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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang mencakup seluruh 

sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan 

teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Pembangunan juga dapat 

diartikan sebagai tuntutan bagi masyarakat untuk mencapai kemajuan, karena 

penduduk makin bertambah besar jumlahnya, maka kebutuhannya pun juga akan 

bertambah, mulai dari jumlahnya, jenisnya, hingga kualitasnya. Menurut Todaro, 

pembangunan harus dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup 

berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan 

institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan 

ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan pendidikan 

(dalam Rustiadi, 2011). 

Tujuan pokok pembangunan, yaitu mengembangkan pembangunan-

pembangunan wilayah yang ada didalamnya terutama dalam perkembangan 

wilayah atau laju pertumbuhan antar wilayah. Pembangunan juga mempunyai 

peranan yang penting dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat di suatu 

wilayah. Oleh karena itu di dalam proses pembangunan wilayah peran masyarakat 

sangat diperlukan untuk tercapainya perkembangan wilayah yang optimal. 

Pembangunan di suatu wilayah harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat seperti tingkat pendidikan, kesehatan dan sarana perekonomian serta 

faktor lainnya yaitu jumlah dan tingkat kepadatan penduduk di suatu wilayah dan 

tingkat aksesibilitas yang tersedia. Faktor-faktor tersebut nantinya akan 

berpengaruh besar terhadap laju tingkat perkembangan suatu wilayah sehingga 

wilayah tersebut dapat bersaing dengan wilayah-wilayah yang sudah berkembang. 

Wilayah dengan potensi-potensi pengembangan yang memenuhi pasti akan dapat 

dilakukan proses pengembangan wilayah secara optimal, hal tersebut karena 

sebagaian besar tingkat perkembangan di suatu wilayah tersebut dilihat dari 
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kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terdapat 

di wilayah tersebut. 

Perkembangan wilayah pada umumnya selalu dihadapkan pada berbagai 

tuntutan sekaligus implikasi yang menyertai berkembangnya keragaman dari 

intensitas kegiatan. Hal ini merupakan indikasi dari dinamika pembangunan yang 

menuntut adanya ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana serta infrastruktur 

yang memadai untuk menunjang kegiatan perekonomian, pemerintahan dan 

pengembangan wilayah. Ketersediaan faktor tersebut memiliki peranan yang 

dominan dalam kemajuan suatu wilayah. Pusat perkembangan suatu wilayah yang 

umumnya juga berfungsi sebagai pusat pelayanan biasanya mempunyai fasilitas 

sarana yang lebih besar secara kuantitas dan kualitas sesuai dengan fungsi dan 

peranannya yang harus mampu memberikan pelayanan bagi wilayah sekitarnya. 

Perkembangan suatu wilayah sangat terkait dengan ketersediaan sarana dan 

prasarana wilayah, khususnya sarana perekonomian, pendidikan dan kesehatan 

seringkali justru dominan dalam perananya mendukung perkembangan atau 

kemajuan suatu wilayah. Pusat perkembangan suatu wilayah pada umumnya juga 

berfungsi sebagai pusat pelayanan akan mempunyai sarana dan prasarana yang 

lebih besar jumlahnya sesuai dengan fungsi dan peranannya yang harus mampu 

memberikan pelayanan bagi wilayah sekitarnya. Namun, di wilayah-wilayah 

tertentu perkembangan wilayah yang maju dan berkembang justru tidak berada di 

pusat wilayah, melainkan berada pada wilayah yang memiliki potensi sumber 

daya alam dan sumber daya manusia yang baik. 

Banyaknya permintaan akan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi sangat 

sering berbanding terbalik dengan kemampuan wilayah untuk membangun. 

Wilayah yang kemampuannya sangat rendah justru membutuhkan tambahan 

pelayanan yang jauh lebih besar daripada wilayah yang mempunyai kemampuan 

membangun sangat tinggi, namun pada kenyataannya fasilitas-fasilitas sarana 

sosial ekonomi justru terkonsentrasi di pusat kota yang menjadikan daerah pusat 

ini akan semakin dipadati penduduk yang menuntut lebih banyak lagi fasilitas 

sarana sosial ekonomi. Kebutuhan penduduk wilayah di luar pusat kota yang 

belum terpenuhi mendorong arus penduduk menuju ke pusat-pusat fasilitas sarana 
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sosial ekonomi, yaitu di pusat kota. Perencanaan yang merata di semua wilayah 

yang tidak hanya di pusat kota saja menjadi sangat penting, karena hal tersebut 

merupakan pendorong aktivitas ekonomi wilayah dan akan berpengaruh terhadap 

perkembangan suatu wilayah. 

Perencanaan pengembangan wilayah yang didukung oleh perencanaan tata 

ruang ruang yang akurat, pertumbuhan dan pemerataan dalam bentuk 

keseimbangan pengembangan antar wilayah serta keberlanjutan pengembangan 

akan mewujudkan pengembangan wilayah yang optimal. Pengembangan wilayah 

merupakan suatu usaha yang dijalankan manusia untuk mengelola proses 

perubahan yang terjadi di dalam suatu wilayah dan untuk mencapai suatu 

keseimbangan lingkungan yang harmonis. Upaya mewujudkan pengembangan 

wilayah yang harmonis dalam arti melaksanakan pengembangan wilayah yang 

berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan tingkat perkembangan 

wilayah menjadi lebih baik. 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi 

Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara 7⁰ 32’19” LS 

sampai 7⁰ 48’33” LS dan antara 110⁰ 26’14” BT sampai 110⁰ 47’51” BT. Secara 

administratif luas wilayah daerah Kabupaten Klaten adalah 655,55 kilo meter 

persegi, terbagi dalam 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan, dengan batas 

wilayah sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Boyolali, sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo, sebelah selatan dengan Kabupaten 

Gunung Kidul (DI Yogyakarta), dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten 

Sleman (DI Yogyakarta). 

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah 

kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten dengan  mengacu pada beberapa 

indikator perkembangan wilayah, antara lain indikator kependudukan, indikator 

aksesibilitas wilayah dan indikator ketersediaan pelayanan sosial ekonomi. Dalam 

indikator kependudukan terdapat beberapa variabel yaitu jumlah penduduk dan 

kepadatan penduduk. Jumlah penduduk di Kabupaten Klaten terbilang sangat 

tinggi, terutama pada wilayah kecamatan yang memiliki luas wilayah besar. Rata-

rata kecamatan di Kabupaten Klaten yang memiliki luas wilayah cukup besar akan 



4 
 

 
 

memiliki jumlah dan kepadatan penduduk yang cukup besar pula, hal tersebut 

terdapat di Kecamatan Trucuk dengan jumlah penduduk sebesar 70.601 jiwa dan 

kepadatan penduduk mencapai 2.0882 jiwa/km², kemudian kecamatan dengan 

jumlah dan kepadatan penduduk yang kecil berada di Kecamatan Kebonarum 

dengan jumlah penduduk 17.879 jiwa dan kepadatan penduduk 1.8489 jiwa/km². 

Indikator selanjutnya adalah indikator aksesibilitas wilayah yang terdiri dari luas 

wilayah dan panjang jalan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar berada di 

Kecamatan Kemalang dengan luas wilayahnya sebesar 51,66 km² sedangkan 

Kecamatan Klaten Tengah (pusat kota) menjadi kecamatan dengan luas terkecil 

dengan luas wilayahnya sebesar 8,92 km². Indikator terakhir yaitu indikator sosial 

ekonomi yang terdiri dari sarana pendidikan (SD, SMP, SMA), sarana kesehatan 

(rumah sakit, puskesmas) dan sarana perekonomian (pasar). 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan diperkuat dengan data-data 

pendukung, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI 

KABUPATEN KLATEN TAHUN 2005 - 2015”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana variasi tingkat perkembangan wilayah Kecamatan di Kabupaten 

Klaten pada tahun 2005 - 2015 ? 

2. Bagaimana prioritas perkembangan pembangunan wilayah di Kabupaten 

Klaten ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa 

tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis variasi tingkat perkembangan wilayah Kecamatan di 

Kabupaten Klaten tahun 2005 - 2015. 

2. Untuk menganalisis prioritas perkembangan pembangunan di Kabupaten 

Klaten. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Dalam rangka penyusunan skripsi ini yang bertema Analisis Tingkat 

Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 dan 2015 

mempunyai kegunaan sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi bagi pemerintah mengenai tingkat perkembangan 

wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten. 

2. Menambah referensi pengetahuan bagi pembaca mengenai tingkat 

perkembangan wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten. 

3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Geografi 

Geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mengajarkan manusia 

mencakup tiga hal pokok, yaitu spasial (ruang), ekologi, dan region (wilayah). 

Dalam hal spasial, geografi mempelajari persebaran gejala baik yang alami 

maupun manusiawai di muka Bumi. Kemudian halam hal ekologi, geografi 

mempelajari bagaimana manusia harus mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya. Adapun dalam hal region, geografi memplejari wilayah sebagai 

tempat tinggal manusia berdasarkan kesatuan fisiografinya (Daldjoni). 

Ada beberapa elemen-elemen yang terdapat dalam ilmu Geografi, yaitu : 

1. Geografi termasuk ilmu pengetahuan bumi dengan objek permukaan bumi 

sebagai lingkungan hidup manusia dan lingkungan tempat manusia dapat 

mengubah dan membangunnya. 

2. Geografi memperhatikan persebaran manusia dalam ruang dan hubungan 

manusia dengan lingkungannya. 

Objek kajian geografi adalah gejala alam (struktur pola, fungsi, proses) 

dan perilaku serta aktivitas budidaya manusia di permukaan bumi, yang dikaji 

lokasinya, integrasinya, persebarannya, perkembangannya, interaksinya, 

interelasinya dalam lingkup analisis keruangan, kewilayahan, ekologis, sistem dan 

sejarah perkembangannya, dalam lingkup wilayah penelitian sebagai suatu 
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keseluruhan (holistik) dan sebagai bagian dari keseluruhan wilayah penelitian 

secara lebih mendalam, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang perbedaan 

dan persamaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. 

Menurut Yunus (2008), terdapat tiga pendekatan utama geografi yaitu 

pendekatan keruangan (spatial approach), pendekatan ekological (ecological 

approach) dan pendekatan kompleks wilayah (regional complex approach). 

1. Pendekatan keruangan (spatial approach) 

Pendekatan ini mendasarkan pada perbedaan lokasi dari sifat-sifat pentingnya 

seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Struktur keruangan terkait dengan 

elemen pembentuk ruang yang berupa kenampakan titik, garis, dan area. 

Sedangkan pola keruangan berkaitan dengan lokasi distribusi ketiga elemen 

tersebut. Distribusi atau agihan elemen geografi ini akan membentuk pola seperti 

memanjang, radial, dan sebagainya. Dengan demikian pendekatan keruangan 

merupakan suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai 

pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini 

variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis. 

Menurut Goodall (dalam Yunus, 2010) pendekatan keruangan diartikan 

sebagai suatu metode analisis yang menekankan pada variabel ruang. Terdapat 9 

tema analisis dalam pendekatan keruangan, yaitu : 

a. Analisis pola keruangan (spatial pattern analysis) 

b. Analisis struktur keruangan (spatial structure analysis) 

c. Analisis proses keruangan (spatial process analysis) 

d. Analisis interaksi keruangan (spatial interaction analysis) 

e. Analisis organisasi keruangan ( spatial organization/spatial system analysis) 

f. Analisis asosiasi keruangan (spatial association analysis) 

g. Analisis komparasi keruangan (spatial comparison analysis) 

h. Analisis kecenderungan keruangan (spatial tendency trend analysis) 

i. Analisis sinergisme keruangan (spatial synergism analysis) 

Penelitian ini menggunakan analisis kecenderungan keruangan (spatial 

tendency trend analysis) karena wilayah dengan tingkat perkembangan maju akan 

memiliki daya tarik lebih terhadap penduduk untuk melakukan kegiatan-kegiatan 
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yang berhubungan dengan wilayah, misalnya kegiatan perekonomian, tersedianya 

fasilitas sarana dan prasarana yang memenuhi. Jika perkembangan pembangunan 

suatu wilayah tidak berjalan secara merata maka otomatis akan menimbulkan 

kecenderungan keruangan antara keruangan atau wilayah yang berkembang 

dengan wilayah yang belum berkembang. 

2. Pendekatan Kelingkungan (Ecological Approach). 

Dalam pendekatan ini penekanannya bukan lagi pada eksistensi ruang, namun 

pada keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan varaibel lingkungan 

yang ada. Dalam pendekatan kelingkungan, kerangka analisisnya tidak 

mengkaitkan hubungan antara makluk hidup dengan lingkungan alam saja, tetapi 

harus pula dikaitkan dengan (1) fenomena yang didalamnya terliput fenomena 

alam beserta relik fisik tindakan manusia. (2) perilaku manusia yang meliputi 

perkembangan ide-ide dan nilai-nilai geografis serta kesadaran akan lingkungan. 

Pendekatan ini tidak hanya mendasarkan pada interaksi organisme dengan 

lingkungan, tetapi juga dikaitkan dengan fenomena yang ada dan juga perilaku 

manusia. Karena pada dasarnya lingkungan geografi mempunyai dua sisi, yaitu 

perilaku dan fenomena lingkungan. Sisi perilaku mencakup dua aspek, yaitu 

pengembangan gagasan dan kesadaran lingkungan. Secara garis besar ada 4 tema 

analisis yang dikembangkan dalam pendekatan ekologi di bidang kajian geografi 

yaitu : 

a. Tema analisis manusia dengan lingkungan (man and environment analysis) 

b. Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungan (human activity and 

environment analysis) 

c. Tema analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungan (physionatural 

features and environment analysis) 

d. Tema analisis kenampakan fisikal budaya dengan lingkungan (physico-

artificial and environment analysis). 

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada tema analisis manusia dengan 

lingkunganya, karena perkembangan suatu wilayah akan berkembang jika ada 

komponen yang melakukan pengembangan tersebut, yaitu adalah manusia. 

Manusia berperan aktif terhadap laju perkembangan suatu wilayah sehingga 
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manusia dapat menentukan mana wilayah yang akan dikembangkan menjadi 

wilayah maju dan mana wilayah yang sudah dalam keadaan berkembang. 

Lingkungan pada suatu wilayah bisa berubah karena faktor manusia dan 

perubahan keadaan lingkungan tersebut dapat menjadi lebih baik maaupun 

sebaliknya, hal tersebut tergantung dengan potensi yang dimiliki oleh manusia 

tersebut. 

3. Pendekatan kompleks wilayah (Regional complex approach) 

Pendekatan kompleks wilayah merupakan integrasi dari pendekatan 

keruangan dan pendekatan ekologis, yang mengkaji bahwa fenomena geografi 

yang terjadi di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga perbedaan ini membentuk 

karakteristik wilayah. Pendekatan ini merupakan kombinasi antara pendekatan 

yang pertama dan pendekatan yang kedua. Oleh karena sorotan wilayahnya 

sebagai obyek bersifat multivariate, maka kajian bersifat hirisontal dan vertikal. 

Kajian horisontal merupakan analisis yang menekankan pada keruangan, 

sedangkan kajian yang bersifat vertikal menekankan pada aspek kelingkungan. 

Adanya perbedaan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain telah 

menciptakan hubungan fungsional antara unit-unit wilayah sehingga tercipta suatu 

wilayah, sistem yang kompleks sifatnya dan pengkajiannya membutuhkan 

pendekatan yang multivariate juga. Pendekatan yang terpadu inilah yang disebut 

pendekatan geografi. Jadi fenomena, gejala dan masalah ditinjau penyebaran 

keruangannya, keterkaitan antara berbagai unit ekosistem dalam ruang. Penerapan 

pendekatan geografi terhadap gejala dan permasalahan dapat menghasilkan 

berbagai alternatif-alternatif pemecahan. 

Penelitian di wilayah ini perlu menggunakan pendekatan kompleks wilayah 

karena dilihat dari perbedaan-perbedaan perkembangan wilayahnya banyak 

wilayah yang berkembang dan ada juga wilayah yang belum berkembang, 

tentunya hal ini akan menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu 

hubungan antara wilayah tersebut harus terjalin untuk mengantisipasi terjadinya 

kesenjangan antar wilayah dengan melakukan interaksi keruangan dengan cara 

melakukan pengembangan wilayah yang tertinggal dengan menggunakan pola 

yang sama yang dilakukan di daerah yang sudah berkembang.  
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1.5.1.2 Wilayah 

Wilayah atau region dalam kajian Geografi diartikan sebagai suatu bagian 

permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang 

menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga dengan jelas dapat 

dibedakan dari wilayahwilayah lain di daerah sekitarnya. Karakteristik khas dari 

suatu wilayah dapat berupa keadaan alam (kondisi fisik), ekonomi, demografi, 

dan sosial-budaya. 

Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas 

spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain 

saling berinteraksi secara fungsional (Rustiadi 2006). Sehingga batasan wilayah 

tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. 

Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya 

buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. 

Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia 

dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit 

geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 

1977 dalam Rustiadi et al. 2006) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan 

konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: 

1. Wilayah homogen (uniform/homogenous region) 

2. Wilayah nodal (nodal region) 

3. Wilayah perencanaan (planning region atau programming region) 

Wilayah Kabupaten Klaten dalam klasifikasi tipologi penelitian berada 

pada wilayah homogen, artinya perbatasan wilayah yang ada ditentukan 

berdasarkan keseragaman atau karakteristik tertentu dari aspek fisik, sosial, 

ekonomi, budaya dan lingkungannya. Kabupaten dikategorikan sebagai wilayah 

homogen karena tingkat perkembangan wilayahnya hanya mengacu pada aspek-

aspek tertentu seperti aspek pertanian, pariwisata dan kegiatan industrinya. 

Perkembangan wilayah di Kabupaten Klaten hanya berdasarkan potensi-potensi 

yang ada di setiap wilayahnya, jadi tidak mengikuti perencanaan yang sudah di 

tetapkan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan laju pengembangan 

pembangunan wilayah menjadi tidak stabil. Hal ini dapat dimaklumi karena dalam 
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merencanakan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan 

hanya faktor intern pemerintah daerah, namun juga faktor ekstern yang tentu saja 

tidak bisa dikontrol, seperti misalnya kondisi nasional ataupun internasional. Hal 

ini berarti bahwa apabila terjadi perubahan yang signifikan, maka akan terjadi 

perubahan pula pada sasaran pembangunan sekaligus urutan prioritas 

kebijakannya. Dengan memahami ketidakstabilan hirarki dalam penentuan 

prioritas kebijakan pembangunan daerah ini, maka pemerintah daerah dapat 

membuat antisipasi apabila terjadi sesuatu yang diluar perkiraan. 

Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005) 

berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah 

menjadi : 

1. Fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan 

keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik 

yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, 

ekonomi, sosial dan politik. 

2. Fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan 

interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam 

wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region 

dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara 

fungsional saling berkaitan. 

3. Fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau 

kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. 

Definisi wilayah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah ruang yang merupakan 

kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan aspek fungsionalnya. 

Jenis-jenis wilayah dalam geografi dibedakan berdasarkan kekhasannya 

dan berdasarkan kriteria pewilayahannya. Berdasarkan kekhasannya wilayah 

dibagi menjadi dua jenis yaitu : 

a. Wilayah yang didasarkan atas konsep homogenitas disebut juga wilayah 

formal. Misalnya, wilayah bentuk ekonomi, wilayah bentuk lahan. 
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b. Wilayah yang didasarkan atas konsep heterogenitas disebut juga wilayah 

fungsional (nodal region/organic region). Misalnya kota metropolitan. 

Berdasarkan kriteria pewilayahannya, wilayah dibedakan menjadi tiga 

kriteria dengan ciri-ciri sebagai berikut : 

a. Pewilayahan berciri tunggal, yakni penetapan region atau wilayah yang 

didsarkan pada salah satu aspek geografi. Misalnya, tekanan udara bisa untuk 

membedakan wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi 

b. Pewilayah dengan ciri majemuk, yakni penetapan wilayah yang didasarkan 

pada beberapa faktor geografi. Misalnya, penetapan wilayah berdasarkan 

iklim. 

c. Pewilayahan berciri keseleruhan, yakni penetapan wilayah yang didasarkan 

pada banyak faktor yang menyangkut lingkungan alam, lingkungan biotik, 

maupun manusia. Misalnya, penetapan wilayah hutan pinus, hutan cemara. 

1.5.1.3 Pewilayahan / Regionalisasi 

Regionalisasi atau sering dikenal dengan istilah pewilayahan merupakan 

suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau bagian permukaan 

bumi tersebut untuk tinjauan tertentu. Secara Permukaan bumi akan terbagi-bagi 

atas berbagai wilayah sesuai dengan konsep wilayahnya. Perbedaan konsep yang 

diterapkan menghasilkan perbedaan unit-unit atau batas-batas wilayah yang 

dihasilkan. Singkat pewilayahan merupakan usaha untuk mendeliniasi atau 

memberi batas keruangan suatu wilayah. Didalam proses-proses pewilayahan, 

kesatuan atau kesinambungan hamparan adalah sangat dikehendaki. Sebaliknya 

kecenderungan-kecenderungan fragmentasi spasial perlu dihindari. Wilayah-

wilayah yang berkesinambungan secara spasial (spatialy contiguous) akan 

mempermudah pengelolaan, sebaliknya wilayah-wilayah yang terfragmen 

(spatialy fragmented) akan menciptakan berbagai inefisiensi. Pewilayahan 

digunakan sebagai alat untuk mengelola dan mencapai tujuan-tujuan 

pembangunan. Pewilayahan di Indonesia berhubungan erat dengan pemerataan 

pembangunan dan mendasarkan pembagian pada sumberdaya lokal sehingga 

prioritas pembangunan dapat dirancang dan dikelola sebaik-baiknya. 
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Pewilayahan untuk perencanaan pengembangan wilayah di Indonesia 

bertujuan untuk : 

1. Menyebar-ratakan pembangunan, untuk menghindarkan pemusatan kegiatan 

pembangunan di daerah tertentu. 

2. Menjamin keserasian dan koordinasi antar berbagai kegiatan pembangunan di 

tiap daerah. 

3. Memberikan pengarahan kegiatan pembangunan untuk pemerintah, swasta 

maupun masyarakat umum (Hariry Hadi 1974 dalam Rustiadi). 

Prinsip-prinsip pewilayahan, secara garis besar digolongkan menjadi dua, yaitu : 

1. Penyamarataan Wilayah (Regional Generalization) 

Merupakan suatu proses atau usaha untuk membagi permukaan bumi atau 

bagian dari permukaan bumi tertentu menjadi beberapa bagian dengan cara 

mengubah atau menghilangkan faktor-faktor tertentu dalam populasi yang 

dianggap kurang penting atau kurang relevan, dengan maksud untuk 

menonjolkan karakter tertentu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

generalisasi regional adalah : 

1. Skala Peta 

Studi wilayah yang detail menghendaki ketelitian dan ketepatan 

pengukuran-pengukuran yang dilakukan di lapangan. Akibat yang timbul 

dari penggunaan skala peta yang berbeda adalah, (1) semakin besar skala 

peta (semakin detail feature yang diamati) akan makin kecil derajat 

penyamarataan wilayah yang dilakukan. (2) Semakin kecil skala peta akan 

semakin besar derajat penyamarataan wilayah yang dilakukan (James, 

1952) 

2. Tujuan Pewilayahan 

Tujuan pewilayahan akan mempengaruhi derajat generalisasi yang 

dilakukan. 

2. Klasifikasi Wilayah merupakan usaha untuk mengadakan penggolongan 

wilayah secara sistematis kedalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti 

tertentu. Penggolongan yang dimaksud haruslah memperhatikan keseragaman 
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sifat dan semua individu. Cara klasifikasi dapat dikerjakan dengan sifat 

kualitatif maupun kuantitatif. 

1.5.1.4 Perkembangan Wilayah 

Pembangunan atau pengembangan merupakan upaya yang sistematik dan 

berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai 

alternative yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistic 

( Rustiadi, dkk, 2011). 

Pengembangan wilayah menurut Mulyanto (2008) adalah seluruh tindakan 

yang dilakukan dalam rangka memanfaatkan potensi-potensi wilayah yang ada 

untuk mendapatkan kondisi-kondisi dan tatanan kehidupan yang lebih baik bagi 

kepentingan masyarakat dan dalam skala nasional. 

Menurut Rondinelli (1985 dalam Metana, 2011) mengungkapkan indeks 

tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat secara sederhana dalam tiga 

indikator, yaitu : 

- Karakteristik demografi diukur melalui pendapatan perkapita, PDRB, jumlah 

penduduk, pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk. 

- Karakteristik sosial ekonomi yang diukur melalui jumlah sarana kesehatan, 

sarana pendidikan dan sarana perekonomian wilayah. 

- Transportasi diukur melalui kualitas jalan, kepadatan jalan, tipe dan panjang 

jalan. 

Secara geografis perkembangan wilayah cenderung tidak seimbang, hal ini 

disebabkan karena adanya perbedaan berbagai macam jenis potensi baik sumber 

daya alam maupun sumber daya manusianya. Menurut Myrdal, pertumbuhan 

ekonomi suatu wilayah dapat menyebabkan berbagai kesenjangan. Ada dua 

kekuatan penting yang dikemukakan Myrdal yakni : 

1. Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang 

menghambat perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang 

(backwash effects). 

2. Wilayah-wilayah yang telah lebih maju menciptakan keadaan yang 

mendorong perkembangan wilayah-wilayah yang masih terbelakang (spread 

effects). 
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Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya backwash effects adalah : 

1. Corak perpindahan penduduk dari wilayah yang masih terbelakang ke wilayah 

maju. Adanya perkembangan ekonomi di wilayah-wilayah yang lebih maju 

merupakan daya tarik bagi tenaga kerja yang berpendidikan/berkualitas untuk 

meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.  

2. Arus investasi yang tidak seimbang. Permintaan modal di wilayah terbelakang 

biasanya sangat minimal, disamping itu produktivitasnya pun sangat rendah 

sehingga tidak merangsang bagi penanaman modal dari luar, bahkan modal 

dari dalam justru terus mengalir ke luar (wilayah yang lebih maju) karena 

lebih terjamin untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. 

3. Pola dan aktivitas perdagangan yang didominasi oleh industri-industri di 

wilayah yang lebih maju, sehingga wilayah terbelakang sangat sukar 

mengembangkan pasar bagi hasil-hasil industrinya. 

4. Adanya jaringan-jaringan pengangkut yang lebih maju, sehingga kegiatan 

produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan lebih efisien (menguntungkan). 

Hariri Hadi (1974 dalam Hari Sabari Yunus, 2000) menyatakan bahwa 

secara garis besar metode perwilayahan dapat digolongkan ke dalam dua 

golongan besar yaitu : 

1. Penyamarataan wilayah, yaitu suatu usaha untuk membagi-bagi permukaan 

bumi menjadi beberapa bagian dengan cara mengubah atau menghilangkan 

faktor-faktor tertentu dalam populasi yang dianggap kurang penting dengan 

maksud untuk menonjolkan karakter-karakter tertentu. 

2. Klasifikasi wilayah, yaitu usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah 

secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu. Penggolongan yang 

dimaksud harus memperhatikan keseragaman sifat dan memperhatikan 

individu. Usaha untuk mengubah data seperti yang terjadi dalam proses 

penyamarataan wilayah tidak terdapat dalam klasifikasi wilayah. 

1.5.1.5 Komponen Perkembangan Wilayah 

Komponen perkembangan wilayah adalah suatu pokok bahasan yang 

mempunyai peranan dalam pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan dalam menganalisis perkembangan wilayah. Oleh karena itu, 
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komponen tersebut harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta 

digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat perkembangan di suatu 

wilayah. Prinsip utama dalam perkembangan wilayah adalah pengembangan 

sektor yang paling potensial sebagai sektor penggerak dan diterapkan pada daerah 

yang tepat sehingga terjadi penjalaran pertumbuhan (Rustiadi, 2011).  

Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat secara sederhana 

menggunakan tiga komponen, sebagai berikut : 

1. Sarana Sosial Ekonomi : sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana 

ekonomi. 

2. Kependudukan : Kepadatan penduduk.  

3. Aksesibilitas Wilayah : Kepadatan Jalan 

Tingkat perkembangan wilayah merupakan ukuran peringkat secara relatif 

yang menyatakan kemajuan yang dicapai oleh setiap wilayah sebagai hasil 

aktivitas pembangunan (Budiharjo, 1995 dalam Muta’ali, 2003). Oleh karena itu, 

untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah dapat diukur dengan tingkat 

pencapaian dari tujuan pembangunan, seperti mengatasi masalah kesenjangan 

(Todaro, 1984 dalam Muta’ali, 2003). 

1.5.1.6 Jumlah Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi  

 Sarana Sosial  

Sarana sosial merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau 

pengaruh nyata menurut fungsi sosial dari pelayanan tersebut kepada 

penggunanya yang meliputi : 

1. Sarana kesehatan: rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, 

puskesmas keliling, balai pengobatan, apotik.  

2. Sarana pendidikan: TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan Tinggi. 

3. Sarana peribadatan: masjid, mushola, gereja, pura, wihara, klenteng.  

 Sarana Ekonomi  

Sarana ekonomi merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau 

pengaruh nyata yang sangat penting dalam memudahkan kegiatan 
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perekonomian guna menunjang percepatan perkembangan dan pertumbuhan 

wilayah. 

1.5.1.7 Kependudukan 

 Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk merupakan sekumpulan orang banyak yang mendiami suatu 

tempat atau wilayah dalam kurun waktu tertentu. 

 Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas 

wilayah. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tentunya tidak 

mempunyai tingkat kepadatan yang sama. 

1.5.1.8 Aksesibilitas Wilayah 

 Luas Wilayah 

Luas wilayah dalam hubungannya dengan perkembangan wilayah sangat 

berkaitan dengan ketersediaan lahan yang masuk dan berkembangnya daerah 

pertumbuhan yang baru, sebagaimana diketahui bahwa luas wilayah bersifat 

tetap (statis), sedangkan manusia dan segala macam kegiatannya senantiasa 

berkembang dan melakukan mobilitas (dinamis). 

 Jarak Ke Ibukota Kabupaten (dalam Km) 

Jarak masing-masing tiap kecamatan dengan Ibukota Kabupaten akan 

mempengaruhi tingkat perkembangan di setiap wilayah, dimana jarak yang 

paling dekat dengan Ibukota Kabupaten pastinya akan lebih mudah mendapat 

pengaruh kekotaan dan mempengaruhi tingkat ketersediaan jumlah fasilitas 

sarana sosial ekonomi di wilayah tersebut. 

 Panjang Jalan 

Dalam menunjang kelancaran transportasi dan kemudahan aksesibilitas 

diperlukan adanya prasarana jalan yang memadai dan dalam kondisi yang 

baik, yaitu panjang jalan. Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar 

daerah maka akan semakin berkembang daerah tersebut. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Nugroho Adi Prabowo dalam penelitiannya yang berjudul Analisis 

Tingkat Perkembangan Wilayah di Subwilayah Pembanguna (SWP) I 

Kabupaten Boyolali Jawa Tengah bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dengan perkembangan wilayah, mengetahui 

hubungan antara daya layan fasilitas sosial ekonomi dengan tingkat 

perkembangan wilayah di di Subwilayah Pembanguna (SWP) I Kabupaten 

Boyolali serta mengetahui tingkat perkembangan wilayah di Subwilayah 

Pembangunan (SWP) I Kabupaten Boyolali. Variabel-variabel yang digunakan 

berupa data primer dan data sekunder, berupa jumlah penduduk, fasilitas 

pendidikan (SD-SMA), fasilitas kesehatan (rumah sakit, puskesmas, rumah 

bersalin, puskesmas pembantu, poliklinik, dan jumlah BKIA), fasilitas 

perdagangan dan jasa, metode penelitian yang digunakan adalah analisis data 

sekunder yang menekankan pada survey instansional, dengan pendekatan analisis 

kuantitatif, analisis korelasi, analisis peta, analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan secara umum distribusi fasilitas sosial ekonomi 

tersebar merata pada subwilayah pembangunan (SWP) 1 Kabupaten Boyolali. 

Donny Tri Prasetya dalam penelitiaanya yang berjudul Analisis 

Perkembangan Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kudus Propinsi Jawa 

Tengah dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan perkembangan wilayah antar 

pusat wilayah kabupaten dengan kecamatan pendukung di Kabupaten Kudus 

tahun 1997 dan 2007serta untuk mengetahui prioritas pembangunan wilayah di 

Kabupaten Kudus. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data 

sekunder. Indikator data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini seperti 

data demografi dan ekonomi wilayah, aksesibiltas wilayah, tansportasi dan 

komunikasi serta pelayanan kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan tingkat perkembangan wilayah yang maju berada di 

Kecamatan-Kecamatan yang merupakan wilayah pusat kota. 
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Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Nugroho Adi Wibowo (2005) Donny Tri Prasetya Fadli Bagash Prakoso 

Judul Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah 

di Subwilayah Pembanguna (SWP) I 

Kabupaten Boyolali Jawa Tengah 

Analisis Perkembangan Wilayah 

Kecamatan di Kabupaten Kudus Propinsi 

Jawa Tengah 

Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah 

Kecamatan Di Kabupaten Klaten Tahun 

2005 dan 2015 

Tujuan 1. Mengetahui hubungan antara 

ketersediaan fasilitas sosial ekonomi 

dengan perkembangan wilayah. 

2. Mengetahui hubungan antara daya 

layan fasilitas sosial ekonomi dengan 

tingkat perkembangan wilayah di di 

Subwilayah Pembanguna (SWP) I 

Kabupaten Boyolali. 

3. Mengetahui tingkat perkembangan 

wilayah di Subwilayah Pembangunan 

(SWP) I Kabupaten Boyolali. 

1. Mengetahui perbedaan perkembangan 

wilayah antara pusat wilayah kabupaten 

dengan kecamatan pendukung di 

Kabupaten Kudus tahun 1997 dan 2007. 

2. Mengetahui prioritas pembangunan 

wilayah di Kabupaten Kudus. 

1. Untuk mengetahui variasi tingkat 

perkembangan wilayah Kecamatan di 

Kabupaten Klaten berdasarkan jumlah 

fasilitas sarana sosial ekonomi. 

2. Untuk mengetahui prioritas 

perkembangan pembangunan wilayah di 

Kabupaten Klaten. 

 

Metode Metode penelitian yang digunakan 

adalah analisis data sekunder yang 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

analisis data sekunder. 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

analisis data sekunder. 
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menekankan pada survei instansional, 

dengan pendekatan analisis kuantitatif, 

analisis korelasi, analisis peta, analisis 

deskriptif kualitatif 

Hasil 1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

secara umum distribusi fasilitas sosial 

ekonomi tersebar merata pada 

subwilayah pembanguna (SWP) 1 

Kabupaten Boyolali. 

2. Pemilihan wilayah prioritas 

pengembangan di ini didasarkan atas 

tingkat perkembangan potensi dan 

permasalahan yang dihadapi masing-

masing wilayah. 

1. Perbedaan nilai variabel yang 

menyebabkan tingkat perkembangan 

wilayah antara wilayah yang masuk 

kategori maju dengan tertinggal cukup 

mencolok 

2. Wilayah yang menjadi prioritas I 

dikembangkan meliputi Kecamatan-

Kecamatan Kaliwungu, Jati, Undaan, 

Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog dan Dawe 

1. Secara umum hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat 

perkembangan wilayah kecamatan 

maju hanya terkonsentrasi pada 

wilayah pusat dan sekitar pusat kota, 

sedangkan wilayah yang tertinggal 

berada di beberapa wilayah kecamatan 

yang sarana sosial ekonominya 

rendah. 

2. Wilayah kecamatan yang dijadikan 

Prioritas I dalam pengembangan 

wilayah berada di Kecamatan 

Kebonarum dan Kecamatan 

Karangnongko. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Permasalahan yang timbul dalam suatu perkembangan dan pembangunan 

suatu wilayah tidak akan lepas dari masalah kesenjangan wilayah. 

Terkonsentrasinya pembangunan pada suatu wilayah juga menjadi faktor utama 

terjadinya kesenjangan antar wilayah. Hal tersebut sering kali terjadi di wilayah-

wilayah maju karena pada wilayah tersebut segala fasilitas dan sarana prasarana 

sangat mendukung dan menyebabkan daya tarik terhadap masyarakat, mulai dari 

tersedianya lapangan pekerjaan, fasilitas sarana prasarana yang mendukung dan 

sebagainya. Selain kesenjangan wilayah, masalah dalam pembangunan dan 

perkembangan wilayah juga sangat dipengaruhi oleh masalah kependudukan, 

karena penduduk memiliki peran yang sangat besar terhadap laju perkembangan 

atau pertumbuhan suatu wilayah.  Dengan kata lain bahwa penduduk memiliki 

modal utama yang sangat vital terhadap kelanjutan pembangunan suatu wilayah. 

Pertambahan penduduk yang terlalu besar juga dapat menghambat proses 

percepatan pembangunan di suatu wilayah, terutama pada sektor pembangunan 

ekonomi. Permasalahan kembali muncul terkait dengan tuntutan masyarakat 

terhadap kebutuhan pokok, seperti bahan pangan, sandang, tempat tinggal, 

lapangan pekerjaan, aksesibiltas dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Dengan 

demikian perlunya ketersediaan fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang 

sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk agar permasalahan yang terjadi 

tidak akan bertambah besar. 

Kuarangnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi serta kurang 

terjangkaunya pelayanan dari pusat pelayanan menuju wilayah yang dilayani 

merupakan permasalahan dalam perkembangan suatu wilayah. Tingkat 

perkembangan wilayah sendiri merupakan suatu ukuran peringkat secara relative 

menyatakan kemajuan yang dicapai wilayah sebagai hasil pembangunan 

dibandingkan dengan wilayah lain. 

Setiap wilayah pastinya mempunyai potensi potensi yang dapat mendorong 

perkembangan atau kemajuan wilayah tersebut. Dengan memperhatikan potensi 

potensi yang ada pada wilayah tersebut tingkat perkembangan wilayah dapat 

diprediksi berdasarkan prioritas pengembangannya. 
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Salah satu ukuran untuk mengetahui adanya kesenjangan perkembangan 

antar wilayah, adalah dengan mengetahui diferensisasi tingkat perkembangan 

masing-masing wilayah. Tingkat perkembangan wilayah merupakan cerminan 

dari pembangunan dan tersedianya fasilitas sosial ekonomi yang ada pada suatu 

wilayah yang menjadi fokus penelitian. Penekanan terhadap kondisi fasilitas 

pelayanan sosial ekonomi sebagai salah satu faktor yang diduga mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan tingkat perkembangan wilayah. 

Indikator untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Indikator Sosisal Ekonomi yang terdiri dari : 

- Kepadatan penduduk 

2. Aksesibilitas Wilayah yang terdiri dari : 

- Kepadatan Jalan 

3. Indikator Pelayanan Sosial Ekonomi yang terdiri dari : 

- Sarana Kesehatan 

- Sarana Pendidikan 

- Sarana Perekonomian 

Hasil utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

perkembangan wilayah tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten dan mengetahui 

perubahan perkembangan tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten.  

Dengan mengetahui profil tingkat perkembangan wilayah, ketersediaan dan 

daya lahan (kondisi) fasilitas sarana prasarana sosial ekonomi  serta hubungannya 

dengan tingkat perkembangan wilayah, wilayah-wilayah prioritas pembangunan 

fasilitas pelayanan sosial ekonomi dapat ditentukan salah satunya berdasarkan 

pertimbangan kekritisan suatu daerah terhadap daya lahan dan tingkat 

perkembangan wilayah yang rendah. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 

masukan dalam perencanaan pengembangan pelayanan yang merupakan bagian 

integral dari perencanaan pengembangan wilayah. 
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1.7 Diagram Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis, 2017 
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1.8 Batasan Operasional 

Wilayah adalah ruang yang merupakan sebuah kesatuan geografis beserta dengan 

segenap unsur yang terkait padanya, yang batas dan juga sistemnya 

ditentukan dengan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional. 

Tingkat perkembangan suatu wilayah pada dasarnya merupakan fungsi dari 

lingkungan alam, penduduk, dan kegiatan ekonomi dan sosial. Interaksi 

antara lingkungan alam, penduduk, dan kegiatan ekonomi dan sosial pada 

gilirannya akan mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah (Budiharjo, 

1995). Komponen berbagai fungsi tersebut antara lain lingkungan alam 

berhubungan dengan sumber daya lahan, penduduk, serta kegiatan ekonomi 

dan sosial berhubungan dengan jumlah fasilitas sarana sosial dan ekonomi 

yang mempengaruhi dalam menunjang kebutuhan penduduk di wilayah 

tersebut. 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat 

dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi 

menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran (Wikipedia). 

Wilayah Priroritas Pembangunan adalah wilayah yang karena tingkat 

perkembangan, potensi dan permasalahannya harus diprioritaskan untuk 

dikembangkan sehingga dapat mengurangi tingkat kesenjangan antar 

wilayah (Hadi Sabari Yunus, 1991) 

Wilayah Maju adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat perkembangan 

wilayah baik sumber daya fisik, sumber daya manusia dan sumber daya 

binaan lebih tinggi dari rata-rata wilayah lain dalam lingkup regional. 

Wilayah Sedang adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat 

perkembangan wilayah baik sumber daya fisik, sumber daya manusia dan 

sumber daya binaan yang sama dari rata-rata wilayah lain dalam lingkup 

regional. 

Wilayah Tertinggal adalah suatu kondisi yang menggambarkan tingkat 

perkembangan wilayah baik sumber daya fisik, sumber daya manusia dan 

sumber daya binaan lebih rendah dari rata-rata wilayah lain dalam lingkup 

regional. 
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Fasilitas Sosial adalah segala fasilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau non pemerintah yang memiliki pengaruh langsung atau 

pengaruh nyata menurut fungsi sosial dari pelayanan tersebut kepada 

penggunanya. 

Fasilitas Ekonomi adalah segala fasilitas pelayanan yang diselenggarakan oleh 

pemerintah atau non pemerintah yang memiliki pengaruh langsung atau 

pengaruh nyata menurut fungsi ekonomi penggunanya, diantaranya 

fasilitas-fasilitas perdagangan dan jasa. 

Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi tata guna 

lahan berinteraksi satu sama lain, dan mudah atau sulitnya lokasi tersebut 

dicapai melalui transportasi (Black, 1981). 


