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RESUME UMUM

HASIL-HASIL SYMPOSIUM PENGEMBANGAN

Mengingat fungsi dan tujuan Symposium untuk "menentukan konsep pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan pengetahuan serta keahlian mengenai peranan/perencanaan

"Pengembangan \tJilayah" dibidang PUTL baik ditingkat Pusat, Pro-

pinsi, maupun Proyek.
Maka Symposium Pengembangan Wilayah dibidang PUTL yang diadakan di Bandung

dari tanggal 16 s/d 18 Desember 1974 telah dapat mengumpulkan hasil- hasil
yang intisarinya adalah sebagai berikut :
1. "Perincian Sasaran" dibidang PUTL (Konsep Outline Menteri PUTL) membawa

kewajiban pada unit-unitnya untuk selalu menilai hasil karya masing-masing, atau memberikan input pertimbangan bagi penilaian yang lebih ting
gi melalui tiga tahapan analisa :
- Analisa dan Evaluasi terhadap Perincian Sasaran
- Analisa dan Evaluasi terhadap Rumusan

So.saran

- Analisa dan Evaluasi terhadap Mission.
2. Pada dasarnya Analisa dan Evaluasi Perincian Sasaran itu mencrun1p pengembangan pengetahuan tentang metode-metode dan teknik-teknik analisa
serta evaluasi yang hendak dipakai. Pengembangan metode dan teknl.k i tu
dapat dicapai melalui pendekatan-pendekatan yang berbeda untuk tiap2 tahap Analisa dan Evaluasi :
a). A & E terhadap Perincian Sasaran dipakai Pendekatan Budgetair dan
Administratif
b). A & E terhadap Rumusan Sasaran dipakai Pendekatan Pengembangan Wi
layah
c). A & E terhadap Mission dipakai Pendekatan Sosial, 1\nnomi, dan Kebudayaan atau Pendekatan Pembangunnn Nasional.

3. Bagi Dep.PUTL dengan demikian menjadi hal yang mendesak untuk

r.J~ndala

mi Pendekatan Pengembangan Wilayah, demi konsistennya pelaksanaan mencape.i "Perincian Sasaran" yang telah dianalisa dan dievaluasi molalui
proses-proses budgetair dan administratip tiap hari dengan analisa ter
hadap Mission yang pada dasarnya dinilai pada tingkat2 Nnsional.

v
4. Pendekatan Pengembangan Wilayah memerlukan pengenalan

akan konsep dasar,

ciri-ciri, dan struktur Pengembangan Wilayah itu sendiri, hal mana mungkin sekali mencakup juga masalah-masalah diluar bidang ke-PUTL-an.

5. Pertama-tama timbul kebutuhan akan pengenalan "batasan" Wilayah,

Disini

berbagai _konsiderasi tentang penetapan batas-batas wilayah, yang golongan utamanya adalah Wilayah formil dan Wilayah fungsioniL
sudah terdapat

6. Dalam uaaha · mengenal mekanisme pengembangan wilayah dapat. diidentifikasi suatu proses yang sentral, yaitu

~~e_g_iat~_E~~a-~SY!l!aka~.

7. Kegiatan Usaha Masyarakat menghasilkan produk2. l?erkembangan produk2 ter
sebut berlaku dalam proses-proses : Pengembangan Modal, Pengembangan Mas
yarakat, Pengembangan Sumber2 Alam,Pengembangnn Lingku~gan Kehidupan.
Keseluruhan proses2 itu sebagai suatu sistim,disebut Struktur Dasar Proses Pertumbuhan.

8. Pengembangan wilayah ditujukan untuk memperkembangkan Kegiatan Usaha Mas
yarru{at. Dengan demikian pengembangan wilayah perlu dilandasi usaha pembinaan lingkungan,yaitu lingkun~an kehidupan yang bernilai memcnuhi persyaratan bagi tempat penghunian manusia dan sebagai prasyarat sosial-eko
nomi bagi perkembangan kegiatan usaha masyarakat.

9. Satuan Wilayah Ekonomi lebih penting ditelaah dari hubungan segi empat
Pengembangan
Pengcmbangan

~~syarakat
Lingkun~an

-- Pengembangan Sumber2 Alam -- Kegiatan Usaha Kehidupun.

10. Yang ingin dicapai adalah struktur wilayah yang makin seimbang, sesuai -

dengan tujuan mencapai tingkat pertumbuhan yang mendesaknya makin seimbang pula.
Pada dasarnya wilayah ekonomi terutama mengikuti :nola. pemasaran, dan dengan demikian identik dengan wilayah Pemasaran.
Pada saat ini konsep Wilo.yah Lkonomi dan satuan Wilayah Ekonomi bnru mengemukakan ~-~-r_a~_{_p_i!3.t.i_m_ :U!l_t~. _mp_!l_e~_a_a~, b~lum merupakan hasil2 absolut.
Pengembangan Wilayah dan Perincinn2-nya khususnya yang menyangkut bidang
tugas PUTL, sehingga kelak dapat dinakai dru1 dihnynti bersama aebagai me
todolc•gi dan teknik2 yang mantap w1tuk menilai pencapainn ·aaaaran2 PUTL.
Dengan sendirinya teknik-tknik analisa dan evaluasi sedemikian itu akan
•
sangat berarti untuk perb~ikan2 dan penyempurnaan2 cara kerja PUTL keda.

11. Masih dibutuhkan usaha2 sel&ljutnya untuk lcbih mengennl mekanisme

lam.
Bandung, 18 Dosember 1974
Ponitia Pengnrah.
)
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WILAYAH DIBIDANG PUTL

1. Simposium pertama mengenai

Pen~embangnn

Wilayah dibidang DPUTL kalau nerlu

dapat dilanjutkan dalam Simposium kedua dan kemudian baru di Seminarken .2. Ha.sil akhirnya diharapkan supaya danat <lirumuskan berupa kursus2 untuk se-·
luruh aparat Departemen PUTL dipusat maupun di daerah-daerah sehingga
pat dicapai

11

da··

bahasa 11 yang sama mengenai Pengembangan Wilayah.

3. Disamping itu, Simposium ini juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan
bagi tenaga-tenaga yA-ng sangat potensiil dan mempunyai nemikiran ya.ng dini
lai brilyan, cara berfikir yang tnjam dan tekun, untuk ber-partisipasi dan
menyumbangkan pemikirannya, Hal ini dihubungkan dalam rangka memperkuat
kerja sama antara Staff dan Pimpinan,

4. Dipandang perlu untuk mempertega.s pengertian istilah2 "integrated" dan "com
prehensi ve 11 o
Pengembangan yang "integrated" diartikan sebagai pengembango.n ditingkat nn.sional regional maupun lokal yang merupakan satu kesatuan.
Perencanaan ynng "comprehensive" diartikan scbagai earn melihat pcngembangan dari segi sosial, segi ekonomi dan segi tata.-ruang.
Dalam hubungan pcngertian sosial-ckonomi-fisik, diusulkan untuk dir:a11ti men
jadi sosial-ekonomi-tata rusng untuk menghindari tercampurnya dengan penr,er
tian "pelaksanaan secara fisik".-

5. Perlu untuk mulai menghangatkan kembali masalah

Re~ional

Development/Regio-

nal Planning terutama mengingat perkembangan penduduk yang pesat, apolPgi
di PulauJawao Urgensi ini juga dirasakan karena ternyata

~erencanaan

ral tidak paralel, tidak seirama sejurusan, tapi rna.sAlah

bcrhadap-hadElpnn~

sekto-

Contoh : Urgensi rnaaalah Regional Development/Planning dinegeri Belanda,dimana Ruimtelijk Ordening diidentikan clengan istilah tata-ruAng dalam hubungan nengertian sosial-ekonomi-tata ruang di atas.-

6. Dianjurkan supaya penggunaan

istila..~

11

daerah" dan

11

wilayah 11 mempunyai pe-

ngertian sbb. :
- istilah "daerah sedikit banyak ada hubungannya dengan batas2 administra
si. Contohnya : Pemerintah Daerah Jawa Tengah menyusun "rencana daerah 11 ,
jadi rencananya fo·rmil untuk daerah administrasi yang bersangkutan atau
dapat disebut Formal Regional Development.
- istilah "wilayah11 ada hubungannya dengan fungsi daerah tersebut, contoh
nya : Bappenas menciptakan pengembangan wilayah ekonomi. Jadi dalam hal
ini dapat disebut Functional Regional Development.-

?. Selanjutnya diajukan konsep Outline Region81 Development yang mungkin dapat diterapkan di Indonesia. Konsep ini didasarkan pada pengertian-penger
tian sebagai berikut :
- adanya siklus perencanaan yang lengkap. Dalam hal ini dimulai dari filo
sofi dan policy kemudian terturut-turut planning, programming, implemen
tation dan kemudian dalam siklus selanjutnya kembali kepada planningprogramming-implementation dan seterusnya.
- pengertian objective diidentikan dengan memenangkan pertempuran (battle)
sedangkan mission diidentikan dengan memenangkan perang (war).

Sebagai

contoh dalam perang 1mtuk merebut kota Bandung dilakukan dengan cara me
rebut beberapa bukit, untuk dapat memutuskan bukit-bukit mana yang perlu direbut diperlukan penguasaan wilayah/terrain.-

B.

•

Dianggap perlu untuk memperkuat soft-ware disamping hard-ware-nya. Dalam
hubungan pengembangan wilayah sangat dirasakan kekurangan tenaga Flanoloog/
Perencana Wilayah. Dalam hal ini mungkin perlu memanfaatkan lebih banyak
tenaga-tenaga dalam negeri, atau kalau perlu dari luar negeri.-

9. Diharapkan Simposium dapat pula menghasilkan penyempurnaan-penyempurnaan
atas konsep Outline yang diajukan.-

LAPORF~

v

RAPPORTEUR

I

Prasaran
"KLASIFIKASI SATUAN - ~!ILAYAH"
~-'-"----~~---------~----·-· __,_

1. Prasaran bertolak pada langkah-langkah pengembangan wilayah yang digambarkan secara ringkas sebagai berikut
a. Penetapan Wilayah dengan lokasi, luas dan struktur menurut
an

batas~

tertentu.

b. Pengembangan sektor-sektor yang terdapat dalam wilayah bersangkut
an, secara

konsisten~

c. Konsistensi diukur dari segi sasaran-sasaran yang hendak
melalui usaha pengembangan, sesuai dengan

f~_g_si_

dicapai

wilayah bersang-

kutan dalam kehidupan nasional.
2. Berdasarkan gambaran tersebut telah diidentifikasi dua peraoalan pokok :
.12..ert~

"batasan" dalam penetapan wilayah;

kedua_

pengenalan sektor-sektor yang dapat diperkembangkan,

. _ _...

pe-

netapan sasaran-sasaran sesuai dengan fungsi wilayah dan
penetapan program pengembangan sektor-sektor sesuai

de-

ngan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.
Dalam pada i tu telah pula dirumuskan lebih lanjut, bahwa persoalan ·pertama menyangkut pengetahuan dasar, ciri-ciri ataupun konsep
ngembangan wilayah, sedangkan persoalan

pe -

kedua menyangkut proses pe

rencanaan dan penyusunan program pada urnumnya.-

3.

Pemrasaran menganggap persoalan.tersebut cukup luas. Oleh karena itu
menyarankan untuk mengadakan pembatasan atau-pun penahapan dalam pem
bahasan, yai tu, pembahasan supaya diarahkan terlebih dahulu pada ''ba
tasan 11 dalam penetapan wilayah, dan baru kemudian mengkaitkannya dengan proses perencana-an dan penyusunan program pada umumnya.

Dasar

pemikirrumya ialah, bahwa dewasa ini .b~_l,u!D_ §J.P.e!'.?~.~P- .!<o~.e-~p-~uE yang
cukup luas mengenai pengetahuan dasar, ciri-ciri ataupun konsep pengembangan wilayah, padahal seharusnya berlaku dan dapat dihayati oleh segenap sektor.-

J
4. Pembatasan ataupun penahapan lebih lanjut dalam pembahasan ditujukan pula
pada

11

pemikirannya ialah : bah-

batasan" dalam penetapan wilayah. Dasar

wa batasan ditinjau dari dua titik tolak, yaitu
Bertolak pada segi wewenang/tanggung jawab dalam pengaturan pe
ngembangan wilayah, yaitu bertolak pada kepentingan awninistra
habis
si pe~erintahan. Dalam hal ini wilayah nasional dibagi
kedalam bagian-bagiannya, yai tu wilayah-wilayah administratif,
yang dinyatakan sebagai wilayah-formil, seperti Daerah Tk.I. ,

Tk.II etc.kedua

Bertolak pada segi mekanisme pehgembangan dalam kehidupru1 masyarakat beserta lingkungannya4 Dalam rangka ini dijumpai adanya satuan-satuan wilayah pengembangan, yang disingkat namanya
aatuan-wilayah, aebagai hasil suatu proses pengembangan.-

Meskipun pelaksanaan pengembangan wilayah memerlukan kedua batasan tersebut, yaitu bahwa wilayah nasional
an-satuan wilayah dan

§j~~~P~$~an

J[~~a~~F~~a

melalui pengembangan satu-

didasarkan pada wilayah administratif

(formil), namun peraoalan wilayah administratif dirasakan kurang mendesak
untuk dibahas dan menyarankan untuk memfokuskan terlebih dahulu pada :
- pengenalan satuan wilayah pengembangan beserta struktur dan me
kanisme pengembangannya,
- pengenalan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang
berlaku dewasa ini dan kemungkinan arah pengembangan dalam kai
tannya dengan tujuan pembangunan nasional.
D::-lam pada itu dicatat bahwa pengenalan struktur pengemhP.ngt\n wilayah
tingkat nasional diperlukan, untuk dipakai seb::>.gai pedoman bagi perencana

an pada tingkat regional dan lokal.

1

5. Satuan Wilayah Pengembangan tersebut dinyatakan sebagai sesuatu yang telah ada dan jenisnya lebih dari satu. Untuk dapat mengenal dan mengadakan
klasifikasi, perlu dipelajari hal-ikhwal kehidupan masyarakat dan kegiatan usahanya, sehingga dapat memahami hakekat dan memahami adanya perbedRan fungsi satuan-satuan wilayah pengembangan.-

6. Dalam membahas kehidupan maayarakat dan kegiatan uaahanya telah ditonjolkan beberapa aspek yang penting, seperti :

a. Pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat dicapai·pada dasarnya melalui kegiatan usaha masyarakat. Dengan demikian perbaikan kehidupan masyarakat dicapai melalui pengembangan kegiatan usaha8 Dalam pada itu kegiatan usaha menjalankan fungainya sebagai
- penghasil jasa dan barang,
- sumber pendapatan, dan
- lapangan kerja8
b. Produk-produk kegiatan usaha sebagian habis dikonsumsi setiap kali nya dan sebagian lainnya terhimpun secara kumulatif. Produk-produk
itu mempengaruhi kelangsungan dan perkembangan kegiatan usaha; terutama yang berupa

E!'~~.r.8?.a~ _d_~l_j_!>._f?~-·

7. Dalam hubungan dengan itu, prasarana dan jasa dinyatakan membentuk ling
kungan kehidupan, yang dinilai selain dari. segi persyaratan bagi tempat
penghunian manusia, juga dari segi prasyarat sosial-ekonomis bagi per kemblli!gan kegiatan

usaha~

Pengembangan wilayah, yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepen
tingan dan memperbaiki kehidupan masyarL'.kat, perlu dilandasi dengan pem
binaan lingkungan kehidupan, sebagair.mna dimaksudkan di atas. -

8. Selanjutnya diw1gkapkan, bahwa lingkungan kehidupan

da~at

dibina berda-

sarkrul konsiderasi ekonomi dan konsiderasi sosial-politik/sosial budaya.

9. Lingkungan kehidupan berdasarkan konsiderasi ekonomi menunjukkan adanya
satuan wilayah ekonomi, yang dapat diperinci ke dalam satuan

wilayah -

produksi dan satuan wilayah pemasaran (berada dalam jangkauan jasa-jasa
yang dapat memasarkan produk-produk wilayah bersan~kutan).
Satuan \olilayah produksi berpijak pada penegarapan sumber alam, __ dengan mendasarkan pada sistim yang bersitat tertutup dan mempunyai ruang ling
kup lokal. Satuan wilayah pemasaren berpijak pada pencanaian konsumen dengan mendasarkan pada sistim yang bersifat tcrbuka Crelatip), dan men
jangkau ruang lingkup nasional dan bahkan internasional. Dalam hubungan
ini ukuran pemasaran dinyntakan iebih dominan pengaruhnya dalam proses
perkembangan. Oleh sebab itu satuan wiluyah ekonomi batasnya mengikuti
ukuran pemasaran.

Perincian lebih lanjut ialah, bahwa satuan wilayah produksi dapat diidentifikasi menurut jenis sumber alamo Dan, satuan wilayah ekonoMi diklasifikasikan lagi berdasarkan kondisi dan lokasinya terhadap perbatasan wilayah nasional.
10. Lingkungan kehidupan berdasarkan konsiderasi sosial-politik dapat dikaitkan dengan faktor dinamika masyarakat yang erat hubungannya
nGan partisipasi masyarakat dalam proses

perkembangan~

de-

Untuk menangga

pinya diperlukan administrasi masyarakat yang memadai, melalui jasa jasa pemerintah. Yang terakhir ini melahirkan satuan-satuan wilayah administratif.
11. Klasifikasi satuan wilayah akhirnyn, dapat digambarkan melalui skema
terlampir.

II. Tan~_gap_B!lf.Pemb_~a.!!_ :
Pada umumnya tanggapan-tanggapan/pembahasan hanya berbentuk pertanyaan-per
tanyaan terhadap naskah utama.

KLA.SIFIKASI SATU!u'f-WILAYAH

<

<
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I
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I. POKOK-POKOK PRASARAN:

·---- --· ... ------

~

---------

1. Dalam usaha mengenal mekanisme pengembangan wilayah dapat diidentifi-

.kasi suatu "Proses yang sen tral, yai tu

~e_gia._t.!i:ll. !J:~_a._!l~- ~sy~~-~~!o

2. Kegiatan Usa.ha Masyarakat mengha.silkan produk2.
Perkembangan produk-produk tersebut berlaku dalam proses-proses : Pengembangan Modal, Pengembangan Masyarakat, Pengembangan Sumber-au!ilber.
Alam, Pengembangan Lingkungan Kehidupan.

3. Keseluruhan proses-proses itu sebaga.i suatu sistim, disebut Struktur
Dasar Proses Pertumbuhan.

4. Pengembangan wilayah ditujukan untuk memperkembangkan Kegia.tan Usaha
t1asyarakat. Dengan demikian pengembangru1 wilayah perlu dilandasi usaha pernbinaan lingkungan, yaitu lingkungan kehiduryan yang bernilai memEmuhi persyaratan bagi tempat penghunian manusia dan sebagai prasyarat sosial-ekonomi bagi perkembangan kegiatan usaha masyarakat.

5. Satuan Wilayah Ekonomi lebih penting ditelaah dari hubungan segi empat : Pengembangan Masyarakat-Pengemban gan

S~~ber-surnber

Alam - Kegi-

atan Usaha - Pengembangan Lingkungan Kehidupan.

6. Yang ingin dicapai adalah struktur wilayah yang makin seimban.g, sesuai dengan tujuan mencapai tingkat pertumbuhan yang mendesaknya

makin

seimbang pula.

7. Pada dasarnya wilayah ekonomi terutama men,r.'ikuti pola nemasaran,

dan

dengan demikian identik dengan wilayah Pemasaran.

8. Diberikan contoh-contoh penerapan

pokok-~okok

pemikiran di

daer~1-dae

rah .Sume.tera Utara dan Jawa B..:.rat.

9. Demi contonuitas perencanaan - pelaksanaannya, lokasi data-data menggunakan wilayah administrasi sebagai dasa.r •

...

II ..

P~"'BAHASAN

1. Terdapa.t kesukaran-kesuka.ran pa.da kcnsep \lilaya.h Ekonomi, lebihlebih jika. dihubungkan dengan f.ungsi DPUTL yeng sebagai apara.t
pemerinta.h dalam pengaturan berikutnya memerluka.n lega.lita.s wilayah-wila.ya.h Administratif (Daerah).
2. Konsep Wilayah 'tK.r:momi sebcnarnya mendasarkan parla hrrga pasar
dan pola angkutnn/perdap,anfSU secara keseluruha.n, meskipun contoh-contoh dan data yang tersedia saat ini baru mempertimbangkan
a.ngk.utan jalan ra.ya.

3. Pada saat ini konsep wilayah Ekonomi dan satuan wilayah Ekonomi
baru mengemukakan 9!!-F..a.. _(s_isti_~) ___untu_k_ m_e_!l_~_l_a~, _!J_e_lUJl!. merupakan
hasil-hasil absolut.-

LAPORAN RAPPORTEUR

IV

SIDANG

J A

o8.oo - 11.50

r-t

TANGGAL

·:

17

Desember

1974

Prasaran

=

SUHBER-SUtffiER
"IMPLIKASI
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POKOK-POKOK PRASARAN:
1. Dikemukakan 4 materi pembahasan yaitu :
1.1. Kontribusinya, dengan output & linkage kegiatan sebagai indikator.
1.2. Implikasi pengembangan sumber-sumber air dalam pengembangan wilayah.

1.3. Implikasi fungsi pemerintahan dalam perumusan batasan satuan wilayah pengembangan.
1.4. Koordinasi di dalam usaha pengembangan sumber-aumber air.

<

2. Output Dit.Jen. Pengairan dapat digambarkan aebagai berikut :

Output

.......

Soft-ware

·Hard-ware

= misalnya
study.

data & laporan-laporan

= bangunan-bangunan

pengairan
(hydraulic structures)

Sedangkan linkage manfaat dari kegiatan yang dilakukan Dit.Jen. Pengairan dapat digambarkan sebagai berikut :
_ Back\-1ard linkage
Kontribuai

Tangible
li'orward linkage
·Intangible

3. Pengembangan sumber-sumber air dilandaskan pada pola dasar pemikiran
3.1. Demand kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan usaha pada lingkungan pemukiman.
3.2. Supply/potenai aumber-sumber air.

3.3. Usaha untuk menjaga keseimbangan hidrologi dalam kesatuari ekosistim akibat adanya "demand dan supply".

(w)

4. Terjadinya disparitas perkembangan wilayah menurut pandangan Departemen
PUTL

disebaby~

4.1. Potensi

oleh adanya perbedaan-perbedaan

~rilayah

masing-masing

4.2. Kemampuan masing-masing wilayah dalam hal
4.2.1. aparat administratif
4.2.2. kelengkapan prasarana wilayah yang telah dimilikinya.

5. Terdapat dua alternatif kebijaksanaan untuk memilih cara pengembangan
wilayah oleh Departemen PUT.L yaitu :
5.1. Kebutuhan wilayah dicapai setelah kebutuhan nasional dipenuhi.(Prioritas pada kepentingan nasional).

5.2. Kebutuhan nasional dicapai setelah kebutuhan wilayah dipenuhi.(Prioritas pada kepentingan wilayah/daerah).
Dalam prakteknya oleh Dit.Jen.Pengairan kedua alternatif tersebut dilaksanakan secara berimbang sebagaimana tercermin dalam alokasi APBN kepada
dae:rah-daerah.

6. Pengertian wilayah yang dipakai olch Dit.Jen.Pengairan adalah berdasarkan wilayah

sungai (river basin) yang ditentukan oleh :

6.1. Dacrah Pengaliran Sungai (catchment area).
6.2. Daerah pengaruh dari daerah pengaliran sungai yang bcrsangkutan
yane kemudian monjadi Satuan Wilayah Pengembangan Sungai (River
Basin Development).
Berdasarkan pengertian di ataa aatuan wilayah pengembangannya dapat berbcntuk :
1. Wilayah Sungai

Cimanuk, Bengawan Solo, Brantas dan aebagainya.

2. Wila;yah Sungai-aungai: Pemali - Comal, Jratunacluna dan sebagainya.
3. Wilayah Pulau
Bali, Timor dan sebagainya.

7. Sebagai aparat pemcrintah, Dit.Jen.Pengairan mempunyai fungsi ganda
yaitu :
7.1. Fungsi pemerintahan

7. 2. Fungsi

pembangunan

Karenn itu bntasan wilaynh kontribusi output-nya adalnh konsisten
dengan wilayah administrnsi sehingga menjamin kelancaran pengaliran output sebugai hasil fungsi pembangunan dan memudahkan evaluo.
si terhadap penyelcnggaraan kedua fungsi yang dicakupnya.

8. Knrena fungsi pembangunan yang dilnkuknn DitoJen.Pengairan merupa
kan pelaksanaan sektornt dnri bidang pembangunan ekonomi nasional,

mnka usaha pengembangun sumber-sumber air dalam impliknsi pengcmbnngan wilayah memberi gvmbaran yang tersebar atau lokalistia.

Bila hal ini dikaitkan dengan "teori bukit" (sebngaimana yang dikemukakan oleh Dr .. Ir. Poernomosidi dalam "Satuan Wilayah Ekonomi "),
maka implikasinya adalah :
8.1. Memperlandai "lereng bukit 11 yang telah ada sehingga memperlu
as jangkauannyn.

8.2. Menumbuhkan "buki t-buki t baru" di dalam mauJ.Jun diluar buki t
yang telah ada sehingga dalam prosesnya dapat menunjang pewu
judan kesatuan wilayah ekonomi nasional.

9. Didalam usaha pengembangan sumber-sumber air diperlukan pendekat-

an

antar aepartemen dengan instansi yang membutuhkan koordinasi.

Namun yang telah mendesak pada waktu ini dalam pengembangan wilayah dibidang PUTL adalph koordinasi intern Dep.PUTL terlebih dahu
lu.-

II. PEMBAHA.SAN :

--- --·--·

1. Pendekatan usaha pengembanf-rul sumber-sumber air seyogyanya mengsintesakan 2 macarn pendekatan yaitu :
1.1.

Pusat Produksi.

1. 2.

Pusat Pemasaran ..

Yang keduanya mempunyai norma saling bergantungan di dalam memben
tuk suatu satuan wilayah ekonomi.
2. Wilayah sungai menurut jangkauan pemasaran dapat terbngi dnlam be
berapa bagian wilayah produksi sesuai dengan terminal jasa yang melayaninya.

3. Usaha koordinasi mutlak diperlukan di dalam saha pengembangan sumbersumber air karena sifatnya yang

mu~ti~bjektip

dan multi aspek dan usa

ha koordinasi tersebut terutama harus dilakukan di dalam lingkungan De
partemen PUT.L terlebih dahulu sejak tahap perencanaannya.

4. Perlu kejelasan tentang bentuk wadah formil pengembangan wilayah sungai
yang telah ada (misalnya suatu otorita) agar tidak mengganggu wewenang
dan tanggung jawab administratif pemerintah daerah yang mencakupi wila
yah sun·:.ai yang bersangkutan.-

*******
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PRASARAN CIPTA KARYA
I.

POKOK-POKOK PRASARAN
1 • Keciptakaryaan merupakan salah satu tugas Departemen PUTL. yang secara
garis besarnya meliputi bidang2 tata kota, tata daerah, tata bangunan,
penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan, dan peneliti

perum~1,

an disemua bidang tersebut di atas.
2. Dengan demikian kegiatan2 tidak meliputi semua "li:hgkungan kehidupan 11
(yang dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di atas bumi,ba~
ik yang ada maupun tidB.k ada orangnya), tetapi akan dipersempi t pada
"lingkungan pemukiman 11 ; yang dapat diartikan sebagai setiap bidang tanah dan ruang dimuka bumi yang diduduki oleh manusia untuk menetap dan
bermasyarakat sehingga tanah dan ruang muka bumi tersebut mengalami pe
robahan dari sifat aslinya menjadi bangunan2 dan struktur buatan manusia.
Lebih dipersempit lagi hanya akan difocuskan pada

11

lingkungan

tempat

tinggal 11 , karena pembangunan "lingkungan permukiman 11 tersebu t termasuk
didalamnya

pembangun~

jaringan transfortasi, telekomunikasi, fasili -

tas sosial, yang diluar bjdang keciptakaryaan.
3. Lingkungan pemukiman itu harus diadakan dengan kegiatan pembangunan
dan 11kegiatan usaha" dimaksudkan untuk mewujudkan agar "J.ingkungan kehidupann dan Lingkungan p13mukiman" menjadi lebih baik ..
Untuk mencapai keadaan yang lebih baik itu diperlukan :
3.1. Aqanya norma2 yang juga harus diciptakan oleh berbagai unit.
Oleh karena itu, hal ini merupakan fungsi pengaturan •
Yang diatur ialah tertib pembangunan

11

lingkungan pemukiman"

dan

khususnya dikota dan lingkungan desa ..
3.2. Pembangunan lingkungan yang harus dilakukan secara terus menerus
agar

11

lingkungan pemukiman" itu selalu menjadi lebih baik ..

4. Suatu daerah yang menjadi tempat 11kegiatan usaha" akan mengakibatkan:

4.1. Orang yang bertempat tinggal didaerah i tu makin lama makin banyak
jumlahnya.
4.2. Syarat-syarat pemukiman menjadi makin lame:. makin je1ek.
Oleh karena itu kedua hal (j.1. dan 3.2.) sangat diperlukan$

5. Suatu daerah yang do.pat menj.:1.di "terminal jasa11 mungkin dari sudut efi
siensi persyaratun penghunian tidnk cocok, misalnya sering banjir, su-·
lit mencari bahan2 bangunan dun lain2.
Dalam hal ini mana yang cl(an didahulukan tidak dapat dirumuskan secara
umum, melainkan tergantung keadaan setempat2.

6. Kwalitas kehidupan dalam lingkungan pemukiman men~~jukkan tingkat kese·
jahteraan hidup masyarakat yang bermukim disitu.
Kwali tas kehidupan dapat diukur dengan berrnacam2 ukuran an tara lain
ialah :
6.1. Ukuran fisik (estetika, keteraturan dan se-bagainya)
6.2. Ukuran Ekonomi (tingkat kemnkmuran dan sebagainya)
6.3. Uku~an sosial (tingkat budaya dan sebagainya)

7. Peranan keciptakaryaan dalam tugas tata daerah, sekarang ini lebih merupnkan "dapur teknis" yang mengolah, (sebagai pekerjaan staff) memberikan advis dan bimbingan tehnis, yang kesemuanya lebih dibatasi pada
segi2 perencanaan fisikr1ya, cehingga dapat dimanfaatkan sebagai input
informaai dan pemikiran di dalam melaksanakan tugas2 PUTL lainnyan

8. Pengertian yang lebih jelas dan togas tentang "tata ruang 11 kiranyu ma-sih dapat dicarikan adanya penyatuan bahasa, terutama karena banyak pi
hak-pihak yang terlibat di dalamnya.-

1. Sebagian besar tanggapan/p embnhasan dapat digolongkan pnda masalah
peranan (tugas) fungsi Direktorat Jenderal Cipta Knrya antara lain:
- sebagai input informasi dalam bentuk over-all regional development Plan bagi Dit.Jen. yang lain. Oleh sebab itu sebaiknya Dit.Jen.Ci pta Karyn menyusun strategi pengembangan
wilnyah yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman bngi
Dit.Jen. lainnya.
- Sebagai regional data centre, terutama disetiap unit planning yang telah dibentuk.
- Sebagai dapur tehnis dan counter part Bappenas terutama dn
lam tata daerah.
Berdasarka n hal2 terscbut diatas, perlu ada integrasi dan koordina
si dilingkunga n Dep" PUTL dahulu, kemudian baru dapat dcngan Depar
temen-depa rtemen lain (Misalnya, perlu ada kejelasan antara Dit •
Jen. Cipta Karya dengan tugas/fung si Departemen Dalam Negeri dalam
hal tata kota dan daerah).
2. Pengembangan wilayah kota (population centre) tertentu perlu di
prioritaska n; Dalarn hal ini penyediaan listrik akan mengikuti consumer centers. Industri akan ber-agglom erasi dikota-kota dimana ko
ta berfungsi sebagai terminal jasa.

3. Pembatasan wilayah tergantung pada maksud pengembangan, jadi dalam
hal ini bersifat dinamis, namun perlu diberi landasan formil untuk
memudahkan pengaturann ya.

4. Perlu dilakukan exercise bersama, didaerah yang sudah developed
(Jabotabek) dan yang belum developed (Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara).

*****
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PERANAN SEKTOR LISTRIK DALAM POLA
PE NGEMBAN GAN WILA YAH "

Oleh

-

Ir. I. Nengah Sudja

PE~NAN

SEKTOR LISTRIK DALAM POLA PENGE!•ill.ANGAN WILAYAH

I. POKOK-POKOK PRASARAN :
Dalam Naskah ini dibahas

••

1. Pengertian dan tujuan Pengembangan Wilayah
2. Faktor Determinan yang ikut menentukan pola pengembangan
wilayah.
3. Beberapa jenis kebijaksanaan yang dapat dipakai dalam pola
pengembangan wilayah.
4. Peranan PLN/Sektor Listrik yang dapat disumbangkan dalam
pola pengembangan wilayah.
II. T-"NGGAPAN :
1. Dari segi listrik lebih condong memakai pengembangan wilayah
kelistrikan atau sistim jaringan listrik atau sistim interkoneksi seperti pada sistim jaringan listrik Jawa Barat - Jawa Tengah.
Sistim jaringan listrik dapat dikembangkan pada tingkat internasional yang meliputl beberapa wilayah Asean. Diajukan
Indonesia pada sidang Ecafe ke 12 di Bangkok pada Desember -

1972.
2. Agar listrik dapat sampai kedesa-desa dengan daya beli masyarakat yang masih rendah harus dibantu dengan subsidi.
Dinegara yang sudah berkembang sekalipun, listrik pedesaan
(rural electrification) masih memerlukan subsidi, lebih-lebih
pada tahap permulaan elektrifikasi tersebut.

3. Dasar-dasar penentuan proyek-proyek pengembangan wilayah kelistrikan dilandaskan pada pengertian dan tujuan Pengembangan
Wilayah. (Pasal 1, 2, 3, 4, 5 dan 19).

4. Tenaga listrik dalam pengembangan wilayah merupakan Sarana
pembangunan (Periksa pasal 20 & 21 dari lampiran 1 ).
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WILAYAH PEMBANGUNAN UTAMA B
Pusat utama :

Pusat utama :

Ja kar ta

Wilayah Pembanguoan :
Propinsi
Ill

IV

VI

Jamb i
Sumatera Selatan
Benpulu
La!J?pung
P. Belitung
DKI Jakarta
Jawa Barat
Jawa Tengah
D.l. Yogyakarta
Kalimantan Barat
tr--

WILAYAH PEMBANGUNAN UTAMA C

tlo.J ....... _"

Surabaya

Wilayah Pembangunan :
Propinsi
V

:

Jawa Timur

WILAYAH PEMBANGUNAN lfTAMA D
Pusat utama :

Uj u n g

Wilayah Pembangunan :
Propinsi
VIII

:

Bali
VII

Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah

Panda ng

IX

:

X

:

NTB

N.T.T.
Sulawesi SeJaran
Sulawesi Tengpra
Sulawesi l'enph
Sulawesi Utau
Maluku bagian Utara
Maluku bapan
Sdat.an
Irian jap
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