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ABSTRAK 

Mengingat pentingnya peran dan fungsi pusat pemerintahan dalam mendukung 

perkembangan ekonomi dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis variasi 

spasial tingkat perkembangan dan daya dukung wilayah di Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 

serta menentukan dan mengevaluasi wilayah kecamatan yang paling layak sebagai Ibukota 

Kabupaten Madiun. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan keruangan dan kompleks 

wilayah. Metode yang digunakan yaitu evaluasi sumatif. Perkembangan Kabupaten Madiun 

dianalisis dengan tiga indikator utama yaitu : (1) ekonomi dan demografi; (2) aksesibilitas, 

transportasi dan komunikasi; dan (3) pelayanan sosial ekonomi. Sedangkan Daya dukung dianalisis 

melalui analisis kawasan lindung dan analisis daya dukung lahan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkambangan di Kabupaten Madiun cukup baik, dimana 

wilayah yang masuk dalam klasifikasi maju pada tahun 2004 hanya tiga kecamatan sedangkan  yang 

masuk klasifikasi berkembang dan tertinggal ada enam kecamatan. Namun pada tahun 2009 wilayah 

yang masuk klsifikasi maju menjadi empat kecamatan; lima kecamatan masuk klasifikasi 

berkembang; dan enam kecamatan yang masuk klasifikasi tertinggal. Perkembangan di Kabupaten 

Madiun terus berlanjut hingga tahun 2014 yang hanya ada tiga kecamatan dengan klasifikasi 

tertinggal; delapan kecamatan dengan klasifikasi berkembang dan empat kecamatan dengan 

klasifikasi maju. Analisis kawasan lindung menghasilkan wilayah yang memiliki daya dukung untuk 

pengembangan perkotaan hanya Kecamatan Kare dan Saradan dengan klasifikasi potensial. 

Sedangkan analisis daya dukung lahan menunjukkan semua wilayah di Kabupaten Madiun potensial 

untuk mendukung pengembangan perkotaan kecuali Kecamatan Dagangan, Gemarang dan Kare. 

Berdasarkan hasil penelitian, wilayah yang paling layak sebagai Ibukota Kabupaten Madiun 

adalah Kecamatan Dolopo. Terlepas bahwa Kecamatan Mejayan yang dipilih sebagai ibukota 

kabupaten pada tahun 2010, padahal perkembangan wilayahnya masuk dalam klasifikasi 

berkembang dari tahun 2005-2014. Mengingat peran penting dan fungsi pusat pemerintah, 

hendaknya pemerintah segera melakukan percepatan pembangunan terutama di Kecamatan Mejayan 

sehingga tujuan pemindahan pusat pemerintahan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan dapat segera terwujud, serta mampu menjadi pusat pertumbuhan dan merangsang 

perkembangan daerah sekitarnya. 

Kata kunci : tingkat perkembangan, daya dukung, evaluasi dan penentuan pusat pemerintahan 
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ABSTRACT 

Given the importance of the role and functions of the center of government in 

supporting economic growth and development. This research aims to : Analyze the spatial 

variation of the level of development and the carrying capacity of the area in Madiun District 

in 2005-2014 as well as determine and evaluate the most suitable sub-district as Capital region 

in Madiun District. The used approaching methods are Spatial Approaching and Complex 

Region. The used method is summative evaluation. The development of Madiun District was 

analyzed by three main indicators: (1) economy and demography; (2) accessibility, transport 

and communication; and (3) socio-economic services. While carrying capacity are analyzed 

through the analysis of protected areas and land capacity analysis.   

The results showed that the development is quite good in Madiun District, where the 

area was classified as advanced in 2004 only three sub-district while there are six sub-district 

classed as developed and underdeveloped. However, in 2009 the region entered the advanced 

classification become four sub-district; five sub-district classed as developed; and six sub-

district were classed as underdeveloped. Developments in Madiun District continued until 2014 

there were only three sub-district with underdeveloped classification; eight sub-district with 

developed classification and four sub-district with advanced classification. The analysis of 

protected area generate region that has support for the urban development of the sub-district 

only Kare and Saradan with potential classification, while the land capacity analysis shows that 

all regions in Madiun District have potential support to urban development, except the Sub-

district Dagangan, Gemarang and Kare. 

Based on the research results, the region of the most suitable as the Capital District in 

Madiun is Sub-district Dolopo. Despite that the Sub-district Mejayan chosen as capital in 2010, 

when the development of the region is classified as developed from year 2005 to 2014. Given 

the critical role and functions of the central government, the government should accelerate the 

development, especially in Sub-district Mejayan so that the move of center of the government 

to accelerate economic growth and development can be realized, as well as capable of being a 

center of growth and stimulate the development of the surrounding area. 

 

Keywords : level of development, capacity, evaluation and determination of the government 

center
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PENDAHULUAN 

Pemekaran wilayah di beberapa 

daerah di Indonesia banyak terjadi, 

namun pengembangan tersebut tidak 

diikuti dengan perencanaan yang 

matang. Sehingga masih ada beberapa 

daerah yang sampai puluhan tahun 

setelah pemekaran wilayah tidak 

memiliki pusat pemerintahan, karena 

pusat pemerintahanya masih berada di 

wilayah sebelum pemekaran. 

Kabupaten Madiun yang awal mula 

pusat pemerintahanya berada di Kota 

Madiun baru dilakukan pemindahan 

pada tahun 2010 padahal Kota Madiun 

sejak tahun 1950 sudah menjadi kota 

besar yang otonom dan terpisah dari 

Kabupaten Madiun melalui UU Nomor 

16 Tahun 1950. Untuk itu perlu 

diakukan penelitian apakah 

pemindahan pusat pemerintahan ke 

Kecamatan Mejayan dilakukan dengan 

pertimbangan yang baik atau hanya 

untuk kepentingan politik. 

Berdasarkan tiga fungsi Ibukota 

Kabupaten berkaitan dengan 

pembangunan Indonesia menurut 

Sarundajang (1997) dan empat fungsi 

dasar kota menurut Yunus (2005) serta 

mengingat peran penting dan fungsi 

ibukota kabupaten serta tujuan 

dilakukan pemindahan pusat 

pemerintahan Kabupaten Madiun yaitu 

untuk mendekatkan pelayanan kepada 

masyarakat serta mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan. seharusnya kecamatan 

yang dipilih sebagai Ibukota Kabupaten 

Madiun yaitu wilayah yang memiliki 

perkembangan dan daya dukung lebih 

baik dibandingkan kecamatan lain.  

Penelitian ini dilakukan terhadap 

perkembangan dan daya dukung 15 

wilayah kecamatan yang ada di 

Kabupaten Madiun. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu Menganalisis variasi 

spasial tingkat perkembangan dan daya 

dukung wilayah di Kabupaten Madiun 

tahun 2005-2014 serta menentukan dan 

mengevaluasi wilayah kecamatan yang 

paling layak sebagai Ibukota Kabupaten 

Madiun. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah metode evaluasi, 

apabila dirinci menurut jenisnya 

merupakan evaluasi sematif. Evaluasi 

sumatif yaitu evaluasi yang 

menekankan pada efektifitas 

pencapaian program berupa produk 

tertentu (Kidder, 1981 di dalam 

Sugiyono, 2013). Pendekatan yang 

digunakan yaitu pendekatan keruangan. 
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Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang diperoleh dari publikasi 

dokumen resmi Badan Pusat Statistik 

dan beberapa Instansi Pemerintah yang 

terkait, dengan cara menyalin dan 

mengkopi data yang berhubungan dan 

diperlukan di dalam melaksanakan 

penelitian. Selain itu untuk referensi 

tambahan juga digunakan situs resmi 

pemerintah, Undang-Undang dan 

sumber lain yang relevan. Data yang 

dikumpulkan sendiri meliputi data yang 

digunakan sebagai indikator 

perkembangan dan daya dukung 

wilayah di Kabupaten Madiun. 

Unit Analisis dalam penelitian ini 

yaitu Kecamatan, dimana wilayah yang 

akan diteliti meliputi 15 kecamatan 

yang ada di Kabupaten Madiun. 

Hasil penelitian ini yaitu variasi 

tingkat perkembangan dan daya dukung 

kecamatan-kecamatan yang ada di 

Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 

sebagai dasar untuk mengevaluasi 

penentuan pusat pemerintahan 

Kabupaten Madiun. Analisis yang 

digunakan untuk memperoleh hasil 

penelitian yaitu analisis nonspasial 

menggunakan skoring, matching, tabel, 

dan grafik serta analisis spasial 

menggunakan peta perkembangan dan 

daya dukung wilayah di Kabupaten 

Madiun. Selain itu analisis deskriptif 

juga digunakan untuk menjelaskan 

fenomena perkembangan dan daya 

dukung wilayah. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

1. Variasi Tingkat Perkembangan 

Wilayah 

Kabupaten Madiun terdiri dari 15 

kecamatan, dimana dari barat 

Kabupaten Madiun merupakan dataran 

rendah dan semakin ke timur 

merupakan dataran tinggi namun 

sebagian besar  wilayah di Kabupaten 

Madiun merupakan dataran rendah. 

1.1 Indikator Ekonomi dan 

Demografi Wilayah 

Pertumbuhan pendapatan 

perkapita atas dasar harga berlaku 

(ADHB) Kabupaten Madiun dari tahun 

2005 hingga tahun 2014 terus 

mengalami peningkatan dari tahun 

2004 sebesar 4,95 juta hingga tahun 

2014 mencapai 17,38 juta  dengan rata-

rata kenaikan 1,4 juta. Peningkatan 

tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu 

mencapai 3,05 juta dan peningkatan 

terendah terjadi pada tahun 2008 yaitu 

hanya 0,17 juta, berikut diagram 

pertumbuhan pendapatan perkapita 

tahun 2005 hingga tahun 2014 :   
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Gambar 1 Pertumbuhan Pendapatan Perkapita 

Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 

dan Olah Data Oleh Peneliti, 

2016   

Persentase pendapatan perkapita 

di Kabupaten Madiun menunjukkan 

bahwa wilayah yang memiliki 

persentase tertinggi dari tahun 2005-

2014 yaitu Kecamatan Saradan dengan 

persentase dikisaran 9 % pada tahun 

2005-2007 dan 10 % pada tahun 2008-

2014 kecuali pada tahun 2011 yang 

mencapai 11,12 %.  Wilayah dengan 

persentase terendah yaitu wilayah 

Kecamatan Kebonsari dengan 

persentase dikisaran 1 % pada tahun 

2005-2008 dan <1 % pada tahun 2009-

2014. 

Tren persentase pendapatan 

perkapita di Kabupaten Madiun dari 

tahun 2005-2014 menunjukkan 

peningkatan, meskipun beberapa 

wilayah mengalami penurunan seperti 

Kecamatan Kebonsari, Gemarang, dan 

Pilangkenceng.  

Kepadatan penduduk di 

Kabupaten Madiun secara keseluruhan 

mengalami fluktuasi dimana pola 

kepadatan penduduk dari tahun 2005 

hingga tahun 2014 membentuk empat 

kelompok yaitu; dari tahun 2005 

sampai tahun 2007 mengalami 

peningkatan yang rendah yaitu 

dikisaran 673 jiwa/Km2 pada tahun 

2005 dan terus naik hingga 681 

jiwa/Km2 pada tahun 2007; Kembanli 

mengalami peningkatan drastis menjadi 

761 jiwa/Km2 pada tahun 2008 sampai 

tahun 2010 tiap tahun kepadatanya 

hanya bertambah satu jiwa/Km2; 

kelompok ke tiga yaitu tahun 2011 dan 

2012 dimana setelah terjadi 

peningkatan dari tahun sebelumnya 

kepadatannya tetap yaitu 794 jiwa/Km2; 

terjadi penurunan hingga mencapai 

angka 706 jiwa/Km2 pada tahun 2013 

dan naik menjadi 713 jiwa/Km2 pada 

tahun 2014, namun tren kepadatan 

penduduk di Kabupaten Madiun 

mengalami kenaikan dengan jumlah 

rata-rata kenaikan empat jiwa/Km2  

setiap tahunya. 

 

Gambar 2 Perkembangan Kepadatan Penduduk 

Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014 
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Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 

2005-2014 dan Olah Data Oleh 

Peneliti, 2016 

Kepadatan penduduk pada 

masing-masing wilayah kecamatan di 

Kabupaten Madiun secara umum 

mengalami peningkatan. Kepadatan 

tahun 2005-2014 berada pada kisaran 

158-1.908 jiwa/Km2. Kepadatan 

tertinggi pada tahun 2005-2007 yaitu 

Kecamatan Jiwan, namun pada tahun 

2008-2010 Kecamatan Geger menjadi 

wilayah dengan kepadatan tertinggi 

karena terjadi peningkatan jumlah 

penduduk yang tinggi.  

Kondisi tersebut tidak bertahan 

lama karena pada tahun 2011 dan 2012 

Kecamatan Jiwan terjadi peningkatan 

jumlah penduduk yang tinggi, namun 

pada tahun 2013 mengalami penurunan 

drastis sehingga kepadatan tertinggi 

kembali berada di wilayah kecamatan 

geger hingga tahun 2014. Kepadatan 

penduduk terendah terjadi di 

Kecamatan Kare dari tahun 2005-2014, 

hal ini sangat wajar mengingat wilayah 

ini berada pada dataran tinggi dan 

sebagian besar wilayahnya merupakan 

kawasan lindung.  

Berbeda dengan Kecamatan 

Jiwan dan Geger yang sempat 

mengalami peningkatan drastis serta 

Kare yang merupakan wilayah dengan 

kepadatan terendah wilayah lain di 

kabupaten madiun meskipun 

mengalami fluktuasi dari tahun ke 

tahun namun trennya mengalami 

peningkatan. 

Migrasi penduduk di Kabupaten 

Madiun cukup tinggi dengan rata-rata 

migrasi nettonya mencapai 138 jiwa per 

tahun, sebagai daerah yang masih 

mengandalkan sektor pertanian sebagai 

mata pencarian utama maka tak heran 

jika lebih tinggi angka migrasi keluar 

dari pada migrasi masuk. Hal ini bisa 

dilihat dari migrasi netto 2009 hingga 

2010 namun tahun 2011 dan 2012 

mengalami kenaikan drastis menjadi 

29800 penduduk masuk Kabupaten 

Madiun dan 6115 penduduk juga masuk 

pada tahun 2012 namun mengalami 

penurunan kembali pada tahun 2013 

dan 2014 dimana pada tahun 2013 

migrasi netto -3031 dan pada tahun 

2014 hanya -1785 jiwa. 

 

Gambar 3 Migrasi Netto Kabupaten Madiun Tahun 

2005-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan 

Olah Data Oleh Peneliti, 2016 
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Data migrasi di Kabupaten 

Madiun hanya ada mulai  tahun 2009-

2014. Analisis data migrasi dan grafik 

di atas menunjukkan secara umum tren 

migrasi di Kabupaten Madiun 

mengalami penurunan, hanya pada 

tahun 2011 terjadi migrasi besar-

besaran. Wilayah kecamatan di 

Kabupaten Madiun yang lebih banyak 

didatangi penduduk yaitu Kecamatan 

Mejayan pada tahun 2009-2010 namun 

pada tahun 2011 Kecamatan Saradan 

menjadi wilayah yang paling banyak 

didatangi. Tahun 2013 Kecamatan 

Gemarang menjadi wilayah yang paling 

sedikit migrasi nettonya namun tahun 

2014 Kecamatan Balerejo menjadi 

wilayah dengan migrasi netto terbesar 

karena lebih banyak migrasi netto di 

Kecamatan Gemarang.  

Sedangkan wilayah yang 

cenderung paling banyak ditinggalkan 

penduduk dari tahun ketahun selalu 

berubah yaitu Kecamatan Sawahan 

pada tahun 2009, Saradan pada tahun 

2010, Mejayan pada tahun 2011, 

Madiun pada tahun 2012, Wungu pada 

tahun 2013 dan pada tahun 2014 yaitu 

Kecamatan Gemarang dan 

Pilangkenceng. 

Berdasarkan analisis data dan 

grafik perkembangan jumlah 

pendapatan perkapita, kepadatan 

penduduk dan migrasi netto Kabupaten 

Madiun, perkembangan  indikator 

ekonomi dan demografi pada masing-

masing Wilayah Kecamatan di 

Kabupaten Madiun menunjukkan tahun 

2005-2008 kecamatan dengan skor 

tertinggi yaitu Geger, serta Wungu. 

Tahun 2009-2012 skor tertinggi yaitu 

Geger, Dolopo, Wungu dan Jiwan. Skor 

tertinggi tahun 2013 yaitu Geger dan 

Dagangan sedangkan pada tahun 2014 

skor tertinggi yaitu Jiwan. 

Wilayah dengan skor terendah 

pada tahun 2005-2008 yaitu Kebonsari, 

Kare, Gemarang dan Sawahan. Pada 

tahun 2009-2010 skor terendah yaitu 

Kebonsari, Kare dan Sawahan. Tahun 

2011 skor terendah yaitu Kare 

sedangkan tahun 2012 nilai terendah 

yaitu Gemarang, Saradan, Madiun dan 

Sawahan. Skor terendah tahun 2013 

yaitu enam meliputi Kecamatan 

Kebonsari, Kare, Gemarang, 

Pilangkenceng, Madiun dan Sawahan 

dan tahun 2014 kecamatan dengan skor 

terendah yaitu Gemarang. 

1.2 Indikator Aksesibilitas, 

Transportasi Dan Komunikasi 

Kepadatan jalan di Kabupaten 

Madiun dari tahun 2005 hingga tahun 

2014 secara keseluruhan hanya 

mengalami perubahan sekali yaitu pada 

tahun 2007, dimana pada tahun 2005-

2007 kepadatan jalan di Kabupaten 
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Madiun hanya 0,93 kemudian 

dilakukan pembangunan jalan pada 

tahun 2008 sehingga kepadatan jalanya 

meningkat menjadi 0,99 hingga tahun 

2014. 

 

Gambar 4 Perkembangan kepadatan jalan di  

Kabupaten Madiun tahun 2005-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 

dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016 

Jalan sebagai akses utama darat 

sudah dibangun semenjak wilayah 

tersebut terdapat penghuni, sehingga 

pembangunan jalan jarang sekali 

dilakukan, yang ada hanyalah 

perbaikan jalan yang semula tanah 

menjadi batu, yang semula batu 

menjadi aspal dan memperbaiki jalan 

aspal yang telah rusak. Secara umum 

kepadatan jalan jalan di Kabupaten 

Madiun mengalami peningkatan 

kecuali di Kecamatan Mejayan, dimana 

dari tahun 2005-2014 tidak mengalami 

penambahan panjang jalan sehingga 

kepadatan jalanya tetap yaitu 0,51. 

Perkembangan kepadatan jalan 

selama kurun waktu 2005-2014 

menunjukkan peningkatan di semua 

wilayah kecuali di Kecamatan 

Mejayan. Rata-rata peningkatan jalan di  

Kabupaten Madiun yaitu 0,0065.  

Wilayah kecamatan dengan nilai 

kepadatan tertinggi yaitu Kecamatan 

Dolopo pada tahun 2005-2006 dengan 

Kepadatan 1,89 dan tahun 2007-2014 

dengan kepadatan jalan mencapai 1,93. 

Kepadatan jalan terendah di Kabupaten 

Madiun dari tahun 2005 dan 2006 yaitu 

Gemarang sedangkan tahun 2005-2014 

yaitu Kecamatan Mejayan dengan 

kepadatan jalan hanya 0,51. 

Pembangunan sarana transportasi 

di Kabupaten Madiun dari tahun 2005 - 

2014 terus mengalami peningkatan 

kecuali pada tahun 2009 yang tidak 

mengalami peningkatan dari tahun 

sebelumnya dimana rata-rata 

peningkatanya mencapai 140 yang 

mencangkup peningkatan transportasi 

umum bis dan angkutan barang atau 

truck.  

 

Gambar 5 Perkembangan Fasilitas Transportasi  di 

Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan 

Olah Data Oleh Peneliti, 2016 
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Grafik di atas menunjukkan 

meskipun tren sarana transportasi di 

Kabupaten Madiun mengalami 

peningkatan Kecamatan Geger, 

Dolopo, Madiun, Mejayan, Wonosari 

dan Sawahan pada tahun 2014 

mengalami penurunan ketersediaan 

sarana transportasi. 

Sarana transportasi pada tahun 

2005-2014 di Kabupaten Madiun 

mengalami perkembangan yang merata 

disemua wilayah. Wilayah dengan 

sarana transportasi tertinggi yaitu 

Kecamatan Geger pada tahun 2005-

2007 dengan total bobot di kisaran 300 

dan Kecamatan Dolopo Pada tahun 

2008-2014 dengan kisaran bobot 400. 

Wilayah dengan sarana transportasi 

yang paling minim yaitu Kecamatan 

Kare, hal ini wajar karena wilayah ini 

merupakan dataran tinggi dengan 

jumlah penduduk paling sedikit di 

Kabupaten Madiun dan sebagian besar 

wilayahnya merupakan kawasan 

lindung. 

Dari analisis data dan grafik 

komunikasi di Kabupaten Madiun 

tahun 2005-2014 terjadi peningkatan 

bobot sarana komunikasi pada tahun 

2007. Dimana bobot  pada tahun 2005 

dan 2006 yaitu 13.659 kemudian 

meningkat menjadi 23.778 pada tahun 

2007. Pada tahun 2008-2014 bobot 

sarana komunikasi menjadi 36 pada 

tahun 2008 dan 2009, 38 pada tahun 

2010-2013 dan 40 pada tahun 2014. 

Penurunan bobot sarana komunikasi ini 

terjadi karena indikator pengguna 

komunikasi pada tahun 2008-2014 

tidak tersedia. 

 

Gambar 6 Perkembangan Komunikasi di 

Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-

2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016 

Perkembangan komunikasi di 

kabupaten madiun dari data yang ada 

cukup baik meskipun dari indikator 

yang digunakan data jumlah pengguna 

jasa telekomunikasi tidak tersedia 

namun tiga tahun sebelumnya bisa 

menjagi gambaran mengenai 

perkembangan telekomunikasi di 

Kabupaten Madiun. Dari data yang ada 

perkembangan komunikasi di wilayah 

kecamatan dengan  nilai tertinggi yaitu 

Kecamatan jiwan pada tahun 2005-

2006, Mejayan pada tahun 2007 dan 

Sawahan pada tahun 2008-2014. 

Wilayah dengan bobot terendah yaitu 

Kecamatan Kare pada tahun 2005-2007 

dan Kecamatan Wungu tahun 2008-

2014. 

0

10000

20000

30000

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

B
o

b
o

t

Tahun



 

14 Analisis Perkembangan dan Daya Dukung Wilayah untuk…..(Triawan) 
 

Berdasarkan analisis data 

kepadatan jalan, sarana transportasi dan 

komunikasi diperoleh hasil 

perkembangan indikator aksesibilitas, 

transportasi dan komunikasi pada 

masing-masing wilayah kecamatan di 

Kabupaten Madiun. 

Perkembangan indikator 

aksesibilitas, transportasi dan 

komunikasi di Kabupaten Madiun 

tahun 2005-2014 menunjukkan wilayah 

dengan skor tertinggi yaitu Kecamatan 

Geger pada tahun 2005-2007 dan 

Dolopo pada tahun 2005-201. 

Sedangkan skor terendah yaitu 

Kecamatan Kebonsari pada tahun 2007-

2011; Kare dan Gemarang pada tahun 

2005-2014; Saradan dan wonosari pada 

tahun 2005-2011 serta Kecamatan 

Sawahan pada tahun 2005-2006. 

1.3 Indikator Pelayanan Sosial 

Ekonomi 

Tren ketersediaan fasilitas 

kesehatan di Kabupaten Madiun dari 

tahun 2005-2014 mengalami 

peningkatan. Hanya saja untuk balai 

pengobatan fluktuatif, dimana pada 

tahun 2005-2008 mengalami 

peningkatan dan menurun pada tahun 

2009 dan terus meningkat hingga tahun 

2012, namun menurun kembali di tahun 

2013 dan meningkat kembali pada 

tahun 2014. Tiap tahun rata-rata 

peningkatan sarana kesehatan di 

Kabupaten Madiun yaitu 1,4 atau atau 

jika dibulatkan satu sarana kesehatan.  

 

Gambar 7 Perkembangan Fasilitas Kesehatan 

di Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-

2014 dan Olah Data Oleh Peneliti, 2016 

Hal yang menarik dari grafik di 

atas yaitu Kecamatan Dolopo yang 

awalnya lebih rendah dari wilayah lain 

dari tahun ke tahun meningkat hingga 

lebih tinggi dari wilayah lain kecuali 

dengan Kecamatan Geger sedangkan 

untuk wilayah lain ada yang mengalami 

peningkatan, fluktuasi, hingga 

menurun. Dimana perkembangan 

sarana kesehatan di Kabupaten Madiun 

tahun 2005-2014 dengan wilayah yang 

memiliki sarana kesehatan paling baik 

yaitu Kecamatan Geger sedangkan 

wilayah dengan bobot sarana kesehatan 

paling rendah yaitu Kecamatan 

Gemarang dan Wonosari. 

Perkembangan ketersediaan 

sarana perekonomian di Kabupaten 

Madiun tidak begitu mengalami 

perubahan dari tahun ke tahun. Dari 

data yang ada perkembangan dari tahun 
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2005-2014 hanya mengalami 

perubahan sekali yaitu pada tahun 2008, 

namun perkembangan yang terjadi 

hanya sekali ini pertambahanya sangat 

drastic hingga pertambahan rata-rata di 

Kabupaten Madiun tiap tahunya 

mencapai 10 sarana perekonomian. 

 

Gambar 8 Perkembangan Fasilitas 

Ekonomi di Kabupaten Madiun Tahun 

2005-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 

2005-2014 dan Olah Data Oleh 

Peneliti, 2016 

Perkembangan sarana 

perekonomian Kabupaten Madiun 

selama kurun waktu 2005-2014 

menunjukkan wilayah dengan sarana 

perekonomian tertingi yaitu Kecamatan 

Mejayan pada tahun 2005 dan 2006 

dengan bobot 18 serta tahun 2007 dan 

2008 dengan bobot 19, Kecamatan 

Saradan tahun 2009-2014 dengan bobot 

20 namun di tahun 2013 dan 14 

Kecamatan Mejayan juga memiliki 

bobot yang sama yaitu 20. 

Wilayah dengan bobot sarana 

perekonomian terendah yaitu 

Kecamatan Wungu dengan bobot hanya 

tiga dari tahun 2005-2010 dan 

meningkat mmenjadi empat pada tahun 

2011-2014 

Dari tahun ke tahun antara tahun 

2005-2014 ketersediaan fasilitas 

perekonomian di Kabupaten Madiun 

mengalami flktuasi namun secara 

umum mengalami peningkatan, hal ini 

bisa kita lihat dari rata-rata peningkatan 

sarana penddikan yaitu lima buah. Dari 

data yang ada hal ini di sebabkan karena 

tutupnya sekolahan-sekolahan swasta 

yang kekurangan murid. Grafik di 

bawah menunjukkan pola ketersediaan 

fasilitas pendidikan di Kabupaten 

Madiun menarik untuk di kaji lebih 

dalam, dimana dari tahun 2005-2008 

cenderung tetap namun meningkat 

drastis pada tahun 2009 sayangnya 

menurun drastis pada tahun 2010. 

Mengalami peningkatan kembali 

hingga tahun 2013 dan menurun pada 

tahun 2014. 

 

Gambar 9 Perkembangan Fasilitas Pendidikan  di 

Kabupaten Madiun Tahun 2005-2014 

Sumber : BPS Kabupaten Madiun, 2005-2014 dan 

Olah Data Oleh Peneliti, 2016 
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Grafik di atas menunjukkan 

wilayah dengan bobot sarana 

pendidikan tertinggi yaitu Kecamatan 

Geger dengan bobot di atas 200 pada 

tahun 2005-2014 terkecuali tahun 2007 

dengan bobot 196 dan 2008 dengan 

bobot 195. Sedangkan wilayah dengan 

bobot terendah yaitu Kecamatan 

Gemarang pada tahun 2006 dan 

Kecamatan Sawahan pada tahun 2005-

2014 dengan bobot di bawah 90. 

Berdasarkan analisis data dan 

grafik ketersediaan sarana kesehatan, 

perekonomian, dan pendidikan 

menunjukkan wilayah dengan 

ketersediaan sarana kesehatan, 

perekonomian dan pendidikan dengan 

skor tertinggi yaitu Kecamatan Dolopo 

pada tahun 2006-2014, Kecamatan 

Dagangan pada tahun 2006 dan 

Kecamatan Saradan pada tahun 2005-

2014 dengan skor delapan. Wilayah 

dengan skor perkembangan terendah 

yaitu Kecamatan Kare, Gemarang, 

Wonosari dan Sawahan dengan skor 

tiga pada tahun 2005-2014. 

Kesimpulan dari perkembangan  

wilayah di Kabupaten Madiun yaitu 

Kecamatan Dolopo dan Geger dari 

tahun 2005-2014  termasuk kedalam 

klasifikasi wilayah maju. Selain itu 

wilayah yang masuk dalam kalasifikasi 

wilayah maju yaitu Kecamatan 

Dagangan  pada tahun 2009,   2013 dan 

2014; Serta Kecamatan Jiwan pada 

tahun 2005-2009, 2011 dan  2014. 

Wilayah  Kecamatan yang masuk 

dalam kategori wilayah tertinggal dari 

tahun 2005-2014 yaitu  Kecamata Kare, 

Gemarang dan Wonosari. Sedangkan  

wilayah yang masuk klasifiasi  

tertinggal yaitu  Kecamatan Kebonsari 

pada tahun 2007-2011;  Wungu pada 

tahun 2012; Pilangkenceng pada tahun 

2005, 2006 dan 2012 ; Madiun pada 

tahun 2007, 2008, 2010 dan 2012; dan  

Kecamatan Sawahan pada tahun 2005-

2013. 

2. Variasi Daya Dukung  

Hasil dari analisis Kawasan 

lindung di Kabupaten Madiun yaitu luas 

wilayah kecamatan di luar kawasan 

lindung (lahan potensial) pada masing-

masing wilayah setelah itu dihitung 

persentase terhadap luas wilayah 

Kabupaten madiun. Proses selanjutnya 

yaitu pengklasifikasian dengan 

perhitungan nilai tertinggi (17) 

dikurangi nilai terendah (dua) dan 

dibagi menjadi tiga kelas, diperoleh 

hasil lima. Sehingga angka tersebut 

menghasilkan klasifikasi potensial  

dengan persentase 14-18, kendala 

dengan persentase 8-13 dan limitasi 

dengan persentase 2-7. 



 
 

 

17 Analisis Perkembangan dan Daya Dukung Wilayah untuk…..(Triawan) 
 

Dari hasil analisis kawasan 

lindung diperoleh hasil bahwa wilayah 

yang memiliki daya dukung lahan 

potensial dengan klasifikasi potensial 

yaitu Kecamatan Kare dengan 

persentase 16,62 % dan Kecamatan 

Saradan dengan Klasifikaasi potensial 

yang memiliki persentase luas wilayah 

potensial sebesar 13,42 %. 

Wilayah dengan klasifikasi daya 

dukung lahan potensial limitasi yaitu 

Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, 

Dagangan, Wungu, Mejayan, 

Wonosari, Balerejo, Madiun, Sawahan 

dan Jiwan. 

Berdasarkan kriteria kemampuan 

lahan dan peruntukan lahan diperoleh 

pedoman pengembangan perkotaan. 

Setelah diketahui data kondisi topografi 

wilayah masing-masing dan dilakukan 

analisis terhadap kemampuan dan 

peruntukanya diperoleh hasil bahwa 

wilayah yang masuk dalam kategori 

Potensial atau wilayah yang cocok 

untuk dikembangkan sebagai kawasan 

perkotaan yaitu hampir semua wilayah 

kecamatan terkecuali wilayah 

Kecamatan Gemarang dan Dagangan 

yang masuk dalam kategori wilayah 

kendala, yaitu wilayah yang kurang 

cocok untuk pengembangan perkotaan 

dikarenakan memiliki tingkat 

kewaspadaan yang cukup tinggi 

terhadap bencana alam dan wilayah 

Kecamatan Kare yang masuk kategori 

wilayah limitasi atau wilayah yang 

sangat tidak cocok untuk 

dikembangkan untuk kegiatan 

perkotaan dikarenakan lapisan 

tanahnya yang tipis dan sangat tidak 

stabil. 

Wilayah di Kabupaten Madiun 

berdasarkan daya dukung wilayahnya 

diklasifikasikan menjadi tiga yaitu 

wilayah potensial, kendala dan limitasi. 

Berdasarkan hasil analisis kawasan 

lindung dan analisis daya dukung lahan 

di Kabupaten Madiun wilayah  yang 

memiliki daya dukung lahan potensial 

dan daya dukung lahan yang paling 

sesuai untuk pengembangan perkotaan 

yaitu Kecamatan Saradan.  

3. Evaluasi Penentuan Ibukota 

Kabupaten Madiun 

3.1 Kelayakan Wilayah-Wilayah 

Kecamatan Sebagai Ibukota 

Kabupaten  

Dari hasil penelitian mengenai 

analisis perkembangan wilayah di 

Kabupaten Madiun diperoleh hasil 

bahwa wilayah yang masuk ke dalam 

klasifikasi maju yaitu Kecamatan 

Dolopo dan Geger pada tahun 2005-

2014; Jiwan pada tahun 2005-2009, 

2011 dan 2014 serta Kecamatan 

Dagangan pada tahun 2009, 2013 dan 
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2014. Sedangkan hasil dari analisis 

daya dukung wilayah diperoleh hasil 

bahwa wilayah yang memiliki daya 

dukung lahan potensial dengan 

klasifikasi potensial yaitu Kecamatan 

Kare dan Gemarang. Sedangkan 

wilayah yang memiliki daya dukung 

lahan dengan klasifikasi potensial yaitu 

seluruh wilayah di Kabupaten Madiun 

kecuali Dagangan, Kare dan Gemarang. 

Berdasarkan analisis 

perkembangan dan daya dukung 

wilayah di Kabupaten Madiun, wilayah 

yang masuk dalam klasifikasi layak 

sebagai pusat pemerintahan adalah 

Kecamatan Dolopo, Geger dan Jiwan. 

Dari ketiga wilayah tersebut jika 

melihat dari skor tertinggi, maka 

wilayah yang dinilai lebih baik 

dibandingkan wilayah lain yang ada di 

Kabupaten Madiun adalah Kecamatan 

Dolopo. Seharusnya guna mendukung  

tujuan pemindahan pusat pemerintahan 

yaitu untuk mendekatkan pelayanan 

kepada masyarakat serta mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan dalam rangka 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

di Kabupaten Madiun wilayah yang 

dipilih sebagai pusat pemerintahan 

adalah Kecamatan Dolopo (lampiran 1). 

Hal ini patut untuk 

dipertimbangkan mengingat dari tahun 

2005 hingga tahun 2014 Kecamatan 

Dolopo selalu masuk dalam klasifikasi 

wilayah maju dengan memiliki nilai 

indeks komposit perkembangan 

tertinggi dibandingkan wilayah lain 

yaitu 230. Daya dukung lahan di 

Kecamatan Dolopo juga baik dengan 

memiliki klasifikasi daya dukung lahan 

yang masuk dalam klasifikasi potensial 

meskipun luas wilayahnya tidak seluas 

Kecamatan Kare, Saradan, Gemarang 

dan Pilangkenceng namun hal ini bisa 

didukung oleh wilayah lain di 

sekitarnya serta keberadaan rumah sakit 

di Kecamatan Dolopo.  

Jika melihat dari aksesibilitas 

wilayah memang Kecamatan jiwan 

lebih baik dibandingkan Kecamatan 

Dolopo Dan Geger. Kecamatan Jiwan 

dilalui oleh jalur Surabaya-Yogyakarta 

sedangkan Kecamatan Dolopo dan 

Geger merupakan wilayah yang dilalui 

jalur alternatife Surabaya-Yogyakarta. 

Sedangkan berdasarkan lokasinya 

Kecamatan Dolopo dan Jiwan 

merupakan wilayah yang berbatasan 

langsung dengan Kabupaten lain serta 

Geger yang berada di pinggir wilayah. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan 

klasifikasi perkembangan dan daya 

dukung wilayah di Kabupaten Madiun 

serta peta kelayakan wilayah sebagai 

pusat pemerintahan. 
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3.2 Evaluasi Penentuan Kecamatan 

Mejayan Sebagai Ibukota 

Kabupaten 

Dari hasil penelitian pada bab 

sebelumnya diperoleh hasil bahwa 

Kecamatan Mejayan pada tahun 2005-

2014 masuk dalam klasifikasi 

berkembang, ini berarti masih ada 

wilayah lain yang lebih baik 

dibandingkan Kecamatan Mejayan 

untuk dipilih sebagai pusat 

pemerintahan. Selain itu wilayah ini 

juga memiliki limitasi daya dukung 

lahan potensial yang berarti bahwa luas 

lahan di Kecamatan Mejayan masuk 

kedalam klasifikasi rendah di bawah 

Kecamatan Kare, Saradan, Gemarang 

dan Pilangkenceng. 

Pemerintah Kabupaten Madiun 

memilih Kecamatan Mejayan sebagai 

Ibukota Kabupaten dengan 

pertimbangan akses yang dilalui jalan 

utama Yogyakarta-Surabaya, limitasi 

daya dukung lahan potensial bisa diatasi 

dengan mengembangkan perkotaan di 

wilayah sekitar apalagi Saradan 

Gemarang dan Pilangkenceng yang 

notabenya adalah tiga dari empat 

wilayah yang paling luas di Kabupaten 

Madiun. Wilayah yang masih 

berkembang dapat diatasi dengan 

melakukan pembangunan di wilayah ini 

supaya lebih mendukung untuk 

dikembangkan sebagai perkotaan.  

Diantara perkembangan indikator 

yang masih rendah di Kecamatan 

Mejayan yaitu aksesibilitas, 

transportasi, komunikasi, sarana 

kesehatan, terutama sarana pendidikan, 

sebab hingga saat ini masih belum ada 

satupun perguruan tinggi di Kabupaten 

Madiun baik itu Politeknik, Sekolah 

Tinggi, maupun Universitas. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari hasil analisis perkembangan 

dan daya dukung wilayah yang telah  

dilakukan diperoleh hasil bahwa : 

1. Tingkat perkembangan wilayah di 

Kabupaten Madiun tahun 2005-

2014 manunjukkan peningkatan. 

Dimana variasi tingkat 

perkembangan tahun 2005-2014 

menunjukkan wilayah dengan 

klasifikasi maju yaitu Kecamatan 

Dolopo dan Geger; Dagangan  pada 

tahun 2009, 2013 dan 2014 serta 

Jiwan pada tahun 2005-2009, 2011 

dan  2014. Sedangkan wilayah  

wilayah tertinggal dari tahun 2005-

2014 yaitu  Kecamata Kare,  

Gemarang, Wonosari  dan Balerejo; 

Kebonsari pada tahun 2007-2011;  



 
 

 

20 Analisis Perkembangan dan Daya Dukung Wilayah untuk…..(Triawan) 
 

Wungu pada tahun 2012; 

Pilangkenceng pada tahun 2005, 

2006 dan 2012 ; Madiun pada tahun 

2007, 2008, 2010 dan 2012; dan 

Sawahan pada tahun 2005-2013. 

Variasi daya dukung wilayah 

di Kabupaten Madiun menunjukkan 

wilyah yang memiliki daya dukung 

lahan potensial dan daya dukung 

lahan yang paling sesuai untuk 

pengembangan perkotaan yaitu 

Kecamatan Saradan. Sedangkan 

Gemarang memiliki daya dukung 

lahan potensial dan daya dukung 

lahan dengan klasifikasi kendala 

serta Pilangkenceng memiliki daya 

dukung lahan dengan klasifikasi 

potensial namun daya dukung lahan 

potensialnya termasuk klasifikasi 

kendala. Sedangkan wilayah yang 

memiliki limitasi yaitu Kecamatan 

Kebonsari, Geger, Dolopo, 

Dagangan, Wungu, Kare, Mejayan, 

Wonosari, Balerejo, Madiun, 

Sawahan dan Jiwan. 

2. Berdasarkan analisis tingkat 

perkembangan dan daya dukung 

wilayah, Kecamatan yang memiliki 

nilai paling tinggi yaitu Kecamatan 

Dolopo. Jadi wilayah yang paling 

layak sebagai Ibukota Kabupaten 

Madiun yaitu Kecamatan Dolopo. 

 

Saran 

Merujuk pada hasil penelitian di 

atas, ada beberpa hal yang dapat 

disarankan, diantaranya adalah : 

1. Pemerintah Kabupaten Madiun 

hendaknya segera memperbaiki 

perkembangan dan daya dukung 

Kecamatan Mejayan sebagai 

Ibukota Kabupaten madiun untuk 

mendukung tujuan pemindahan 

Ibukota Kabupaten Madiun 

sehingga terwujud pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat serta 

mempercepat pertumbuhan 

ekonomi dan pembangunan 

wilayah. 

2. Dalam pembangunan wilayah 

pemerintah seharusnya segera 

melaksanakan percepatan 

pembangunan pusat pemerintahan 

dan memperbaiki perkembangan 

wilayah di Kecamatan Mejayan 

dengan memfokuskan pada bidang-

bidang yang memiliki 

perkembangan rendah yaitu 

aksesibilitas, transportasi, 

komunikasi, sarana kesehatan, 

terutama sarana pendidikan. 
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