
BAB III

TINJAUAN SITUASI KABUPATEN DATI II TEGAL

3.1. Diskripsi Wiiayah

3.1.1. Batas dan Luas Wiiayah

Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal merupakan salah

satu daerah Otonomi di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa

Tengah, yang terdiri dari 6 wiiayah Pembantu Bupati, 18

Kecamatan, 272 Desa dan 6 Kelurahan.

Secara geografis berada di antara 10S° 57,6 - 109°

21,30: Bujur Timur dan antara 6a 50,4 - 7° 15,03 Lintang

Selatan dengan luas wiiayah 87.878,555 Ha.

Dilihat secara administrasi wiiayah Kabupaten Dati II

7)Tegal berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kotamadya Dati II Tegal dan

laut Jawa.

- Sebelah Timur - Kabupaten Dati II Pemalang.

- Sebelah Barat : Kabupaten Dati II Brebes.

- Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Banyumas.

7) Rencana RTRW Kabupaten Dati II Tegal, Bab III.l



Untuk lebih jelasnya mengenai batas wiiayah Kabupaten

Dati II tegal dapat dilihat pada peta dibawah ini :

^A*f»r*AL*H«

1*a». bAf*yur**4.

Gambar : 3.1. Peta wiiayah perencanaan Kabupaten

Tegal.
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3.1.2. Topografi

Secara topografi wiiayah Kabupaten Dati II Tegal

sebelah utara merupakan daerah pantai, bagian tengah

merupakan dataran rendah dan semangkin keselatan merupakan

dataran tinggi dengan ketinggian yang beragam ( 0% sampai

diatas 40% ), dimana sebelah selatan berbukit dan semang

kin ke utara relatif datar ( 0% sampai 15% ).

3.2. Perkembangan Wiiayah Kabupaten Dati II Tegal.

3.2.1. Kondisi Umum Wiiayah Kabupaten Dati II Tegal

Untuk menumbuhkan dan mengembangkan wiiayah Kabupaten

dibutuhkan pusat-pusat pertumbuhan maupun pusat pelayanan

yang nantinya identik dengan kegiatan-kegiatan perkotaan

Dari pusat-pusat tersebut diharapkan akan mempengaruhi

daerah-daerah disekitarnya maupun hiterlandnya.

Dilihat dari kondisi sosial ekonomi maupun fisik wiiayah,

maka kawasan strategis yang potensial sebagai pusat

pertumbuhan dan pengembangan adalah:

- Kecamatan Slawi

- Kecamatan Pangkah

- kecamatan Dukuhturi

- Kecamatan Kramat

- Kecamatan Suradadi

- Kecamatan Warureja

- Kecamatan Tarub

- Kecamatan Adiwerna

- Kecamatan Talang

- Kecamatan Margasari



- Kecamatan Balapulang

Ciri-ciri dari perkembangan wiiayah adalah:

- Jumlah penduduk cukup banyak

- Mempunyai sarana dan prasarana yang baik

- Mempunyai fasilitas-fasilitas yang strategis

- Mempunyai prospek pengembangan yang baik

3.2.2. Kondisi Kabupaten Dati II Tegal

Secara umum kondisi Kabupaten Dati II Tegal dapat di

jelaskan sebagai berikut:

3.2.2.1. Jumlah dan perkembangan penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Dati II Tegal pada akhir

tahun 1990 adalah sebesar 1.239,351 jiwa dengan tingkat

pertumbuhan nyata rata-rata sepuluh tahun terakhir sebesar

1.20%. Luas wiiayah Kabupaten yaitu seluas 87.878,554 Ha

dan luas daera terbangun 13.342,682 Ha, maka kepadatan

brutto rata-rata 14,10 jiwa/Ha, dan kepadatan netto rata-

rata 92,89 jiwa/Ha.

3.2.2.2. Pembangunan

Arah dan tujuan pembangunan di Kabupaten Dati II Tegal

merupakan penjabaran atau penyesuaian dari arah dan tujuan

pembangunan jangka panjang di Daerah Tingkat I Jawa

Tengah.

Sesuai dengan pelaksanaan pembangunan kota Slawi yang

harus merupakan penerapan dan pelengkap dengan pelaksanaan

pembangunan tingkat yang lebih tinggi, maka pembangunan

kota Slawi sesuai dengan prioritas dalam sektor-sektor



Semua sektor yang menjadi prioritas pembangunan

tersebut kebijaksanaan-kebijaksanaannya terpencar keselu

ruh Wiiayah Kabupaten Dati II Tegal.

3.2.2.3. Sub Wiiayah Pembangunan (SWP)

Dengan memperhatikan perkembangan dan tingkat

keeratan hubungan antara kegiatan yang ada, yang pada

pengembangan sumber daya alam dan manusia, dan dengan

tetap mempertimbangkan sumber kemampuan dalam segala hal

termasuk swadaya masyarakat, maka kebijaksanaan perwilaya-

han pembangunan Kabupaten Dati II Tegal, terdiri dari
9)beberapa sub wiiayah pembangunan (SWP), yaitu :

1. Sub Wiiayah Pembangunan I, meliputi wiiayah kerja

Pembantu Bupati Tegal Wiiayah Tegal, yaitu Kecamatan

dengan pusat pengembangannya di Suradadi.

Potensi utama wiiayah ini adalah industri perikanan

laut dan air payau,serta pariwisata. Potensi lain yang

dapat dikembangkan adalah pertanian tanaman pangan,

peternakan dan perdagangan.

2. Sub Wiiayah Pembangunan II, meliputi wiiayah kerja

Pembantu Bupati Tegal Wiiayah Slawi, Pangkah dan A

diwerna, dengan pusat pengembangannya di Slawi. Potensi

wiiayah utama wiiayah ini adalah Pemerintahan,

perdagangan, pendidikan, industri kecil dan pertanian

tanaman pangan. Potensi lain yang dapat dikembangkan

9) Rencana, Proyek RTRW Kabupaten Dati II Tegal, Bab
III.25
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Gambar : 3.3, Batas wiiayah Kota Slawi.

3.3.3. Kondisi Kota Slawi

Kondisi Kota Slawi dapat dijelaskan sebagai

berikut:

3.3.3.1. Jumlah dan kepadatan penduduk

Jumlah penduduk kota Slawi pada akhir tahun 1994

sebanyak 99.093 jiwa dengan tingkat pertumbuhan sebesar



1,26% pertahun, angka ini terhitung sangat rendah bila

bandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional yang

2,34% pertahun10). Untuk lebih lengkapnya proyeksi

penduduk kota Slawi dari tahun 1989 sampai tahun 2009

dapat dilihat pada dibawah ini.

TABE1* . 1 . J
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Gambar : 3.1. Tabel proyeksi penduduk Kota Slawi.

3.3.4. Kebutuhan Pengembangan Fasilitas Sosial Dan Ekonomi

Pengadaan fasilitas sosial ekonomi ditujukan

untuk dapat menunjang kegiatan penduduknya untuk melihat

dan mengetahui kebutuhan pengembangan fasilitas kota Slawi

10) Sumber: Buku Analisa Data kependudukan Kota Slawi,
1937 -2009 Hal II.14



dimasa mendatang, hal ini didasarkan atas beberapa

pertimbangan yang antara lain adalah :

1. jumlah dan keadaan penduduk yang akan dilayani pada

masa mendatang

2. kapasitas pelayanan fasilitas yang di dalamnya termasuk

jangkauan pelayanan fasilitas.

3. keadaan fasilitas saat ini (existing) yang meliputi

jenis, kualitas dan lokasi fasilitasnya.

Berdasarkan ketiga pertimbangan di atas, maka

dapat ditentukan jumlah fasilitas yang harus tersedia

serta kebutuhan pengembangan dari fasilitasnya. keadaan

fasilitas saat ini perlu dilihat, hal ini merupakan bahan

pertimbangan bagi pengelolaan pengembangan fasilitas

selanjutnya, mengingat bahwa fasilitas yang telah ada pada

saat ini tetap akan dimanfaatkan walaupun diperlukan

peningkatan kualitas atau pengembangan ruang. Dengan

diperhitungkannya keadaan fasilitas existing di atas,

kebutuhan pengembangan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan

penduduk dimasa mendatang.

Besarnya kebutuhan pengembangan pengembangan

fasilitas sosial ekonomi di kota Slawi untuk tahun 1994-

2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

11) Sumber : Hasil Perhitungan RUTRK/RTDRK Slawi, Bab
III.46



tersebut ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan yang

dominan dan mempunyai skala pelayanan kota dan regional.

Dimana diharapkan adanya kegiatan-kegiatan tersebut dapat

memacu pengembangan dan pembangunan sektor-sektor lainnya

di BWK yang bersangkutan.

Dari pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut

penetapan dari fungsi setiap BWK adalah sebagai berikut :

12)

1. BWK A : Pusat kota

Fungsi utama BWK ini ditentukan sebagai pusat kota

atau pusat kegiatan perniagaan (CNB) yang mempunyai skala

pelayanan sampai tingkat regional/kabupaten. Luas wiiayah

pengembangan BWK A +266,38 Ha. Jenis komoditi yang

diperdagangkan mencakup batrang primer sampai tertier.

Sebagai kawasan kegiatan perdagangan dan jasa, terutama

didalamnya kereta api, pasar, pusat pertokoan, jasa bank,

asuransi, hotel, bioskop. Fungsi lainnya yang cukup

dominan adalah kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi.

2. BWK B : Pusat Pemerintahan dan Pelayanan Sosial

Luas wiiayah pengembangan /BWK B ini +450,62 Ha dengan

penggunaan utama kegiatan perkantoran pemerintahan, rumah

sakit wiiayah, kawasan kemiliteran dan kawasan perumahan.

Bagian wiiayah kota ini ditetapkan berfungsi sebagai pusat

pemerintahan dan kesehatan. selain itu di BWK B ini

dikembangkan sebagai kawasan perumahan dengan kepadatan

12) RTURK Kota Slawi, 1937 - 2009, Bab IV.3.



tinggi sampai sedang.

3. BWK C : Kawasan Perumahan Padat

Penggunaan utama di wiiayah ini adalah kegiatan

perumahan, kegiatan pendidikan menengah dan atas, serta

lahan pertanian. Luas wiiayah pengembangan/BWK C ini

+953,45 Ha. BWK C ini ditetapkan berfungsi sebagai pusat

kegiatan olah raga dan kebudayaan, serta pendidikan

menengah dan atas. Kegiatan lainnya adalah sebagai kawasan

pengembangan perumahan dengan kepadatan tinggi sampai

kepadatan sedang.

4. BWK D : Kawasan Perumahan Pinggiran

Di BWK ini, penggunaan lahannya didominir oleh kegiatan

perumahan dengan lahan pertanian, dan dilengkapi juga

dengan sarana perdagangan/pasar mingguan dengan skala

lokal/lingkungan. Luas wiiayah pengembangan/BWK ini adalah

+986,32 Ha. BWK D ini ditetapkan berfungsi sebagai kawasan

pusat pengembangan pendidikan tinggi. Fungsi lainnya

adalah pengembangan kawasan perumahan dengan kepadatan

tinggi sampai rendah, dan pengembangan kegiatan pelayanan

transportasi regional, serta kawasan cadangan pengembangan

yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.

5. BWK E : Kawasan Industri

Fungsi utama BWK E ini diarahkan sebagai kawasan

pengembangan industri. fungsi lainnya ditetapkan sebagai

kawasan pengembangan perumahan dan kawasan pekuburan,

serta kawasan cadangan pengembangan. Luas wiiayah

pengembangan/BWK E ini adalah +597,82 Ha.



Gambar : 3.4. Pembagian Bagian wiiayah Kota

( BWG ) Kota Slawi.



Ikhtisar

Kota dapat dipandang sebagai organisme hidup yang

terdiri atas berbagai unsur pembentuknya yaitu penduduk

dan berbagai kegiatan sosial ekonominya, serta sistim dan

jaringan fasilitas-utilitas penunjang kegiatan-kegiatan

diatas dari waktu ke waktu, unsur-unsur pembentuk kota

tersebut mempunyai sifat yang dinamis, terutama yang

disebabkan karena adanya perkembangan dan pertambahan

penduduk kota yang bersangkutan. Perkembangan dan pertum

buhan penduduk tidak hanya secara kuantitas melainkan juga

meliputi segi kualitasnya. Oleh karena itu perkembangan

dan pertumbuhan penduduk tersebut senantiasa diikuti oleh

peningkatan berbagai kebutuhan, baik yang berasal dari

peningkatan kesejahteraan penduduknya maupun kepentingan-

kepentingan pemerintah kota untuk memperbesar status,

fungsi dan peran kota selaras dengan kontribusi kota

fsecara regional.

Perkembangan dan pertumbuhan kota dapat berjalan

dengan sendirinya tanpa adanya upaya tertentu untuk men-

gendalikan dan mengarahkanya. Dalam kenyataan itu, perkem-

bangannya hanya akan mengikuti keoenderungan pemanfaatan

potensi-potensi yang telah ada dan di kembangkan sebelum-

nya. Kekanisme perkembangan seperti itu senantiasa tidak

dapat mengatasi masalah-raasalah kota yang muncul belakan-

gan akibat meningkatnya ragam dan kompleksitas kebutuhan

serta sistem kegiatan kotanya.



Melihat kemungkinan-kemungkinan di atas, upaya untuk

menata, mengarahkan dan mengendalikan perkembangan dan

pertumbuhan kota perlu diselenggarakan sedini mungkin.

Dengan demikian keserasian dan keseimbangan antara kebutu-

han-kebutuhan kota dengan pemanfaatan potensi-potensi yang

telah ada dapat diselaraskan karena pengelolaan sistem

kegiatan kota berjalan efisien dan efektif. Bahkan dapat

dipengaruhi pula tujuan-tujuan untuk meningkatkan keraga-

man untuk kegiatan kota mengejar peningkatan kepentingan

pemerintah kota dan kebutuhan masyarakat kota beserta

masyarakat daerah belakangnya (regional).

Kenyataan pada saat ini, kota Slawi telah berkembang

pesat dengan ciri dan sifat kehidupan masyarakat kotanya

yang khas. Disamping terlihatnya peningkatan kcsejahteraan

masyarakatnya, dapat disaksikan pula bahwa perkembangan

dan pertumbuhan kota tersebut membawa berbagai masalah

tertentu dalam kaitannya dengan pemanfaatan potensi-

potensi kotannya. Masalah-masalah yang dirasa cukup pent-

ing menyangkut perencanaan kota Slawi adalah :

a. Terpilihnya kota Slawi sebagai Ibukota kabupaten

Dati II Tegal, akan membawa akibat meningkatnya

kegiatan-kegiatan yang dipusatkan dikota Slawi,

baik kegiatan pemerintahan maupun kegiatan sosial

ekonomi.

b. Struktur ruang kota belum terjalin baik dan terta-

ta secara kompak. Banyak lahan-lahan yang cukup

potensial tetapi masih kosong/belum diraanfaatkan-


