menyatakan bahwa dari hasil analisis fungsi ini akan dapat diketahui
tingkat keseimbangan antara pusat-pusat pelayanan yang ada dengan distribusi
kependudukan daerah tersebut.
3. Analisis LQ dan Shift Share
Hasil

pehitungan

alat-alat

analisis

yang

digunakan

untuk

mengidentifikasi sektor unggulan dapat di jelasakan bahwa di Kota Ternate
terdapat banyak sektor unggulan yang memiliki potensi untuk dikembangkan
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Ternate maupun daerah lain
yang ada disekitarnya, yaitu sektor Listrik, Gas dan Air Minum, sektor
Bangunan, sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan
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Komunikasi, Keuangan dan Jasa Perusahaan, serta sektor Jasa-jasa. Hasil
perhitungan LQ maupun Shift Share diperoleh gambaran yang sama yaitu sekorsektor yang benar-benar memiliki potensi paling menonjol untuk dikembangkan
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi Kota Ternate adalah enam sektor
Lincolin Arsyad (1999: 116) mengemukakan bahwa faktor penentu utama
pertumbuhan ekonomi satu daerah adalah berhubungan langsung dengan
permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah.
Peran sektor perdagangan juga penting dalam penyerapan tenaga kerja,
selama periode pengamatan yang telah dilakukan dapat ditemukan bahwa
banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu sektor ini juga menjadi ciri dari
semangat kewirausahaan masyarakat Kota Terante yang sebagaian dari
perniagaanya, konveksi, dan lain-lain. Kegiatan sektor perdagangan juga
tercermin dari banyaknya sentra perbelanjaan yang meliputi pasar tradisonal,
pasar modern, sentra-sentra grosir, dan lain-lain.
Sektor keuangan menjadi sektor unggulan sangat relevan mengingat
perekembangan kegiatan sektor di Kota Ternate. Kota Ternate terdapat berbagai
lembaga kuangan baik lembaga keuanagn perbangkan maupun yang lainya,,
lembaga keuangan bank seperti Bank Indonesia, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN,
BCA, Bank Danamon, BPD, Muamalat, dan lain lain. Serta lembaga bukan bank
dan Koperasi.
Selain sektor keuangan, sektor jasa-jasa juga merupakan sektor unggulan
hal ini dikarenakan sektor jasa memiliki kontribusi yang tinggi terhadap PDRB
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Kota Ternate. Menurut Robinson Taringan (2004: 38) terdapat sejumlah faktor
yang membuat suatu daerah memiliki keunggulan kompetitif (competitiv
adventage), dapat berupa kondisi alam, yaitu suatu yang suda given tetapi dapat
juga karena usaha-usah manusia. Menurutnya bahwa suatu wilayah dapat
memiliki keunggulan komparatif karena salah satu faktor atau gabungan dari
beberapa faktor.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka pada baba ini ditulis
mengenai hasil penelitian yang berupa kesipulan berisi interpretasi sekaligus
menjawab tujuan penelitian. Sementra saran berisikan rekomendasi/masukan
kepada pemerintah terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Berikut
ini pemaparan beberapa hal yang disimpulkan dan saran penelitian sebagai
berikut:
1. Perkembangan fungsi wilayah administrasi, pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi Kota Ternate menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perkembangan
yang pesat selama kurung waktu tahun 2006-2010, tetapi hanya terkosentarsi di
3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Kota Ternate Tengah, kecamatan Kota
Ternate Selatan, kecamatan Kota Ternate Utara. Sementara 4 (empat)
kecamatan yang lain yaitu kecamatan Pulau ternate, kecamatan Moti,
kecamatan Batang Dua, dan kecamatan Hiri mengalami perkembangan fungsi
wilayah administrasi, pendidikan, kesehatan, yang lambat. Sedangkan fungsi
ekonomi mengalami perkembangan yang sanggat tertinggal di 4 (empat)
kecamatan tersebut selama tahun 2006-2010. Hal ini di sebabkan
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(tiga) dari 4 (empat) kecamatan yakni kecamatan Moti, kecamatan Batang Dua,
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dan kecamatan Hiri secara geografis adalah kepulauan yang berada diluar pusat
pemerintahan Kota Ternate.
2. Hasil analisis LQ (Location Quotient) dalam priode waktu tahun 2006-2010
menunjukan bahwa dari 9 (sembilan) sektor ditemukan 6 (enam) sektor
unggulan daerah yang potensial untuk dikembangkan di Kota Ternate meliputi
sektor Listrik, Gas dan Air, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan, Hotel dan
Restoran, sektor Angkutan dan Komunikasi, sektor Keuangan, Persewaan, dan
sektor Jasa-jasa. Sedangkan 3 (tiga) sektor lainya yaitu, Pertanian, Pengalian
dan Industri kurang potensial untuk di kembangkan sebagai sektor yang
menjadi pengerak pembangunan Kota Ternate dalam priode waktu tahun 20062010. Untuk hasil analisis SS (Shift Share) menunjukkan bahwa pengaruh
pertumbuhan PDRB Maluku Utara membawah pengaruh positif bagi PDRB
Kota Ternate. Kondisi ini menunjukan bahwa komponen pertumbuhan PDRB
Maluku Utara cukup memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan
PDRB Kota Ternate dalam priode waktu tahun 2006-2010.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran
sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkembagan fungsi wilayah
adminsitrasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi dari tujuh kecamatan yaitu,
kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate Tengah, kecamatan Kota Ternate
Selatan, Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, dan Hiri, maka disarakan kepada
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pemerintah daerah untuk lebih mengoptimalkan peningkatan aspek non fisik
yaitu, aspek pelayanan yang lebih baik lagi.
2. Perlu menjadi perhatian yang lebih khusus lagi bagi Pemerintah Daerah untuk
mengembangan fungsi-fungsi wilayah lain, yang mempunyai keterkaitan antara
satu fungsi dengan fungsi lain, dengan memperhatikan kondisi dan
karakteristik masing-masing wilayah kecamatan yang ada di Kota Ternate.
Lebih khusus lagi menjadi perhatian adalah kecamatan Pulau Ternate,
kecamatan Moti, kecamatan Bantang Dua, serta kecamatan Hiri dimana
kecamatan-kecamatan ini tertigal dibandingak dengan kecamatn lain di Kota
Ternate. Tujuannya adalah pemerataan pembangunan yang lebih baik lagi ke
depan.
3. Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sektor-sektor yang menjadi basis
tersebut agar lebih mampu memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah
yang lebih besar serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Selain
itu, Kota Ternate harus mampu menjadi leading bagi pembangunan ekonomi
Provinsi Maluku Utara, dan dapat memberikan efek tular (Contagion effect) ke
daerah-daerah lainnya.
4. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan strategi pengembangan ditunjukkan
sebagai upaya yang ditempuh untuk mempertahankan sektor unggulan yang
ada baik secara kualitas maupun kuantitas, untuk menigkatkan sektor potensial
menjadi sektor unggulan sehingga mengalami kemajuan secara optimal sesuai
dengan sumberdaya yang dimiliki yaitu:
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a. Menyusun suatu rencana program pengembangan masing-masing sektor
unggulan daerah secara terpadu dan sinergi.
b. Mengembangkan progaram yang lebih spesifik berupa Action Plan terutama
untuk sektor-sektor unggulan.
c. Melakukan koordinasi antardinas-dinas terkait dalam upaya pengembangan
komoditi ini sehingga tercipta suatu program yang tersusun secara
sistematis.
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