
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan wilayah adalah proses sosial yang wajar dan selalu terjadi 

pada bagian wilayah tertentu dari suatu unit pemerintahan. Perkembangan suatu 

wilayah ditunjukkan oleh adanya perubahan karakter atau ciri khas itu sendiri. 

Perubahan karakter itu adalah semakin berkurangnya atau menurunnya lahan 

pertanian digantikan dengan sektor perdagangan dan jasa. Perkembangan wilayah 

dilatar belakangi oleh adanya beberapa faktor diantaranya percepatan 

pembangunan, perkembangan penduduk, perkembangan ekonomi dan 

perkembangan IPTEK1. Dengan dilatar belakangi faktor tersebut, maka cepat atau 

lambat suatu wilayah di unit pemerintahan akan bergeser dan mengalami 

perubahan yang signifikan terhadap bentuk keruangan wilayah tersebut. Apabila 

faktor-faktor tersebut tidak diatur dan ditata dengan serius, maka mengakibatkan 

perkembangan yang tidak terarah dan tidak terkendali.  

Oleh karena itu, apabila situasi ini dibiarkan berlarut-larut maka akan 

sangat dimungkingkan dan peluang untuk munculnya permasalahan dikemudian 

hari sangat besar. Oleh karena itu, perkembangan wilayah harus diimbangi dengan 

perencanaan yang matang. Keterlambatan pemerintah daerah dalam 

mengantisipasi penataan perkembangan wilayah akan melahirkan berbagai 

permasalahan,  misalnya saja kasus yang terjadi di Kota Malang kecamatan 

Lowokwaru pada saat ini yaitu Dampak Pengembangan Pembangunan Pasar 

                                                
1 http://www.pdf-finder.com/Pertumbuhan-dan-perkembangan-suatu-wilayah-khususnya-

di-Kota-....html (diakses pada tanggal 17 Desember 2010) 



Modern Dinoyo dan Pasar Blimbing sebanyak 3.900 pedagang di Pasar Dinoyo 

dan Pasar Blimbing segera digeser. Mereka akan ditempatkan di lokasi baru untuk 

keberlangsungan pembangunan pasar modern hasil kerja sama Pemkot Malang 

dengan pihak ketiga atau investor2. Permasalahan diatas, hampir terjadi di semua 

wilayah unit pemerintahan yang mengalami perkembangan. Hal itu dikarenakan 

kurang adanya sikap tegas dari pemerintah daerah dalam penataan ruang.  

Secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pada pasal 199 telah mengatur kemungkinan terjadinya 

perkembangan sebagian wilayah dari Kabupaten maupun Kota, sebagaimana 

dinyatakan bahwa3: “Kawasan perkotaan dapat berbentuk a) kota sebagai daerah 

otonom b) bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan c) bagian dari 

dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan”. 

Pasal ini sejatinya telah mengantisipasi perkembangan wilayah dalam sebuah kota 

atau kabupaten, yaitu dengan adanya pengaturan tentang masalah  wilayah 

perkotaan. Kemudian diperjelas lagi dengan  adanya Permendagri Nomor 1 Tahun 

2008 tentang Pedoman Pembentukan Kawasan Perkotaan. Berdasarkan aturan 

Permendagri tersebut, format pengaturan kawasan perkotaan diantaranya meliputi:  

a) Kawasan perkotaaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan 

pertanian, dengan susunan fungsi dan kawasan sebagai tempat permukiman 

perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan 

sosial dan kegiatan ekonomi. b) Kawasan perkotaan baru adalah kawasan 

pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan c) 

                                                
2 http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=736248&page=40 
3 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 199 Tentang Kawasan Perkotaan 



Kawasan stategis kabupaten adalah wilayah diprioritaskan karena mempunyai 

pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, 

budaya, dan/ lingkungan.4 

Disamping itu, proses penetapan kawasan perkotaan harus memenuhi 

prasyarat yang memang sudah menjadi landasan normatif dari pengembangan 

kawasan perkotaan, seperti harus mempunyai luas wilayah mencapai 2600 hektar 

dan lebih dari 60 persen dari luas wilayah tersebut bukan merupakan lahan 

pertanian. Pengaturan ini adalah salah satu bentuk langkah antisipasi dari 

kekhawatiran munculnya perkembangan kawasan perkotaan yang tidak terkendali. 

Perkembangan wilayah menuju kawasan perkotaan merupakan sikap responsif 

dari pemerintah daerah seiring dengan adanya percepatan pembangunan di segala 

bidang. Sikap itu ditunjukkan dengan adanya inisiatif dari kepala daerah untuk 

menjadikan kecamatan menjadi kawasan perkotaan seperti yang diharapkan.  

 Pembentukan kawasan perkotaan sebagaimana yang telah ditetapkan 

dalam Undang-Undang di atas ternyata juga menjadi  perhatian utama bupati 

kabupaten Pamekasan, hal ini nampak dengan telah digulirkannya wacana 

pengembangan kawasan perkotaan di kabupaten Pamekasan. Kabupaten dengan 

luas wilayah kurang lebih 792,30 km2 ini, terdiri dari 13 kecamatan, 178 Desa 

dan 11 Kelurahan. Salah satu wacana yang akan dijadikan proyek percontohan 

pengembangan kawasan perkotaan di Pamekasan adalah kecamatan Waru yang   

berada di wilayah pantai utara (Pantura). Dipilihnya kecamatan ini salah satunya 

dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam rangka membuka 

                                                
4 Permendagri No 1 Tahun 2008 



isolasi bagi daerah-daerah terpencil yang rata-rata berada di wilayah Pantura. 

Selama ini, wilayah di sekitar pantura merupakan daerah yang sulit dijangkau 

dalam pengembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 

Akan tetapi, sampai saat ini wacana tersebut nampaknya masih menemui 

jalan buntu, hal ini disebabkan oleh munculnya kawasan-kawasan lain di 

Pamekasan yang juga menginginkan adanya pengembangan kawasan perkotaan. 

Akhirnya proses pengembangan wilayah perkotaan yang pada awal mulanya 

berdimensi administratif lambat laun bergerak menjadi permasalahan politis juga, 

sehingga banyak kalangan yang mencoba ikut mengambil keuntungan dari upaya 

yang dilakukan pemerintah kabupaten Pamekasan ini. 

Disamping itu, dilipihnya kecamatan Waru ini dibagian Pantura sebagai 

proyek percontohan karena kecamatan tersebut merupakan wilayah yang paling 

maju jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya yang berada di pantura 

yakni kecamatan Pasean dan Batumarmar, baik dibidang pendidikan, sosial dan 

ekonomi. Letak wilayah Waru sangat strategis yaitu berada diantara kecamatan 

Pasean dan Batumarmar, sehingga cocok dijadikan tampat pusat pengembangan di 

wilayah pantura. Luas wilayah kecamatan Waru kuarang lebih mencapai 

12.268.461 Ha yang terdiri dari 12 Desa dan 72 Dusun yang notabene wilayah 

pertanian. Seiring adanya percepatan pembangunan di segala bidang, kini keadaan 

Waru sudah mulai mengalami perubahan misalnya berdirinya bangunan-bangunan 

pertokoan dan permukiman dengan menggeser lahan pertanian ditambah dengan 

pembangunan jalan arternatif guna menghindari kemacetan di jalan utama. 

Keadaan demikian itu, tidak didukung dengan penataan tata ruang sehingga baik 



dalam pembagunan dan perekonomian terpusat di kecamatan waru, sehingga 

pembangunan dan perputaran ekonomi hanya terpusat di Waru. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dan dengan digulirkannya wacana  tentang 

pembentukan kawasan perkotaan di kecamatan Waru diharapkan dapat 

mengantisipasi sejak dini perubahan yang terjadi di kecamatan tersebut. Akan 

tetapi, wacana ini perlu dikaji lebih mendalam lagi tentang urgensi pentingnya 

pembentukan kawasan perkotaan dikecamatan Waru. Hal itu disebabkan karena 

apabila Waru menjadi kawasan perkotaan akan melahirkan permasalahan baru, 

berdasarkan aturan normatif yang telah disebutkan diatas, maka lahan pertanian 

yang tersisa akan berubah menjadi bangunan yang bergerak dibidang perdagangan 

dan jasa. Disamping itu, nilai-nilai local misalnya gotong royong dan kekerabatan 

yang melekat pada masyarakat Waru akan terus bergeser seiring pembentukan 

kawasan perkotaan.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas terkait dengan wacana pembentukan 

kawasan perkotaan di Kecamatan Waru, maka rumusan masalah nya adalah: 

bagaimana munculnya wacana pembentukan kawasan perkotaan di kecamatan 

Waru dan bagaimana pula proses pengembangan wacana tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses  pewacanaan 

dan perkembangan wacana pembentukan kawasan perkotaan di kecamatam Waru. 



D. Manfaat Penelitian 

Setelah mengetahui rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan 

diatas, tentunya penulis mengharapkan manfaat dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan baik secara akademis maupun secara praktis 

1. Manfaat akademis 

Secara akadmis diharapakn penelitian ini dapat berguna bagi 

perkembangan ilmu pemerintahan khususnya dibidang wacana 

pengembangan wilayah menuju kawasan perkotaan. 

2. Manfaat Praktis  

Secara praktis diharapkan sebagai bahan rekomendasi khususnya 

pemerintah daerah kabupaten Pamekasan dalam penyusunan kebijakan  

tentang  perkembangan wilayah. 

E. Definisi Konsep 

Untuk memperjelas pengertian variabel dalam penelitian ini, maka diperlukan 

suatu konsep untuk menghadiri kesalah pahaman. Sebagaimana kita ketahuai 

bahwa analisis wacana lebih bisa melihat makna yang tersenbunyi dari suatu teks 

atau pernyataan. 

 Oleh karena itu berdasarkan judul penelitian yaitu Pengembangan Wilayah 

Menuju Kawasan Perkotaan (Studi tentang Wacana Pembentukan Kawasan 

Perkotaan di Kec, Waru Kab. Pamekasan) maka dengan menggunakan nanalisis 

wacana kita bisa mengetahui makna yang tersirat dalam wacana tersebut.  

Berdasarkan judul di atas  definisi konsep yang yang perlu dijabarkan adalah: 

1. Wacana  



  Istilah wacana dipakai oleh banyak kalangan mulai dari studi bahasa, 

psikologi, politik, komunikasi, sastra dan sebagainya. Sobur Alex (2001)5 

mengungkapkan bahwa wacana adalah rangkaian ujar atau rangkaian tindak tutur 

yang mengungkapkan suatu hal (subjek) yang disajikan secara teratur, sistematis 

dalam suatu kesatuan yang koheren, dibentuk oleh unsur segmental maupun non 

segmental bahasa. Jadi wacana adalah proses komunikasi menggunakan simbol-

simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa di dalam sistem 

kemasyarakatan yang luas.  

  Melalui pendekatan wacana, pesan-pesan komunikasi seperti kata-kata, 

tulisan dan lain-lain tidak bersifat netral  atau steril. Eksistensinya ditentukan oleh 

orang-orang yang menggunakannya, konteks peristiwa yang berkenaan 

dengannya, situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi keberadaannya, semua 

itu dapat berupa nilai-nilai, ideologi, emosi dan kepentingan-kepentingan. 

Sedangkan wacana menurut  Facault 1972 dalam analisis wacana6 adalah kadang 

kala sebagai bidang dari semua pernyataan (statement) kadangkala sebagai 

individualisasi kelompok pernyataan, dan kadang kala sebagai praktik regulatif 

yang dilihhat dari sejumlah pernyataan. 

Dalam analisis Wacana kritis, menurut Fairclough dan Wodak analisis wacana 

kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk 

dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan 

                                                
5 Darma, Yoce Aliah. 2009. Analisis Wacan Kritis. Yrama Widya. Bandung. Hlm. 3 
6 Eriyanto. 2009. Analisis Wacana Pengantar analisis Teks Media. LkiS: Yogyakarta 

Hlm. 2 



sebuah hubungan dialektis diantara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, 

institusi, dan struktur sosial yang membentuknya7. 

 

2. Pengembangan Wilayah 

Konsep pengembangan wilayah dikembangkan dari kebutuhan suatu daerah  

untuk meningkatkan fungsi dan peranannya dalam menata kehidupan sosial, 

ekonomi, budaya, pendidikan dan kesehatan masyarakat. Pengembangan wilayah 

merupakan bagian penting dari pembangunan suatu daerah terutama di perdesaan 

yang sangat rentan dan berat menghadapi perubahan yang berskala global. 

Perubahan ini, jika tidak didukung suatu perencanaan wilayah yang baik dengan 

mempertimbangkan aspek internal, sosial dan pertumbuhan ekonomidan berakibat 

semakin bertambahnya desa-desa tertinggal8. 

3. Kawasan Perkotaan 

 Kawasan perkotaan (urban) adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 

utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. kawasan perkotaan dibedakan atas9: a. 

Kawasan perkotaan yang merupakan bagian dari daerah kabupaten b.  Kawasan 

perkotaan baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan 

perdesaan menjadi kawasan perkotaan c. Kawasan perkotaan yang mempunyai 

                                                
7 Ibid. Hlm. 7 
8 http://2009/21/konsep-pengembangan-wilayah-dalam-perencanaan-pembangunan/ 

diakses pada hari Selasa, 30-11-2010 
9 http://index.php?title=kawasan_perkotaan&action=edit&section=1 diakses pada Selasa, 

30-11-2010 



bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, 

ekonomi dan fisik perkotaan 

 Dasmann et al mengatakan bahwa pembangunan perkotaan membawa 

tingkatan yang bervariasi, tetapi pembangunan perkotaan selalu ditentukan oleh 

pembatas-pembatas ekologi yang bekerja dalam sistem alam. Pembangunan juga 

berimplikasi pada perubahan kualitas lingkungan10 

 

F. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk menjelaskan identifikasi konsep yang 

lebih akurat untuk diamati. Dimana berkaitan dengan kegiatan apa saja yang harus 

dilakukan dalam memperoleh data atau indikator yang menunjukkan konsep 

dimaksudkan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian,  

maka indikator yang digunakan adalah 

1. Latar Belakang Munculnya Wacana Pengembangan Kecamatan Waru 

2. Proses Pembentukan Wacana  

a. Kampanye Pilkada Kabupaten Pamekasan (Pilbub) Tahun 2008 

b. Gerakan Massa menagih Janji Bupati 

3. Proses Penguatan Wacana 

a. Jalur Formal 

b. Jalur Informal 

4. Proses Formalisasi Wacana  

a. Konsolidasi dengan Partai Pendukung 

                                                
10 (1997) dalam Robert H (2006) dalam buku Nawawi, Ismail. 2009. Pembangunan 

Problema Masyarakat Kajian Konsep, Model, Teori dari Aspek Ekonomi  dan Sosiologi. Hlm 161 



b. Dengar Pendapat (hearing) dengan DPRD 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan 

atau memperoleh data yang diperlukan.11 Sehingga dalam keberlanjutannya 

menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsisten antara metode yang digunakan.  

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis yakni Wacana pengembangan 

kawasan perkotaan, maka metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah metode analisis wacana. Dalam pandangan Van Dijk, analisis wacana tidak 

dibatasi hanya pada struktur teks, karena struktur wacana itu sendiri menunjukkan 

atau menandakan sejumlah makna, pendapat dan ideologi.12   

1. Jenis Penelitian 

Jenis yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif. Penelitian ini bertujuan 

untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok 

orang tertentu atau gambaran suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau 

lebih 

2. Teknik Pengambilan Data 

a. Observasi 

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk 

melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan disini diartikan 

                                                
11 Soehartona, Irawan. 2008. Metode Penelitian Sosial. PT. Remaja Rosdakarya. 

Bandung. Hlm. 70 
12 Eriyanto. 2009. Analisis Wacana Pengantar analisis Teks Media. LkiS: Yogyakarta 

Hlm. 260 



sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti 

tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

b. Wawancara 

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dengan mengajukan 

pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada 

responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam dengan alat 

perekam 

c. Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung 

diajukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai 

macam, tidak hanya dokumen resmi 

3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian berkaitan dengan sumber informasi berupa orang yang 

memberikan informasi secara lengkap terkait dengan penelitian. Oleh karena itu, 

penelitian yang dilakukan di kecamatan Waru kabupaten Pamekasan  Madura 

maka subjek penelitian yang diambil adalah: 

1. Anggota DPRD Kab. Pamekasan komisi A bidang Pemerintahan 

2. Camat Waru 

3. Mayarakat Waru 

 

4. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian utama adalah di kecamatan Waru kabupaten Pamekasan 

 



H. Analisis Data  

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata data secara sistimatis 

untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Proses analisis data dalam penelitian 

kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai 

sumber.  

Menurut Van Djik kerangka metode yang bisa dilakukan dalam analisis 

wacana yaitu13 

a. Critical Liguistics 

Menganalisis bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan 

seseorang atau peristiwa tertentu, bagaimana strategi tekstual yang dipakai 

untuk menyingkirkan atau memarjinalkan suatu kelompok, gagasan atau 

peristiwa tertentu. 

b. Wawancara Mendalam  

Menganalisis bagaimana kognisi peneliti dalam memahami seseorang atau 

peristiwa tertentu yang akan ditulis 

c. Studi Pustaka, Penelusuran sejarah 

Menganalisis bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses 

produksi dan reproduksi seseorang atau peristiwa digambarkan. 

 

 

 
                                                

13 Eriyanto. 2009. Analisis Wacana Pengantar analisis Teks Media. LkiS: Yogyakarta 
Hlm. 275 


