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P E NGANT A R

Kertas kerja ini dimaksudkan sebagai Kertas
Kerja Induk, untuk membantu rnemberikan pengarahan
dalam penulisan kertas-kertas kerja lainnya dengan
lebih mendetail.
Sasaran Kertas Kerja Induk ini berupa KLASIFIKASI SATUAN WILAYAH, dengan disertai pengertian tentang satuan-wilayah.

Jakarta,

Desember 1974.
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I.

I NT R0 DUK8 I

A. PEMBATASAN RUANG LINGKUP PERSOALAN

no. 1
•.

Pada umumnya terdapat keoenderungan untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah "Pengembangan Wila yah" sebagai berikut a
(a) Menetapkan wilayah, dengan lokui, luas dan atruktur
menurut batasan 1) tertentu.
•
2
(b) Mengembangkan aektor-aektor ) yang terdapat dalam wilayah beraangkutan, aacara konaiaten.
(d) Konaistanai diukur dar! seqi saaaran-aaaaran yang hendak dicapai melalui uaaha penqembangan, seauai denqan
funqai l) wilayah beraanqkutan dalam kehidupan nasional.

no. 2
Dengan bertolak pada gambaran teraebut paraoalan
yang dihadapi berkiaar pada a
pertama r
"bataaan" dalam penetapan wilayah, aeperti yang
dimaksudkan diatas, no. 1 (a) ..

kedua •••••••••
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kedua
pengenalan sektor-sektor yang dapat diperkembangkan,
penetapan sasaran-sasaran sesuai dengan fungsi wi·layah dan penetapan program pengembangan
sektor -sektor sesuai dengan sasaran-sasaran yang hendak
dicapai.
Persoalan pertama menyangkut ciri-ciri, pengetahuan
dasar ataupun konsep pengembangan wilayah, sedangkan persoalan kedua menyangkut proses perencanaan dan penyusunan pr.~
gram pada umumnya.

no. 3
Oewasa ini belum diperoleh perumusan yang mendapatkan konsensus cukup luas mengenai ciri-ciri, pengetahuan
dasar ataupun konsep pengenbangan wilayah. Padahal
konsep
pengembangan wilayah seharusnya berlaku dan dapat dihayati
oleh segenap sektor.
Oleh karena itu, pembahasan perlu diarahkan terlebih dahulu pada "batasan" dalam penetapan wilayah, sebelum
dikaitkan pada proses perencanaan dan penyusunan program
pada umumnya.

no. 4
"Batasan" dalam penetapc:u1 wilayah dapat dibedakan
pertama-tama menurut dua titik tolak peninjauan, yaitu :

Pertama •••..•.
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Perta{na
Peninjauan bertolak pada segi wewenang/tanggung j~
wab dalam 2!ngaturan pengembangan wilayah ; dalam
hal ini bertolak pada kepentingan administrasi P!
merintahan.
Wilayah-nasional dibagi habis kedalam bagian-bagiannya, seperti misalnya pembag;an kedalan Daerah Daerah Tingkat I, Daerah-Daerah Tingkat II dab Kecamatan •

.
Peninjauan bertolak pada segi mekanisme pengembang
an dalam kehidupan masyarakat beserta lingkungannya.
Dalam rangka ini dijumpai adanya satuan-satuan wilayah pengembangan 4 >, yang disingkat namanya de··
ngan "satuan-).rilayah". Satuan-satuan wilayah tidak perlu atau tidak selalu membagi habis wilayah·nasional. Sebab bagian-bagian tertentu wilayah-n~
sional mtingkin memang belum mengalami proses perkembangan, belum ada penghuninya, belum tersedia prasarana dan sebagainya. Dan, antar satuan- wilayah dapt=~t terjadi pertumpukan ( overlaping ).

no. 5
kedua
Pelaksanaan pengembangan wilayah memerlukan
"batasan" tersebut, no.4. Wilayah-nasional diperkembangkan melalui pengembangan satuan-satuan wilayah 5 >.
Sedangkan pembaqian wewenang/tanggung jawab dalam P!
ngaturannya tercermin pada pembagian wilayah adminis
trasi pemerintahan.
no. 6
Pembagian wilayah administrasi pem--· ,,cahan
diwujutkan

.. . . .
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diwuj udkan de:ngan mempertimbangkan orientasi sosial-poli t:i\'; /
sosial-budaya masyarakat dan faktor geographis. Pembagian
wilayah ini sifatnya formil. Untuk sementara dirasakan
kr-·,
rang "mengenai" serta kurang mendesak untuk membahas per:.;oalan ini.
Pembahasan lebih baik difokuskan pada pengenalan

s::,-

tuan-wilayah pengembangan beserta struktur dan mekanisme
pengembangannya, pengenalan struktur pengembangan wilayah
tingkat nasional yang berlaku dewasa ini dan kemungkinan a···
rah pengembangan dalam kaitannya dengan tujuan
pembangnnan
nasional.

BEBERAPA CATATAN PENTING :
a. Tentang Wilayah Pembangunan :
Wilayah Pembangunan, sebagaimana dimaksudkan dalarn

BuJ~t~

IV Repeli ta II, merupakan kumpulan Daerah-Daerah Tingk2 I sehingga sifatnya pun formil. Namun dernikian, penge
lompokannya telah rnemperhitungkan arah pengembangan sa·
tuan-wilayah y~ng dituju, peri~sa indeks 5). Oisebabkan
karena i tu, untuk dapat mernaharni arti wilayah pembangun··
an sebagai suatu pengarahan perlu mengetahui terlebih
dahulu seluk-beluk satuan wilayah pengembangan.
b. Tentang Lata-data pasil Survey/Penelitia.IJ dan Statistik:
Untuk :r anyatakan lokasi data-data ini dipergunakan wi la··
yah a<ministrasi pernerintahan, disebut saja wilayah-for··
mil Padahal, satuan-wilayah pengembangan tidak selaln
ja'.:.uh bersamaan dengan wilayah-forrnil. Meskipun demik::an;.
untuk menyatakan lokasi data-data ini sebaiknya tetap

dipergunakan ..... .
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dipergunakan wilayah-formil, untuk menjamin kontinuitas
perpindahan dari tahap perencanaan ke tahap program dan
operasi. Mengenai ukurannya perlu diambil sekecil mungkin, misalnya tingkat Kecamatan, untuk sejauh mungkin
menarnpung keperluan identifikasi satuan-wilayah pengembangan.

KETERANGAN INDEKS :
1) Sebagai contoh misalnya : wilayah pengaliran sungai,
wilayah administratif, satuan wilayah ekonomi dan lain
sebagainya.
2) Yang dimaksudkan dengan sektor-sektor ialah : pertanian,
perindustrian, pertambangan, prasarana, perbankan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
3) Fungsi dapat diuraikan misalnya dalam hal
a) peningkatan produksi,
b) peningkatan pendapatan,
c) peningkatan lapangan kerja, dan
d) pencapaian sasaran-sasaran lain sehubungan dengan
tujuan nasional, seperti :
d.l. pembagian hasil pembangunan yang lebih merata I
tingkat pertumbuhan antar daerah yang lebih se-imbang/tingkat pendapatan yang lebih merata;
d.2. memperkokoh kesatuan ekonomi nasional ;
d.3. dan lain sebagainya.
4) Sebutan "satuan" dirnaksudkan untuk rnenyatakan suatu hasil proses pertumbuhan. Besarnya satuan tergantung pada
jangkauan kekuatan pertumbuhannya.

5) Pengembangan •..•..••
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5) Peng•mbangan satuan-satuan wilayah dapat ditempuh melalui pengembangan masing-masing satuan-wilayah yang ada,
atau melalui pengembangan kelompok satuan-satuan wila·yah yang ada, ataupun melalui pengembangan satuan-wilayah baru. Kesemuanya itu tergantung pada struktur
pcngembangan wilayah tingkat nasional yang hendak dicapai,
sesuai dengan tujuan-tujuan pembangunan nasional.

*****
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B. ANALOGI DAN PENDEKATJ\N

no. 7
Satuan-satuan wilayah pengembangan, seperti yang
dimaksudkan pada no. 4, merupakan sesuatu yang telah ada dan memiliki jenis lebih dari

~atu.

Untuk membant.u

menemukan cara mengenal dan mengadakan klasifikasi, L:a···
pat dipelajari sistim yang analog berikut ini :
Sebagai pengganti satuan-wilayah pengembangan
dipakai disini "bangunan".
Diantara bangunan-bangunan yang ada,
. dikenal
bangunan kantor, bangunan rumah t1nggal, bangunan berupa bungalow dan lain sebagainya.
Perbedaan jenis bangunan merupakan akibat dari adanya perbedaan fungsi bangunan. Fungsi,
dalam rangka mementmi kebutuhan manusia.
Kebutuhan manusia mrmcul disebabkan karena
tingkah-lakunya, seperti misnlnya : dalam hal
bekerja dibutuhkan kantor, dalam hal berumah
tangga dibutuhkan rumah tempat tinggal,
dan
dalam hal berrekreasi dibutuhkan bungalow dan
lain sebagainya.
Dari uraian tersebut diperoleh petunjuk, bahwa untuk sampai pada hakekat bangunan serta
fungsi dan jenisnya diperlukan pengetahuan
ten tang tingkah-lak u man usia serta kebut uhankebutuhannya.
\

no. 8
Pendekatan yang ditempuh dalam pembahasan

m<'-

ngikuti sistim-analog tersebut.

Da 1 am •••••••••
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Dalam hal ini, sebagai pengganti manusia ialah "kehidupan masyarakat" dan sebagai pengganti tingkah-laku ialah
"kegiatan-usaha".
Sehubungan dengan itu, pembah~san dimulai dengan meserta
ngetengahkan terlebih dahulu "Kehidupan Masyarakat
Kegiatan Usahanya".

*****

- 9 -

II. KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KEGIATAN USAHANYA

A. LINGKUNGAN KEHIDUPAN

no. 9
"Pemenuhan kebutuhan" kehidupan masyarakat dica pai pada dasarnya melalui kegiatan-usaha masyarakat sendiri, baik dalam bidang ekonomd maupun dalam bidang sosial. Dalam hubungan ini, kegiatan-usaha menjalankan
fungsinya sebagai :
a) penghasil jasa dan barang 6 ), b) sumber pendapatan,
dan c) lapangan kerja.
Sejalan dengan i tu, perbaikan kehidupan masyara kat dicapai melalui perkempangan kegiatan-usaha 7)

no. 10

Dalam proses perkembangan, produk-produk berupa
jasa, barang, pendapatan dan lapan9an kerja jumlahnya
meningkat. Sebagian produk-produk tersebut habis dikon sumsi pada setiap kalinya, dan sebagian lainnya terhim pun secara kumulatif B).

Produk-produk •••••...

-

10 -

Produk-produk tersebut mempengaruhi kelangsungan maupaling
Diantaranya yang
pun perkembangan kegiatan-usaha.
menonjol ialah : prasarana dan jasa-jasa. Unsur-unsur ini pa-da hakekatnya membentuk lingkungan kehidupan.

no. 11
Lingkungan kehidupan sedemikian i tu dapat dini lai
lain dari segi

persyaratann~a

s·~·

bagi_tempat penghunian mMlusia,

juga dari segi prasyarat sosial-Bkoncmi bagi perkembangan

k-~~

_9l.atan-usaha masyarakat. Yang disebut terakhir ini menyataka:1
"tingkat ketersediaan" kebutuhan-kebutuhan hidup dan kebuttthan-kebutuhan untuk rnelakukan kegiatan-usal-}a 9 )
Lingkungan kehidupan sedemikian itu mempengaruhi o:c:.;.
entasi serta pertimbangan masyarakat

dal.~

mernilih tempat

penghunian serta dalam menentukan jenis dan lokasi kegiatan usahanya.

KETERANGAN INDEKS
6) Yang digolongkan jasa ialah : jasa-angkutan, jasa-perda
gangan, jasa-perbankan, jasa pendidikan, jasa-pelayanan kesehatan, jasa-pemerintahan

d~

lain sebagainya.

Yang digolongkan barang ialah : prasarana, sarana, baranr;barang-modal, bah an baku/penolong, · barang-barang-konsumsi.
7) Kegiatan-usaha melifutuhkan cukup tersedianya unsur-unsur
berupa : prasaran1• sarana, barang-barang-modal,
moJ.alkerja, bekal ,e~~tahtl4tJ'l.lk~~J::a.,ilAll'... .d~ be:~al .keseha·tan

jasmaniah/LOkhan~~

Perkembangan ••........
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Perkembangan kegiatan-usaha membutuhkan teraedianya unsurunsur tersebut, yang selalu meningkat. Untuk itu diperlu kan kemampuan dan kesanggupan untuk melakukan penanaman
modal kedalam unsur-unsur tersebut, dengan selalu meningkat pula.
Modal yang dimaksudkan itu bersumber pada kegiatan-usaha
masyarakat sendiri, berupa surplus-modal.
Oleh karena prasarana dan sarana serta kegiatan-usaha tertentu menyangkut kepentingan umum serta keselamatan bangsa
dan negara dan pengurusannya dilimpahkan kepada Pemerintah,
maka sebagian surplus-modal tersebut tersalurkan kesektor
pemerintah melalui berbagai cara pengaturan, seperti pajak,
retribusi, bea/cukai dan sebagainya.
8) Produk-produk yang tergolong habis dikonsumsi pada setiapkalinya ialah, rnisalnya :barang-bar~ng kebutuhan hidup
pada umumnya, jasa-jasa.
Sedangkan yang tergolong terhimpun secara kumulatif ialah,
misalnya : prasarana, sarana, barang-barang-modal, modal
pada umumnya.
9) Macamnya kebutuhan untuk melakukan kegiatan-usaha telah
diutarakan pada indeks 7).
Lingkungan dibentuk oleh prasarana dan jasa-jasa. Adanya
cukup jasa-jasa perdagangan misalnya, memberikan cukup kesempatan untuk memperoleh barang-barang yang diperdagangkan
pada umumnya, seperti barang-barang modal, bahan baku/penolong. Sedangkan jasa perbankan memberikan kesempatan untt~
me~r~leh modal-kerja. Dan kesempatan untuk mempero1eh
bekal pengetahuan/ketrampilan maupun bekal ke~ehatan jas maniah/rokhaniah dimungkinkan o1eh cukup tersedianya jasa
pendidikan/latihan serta jasa pelayanan kesehatan/ibadah.
Sarana, dapat diperoleh sebagian melalui jasa perdagangan,
dan sebagian lainnya diperoleh melalui jasa-konstruksi.

Mela1ui ••••••.••.
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Melalui cara penglihatan sedemikian itu, kegiatan-usaha
sektor industri diwakili oleh jasa-perdagangan. Dengan
demikian tidak menutup kemungkinan, bahwa kebutuhan akan
barang-barang hasil produksi industri dapat dipenuhi dari "luar". Analog dengan itu ialah pemenuhan kebutuhan kebutuhan hidup pada umumnya.
Selain dari itu, kelangsungan kegiatan-usaha (produksi)
membutuhkan cukup tersedianya jasa-perdagangan untuk keperluan pemasaran basil produksinya.

*********

- 13 -

B. LINGKUNGAN I<EHIDUPAN DAN PENGEMB.ANGAN NILAYAII

no. 12
Dalam kehidupan masyarakat dikenal adanya kehidup=
an pedesaan dan kehidupan perkotaan. Masing-masing mcmpunyai fungsi dan merupakan bagian-bagian yang tak terplsahkan dalam suatu sistim kehidupan masyarakat. Pembinaan kehidupan masyarakat memerlukan pembinaan !ingkungan kehidu.e_an pedesaan dan lingkungan kehidupan per~otaan, yang terisebagai suatu sistim.
kat dalam Stlatu sistim
Begitu pula, dik.enal adanya wilayah peclesaan dan
wilayah perkotaan. Masing-masing juga mempunyai fungsi dan
suatn·
merupakan bagian-bagian yang tak terpisahkan dalam
sistim pengembangan wilayah.

no. 13

.

Pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memenuhi
kepentingan dan memperbaiki kehidupan masyarakat setempat,
disamping memenuhi funqsinya dalam kehiqupan bangsa dan
negara (nasional).
Pengembangan wilayah dit jukan tidak lain untuk
syarakat. Dengan demikimemperkembangkan
iandasi usaha embinaan
an, pengembangan
lingkungan, juga

****"
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III. PENGEMBANGAN WILAYAH MENURUT BERBAGAI KONSIDERl\SI

..---------------------------------------------

~--------

A. PEND.lUIULll.AN

no. 14
Oalam kehidupan masyarakat bekerja kekuatan-k.ekuaLan,
yaitu kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial dan politik, yang
ruempengaruhi tingkah-laku manusia-manusianya. Kekuatan-ke kuatan tersebut mendorong berlangsungnya dan menentukan corak kegiatan-usaha masyarakat.

.

Kekuatan-kekuatan i tu timbul karena adanya orient asl_
masyarakat, yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan
serta
pandangan-pandangan tentang kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara. Pada orientasi masyarakat inilah
tergantung faktor stabi li tas dan dinamika masyarakat_ •

•••••
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B. PENGEMBANGAN WILAYAH MENURUT KON.SID.ERASI. EKONOMI

no. 15
Perkembangan k~giatan-usaha masyarakat berlangsur,g
.
dengan dilandasi mekanisme pemupuka11. modal. Mekanisme ~n··.
dijumpai dalam kegiatan-usaha bidang ekonomi.
Oleh karena itu, untuk memungkinkan berlangsunguya
proses perkembangan diperlukan cukup ada- dan terbinanya
kegiatan-usaha bidang ekonomi. Dalam pada itu tidak diabaikan, bahwa perkembangan kegiatan-usaha bidang ekonomi
pengaruhi, bahkan dapat ditentukan, oleh perkembangan ke··
hidupan sosial masyarakat.

no. 16
Kegiatan-usaha bidang ekonomi menonjolkan dua as pek, yaitu produksi dan pemasaran. Pembinaan lingkungan
menurut konsiderasi ekonomi ditujukan untuk pengembanga.n
produksi dan pemasaran
Masing-masing aspek tersebut mempunyai fungsi dan
merupakan bagian-bagian yang tak terpisahkan dalam sistim
kehidupan ekonomi. Yakni, proses pemasaran berlangsung <arena adanya barang-baranq basil produksi, sedangkan kel·lr-gsungan proses produksi hanya mungkin jika pelayanan pemasaran menjaminnya lO)
Dengan •.••••....
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Dengan demikian, pembinaan lingkungan sifatnya
kung pembinaan sistim "total" kehidupan ekonomi.

mendu~·

no. 17
Kehidupan ekonomi berlangsung dengan dibatasi ruang
geraknya o1eh disatu pihak sumber-sumber alam dan di1ain pi-·
hak konsumen (sebagai pasaran tingkat akhir). Dalam urutannyc',
yang lengkap, kehidupan ekonomi bermu1a pada sumber-sumber a-·
lam dan berakhir pada konsumen.

no. 18
Proses produksi primer 11 ) berorientasi pada
sumber·sumber alam. Proses pemasaran berorientasi pada konsumen. Sedangkan proses produksi sekonder 12 ) dianggap melengkapi pro-ses pemasaran.
Masing-masing
ensi. Produksi primer
tama pada penggarapan
pemasaran mengkaitkan
pencaeaian ko~~~~~

proses tersebut mengenal nilai effisi mengkaitkan nilai effisiensi pertama sumber-sumber alam. Sedangkan proses
nilai effisiensinya pertama-tama pada

Dalam hubungan itu, masing-masing akan menampakkan adanya struktur dalam pembentukan lingkungan, dengan demikian
juga pengembangan wilayah, sesuai dengan tujuan effisiensi.

no. 19
Produksi dan pemasaran, masing-masing menampakkan
struktur yang berbeda dalam pembentukan lingkungan. Hal ini

disebabkan ••.•..
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disebabkan karena prasarana dan jasa-jasa yang mendasarinya
juga berbeda 13 ).
Bahwa dijumpai dua macam struktur yang berbeda, tidak perlu menjadi alasan untuk dipertentangkan. Sebab, sasaran untuk masing-masing juga berbeda. Perlu diingat kembali
dan dipertegas, bahwa proses produksi dan proses pemasaran
mempunyai fungsi masing-masing yang tertentu dan merupakan
bagian-bagian yang tak terpisahkan dalam sistim kehidupan
ekonomi ; satu melengkapi yang lainnya.

no. 20
Penggarapan sumber-sumber alam terikat oleh "sistim
alamiah" yang berlaku. Struktur pengembangan wilayah dalam
hal ini berorientasi pada sistim tersebut, dengan ruang
lingkup pertimbangan yang bersifat lokal. Struktur pengembangan wilayah yang b~rlaku untuk itu mempunyai tingkat kepentingan loka1 14 >.
Pencapaian konsumen mengandung arti "konsumen sebanyak-banyaknya", guna memperoleh kesempatan pemasaran yang
seluas-luasnya. Sistim yang berhubungan dengan itu mempunyai
jangkauan nasional, dan bahkan internasional. Struktur pengembangan wilayah untuk itu mempunyai tingkat kepentingan
nasional (maximum)lS).

no. 21
Struktur pengembangan wilayah, baik untuk proses
produksi maupun untuk proses pemasaran, menunjukkan adanya
satuan-satuan wilayah. Yang satu dinamakan satuan-wilatah
16 .
produksi, dan yang lainnya satuan-wilayah pemasaran

Setiap ••••.••••..

- 18 -

Setiap satuan-~ilayah menunjukkan satu "aturan hirarki", sehubungan dengan tujuan effisiensi. Sedangkan antar satuan-wilayah berlaku hubungan dengan kedudukan hirarkis yang
setingkat 17 >.

no. 22
Aturan hirarki dalam suatu satuan-wilayah membawa implikasi dalam hal "tingkat effisiensi". Dalam kehidupan ekonomi, tingkat effisiensi akan tercermin pada tingkat harg~.
Pada penggarapan sumber-sumber alam, tingkat effisi ensi herhubungan dengan tingkat harga yang dikenakan pada sum·ber alam yang tergarap (output). Sed~ngkan pada pencapaian
konsumen, tingkat effisiensi berhubungan dengan ting~at ~~~
pasar barang-barang.

no. 23
Harga-pasar terik:at dalarn sistim yang luas jangkauan·nya, periksa no. 20. Sedangkan pengertian harga dalam hubungannya dengan sumber alam mempunyai nilai lokal. Sehuhungan
dengan itu, untuk kepentingan perkembangan pengaruh"har9.a_::_E_~_
sar" sifatnya lebi~ dominan.
s,a-euan-wilayah ekonomi pada hakekatnya terbentuk olch
·tua~-wilayah produksi dan satuan-wilayah pemasaran, perixsa
o. 19 dan 21. Akan tetapi, aturan hirarki yang ditinjau d~ri
g.i .,pertembangan hanya berlaku satu, dan ditentukan oleh unsur y·ang dominan penq-s!:"uhnya : dalam hal ini it:tlah pemasaran.

t

Oleh karna itu, ukuran satuan-witayah ekonomi
kuti ukuran pemasaran 18 > •

no. 24

me~!!il.!___:

..... ... . . .

-
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no. 24
Satuan-satuan wi layah ekonomi diikat satu dengan la·innya melalui "fungsi" masing-masing dalam kehidupan nasJo nal. Fungs:l. dapat diuraikan misalnya dalam hal :
1)
2}
3)
4)

peningkatan produksi ,
peningkatan pendapatan ,
peningkatan lapangan kerja, dan
pencapaian sasaran-sasaran lain sehubungan
tujuan nasional, seperti :

cl~~nq,1n

a. pembagian hasil pembangunan yang lebih merata/
tingkat pertumbuhan antar daerah yang lebih
seimbang/tingkat pendapatan yang lebih mE>rai:a;
b. memperkokoh kesatuan e~onomi nasional 19 )
c. dan lain sebagainya.
Aturan hirarki dalam suatu satuan-wilayah ekonomi
membawa implikasi juga akhirnya dalam hal "tingkat pertumbuh·an" 20 ). Artinya, dalam suatu satuan-wilayah ekonomi ber1aJt:u
.
21)
tingkat pertumbuhan yang berbeda, sesuai dengan hirarkinya
.

KETERANGAN INDEKS
10) Oleh karena yang dibicarakan ialah proses perkembangan,
maka proses produksi yang tidak terkaitkan pada prose~
pemasaran tidak diperhitungkan disini (subsistance).
yang
Proses perkembangan justru mengusahakan pasaran
se luas-luasnya.

11)

••••••••••••
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11) Yang tergolong dalam proses produksi primer ialah : proses produksi yang langsung berhubungan dengan sumber a!!!, seperti pertanian dan pertambangan. Lokasinya tepat
sama dengan lokasi sumber alamnya. Produk yang dihasilkannya disebut "produk primer".
12) Proses produksi sekonder rnerupakan kelanjutan dari pro ses produksi primer. Narnun demikian, lebih tepat
untuk
dilihat fungsinya sebagai berikut :
a) pada dasarnya produk primer sudah bisa dipasarkan kepada konsumen (ada,tetapi tidak semua) ;
b. dalam proses pemasarannya itu rnasih perlu diatasi
"jarak" dalam arti kwalitas dan kegunaan ; untuk
mengatasi jarak ini diperlukan proses produksi sekonder, seperti grading, processing, manufacturing, assembling dan lainnya.
Sesuai dengan itu, lokasinya juga f1eksibe1, yaitu.berada diantara sumber alam dan konsumen •

.

13) Sebagai contoh dapat dikemukakan : Da1arn penggarapan
sumber alam berupa air (sungai) diperlukan prasarana
berupa bendungan-bendungan, saluran dan bangunan pelenqkap untuk mengatur jalannya air, baik dalam rangka pe ngendalian banjir maupun dalam rangka penyediaan air irigasi dan air bersih, dan jasa-jasa exploitasi/operasi.
Sedangkan dalam pencapaian konsumen diperlukan prasarana
berupa jalan, jalan kereta api dan pelabuhan, dan jasaangkutan serta jasa-perdagangan.
14) Untuk menerangkan arti "tingkat kepentingan lokal" lebih
mudah diberikan contoh saja, sebagai berikut :
Wilayah pengembangan sungai Cimanuk tidak ada hubungan nya dengan Wilayah pengembangan sungai Brantas, ditinjau
sesuai
dari sudut effisiensi penggarapan sumber alam,
dengan kri teria pexnben tukan lingkungan.

Jika .......... .
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Jika hendak dicarikan hubungannya juga akan ada, hanya -·
lah dari sudut peninjauan yang lain. Yaitu misalnya, dalam hal penetapan fungsi masing-masing wilayah dalam ke-~
hidupan nasional, periksa no. 24. Jadi jelasnya, ditinjau
dari sudut penqgarapan sumber alarn sistimnya
bersifat
tertutup.
15) Berbeda dengan yang diuraikan pada indeks 14} sistim un-

tuk ini bersifat terbuka. Wilayah yang satu terikat dengan lainnya dalam sistim yang lebih besar. Dalam
pada
itu, ikatan nasional merupakan batas pengaturan.
16)

Hanya mengingatkan, bahwa satuan-wi layah pemasaran tid.ak
sama artinya dengan wilayah sebagai pasaran. Justru diberikan penekanan pada : tersedianya jasa-pemasaran.

17) Yang dimaksudkan dengan hubungan disini ialah : dalam
hal fungsinya dalam kehidupan nasional, periksa no. 24 •

18) Apabila sebagian dari satuan-wilayah produksi berada diluar batas satuan-wilayah pemasaran akan berarti, bar:vJ(i
produksi pada bagian itu tidak terjamin pemasarannya.
Disitu berlaku kehidupan masyarakat yang tergolong subsistant
suatu kehidupan masyarakat yang terisolasi.
19) Kesatuan ekonomi nasional dapat dilihat dari sudut " hubungan antar daerah 11 dalam kehidupan ekonomi.
Lebih
spesifik dapat diukur dari intensitas perdagangan anta~
daerah.
Makin intensif perdaganqan antar daerah itu berlangsung,
akan makin bes~r nilai ketergantungan antar daerah dalam
kehidupan ekonomi, yang berakibat rnakin kokohnya kesatuan ekonorni nasional.
Usaha kearah "spesialisasi daerah" adalah sejalan dengan
usaha Wltuk rnemperkokoh kesatuan ekonomi nasional·.

Pada hal ••.•...
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Pada hal, spesialisasi memberikan kesempatan yang lebih
baik bagi masing-masing untuk berkembang. Jadi, usaha
memperkokoh kesatuan ekonomi nasional akan memperbesar
kesempatan untuk berkembang.
Yang merupakan persoalan disini ialah : apakah struktur
pengembangan wilayah yang berlaku sekarang ini telah
memungkinkan berlangsungnya perdagangan antar daerah secara effisien ?
20) "Tingkat pertumbuhan" dipakai untuk menyatakan "besarnya
kesempatan untuk berkenbang".
21) Problematika :
satuAndaikata dalam wilayah na~ional hanya terdapat
satunya satuan-wilayah ekonomi, rnaka tingkat pertumbuhan
antar daerah yang seimbang pada prinsipnya tidak dapat
dicapai. Jadi, untuk mengisi tujuan nasional (no. 24,
4. a) diperlukan adanya satuan-wilayah ekonomi yang lebih dari satu buah. Jumlahnya tergantung pada pengertian "daerah", periksa PBNGEMBANGAN WILAYAH MENURUT KON SIDERAsi SOSIAL-POLITIK. Dengan demikian, makin banyak
jumlah satuan-wilayah ekonomd, akan ~akin besar kesem patan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan antar daerah
yang sernakin seimbang. Namun demikian, jurnlah inipun ada batasnya.,, yaitu ditentukan oleh "tingkat· produksi dan
konkonsumsi nasional". Apabrla tingkat produksi dan
sumsi nasional masih rendah, maka jumlah satuan-wilayah
ekonomi yang besar .akan memperlemah tingkat pertumbuhan
yang. be~lak-.. pa~ masislq-Jnasing.

******
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C. PENGEMBANGAN WILAYAH MENURUT KONSIDERASI SOSIAL-POLIT!K/
SOSIAL•BUDAYA

no. 25

Orientasi masyarakat terpupuk melalui proses yang
kontinyu, sejak lama, berakar dan berkemampuan untuk ber.kembang dari waktu ke waktu. Disebabkan karena alasan- alasan praktis, seperti misalnya luasnya wilayah-nasional
dan komunikasi, dijumpai berbagai suku bangsa dengan "kebudayaan daerah" yang berbeda-beda.
Kelompok-kelompok suku bangsa menunjukkan lokasi
barupa satuan-satuan wilayah, yang apada prinsipnya dapat
diidentifikasi. Satuan-satuan wilayah tersebut dinamakan
satuan-wilayah etnik.

no. 26
Dalilm kehidupan bangsa dan negara, masy-'"'r-akat
menanggapi hak dan kewaj ibannya dengan diser~· .. .L harapan harapan perbaikan taraf kehidupan untuk mn~a depanny~.
Oalam hal ini Pemerintah memperhitungkan dan mempertim
bangkan orientasi sosial-politik ma~tarakat dalam menyelenggarakan pembangunan nasion:,) . .

Eaktor stabilit4S dan dinamika masyarakat penting
artinya baqi pe~ak~~naan pembangunan nasional.

Oleh karena ••••••
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Oleh karena itu, orientasi sosial-politik masyarakat perlu sejalan dengan tuntutan pembangunan, agar dapat dicapai partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan.
Untuk itu diperlukan penyelenggaraan "administrasi masyarakat" yang memadai, berupa jasa-pemerintahan.

no. 27
Jasa-pemerintahan juga mengenal aturan h rarki
dalam
penyebarannya dan membentuk pula satuan-satuan w· ayah. Satuansatuan wilayah tersebut dinamakan satuan-wila ah dmini!tr~if,
dengan aturan hirarki yang kita kenal sebagai : ~erah Tingkat
I dan Daerah Tingkat II.
Orientasi sosial-politik masyarakat me
yai "kekhu susan" menurut masing-masing satuan-wilayah etn
Oleh sebab
itu, penetapan wilayah-administ ratif sebaiknya
erhitungkan
dan lebih baik lagi identik dengan wilayah-etni •

no. 28
Perbaikan kehidupan masyarakat dapat pula ditempuh melalui pengembangan sektor pariwisata, yang berpijak pada unsur
kebudayaan daerah. Oilihat dari sudut pengembangan wilayah,
jangkauan pengembangannya akan identik dengan pengembangan satuan-satuan-wilay ah-etnik.

*******
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~V.

KLASIFIKASI SATUAN-WILAYAH

A. BERLAKU UMUM

no. 29
Dilihat dari sudut "kebutuhan perkembanqan kegiatanusaha masyarakat" dap~t dih~1akan dasar pembentukan satuan-w.i l~h

~~n,...ui:

:

1) konsiderasi ekonomi ;
2) kansiderasi sosial-politik I

~osial

-budaya.

Ciri-ciri satuan-wilayah secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :
a) menunjukkan adanya struktur dasar untuk pengem bangannya ;
b) struktur pengembangan menunjukkan adanya aturan
hirarki :
c) aturan hirarki timbul sebagai akibat adanya tujuan effisiensi dalam pencapaian maksud ;
d) aturan hirarki mempunyai.implika si dalam hal
"tinqkat effisiensi" dalam prosesnya.

*****
B.·MENURUT KONSIDERASI ••••••••
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B. MENURUT KONSIDERASI EXONOMI

no. 30
Satuan-wilayah menurut konsiderasi ekonomi disebut
aatuan-wilafah ekonomi: Satuan-wilayah ekonomi dapat diperinai kadalam baqian-bagiannya, yaitu :
1) satuan-wilayah produksi ;
2} satuan-wilayah pemasaran.

Dalam pada itu, satuan-wilayah produksi baru
dianggap effektif dalam menjalankan fungsinya, apabila berada dalam janqkauan satuan-wilayah pemasaran. Artinya,
ukuran satuan-wilayah ekonomi mengikuti ukuran pemasaran.

no. 31
satuan-wilayah produksi berpijak pada proses peng_ga:r;!l.P.~sumber-sumber._~'·~, sedanqkan satuan-wilayah pemasaran berpija~ :::. .:a proses eencapaian konsumen.
Dalam pada itu, satuan-wilayah produksi dilandasi
sistim yang sifatnya tertutup -- sistim alamiah
sedangkan satuan-wilayah pemasaran dilandasi sistim yanq sifatnya terbuka dan memiliki janqkauan nasional, dan bahkan
intemasional.

no. 32 ••••••••••
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no. 32
Satuan-wilayah produksi dapat dibedakan menurut jenis
sumber alamnya yang digarap, seperti
1) aliran sungai : a. single

b. multi
2)

tanah pertanian: a. darat.1n ;
b. rawa pada umumnya :
c. rawa pisang surut ;

Satuan-wilayah ekonomi dapat. pula ditinjau dari aspck
lain, seperti misalnya :
1) k o n d i

s i

: a. non-k~itis
b. k r i t i s .

2) letaknya dalam wilayah-nasional :

a: non-perbatasan;
b •. perbatasan

no. 33
Oitinjau dari sudut "lingkungan kehidupan", satuan wilayah ekonorni dapat diperinci kedalam
lingkungan kehidupan perkotaan, dan
2) lingkungan kehidupan pedesaan.
1)

Oalam pembahasan lebih lanjut nanti akan dikenal,
bahwa suatu kota itu tumbuh dan berkembang dengan bertumpu
pada fungsinya sebagai "terminal jasa distribusi". Pembinaan
terminal jasa distribusi akan memberikan pengaruh pada perkembangan satuan-wilayah ekonorni pada umumnya.

******
C. MENURUT
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C. MENURUT KONSIDERASI SOSIAL-POLITIK / SOSIAL-BUDAYA

no. 34

~a

Menurut konsiderasi ·sosial-politik dan sosial-budadijumpai adanya satuan-wilayah etnik.

Untuk aenghimpun partisipasi masyarakat yang sebeaar-besarnya dalam penyelenggaraan pembangunan, diperlukan
•administrasi masyarakat• yang memadai, melalui jasa-peme rintahan. Jasa-pemerintahan membentuk pula satuan-wilayah,
JAD! dinamakan satuan-wilayah adftdnistratif 22 ).

Penetapan satuan-wilayah administratif sebaiknya
memperbitungkan dan lebih baik lagi identik dengan satuan wilayah etnik.
Pengembangan sektor pariwisata, yang berpijak pada
unsur kebudayaan daerah, menjangkau sejauh pengembangan satuan-wilayah etnik.

KETERANGAN INDEKS :

22) Wilayah administrasi pemerintah~ sifatnya formil, periksa no. 4, berbeda dengan pengertian satuan-wilayah
adudnistratif. Yang disebut terakhir ini mendliki ciriciri pengembangan.

******
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