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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Probolinggo adalah sebuah wilayah administratif yang memiliki 

ibu kota dan pusat pemerintahan di Kecamatan Kraksaan. Kraksaan sendiri adalah 

sebuah kawasan bersejarah, karena sebelum dilebur dalam wilayah Kabupaten 

Probolinggo Kraksaan merupakan bekas pusat perkotaan dan pemerintahan pada 

jaman pra-kemerdekaan (Karesidenan Kolonial) dan pada tahun 1948 pernah berdiri 

menjadi sebuah kabupaten yang membawahi daerah-daerah disekitarnya yakni 

Kecamatan Dringu Sampai Paiton1. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya fasilitas 

kantor pemerintahan yang masih difungsikan oleh pemerintah daerah dan pusat, 

diantaranya kantor kejaksaan negeri, pengadilan negeri dan lembaga pemasyarakatan. 

Kabupaten Probolinggo dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, dan 

berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Pemerintahan Daerah Kabupaten Probolinggo 

berkedudukan di Kota Probolinggo. Dalam perkembangannya, kota Probolinggo 

kemudian berstatus sebagai Pemerintahan Daerah Kota Kecil yang berdasarkan 

                                                             
1 Aris Wiro Pambudi, Dinamika Status Kota Kraksaan Sebagai Ibukota Kabupaten Probolinggo 1950-
2010. 2014. Skripsi. Universitas Negeri Malang. 
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 berhak mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri2.  

Seiring waktu pada tahun 2010 Kecamatan Kraksaan kemudian dipilih dan 

ditetapkan menjadi ibu kota dan pusat pemeritahan, berdasarkan penetapan peraturan 

pemerintah (PP) nomor 02 tahun 2010 tentang pemindahan ibu kota Kabupaten 

Probolinggo dari wilayah Kota Probolinggo ke wilayah Kecamatan Kraksaan. 

Dengan keadaan saat ini yang mempunyai penduduk sebesar 65.622 jiwa, serta 

didalamnya terdapat 5 Kelurahan dan 13 Desa, menjadikan Kraksaan sebagai ibu kota 

baru dengan daya tarik tersendiri. Pertumbuhan dan perkembangan di segala aspek 

bidang dapat dirasakan terus berjalan, mulai dari perekonomian dengan adanya pusat-

pusat perbelanjaan sampai dengan infrastruktur pendukung lainnya yang terus 

dibangun sebagai sarana pemerintahan kedepan. 

Berbagai latarbelakang yang berkembang menjadi penyebab perlu 

diadakannya pemindahan ibu kota Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut3: 

1. Organisasi Forum umat islam bersatu (FUIB) yang mendesak perlu diadakannya 

ibu kota definitif. 

2. Kajian akademis dari pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menempatkan 

Kraksaan sebagai kota layak dijadikan ibu kota dan pusat pemerintahan. 

                                                             
2Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo 
3Http://Www.Koransuroboyo.Com/Index.Php/Index.Php?Option=Com_Content&View=Article&Id=8
24:  Dprd-Setujui-Kraksaan-Ibukota-Kabupaten-Probolinggo-&Catid=25:Pemerintahan&Itemid=86 
Dari Http://Kraksaan-Info.Blogspot.Co.Id/2012/01/Dprd-Setujui-Kraksaan-Ibukota-Kabupaten.Html 
Diakses 16-12-2015 
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3. Beberapa masukan dan pendapat dari panitia khusus (pansus) dewan perwakilan 

rakyat daerah (DPRD) mengenai kelemahan tidak adanya ibukota definitif 

diantaranya: 

a. Pelayanan kepada yang masyarakat yang belum dapat dilakukan secara 

optimal, sebab instansi pelayanan tempatnya masih terpencar. 

Pelayanan yang dilakukan pemerintah kabupaten Probolinggo selama 

ini belum efektif dan efisien, dikarenakan beberapa instansi yang terpisah, ada 

yang di Kota Probolinggo dan juga ada yang wilayah Kraksaan.  

b. Dari segi ekonomi, pertumbuhan relatif lambat karena banyak transaksi malah 

terjadi di Kota Probolinggo. 

Semenjak Kota Probolinggo berdiri sebagai daerah otonomi sendiri 

pengembangan cukup pesat terjadi. Beberapa pusat perekonomian tumbuh di 

Kota Probolinggo, hal tersebut menyebabkan banyak masyarakat Kabupaten 

Probolinggo yang menggantungkan perekonomiannya ada Kota Probolinggo 

sehingga daerah Kabupaten Probolinggo tingkat perokonomiannya berjalan 

lamban. .    

c. Investasi yang juga berjalan lambat karena tidak ada kepastian lokasi pusat 

pemerintahan yang jelas, sehingga beberapa investor menahan diri untuk 

berinvestasi. 

d. Dari segi sosial banyak masyarakat yang menginginkan pemindahan tersebut 

terjadi, di samping itu kondisi sosial masyarakat dipandang lebih heterogen 

baik dari segi suku, agama, dan ras, dimana hal ini merupakan ciri masyarakat 

daerah perkotaan. 
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e. Dari segi infrastruktur perkotaan dan sarana prasarana pemerintahan, beberapa 

telah disiapkan dan telah berpindah ke Kraksaan. 

Ibu kota dan pusat pemerintahan selain sebagai jatidiri dan simbol juga 

merupakan unsur terpenting untuk mengetahui berjalan atau tidaknya proses 

pemerintahan di suatu daerah. Menurut peraturan pemerintah dalam negeri, Ibu kota 

kabupaten/kota atau ibu kota provinsi adalah tempat kedudukan bupati, walikota, dan 

gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahannya4. Ibu kota adalah sarana bagi 

pemerintah kabupaten untuk memusatkan proses pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat, oleh sebab itu ibu kota atau pusat pemerintahan merupakan unsur 

penting dalam berdirinya sebuah kabupaten. 

Perpindahan ibu kota di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menjadi hal 

yang sering terjadi. Dengan berbagai faktor penyebab, salah satunya adalah adanya 

pemekaran daerah baru pada ibu kota asal menjadi kota administratif sendiri. 

Beberapa daerah sukses melaksanakan perpindahan ibu kota dan pusat pemerintahan 

tersebut. Diantaranya adalah Kabupaten Malang yang semula ber-ibu kota di Kota 

Malang berpindah ke wilayah Kecamatan Kepanjen. Kemudian Kabupaten Madiun, 

Kabupaten Blitar, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Serang dan lain sebagainya.  

Kabupaten Malang merupakan daerah yang melaksanakan pemindahan ibu 

kota berdasarkan penetapan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2008 tentang 

pemindahan ibu kota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah 

                                                             
4 Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama 
Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota 
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Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Hal tersebut sukses dilaksanakan, 

Kecamatan Kepanjen yang di dulunya didominasi wilayah pertanian kini berkembang 

menuju wilayah perkotaan dengan mengalami berbagai pembangunan. Dukungan dari 

semua stakeholders dan pemangku kepentingan saling bekerja sama dalam menata 

organisasi pemerintahan di tempat baru tersebut. Sikap aparatur pemerintah 

Kabupaten Malang menyambut baik atas penetapan dan pemindahan ibu kota, 

sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan pelayanan kepada 

masyarakat dapat terpenuhi5.  

Kabupaten lainnya adalah Kabupaten Simalungun di Sumatera Utara, 

kabupaten tersebut mengalami pemindahan atas dasar penetapan peraturan 

pemerintah nomor 70 tahun 1999 tentang pemindahan ibukota daerah Kabupaten 

Simalungun dari wilayah daerah Kota Pematang Siantar ke Kecamatan Raya di 

wilayah daerah Kabupaten Simalungun. Sejak penetapan dari pemerintah tersebut 

Kabupaten Simalungun berkembang menjadi kawasan baru, banyak perantau dan 

juga gubernur Sumatera Utara pada waktu itu adalah Gatot Pujo Nugroho mengagumi 

atas perkembangan yang pesat terjadi di ibu kota baru Kabupaten Simalungun6. 

 Dapat dipastikan pemindahan ibu kota pada kabupaten lain masih akan terus 

terjadi, karena dengan melihat banyaknya daerah-daerah yang ingin memekarkan diri 

menjadi sebuah kota administratif, tentunya bukan hal yang mustahil bila nanti 

banyak bemunculan pemindahan ibu kota – ibu kota baru di Indonesia. 
                                                             
5 Eka Ayu Permatasari Et Al. 2013. Jurnal. Implementasi Kebijakan Pemindahan Ibukota Kabupaten 
Malang. Universitas Brawijaya 
6 Waristo, Http://Sumut.Antaranews.Com/Berita/149894/Gubsu-Kagumi-Perkembangan-Ibu-Kota-
Simalungun Gubsu Kagumi Perkembangan Ibu Kota Simalungun Diakses Pada 02 Februari  2016 
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Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 

masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik Indonesia serta untuk meningkatkan  efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih 

memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan 

antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan 

persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara7. 

Atas dasar Undang-undang itu juga maka memang sangat diperlukan penetapan dan 

kejelasan ibu kota definitif bagi sebuah kabupaten, agar kedepannya pembangunan 

dan pengembangan daerah dapat berjalan dengan baik.  

Sangat sering kita temui, pusat pemerintahan terletak pada suatu kota yang 

ramai dan adanya ketersediaan berbagai macam kebutuhan. Awalnya memang kota 

mempunyai berbagai fungsi sehingga menjadi alasan mengapa kota menjadi pusat 

peradaban. Menurut Cristaller dengan central place theory-nya dikutip oleh buku 

sosiologi kota dan desa menyatakan, kota berfungsi menyelenggarakan penyediaan 

jasa-jasa bagi daerah lingkungannya.  Jadi menurutnya, kota diartikan sebagai pusat 

pelayanan. Sebagai pusat, tergantung kepada seberapa jauh daerah-daerah sekitar 

                                                             
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
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memanfaatkan penyediaan jasa-jasa kota itu. Dari pandangan ini kemudian kota-kota 

tersusun dalam suatu hierarki menurut berbagai jenis8. 

Max Weber berpendapat bahwa suatu tempat adalah kota apabila setempatnya 

dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Barang-barang 

itu harus dihasilkan oleh penduduk dari pedalaman dan dijual-belikan dipasar itu. Jadi 

menurut weber, ciri kota adalah adanya pasar, dan sebagai benteng, serta mempunyai 

sistem hukum dan lain-lain tersendiri, dan bersifat kosmopolitan. Berikutnya 

diungkapkan oleh Wirth yang mendefinisikan kota sebagai permukiman yang relatif 

besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen kedudukan 

sosialnya. Akibatnya hubungan sosial menjadi longgar acuh dan tidak pribadi 

(impersonal relation)9.  

Semenjak kecamatan Kraksaan dengan resmi ditetapkan sebagai ibu kota 

kabupaten Probolinggo maka secara otomatis pengembangan kawasan perkotaan 

terus dibangun. Perencanaan tata ruang dan kota secara bertahap masuk dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) 2013-2018 dan 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2013-2024 pemerintah Kabupaten 

Probolinggo. Pada tahun 2011 pemerintah Kabupaten Probolinggo menetapkan 

peraturan daerah (Perda) nomor 03 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah 

(RTRW) Kabupaten Probolinggo tahun 2010-2029. Hal ini akan menambah 

keseriusan pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam membangun kota sejarah 

                                                             
8Sapari Imam Asy’ari. 1993. Sosiologi Kota Dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional. Hal. 18 
9Ibid 
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tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemerintah daerah baik provinsi 

maupun kabupaten/kota diharuskan menetapkan peraturan tentang rencana tata ruang 

wilayah (RTRW). Penetapan tersebut seharusnya juga sejalan dengan rencana tata 

ruang wilayah nasional (RTRWN) dan provinsi.  

Kecamatan Kraksaan yang merupakan bekas perkotaan pada masa lampau, 

dengan adanya pemindahan menjadikan hal tersebut dapat kembali dilestarikan. 

Beberapa fasilitas kantor pemerintahan yang telah ada dapat dimaksimalkan dan juga 

pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien dengan 

adanya pemindahan beberapa kantor lainnya di wilayah Kraksaan. Beberapa kantor 

yang telah mengalami relokasi diantaranya adalah markas polisi resort (Polres) 

kabupaten Probolinggo, gedung dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), dinas 

pendidikan, dinas kesehatan, badan lingkungan hidup, badan perencanaan dan 

pembangunan daerah (BAPPEDA) dan perpustakaan daerah.  

Pengembangan  kawasan Kraksaan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan 

Kabupaten Probolinggo adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat. Namun terkait pelayanan efektif dan efisien dari pemerintah daerah 

belum dapat maksimal dipusatkan di kecamatan Kraksaan, dikarenakan adanya 

beberapa instansi yang belum berpindah, padahal telah 6 tahun berjalan. Beberapa 

instansi tersebut diantaranya adalah dinas kependudukan dan catatan sipil, kantor 

penanaman modal dan perijinan, dinas pekerjaan umum, kantor arsip dan beberapa 

instansi lainnya. Hal ini dapat menghambat jalannya pelayanan dan proses 

pemerintahan kabupaten Probolinggo. 
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Ibu kota kabupaten merupakan suatu perwilayahan pusat atau sentral 

pengendalian pembangunan yang akan mendorong terjadinya pertumbuhan secara 

seimbang antar kota dengan desa atau antara desa dengan desa yang bersinergis. Dan 

merupakan wilayah pusat keseimbangan regional (regional balance) yaitu daya 

dukung suatu potensi wilayah tergantung kepada keseimbangan penyebaran 

penduduk yang memperoleh peluang yang sama terhadap demografi ekonomi sosial 

dan lingkungan untuk mewujudkan seluruh potensi yang dimiliki dapat menghasilkan 

suatu jaminan kualitas dan keadilan pelayanan publik10. 

Fokus pengembangan yang terus dilakukan oleh pemerintah setempat adalah 

pada fasilitas pemerintahan, diantaranya gedung dan bangunan dari dinas pemerintah 

kabupaten. Selain hal tersebut pengembangan yang akan dilakukan pada sektor 

ekonomi, industri, dan infrastrukur perkotaan lainnya. Sehingga akan memakan 

waktu yang lama serta biaya yang tidak sedikit. Hal diatas merupakan pekerjaan 

rumah bagi pemerintah kabupaten, tidak dapat dipungkiri pembangunan harus segera 

dilaksanakan agar pelayanan kepada masyarakat dapat segera dilaksanakan dengan 

baik sesuai tujuan awal pemindahan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten 

Probolinggo.  

Berdasarkan pemindahan ibu kota Kabupaten Probolinggo maka perlu 

dilakukannya kajian mengenai pengembangan kawasan perkotaan Kraksaan sebagai 

ibu kota dan pusat pemerintahan. Fokus kajian pada aspek perencanaan sampai 

                                                             
10 Hasani Hamid. 2008. Dimana Ibukota Kabupaten Kerinci. Jakarta 
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pelaksanaan dari pengembangan kawasan Kraksaan dengan menggunakan RTRW 

Kabupaten Probolinggo sebagai pedoman.  

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pengembangan kawasan perkotaan Kraksaan sebagai ibu kota 

dan pusat pemerintahan Kabupaten Probolinggo? 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan 

untuk mengetahui pengembangan kawasan perkotaan Kraksaan sebagai pusat 

pemerintahan kabupaten Probolinggo 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritik 

a. Untuk mengembangkan kajian terkait pengembangan kawasan perkotaan 

b. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bisa 

menjadi bacaan atau bahan pertimbangan lain bagi penelitian serupa 

2. Manfaat praktis: Sebagai bahan rekomendasi dalam pengembangan kawasan 

kecamatan Kraksaan 

a. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini diharapkan memberi wawasan baru 

mengenai pengembangan kawasan perkotaan Kraksaan sebagai ibu kota 

dan pusat pemerintahan 

b. Sebagai bahan evaluasi maupun diharapkan menjadi masukan bagi 

pemerintah setempat terkait pengembangan kawasan perkotaan Kraksaan 
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1.5 Definisi Konsep Dan Operasional 

1.5.1 Definisi Konsep 

a. Pengembangan Kawasan 

Pengembangan kawasan atau wilayah dapat dirumuskan sebagai 

rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan 

berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan 

nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar 

kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan 

ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan 

dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia11. 

b. Ibu kota dan Pusat Pemerintahan 

Menurut peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2012, Ibu kota 

kabupaten/kota atau ibu kota provinsi adalah tempat kedudukan bupati, 

walikota, dan gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahannya. 

Penyebutan ibu kota digunakan untuk wilayah kabupaten dan provinsi, 

dan penyebutan ibu kota untuk wilayah kota selanjutnya disebut  pusat 

pemerintahan12. 

Ibu kota kabupaten, yaitu kota tempat kedudukan pusat 

pemerintahan kabupaten, dalam perkembangannya dapat menjelma 

                                                             
11 Bambang Susantono. 2009. Strategi Dalam Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: 
Kata Hasta Pustaka. Hal. 11 
12 Permendagri Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Nama Daerah, Pemberian Nama 
Ibu Kota, Perubahan Nama Daerah, Perubahan Nama Ibu Kota, Dan Pemindahan Ibu Kota, Pasal 1, 
Nomor 2 Dan 3 
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menjadi kota yang makin mempunyai ciri dan tingkat kemajuan yang 

memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai Kota. Bila tahap 

perkembangan yang demikian itu terjadi, dijumpai suatu dilema karena 

kota dan kabupaten mempunyai tingkat yang sama tatarannya dari segi 

hierarki administrasi pemerintahan13. 

c. Kawasan Perkotaan 

Kawasan perkotaan 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 ekonomi14. 

1.5.2 Definisi Operasional 

a. Proses Politik Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo 

        Hasil peninjauan lapangan secara keseluruhan Kecamatan 

Kraksaan layak dan memenuhi syarat untuk dijadikan Ibu Kota Kabupaten 

Probolinggo khususnya dari aspek dukungan lahan, sarana prasarana, 

rentang kendali pemerintahan, dukungan masyarakat, pelayanan 

masyarakat, aset, dan peluang pengembangan selanjutnya. 

        Sejalan dengan hal tersebut, pemindahan Ibu Kota Kabupaten 

Probolinggo dari Kota Probolinggo ke Kecamatan Kraksaan yang telah 

diusulkan oleh Bupati Probolinggo kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Probolinggo dengan surat Nomor 

                                                             
13 Achmad Soenkarno. 1999. Kajian Tentang Proses Pemindahan Ibukota Kabupaten (Studi Kasus 
Kabupaten Bekasi-Cikarang). Bogor: S2 – Development Studies, Institut Pertanian Bogor 
14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
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136/0332/426.11/2009 tanggal 30 Maret 2009 perihal Usulan Rencana 

Penetapan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, telah 

mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Probolinggo sesuai Keputusan Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 

20 April 2009 tentang Penetapan Persetujuan Kraksaan sebagai Ibu Kota 

Kabupaten Probolinggo, diteruskan dengan surat Bupati Probolinggo 

kepada Gubernur JawaTimur dengan Nomor 170/591/426.11/2009 tanggal 

29 Mei 2009 perihal Penetapan Kraksaan sebagai Ibu Kota Kabupaten 

Probolinggo serta surat Gubernur Jawa Timur kepada Menteri Dalam 

Negeri dengan Nomor 135/9328/011/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal 

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Probolinggo. 

b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah  

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten adalah rencana 

tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang berisi tujuan, 

kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur 

ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, 

penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah kabupaten15.  

                                                             
15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 16/Prt/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten 
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Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo, adalah 

hasil perencanaan tata ruang wilayah di daerah Kabupaten Probolinggo16. 

1) Isu Pengembangan Kawasan Perkotaan Kraksaan 

Terdapat beberapa isu strategis rencana pengembangan kawasan 

perkotaan Kraksaan menjadi kota yang layak sebagai ibu kota dan pusat 

pemerintahan menurut RTRW Kabupaten Probolinggo. Karena sebuah 

kota yang menjadi pusat pelayanan dari segala aktifitas pemerintahan 

tentunya mempunyai beragam tuntutan yang harus segera diselesaikan. 

Berbagai isu pengembangan tersebut diantaranya adalah: 

a) Pengembangan dan pemantapan Perkotaan Kraksaan sebagai Pusat 

Kegiatan Lokal (PKL) atau sebagai ibukota kabupaten:  

1) Pembangunan Pusat pemerintahan kabupaten 

2) Pembangunan Pusat pendidikan skala kabupaten – Perguruan 

Tinggi 

3) Pembangunan Pusat pelayanan kesehatan skala kabupaten – RSU 

Kelas B 

4) Pembangunan Perdagangan dan Jasa Regional 

b) Pengembangan Jalan tembus/Jalan Lingkar Perkotaan Kraksaan 

c) Pembangunan terminal tipe B 

d) Pembangunan Sub Terminal 

e) Pengembangan Pelabuhan 

                                                             
16 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor :  03 Tahun 2011  Tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 - 2029 
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f) Pengembangan industri pengolahan 

g) Pembangunan kawasan industrial estate 

h) Pembangunan sarana/prasarana agribisnis/agro industry 

i) Pengembangan industri kecil dan kerajinan 

j) Pengembangan Industri pengolahan ikan Tangkap 

k) Pengembangan Industri pengolahan perikanan budidaya  

l) Pengembangan industri kapal rakyat 

2) Prinsip Dalam Pengembangan Kawasan 

Adapun prinsip-prinsip dasar dalam pendekatan pengembangan wilayah 

adalah sebagai berikut: 

1) Sebagai Growth center. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat 

internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh 

(spread effect) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah 

sekitarnya, bahkan secara nasional.  

2) Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pembangunan 

antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan 

pengembangan wilayah. 

3) Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan 

integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui 

pendekatan kesetaraan. 



 

16 
 

4) Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi 

prasyarat bagi perencanaan pengembangan wilayah17.  

1.6 Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

a. Penelitian Kualitatif 

  Bogdan dan Taylor dikutip dalam buku metode penelitian 

kualitatif mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, 

pendekatan ini diarahkan pada latar atau individu tersebut secara holistik 

(utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya 

sebagai bagian dari suatu keutuhan. Kirk dan Miller dalam buku yang 

sama mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari 

pengamatan pada menusia baik dalam kawasannya maupun dalam 

peristilahannya18. 

b. Penelitian Deskriptif 

            Menurut Nasution dalam buku metode penelitian, metode 

penelitian deskriptif adalah merupakan suatu metode yang banyak 

                                                             
17 Bambang Susantono. 2009. Strategi Dalam Penataan Ruang Dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: 
Kata Hasta Pustaka. Hal. 11 
18 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:  Pt. Remaja Rosdakarya Hal. 4 
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dipergunakan dan dikembangkan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial, 

karena memang kebanyakan penelitian sosial adalah bersifat deskriptif19.  

Pengertian lebih jauh menurut para pakar, yakni menurut Whitney metode 

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.20. 

2. Sumber Data 

a) Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari proses 

penelitian. Dari primer dari penelitian ini dapat diperoleh dari informan, 

yaitu pejabat terkait. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari arsip-arsip 

mengenai proses pengembangan kawasan perkotaan Kraksaan. Data 

sekunder dari penelitian ini berupa Undang-undang, peraturan daerah dan 

lain sebagainya yang berkaitan dengan konteks penelitian. 

3. Teknik Pengumpulan Data. 

a) Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel atau yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. Kemudian untuk 

dokumentasi, mengabadikan setiap kegiatan penelitian. 

 

                                                             
19 Soejono Dan Abdurrahman. Metode Penelitian. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya. Hal. 19 
20 Ibid. Hal. 21 
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b) Wawancara 

Wawancara adalah kegiatan mencari bahan melalui tanya jawab 

lisan dengan siapa saja yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk 

mengungkapkan latar belakang, motif-motif yang ada disekitar masalah 

yang diobservasi. Oleh karena itulah maka wawancara itu dilakukan, 

bilamana keterangan atau pendapat dengan jalan lain sudah tidak dapat 

diperoleh atau jalan dianggap terlalu sulit diperoleh. Wawancara 

dilakukan secara terstruktur dengan mengajukan beberapa pertanyaan 

yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan. 

4. Subjek Penelitian  

1. Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. 

Probolinggo 

2. 2 Pegawai Bidang Pendataan dan Pelaporan Badan Perencanaan Dan 

Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kab. Probolinggo  

5. Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di tempat Instansi terkait yaitu di  

1. Kantor Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 

Gedung Sekretariat Kab. Probolinggo. Jl. Raya Panglima Sudirman 

Kraksaan, Probolinggo 

6. Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode deskriptif Kualitatif, menurut Miles dan Huberman  bahwa analisis 

melalui tiga alur, yaitu:  
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1. Data reduction/reduksi data 

2. Data display/penyajian data 

3. Conclusion drawing/verification/kesimpulan 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal 

sampai sepanjang proses penelitian berlangsung, dalam penelitian ini di 

gunakan analisis data dengan menggunakan model interaktif melalui tiga 

prosedur yaitu: 

a. Reduksi data sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, data dihimpun dari 

berbagai sumber dilapangan, disederhanakan dan disimpulkan. 

b. Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian kita 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Hal  ini dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti 

melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari 

data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. 

c. Menarik kesimpulan/verivikasi, merupakan satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung, sedangkan 

verivikasi meerupakan kegiatan pemikiran kembali yang melintas di 

pemikiran penganalisis selama peneliti mencatat, atau suatu tinjauan 

ulang pada catatan-catatan lapangan atau peninjauan kembali serta 
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tukar pikiran diantara teman sejawat untuk mengembangkan 

“intersubjektif” dengan kata lain makna yang muncul dari data harus 

diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokkannya 

(validitasnya)21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Miles, Huberman. Analisis Data Kualitatif, Terjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi. Hal.  16 


