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RINGKASAN
ADE NINGMAS. Sistem Perwilayahan dalam Perencanaan Pembangunan (Studi
Kasus Kabupaten Ciamis, Propinsi Jawa Barat). Di bawah bimbingan
NINDY ANTORO.
Pembangunan wilayah sebagai bagian iri1:egral dari pembangunan nasional
merupakan kerangka dasar arah kebijaksanaan GBHN yang merumuskan ten tang
pokok-pokok arah pembangunan daerab atau wilayab, dalam usaha .. melaksanakan
pembangunan yang tersebar di selurub Indonesia. Namun seringkali masih terlihat
kecenderungan dOlllinasi kebijaksanaan sektoral dalam proses perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di daerah-daerab. Selain itu dimensi tata ruang wilayab
belum l11endapatkan perhatian yang lllemadili' dalalll usaha-usaha pembangnnan
wilayah. Hal demikian cenderung lllengakibatkan konsentrasi kegiatan pel11bangunan
di daerah-daerah yang kondisi fisiknya relatif lebih baik. Dalalll waktu yang relatif
lama, keadaan tersebut dapat menyebabkan perubahan kemajuan pembangunan dan
kelllakmuran antar bagian-bagian wilayab dalam suatu wilayab pembangunan.
Berdasarkan bal tersebut maka penting untuk mengetahui sistem perwilayahan dalam
perencanaan pembangunan.
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ciamis dengan pertimbangan babwa
Kabupaten Ciamis mempunyai posisi yang strategis sebagai suatu daerah yang
berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Tengah sebingga akan berpengaruh
terhadap perkembangan pembangunan di Kabupaten Ciamis. Data yang dikumpulkan
meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleb melalui pengamatan
dan wawancara langsung dengan pihak yang terkait, sedangkan data sekunder
diperoieh dari imlansi-inslansi yang lerkaii.
Kabupaten Ciamis mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara saw
keeal11atan dengan kecamatan lainnya. Dengan demikian antara kecamatan yang
mempunyal kesamaan dalam beberapa hal dihimpun dalam satu wilayah
pembangunan.
Menurut Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Ciamis, stmktur tata ruang
Kabupaten Ciamis dibagi menjadi 4 Sub Wilayab pembangunan (SWP) yaitu SWP
Kawali, SWP Ciamis, SWP Banjar dan SWP Pangandaran. Berdasarkan hasil
Rencana Umum Tata Ruang Daerah (RUTRD) Kabupaten Ciamis tabun 1992,
struktur tata ruang Kabupaten Ciamis ditetapkan menjadi 3 SWP yaitu SWP Ciamis.
SWP Banjar dan SWP Pangandaran. SWP Ciamis terdiri dari 15 kecamatan, SWP
Banjar terdiri dari 11 kecamatan dan SWP Pangandaran terdiri dari 6 kecamatan.
Pemanfaatan ruang di Kabupaten Ciamis secara umum terdiri dari kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung dibedakan menurut fungsinya yaitu
sebagai berikut: (1 ).Kawasan yang l11emberikan perlindungan pada kawasan
bawahannya yang terdiri dari kawasan butan Jindung, kawasan bergambut dan
kawasan resapan air; (2).Kawasan yang memberikan perlindungan setempat:(3).
Kawasan rawan bencana; dan (4). Kawasan suaka alam dan eagar budaya. Sedangkan
kawasan budidaya meliputi : (1). Kawasan budidaya pertanian (kawasan pedesaan);

(2). Kawasan budidaya non pertanian (kawasan perkotaan); (3). Kawasan
pertambangan; (4).Kawasan industri; dan (5). Kawasan pariwisata.
Pengel11bangan wilayah akan senantiasa terkait dengan hirarki pusat
pertul11buhan dan pelayanan yang dianalisis dengan l11etode skalogram dan l11etode
skor sentralitas. Berdasarkan metode skalogram dapat diketahui bahwa semua
kecal11atan di Kabupaten Cial11is tidak ada yang mel11iliki fasilitas pelayanan yang
lengkap dari keseluruhan sarana dan prasarailan'yang diidentifikasi. Pusat-pusa~
pengembangan yang l11el11punyai sarana dan prasarana terlengkap adalah Kecal11atan
Cial11is dan Kecamatan Banjar dengan 26 jenis sarana dan prasarana dari 27 jenis
sarana dan prasarana yang diidentifikasi. Sedangkan pusat pengel11bangan yang
mell1punyai sarana dan prasarana terbalas adalah Kecal11atan Jatinagara dan
Tal11baksari yaitu sebanyak 14 jenis. Kemudian dapat diketahui juga bahwa pus at
pengembangan yang memiliki jumlah unit terbanyak adalah Kecamatan Ciamis
dengan 1155 unit dan pusat pengembangan yang l11emiliki jUl111ah unit terbatas
adalah Kecamatan Purwaharja yaitu sebanyak 91 unit.
Analisis yang dilakukan berdasarkan metode skor sentralitas mendapatkan
hasil yang tidak jauh berbeda dengan l11etode skalogram dil11ana kecamatan yang
menempati peringkat pertama adalah Kecal11atan Ciamis dan kecamatan dengan
peringkat terakhir adalah Kecamatan Purwaharja. Dari hasil analisis metode skor
sentralitas, pusat-pusat pengembangan di Kabupaten Ciamis dapat dikelompokkan
menurut total skor sentralitas menjadi 4 interval orde yaitu (1). Orde I: 1501-1956;
(2). Orde II :1045-1500; (3).Orde III: 589-1044; dan (4). Orde IV: 133-588.
Berdasarkan pengeloll1pokkan terse but ditentukan penyebaran 32 pusat
pengembangan sebagai berikut : (1). Orde I terdiri dari 1 pusat pengembangan; (2).
Orde II terdiri dari 1 pusat pengembangan; (3).Orde III terdiri dari 5 pusat
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Berdasarkan analisis sistem pasar dalam tata ruang dapat diketahui bahwa
peranan pasar di Kabupaten Ciamis yaitu berfungsi sebagai fasilitas pelayanan
ekonomi dan pcnunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis. Fungsi ekonomi
suatu pasar terlihat dari peranannya dalam mempertukarkan barang yang akan
berdampak pad a peningkatan pendapatan para pedagang maupun masyarakat.
Peranan pasar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cial11is yaitu
dengan adanya retribusi yang dikenakan pada setiap pasar Pemda yang l11eliputi
retribusi pasar, retribusi kebersihan, pajak reklame, pajak hotel dan rumah makan
serta sumbangan pihak ketiga dari pihak MCK. Sedangkan pungutan yang dikenakan
pada pasar desa tergantung pada Keplltusan Desa yang ditetapkan berdasarkan hasil
musyawarah desa.
Dari penelitian yang telah dilakul<an disarankan kepada pemerintah
Kabupaten Ciamis untuk memperhatikan pusat-pusat pertul11buhan yang ada melalui
penyediaan sarana dan prasarana pel11bangllnan yang sesuai dengan potensi yang
dill1iliki dan l11ampu melayani wilayah belakangnya, penyediaan fasilitas pendukung
pasar untuk melayani keblltuhan masyarakat dan adanya perhatian untuk
ll1engell1bangkan pasar desa yang mempllnyai peluang untuk dikembangkan menjadi
pasar Pel11da.
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