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ABSTRAK

Wibowo, Youngki Ari. 2015. Analisis Jangkauan Sebaran Lokasi Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri terhadap Sebaran Permukiman di kabupaten
Pati. Skripsi, Jurusan Geografi, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas
Negeri Semarang. Pembimbing Drs. Saptono Putro, M.Si.
Kata kunci: jangkauan, sebaran SMP, pelayanan SMP Negeri.
Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan kota adalah munculnya
pemukiman-pemukiman baru di daerah pinggiran kota yang tidak didukung
dengan ketersediaan fasilitas sarana pendidikan SMP. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui keterjangkauan lokasi SMP Negeri terhadap lokasi permukiman
di Kabupaten Pati dan mengetahui kondisi pelayanan fasilitas pendidikan SMP
Negeri eksisting berkaitan dengan penduduk usia SMP (13 – 15 tahun) di
Kabupaten Pati.
Obyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Negeri yang terletak di Kabupaten Pati. Penelitian ini menggunakan
sampel populasi dengan jumlah 46 SMP Negeri eksisting. Metode analisis yang
digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan analisis keruangan. Analisis
deskriptif digunakan untuk menganalisis distribusi frekuensi jumlah maupun
luasan, sedangkan analisis keruangan digunakan untuk mengidentifikasi
jangkauan pelayanan SMP Negeri di Kabupaten Pati.
Berdasarkan hasil penelitian, Lokasi SMP Negeri yang termasuk dalam
kategori sangat terjangkau antara lain adalah yang berlokasi di Wilayah
Kecamatan Batangan, Gabus, Gunungwungkal, Juwana, Kayen, Pati,
Tambakromo, Tayu, Trangkil, Wedarijaksa, dan Winong. Lokasi SMP Negeri di
Kecamatan Cluwak merupakan SMP Negeri yang memiliki tingkat jangkauan
paling rendah terhadap sebaran permukiman di Kecamatan Cluwak. Sebaran
penduduk usia SMP (13 – 15 tahun) paling banyak terdapat di Kecamatan Pati
dengan persentase sebesar 8,44%, sedangkan sebaran yang paling sedikit terdapat
di Kecamatan Gunungwungkal dengan persentase sebesar 2,34%. hasil penelitian
di Kabupaten Pati menunjukkan frekuensi wilayah di Kabupaten Pati yang
memiliki angka kebutuhan SMP lebih dari 2 sebanyak 13 kecamatan atau 61,9%,
sedangkan frekuensi wilayah yang memiliki angka kebutuhan SMP kurang dari 2
sebanyak 8 kecamatan atau 38,1%. Artinya secara keseluruhan kondisi pelayanan
pendidikan SMP Negeri di Kabupaten Pati dalam keadaan tidak baik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan ada
beberapa saran dihasilkan yaitu Perlu adanya penambahan SMP Negeri baru di
Kecamatan Cluwak untuk meningkatkan sarana fasilitas pendidikan yang kurang
memadai di wilayah tersebut. Upaya tersebut merupakan satu-satunya cara agar
pelayanan pendidikan di Kabupaten Pati menjadi lebih baik.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Kota merupakan pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang
mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan
perundangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri
kehidupan kekotaan (Permendagri No. 2, Tahun 1987). Pemekaran kota dan
pertumbuhan

penduduk

yang pesat

akan

mempengaruhi

perkembangan

perekonomian kota. Perkembangan ini akan menimbulkan konsekuensi terhadap
kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, khususnya di daerah
pinggiran kota.
Menurut Sudjarto (1989:22), wilayah pinggiran adalah wilayah yang
timbul akibat proses pertumbuhan wilayah tertentu dengan aktivitasnya yang
biasanya bersifat agraris dan non agraris yang ditandai dengan interaksi antara
manusia dengan komoditasnya, sehingga wilayah pinggiran dapat pula disebut
sebagai kota desasi. Di sekeliling pusat kota terdapat bermacam-macam
pemanfaatan lahan, terutama untuk perumahan dan pertumbuhan kota keluar
melahirkan pinggiran yang disebut sub urban.
Dugaan bahwa masyarakat di daerah pinggiran kota mempunyai posisi
yang kurang menguntungkan dari sisi kebijaksanaan seperti di sentral kota, terjadi
infrastruktur yang belum mapan menyebabkan proses pembangunan tidak
seimbang dan pelayanan yang tidak optimal. Pemenuhan kebutuhan pemukiman
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diwujudkan melalui pembangunan kawasan pemukiman skala besar yang
terencana secara menyeluruh dan terpadu dengan pelaksanaan yang bertahap.
Pembangungan kawasan pemukiman sebagaimana dimaksud ditujukan
untuk mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan
perumahan yang telah ada di dalam atau disekitarnya (UU No. 4 Tahun 1992
tentang Perumahan dan Pemukiman). Sedangkan konsep penyediaan sarana secara
efisien dan ekonomis dalam melayani seluruh lapisan masyarakat diharapkan
dapat meningkatkan layanan pendidikan secara optimal karena ditempuh dengan
memadukan semua aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara fungsional dan
spasial.
Hasil penelitian Hargianto (2009) mengatakan sebaran permukiman di
Kota Pati bervariasi yaitu tersebar merata dan tersebar tidak merata. Hal ini terjadi
dikarenakan faktor orientasi pusat permukiman dan kondisi fisik wilayah.
Persebaran permukiman di BWK Pusat Kota tipe tersebar merata diakibatkan
keberadaannya terletak di pusat kota dan memiliki fungsi wilayah sebagai pusat
pelayanan sosial dan ekonomi yang berfungsi melayani skala besar untuk wilayah
kabupaten, kecamatan, kota dan desa. Sedangkan persebaran permukiman di
BWK I, BWK II dan BWK III tipe tersebar tidak merata diakibatkan
keberadaannya terletak daerah pertanian.
Pembangunan daerah pinggiran kota melalui pendekatan kebutuhan dasar
(basic need approach) yaitu dengan memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan dasar
bagi kehidupan masyarakat seperti penyediaan pendidikan dapat mengurangi
kesenjangan. Pelayanan dasar yaitu fasilitas pelayanan dasar, yang berfungsi
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untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, social dan
budaya (UU No. 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman).
Fasilitas pelayanan dasar meliputi antara lain adalah fasilitas pendidikan.
Hakikat pendidikan adalah: (1) interaksi yang terjadi secara manusiawi, (2)
membina dan mengembangkan potensi peserta didik, (3) berlangsung sepanjang
hayat, (4) sesuai dengan kemampuan dan tingkat perkembangan individu, (5) ada
keseimbangan antara kebebasan peserta didik dengan aturan, (6) meningkatkan
kualitas hidup manusia.
Perkembangan Kota Pati berdampak pada perkembangan sektor-sektor
ekonomi di Kota Pati telah menyebabkan perkembangan kawasan fisik terbangun.
Bahkan pengembangan yang terjadi telah meluas hingga keluar batas administrasi
kota (RUTRK Pati 2005-2014). Perkembangan tersebut di atas, dewasa ini
mengarah pada kawasan pinggiran kota, sehingga penyebaran pusat-pusat
pemukiman tersebar ke daerah pinggiran, pemukiman di daerah pinggiran tersebut
seperti Perumahan Gunung Bedah Permai, Perumahan Sukoharjo, Perumahan
Rondole Indah, Perumahan Sekar Kurung di Kecamatan Margorejo dan Permahan
Kutoharjo Permai, Perumahan Puri Indah, Perumahan Winong, Perumahan
Wijaya Kusuma di Kecamatan Pati.
Kondisi kewilayahan Kota Pati seperti yang sudah dijelaskan di atas
mengakibatkan penyebaran lokasi dan sarana dan prasarana pendidikan khususnya
SMP yang sudah ada tersebar dengan jarak yang tidak mudah terjangkau, karena
hampir semua lokasi SMP berada di daerah pusat kota. Akibat dari kondisi ini,
masyarakat/orang tua merasa terbebani dengan ongkos transportasi karena lokasi
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sekolah yang jauh dari pemukiman, belum lagi beban psikologis karena anak-anak
mereka harus nglaju melewati jalan besar dengan lalu lintas yang padat.
Adanya 4 (empat) BWK di Kota Pati diharapkan kebutuhan sarana dan
prasarana pendidikan dasar dapat tertampung untuk sub-sub desa lainnya secara
merata dan terintegrasi dengan pemukiman. Kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan dasar khususnya SMP sangat penting untuk pengembangan kualitas
sumber daya manusia. Pemenuhan sarana dan prasarana ini diharapkan menjadi
faktor penting dalammemberikan pelayanan sarana dasar bagi masyarakat kota
dan pencapaian Program Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar
Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Mengacu kepada Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Pati, arah
pembangunan Kota Pati merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
pembangunan nasional dan regional, sehingga pelaksanaannya harus merupakan
penerapan dan pelengkap dari pelaksanaan pembangunan nasional. Kota Pati
sebagai Ibukota Kabupaten Pati berfungsi menjadi pusat pelayanan masyarakat
bagi kepentingan-kepentingan yang berskala kabupaten. Selain itu Kota Pati yang
termasuk dalam kawasan kerjasama strategis Wanarakuti (Juwana-Jepara-KudusPati) menjadi simpul-simpul (nodes) dalam pengembangan wilayah Kabupaten
Pati. Untuk mendukung perkembangan Kota Pati, menuntut peningkatan
pelayanan-pelayanan kebutuhan masyarakat di dalam kota.
Dalam aspek fisik, tersedianya lokasi sekolah yang terintegrasi dengan
pemukiman akan tercipta lingkungan yang menyenangkan. Tersedianya sarana
dan prasarana memegang peranan penting dalam belajar. Bila sarana ini tersedia
dengan baik, maka variabel ini saja sudah dapat meningkatkan prestasi sebesar
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26% (Purnomo, 2004:89). Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu
faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan belajar serta
pembelajaran dalam suatu lembaga pendidikan (Depdiknas, 2004).
Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan kota adalah munculnya
pemukiman-pemukiman baru di daerah pinggiran kota yang tidak didukung
dengan ketersediaan fasilitas sarana pendidikan SMP. Pemukiman-pemukiman
baru yang berada di pinggiran kota mengakibatkan sebaran lokasi SMP yang ada
sekarang tidak terintegrasi dengan perkembangan pemukiman-pemukiman baru.
Adanya kendala tersebut maka diperlukan integrasi sebaran lokasi SMP dan
perkembangan pemukiman agar masyarakat dapat mencapai kebutuhan secara
optimal dari pusat pemukiman ke tempat sarana sehingga kegiatan-kegiatan yang
ada di Kota Pati dapat memenuhi suatu intensitas hubungan suatu kegiatan dengan
kegiatan lainnya secara fungsional.
Dari permasalahan di atas maka penelitian ini akan mengambil judul
”Analisis Jangkauan Lokasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri
terhadap Sebaran Pemukiman di Kabupaten Pati”. Tujuan penelitian ini yaitu
mengetahui sebaran lokasi SMP dan jangkauannya terhadap sebaran pemukiman
untuk menentukan arahan lokasi SMP secara efisien dengan pendekatan spasial.
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan urairan latar belakang tersebut dapat dikemukakan rumusan
masalah, sebagai berikut:
1. Bagaimana keterjangkauan lokasi SMP Negeri eksisting terhadap sebaran
permukiman di Kabupaten Pati ?
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2. Bagaimana pelayanan fasilitas pendidikan SMP Negeri eksisting berkaitan
dengan jumlah penduduk usia SMP (13 – 15 tahun) di Kabupaten Pati
menurut Standar Pelayanan Minimal ?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari dilaksanakan penelitian ini diantaranya adalah:
1. Mengetahui

keterjangkauan

lokasi

SMP

Negeri

terhadap

lokasi

permukiman di Kabupaten Pati.
2. Mengetahui kondisi pelayanan fasilitas pendidikan SMP Negeri eksisting
berkaitan dengan penduduk usia SMP (13 – 15 tahun) di Kabupaten Pati.
1.4. Manfaat Penelitian
Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
beberapa manfaat, diantaranya adalah:
1. Hasil penelitian ini untuk dapat sebagai sumbangan pemikiran dan
informasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati pada umumnya dalam
mengambil keputusan untuk, perencanaan, dan pengembangan tata ruang
Kabupaten Pati.
2. Bagi penyusun berguna sebagai sarana perkembangan ilmu dan
pengetahuan yang secara teori telah dipelajari di bangku kuliah.
1.5. Penegasan Istilah
1. Analisis
Penyelidikan terhadap sesuatu, (Sugono dalam KBBI, 2008).
2. Jangkauan
Seberapa jauh jarak yang mampu ditempuh (Daldjoeni, 1992:97).
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3. Lokasi
Letak suatu tempat (Sugono dalam KBBI 2008).
4. Sekolah Menengah Pertama
Sebuah sekolah lanjutan tingkat pertama yang minimal terdiri dari 6 kelas,
dengan murid pada tiap kelas tidak lebih dari 40 orang. SMP
membutuhkan tanah sedikitnya 1500m2 sehingga dapat melayani kira-kira
4800 penduduk atau kurang lebih meliputi 4 rukun kampung (Peraturan
Menteri Pendidikan Nasonal Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007).
5. Pemukiman
Bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa
kawasan perkotaan, maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan” (U.U.R.I. Nomor 4 Tahun
1992).

