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BAB 3

TINJAUAN LOKASI DAN OBYEK PERANCANGAN

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Flores Timur

3.1.1 Geografis

Flores Timur merupakan sebuah kabupaten kepulauan yang

terdiri dari pulau-pulau kecil dan besar. Luas wilayah Kabupaten Flores

Timur adalah 5.983,38 km2
, yang terdiri dari luas daratan 1.812,85 km2

(31% luas wilayah) dan luas lautan 4.170,53 km2 (69% luas wilayah).

Secara geografis Kabupaten Flores Timur terletak antara 8° 04’-8° 40”

LS dan 122° 38”-123° 20” BT dengan batas-batas wilayah sebagai

berikut:

a) Sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores

b) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sawu

c) Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lembata

d) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sikka.

3.1.2 Administratif

Gambar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Flores Timur
Sumber: (Bappeda Kab. Flores Timur Dalam Angka 2012)
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Kabupaten Flores Timur berdiri pada tahun 1958 berdasarkan

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-

daerah Tingkat II dalam wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat,

dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1958

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1655); dengan pusat pemerintahan di Kota Larantuka. Pada tahun 2005.

Secara administratif Kabupaten Flores Timur terdiri dari 13

wilayah kecamatan, 196 desa dan 17 kelurahan. Pada tahun 2006,

sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2006 dan Nomor 12 Tahun 2006,

wilayah administrasi Kabupaten Flores Timur berubah menjadi 19

kecamatan, 219 desa dan 17 kelurahan, Flores Timur Daratan: 8

kecamatan, 64 desa dan 14 kelurahan, Pulau Adonara: 8 kecamatan,

119 desa dan 2 kelurahan, Pulau Solor: 3 kecamatan, 36 desa dan 1

kelurahan.

3.1.3 Topografi dan Geologi

Daratan Flores Timur memiliki tingkat kemiringan lahan di atas

12%; daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata di atas 100 m, dan

memiliki tekstur tanah antara kasar dan sedang. Jika dilihat dari kondisi

geologisnya, Kabupaten Flores Timur terbentuk dari endapan pantai

(alluvial), batuan sedimentasi (undak pantai, batuan gamping tufaan,

batuan gamping berlapis, tufa dasitan, batu gamping, formasi bari,

formasi naga panda), batuan gunung api (hasil gunung api muda, hasil

gunung api tua, batuan gunung api, batuan gunung api tua, formasi

kiro), batuan terobosan (grandiroit, batuan terobosan diroit, batuan

terobosan andesit, dan batuan terobosan dasit).

3.1.4 Morfologis

Secara morfologis, wilayah Flores Timur tersusun atas 28 (dua

puluh delapan) bentuk lahan (lands form). Kondisi iklim di sebagian

besar wilayah Kabupaten Flores Timur termasuk tropis yang

dipengaruhi oleh musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan

tahunan tidak merata di seluruh wilayah dengan rata-rata curah hujan

per tahun 1.263,4 mm/tahun.
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3.1.5 Agama

Penduduk Kabupaten Flores Timur lebih banyak menganut agama

katolik yang dipengaruhi oleh sejarah yang sangat kental di masa

lampau dengan penyebaran bangsa asing khususnya Bangsa Portugis.

Penduduk yang beragama katolik sebanyak 79%, 20% islam, dan 1%

terbagi kedalam protestan, hindu, dan budha dari jumlah penduduk

232.605 jiwa.

3.1.6 Sosial Budaya

Pada dasarnya kondisi sosial budaya masyarakat Kabupaten

Flores Timur telah membentuk pola-pola kemasyarakatan dan

komunitas serta kondisi sosial budaya dari berbagai suku bangsa.

Kelompok-kelompok suku yang mendiami Larantuka telah

mengidentifikasikan diri dengan teritori huniannya sebagai bagian dari

identitas diri. Kelompok-kelompok tersebut merupakan suku-suku asli

yang tersebar di seluruh pelosok Flores Timur dan suku-suku pendatang

yang sudah sejak dulu telah tinggal dan menetap di Flores Timur, yakni

sejak jaman Portugis.

Dari gambaran umum diatas, maka telah terlihat jelas bahwa

Flores Timur dan masyarakatya tidak dapat dipisahkan satu dengan

lainnya. Masyarakt dengan teritorinya terjalin dalam satu hubungan

mistis dan karenanya saling berpengaruh. Manusia terikat pada

teoritinya dan teoriti merupakan bagian dari jati diri penghuninya.

Pandangan demikian adalah pandangan yang bersifat monisitis,

artinya antara alam dan manusia terjalin dalam suatu kesatuan kosmis

yang saling bergantung dan saling mempengaruhi.

3.2 Tinjauan Lokasi Perencanaan

3.2.1 Luas wilayah

Lokasi yang menjadi pusat perencanaan terdapat pada kelurahan

Weri dengan panjang = 150 m, lebar = 60 m, yakni luas = 9000 m².

Dalam RUTRK Kabupaten Flores Timur lokasi ini terdapat pada BWK

II dengan berpusat pada kelurahan Pukentobi Wangibao, wilayah ini
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meliputi kelurahan Pukentobi Wangi Bao, kelurahan Sarotari dan

kelurahan Weri.

3.2.2 Lokasi  Perencanaan

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi pusat perencanaan

terdapat pada Wilayah BWK II Larantuka. Dalam RUTRK Kabupaten

Flores Timur lokasi ini berpusat pada kelurahan Weri.

Gambar 3.2 Lokasi Perencanaan
Sumber: (Google Earth.com, 06 Agustus 2016)


