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ABSTRAK 

 

Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat bagian selatan. 
Dari keseluruhan luas Kabupaten Garut, sebanyak 306.519 ha atau 69,35% termasuk 
wilayah Jawa Barat bagian selatan bila dilihat dari daerah aliran sungai yang melalui 
wilayah tersebut. Bagian selatan Kabupaten Garut terdiri dari 16 kecamatan meliputi 
Kecamatan Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, 
Pakenjeng, Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, 
Cikajang, dan Banjarwangi. Seperti halnya kabupaten-kabupaten lain yang bagian 
wilayahnya termasuk Jawa Barat bagian selatan, Kabupaten Garut bagian selatan ini 
juga mengalami kesulitan dalam percepatan pembangunannya karena karateristik 
wilayahnya merupakan kawasan konservasi (non budidaya). Padahal, dari Pemerintah 
Provinsi dan Pusat belum ada kejelasan mengenai kompensasi untuk pengembangan 
kawasan tersebut. Pembangunan di wilayah Kabupaten Garut bagian selatan 
memerlukan penanganan yang optimal, baik segi perencanaan, pelaksanaan, maupun 
pemanfaatannya. Karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan pengembangan Kabupaten 
Garut bagian selatan sebagai bahan masukan untuk menyusun perencanaan 
pembangunan untuk mengembangkan potensi kawasan Garut bagian selatan dengan 
tetap mempertahankan kelestarian lingkungan hidup di daerah tersebut. 

Secara operasional, studi ini akan dilaksanakan dengan metode kualitatif melalui 
kajian kebijakan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik 
dalam skala nasional maupun lokal guna memperoleh gambaran tentang arah 
pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut. Selanjutnya analisis diarahkan untuk 
memproyeksikan program dan kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan di masa 
mendatang untuk mendukung pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut. 
Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, 
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut, serta unsur pelaku usaha, yakni 
Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia (Gapensi) Cabang Garut, dan Kadin Daerah 
Garut. 

Pelaksanaan kebijakan pengembangan wilayah selatan Garut belum optimal 
karena masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kapasitas kelembagaan dan 
pendanaan, serta status wilayah tersebut sebagai kawasan konservasi non budidaya. 
Karena itu, konsep pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut di masa mendatang 
disusun dengan memadukan pembangunan sektoral dan kewilayahan dengan berbasis 
pada potensi lokal, yakni sektor pertanian sebagai sektor pendorong dan penyangga, 
dengan didukung oleh sektor-sektor lainnya, seperti industri, perdagangan, dan 
pariwisata. Melalui konsep ini, diharapkan potensi sektor agribisnis dapat 
dikembangkan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan 
pembangunan melalui pemeliharaan keseimbangan lingkungan hidup. 
 
 
Kata-kata kunci: evaluasi kebijakan, pembangunan wilayah, Garut selatan 
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ABSTRACT 
 
 

 

Garut Regency has 306.519 acre or 69.35% of its territory that a part of 
southern West Java. This southern Garut consists of 16 districts namely, District of 
Cisewu,  Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pakenjeng, 
Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Cikajang, 
and Banjarwangi. Same as the other regencies that has southern territory, Southern 
Garut is also facing difficulty in accerelating development in this region due to its 
characteristics as conservation region. Meanwhile, the compensation from Province 
and National Government for this kind of region is still unclear. The development in 
southern Garut needs specific treatment, in the aspect of planning, implementating, and 
managing its potencies. Therefore, the evaluation of policy in developing Southern 
Garut is necessary to do as an input to formulate the regional planning to develop its 
potencies and mantain the preservation of its environment.  

This is a qualitative research, operates through policy study to various 
regulations, in national and local level to obtain the existing condition of Southern 
Garut development. Analysis is directed to project programes and activities that should 
be held in the future to support the Southern Garut development. Primary data is 
collected through interview with key informen, such as government officers in Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Garut, Dinas Pertanian 
Kabupaten Garut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Garut, and 
representatives of private sectors, such as Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia 
(Gapensi) Cabang Garut, and Kadin Daerah Garut. 

The implementation of developing policy for Southern Garut is not yet optimal 
and still facing some obstacles, such as institutional capacity, financial limitation, and 
the status of that region as conservation region. Due to that condition, the concept for 
development of Southern Garut in the future needs to be formulated by combining 
sectoral and regional development based on local community potencies with 
agribussines as leading sector, supported with industry, trade, and tourism. This 
concept is expected to optimalized the developing of agricultural potencies and 
preservation of environment.  

  
 
Keywords: policy evaluation, regional development, Southern Garut 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Isu pembangunan di Jawa Barat masih menjadi salahsatu isu penting untuk 

mengukur keberhasilan otonomi daerah. Jawa Barat mencakup wilayah yang cukup luas, 

yang secara geografis dapat dikelompokan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi, yakni Jawa Barat 

bagian utara, bagian tengah, dan bagian selatan. Namun, di antara ketiga wilayah ini, 

kesenjangan dalam dinamika dan hasil pembangunan masih terasa. Pusat-pusat 

pertumbuhan sebagian besar berada di bagian utara dan tengah Jawa Barat, sementara 

bagian selatan yang didominasi kawasan lindung mengalami ketertinggalan dalam 

pembangunan karena karakter kawasannya yang merupakan daerah konservasi 

menyulitkan untuk aktivitas budidaya. Padahal, wilayah Jawa Barat bagian selatan 

memiliki potensi sumber daya alam yang relatif kaya daripada wilayah Jawa Barat bagian 

utara dan tengah. Aktivitas ekonomi yang potensial untuk dilakukan di wilayah ini sesuai 

dengan potensi sumberdaya alam tersebut meliputi aktivitas ekonomi di bidang kelautan, 

perikanan, pariwisata, perkebunan, pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Produk 

pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan pariwisata merupakan sektor-sektor 

unggulan dibandingkan dengan wilayah Jawa Barat bagian utara dan tengah.  

Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat 2010, sebagian 

wilayah Jawa Barat bagian selatan merupakan bagian dari Kawasan Andalan yang 

termasuk dalam Kawasan Andalan Sukabumi dan sekitarnya dengan sektor unggulan 



yaitu Perikanan Darat, Peternakan, Pariwisata, Perkebunan, Industri (agro), Pertanian 

Tanaman Pangan, dan Pertambangan. Kawasan Andalan Priangan Timur dan sekitarnya 

dengan sektor unggulan Pertanian Tanaman Pangan, Industri Kecil dan menengah, 

Perkebunan, Peternakan, Perikanan laut dan darat, Kehutanan dan Pariwisata, dan yang 

terakhir adalah Kawasan Andalan Pangandaran dan sekitarnya dengan sektor unggulan 

Pariwisata dan Perikanan Laut. 

 Dengan potensi dan keunggulan sektor-sektor tersebut wilayah Jawa Barat bagian 

selatan memiliki potensi yang sangat besar untuk dioptimalkan pengelolaan dan 

pemanfaatannya. Namun, untuk sampai kepada pemanfaatan tersebut diperlukan 

pengembangan infrastruktur berupa pembangnan jaringan jalan dan jembatan, 

penyediaan listrik,  serta penyediaan air bersih. Untuk itu, diperlukan biaya yang relatif  

besar. Akan tetapi apabila melihat perkembangan ke masa depan, biaya yang dikeluarkan 

untuk membangun infrastruktur di wilayah Jawa Barat bagian selatan ini akan dapat 

tertutupi oleh manfaat (outcome) yang diperoleh dari berkembangnya potensi di wilayah 

ini secara optimal. 

Kabupaten Garut merupakan bagian dari wilayah Jawa Barat bagian selatan. Dari 

keseluruhan luas Kabupaten Garut, sebanyak 306.519 ha atau 69,35% termasuk wilayah 

Jawa Barat bagian selatan bila dilihat dari daerah aliran sungai yang melalui wilayah 

tersebut. Bagian selatan Kabupaten Garut terdiri dari 16 kecamatan meliputi Kecamatan 

Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, Mekarmukti, Pamulihan, Pakenjeng, Cikelet, 

Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, Peundeuy, Singajaya, Cihurip, Cikajang, dan 

Banjarwangi. Seperti halnya kabupaten-kabupaten lain yang bagian wilayahnya termasuk 

Jawa Barat bagian selatan, Kabupaten Garut bagian selatan ini juga mengalami kesulitan 



dalam percepatan pembangunannya karena karateristik wilayahnya merupakan kawasan 

konservasi (non budidaya). Padahal, dari Pemerintah Provinsi dan Pusat belum ada 

kejelasan mengenai kompensasi untuk pengembangan kawasan tersebut.  

Karena itu, pembangunan di wilayah Kabupaten Garut bagian selatan 

memerlukan penanganan yang optimal, baik segi perencanaan, pelaksanaan, maupun 

pemanfaatannya. Proses pembangunannya harus menggunakan pembangunan yang 

berwawasan lingkungan (sustainable development). Kondisi geologis yang bergunung 

dan secara geologis kondisinya labil, sehingga biaya pembangunan yang diperlukan 

relatif mahal yang terutama dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan 

jembatan yang akan menghubungkan wilayah tersebut. Di sisi lain, penetapan sebagai 

kawasan konservasi pun harus diimbangi dengan perencanaan khusus agar tetap 

bermanfaat bagi pembangunan daerah. 

Karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan pengembangan Kabupaten Garut bagian 

selatan sebagai bahan masukan untuk menyusun perencanaan pembangunan untuk 

mengembangkan potensi kawasan Garut bagian selatan dengan tetap mempertahankan 

kelestarian lingkungan hidup di daerah tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana evaluasi kebijakan pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut? 

2. Bagaimana konsep pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut di masa 

mendatang? 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan secara umum merupakan tindakan yang diusulkan seseorang atau 

sekelompok orang yang mengarah pada tujuan tertentu, serta untuk mencegah dan 

memecahkan suatu masalah. Menurut Said Zainal Abidin, seperti dikutip oleh Syahrin 

Naihasy, menyatakan bahwa: 

Kebijakan publik selalu dikaitkan dengan keputusan pemerintah, karena instansi 
ini yang mempunyai wewenang atau kekuasaan dalam mengarahkan masyarakat 
dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Kata public dalam bahasa 
Indonesia berarti pemerintah, masyarakat, atau umum (dalam Naihasy, 2005: 19). 

 
Thomas R. Dye yang dikutip Joko Widodo mendefinisikan kebijakan pemerintah 

sebagai berikut: public policy is whatever government choose to do or not to do (dalam 

Widodo, 2001: 189). Islamy mengutip James E. Anderson, mengemukakan: public 

policies are those policies developed by governmental bodies and officials (dalam Islamy, 

2004: 19).  

Richard Rose (dalam Agustino, 2006: 48) berupaya untuk mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai sebuah rangkaian panjang dari banyak-atau-sedikit kegiatan 

yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai 

keputusan yang berlainan.  Definisi lain mengenai kebijakan publik ditawarkan oleh Carl 

Friedrich (dalam Agustino, 2006: 50) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah 

serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau 

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan 

(kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana 



kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan 

yang dimaksud.  Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich 

menambahkan ketentuannya bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian 

beberapa maksud atau tujuan.  Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah 

tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang 

mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan.  Bagaimanapun 

juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang 

diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.  

James Anderson (dalam Agustino, 2006: 21) memberikan pengertian atas definisi 

kebijakan publik, dalam bukunya Public Policy Making, sebagai berikut: serangkaian  

kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh 

seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau 

suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitikberatkan pada apa yang 

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan atau dimaksud.  Hal inilah yang 

membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan di antara beberapa 

alternatif yang ada.   

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan 

dan pejabat pemerintah.  Karena itu, karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah 

bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut David Easton (dalam 

Agustino, 2006: 52) sebagai ”otoritas” dalam sistem politik, yaitu: ”para senior, kepala 

tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja, dan 

sebagainya.”  Easton mengatakan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem 

politik dalam rangka memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang 



terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam 

suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil 

keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota 

masyarakat selama waktu tertentu. 

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan 

beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik (Agustino, 2006:55-57).  

Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang 

mempunyai maksud atau tujuan  tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.  

Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang 

dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah.  Misalnya, 

suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu 

tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan 

pelaksanaannya.  Ketiga, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan 

oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan 

perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.  Jika 

legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar 

tidak kurang dari upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan 

untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan dalam 

perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini 

sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak diatur perundang-undangan.  

Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat 

terjadi setelah kebijakan itu diimplementasikan.  Keempat, kebijakan publik dapat 

berbentuk positif maupun negatif.  Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa 



tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, 

kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak 

melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut 

keterlibatan pemerintah amat diperlukan.  Terakhir, kelima, kebijakan publik, paling tidak 

secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat 

memerintah.  Anggota masyarakat dapat menerima sebagai sesuatu yang sah bahwa pajak 

haruslah dibayar, pengontrolan import harus dipatuhi, dan peraturan antimonopoli harus 

diikuti, bila tidak menginginkan adanya risiko didenda, hukuman penjara, atau sanksi-

legal lainnya yang dapat dijatuhkan.  Kebijakan publik yang bersifat memerintah 

kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak 

dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.  

 
 
2.2 Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan sebenarnya juga membahas persoalan perencanaan, isi, 

implementasi, dan tentu saja efek atau pengaruh dari kebijakan itu sendiri. Menurut 

Lester dan Stewart (dalam Agustino, 2006: 204), evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-

sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah 

dirumuskan dan dilaksanakan  dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.  

Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan tiga hal 

yang perlu diperhatikan (Putra, 2001: 95): (1) bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk 

memberi infomasi yang valid tentang kinerja kebijakan.  Evaluasi dalam hal ini berfungsi 

untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari 

penggunaan instrumen tersebut; (2) Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai 



kesesuaian tujuan atau target dengan masalah yang dihadapi. Pada fungsi ini, evaluasi 

kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada.  Dasar 

asumsi yang digunakan adalah kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-

masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan 

kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada.  Yang 

seringkali terjadi dalam praktitknya ialah tujuan telah tercapai tetapi masalah tidak 

terselesaikan; dan  (3) evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberi sumbangan pada 

kebijakan lain terutama dari segi metodologi.  Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan 

untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan 

yang dievaluasi. Hasil-hasil dari penilaian evaluasi tersebut dijadikan bahan pembelajaran 

bagi para pelaku kebijakan yang lain.  Karena itu, oleh banyak scholar, fungsi kebijakan 

yang satu ini lebih bersifat produksif karena tidak lagi menekankan pada kritik terhadap 

kekurangan yang ada tapi lebih menjurus pada perumusan pembelajaran agar 

kelemahan/kekurangan tidak terulang pada waktu dan tempat yang akan datang. 

Fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa evaluasi kebijakan perlu dilakukan 

agar proses kebijakan publik secara keseluruhan dapat berjalan dengan baik. Namun, 

seringkali hasil evaluasi kebijakan publik tidak dimanfaatkan dengan baik karena 

sejumlah faktor. Pada dasarnya terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi pemanfaatan 

hasil evaluasi kebijakan publik, yakni antara lain: 

1. Karakteristik informasi: dalam hal ini yang perlu untuk diperhatikan para 
evaluator adalah sampai sejauhmana informasi yang dihasilkan dari evaluasi 
kebijakan dapat mudah ditangkap oleh para pelaku kebijakan. Untuk itu, maka 
informasi yang disajikan harus jeas, lengkap, dan tidak menimbulkan masalah. 
Selain itu, informasi harus konkret, praktis, dan solutif. Artinya, informasi yang 
diberikan tidak bersifat teoretis tapi harus lebih banyak memberikan informasi-
informasi yang riil dan membumi. 



2. Cara pengkajian: dalam hal ini, hasil-hasil evaluasi kebijakan publik yang berupa 
informasi tersebut akan lebih dilihat pada bagaimana informasi hasil informasi 
tersebut diproses. Letak kualitas dari hasil evaluasi kebijakan terutama dapat 
dilihat dari 2 (dua) hal, yakni pertama adalah siapa evaluatornya. Maksudnya 
apakah pelaku evaluasi kebijakan publik benar-benar mereka yang memiliki 
kompetensi cukup memahami ataukah evaluasi kebijakan publik dilakukan oleh 
orang yang tidak kompeten dalam bidangnya. Kedua, kualitas hasil evaluasi 
kebijakan publik ditentukan oleh metode yang dipakai, artinya meskipun pelaku 
evaluasi kebijakan adalah orang yang memahami, tapi tidak menguasai metode 
dari evaluasi kebijakan maka hasil dari evaluasi kebijakan pun akan kurang 
berkualitas.  

3. Struktur masalah: perumusan dari keseluruhan proses evaluasi kebijakan publik 
tersebut harus memiliki struktur permasalahan yang jelas.  

4. Struktur birokrasi dan politik: dalam hal ini yang menjadi kendala dalam 
pemanfaatan hasil-hasil evaluasi kebijakan adalah faktor eksternal, atau lebih 
tepat dikatakan sebagai kendala yang berasal dari para pelaku kebijakan publik 
sendiri sebagai penggunan (users).  

5. Interaksi antar pelaku kebijakan: yang dimaksud dengan interaksi antar pelaku 
kebijakan publik adalah seberapa sehat interaksi antara mereka sebab pada intinya 
para pelaku kebijakan publik itu memiliki pengaruh politik tertentu. Suasana 
saling curiga antar para pelaku kebijakan dapat membuat pemanfaatan hasil-hasil 
evaluasi kebijakan publik tidak berjalan dengan baik.  

(Putra, 2001: 100). 
 

Dalam diskusi mengenai pengaruh evaluasi, hal pertama yang penting untuk 

dibahas adalah meletakkan pemikiran yang sama dalam hal memahami perbedaan antara 

policy output dengan policy outcome.  Memahami perbedaan kedua konsep tersebut 

menjadi sangat penting dalam konteks politik karena keduanya akan memberikan arti dan 

makna yang berbeda dalam proses pembangunan politik ke depan.  Output kebijakan 

adalah sesuatu –biasanya berupa benda— yang dikerjakan pemerintah (seperti: 

konstruksi jalan, program pembayaran kesejahteraan pada masyarakat, atau bantuan 

operasional sekolah, dan lain-lain).  Aktivitas kegitan tersebut diukur dengan standar 

yang jelas.  Hal semacam itu sedikit memberikan gambaran pada kita tentang hasil, atau 

dampak, dari kebijakan publik, karena dalam usaha untuk menentukan hasil kebijakan, 



perhatian kita adalah pada perubahan di lingkungan sekitarnya atau sistem politik yang 

ditimbulkan oleh pelaksanaan kebijakan.   

Sedangkan outcome kebijakan lebih memfokuskan atau mencoba untuk 

menentukan pengaruh dari kebijakan dalam kondisi kehidupan yang sesungguhnya. 

Kalimat ”berupaya dan mencoba untuk menentukan” dimaksudkan untuk memahami 

dampak atau pengaruh yang terjadi dari diberlakukannya suatu kebijakan.  Jadi, ketika 

berbicara tentang outcome dalam evaluasi kebijakan, maka sedikitnya mengharuskan kita 

untuk mengetahui apa yang ingin diselesaikan dengan kebijakan yang dikeluarkan 

(objektivitas kebijakan), bagaimana usaha kita untuk melaksanakannya (program), dan 

bila ada, apa yang kita kerjakan terhadap hasil yang dicapai objeknya (dampak atau hasil 

dan hubungannya dengan kebijakan itu). Hal yang wajar apabila dalam mengukur 

keberhasilan, kita perlu menentukan tidak hanya beberapa perubahan pada kondisi 

kehidupan yang terjadi sesungguhnya, seperti pengurangan jumlah pengangguran, tetapi 

juga sudah menjadi kewajiban para decision makers untuk melihat dampak dari formulasi 

kebijakan yang diimplementasikan. 

Evaluasi kebijakan akan berdampak jauh lebih baik bila turut didukung atau 

bahkan dikontrol oleh pejabat yang lebih tinggi.  Pajabt yang lebih tinggi juga harus mau 

untuk mengoreksi diri atas sumberdaya manusia yang dimilikinya.  Selain itu, 

pemanfaatan sumberdaya lain berupa hasil studi dari peneliti independen berbentuk 

usulan-usulan atau saran-saran program baru dan/atau kelanjutan dari program yang telah 

diimplementasikan perlu juga untuk dipertimbangkan.  Antisipasi ini penting karena kita 

harus mengingat bahwa organisasi cenderung untuk menentang perubahan, sementara 

evaluasi justru memberikan perubahan. 



2.3 Perencanaan Pembangunan Wilayah 

Pemikiran dan praktik perencanaan pembangunan wilayah mengalami pergeseran 

sejak beberapa tahun terakhir. Secara tradisional, pada awalnya perencanaan wilayah 

berorientasi pada bagaimana mewujudkan suatu bentuk kota atau urban form tertentu 

(Setiawan, 1993: 7). Dalam pemikiran ini, perencanaan adalah suatu kegiatan teknis-

estetis untuk memproyeksikan dan memaksakan satu wujud kota tertentu pada masa yang 

akan datang. Karena itu, proses penataan wilayah cenderung menjadi kegiatan yang 

rasionalistik, sentralistik, dan elitis.  

Konsep-konsep perencanaan wilayah yang sifatnya tradisional tersebut, dikritik 

oleh kalangan modern, antara lain dikemukakan oleh Forester (dalam Setiawan, 1993: 7) 

dalam bukunya Planning in the Face of Power, yang mengatakan bahwa sesungguhnya 

yang dapat dilakukan perencana adalah lebih pada bagaimana memfasilitasi suatu proses 

perubahan yang tidak selalu dapat diantisipasi. Dengan demikian, perencanaan bukanlah 

suatu kegiatan yang semata-mata bersifat rasionalistik, teknis, dan estetis tapi juga 

merupakan proses sosial politik yang dinamis dan sarat dengan konflik. 

Dimensi wilayah mempunyai arti penting dalam pembangunan karena setiap 

kegiatan pembangunan pasti akan berlangsung dan membutuhkan sumber daya yang 

berupa lahan. Dalam dimensi spatial, lahan merupakan sumber daya lingkungan yang 

menjadi ruang bagi berlangsungnya kegiatan dan juga pendukung struktural wadah 

kegiatan regional (Hermanislamet, 1993: 16). Karena sifat dan posisinya inilah maka 

perencanaan wilayah yang berdimensi spatial dapat memainkan posisi strategis dalam 

menjembatani persoalan desentralisasi dan otonomi daerah terutama yang berkaitan 

dengan perencanaan pembangunan.  



Dalam perencanaan pengembangan wilayah (region development planning), 

konsep-konsep wilayah mempunyai arti penting. Terdapat beberapa konsepsi tentang 

wilayah (region). Masing-masing konsepsi mempunyai arti dan batasan ditinjau dari 

bidang studi dan lingkupnya, antara lain yang dikemukakan oleh (Bryson, 1999: 15) : 

1. T.J. Woofter. 

Suatu wilayah adalah daerah tertentu yang di dalamnya tercipta homogenitas struktur 

ekonomi dan sosial sebagai perwujudan kombinasi antar faktor-faktor lingkungan dan 

demografis. 

2. R.S. Platt. 

Wilayah adalah daerah tertentu yang keberadaannya dikenal berdasarkan 

homogenitas umum, baik atas dasar karakter lahan maupun huniannya. 

3. R.E. Dickinson 

Wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang 

telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu. 

Dengan demikian, terdapat tiga komponen dalam pengertian wilayah atau daerah, 

yaitu : 

1. Adanya gejala-gejala kemanusiaan (human phenomena). 

2. Adanya gejala-gejala alamiah (natural phenomena). 

3. Adanya gejala-gejala geografi (geographycal phenomena) yang mengaitkan faktor-

faktor alamiah dan manusiawi dalam jalinan yang harmonis. 

Konsep mengenai wilayah menjadi penting karena ini adalah pemahaman dasar 

untuk menyusun suatu strategi perencanaan, pengembangan, dan penataan wilayah. 

Dalam konteks pemerintahan, wilayah juga dapat diartikan sebagai daerah otonom 



sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang 

berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Dalam pengertian ini, daerah otonom juga terbentuk dari komponen manusia, 

alam, dan geografi.  

Menurut Yunus (1997), ada dua elemen yang berpengaruh terhadap dinamika 

perkembangan wilayah, yakni unsur manusia (penduduk) dan fungsi-fungsi wilayah. 

Penduduk yang bergerak menuju ke daerah pinggiran umumnya bertujuan untuk 

membangun tempat tinggal sedangkan fungsi-fungsi wilayah yang menuju ke daerah 

pinggiran berkaitan dengan kegiatan perluasan usaha. 

Rondinelli (1985: 77) mengemukakan tiga konsep yang dapat digunakan untuk 

melihat perkembangan wilayah, yaitu : 

1. Konsep kutub pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang 

tempat dan juga tidak secara serentak. Perubahan terjadi pada titik atau kutub-kutub 

perkmbangan dengan intensitas yang berubah-ubah. Dalam suatu daerah, arus 

polarisasi titik pusat dan tingkat kepadatan akan berkurang seiring dengan semakin 

jauhnya jarak dengan titik pusat. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, demikian juga 

dengan tingkat perkembangan ekonomi dan sosial. Strategi titik pertumbuhan 

ditafsirkan sebagai upaya mengkombinasi ciri-ciri tempat sentral yang mempunyai 

orde tinggi dan lokasi potensial. Konsep ini merupakan mata rantai penghubung 

antara struktur wilayah modal yang berkembang alamiah dengan perencanaan fisik 

dan wilayah. 



2. Konsep integrasi fungsional, mendasarkan pada adanya konsep sistem settlements 

yang terakumulasi dengan baik dan terintegrasi dari pusat-pusat pertumbuhan (growth 

center). Sistem ini berperan penting dalam memfasilitasi proses penyebaran 

pembangunan wilayah, diasumsikan bahwa rangsangan pembangunan pada negara 

yang sedang berkembang cenderung dilakukan melalui kegiatan pertanian. Adanya 

sistem settlements yang tertata dengan baik dan terintegrasi dalam bentuk penempatan 

dan penataan fasilitas dan jasa pelayanan secara efisien akan memberikan 

kemungkinan masyarakat pedesaan mendapatkan kemudahan untuk mengakses 

pelayanan. Selain itu dapat memaksimalkan fungsi pelayanan bagi masyarakat dan 

meminimalkan biaya yang dikeluarkan masyarakat. 

3. Konsep teritorial yang terdesentralisasi, mendasarkan pada anggapan bahwa pusat-

pusat pertumbuhan bersifat parasitik, dalam arti menyedot dan mengeksploitasi 

sumber daya alam dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengakhiri sifat parasitik 

ini, maka sudah seharusnya ada investasi prasarana dan sarana (fasilitas pelayanan) 

masyarakat yang tidak hanya dilakukan di pusat-pusat pertumbuhan saja tapi harus 

disebarkan sampai ke daerah-daerah terpencil dan desa-desa sehingga masyarakat di 

daerah-daerah itu dapat langsung mengakses fasilitas tersebut. Yang terpenting adalah 

bagaimana membangun daerah berdasarkan kemampuan internal (self reliance) 

sehingga meminimalkan ketergantungan daerah-daerah dengan pusat-pusat 

pertumbuhan. 

Ketiga konsep yang ditawarkan Rondinelli ini menggabungkan antara penataan 

perkembangan wilayah dengan perluasan akses masyarakat terhadap fasilitas 

pelayanan yang pada gilirannya akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di daerah-



daerah. Dengan kata lain, dampak perencanaan, pengembangan, dan penataan 

wilayah sebenarnya mencakup tiga hal, yakni pola pertumbuhan wilayah (baik secara 

demografis, ekonomi, maupun penguasaan teknologi); pola produksi barang dan jasa; 

serta pola pemukiman dan distribusi layanan publik. 

 

2.4 Evaluasi Kebijakan Perencanaan Wilayah 

Pada dasarnya desentralisasi merupakan bentuk kebijakan publik, sehingga di 

dalamnya terkandung aspek formulasi, implementasi, dan evaluasi. Desentralisasi 

bukanlah suatu kebijakan yang secara otomatis akan menghasilkan praktik pemerintahan 

yang lebih baik atau lebih tertib. Sebagai suatu proses, desentralisasi memerlukan waktu 

yang panjang untuk dapat berhasil atau minimal mencapai sasaran yang ditetapkan.  

Sebagian besar evaluasi terhadap kebijakan cenderung bersifat sentralistis, hanya 

memandang hambatan terhadap kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan metodologi 

evaluasi yang melibatkan penerima manfaat dari kebijakan tersebut sebagai narasumber. 

Dengan demikian, evaluasi berguna untuk mencari pola proses sosial dan hasil 

(outcome), memahami persoalan di sekitar kelebihan dan kelemahan kebijakan, 

merumuskan dan memperbaiki metodologi evaluasi kebijakan, juga memberi landasan 

dan alternatif pemecahan masalah bagi tindakan selanjutnya oleh para pengambil 

kebijakan. 

Evaluasi yang baik akan membawa 3 (tiga) jenis manfaat, yakni (1) sebagai 

masukan untuk mengantisipasi masalah yang bersifat “umum”, yang dapat terjadi di 

banyak ataupun semua lokasi; (2) sebagai input untuk mengantisipasi masalah yang 

bersifat spesifik yang dapat terjadi di lokasi-lokasi tertentu, misalnya wilayah atau lokasi 



yang mempunyai sifat geografis atau sosiobudaya yang “khusus” seperti daerah 

pergunungan atau desa nelayan; (3) sebagai alat untuk mengetahui efektivitas atau 

dampak kebijakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang supaya economic-

benefit dan social benefit dapat dihitung guna memberi justifikasi untuk perluasan atau 

penghentian suatu kebijakan.  

Pada tataran operasional, kegiatan evaluasi pada hakikatnya adalah upaya 

memahami bagaimana suatu kebijakan dapat sampai pada sejumlah outcome. Untuk 

dapat mencapai hasil yang diharapkan, suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh 

pelaksanaannya, tetapi juga hendaknya diawali pemahaman seluruh pihak terkait 

mengenai konsepsi, orientasi, dan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut. 

Karena itu, kegiatan evaluasi mencakup keseluruhan langkah atau tahapan studi 

kebijakan, mulai dari aspek pemahaman, identifikasi terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan, serta analisis terhadap sejauhmana dampak 

faktor tersebut terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. 

Pendekatan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada rural centre system 

digunakan untuk pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut. Pendekatan ini 

digunakan dengan pertimbangan sebagian besar dari wilayah selatan Kabupaten Garut 

masih bersifat rural. Arah pengembangan ditujukan untuk menciptakan koaglomerasi 

rural. Dalam pembangunan rural centre system, analisis yang digunakan berdasarkan 

pada kebijakan Hirarki Pusat Kegiatan Wilayah yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 (PERDA Propinsi Jawa Barat 

Nomor 2 Tahun 2003). Analisis rural centre tersebut didasarkan pada analisis: 

1. Sistem Spatial dan Strategi Pembangunan, terdiri dari isu-isu: 

a. Perencanaan Spatial dan Pembangunan Wilayah  



b. Transmisi Pembangunan Antar Wilayah di Kabupaten Garut 

c. Kesenjangan Pola Pertumbuhan Antar Daerah di Kabupaten 

d. Sistem Hirarkis Wilayah berdasarkan Pola Koaglomerasi 

e. Pusat Kegiatan Wilayah 

2. Prosedur Sistem Wilayah Kabupaten Garut yang Mendukung Pada Pusat 

Kegiatan Wilayah 

a. Tata Guna Lahan, hubungan antar wilayah di Kabupaten Garut 

b. Batasan Administratif dan Kendala Politis 

c. Jaringan Infrastruktur Wilayah 

d. Kendala dan Tingkat Pembangunan Wilayah  

e. Keragaman kegiatan ekonomi, pola ekonomi makro dan mikro di Kabupaten 

Garut; 

f. Keragaman kegiatan sosial, budaya, etnis, karakteristik relijius, cara hidup, pola 

hidup, kebutuhan, dan prospektus ekonomi. 

3. Tingkatan Perencanaan Wilayah didasarkan pada: 

a. Analisis keberadaan sumber daya manusia dan sumber daya alam; 

b. Faktor yang menentukan kebutuhan lahan dan pola konglomerasi; 

c. Hirarki wilayah 

d. Desain perencanaan rural centre (berdasarkan pada koefisien konsentrasi 

geografis, koaglomerasi, dan spillover effect). 

4. Perencanaan Pengembangan 

Selain pembuatan sistem rural centre, perencanaan pengembangan merupakan 

perencanaan yang tidak lepas dari indikator pembangunan wilayah. Perencanaan 

pengembangan menunjukkan struktur produksi dan permintaan yang dibutuhkan di 

suatu wilayah. Dengan perencanaan pengembangan dapat diketahui secara lintas 

sektoral maupun regional kapasitas dan potensi yang dimiliki oleh daerah. 

Perencanaan pengembangan ini didasarkan pada pendekatan kebutuhan daerah yang 

terbagi ke dalam kategori-kategori seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

 

 

 



Tabel 2.1  

Perencanaan Pengembangan 

Kebutuhan Pengembangan Proses Perencanaan Sasaran 
Kebutuhan air dan sanitasi Existing Condition 

 
Metode solusi 

 Meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat 
 Meningkatan pendapatan masyarakat 
 Distribusi pendapatan masyarakat 
 Meningkatkan kualitas lingkungan 

Kebutuhan energi listrik Existing Condition 
 
Metode solusi 

 Meningkatkan kehidupan masyarakat 
 Peningkatan kapasitas produksi 
 Investasi  

Transportasi dan Komunikasi Existing Condition 
 
Metode solusi 

Meningkatkan hubungan lintas regional sektoral di 
dibidang: 
 Ekonomi 
 Fisik 
 Administratif 
 Sosial 

Kesehatan dan Nutrisi Existing Condition 
 
Metode solusi 

 Meningkatkan taraf hidup-kemiskinan 
 Ketidak seimbangan nutrisi 
 Pola demografis  
 Sistem kesehatan yang tidak sesuai 

Pendidikan Existing Condition 
 
Metode solusi 

 Akselerasi pembangunan 
 Peningkatan sumber daya manusia 
 Perubahan kondisi sosial - ekonomi 

Ekonomi: 
Pertanian 
Proses produksi dan logistik 
Kredit dan perbankan 
Barang-barang konsumen 
Koperasi-UKM 

Existing Condition 
 
Metode solusi 

 Meningkatkan skala ekonomi 
 Ketahanan pangan daerah 
 Tata guna lahan pertanian 

Industrialisasi Existing Condition 
 
Metode solusi 

Ketersediaan indikator: 
 Bahan mentah dan produk setengah jadi 
 Pasar 
 Tenaga Kerja 
 Infrastruktur transportasi 
 Infrastruktur jasa 
 Energi 
 Ketersediaan air bersih dan limbah 
 Jaringan komunikasi 
 Infrastruktur sosial 
 Produktivitas-Efisiensi-Return To Scale 

 
Pembangunan komunitas Existing Condition 

 
Metode solusi 

 Partisipasi masyarakat dalam pembangunan 
 Kelembagaan masyarakat 
 Pola partisipasi masyarakat 

Perencanaan fisik Existing Condition 
 
Metode solusi 

 Optimalisasi penggunaan lahan untuk 
pembangunan 

 Kejelasan batas kelayakan penggunaan lahan 
untuk pembangunan (status lahan) 

 Maksimasi aksestibilitas transportasi ke tempat 
pemukiman 

 Sebaran lahan huni 
 Rasionalisasi distribusi sosial ekonomi pada 

pusat-pusat pertumbuhan/ pusat kegiatan 
wilayah 

 Pola investasi fisik dalam pembangunan  
 Kondisi lingkungan 

 



5. Acuan kebijakan:  

a. Dokumen perencanaan di tingkat provinsi. 

b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Garut. 

c. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Garut. 

6. Keuangan Daerah  

a. Pembiayaan Daerah (Expenditure Assignment) 

b. Pendapatan Daerah (Revenue Assigment) 

c. Kapasitas Fiskal dan Fiscal Effort 

 



BAB III 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut 

yang selama ini diterapkan. 

2. Merumuskan konsep pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut di masa 

mendatang. 

 

3.2 Kontribusi Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemecahan masalah 

pembangunan, khususnya yang menyangkut pengembangan potensi pembangunan di 

Kabupaten Garut bagian selatan. Secara khusus, luaran (output) dari kegiatan penelitian 

ini berupa: 

1. Evaluasi kebijakan pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut yang memuat 

identifikasi dan analisis kendala dan tantangan pembangunan di bagian selatan 

Kabupaten Garut.  

2. Rencana pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut yang dapat diolah sebagai 

bahan masukan untuk merumuskan dokumen perencanaan pembangunan bagian 

selatan Kabupaten Garut. 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan penelitian ini dilakukan melalui kajian kebijakan terhadap berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam skala nasional maupun lokal 

guna memperoleh gambaran tentang arah pengembangan wilayah selatan Kabupaten 

Garut. Selain itu, juga dilakukan pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang memuat 

program dan kegiatan serta alokasi dana dan pelaksana program dan kegiatan di wilayah 

selatan Kabupaten Garut. Selanjutnya analisis diarahkan untuk memproyeksikan program 

dan kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan di masa mendatang untuk mendukung 

pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut.   

 Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik yaitu pengumpulan data sekunder 

dan data primer. Pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan terdiri dari: 

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kabupaten Garut. 

2. Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Garut. 

3. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Garut. 

Pengumpulan data primer dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Garut yang terkait dengan perencanaan 

pembangunan, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten 

Garut, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan 



Kabupaten Garut, serta unsur pelaku usaha, yakni Gabungan Pengusaha Seluruh 

Indonesia (Gapensi) Cabang Garut, dan Kadin Daerah Garut. 

 

4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, yang meliputi kegiatan-kegiatan 

sebagai berikut : 

No. Kegiatan Waktu 
1. Penyusunan proposal penelitian, studi 

pustaka, studi instrumen penelitian 
 

1 bulan 
2. Pengurusan perizinan, survei lapangan 2 bulan 
3. Evaluasi, pelaporan, penggandaan laporan, 

dan seminar 
 

3 bulan 
 Total 6 bulan 

 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Evaluasi Kebijakan Pengembangan Bagian Selatan Kabupaten Garut 

Kebijakan pengembangan wilayah Garut Bagian Selatan senantiasa diarahkan 

pada tiga aspek yang diharapkan dapat menjangkau seluruh sektor pembangunan, yaitu 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan berusaha, serta menjaga 

pembangunan agar tetap berjalan secara berkesinambungan (sustainable development).  

Hal ini didasarkan pada konsep pengembangan wilayah yang tidak hanya meningkatkan 

ekonomi masyarakat, tetapi lebih pada merupakan suatu proses perbaikan tatanan sosial, 

ekonomi, politik  dan kesejahteraan masyarakat yang langgeng (sustainable welfare). 

Untuk itu, konsep pengambangan Wilayah Garut Selatan senantiasa diarahkan bagaimana 

menciptakan suatu perbaikan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan 

potensi yang dimilikinya. 

Kebijakan mengurangi disparitas pembangunan wilayah tertinggal memang 

diambil untuk mengantisipasi kecenderungan yang berkembang saat ini, yaitu semakin 

gencarnya isu politik dari DPRD untuk memekarkan Kabupatern Garut menjadi dua, 

yakni utara dan selatan. Hal ini disebabkan kurang meratanya pembangunan. 

Perencanaan pembangunan wilayah selatan yang tergabung dalam perencanaan 

pembangunan Kabupaten Garut secara umum sudah selaras dengan perencanaan 

pembangunan baik provinsi ataupun pusat, yang sudah diharuskan sesuai dengan UU No. 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta UU No. 17 



Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahkan dalam penyusunan kegiatan 

pembangunan pun harus sesuai dengan Permendagri No. 13 tahun 2006. 

Visi Pemerintah Kabupaten Garut dalam pembangunan Kabupaten Garut wilayah 

selatan mengacu pada visi Kabupaten Garut yaitu ”Pengarusutamaan Pembangunan 

Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Guna mempercepat Pencapaian Visi 

Garut Tahun 2009”, yang diterjemahkan dalam misi mengurangi disparitas pembangunan 

antar wilayah di Kabupaten Garut. Berdasarkan visi dan misi tersebut, pengembangan 

wilayah selatan Kabupaten Garut diarahkan pada visi “Pengarustamaan Kesejahteraan 

Masyarakat Wilayah Garut Selatan Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasiskan 

Pertanian dan Pariwisata”. Untuk mencapai visi pengembangan wilayah Garut Selatan 

tersebut di atas, maka misi yang akan diwujudkan adalah sebagai berikut: 

a. Pengembangan sistem penataan ruang yang mendukung pengembangan 

ekonomi lokal berbasiskan pertanian, kelestarian lingkungan, serta pariwisata 

di Wilayah Garut Selatan 

b. Pengembangan wilayah yang berjenjang, sinambung untuk mendukung 

jaringan kerja ekonomi kerakyatan yang multi skala. 

c. Pengembangan kebijakan pembangunan yang kondusif bagi pengembangan 

ekonomi yang berbasiskan pertanian dan kepariwisataan di Wilayah Garut 

Selatan. 

d. Pengembangan sistem ekonomi wilayah dan kota yang memperkuat peran dan 

fungsi daerah-daerah di Wilayah Garut Selatan. 



e. Pengembangan wilayah Garut Selatan sebagai kawasan wisata laut yang 

lestari. 

Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Garut dalam pengembangan wilayah 

selatan dengan mempertimbangkan kondisi wilayah maka kebijakannya yaitu, 

mengembangkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dalam rehabilitasi lahan kritis, 

pencegahan dan penanggulangan bencana alam, meningkatkan kemampuan dan 

produktivitas usaha melalui optimalisasi sumberdaya pertanian,  peternakan, perikanan 

dan sumberdaya kelautan berbasis agribisnis, meningkatkan sarana dan prasarana 

kepariwisataan guna mendorong daya tarik wisata serta pemerataan pelayanan 

pendidikan, pemerataan kualitas pelayanan kesehatan, keluarga berencana, melalui 

peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan pendidikan, pemuda, 

olahraga, kesehatan dan keluarga berencana yang bermutu. 

Untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran tersebut, Pemerintah 

Kabupaten Garut, khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 

telah menyusun kajian mengenai “Penyusunan Rencana Makro Pengembangan Wilayah 

Garut Selatan” yang isinya memuat tinjauan akademik mengenai arah dan rencana 

strategis yang terpadu dan menyeluruh serta mengakomodasi dan mempertimbangkan 

aspirasi masyarakat dalam kerangka pengembangan Wilayah Garut Selatan. Dalam hasil 

kajian ini, pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut menggunakan konsep 

pembangunan wilayah dengan memperhatikan aspek-aspek fisik, sosial, ekonomi, dan 

budaya.  

Titik berat pengembangan wilayah Garut Selatan menggunakan pendekatan 

pembangunan ekonomi lokal (local economic development). Pembangunan ekonomi 



lokal beranggapan bahwa pengembangan wilayah sangat ditentukan oleh tumbuhnya 

wiraswasta lokal yang ditunjang oleh struktur kelembagaan di wilayah tersebut, yang 

meliputi; industri, universitas, asosiasi kegiatan usaha, pemerintah daerah, pengusaha 

lokal, dan lain-lain. 

Wilayah Garut Selatan yang mencakup 16 kecamatan dan 125 desa, yaitu terdiri 

dari Kecamatan Talegong, Cisewu, Caringin, Bungbulang, Mekarmukti, Pakenjeng, 

Pamulihan, Cikelet, Banjarwangi, Cihurip, Cikajang, Singajaya, Pendeuy, Cisompet, 

Cibalong, dan Pameungpeuk, dengan luas wilayah hampir mencapai 192.962 Ha atau 

63% dari luas Kabupaten Garut.  

Tabel 5.1 

Cakupan Wilayah Garut Selatan 

 

Sumber: Bappeda Kabupaten Garut, 2005 



Wilayah Garut Selatan sebagian besar merupakan daerah pertanian baik berupa 

pertanian lahan basah maupun lahan kering. Wilayah Garut Selatan merupakan wilayah 

yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak berupa kesuburan tanah, air yang 

berlimpah, barang tambang, pemandangan alam yang indah, dan lain-lain. Di samping 

itu, sumber daya manusia cukup besar merupakan potensi yang harus diberdayakan untuk 

mengelola sumber daya alam yang melimpah tersebut. 

Penggunaan lahan di Wilayah Garut Selatan didominasi oleh kegiatan pertanian 

baik pertanian lahan basah maupun kering, kegiatan perkebunan dan kehutanan. Secara 

keseluruhan penggunaan lahan di Wilayah Garut Selatan dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.2 

Penggunaan Lahan di Kabupaten Garut bagian Selatan 

 

Sumber: Bappeda Kabupaten Garut, 2005 

 
Potensi Garut bagian selatan yang didominasi oleh sektor pertanian tidak hanya 

terlihat dari pola penggunaan lahan di kecamatan-kecamatan yang termasuk Garut bagian 

selatan. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Garut juga masih cukup 

tinggi, bahkan menjadi sektor utama penyumbang PDRB. PDRB Wilayah Garut Selatan 

masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu 58,40%, sedangkan sektor yang kedua 

terbesar adalah perdagangan sebesar 17,49%. Sesuai dengan karakteristik wilayah Garut 

Selatan, sektor pertanian masih menunjukkan peran sebagai salah satu sektor andalan 

dalam pembangunan ekonomi Wilayah Garut Selatan. Sektor ini telah berperan besar 



dalam pembangunan di Wilayah Garut Selatan, baik peran langsung terhadap 

pembentukkan Produk Domestik Bruto (PDB), penyediaan lapangan kerja, sumber 

pendapatan masyarakat, dan penciptaan ketahanan pangan, maupun peran tidak langsung 

melalui penciptaan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan dan hubungan 

sinergis dengan sektor lain. Namun demikian, perkembangan sektor ini belum 

menunjukkan kemajuan yang signifikan. 

Sebagai leading sector pengembangan wilayah selatan Garut, sektor pertanian 

menjadi sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan. 

Salah satu kebijakan sector pertanian adalah mengembangkan komoditas unggulan 

spesifik lokasi dan produk olahan melalui teknologi tepat guna dengan memperluas 

pemasaran antara lain melalui : 

a. Pembentukan pusat-pusat bisnis/ pengembangan kawasan sentra, promosi usaha, 

pengembangan kemitraan dan peluang akses pasar. Wilayah Garut Selatan 

merupakan daerah potensial pengembangan : 

1. Pangan : 

- Kacang Tanah : Bungbulang, Cibalong, Caringin, Pakenjeng, 

Mekarmukti, Pamulihan dan Cikelet 

- Padi Sawah : Pameungpeuk, Cisewu, Cibalong, Bungbulang, 

Pakenjeng, Cikelet dan Talegong 

- Ubi Kayu : Cibalong, Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet 

dan Cihurip 

- Jagung : Pamulihan, Peundeuy, Cikajang, Cihurip dan 

Pakenjeng 



- Kedelai : Cibalong, Cisompet, Peundeuy dan Cisewu 

 
2. Hortikultura : 

- Cabe : Cisewu, Talegong, Bungbulang, Cihurip, 

Banjarwangi dan Cikajang 

- Tomat : Cikajang 

- Kentang : Cikajang, Pamulihan 

- Pisang : Cisewu, Caringin, Bungbulang, Mekarmukti, 

Cikelet, Pameungpeuk, Cibalong, Cisompet, 

Peundeuy, Singajaya, Cihurip dan Pamulihan 

- Jeruk : Cikajang, Cisompet, Cikelet, Pakenjeng, 

Cibalong, dan Pameungpeuk 

- Manggis : Cisompet, Singajaya, dan Cihurip 

- Markisa : Talegong dan Peundeuy 

- Durian : Bungbulang 

 
3. Perkebunan : 

- Aren : Cisewu, Caringin, Talegong, Bungbulang, 

Pakenjeng, Cisompet, Cikajang, Cihurip dan 

Banjarwangi 

- Nilam : Talegong 

- Teh : Pamulihan, Pakenjeng, Peundeuy, Singajaya, 

Cikajang dan Banjarwangi 

- Kelapa : Pameungpeuk, Cibalong, Cikelet, Bungbulang 



dan Caringin 

- Karet : Cibalong 

- Tebu : Mekarmukti, Pakenjeng, Cikelet, 

Pameungpeuk dan Caringin 

- Cengkeh : Cikelet, Pameungpeuk, Cisompet, Cisewu dan 

Bungbulang 

- Kopi : Bungbulang, Pamulihan, Cikajang, Pakenjeng, 

Cihurip dan Talegong 

- Jambu Mete : Caringin 

- Jarak : Caringin, Mekarmukti dan Cikelet 

 
b. Penguatan permodalan bagi usaha produk yang memiliki prospek ekonomi, selain 

penguatan modal bagi usaha tani juga bagi agroindustri skala rumahan atau home 

industry seperti : 

- Sale Pisang 

- Keripik Pisang 

- Keripik Kentang 

- Penggilingan Minyak Nilam 

Penggunaan alat dan mesin pertanian yang sesuai teknologi tepat guna makin 

digalakan, penangkaran terutama untuk padi dikembangkan di Garut Selatan. 

Dalam bidang perindustrian dan perdagangan, arah kebijakan pengembangan Garut 

selatan adalah dengan meningkatkan produksi pertanian serta meningkatkan nilai tambah 

produknya. Kebijakan yang sementara ini diambil demi mewujudkan visi tersebut adalah 



dengan cara menambah proses produksi tersebut dengan adanya pengepakan dan 

pemasaran yang dibantu jalurnya oleh pemerintah. 

Laju pertumbuhan ekonomi warga Garut rata-rata pada umumnya yaitu 4,16 

dengan sektor yang paling tinggi yaitu pertanian. Dengan adanya pengembangan wilayah 

selatan ini diharapkan pula akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi warga wilayah 

selatan yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani. Kontribusi pengembangan 

wilayah selatan akan sangat besar terhadap PAD dan PDRB bila sektor pertanian dan 

perkebunan dapat dikembangkan dengan baik. Sebab diketahui pula PDRB garut dari 

sektor pertanian yaitu 52,16 %, dimana sebagian besar wilayah selatan merupakan lahan 

pertanian dan perkebunan. 

Kontribusi pengembangan wilayah Garut selatan terhadap peningkatan ekonomi 

masyarakat dikawasan tersebut sebenarnya memiliki potensi yang besar bila dikelola 

dengan baik. Misalnya bila kelompok usaha tani nya dibina dengan baik, serta diberi 

penerangan mengenai peningkatan nilai produksi. Tapi untuk sementara ini, sudah ada 

kelihatan pengaruhnya terhadap perkonomian. Faktor pendukungnya sebenarnya dengan 

memiliki  potensi yang dimiliki yaitu sumber daya alam yang besar merupakan modal 

bagi peningkatan produksinya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah sampai saat ini 

masyarakat belum mengerti/memahami semua tentang peningkatan nilai tambah 

produksi. 

Capaian pelaksanaan kebijakan tersebut sementara ini belum begitu optimal, 

kendala yang dihadapi yaitu masih terbatasnya anggaran yang tersedia serta kondisi 

topograpi dari wilayah selatan yang bervariasi. Bahkan di wilayah selatan banyak 



terdapat titik rawan bencana alam yang menyulitkan dalam pencapaian tujuan 

pembangunan yang optimal. 

Permasalahan pengembangan Wilayah Garut Selatan dipengaruhi oleh faktor 

eksternal dan internal wilayah. Faktor eksternal yang menjadi kendala pengembangan 

Wilayah Garut Selatan adalah wilayah selatan Jawa merupakan daerah tertinggal, 

sebagaimana dijelaskan oleh Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kompas, 3 

Juni 2004), bahwa selama ini penghasilan domestik regional bruto (PDRB) di wilayah 

utara dan tengah Jawa mencapai 88,63 persen, sedangkan dari selatan hanya 11,37 

persen. PDRB yang relatif rendah itu mengindikasikan tingginya tingkat kemiskinan di 

wilayah selatan. Selain itu, diungkapkan juga bahwa sepertiga penduduk Pulau Jawa 

tinggal di kawasan selatan. Jumlahnya berkisar 30 juta sampai 35 juta jiwa, namun 

sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. 

Faktor internal yang menjadi penghambatan pengembangan Wilayah Garut 

Selatan lainnya adalah: 

Pertama, kebijakan penetapan Wilayah Garut Selatan sebagai kawasan konservasi 

dan 80% kawasan lindung yang mengakibatkan wilayah ini relatif kurang berkembang. 

Kawasan lindung yang terdapat di Wilayah Garut Selatan meliputi kawasan hutan 

lindung (yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya), kawasan 

perlindungan setempat (sempadan sungai, pantai, atau sekitar situ/danau), kawasan suaka 

alam, cagar budaya dan taman nasional, pantai berhutan bakau dan terumbu karang serta 

kawasan yang diidentifikasi sebagai kawasan yang rentan terhadap kemungkinan bencana 

alam. Mengenai penetapan kawasan lindung di Wilayah Garut Selatan adalah sebagai 

berikut: 



Tabel 5.3 

Penetapan Kawasan Lindung di Wilayah Garut bagian Selatan 

 
Sumber: RTRW Kabupaten Garut, 2001 

Di luar kawasan lindung yang sudah ditetapkan, selebihnya diperuntukkan untuk 

pengembangan kawasan budidaya, khususnya untuk pertanian, industri, pertambangan, 

permukiman, sarana dan prasarana. 

Kedua, kondisi geografis wilayah yang pada umumnya merupakan daerah 

pegunungan dengan permukaan tanah yang memiliki kemiringan relatif curam, sehigga 

wilayah ini umumnya merupakan daerah labil. Akibat kondisi geografis itu pula, biaya 

pembangunan menjadi relatif lebih mahal. 

Ketiga, kurangnya prasarana dan sarana transportasi dan perhubungan terutama 

jaringan jalan. Kurangnya prasarana jaringan jalan ini mengakibatkan daerah menjadi 

terisolir, selain itu arus barang, jasa dan investasi baik keluar masuk wilayah maupun di 

dalam wiayah sendiri menjadi terhambat.  



Keempat, adanya kawasan-kawasan khusus seperti LAPAN yang membatasi 

pengembangan Wilayah Garut Selatan. 

Kelima, banyaknya perkebunan-perkebunan besar baik swasta maupun 

pemerintah yang masih dikuasi pemerintah pusat. 

Keenam,  wilayah Garut Selatan merupakan wilayah yang rawan bencana alam 

baik gerakan tanah/longsor maupun potensi terjadinya bahaya tsunami. 

Ketujuh, masalah dalam pengembangan Garut selatan saat ini yang dirasakan oleh 

pengusaha konstruksi adalah masih kurangnya program pemerintah Kabupaten Garut 

yang langsung berfokus dalam pembangunan konstruksi secara besar di wilayah garut 

selatan. Padahal kebutuhan pembangunan konstruksi fasilitas masyarakat sangat tinggi. 

Seperti halnya jalan penghubung antara Garut bagian tengah dengan selatan, yang saat ini 

kondisinya masih banyak yang memprihatinkan. 

Komitmen politik Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan wilayah 

selatan ini sudah diperlihatkan dengan ditetapkannya salah satu misi dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2009, yaitu mengurangi 

disparitas pembangunan antar wilayah, di mana wilayah selatan merupakan wilayah yang 

pencapaian IPM-nya rendah. Dukungan politik dari DPRD dalam pengembangan wilayah 

selatan ini juga besar. Karena dalam perumusan RPJMD juga melibatkan partisipasi dan 

sinkronisasi dengan DPRD. Dukungan dunia usaha dalam pengembangan wilayah selatan 

cukup besar, salah satu contohnya ada industri besar nasional yang menanamkan 

investasi di pertanian wilayah selatan sebagai penyedia bahan baku. 

Penilaian terhadap tingginya komitmen pemerintah daerah juga disampaikan oleh 

Kamar Dagang dan Industri Daerah Garut yang menyatakan bahwa dunia usaha sangat 



mendukung dalam upaya pengembangan Garut wilayah selatan, khususnya pengusaha 

konstruksi, baik dari Gapensi ataupun dari asosiasi lain yang justru sangat mengharapkan 

upaya pengembangan dari sisi konstruksi sebab, sarana dan prasarana seperti halnya jalan 

raya dan fasilitas umum lainnya dirasakan masih minim sekali di wilayah selatan. 

Komitmen politik dari Pemerintah Kabupaten Garut dalam pengembangan wilayah 

selatan ini memang sudah ada, hanya saja sampai saat ini dalam pelaksanaan program 

pembangunannya kurang melibatkan KADIN, serta tidak adanya data base program 

pembangunan perdagangan daerah, khususnya selatan. Misalnya dalam pengembangan 

produksi suatu komoditi yang kalau bisa harus ditetapkan lokasinya yang khusus, agar 

lebih mudah dalam pengawasannya. 

Penilaian sebaliknya tentang sinergitas antar unsur dalam pengembangan Garut 

bagian selatan justru dikemukakan oleh Gabungan Pengusaha Seluruh Indonesia 

(Gapensi) Cabang Garut yang menyatakan bahwa komitmen politik dari Pemerintah 

Kabupaten Garut mengenai pengembangan wilayah selatan kabupaten garut saat ini 

dirasakan masih kurang. Hal ini terlihat dengan masih kurangnya program pembangunan 

yang berasal dari pemda garut. Kebanyakan program merupakan dari pusat ataupun 

provinsi, misalnya pembangunan jalan lintas selatan. Menurut narasumber dari Gapensi, 

dukungan politik untuk pengembangan Garut selatan dari DPRD sebenarnya cukup 

bagus, tapi dukungan politik itu lebih banyak dipolitisasi untuk kepentingan para elit 

politik. Seyogyanya, wacana pengembangan Garut bagian selatan harus ditindaklanjuti 

dengan program pembangunan yang nyata, yakni dengan mendorong Pemerintah 

Kabupaten Garut untuk memfokuskan pembangunan khususnya konstruksi di wilayah 

selatan. 



Tingkat kemampuan tiap SKPD yang terlibat dalam pengembangan wilayah 

selatan cukup bervariasi hal ini disebabkan dengan alokasi anggaran yang berbeda pula 

besarannya. Namun untuk menanggulanginya, pemerintah kabupaten sudah 

mengusulkannya ke APBD provinsi dan APBN. Ketersediaan sarana dan prasarana di 

wilayah selatan Kabupaten Garut masih kurang, sehingga hal ini menghambat pula 

percepatan pertumbuhan laju pembangunan di berbagai sektor. Namun kemudian 

diharapkan dengan selesainya jalur transportasi Jawa Barat Selatan, bisa memperlancar 

mobilitas ekonomi masyarakat, yang juga akan mendorong percepatan pembangunan 

wilayah selatan. 

 

 

5.2 Konsep Pengembangan Bagian Selatan Kabupaten Garut di Masa Mendatang 

Wilayah Garut Selatan dengan iklim tropis, curah hujan yang cukup tinggi, hari 

hujan yang banyak dan lahan subur serta ditunjang dengan banyaknya aliran sungai di 

bagian utara, menyebabkan sebagian luas wilayahnya dipergunakan untuk lahan 

pertanian. Garut Selatan, merupakan wilayah yang bergunung-gunung di mana lerengnya 

sangat curam relatif luas sehingga berdasarkan RTRW Provinsi ditetapkan 85% dari total 

kawasan dikategorikan sebagai kawasan lindung. Hal ini perlu menjadi pertimbangan 

bagaimana pola dan teknologi pertanian yang seyogianya digunakan yang dapat 

mengakomodir perlindungan lingkungan.  

Dalam perencanaan pengembangan wilayah yang dimaksud dengan sektor kunci 

tersebut ialah sektor-sektor yang paling efektif berperan sebagai motor penggerak dalam 

pengembangan wilayah (regional development engine) secara berkesinambungan 

(sustainability), yang pada intinya beranjak dari kemampuan sektor tersebut untuk 



berperan sebagai sektor pendorong dan penyangga pertumbuhan seluruh sektor lainnya 

dalam perekonomian. Oleh karena itu layak tidaknya suatu sektor menjadi andalan 

perekonomian daerah semata-mata tidak hanya ditujukan pada besarnya kontribusi 

langsung terhadap perekonomian daerah tetapi juga harus memperhitungkan kontribusi 

tidak langsungnya melalui keterkaitan antar sektor (intersectoral linkage), artinya apakah 

sektor tersebut mempunyal peranan besar untuk mendorong atau menyangga kegiatan 

produksi dari sektor-sektor yang lain. 

Konsep pengembangan Garut wilayah selatan di masa mendatang sesuai pula 

dengan fokus pembangunan Garut tahun 2008 misalnya, di mana pembangunan 

difokuskan pada pembangunan pedesaan yang berbasis pada pertanian, di mana diketahui 

pula sektor pertanian merupakan mayoritas mata pencaharian warga wilayah selatan serta 

merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Garut. 

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah selatan sangat baik sekali 

untuk segera dibangun. Contohnya dengan banyaknya perkebunan yang hasilnya 

dijadikan bahan baku industri besar nasional, Pemerintah Kabupaten Garut dapat 

memfasilitasinya dengan membangun gudang, atau industri/pabrik di wilayah selatan 

dengan bekerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan yang bersangkutan. 

Konsep pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut yang memadukan 

pembangunan sektoral dan kewilayahan dengan disusun dengan berbasis pada potensi 

lokal, yakni sektor pertanian sebagai sektor pendorong dan penyangga, dengan didukung 

oleh sektor-sektor lainnya, seperti industri, perdagangan, dan pariwisata. Dalam 

operasionalisasinya, konsep pengembangan Kabupaten Garut  bagian selatan diarahkan 

pada strategi-strategi sebagai berikut: 



Pertama, optimalisasi fungsi pusat pelayanan di wilayah Garut Selatan. Untuk 

mencapai tujuan pengembangan Wilayah Garut Selatan sebagai pusat agrobisnis di 

Kabupaten Garut, maka harus memiliki pusat-pusat pelayanan yang berfungsi secara 

optimal. Wilayah Garut Selatan telah memiliki tiga kecamatan potensial yang telah 

berfungsi sebagai pusat pelayanan.  Dengan meningkatkan pelayanan di tiga kecamatan 

(Cikajang, Pameungpeuk dan Bungbulang), maka akan dicapai cakupan pelayanan bagi 

Wilayah Garut Selatan dan sekitarnya. Pelayanan yang perlu menjadi prioritas adalah 

pemenuhan kebutuhan sarana kesehatan dan sarana perekonomian, yang terkait dengan 

pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan sarana kesehatan di wilayah Garut bagian 

selatan dihitung berdasarkan analisis skenario pengembangan penduduk dengan asumsi 

kebutuhan 1 unit Rumah Sakit adalah untuk 240.000 jiwa, sedangkan 1 unit Puskesmas 

untuk 120.000 jiwa dan 1 Unit Balai Pengobatan untuk 3.000 jiwa (Bappeda Kabupaten 

Garut, 2005).  

Berdasarkan hasil analisis, maka jumlah kebutuhan untuk sarana kesehatan di 

Wilayah Garut bagian selatan secara keseluruhan adalah seperti terlihat pada tabel di 

bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 5.4 

Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan di Wilayah Garut Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bappeda Kabupaten Garut, 2005 

 
Kebutuhan sarana perekonomian merupakan salah satu penunjang dalam 

pengembangan kegatan perekonomian di wilayah Garut bagian Selatan. Sarana 

perekonomian dihitung dari skenario pengembangan penduduk dengan asumsi bahwa 1 

unit pasar adalah untuk 30.000 jiwa, 1 unit toko untuk 2.500 jiwa, 1 unit kios untuk 250 

jiwa, 1 unit bank untuk 30.000 jiwa dan 1 unit koperasi untuk 2.500 jiwa (Bappeda 

Kabupaten Garut, 2005).  

Dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian di Wilayah Garut Selatan, 

maka keberadaan sarana perekonomian harus tersebar di seluruh kecamatan untuk 

memberikan kemudahan dan pelayanan bagi penduduk setempat dan memberikan 

manfaat bagi perkembangan ekonomi di Wilayah Garut Selatan. Berdasarkan hasil 



analisis tersebut, maka kebutuhan sarana perekonomian sampai pada tahun 2010 di 

wilayah Garut bagian selatan adalah sebagai berikut: 

Tabel 5.5 

Analisis Kebutuhan Sarana Perekonomian di Wilayah Garut Selatan 

 

Sumber: Bappeda Kabupaten Garut, 2005 

Kedua, peningkatan kualitas jaringan jalan. Jaringan jalan merupakan elemen 

utama yang mendorong perkembangan suatu wilayah. Jaringan jalan yang ada sekarang 

dinilai masih kurang memadai untuk mendukung pergerakan masyarakat dan untuk 

distribusi hasil-hasil pertanian di Wilayah Garut Selatan. Selain itu jaringan jalan yang 

baik juga dapat mendukung tumbuh kembangnya objek-objek wisata di Wilayah Garut 

Selatan dapat lebih diakses dan akan lebih mudah berkembang. Pengembangan jalan 

poros desa merupakan salah satu strategi dalam pengembangan infrastruktur di wilayah 

Garut bagian selatan.  



Ketiga, peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas. Saat ini, penduduk di 

wilayah Garut bagian selatan memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah. Dengan 

meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah Garut bagian selatan diharapkan akan 

mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara tidak langsung.  Sementara itu, 

agar sektor pertanian dan pariwisata maju, juga perlu ditingkatkan fasilitas pendidikan 

dengan keahlian khusus, seperti sekolah menengah kejuruan dan sekolah tinggi yang 

bergerak di sektor pendidikan pertanian, perikanan dan pariwisata.  Elemen-elemen yang 

perlu menjadi perhatian dalam sasaran itu mencakup peningkatan jumnlah fasilitas 

pendidikan formal, peningkatan kualitas pengajar dan tenaga ahli, serta kualitas 

pendidikannya. 

Kebutuhan sarana pendidikan di Wilayah Garut Selatan dihitung berdasarkan 

analisis skenario pengembangan penduduk dengan asumsi kebutuhan 1 unit Taman 

Kanak-kanak (TK) dalah untuk 1.000 jiwa, 1 unit Sekolah Dasar (SD) untuk 6000 jiwa, 1 

unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk 25.000 jiwa, 1 unit Sekolah Menengah 

Umum (SMU) untuk 30000 jiwa, 1 unit Perguruan Tinggi (PT) untuk 70.000 jiwa dan 1 

unit Pondok Pesantren (Ponpes untuk 30000 jiwa) (Bappeda Kabupaten Garut, 2005). 

Hasil analisis menunjukkan di wilayah Garut bagian selatan seluruh kecamatan 

membutuhkan sarana pendidikan seperti TK, SD, SMP dan SMU. Sedangkan sarana 

pendidikan Perguruan Tinggi (PT) kebutuhannya tidak lagi setiap kecamatan, tetapi lebih 

pada skala pelayanan yang lebih besar yaitu tingkat Kabupaten. Secara keseluruhan 

jumlah kebutuhan sarana pendidikan di Garut bagian selatan sampai pada tahun 2010 

adalah seperti terlihat dalam tabel di bawah ini: 

 



Tabel 5.6 

Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan di Wilayah Garut Bagian Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bappeda Kabupaten Garut, 2005 

 
Keempat, pengembangan sektor pertanian melalui konsep agribisnis dan 

agroindustri. Peningkatan kualitas dan kuantitas sektor pertanian sangat dubutuhkan 

dalam pengembangan ekonomi yang berbasis sektor pertanian. Karena, sektor ini akan 

sangat dibutuhkan perannya dalam kontribusi ekonomi, langsung atau tidak langsung. 

Peningkatan kualitas dan kuantitas pertanian di Wilayah Garut Selatan dapat dilakukan 

melalui program agribisnis dan agroindustri. Pengembangan sektor pertanian ini tidak 

hanya berorientasi pada produktivitas, tetapi harus dilihat juga aspek nilai tambahnya. 

Untuk itu maka perlu diterapkan strategi pengembangan sektor pertanian melalui 

pendekatan konsep agribisnis dan agroindustri. 



Karena keterbatasan lahan untuk budidaya, pengembangan sektor pertanian di 

Wilayah Garut Selatan perlu dilakukan inovasi spesifik agar fungsi perlindungan dan 

peningkatan produktivitas lahan bisa berjalan searah. Salah satu pilihan adalah 

mengembangkan sistem agroforestry dan atau pertanian terpadu dengan sistem zero 

waste. 

Pengembangan agribisnis dan agroindustri ini diharapkan dapat memberikan nilai 

tambah produk pertanian di Wilayah Garut Selatan. Sehingga Nilai Tukar Petani (NTP) 

sebagi salah satu indeks kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Dalam upaya 

pengembangan agribisnis dan agroindustri ini, maka ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan yaitu antara lain: (a) penetapan produk pertanian unggulan dalam 

mendukung kegiatan agribisnis dan agroindustri; dan (b) menciptakan sentra-sentra 

pemasaran di Wilayah Garut Selatan berdasarkan tingkat pelayanannya (ordo kota).  

Selain itu, juga perlu diupayakan penciptaan pangsa pasar produk pertanian baik 

dalam lingkup regional maupun nasional. Salah satu aspek yang diperhatikan dalam 

penciptaan pangsa pasar produk pertanian adalah dengan penetapan sentra-sentra 

pemasaran produk pertanian. Dengan pengembangan sentra pemasaran ini diharapkan 

dapat menciptakan pangsa pasar yang jelas bagi para petani dalam pemasaran produk 

pertaniannya. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu juga ditetapkan titik tumbuh 

wilayah sebagi pusat pertumbuhan Wilayah Garut Selatan. Berdasarkan hasil analisa, 

maka menetapkan tiga kecamatan yaitu Bungbulang, Pameungpeuk dan CIkajang sebagai 

titik tumbuh daerah Wilayah Garut Selatan. 

Kelima, pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang potensial. Di 

Wilayah Garut Selatan terdapat banyak objek wisata yang potensial untuk dikembangkan. 



Namun demikian, potensi ini belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi 

pertumbuhan ekonomi Wilayah Garut Selatan. Untuk itu, pengelolaan sektor pariwisata 

ini harus dikelola dengan melibatkan pihak-pihak investor sehingga dapat lebih 

berkembang dan menarik para pengunjung. Strategi promosi dan pembangunan akses 

adalah hal yang paling penting untuk dilakukan guna menarik pihak investor. Penetapan 

objek wisata unggulan ini diharapkan dapat memberikan arah pengembangan 

kepariwisataan yang jelas dan terarah agar dapat memberikan bangkitan (miltiplier effect) 

terhadap pengembangan sektor lainnya. Penetapan objek wisata unggulan lebih diarahkan 

pada objek-objek wisata yang relatif telah tumbuh dan memiliki prospek pertumbuhan 

yang besar dengan dukungan potensi wilayahnya. 

Pergeseran preferensi masyarakat modern dalam menikmati hiburan dari gaya 

perkotaan ke wisata alam, sebenarnya memberi peluang yang sangat besar untuk 

pengembangan wisata alam Garut Selatan. Belum lagi kepemilikan budaya lokal seperti 

masyarakat kampung Dukuh bisa memberikan variasi yang elegant dalam paket wisata 

Garut Selatan. Dengan berkembangnya sektor wisata tersebut secara langsung sektor 

perdagangan, hotel dan restoran akan berkembang. 

Dalam menentukan objek-objek wisata didasarkan pada analisis faktor-faktor 

berikut: (a) kondisi alam, yaitu keadaan fisik dasarnya yang meliputi topografi, geologi 

dan iklimnya; (b) daya tarik wisata yang sejenis dan pengelompokkan objek-objek 

wisata, baik yang sudah berkembang maupun belum; (c) dukungan sarana-prasarana 

penghubung (aksesibilitas) dalam rangka mempermudah pencapaian antara objek wisata; 

serta (d) penetapan objek wisata yang berfungsi sebagai kutub pertumbuhan pada suatu 

wilayah untuk dapat menarik tumbuhnya objek wisata yang ada di sekitarnya. 



Keenam, pengelolaan fungsi kawasan lindung. Untuk menjaga kelestarian 

lingkungan dan juga menghindari kerusakan alam akibat dari ulah manusia, maka 

terpeliharanya fungsi kawasan lindung merupakan hal yang mutlak harus dilakukan. 

Dalam rangka mencapai tujuan sebagai pusat agribisnis dan pariwisata, maka wilayah 

Garut bagian selatan sebagai wilayah rawan bencana harus memperhatikan fungsi 

wilayah konservasi untuk menekan kemungkinan terjadinya bencana seminimal 

mungkin.  

Selain strategi-strategi di atas, dalam rangka mempercepat pengembangan 

Wilayah Garut Selatan dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dalam 

penusunan kebijakan pembangunan baik antar Pemerintah Daerah maupun antara 

Pemerintah Daerah dengan Pusat. Melalui koordinasi dan kerjasama ini diharapkan dapat 

dihasilkan suatu program pembangunan yang bersinergis, terpadu dan terarah, sehingga 

dapat memacu akselerasi pembangunan khususnya di Wilayah Garut Selatan. 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan sejumlah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemerintah Kabupaten Garut telah menunjukkan komitmen politik yang cukup kuat 

dalam hal pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut, sebagaimana terlihat dari 

dibuatnya kebijakan strategis tentang pengembangan wilayah selatan Garut dan 

dimuatnya arah pengembangan wilayah selatan Garut dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah periode 2006-2009. Namun, pelaksanaan kebijakan ini 

belum optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain kapasitas 

kelembagaan pemerintah daerah yang relatif beragam sehingga belum tercapai 

sinergitas dalam pelaksanaan kebijakan dan program di wilayah selatan Kabupaten 

Garut. Selain itu, kendala dana yang masih sangat terbatas, khususnya untuk 

pengembangan infrastruktur transportasi, masih menyulitkan Pemerintah Daerah 

untuk merealisasikan kebijakan strategis yang dibuatnya, termasuk dalam upaya 

menarik minat investasi di wilayah selatan Kabupaten Garut yang terkendala bukan 

hanya oleh minimnya fasilitas infrastruktur, tapi juga oleh status wilayah tersebut 

sebagai kawasan konservasi non budidaya. 

2. Konsep pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut di masa mendatang disusun 

dengan memadukan pembangunan sektoral dan kewilayahan dengan berbasis pada 

potensi lokal, yakni sektor pertanian sebagai sektor pendorong dan penyangga, 



dengan didukung oleh sektor-sektor lainnya, seperti industri, perdagangan, dan 

pariwisata. Melalui konsep ini, diharapkan potensi sektor agribisnis dapat 

dikembangkan secara optimal dengan tetap memperhatikan aspek kesinambungan 

pembangunan melalui pemeliharaan keseimbangan lingkungan hidup. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sejumlah rekomendasi yang dapat 

diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengembangan wilayah selatan 

Kabupaten Garut. Rekomendasi tersebut, antara lain: 

1. Pemerintah Kabupaten Garut perlu mensinergikan berbagai kebijakan mengenai 

pengembangan wilayah selatan Kabupaten Garut sebagai satu kesatuan kebijakan 

yang utuh mengenai pengembangan wilayah tersebut, antara lain dalam bentuk 

dokumen Rencana Strategis Pengembangan Kabupaten Garut bagian Selatan, 

sehingga memiliki dasar hukum yang lebih kuat. 

2. Kebijakan anggaran berbasis kompetitif dan prestasi, sesuai dengan indikator IPM, 

perlu dijadikan landasan utama Pemerintah Kabupaten Garut dalam memberikan 

alokasi dana bagi pengembangan wilayah kecamatan-kecamatan di Garut bagian 

selatan. Dengan demikian, dibutuhkan adanya sistem informasi Garut bagian selatan 

yang memuat potensi, kondisi eksisting, rencana program, time series, dan pelaksana 

sebagai bahan informasi bagi stakeholders yang memerlukan. 

3. Program dan kegiatan pengembangan wilayah Garut selatan harus dapat 

mengkombinasikan peranan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi bahkan 



pusat dalam penentuan strategi serta implementasi pengembangan dan pembangunan 

wilayahnya.   

4. Prioritas utama sinergitas program pengembangan wilayah Garut selatan meliputi: 

a. Melanjutkan pembuatan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Garut 

selatan; 

b. Penyiapan lembaga teknis yang secara khusus menangani pengembangan Garut 

selatan, yang beranggotakan SKPD terkait; 

c. Pemberdayaan ekonomi setempat (community based development, optimalisasi 

lahan dan re-management Sektor Pertanian); 

d. Karena sebagian besar wilayah Garut selatan ditetapkan sebagai kawasan lindung 

dan konservasi alam yang diharapkan memiliki fungsi lindung bagi wilayah 

lainnya, maka sektor kegiatan yang dapat dikembangkan meliputi: agrobisnis 

yang ramah lingkungan, industri pengelolaan hasil pertanian; dan sektor 

pariwisata, sedangkan eksploitasi sumber daya alam sektor pertambangan apabila 

akan dikembangkan harus disertai industri pengolahan hasil tambang di lokasi 

setempat. 

5. Agar sinergitas program berjalan efektif, diperlukan adanya evaluasi dalam menilai 

relevansi perencanaan, proses dan hasil pelaksanaan pembangunan. Karena itu, 

dibutuhkan adanya sistem evaluasi pembangunan yang terpadu, baik dalam  

mengevaluasi perencanaan, program, pembiayaan, maupun kelembagaan. Sehingga, 

pelaksanaan program dan kegiatan dapat dievaluasi secara objektif dan proporsional.  
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INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA 
 

 
Mohon dilampirkan dokumen-dokumen terkait (Dokumen Perencanaan, Potensi Sumber 
Daya, RTRW, dll.) 
 
Informan:  
 
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut 
b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Garut 
c. Dinas Pertanian Kabupaten Garut 
d. Kadin Daerah Kabupaten Garut 
e. Gapensi Kabupaten Garut 
f. LSM terkait 
 
 
Pertanyaan 
 
1. Apa visi Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengembangkan bagian selatan Kabupaten 

Garut? 
2. Kebijakan apa saja yang sudah dibuat dalam rangka mewujudkan visi tersebut? 
3. Bagaimana tingkat capaian dari pelaksanaan kebijakan tersebut? Apa faktor pendukung 

dan penghambatnya? 
4. Apa permasalahan yang paling krusial dalam pengembangan bagian selatan Kabupaten 

Garut? 
5. Upaya apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan 

tersebut? 
6. Sejauhmana kebijakan tersebut dapat menjangkau seluruh sektor yang terkait? 
7. Berapa alokasi anggaran bagi pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut selama 5 

tahun terakhir? 
8. Bagaimana persentase pengalokasian anggaran tersebut per sektor? 
9. Bagaimana kontribusi pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut terhadap PAD? 
10. Bagaimana kontribusi pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut terhadap PDRB? 
11. Bagaimana kontribusi pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut terhadap 

peningkatan ekonomi masyarakat di kawasan tersebut? 
12. Bagaimana komitmen politik Pemerintah Daerah untuk mengembangkan bagian selatan 

Kabupaten Garut? 
13. Bagaimana dukungan politik dari DPRD untuk mengembangkan bagian selatan 

Kabupaten Garut? 
14. Bagaimana dukungan dunia usaha untuk mengembangkan bagian selatan Kabupaten 

Garut? 
15. Apakah ada fasilitasi dari Pemerintah Provinsi? Dalam bentuk apa? Bila tidak, mengapa? 
16. Apakah ada fasilitasi dari Pemerintah Pusat? Dalam bentuk apa? Bila tidak, mengapa? 
17. Bagaimana dukungan masyarakat untuk mengembangkan bagian selatan Kabupaten 

Garut? 
18. Apakah kebijakan dan program pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut sudah 

mengadopsi nilai-nilai lokal? Apa saja kebijakan dan program yang mengadopsi nilai-
nilai lokal tersebut? 

19. Apakah kebijakan dan program pengembangan bagian selatan Garut telah dapat 
mengantisipasi kecenderungan yang berkembang di masa kini dan mendatang? 



20. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten untuk mengantisipasi 
kecenderungan yang berkembang? 

21. Bagaimana keterkaitan rencana pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut dengan 
kebijakan perencanaan regional (provinsi) dan nasional? 

22. Lembaga mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan bagian 
selatan Kabupaten Garut? 

23. Bagaimana pembagian peran di antara lembaga-lembaga tersebut? 
24. Bagaimana tingkat pemahaman lembaga-lembaga tersebut terhadap visi pengembangan 

bagian selatan Kabupaten Garut? 
25. Bagaimana komitmen kelembagaan dibentuk dalam rangka mencapai visi pengembangan 

bagian selatan Kabupaten Garut? 
26. Apakah koordinasi di antara lembaga-lembaga tersebut sudah berlangsung efektif? Apa 

faktor pendukung dan penghambatnya? 
27. Bagaimana tingkat kemampuan lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan 

kebijakan pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut? 
28. Apa kendala yang terkait dengan kapasitas kelembagaan untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut? 
29. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengatasi kendala-

kendala tersebut? 
30. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mengembangkan 

bagian selatan Kabupaten Garut? 
31. Apa kendala yang terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana? 
32. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? 
33. Bagaimana konsep pengembangan bagian selatan Kabupaten Garut di masa mendatang? 

 
 
 

Terima Kasih 
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