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Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tentang Potensi fisik dan non fisik 

yang dimiliki kecamatan Gido sebagai ibukota pemerintahan kabupaten Nias. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kecamatan Gido. Sampel dalam 

penelitian ini adalah potensi fisik dan non fisik yang dimiliki Kecamatan Gido 

sebagai Ibukota Kabupaten Nias. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan 

adalah dengan cara studi dokumen dan wawancara kepada Informan. Tekhnik 

analisa data yang digunakan adalah tekhnik analisis deskriptif.  

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Kecamatan Gido memiliki banyak 

potensi sebagai Ibukota pemerintahan Kabupaten Nias. Potensi yang dimiliki 

Kecamatan Gido terdiri dari Potensi fisik dan Potensi Nonfisik. Potensi fisik 

yang terdapat di Kecamatan Gido untuk menjadi ibukota Pemerintahan 

Kabupaten Nias antara lain  : tersedianya lahan pembangunan kantor-kantor 

yang dihibahkan oleh masyarakat kecamatan Gido yang terdapat di Desa Hilizoi 

dan Desa Hiliweto ; terdapat banyak sumber mata air yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber air bersih ; kondisi topografi Kecamatan Gido secara umum 

relatif datar atau tingkat kemiringan lereng yang rendah dan berada di daratan 

yang relatif tinggi, sehingga lokasi-lokasi tersebut relatif cukup aman dari 

bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. Sedangkan potensi nonfisik 

yang terdapat di Kecamatan Gido untuk menjadi ibukota Pemerintahan 

Kabupaten Nias antara lain: sumber daya manusia yang terdapat di Kecamatan 

Gido masih membutuhkan peningkatan untuk menbangun dan mengembangkan 

daerah kecamatan Gido sebagai Ibukota pemerintahan Kabupaten Nias ; kondisi 

Aksesibilitas yang mendukung karena wilayah yang strategis untuk menjangkau 

kecamatan yang lain diwilayah Kabupaten Nias dan juga strategis untuk 

menjangkau kabupaten disekitar wilayah kepulauan Nias. Sedangkan kondisi 

jalan masih terdapat jalan yang dalam kondisi buruk yang menghubungkan desa 

dengan ibukota Kecamatan Gido ; tersedianya fasilitas umum diwilayah 

Kecamatan Gido diantaranya : Pasar tradisional, kantor BRI cabang Gido, KSP3 

Nias cabang Gido, kantor Dinas pertanian, kantor dinas kelautan dan perikanan, 

badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, kantor pos, kantor dinas 

pemuda olahraga kebudayaan dan pariwisata. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah Kecamatan Gido 

memiliki potensi fisik dan potensi nonfisik sebagai ibukota Pemerintahan 

Kabupaten Nias, potensi yang dimiliki didukung dengan tersedianya lahan yang 

dihibahkan oleh masyarakat untuk pembangunan fasilitas pemerintahan Ibukota 

pemerintahan, letak wilayah Kecamatan Gido yang strategis menjadi modal dalam  

pembangunan daerah kabupaten Nias menuju daerah yang maju dan berkembang. 

 


