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BAB   I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1. Latar Belakang 

1.1.1. Umum 

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan struktur perekonomian yang seimbang diseluruh wilayah Indonesia. Hal ini 
berarti adanya keinginan agar tidak lagi terdapatnya wilayah / kawasan yang dianggap sebagai kawasan tertinggal. Salah satu upaya 
pencapaian tujuan tersebut adalah dengan menyebarkan kegiatan secara mereta di wilayah Indonesia, terutama dalam menghadapi system 
global, kekuatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia akan dapat menentukan dinamika pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi 
Nasional.  
  
Upaya penyebaran kegiatan ke seluruh wilayah Indonesia ini membutuhkan dukungan kota-kota sebagai katalisator. Hal ini dapat dipahami 
karena secara alamiah kota telah menjalankan fungsinya sebagai pusat koleksi – produksi yang dihasilkan suatu wilayah, sekaligus sebagai 
pusat distribusi produksi yang dibutuhkan wilayah tersebut. Oleh karenanya diperlukan upaya penguatan peran dan fungsi kota-kota dalam 
suatu keterkaitan yang diharapkan dapat lebih memiliki daya saing pada skala lebih luas. 
 
Menurut Tommy Firman, staf pengajar ITB1, Keterkaitan Antarkota (interurban linkages) merupakan suatu fakta yang harus 
dipertimbangkan dalam pembangunan wilayah perkotaan, karena sangat mempengaruhi dinamika tumbuh-kembangnya kota-kota. Faktor 
utama pembentuk keterkaitan tersebut adalah aliran investasi, informasi, manusia, dan komoditas, yang sangat didorong oleh kemajuan yang 
mengagumkan dalam bidang teknologi, transportasi, informasi, dan produksi, yang tidak mengenal batas-batas negara.  
 

                                                 
 
1 Tommy Firman, Kompas, maret 2000 



Keterkaitan kota-kota secara global terbentuk karena integrasi mereka ke dalam sistem perekonomian dunia. Dalam konteks tersebut, 
tumbuh berkembang maupun degradasi peran kota akan sangat tergantung pada nilai saing (kompetitif) dalam perekonomian global 
tersebut. Dalam meningkatkan perkembangan kota-kota tersebut, berdasarkan paradigma yang baru terutama dengan adanya UU. No. 22 / 
19992 tentang Pemerintahan di Daerah dimana kota-kota memiliki tingkat kesempatan yang sama dalam perkembangannya tergantung 
potensi-potensi sumber dayanya. 
 
Undang-Undang No. 22 / 1999 merupakan realisasi otonomi daerah yang lebih memberikan akses pada aspek pengembangan kawasan 
dengan dukungan potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Suatu kekhawatiran yang mungkin timbul dari kondisi ini 
adalah semakin berpeluangnya terjadi kesenjangan antara daerah kaya dan miskin, terutama kawasan antar kabupaten dalam satu propinsi, 
dan antar satu propinsi dalam satu region. 

 
1.1.2. Pemasalahan dan Potensi Analisis 

 
Dengan meningkatnya peran kota-kota dalam proses produksi berbasis sumber daya lokal diharapkan akan tercipta suatu kondisi dimana 
tidak terjadi dominasi fungsi suatu kota dalam jangkauan wilayah yang sangat luas. 
 
Pengembangan fungsi kota-kota diluar Pulau Jawa untuk pengembangan industri yang berbasis pada sumber daya lokal secara langsung 
berimplikasi pada pola keterkaitan antar kota-kota dan antar kota dan wilayah di sekitarnya.  
 
Dalam kontek Analisis Potensi Keterkaitan Kota-kota di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi banten serta Isu-isu Strategis 
Pengembangannya, adalah merupakan suatu upaya secara langsung yang mempunyai sasaran dan dukungan terhadap pengembangan 
ekonomi di wilayah Indonesia secara umum dan kedua propinsi tersebut secara khusus, yang mengarah kepada proses produksi yaitu 
wilayah sekitar sebagai penghasil sumber daya dengan melibatkan kota-kota dalam suatu keterkaitan sebagai fungsi kolektor-distributor. 
 
Keterkaitan kota tidak terbatas pada keterkaitan pada suatu kota dengan kota lainnya, tetapi juga antara kota dengan desa-desa di sekitarnya. 
Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya kota adalah simbul koleksi dan distribusi barang dan jasa dalam suatu sistem perekonomian 
wilayah. Dalam tulisan ini pengamatan lebih difokuskan pada propinsi Banten dan propinsi Jawa Barat. 

 

                                                 
2 UU No.22 / 1999 



1.2. Tujuan 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam tulisan ini mencoba mengangkat potensi yang ada pada kota dan melihat isu-isu serta keterkaitan antar 
kota dan menganalisis perioritas apa yang harus didahulukan agar tercipta sinergi antar kota-kota , sehingga tercipta sistem kota yang saling 
menunjang sesuai dengan fungsinya baik sebagai pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, maupun sebagai pusat kegiatan lokal.  

 
1.3. Ruang Lingkup Pembahasan 

 
Sesuai dengan tujuan dari tulisan ini, maka lingkup pembahasan akan meliputi analisis terhadap sistim kota yang ada saat ini. Selanjutnya 
akan diangkat isu-isu potensial apa yang ada untuk mengetahui potensi keterkaitan dari masing-masing kota. Terakhir akan dicoba untuk 
merekomendasikan potensi-potensi yang dapat diangkat dalam rangka pengembagan kota-kota tersebut.  
 

Lingkup analisis sistem perkotaan sehubungan dengan fungsi dan peran masing-masing kota dapat digunakan sebagai acuan bagi 
pembangunan sektoral seperti pembangunan sarana dan prasarana.  
 
Sedangkan untuk mengkaji dukungan kota-kota sebagai katalis dalam mendorong kegiatan perekonomian wilayah internal maupun intra 
wilayah perlu analisis terhadap indikator pembangkitannya yang bertumpu kepada keluaran – masukan barang dan penumpang / orang 
secara internal maupun eksternal yang didasarkan kepada analisis kemampuan ekspor-impor komoditas, kapasitas dan muatan (load factor) 
dari pada terminal / pelabuhan / bandara serta pola asal dan tujuan (O-D). 

 
Sehubungan dengan isu-isu strategis pengembangannya maka dilakukan metodologi pendekatan yang mengkaji ketimpangan perkembangan 
yang mencangkup PDRB, income perkapita, pendapatan daerah serta sistem pemberdayaan masyarakatnya.  
 
Seluruh kegiatan tersebut di atas pada pokoknya adalah upaya pencapaian tujuan kearah penyusunan program pembangunan kota melalui 
kegiatan prioritas dan strategis termasuk penyediaan prasarana dan sarana sehingga tercipta sistem kota yang menunjang peran dan 
fungsinya. 
Untuk lebih jelasnya lingkup kegiatan tersebut di atas digambarkan berdasarkan kerangka pemikirannya sebagaimana terlihat dalam gambar 
1.1. dan 1.2. 
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Gambar 1.2. 
PENDEKATAN METODOLOGI ANALISIS KETERKAITAN KOTA 
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BAB  II 
METODOLOGI ANALISIS 

• Model Analisis 

Pengembangan Indikator dan Variabel Keterkaitan Daerah/Kota 
 

Untuk menginformasikan keterkaitan antar daerah ini, maka data-data dasar diolah dalam bentuk; Desire line (garis kehendak) 
pergerakan barang penumpang, arus masuk dan keluar barang dan penumpang, arus keluar barang masuk barang per penduduk, 
jumlah perjalanan yang dilakukan dalam satu tahun (Trip Rate). Total tujuan pergerakan barang terbesar tiap kabupaten / kota. 
 

Desire Lines (Garis Kehendak) Pergerakan Barang / Penumpang 
 
Garis kehendak merupakan tampilan visual dari data asal tujuan kabupaten / kota. Garis ini mewakili informasi mengenai jumlah 
pergerakan barang/ penumpang dari suatu kabupaten/kota ke kabupaten/ kota yang lainnya dalam jangka waktu tahun observasi. 

 
Arus Masuk - Keluar Barang dan Penumpang 

 
Perhitungan arus data arus masuk dilakukan dengan pengagregasian jumlah barang/penumpang yang menuju suatu kabupaten kota. 
Sedangkan perhitungan data arus keluar kabupaten / kota diperoleh dengan pengagregasian jumlah barang/penumpang yang berasal 
dari suatu kabupaten / kota. Selanjutnya dari data inflow / outflow kabupaten / kota dilakukan perangkikanga kabupaten / kota untuk 
skala propinsi dan nasional. 
 

 Arus Keluar dan Masuk Barang per Penduduk 
 
Arus keluar barang merupakan pendekatan dari nilai ekspor suatu kabupaten dan sebaliknya arus masuk barang merupakan 
pendekatan dari nilai impor suatu kabupaten. Besarnya nilai ekspor impor dipengaruhi oleh banyaknya faktor produksi yang tersedia 
di suatu daerah (tenaga kerja dan lahan). Oleh sebab itu agar dapat dibandingkan antar kabupaten, perlu disetarakan kondisi kabupaten 
yang ada. Arus masuk dan keluar barang penduduk suatu daerah dalam jangka waktu satu tahun. 
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Jumlah Perjalanan yang Dilakukan Dalam Satu Tahun (Trip Rate) 
 
Trip rate adalah jumlah perjalanan rata-rata yang dilakukan oleh satu orang penduduk dalam jangka waktu satu tahun. Trip rate 
diperoleh dari data arus keluar (Outflow) penumpang dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk suatu kabupaten.  

 
 Total Tujuan Pergerakan Barang Terbesar tiap Kabupaten / Kota 

 
Setiap kabupaten/kota perlu mengetahui arah pergerakan barang dominan dari total barang yang mengalir keluar dari daerahnya. 
Informasi ini diperlukan untuk mengetahui arah interaksi utama pergerakan barang keluar dari daerah tersebut sehingga bisa diketahui 
keterkaitan yang telah ada dengan daerah lain.  

 
B. Analisis Hubungan Antara Kegiatan Sektor dengan Ekspor-Impor  

Pertumbuhan daerah jangka panjang akan bergantung pada kegiatan industri exspornya. Kekuatan utama dalam perkembangan 
wilayahnya adalah permintaan akan barang dan jasa yang dihasilkan dan di ekspor oleh daerah itu. Suatu daerah yang memiliki sektor 
ekspor karena sektor itu menghasilkan keuntungan dalam memproduksi barang dan jasa, mempunyai sumber daya untuk 
memproduksi barang dan jasa, mempunyai lokasi pemasaran dan mempunyai beberapa tipe keuntungan transportasi.3

 
Analisis Isu Strategis 

Dari sudut kepentingan inter-regional, parameter analisis kota strategis yang diambil adalah : 

• Kemampuan kota dalam mewujudkan kawasan ekonomi regional di wilayah Indonesia yang merupakan satu kesatuan ekonomi. 

• Kemampuan kota dalam menyatukan potensi masing-masing kawasan. 

• Kemampuan kota dalam menumbuhkan ketahanan ekonomi regional yang tangguh dalam percaturan ekonomi khususnya di 
wilayah Indonesia. 

• Kemampuan kota dalam menciptakan keseimbangan pertumbuhan antara kota/kawasan. 

• Lokasi yang sedapat mungkin berada diantara pusat-pusat pertumbuhan yang sudah ada, sehingga kemudahan-kemudahan yang 
sudah dimiliki pusat-pusat tersebut dapat dimanfaatkan oleh pusat pertumbuhan baru. 

                                                 
3 Dicken, Peter and P. E. Lloyd. 1990. Location in Space. Theoritical Perspectives in Economic Geography. 

D:\LL\ng\PAPER-BANTEN 



 
Analisis Sistem Perkotaan Wilayah Indonesia 

Pembahasan tentang kecenderungan perkembangan kota-kota wilayah Indonesia yang dimaksud disini adalah kawasan perkotaan 
fungsional yang memiliki tingkat perkembangan tinggi disetiap propinsinya yang didasarkan atas demografi, dan investasi melalui 
PDRB, Pendapatan daerah dan lainnya parameter tingkat perkembangan. 

 

 Pengertian dan Istilah 
Terdapat banyak bentuk keterkaitan (linkages) antar daerah/kota dimana daerah berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini mempengaruhi 
ekonomi suatu wilayah akibat adanya aliran barang dan jasa yang dikenal dengan Proses ekspor-impor. Meningkatnya aliran barang dan 
jasa bearti dapat memperluas pemanfaatan hasil-hasil produksi suatu daerah yang selanjutnya secara umum akan meningkatkan 
penerimaan daerah tersebut. 

Bentuk keterkaitan yang dapat dikaji bagian dari proses perencanaan wilayah, yaitu;  

1. Keterkaitan Fisik, yang membentuk integrasi manusia melalui jaringan transportasi baik alami maupun rekayasa manusia. 

2. Keterkaitan Ekonomi, hal utama dari keterkaitan ini adalah pemasaran sehingga terjadi aliran komoditas berbagai jenis bahan 
manufaktur, modal (capital), dan keterkaitan produksi kedepan (forward linkages) dan keterbelakangan (backward linkages) diantara 
berbagai tulisan ekonomi. 

3. Keterkaitan pergerakan Penduduk, pola migrasi baik permanen maupun temporer, merupakan gambaran dari keterkaitan antara 
wilayah perdesaan dengan perkotaan. 

4. Keterkaitan teknologi, teknologi terutama peralatan, cara dan metoda produksi harus terintegrasi secara spasial dan fungsional 
karena inovasi teknologi saja tidak akan memacu transformasi sosial dan ekonomi pada suatu wilayah jika tidak disesuaikan dengan 
kondisi kebutuhan wilayah tersebut. 

5. Keterkaitan sosial, keterkaitan ekonomi melalui keterkaitan pasar seperti yang dikemukakan di atas akan memberikan pengaruh 
yang kuat terhadap pola hubungan sosial penduduk. Di wilayah-wilayah perdesaan, aktivitas-aktivitas ekonomi (perdagangan) serta 
pelayanan dari suatu pasar. Bertambah luasnya pelayanan dari suatu pasar, maka interaksi dan ruang semakin meningkat. 

6. Keterkaitan Administrasi, Politik dan Kelembagaan, pola sistem tata ruang ini akhirnya dituangkan dalam bentuk keterkaitan 
administrasi, politik dan kelembagaan. 
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BAB  III 

TINJAUAN DAN ANALISIS KETERKAITAN KOTA-KOTA DAN ISU-ISU  

STRATEGIS di PROP BANTEN DAN JAWA BARAT  
 

3.1. Potensi Kependudukan 
Jumlah penduduk kota-kota Wilayah Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir (1990-2000) tercatat 122.595.253 jiwa dengan tingkat 
perkembangan 1.35% per tahun atau 1.459.037 jiwa per tahun. 

 

Berdasarkan data dari BPS terlihat bahwa Propinsi jawa Barat memiliki Penduduk yang terbesar dan mengalami tingkat pertumbuhan 
yang cukup tinggi.  

3.2. Identifikasi Potensi dan Permasalahan Kota-Kota 
Pulau Jawa merupakan daerah yang paling padat penduduk (sekitar 60 % dari penduduk Indonesia), disamping itu daerah ini merupakan 
pusat kegiatan ekonomi nasional (industri, perdagangan jasa keuangan). Sebagian besar perkotaan dan perdesaan berkembang dengan 
pesat, terutama kota-kota yang berada pada jalur kawasan pantai utara dimulai dari Merak Anyer, Cilegon, Tangerang, Jakarta Cirebon 
hingga Banyuwangi. Sedangkan jalur kawasan pantai selatan relatif tertinggal perkembangannya. 

Selanjutnya keterkaitan kota-kota dan isu strategis dirumuskan didasarkan atas segala permasalahan dan potensi perkembangan maupun 
hubungan yang terjadi antara kota dengan kota lainnya. 

Kota-Kota di Propinsi Jawa Barat 
Pada umumnya kota-kota yang berada di Pantai Utara Pulau Jawa relatif lebih berkembang secara merata dan terintegrasi penyebarannya 
apabila dibandingkan dengan kota-kota yang ada di pantai selatan. Hal ini terjadi akibat dari banyaknya faktor seperti kondisi geografis, 
letak strategis dilalui jalur perdagangan, arahan pusat pelabuhan-pelabuhan serta adanya pengaruh jalan negara yang menghubungkan 
pusat simpul utama dalam hal ini Ibu Kota Negara dengan kota-kota propinsi di pulau jawa. Perkembangan fisik dan sosial – ekonomi 
yang telah mempengaruhi wilayah sekitarnya secara berkelanjutan sehingga terjadinya proses aglomerasi wilayah menuju bentuk 
Metropolitan Jabotabek, Metropolitan Bandung dan selanjutnya Kota Serang yang berkembang menjadi Ibu Kota Propinsi. 
Perkembangan kota-kota ini mempunyai arti yang sangat penting secara fisik, sosial maupun ekonomi. Sehingga kota-kota tersebut 
berperan menjadi batu loncatan bagi para migran, menjadi hunian para penglaju dan penampung limpahan pembangunan kota utama. 
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Akibat dari adanya fenomena mobilitas penduduk telah berubah menjadi Metropolitan. Secara umum distribusi besaran kota di Jawa 
Barat pada kondisi eksisting ditujukan oleh sebaran desa urban didominasi oleh kota-kota kecil dengan penduduk ± 100.000 jiwa 
merupakan kota-kota berstatus kota administratif dan Ibukota kabupaten, serta beberapa kota kecamatan yang berada di wilayah Jawa 
Barat. Berdasarkan kecenderungannya akan tumbuh menjadi kota-kota sedang, terutama yang berada disekitar Jakarta serta Bandung. 

 

3.1.3. Perekonomian Wilayah 

a. Pertumbuhan PDRB Agregat 

Pertumbuhan PDRB agregat ini digunakan untuk melihat prestasi ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dalam 
pengembangan profil ekonomi daerah ini, kurun waktu tertentu. Dalam pengembangan profil ekonomi daerah ini, kurun waktu yang 
digunakan terdiri dari dua periode yang periode 1995-1997 dan 1997-1999 untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi daerah 
secara riil, maka perhitungan pertumbuhan ini menggunakan data PDRB agregat atas dasar harga konstan 1993 yang telah 
menghilangkan pengaruh perubahan harga dan inflasi. Dengan adanya pertumbuhan PDRB ini, maka dapat dilihat pertumbuhan 
ekonomi seluruh kabupaten dan kota di Indonesia. 

b. Pertumbuhan Sektoral PDRB 

Produk domestik regional bruto (PDRB) umumnya berjumlah 9 sektor. Untuk lebih menyederhanakan dalam proses penghitungan 
pertumbuhan sektoralnya, maka dilakukan pengelompokkan. Pengelompokan sektor tersebut disusun menurut versi Bank Dunia 
(tahun 1970)4, dengan pengelompokkan sebagai berikut : 

• Sektor pertanian terdiri dari pertanian; 

• Sektor industri terdiri dari sektor pertambahan dan penggalian; industri manufaktur, listrik, gas dan air minum; dan sektor 
bangunan; 

• Sektor jasa terdiri dari sektor perdagangan, hotel dan restoran; transportasi dan komunikasi; bank dan lembaga keuangan lainnya; 
dan jasa-jasa lainnya. 

                                                 
4 World Bank, IBRD 
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c. Kontribusi Sektoral PDRB 

Data yang digunakan adalah PDRB sektoral tahun 1995,1997, dan 1999, sedangkan sektor yang analisa adalah sektor berdasarkan 
klasifikasi yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu : sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa. Kontribusi setiap sektor terhadap 
jumlah total PDRB ditujukan untuk melihat sektor mana yang memberikan kontribusi terbesar serta melihat pergeserannya dari tahun 
1995, 1997, dan 1999. penentuan besarnya kontribusi sektoral ini dihitung dengan cara sebagai berikut : 

d. Analisis shift-share5 yang bertitik pada asumsi, bahwa pertumbuhan suatu wilayah (misalnya kabupaten) sama dengan pertumbuhan 
daerah yang lebih luas (misalnya propinsi), membagi perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi lokal/kabupaten dalam tiga 
komponen, yaitu : 

• Komponen pertumbuhan ekonomi propinsi (Rpt) : mengukur perubahan kinerja ekonomi pada perekonomian yang dirujuk dalam 
hal ini propinsi. 

• Komponen pertumbuhan keunggulan sektoral propinsi (Rpt) : mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi propinsi 
dengan pertumbuhan ekonomi agregat propinsi. Apabila komponen migas salah satu sektor propinsi bernilai positif, berarti bahwa 
sektor tersebut berkembang dalam perekonomian propinsi tersebut. Sebaliknya bila negatif, sektor tersebut menurun kinerjanya. 

• Komponen pertumbuhan keunggulan sektoral kabupaten (Rks) : mengukur kinerja sektor-sektor kabupaten terhadap sektor-sektor 
yang sama pada perekonomian tingkat propinsi. Apabila komponen ini pada salah satu sektor bernilai positif, maka daya saing 
sektor kabupaten meningkat dibandingkan sektor yang sama dalam skala propinsi dan apabila negatif maka terjadi fenomena 
sebaliknya. 

Perkembangan ekonomi suatu wilayah diasumsikan sebagai indikator yang dapat membangkitkan pergerakan barang serta penumpang 
yang pada gilirannya digambarkan sebagai keterkaitannya antar kota-kota.  

                                                 
5 Macro Econoic, Rodiger Dornbusch, Stanley Fischer 
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3.2 Kinerja Prasarana dan Sarana Dasar 

3.2.1 Perkotaan 
 Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan yang dilaksanakan selama ini adalah merupakan salah satu aspek dari 

penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan pedesaan , disamping penyelenggaraan pembangunan lainnya seperti aspek pembangunan 
ekonomi lingkungan, sosial dan penanggulangan kemiskinan dll. Meskipun demikian aspek pembangunan prasarana dan sarana ini 
memegang peranan penting dalam mendukung fungsi dasar kegiatan ekonomi dan kehidupan pada umumnya. Pembangunan prasarana 
dan sarana dasar untuk skala kota/kabupaten pada prinsipnya meliputi prasarana transportasi jalan & jembatan, drainase dan pengendalian 
banjir, sarana sosial dan ekonomi antara lain terminal pada pasar. Sedangkan prasarana dan sarana dasar untuk pemukiman pada 
prinsipnya meliputi prasarana dan sarana air bersih, persampahan, sanitasi (air limbah) pemukiman.  

3.3. Analisis Perkembangan Penduduk  
Kenyataan yang ada menjelaskan perkembangan penduduk yang terkonsentrasi pada kota metropolitan dan kota besar serta eratnya 
hubungan antara urbanisasi dan perkembangan kota menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam analisis penduduk terhadap 
perkembangan kota yang antara lain didekati dengan analisa kecenderungan primasi kota-kota di wilayah Indonesia.  

Dalam mengkaji kependudukan dilakukan dengan pendekatan primasi kota yang memperlihatkan kondisi dimana kota-kota kecil 
didominasi oleh satu atau kebih kota yang besar (primat) yang mengakibatkan defisiensi kota-kota menengah. Dominasi kota-kota primat 
tersebut salah satunya diindikasikan dengan terjadinya pelebaran luas wilayah administrasi kota, sedangkan wilayah perluasan kota 
tersebut belum begitu siap dengan status dan fungsi kota yang akan diembannya. Kondisi lain yaitu beberapa kota kecil menjadi kota 
yang sangat tergantung dengan kota-kota primat terutama dalam hal penyediaan barang konsumsi, hal ini dikarenakan terjadinya 
backwash effect  sebagai akibat berlangsungnya eksploitasi sumber bahan baku untuk kepentingan di wilayah kota-kota primat.  

Primasi kota dalam analisa kependudukan ini diartikan sebagai ketimpangan besaran kota berdasarkan jumlah penduduk. Diasumsikan 
bahwa primasi kota akan terjadi apabila jumlah penduduk kota primat sebesar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali jumlah penduduk kota 
kedua dalam satuan wilayah tertentu yang dalam hal ini analisis primasi kota untuk wilayah Indonesia sampai kota-kota kecil. 

Maksud analisis kependudukan dengan pendekatan primasi kota-kota yaitu untuk mengetahui kota-kota mana saja yang menjadi kota 
primat pada masing-masing kawasan andalan di wilayah Indonesia Indonesia. Juga diuraikan analisa kemungkinan keterkaitan antara kota 
primat dengan kota yang menjadi kota kedua di wilayahnya. 
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Untuk kepentingan dalam analisis kependudukan melalui pendekatan primasi kota, maka pusat-pusat kawasan andalan tersebut akan 
dijadikan sebagai variabel terikat sedangkan kota-kota lainnya yang berada di wilayah administrasi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi 
Banten (fungsi Kab / Kota) menjadi variabel bebas. 

3.3.1. Primasi Kota di Propinsi Jawa Barat dan Banten 
Analisis primasi pada sub bab ini Propinsi Jawa Barat dan Banten dijadikan satu penilaian, hal ini dikarenakan kota-kota untuk Propinsi 
Banten yang termasuk kawasan andalan hanya 3 (tiga) kota yaitu Bojonegara, Merak, Cilegon, sedangkan untuk menilai primasi kota 
diperlukan kota pembanding di atasnya. Kota-kota tersebut masih relevan untuk disatukan karena secara historis merupakan satu kesatuan 
wilayah kota-kota dengan kota lain di Propinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil konsultasi regional wilayah Indonesia bahwa Propinsi Jawa 
Barat terdiri dari 8 (delapan) kawasan andalan6 yaitu :  

a. Kawasan Bojonegara-Merak-Banten. 

b. Kawasan Penyangga DKI 

c. Kawasan Cirebon-Indramayu dsk 

d. Kawasan Bopunjur dsk 

e. Kawasan Cekungan Bandung 

f. Kawasan Priangan Timur 

g. Kawasan Sukabumi dsk 

h. Kawasan Pengandaran dsk 

Adapun kota-kota yang dijadikan dan sebagai variabel terikat untuk kepentingan analisis primasi kota-kota ini adalah pusat-pusat 
pertumbuhan seperti Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Tangerang, Kota Bogor,. Kota Serang, Kota Cirebon, Kota Tasikmalaya, Kota 
Sukabumi, Kota Indramayu dan Kota Majalengka. 

                                                 
6 Propfil kota-kota di Indonesia, Bappenas, 1999 
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Berdasarkan hasil analisis terlihat adanya primasi kota-kota yang terjadi Kota Bogor, Kota Serang, Kota Cirebon dan Kota Tasikmalaya menjadi 
kota primer bagi kota Sumedang dan Kota Majalengka dengan nilai primasi antara 5 – 7 kali kota primat. Kota Sumedang dan Kota Majalengka 
pada saat sekarang mengemban fungsi sebagai tulisan lokal (PKL) diharapkan mampu menjadi sejajar dengan kota-kota lainnya (minimal dalam 
lingkup cluster kadal) dengan cara pemerataan penyediaan prasarana dan sarana sampah ke tingkat pelayanan yang lebih rendah (lingkungan 
perumahan) dengan berdasarkan prioritas pembangunan.  

3.4. Analisis Perkembangan Perekonomian Wilayah 
Indikasi pertumbuhan keunggulan Sektoral kabupaten yang dianalisis berdasarkan analisis shift share yang dalam hal ini menggambarkan 
pergeseran perekonomian wilayah dengan asumsi pertumbuhan suatu wilayah sama dengan pertumbuhan wilayahnya lebih luas . 

Selanjutnya implikasi dari pertumbuhan keunggulan sektoral pada kedua wilayah tersebut akan membangkitkan pergerakan pada 
wilayahnya. 

3.5. Analisis Keterkaitan Inter dan Antar Daerah/Kota 
Kota yang mempunyai sifat seperti organisme, didalam kehidupannya memerlukan interaksi dengan berbagai pihak. Bentuk, karakter dan 
intensitas interaksi menentukan perjalanan hidup satu kota. Interaksi yang baik (simbiose mutualistis) akan membawa kemajuan bagi 
kota, tetapi interaksi yang parasitis pada akhirnya akan merugikan semua pihak dan membawa kemunduran bagi kehidupan kota. Oleh 
karena itu perlu dikenali dan dipahami interaksi yang terjadi antar kota dengan kota lainnya atau kota dengan desa. Dalam kaitan dengan 
tulisan ini dan keterbatasan data yang ada maka upaya untuk mengenal interaksi yang timbul antar kota dengan kota atau dengan daerah 
lainnya, maka digunakan data asal–tujuan penumpang dan barang. Melalui intensitas interaksi yang ada dari sajian data akan coba ditemu 
kenali pola interaksi yang ada. Disamping itu untuk dapat memahami lebih mendalam, digunakan berbagai informasi baik yang bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif sebagai alat bantu analisis. Dari indikator adanya interaksi yang ada apakah mengarah pada pembentukan 
suatu jaringan interaksi yang saling membutuhkan. Jika diperoleh indikasi ke arah pembentukan jaring interaksi maka selanjutnya kota-
kota yang terkait dalam satu jaring interaksi tersebut diidentifikasi sebagai suatu aglomerasi kota. Pada bagian selanjutnya aglomerasi 
yang terbentuk akan dikaji polanya. Dari pola yang terbentuk akan dikembangkan strategi yang diperlukan dikaitkan dengan isue-isue 
pengembannya. 

Untuk memudahkan analisis mengenai interaksi dan aglomerasi kota-kota yang terjadi, dipergunakan unit analisis kota/kabupaten dengan 
cakupan wilayah adalah propinsi. Diasumsikan interaksi yang terjadi antar kota pada umumnya dalam satu wilayah propinsi. Dalam hal 
ini kemungkinan interaksi antar kota/kabupaten berbeda propinsi juga dibuka dan dibahas. Dalam analisis tesebut akan dibahas dan 
ditelah dari segi arus masuk-keluar barang/penumpang, rasio arus masuk-keluar barang per penduduk, jumlah perjalanan (trip rate/tahun) 
dan total tujuan pergerakan barang terbesar di kabupaten/kota. 
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3.5.1. Arus Masuk dan Keluar Barng / Penumpang 
Data arus masuk dan keluar barang/penumpang adalah merupakan satu indikator untuk dapat melihat jumlah barang yang masuk atau 
keluar di suatu wilayah atau kota dibandingkan penumpang yang melakukan suatu perjalanan dari suatiu kota tersebut. Jumlah arus 
barang yang masuk maupun yang keluar dibandingkan dengan penumpang keluar atau masuk pada suatu kota di wilayah Indonesia. 

Dapat dikemukakan untuk kota-kota yang mempunyai nilai < 1 berarti pergerakan barang lebih banyak dibandingkan orang sedangkan  
untuk  rasio 

 < 1 artinya penduduk kawasan kota tersebut lebih banyak melakukan perjalanan. 

3.5.2. Rasio Arus Keluar dan Masuk Barang per Penduduk 
Rasio arus masuk – keluar barang pada dasarnya adalah merupakan angka perbandingan dari jumlah barang keluar atau masuk dengan 
jumlah penduduk yang ada pada kota-kota yang bersangkutan. Dengan demikian nilai rasio harus keluar-masuk barang ini sebagai nilai 
konstanta untuk mengetahui berapa besar kecenderungan barang keluar atau masuk dari suatu kota dilihat dari jumlah penduduk yang ada 
pada kota-kota tersebut terhadap daerah lebih luasnya. 

3.5.3. Jumlah Perjalanan yang Dilakukan Dalam Satu Tahun (Trip Rate) 
Trip rate ini menunjukkan jumlah perjalanan yang dilakukan penduduk pada suatu kota dalam satu tahun.  

3.5.4. Total Tujuan pergerakan Barang Terbesar Tiap Kabupaten/Kota 
Kecenderungan pergerakan barang dari satu kota ke kota lain dapat tergambarkan terutama jika diketahui dari data asal – tujuan barang 
atau penumpang, sehingga dari data tersebut secara langsung dapat diketahui indikasi pergerakan barang atau penumpang tersebut pada 
satu kota dengan mengkaitkan nilai produksi atau potensi pada kota tersebut. 

Untuk memperoleh data asal-tujuan penumpang dan barang, seyogyanya dilakukan survey asal-tujuan dari suatu kota-kota yang akan 
diteliti. 

Sulitnya perolehan data asal-tujuan (Orgin – Destination) untuk sejumlah kota tersebut di atas, dalam pembahasan ini hanya akan 
ditampilkan berdasarkan data Outflow dan Inflow barang maupun penumpang setempat, dalam artian data-data yang diperlukan adalah 
jumlah tonase barang yang dikirim dan diperoleh dalam satu kota. 

Keterkaitan kota satu dengan kota lainnya akan digambarkan dengan garis kecenderungan sebagai pengimpor dari kota yang 
bersangkutan jika  nilai  rasionya (< 5% = keterkaitan rendah, 5 – 10% = keterkaitan sedangkan dan > 10% = keterkaitan tinggi). 
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Propinsi Banten dan Jawa Barat 
 Kota Kab. Serang (Kawasan Bojonegara-Merak-Cilegon), mempunyai keterkaitan tinggi terhadap kota Kab. Garut, Kota Sumedang, 

Kota Sukabumi, Bandung, dan Kota Tangerang. 

 Kotamadya. Bekasi (kawasan penyangga DKI), mempunyai keterkaitan tinggi terhadap kota Kab. Tangerang, Bogor, Cianjur, Garut, 
Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon dan Kota Tangerang.  

Kota Kab. Tangerang mempunyai keterkaitan tinggi terhadap Kota Kab. Cianjur Garut, Tasikmalaya, Kuningan, Sumedang, 
Indramayu, Subang, Kota Sukabumi, Bandung, Tangerang.  

 Kota Kab. Cirebon (kawasan Cirebon-Indramayu dsk), mempunyai keterkaitan tinggi terhadap kota Kab. Garut, Sumedang, Kota 
Sukabumi, Bandung, dan Kota Tangerang. 

Kota Kab. Indramayu mempunyai keterkaitan tinggi terhadap kota Kab. Sumedang, Kota Sukabumi, Bandung, dan Kota Tangerang. 

 Kota Bogor mempunyai keterkaitan tinggi terhadap kota Sukabumi. 

 Kota Bandung (kawasan Cekungan Bandung), mempunyai keterkaitan tinggi terhadap Cianjur, Garut, Sumedang, Kota Sukabumi, 
Tangerang, dan Kota Tangerang. 

3.6. Intensitas Hubungan Antar Kota-Kota 
Intensitas hubungan antar kota dinilai berdasarkan terjadinya aliran barang dari satu kota/kabupaten ke kota/kabupaten lainnya yang 
dalam studi ini dilakukan dalam lintas propinsi. Aliran barang mempunyai besaran (tonase) yang beragam, sehingga diperlukan suatu 
asumsi dasar perhitungan dan pengelompokan aliran barang berdasarkan;  

A. Intensitas kota berdasarkan besaran Outflow barang dikelompokan sebagai berikut:  

B. Gambaran fungsi kota/kabupaten mempunyai kecenderungan tulisan perdagangan Internasional dengan Nilai Outflow > 50 juta ton 
/tahun (untuk kota di Pulau Jawa), > dari 5 juta ton untuk kota-kota di Kalimantan  

• Fungsi kota/kabupaten di Pulau Jawa mempunyai kecenderungan tulisan perdagangan Nasional dengan Nilai Outflow 10 juta ton 
< OB < 49 juta ton, untuk Kota-kota di Kalimantan 1 juta ton < OB < 5 juta ton. 

• Kota/kabupaten di Pulau jawa mempunyai kecenderungan perdagangan regional (antar pulau). Jika Nilai Outflow 5 juta < OB < 
10 juta ton, untuk Kota di Kalimantan 0,5 juta ton < OB < 1 juta ton. 
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C. Keterkaitan kota diasumsikan dengan nilai rasio Outflow – Inflow Barang. 

Keterkaitan kota satu dengan yang lainnya akan digambarkan dengan garis kecenderungan sebagai pengimpor  dari kota yang 
bersangkutan jika nilai rasionya > 5%  

 

3.7. Analisis Aksebilitas Antar Kota  
Prasarana dan sarana adalah salah satu indikator untuk menilai keterkaitan kota-kota. Prasarana dan sarana yang seharusnya dinilai adalah 
mencakup segala sarana yang akan menyebabkan pergerakan orang dan barang, sedangkan pergerakan barang antar kota disebabkan oleh 
berbagai kepentingan. 

Tetapi mengingat keterbatasan dalam berbagai hal untuk mengkaji keterkaitan seluruh wilayah ini, maka pembahasan yang akan dibahas 
dibatasi dengan melihat tingkat kemudahan pencapaian dengan prasarana dan sarana penentu yang dibatasi kepada hal-hal  sebagai 
berikut ;  

Dilihat Nilai Indeks komposit kemudahan pencapaian yang didasarkan kepada ketersediaan jalan aspal, jalan perkerasan dan jalan tanah, 
dimana sebelumnya akan ditentukan penilaian aktual setiap jumlah jalan yang terdapat pada masing-masing kota yang ada. 

Nilai Indeks Komposit diperoleh adalah akumulasi ketersediaan jalan di kalikan dengan jumlah jalan yang ada.  

 

3.7. Perumusan Potensi dan Permasalahan Isue-Isue Strategis Pengembangan Kota-kota. 
Perumusan Potensi dan Permasalahan isue-isue strategis pengembangan kota-kota di wilayah Indonesia pada pokoknya adalah merupakan 
analisis analisis melalui proses perkembangan, proyeksi elemen kota-kota dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti lingkage 
kota sebagaimana telah diuraikan di atas,  potensi permasalahan didalam kota itu sendiri serta hasil temuan pada survey lapangan. Secara 
garis besar rumusan isue strategis ini dapat dilihat pada Tabel III.3. 
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Tabel 
PERUMUSAN POTENSI DAN PERMASALAHAN ISU – ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN 

DAN SISTEM AGLOMERASI KOTA-KOTA DI WILAYAH TENGAH 
 

 
 

No 
 

Propinsi/Kota-kota 
Fungsi 

Pengembangan 
Nasional 

Kluster    Kota-
kota Utama 

Prioritas  

Sistem           
Aglomerasi kota 

ISSUE- ISSUE STRATEGIS 
PENGEMBANGAN 

 
I 
 
 
 
 

 
PROPINSI BANTEN 

 
Kawasan Andalan 
Bojonegara – Merak - 
Cilegon 

 
- Bojonegara  di 

rencanakan sebagai 
pusat Kegiatan 
Nasional 

-  Cilegon 
-  Serang 
-  Kota Tangerang 

 
1. Kota-kota yang menyatu 

dengan  DKI. Yaitu Kota 
Tangerang dan wil. Kab 
Tangerang 

2. Kota – kota yang akan 
berorientasi dengan Ibu 
kota Propinsi meliputi; 
- Kota Serang 
- Kota Pandeglang  
- Kota Rangkas bitung 

3. Kota – kota yang 
dipersiapkan  untuk fungsi 
lebih luas; 
- Bojonegara 
-  Cilegon  
- Merak - Carita 

 

 
Secara Administratif Wil Kota Tangerang 
berada pada  wilayah Propinsi Banten,  
Orientasi perkembangan mengikuti 
kecenderungan  DKI Jakarta. Sehingga 
kebutuhan Sarana dan Prasarana akan 
meningkat terus. 
 
Peningkatan fungsi wilayah memerlukan  
kesesuaian prasarana, sarana yang 
memerlukan pe ngelolaan lebih 
terencana sesuai fungsi. 
 
Proyeksi  pengembangan Kota 
Bojonegara yang dipersiapkan sebagai 
kota Pelabuhan baru sebagai Pelabuhan 
pembantu Tj. Priok akan   memberikan 
Spread effect terhadap  pertumbuhan-
kota-kota kecil diantara Serang-Merak-
Cilegon – Bojonegara. 
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Sambungan Tabel  

 No Propinsi/Kota-kota  Fungsi
Pengembangan 

Nasional 

Kluster    
kota-kota 

Utama 
Prioritas   

Sistem           
Aglomerasi kota 

Issue- issue Strategis 
Pengembangan 

 
II 
 
 
 
 

 
PROPINSI JAWA BARAT 

 
Kawasan Penyangga DKI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kawasan Bopunjur 
 
 
 
Kawasa Cekungan 
Bandung 
 
 
 
 

 
- Kota Bekasi  
- Kota Purwa 
   karta 
-  Depok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Kota Bogor 
- Cianjur 
 
 
 
- Kodya Bandung 
- Sumedang 
 
 
 
 

 
1 Kota-kota yang menyatu 

dengan  DKI. Yaitu Kota  , 
Bekasi , Depok dan 
beberapa kota kecil lainnya 

2. Kota – kota yang 
Mempunyai Fungsi sbgi  
kota Pusat Kegiatan Wilayah 
dan Lokal sekaligus kota 
Kabupaten; 
- Kota Karawang 
- Kota Purwakarta  
- Kota Tiga Raksa 
- Subang 

3. Kota – kota yang perkemba-
ngannya  Pesat sebagai 
penyangga DKI ; 

- Cikarang,  
- Serpong  
- Ciputat 
- Cibitung dsb 

 
Kota-kota Utamanya yaitu 
Bogor dan Cianjur  sebagai 
Pusat Kegiatan Wilayah dan 
Pusat kegiatan Lokal 
 
1. Kota yang berorientasi 

Kepada kota Bandung itu 
sendiri sperti;  Cimahi, 
Padalarang, Lembang. 

2. Kota yng berkembang 
karena adanya pusat 

 
Secara Administratif Wil Kota Tangerang 
berada pada  wilayah Propinsi Banten,  
Orientasi perkem bangan mengikuti 
kecenderungan  DKI Jakarta. Sehingga 
kebutuhan Sarana dan Prasarana akan 
meningkat terus. 
 
Fungsi Kota Kabupaten 
perkembangannya  banyak yang kalah 
oleh kota- kota yang  secara status  
berada dibawahnya, tetapi 
pertumbuhannya sangat pesat. 
 
 
Terdapatnya Pusat Kegiatan Lokal 
setingkat Administratif Kecamatan yang 
telah berkembang pesat sebagai kota-
kota mandiri.  Akan merubah fungsi 
kawasan terutama dari Kawasan 
Pertanian kepada kawasan perkotaan. 
 
Pembatasan perkembangan kota sebagai 
kawasan Resapan air tanah  
 
 
 
Perkembangan Kota-kota ini telah 
mengakibatkan  Pelebaran wilayah kota 
Bandung tanpa diketahui batas fisiknya 
karena telah menyatu secara masive 
Perkembangan kota-kota ini lebih 
bersifat natural berdasarkan 
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Kawasan Priangan Timur 
 
 
 
 
 
Kawasan Sukabumi dsk 
 
 
 
 
 
 
 
Kawasan Cirebon dsk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Sukabumi 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cirebon 
- Indramayu 
- Majalengka 

pertumbuhan sebagai Ibu 
Kota Kabupaten Bandung 
yaitu Kota Soreang, 
Pangalengan, Ciwidey, 
Banjaran. Majalaya 

 
3. Kota – kota yng 

berkembang karena
terdapatnya pusat
pertumbuhan kegiatan
Pendidikan Jati nangor. 
Kota-kota yang berada 
pada kluster ini antara 
lain, Sumedang, 
Jatinangor,  

 
 
 

Pertumbuhan  kota  lebih berorientasi 
terhadap kegiatan pendidikan, sehingga 
keramaian kota terjadi pada saat hari-
hari pendidikan .  Kebutuhan Pra sarana 
tertentu berkaitan dengan pendidikan 
akan lebih  dominan, seperti 
Telekomunikasi, Air bersih 

 
Aglomerasi kota-kota ini  
Membentuk satu keterkaitan 
kota yang lebih homogen yaitu 
kota-kota; Tasik, Ciamis dan 
Garut 
  
Sukabumi – Pelabuhan Ratu 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kawasan Kota –kota 

Cirebon – Indramayu dan 
Kuningan 

 
2. Kawsan Kota Maja lengka 

dan Kadipaten 
 

pertumbuhan  penduduknya. 
Antisipasi Kebutuhan prasarana dapat 
lebih terdeteksi 
 
 
 

 
 
 
Aglomerasi kota-kota ini  
Relatif lebih memperlihatkan 
homogenitas karena potensi wilayah 
pertanian, kerajinan dan pariwisata  
untuk pangandaran 
 
Adanya pemekaran kota kabupaten 
sukabumi yang dipindahkan ke kota 
Pelabuhan Ratu, membentuk koridor  
perkembangan Sukabumi – Pelabuhan 
Ratu sebagai kawasan baru. Termasuk 
dengan pengembangan kawasan industri 
manufacture.  
 
 
Kota cirebon sebagai salah satu kota 
Pelabuhan yang terdekat dari Pusat 
propinsi Jawa barat mempunyai 
Kedudukan penting sebagai  pelabuhan 
Bnongkar muat barang dari wilayah 
Timur. 
Kluster hanya merupakan subsistence 
oriented 

D:\LL\ng\PAPER-BANTEN 



BAB  IV 

PERUMUSAN KEBIJAKSANAAN 
 

4.1. Strategi Keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan 

4.1.1. Konteks Kebijaksanaan dan Instrumen Perumusan  
Rumusan Kebijaksanaan keterkaitan kota-kota serta isue-isue pengembangan di wilayah Propinsi Banten dan Jawa Barat sebagaimana 
pada pembahasan penganalisis pada Baba sebelumnya akan bersangkutan terhadap dua hal pokok utama yaitu ;  

1. Kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengembangan wilayah yang secara konkrit menyangkut terhadap penataan ruang. 

2. Kebijakan yang bersangkutan dengan penentuan akomodasi prasarana dan sarana wilayah perkotaan dan perdesaan. 

Beberapa instrument yang dijadikan bahan untuk perumusan kebijakan tersebut dikembangkan melalui alat bantu diantaranya;  

a. Standar, berupa batasan / ukuran objektif yang didasarkan pada ketentuan lembaga resmi yang berlaku umum.  

b. Konvensi, berupa kesepakatan bersama para pengambil kebijakan (stake holder) dalam menentukan tujuan, sasaran maupun target 
yang hendak dicapai. 

c. Statistik, berupa analisis deskriptif, dengan melihat laju pertumbuhan penduduk, pergerakan / aliran barang dan penumpang, asal-
tujuan pergerakan serta perkembangan ekonomi yang dikaji dari Produk Domestik Regional Bruto. 

d. Formulasi,  merupakan perumusan matematis yang memiliki makna analisis yang cukup komprehensif sebagai alat bantu dalam satu 
perencanaan, sehingga secara faktual maknanya lebih terukur.  

4.1.2. Kebijakan Keterkaitan Kota-Kota  
Dalam skenario perkembangan sebagaimana yang dikembangkan berdasarkan pertimbangan instrumen standar dan konvensi 
kebijaksanaan yang berkaitan dengan keterkaitan kota-kota dalam Rencana Tata Ruang Nasional7 maupun evaluasi keterkaitan perkotaan 
dan perdesaan pada koordinasi regional (KONREG) Dep. Kimpraswil, dapat dikemukakan kota yang dipersiapkan sebagai prioritas 
mempunyai fungsi sebagai ; 

                                                 
7 Rencana Tata Ruang Nasional, Direktorat Jenderal Cipta Karya, 1998 
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1) Kota pusat utama pertumbuhan ekonomi  

2) Kota pusat pertumbuhan ekonomi potensial 

3) Kota pusat pengembangan wilayah 

4) Pusat kegiatan penyebar ekonomi 

Dapat dilihat dalam tabel bahwa  kota utama propinsi mempunyai sebagai kota pusat pertumbuhan ekonomi adalah kota-kota yang 
mempunyai fungsi Pusat Pertumbuhan ekonomi adalah Kota Propinsi Jawa Barat Bandung karena lokasinya yang berdekatan dengan 
Ibikota Negara, Jakarta. 

4.2. Keterkaitan dan Aglomerasi Kota yang Dituju 
Menimbang kepada hasil analisis kota-kota di wilayah prop Banten dan Jawa barat yang berdasarkan kepada aspek-aspek yang 
diperkirakan sebagai faktor kuat terjadinya keterkaitan antar kota dan antara kota beserta permasalahannya maka selanjutnya disusun 
strategi pengembangan kota mempunyai tekanan kuat untuk pembentukan keterkaitan antar kota dan antara kota dengan desa, perlu 
dirumuskan dengan memperhatikan aglomerasi kota untuk masing-masing keberadaannya.  

Sehingga keterkaitan antar kota disekitarnya dapat menjadi pendorong kuat bagi pengembangan perkotaan yang selanjutnya dapat;  

1. Terbentuk sistem kota yag efisien sehingga setiap kota mampu memberikan pelayanan perkotaan secara optimal, baik kepada 
masyarakat maupun tulisan yang ada didalam cakupan pelayanannya. 

2. Tercipta sistem kegiatan perkotaan yang mampu mendorong pemanfaatan sumber daya yang ada di wilayah sekitarnya secara efisien 
serta mendorong pembentukan nilai tambah maksimal di wilayah sekitarnya. 

3. Memudahkan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan bagi pengembangan wilayahnya. 

Berdasarkan analisis keterkaitan kota yang telah dilaksanakan tersebut maka dapat dikemukakan bahwa ; 

1. Sistem Perkotaan yang terbentuk merupakan aglomerasi kota-kota yang sudah ada (eksisting). 

2. Sistem perkotaan yang dibentuk memerlukan modifikasi dari aglomerasi kota-kota yang sudah ada dengan mempertimbangkan 
karakteristik fisik, geografis ketersediaan sumber daya, ketersediaan jaringan infrastruktur, dan sebagainya. 

Sistem perkotaan dibentuk dari kota-kota yang memiliki potensi bagi pembentukan sistem kota yang mampu mendukung pencapaian 
tujuan  
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Dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola keterkaitan kota dan aglomerasi8 kota serta kebijaksanaan 
pengembangan wilayah yang ada selanjutnya disampaikan arahan kebijaksanaan pengembangan wilayah berdasarkan kawasan-kawasan 
yang diprioritaskan pengembangannya. Sehingga indikasi dalam penetapan prioritas pengembangan kota-kota merupakan kota-kota yang 
memiliki arti strategis dalam menunjang pengembangan kawasan-kawasan prioritas.  

Selanjutnya pengembangan arah kota-kota perlu disesuaikan untuk kepentingan;  

1. Mendorong fungsi kota-kota di bagian Utara Pulau Jawa untuk pengembangan  resource-based Industry  dan agroindustri 

2. mendorong industri yang ramah lingkungan dan mendorong perkembangan kota-kota peyangga di sekitar kota besar dan kota 
metropolitan di P. Jawa. 

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah menciptakan struktur perekonomian yang seimbang di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini 
berarti terdapat keinginan agar tidak terdapat suatu Wilayah yang terlalu menonjol tingkat perkembangan ekonominya atau, sebaliknya, 
tertinggal dibandingkan dengan wilayah lainnya. Oleh karenanya upaya pencapaian tujuan ini adalah penyebaran kegiatan secara merata 
di wilayah Indonesia. Upaya pencapainnya kegiatan ke seluruh wilayah Indonesia membutuhkan dukungan kota-kota sebagai katalis 
dalam mendorong tulisan perekonomian wilayah. Hal ini dapat dipahami karena secara alamiah kota telah menjalankan fungsinya sebagai 
pusat koleksi produk yang dibutuhkan wilayah tersebut. Untuk itu diperlukan upaya-upaya penguatan peran dan fungsi kota. 

Dengan meningkatnya peran kota-kota dalam proses produksi berbasis sumber daya lokal, diharapkan akan tercipta suatu kondisi dimana 
tidak terjadi dominasi fungsi suatu kota dalam jangkauan wilayah yang sangat luas sebagaimana terjadi pada saat ini. 

Pengembangan fungsi kota-kota di luar P. Jawa untuk pengembangan industri yang berbasis pada sumber daya lokal secara langsung 
berimplikasi pada pola keterkaitan antara kota dengan wilayah di sekitarnya. Dalam kontek ini proses produksi merupakan landasan bagi 
keterkaitan antara kota dengan desa-desa sekitarnya, dimana wilayah sekitar berfungsi sebagai penghasil sumber daya sementara kota 
berfungsi sebagai pusat pengolahan sumber daya. Secara tidak langsung skenario terpilih mengandung pengertian bahwa kota-kota 
diarahkan untuk mendorong kemandirian wilayah dalam bidang perekonomian. Melalui pengembangan industri yang berbasis pada 
sumber daya lokal, wilayah-wilayah diluar Pulau Jawa didorong untuk memiliki kompetensi dalam tulisan produksi sesuai dengan 
ketersediaan sumber daya masing-masing.  

Agar kota-kota diluar P. Jawa dapat secara efektif berfungsi sebagai pusat industri yang berbasis pada sumber daya lokal sekaligus 
menjadi pendorong perkembangan ekonomi wilayah, persyaratan penting yang harus dipenuhi oleh kota-kota diluar P. Jawa adalah antara 
lain : 

                                                 
8 Bahan Kuliah, DR.Ir.Ernan 
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• Mampu secara efektif melayani sentral produksi (penghasil Input untuk industri) di sekitarnya dengan dukungan infrastruktur wilayah 
yang memadai. 

• Memiliki infrastruktur pendukung tulisan industri, sesuai dengan kebutuhan bagi optimasi pemanfaatan sumber daya yang dihasilkan 
sentra-sentra produksi di sekitarnya. 

• Memiliki akses yang baik menuju pusat-pusat pemasaran produksi yang dihasilkan atau paling tidak memiliki akses yang baik menuju 
outlet terdekat.  

Kegiatan produksi di P. Jawa sudah mencapai kondisi dimana isue pengembangan sudah lebih mengemuka dibandingkan tuntutan 
pengembangan industri. Oleh sebab itu pengembangan kota-kota di P. Jawa harus lebih bernuansa ramah lingkungan. Dengan 
peningkatan kualitas lingkungan maka keterkaitan histroris antara kota dengan desa di P. Jawa, dimana desa berfungsi sebagai penghasil 
berbagai kebutuhan masyarakat kota (terutama pangan), tetap dapat dijaga.  

Kondisi kota-kota di P. Jawa yang lain yang menjadi dasar pertimbangan dalam arahan keterkaitan adalah adanya dominasi fungsi kota 
secara berlebihan oleh kota-kota besar/metropolitan. Sejauh ini konsep counter magnet dalam pengembangan kota-kota di sekitar kota inti 
belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Sebaliknya masalah transportasi di sepanjang koridor antar kota propinsi semakin 
mengalami tekanan. 

 

4.3. Implikasi Pola Keterkaitan Kota Terhadap Pengembangan Kota  
Dari uraian di atas, dapat disampaikan kesimpulan yang berkaitan dengan arahan keterkaitan kota sebagai berikut : 

1) keterkaitan antara kota dengan desa-desa di sekitarnya merupakan upaya untuk memanfaatkan sumber daya wilayah secara optimal 
melalui pengembangan tulisan industri yang berbasis sumber daya lokal. 

2) Keterkaitan antar-kota merupakan hubungan komplementer saling menguntungkan dalam proses produksi, baik dalam mendapatkan 
input produksi maupun pemasaran produk. 

3) Kota-kota di sekitar kota metropolitan, didorong perkembangannya sedemikian rupa sehingga mampu mengurangi domonasi kota 
inti sekaligus tidak menimbulkan permasahan-permasalahan baru. 

Arahan pola aglomerasi kota yang berimplikasi pada pengelompokan kota-kota ke dalam tipologi kota mempunyai pengaruh terhadap 
pola pengembangan kota-kota tersebut. Pengembangan kota dalam sistem aglomerasi kota diarahkan untuk membentuk suatu sistem kota 
vans : efisien dalam menunjang tulisan ekonomi di wilayah pengaruhnya. Demikian kata lain, pengembangan kota diarahkan untuk 
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menunjang pengembangan wilayah, lebih dari sekedar pengembangan kota untuk melayani kebutuhan penduduk dan tulisan ekonomi 
didalam kota itu sendiri. 

Selanjutnya dengan terbentuknya suatu sistem kota yang mencakup lebih dari satu daerah administrasi kota/kabupaten, arah aglomerasi 
kota juga mendorong pemerintah kota/kabupaten untuk dapat melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam rangka pengembangan 
kawasan. Beberpa hal yang harus diperhatikan dalam kerjasama antar pemerintah daerah antara lain adalah menghubungkan kota inti 
dengan kota-kota kecil disekitarnya cenderung tumbuh semakin kompleks. 

Untuk lebih mengefektifkan fungsi kot-kota disekitar kota metropolitan sebagai counter magnet, maka pengembangan kota perlu 
direncanakan secara komprehensif agar kota-kota tersebut dapat berkembang menjadi kota mandiri. Pengertian mandiri  dalam hal ini 
adalah kota-kota disekitar metropolitan dapat tumbuh menjadi kota yang mampu menyediakan segala kebutuhan penduduknya, termasuk 
kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, kota-kota disekitar kota metropolitan akan tumbuh menjadi lebih dari sekedar 
dormitory town. 

Selanjutnya akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan aglomerasi kota-kota. Sebagaimana telah disampaikan pada bagian awal 
sub-bab ini, pengembangan kota dimaksudkan untuk mencapai penguatan fungsi internal dan eksternal kota. Berkaitan dengan fungsi 
eksternalnya pengembangan kota-kota perlu diarahkan agar keterkaitan/interaksi antar-kota dapat terjadi dalam kerangka pembentukan 
proses produksi yang efisien dalm rangka pengembangan wilayah. 

Perwujudan efisiensi dalam proses produksi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya sebagi input untuk menghasilkan output sebesar-
besarnya, termasuk dalam pemanfaatan sumber daya/input secara bersama-sama untuk itu diperlakukan arahan dari perbentukan 
kelompok kota-kota yang dapat memanfaatkan sumber daya/input, termasuk fasilitas dan infrastruktur, secara bersama-sama. Kota-kota 
yang dapat secara bersama-sama memanfaatkan sumber daya/input produksi dikelompokan kedalam suatu cluter aglomerasi kota-kota. 

Dengan pola pemikiran tersebut diatas, maka dalam level makro cluster aglomerasi ditentukan oleh keter sediaan fasilitas pelabuhan 
(sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan secara bersama dalam mengakses pasar produk yang dihasilkan serta fasilitas lainnya yang 
memiliki jangkauan pelayanan luas. Selain berfungsi sebagi outlet, pelabuhan juga berperan sebagi pintu masuk (inlet) bagi input 
produksi yang tidak bisa dihasilkan sendiri dan harus didatangkan dari wilayah lain. Dalam level yang lebih mikrocluster aglomerasi 
didasarkan pada ketersediaan fasilitas lain yang memeliki skala pelayanan lebih rendah serta pada asas komplementer dalm proses 
produksi, selain pada faktor kedekatan geografis. Dalam konteks yang lebih spesifik aglomerasi kota metropolitan dengan kota-kota 
disekitarnya didasarkan pada kebutuhan pengembangan kota-kota satelit yang berfungsi sebagai penyanggan kota inti. 

Adapun langkah-langkah dalam penetapan delineasi kota-kota yang diarahkan untuk memiliki keterkaitan dalam suatu clustur aglomerasi 
dalam rangka pembentukan sistem kota yang mampu mendorong pengembangan wilayah adalah sebagai berikut: 

1). Mengkaji pola interaksi kota yang ada pada saat ini (eksisting) untuk memehami pola keterkaitan antar kota yang ada. 
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2). Mengkaji pengembangan kebijakan pengembangan wilayah nasional sebagai dasar penetuan lokasi pengembangan sistem perkotaan. 
Kawasan perioritas dimungkinkan untuk berubah dengan pertimbangan kinerja dari faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
pembentukan aglomerasi kota. 

3). Mengkaji kinerja faktor yang berpengaruh terhadap pembentukan aglomerasi kota.  

 Mengingat pola interaksi eksisting tidak sepenuhnya mengarah pada pembentukan sistem kota yang efisien, maka pelu dilakukan 
modifikasi dengan memperhatikan faktor yang memepengaruhi terbentuknya aglomerasi kota. 

4.3.1 Keterkaitan Antar-Kota Dalam Satu Cluster Aglomerasi  

Kota-kota dilam suatu cluster aglomerasi saling berinteraksi  

• Cluster aglomerasi beserta kawasan disekitarnya merupakan suatu kawasan pengembangan dengan kota utama dalam cluster 
berfungsi sebagai pusat pengembangan kawasan/pusat orientasi. 

• Kota pusat pengembangan kawasan dan kota-kota disekitarnya berfungsi sebagai pusat tulisan industri yang berbasis sumber daya 
setempat sebagai pusat pelayanan bagi pelayanan ekonomi perkotaan dan ekonomi perdesaan disekitarnya. 

4.3.2. Keterkaitan Kota Antar Kawasan Andalan  
Kota-kota pusat pengembangan kawasan andalan dari tiap-tiap cluster aglomerasi saling terkait satu sama lain dalam konteks salng 
melengkapi (komplenter) terutama untuk membentuk satu kesatuan ekonomi pengembangan dengan pola interaksi komplementer, setiap 
kota akan berfungsi sebagai pusat pengembangan yang dapat mengembangkan fungsi dan perannya baik dalam cluster aglomerasi 
masing-masing maupun dalam lingkup yang lebih luas, sejauh pengembangannya memenuhikelayakan ekonomi. 

Untuk menjamin terpenuhi kelayakan ekonomi dalam pengembangan fasilitas yang dimanfaatkan secara bersama, diperlukan arah 
pengembangan yang menjadi orientsai bagi kota-kota pusat pengembangan kawasan. Namun demikian perlu ditegaskan bahwa hal ini 
tidak berarti segala sesuatau harus berpusat di kota orientasi ini. Selanjutnya kota orientasi perlu berperan sebagai penghubung tulisan 
ekonomi antara kawasan-kawasan yang berada dalam lingkup pelayanannya dengan wilayah lainnya dengan dukungan sarana dan 
prasarana yang akan dibutuhkan berdasarkan proyeksi kedepan. 
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4.4. Keterkaitan Antara Kota Dengan Desa-Desa Di Sekitarnya (Urban-Rural Linkages) 
Keterkaitan kota tidak terbatas pada keterkaitan antara satu kota dengan kota lainnya, tetapi juga antara kota dengan desa-desa 
disekitarnya. Hal ini dapat dipahami karena pada dasarnya kota adalah simpul koleksi dan distribusi barang dan jasa dalam suatu sistem 
perekonomian wilayah. Oleh sebab itu perhatian terhadap keterkaitan kota tidak dibatasi pada keterkaitan antar kota, tetapi juga antara 
kota dengan desa-desa disekitarnya. 

Atas dasar ini maka hal yang penting untuk diperhatikan dalam keterkaitan desa-kota adalah sebagai berikut : 

1) Kawasan perdesaan disekitar kota dikembangkan sebagi sentra produksi input industri sedemikian rupa sehingga mampu 
memberikan pasokan dalam jumlah yang memadai, kontinu, dan dengan kualitas sesui persyaratan yang diminta. 

2) Aksesibilitas antara kota dengan kawasan perdesaan disekitarnya harus didukung dengan prasarana jalan yang memadai untuk 
menjamin kelancaran arus barang yang dibutuhkan dalam proses produksi. 

3) Perkembangan kota perlu dikontrol sedemikian rupa sehinnga tidak mengganggu skala ekonomi tulisan produksi di kawasan 
perdesaan, agar keterkaitan fungsional dapat tetap dipertahankan dan ditingkatkan. 

4) Kota berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi pengembangan tulisan perdesaan dalam kaitannya dengan penyebaran informasi, 
pendidikan tenaga, maupun penyediaan modal. 

Dalam tabel dibawah ini diperlihatkan penentuan strategis pengembangan perioritas dalam keterkaitan kota. 
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Tabel 
PENENTUAN PRIORITAS ISUES-ISUES STRATEGIS 

KOTA-KOTA UTAMA  
 

 
No. 

 
PROPINSI / KAWASAN 
ANDALAN PRIORITAS 

 
Kota-kota 
Prioritas 

 
Faktor Pengikat Keterkaitan 

 
STRATEGIS 

PRIORITAS PENGEMBANGAN 
    Kota

Primacy 
Optimal Kota dalam Aliran 

Barang/Penumpang 
Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam Pendapatan Daerah 
Interaksi 

Intra dan Inter Kota 
 

 
A. 

 
PROPINSI BANTEN       

1. Kaw. Bojonegara – Merak - 
Cilegon 

- Cilegon-Merak- 
Serang 

- Bojonegara 

Serang Kab. Serang mendistribusi barang 
terbesar kepada 6 Kota di Wilayah 
Prop. Jawa Barat 

Proyeksi Sektor Industri dan pada 
Retribusi dan Bidang Jasa, setelah 
menjadi Kota Propinsi akan 
meningkat diatas 2,11% dan jasa 
5,69%. 

Interaksi kuat kota-kota 
pada jalur Ekonomi Pulau 
Jawa - Sumatera 

- Penyesuaian/Review Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Serang 
dengan fungsi baru Serang 
sebagai kota Propinsi dan Pusat 
Pengembangan Wilayah Propinsi 

 
    Kota Cilegon sebagai sentra 

Industri Baja orientasi eksport 
nasional. Meskipun tidak terdapat 
data tetapi kawasan ini dikenal 
mempunyai tonase barang 
tertinggi dari kiriman baja. 

 Keberadaan jalur Toll Jkt 
– Merak akan bertambah 
sibuk dengan adanya 
pelabuhan Bojonegara 

- Fungsi Bojonegara sebagai kota 
pelabuhan mempunyai arti 
penting untuk angkutan barang 
melalui laut ke Wilayah Barat 
Indonesia. Ini menunjang Cilegon 
menjadi Pusat Pengembangan  
Ekonomi Potensial 

- Penanganan Pembangunan Kota 
yang mendukung jasa 
terspesialisasi. 

- Pembangunan interchange dari 
Toll ke arah Pelabuhan 
Bojonegara 

- Penyiapan Prasarana/sarana di 
sekitar calon pelabuhan 
Bojonegara 

 
2. Kaw. Penyangga DKI - Tangerang, 

Serang 
- Prioritas Tertentu 

Tangerang 

 Kab.Tangerang Trhdp 11 kota 
lainya di wil Prop. Jawa Barat  
  

Pendapatan kab. Tangarang yang 
meningkat 60% thn 1995-1997 
thn 1998-2000 menurun –27% 
recovery akan cukup lama di 
sebabkan sektor dominan   

Hubungan kuat terhadap 
kota-kota Utama dan 
kota-kota dolam pripinsi, 
karena adanya prasarana 
darat dan udara skala 
internasional 

- Perlunya pembatasan 
pengembangan kawasan kota 
menjadi metropolitan, dengan 
bufferzone pada daerah resapan 
sumber daya air di wilayah 
Kabupaten Tangerang 

 
    Pola aliran penumpang lokal 

sebagai penglaju kearah Ibukota 
sangat tinggi 

Dibentuk oleh jasa proverty dan 
industri 

 - Orientasi kegiatan ekonomi harus 
lebih diarahkan menuju Ibukota 
Kabupaten Tigaraksa dengan 
mendukung kegiatan perkantoran 
dan pembangunan prasarana 
Hetech.  

Untuk Wilayah Banten Kab. 
Tangerang dapat menjadi Pusat 
pengemb. Ekonomi. 
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No. 
 

PROPINSI / KAWASAN 
ANDALAN PRIORITAS 

 
Kota-kota 
Prioritas 

 
Faktor Pengikat Keterkaitan 

 
STRATEGIS 

PRIORITAS PENGEMBANGAN 
    Kota

Primacy 
Optimal Kota dalam Aliran 

Barang/Penumpang 
Pertumbuhan Ekonomi 

Dalam Pendapatan Daerah 
Interaksi 

Intra dan Inter Kota 
 

 
A. 

 
PROPINSI JAWA BARAT       

1. Penyangga DKI - Bekasi 
- Bogor 
- Depok 
- Karawang 
- Purwakarta 

 Kab. Bogor melakukan Distribusi 
utama terhadap jumlah (20) kota 
lainnya di wilayah Jawa Barat 
 
 
 
 
Kab. Bekasi melakukan distribusi 
utama terhadap 13 kota lainnya. 

PAD Kab. Bogor yang mencapai 
lebih dari 64 Milyar merupakan 
ranking ke 2 untuk propinsi 
setelah kota Bandung yang 
mencapai yang mencapai 72,66 
Milyar rupiah. 
 
Pertumbuhan PDRB Relatif lebih 
signifikan dengan penurunan 
hanya 1,2% 

Hubungan kuat terhadap 
kota-kota karena akses 
terhadap jalur lintas 
utama dan Bandara 
Udara 
 
 
Hubungan kuat terhadap 
kota-kota karena akses 
terhadap jalur lintas 
utama dan bandar udatra 

- Pembatasan pengembangan kws. 
Industri manufacture kepada 
industri berwawasan lingkungan. 

- Peningkatan perhatian terhadap 
kws. Sumber daya air tanah 
terutama sehubungan Bogor 
berada pada kws. Tertentu 
Bopunjur (Restricted zone). 

Dengan fungsi ini pengembangan 
kws. Dipaksakanuntuk kota-kotanya 
hanya sebagai Pusat Penyebar 
kegiatan ekonomi. 

2. Kaw. Cekungan Bandung 
 
- Kota Bandung, Cimahi, 

Cicalengka, Padalarang, 
Lembang, Cileunyi, 
Majalaya, Banjaran, 
Ciwidey ds. 

- Sumedang – Jatinangor 
- Soreang Kab. Bdg 
- Subang 
 

 
 
 
 
 
 
 
Sumedang 

  
 
Kab. Bdg melakukan distribusi 
utama terhadap 19 kota di 
wilayah Prop. Jawa Barat Kab. 
Bandung juga sebagai kolektor/ 
distributor barang, mempunyai 
keterkaitan kuat dengan kota-
kota lainnya dengan outflow 
terbesar 

 
 
Pertumbuhan PDRB yang 
menurun sejak krisis ekonomi 
mencapai 17,78% dari 
sebelumnya rata-rata 21% 
Sedangkan PAD mencapai 39,7 
milyar rupiah 

 
 
Orientasi keterkaitan 
kota-kota pada kawasan 
cekungan Bandung pada 
kota utama telah 
menyebabkan aglomerasi 
kota-kota menyatu 
sebagai kota 
metropolitan 

 
 

- Strategis pengembangan yang 
disebarkan kepada kota-kota 
satelit untuk lebih mengcounter 
urbanisasi ke pusat core 

 
 
- Memacu perkembangan kota 

Sumedang sebagai counter 
magnet 

 
3.   Kawasan Cirebon-Indramayu

(Kws. Andalan) 
- Cirebon 
- Indramayu 
- Majalengka 
- Kuningan 
 

Majalengka Outflow dan Inflow barang dari 
Cirebon relatif cukup besar yang 
mencapai lebih dari 37 juta ton 
dan inflow barang mencapai 28 
juta ton/tahun. 

Berdasarkan Nilai PAD Cirebon 
mencapai angka 13,2 Milyar 
rupiah, tetapi proporsi PAD tsb. 
mencapai dari total Pendapatan 
Daerahnya. 
 

Orientasi keterkaitan dan 
interaksi semakin tinggi 
dengan adanya jalan toll 
Palimanan 

- Mengarahkan Indramayu sebagai 
Pusat Agro Industri kawasan 
Cirebon - Indramayu 

 

4. Kawasan Sukabumi dsk 
(Kws. Andalan) 

- Sukabumi, Pel. 
Ratu 

- Kws. Tertinggal 
Sukabumi Selatan 

 

 Produksi barang relatif masih 
sangat kecil ke luar 

Pertumbuhan yang sangat kecil 
tetapi mempunyai peningkatan 
significan dari tahun sebelumnya 

 - Peningkatan fungsi kota 
Pelabuhan Ratu 

- Peningkatan sistem angkutan 
produksi perikanan dari 
Pelabuhan Ratu dsk. 

 
5.  Kawasan Priangan Timur

(Kws. Andalan) 
- Tasikmalaya, Ciamis, Garut 
- Pangandaran (tertentu) 
 

 
 
- Kws. Tertinggal 

Ciamis 

  Pertumbuhan PDRB Tasikmalaya 
mengalami kenaikan perioda 
pasca krisis ekonomi, dengan 
basic pertanian dan jasa 

 Pengembangan Sarana Transportasi 
Jalur Selatan lebih ditingkatkan 

- Angkutan Darat, Kerea Api 
- Sistem pemenuhan Air Bersih. 
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