
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian 

“wilayah” yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk 

lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam kerangka 

pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan 

untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau 

antar daerah. Di samping itu, diusahakan untuk memperkecil perbedaan 

kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan (Jayadinata, 1999). 

 

Kabupaten Pringsewu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2008 dan merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) lepas dari 

Kabupaten Tanggamus. Kabupaten ini terdiri atas 8 Kecamatan yaitu : 

Kecamatan Pringsewu, Pagelaran, Gadingrejo, Sukoharjo, Adiluwih, 

Ambarawa, Pardasuka, dan Banyumas. Tertuang dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Pringsewu Nomor 2 tahun 2012  kegiatan kabupaten 

dikembangkan secara hirarki dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai 
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kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan 

wilayah kabupaten (Perda RTRW Kabupaten Pringsewu).  

Pengembangan ialah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan 

sesuatu yang sudah ada. Pengembangan regional meliputi suatu wilayah dan 

mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan kedua pada 

keadaan fisik,sehingga merupakan gabungan kedua hal tersebut diatas 

(Jayadinata ,1999). Berkaitan dengan proses pengembangan suatu wilayah 

dapat dilihat dari kontribusi sektor – sektor yang tertuang dalam Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana PDRB merupakan cerminan dari 

kemampuan produksi dan tingkat pendapatan suatu masyarakat itu berarti 

PDRB mempunyai hubumgan yang erat dengan Pendapatan Asli Daerah. 

Secara teori apabila terjadi kenaikan pendapatan individu maka akan 

mendorong kenaikan konsumsi dari individu tersebut. Jadi secara 

singnifikan kenaikan PDRB akan menyebabkan terjadinya kenaikan 

Pendapatan Asli Suatu Daerah. Sehingga dalam menentukan arah kebijakan 

pembangunan daerah Pemerintah Daerah selalu memperhitungkan sektor-

sektor potensial yang rnampu mendorong produktivitas masyarakat dalam 

meningkatkan pendapatan per kapita penduduk. Menurut Pendekatan 

Produksi PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang di hasilkan 

oleh 9 sektor produksi dalam suatu region atau wilayah dalam jangka waktu 

tertentu biasanya satu tahun. Sektor-sektor tersebut terdiri atas :  

1. Sektor Pertanian 

2. Sektor Pertambangan 

3. Sektor Industri Pengolahan 
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4. Sektor Listrik,Gas & Air Bersih 

5. Sektor Konstruksi/Bangunan 

6. Sektor Perdagangan Hotel & Restoran 

7. Sektor Transportasi & Komunikasi 

8. Sektor Keuangan,Persewaan 

9. Sektor Jasa Jasa. 

(Kabupaten Pringsewu Dalam Angka, 2012) 

 

Peningkatan pendapatan daerah itu terkait dengan ketersediaan prasarana 

infrastruktur jalan. Penyediaan prasarana transportasi dalam suatu 

wilayah/kawasan akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap 

perkembangan wilayah/kawasan tersebut, yaitu:  

1. Peningkatan produksi, distribusi pangan, industri, ekspor/perdagangan, 

parawisata, agroindustri dan bisnis, akan memberikan dampak terhadap 

pertumbuhan perekonomian suatu wilayah/kawasan perkotaan dan 

perdesaan. 

2. Peningkatan kesejahteraan melalui pengentasan kemiskinan, peningkatan 

kualitas kesehatan masyarakat, pengembangan daerah terisolasi, 

peningkatan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat.  

 

Menurut Tamin (2000), sistem prasarana dan sarana transportasi sebagai 

infrastruktur dasar merupakan prasyarat bagi terjadinya pergerakan ekonomi 

wilayah, dimana sistem pendukung dan pendorong prasarana transportasi 

sangat berperan terhadap efisiensi dan efektifitas kegiatan ekonomi wilayah. 

Kondisi sarana dan prasarana transportasi berpengaruh pada tingkat 
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aksesibilitas yang ada disuatu kawasan/daerah. Banyaknya masalah 

kemiskinan terjadi karena rendahnya tingkat aksesibilitas (keterhubungan) 

pusat-pusat desa dengan daerah-daerah lainnya yang menyebabkan desa-

desa tersebut menjadi kurang produktif dan pendapatan masyarakat menjadi 

berkurang. Infrastruktur fisik, terutama jaringan transportasi, memiliki 

keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah 

maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. 

Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, 

budaya dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah 

lainnya, tetapi pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan 

dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah bersangkutan.  

 

Dalam konteks ekonomi, infrastruktur sebagai modal pendukung 

masyarakat dan merupakan tempat tumpuan melakukan pergerakan untuk 

meningkatkan aktivitas dan mobilitas penduduk. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa jalan sebagai jaringan transportasi yang paling dominan digunakan 

oleh penduduk untuk beraktivitas. Menurut Undang-undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah kabupaten perlu 

menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai arahan pelaksanaan 

pembangunan, sejalan dengan penerapan otonomi daerah. Penyusunan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten kedalam bentuk 

dokumen rujukan, merupakan hal yang diperlukan guna membantu 

pencapaian tujuan-tujuan perencanaan. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arahan 

perkembangan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa depan 
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sesuai dengan jangka waktu perencanaannya. Penyusunan RTRW 

Kabupaten harus berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan seperti 

keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan kesinambungan dalam 

lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi serta kabupaten 

sekitarnya. (Materi Teknis RTRW Kabupaten Pringsewu,2010).  

 

Angka pertumbuhan ekonomi diperlukan sebagai dasar dalam melakukan 

analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan 

suatu sektor riil dan objektif. Dengan demikian angka pertumbuhan ini 

merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan 

pembangunan suatu daerah pada periode waktu tertentu. Kondisi 

perekonomian tersebut di atas, merupakan upaya melihat gambaran 

kecenderungan arah pertumbuhan ekonomi wilayah secara umum. Namun 

apabila melihat terhadap tinjauan perekonomian Kecamatan Pringsewu, 

dapat terlihat gambaran yang cukup berbeda, yang dapat berpengaruh pada 

pertumbuhan perekonomian Kabupaten Pringsewu di masa yang akan 

datang. 

 

Sedangkan untuk kondisi eksisting dari sistem transportasi di Kabupaten 

Pringsewu dapat disebutkan bahwa peranan sistem transportasi di 

Kabupaten Pringsewu sangat besar sekali, mengingat kondisi wilayah yang 

memanjang dan terbagi kedalam beberapa bagian yang secara geografis 

membutuhkan perhatian pada setiap bagian wilayahnya. Analisa terhadap 

sistem transportasi dilakukan melalui penilaian terhadap kondisi sarana dan 

prasarana, permasalahan yang ada dan kebutuhan pengembangan sarana dan 
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prasarana untuk mengatasi permasalahan, meningkatkan aksesbilitas antar 

wilayah dan untuk lebih memacu perkembangan wilayah Kabupaten 

Pringsewu.  

Sistem transportasi yang terdapat di Kabupaten Pringsewu, terdiri dari 

jaringan jalan berdasarkan status seperti jalan negara/nasional, jalan propinsi 

hingga jalan kabupaten, kondisi jalan, prasarana terminal serta sarana 

transportasinya, seperti moda angkutan. 

 

Jaringan jalan merupakan suatu sistem yang mengikat dan menghubungkan 

pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang ada dalam pengaruh 

pelayananya dalam suatu hubungan hirarki. Untuk memperlancar arus 

pergerakan kendaraan, barang dan juga orang, maka diperlukan adanya 

peningkatan atau rehabilitasi jaringan jalan agar roda perekonomian wilayah 

dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal, terutama pada daerah-

daerah Kecamatan yang merupakan sentra produksi unggulan. 

Pengembangan jaringan dan peningkatan pelayanan transportasi di 

Kabupaten Pringsewu, guna mengurangi tingkat permasalahan transportasi 

serta meningkatkan pelayanan atau kinerja jaringan jalan guna mendorong 

pertumbahan ekonomi Kabupaten Pringsewu. Selain itu, pengembangan 

jaringan jalan dilakukan dalam upaya pemerataan pembangunan wilayah 

serta mendorong pertumbuhan kawasan khususnya daerah-daerah sentra 

produksi unggulan. 

 

Sehubungan dengan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji 9 

(sembilan) Sektor di setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten Pringsewu 
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dan mengetahui sektor yang berpotensi memberikan kontribusi cukup besar 

bagi perkembangan perekonomian wilayah Kabupaten Pringsewu ,dan juga 

bagaimana ketersediaan jaringan infrastruktur jalan yang ada apakah cukup 

menunjang untuk pergerakan arus lalu lintas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan 

mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal 

(peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat 

dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa 

yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun 

eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber 

daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat 

berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya 

dengan wilayah lain.  

Kabupaten Pringsewu terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan setiap 

kecamatan memiliki potensi yang berbeda dalam memberikan sumbangan 

bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Pringsewu.  

 

Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor vital untuk memacu 

pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya merupakan sektor antara yang 

menghubungkan berbagai macam aktivitas ekonomi. Pembangunan 

prasarana jalan sebagai salah satu sub sektor infrastruktur memiliki fungsi 

aksesibilitas untuk membuka daerah kurang berkembang dan fungsi 

mobilitas untuk memacu daerah yang telah berkembang. Sehingga perlu 
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adanya pemetaan dari kondisi eksisting di delapan Kecamatan yang ada di 

wilayah studi, kemudian perlu juga dilihat asumsi – asumsi yang telah 

dibuat selama tahun perencanaan serta rencana – rencana yang akan 

dilaksanakan di masing – masing kecamatan, dan dipetakan dalam peta 

situasi wilayah. 

 

Kabupaten Pringsewu sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di 

Provinsi Lampung melalui pengembangan sektor perdagangan dan jasa 

harus dibangun  lebih maju dari daerah lainnya dan mampu mandiri serta 

memberikan kontribusi dan dominasi yang lebih besar dari daerah lainnya 

(RTRW Pringsewu,2012). 

Dengan demikian dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Sektor apa yang merupakan sektor basis yang menjadi kekuatan daerah 

di Wilayah Kabupaten Pringsewu pada masing – masing Kecamatan . 

2. Sektor apa yang memiliki potensi yang kompetitif dari setiap 

Kecamatan dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi 

Kabupaten Pringsewu 

3. Apakah ketersediaan jaringan jalan yang ada saat ini sudah cukup layak 

untuk menunjang pengembangan potensi di wilayah Kabupaten 

Pringsewu?. 
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C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui dan menganalisis sektor yang menjadi sektor basis dari 

setiap kecamatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten Pringsewu. 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan potensi sektor yang kompetitif dari 

setiap Kecamatan yang memiliki potensi paling besar dalam 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi Kabupaten 

Pringsewu. 

3. Mengetahui dan mendeskripsikan kondisi jaringan jalan yang akan 

mendukung pengembangan wilayah di Kabupaten Pringsewu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan 

pengembangan potensi wilayah. 

2. Sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam mengambil 

suatu kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan potensi dari sektor 

yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perkembangan 

perekonomian di Kabupaten Pringsewu. 

3. Menjadi bahan pertimbangan untuk memenuhi serta memperbaiki 

ketersediaan sarana infrastruktur jalan untuk mendukung pengembangan 

potensi wilayah. 
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E. Batasan Permasalahan 

 

1. Wilayah studi yang diambil didalam penelitian ini adalah Kabupaten 

Pringsewu . 

2. Aspek  yang akan diteliti mengenai kondisi sosial ekonomi di Wilayah 

Kabupaten Pringsewu yaitu dilakukan untuk mengetahui kemampuan 

suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu.Selain itu analisis yang akan 

dilakukan digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi 

sektor – sektor ekonomi di suatu daerah atau sektor – sektor apa saja 

yang merupakan sektor basis atau leading sektor (suwardjoko 

warpani,1984 ).  Selain itu perlu juga dilakukan analisis mengetahui 

kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor–

sektor ekonomi dan identifikasi sektor unggulan daerah dalam kaitannya 

dengan perekonomian wilayah acuan (wilayah yang lebih luas  ) dalam 

dua atau lebih kurun waktu. 

3. Aspek infrastruktur yang akan dilihat terkait dengan pengembangan 

wilayah di Kabupaten Pringsewu yaitu dari ketersediaan jaringan jalan di 

wilayah Kabupaten Pringsewu . Jaringan jalan yang akan dilihat yaitu 

dari kondisi jalan yang ada untuk memperlancar arus pergerakan. 
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