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Terminologi 
Ekonomi Wilayah

1. Perspektif Ilmu Ekonomi

Menggabungkan dengan ilmu wilayah

(geografi, ilmu ekonomi, ilmu lingkungan,

sosial dan lain sebagainya) ke dalam

analisis ekonomi

Gabungan antara ilmu 

ekonomi tradisional dengan 

teori lokasi 

Cabang Ilmu Ekonomi yang 

analisisnya menekankan aspek 

ruang dan atau Wilayah ke 

dalam analisis ekonomi

2. Perspektif Ilmu Wilayah/Geografi
Membahas persoalan yang dihadapi 

oleh suatu wilayah tertentu dari sudut 

pandang Ilmu Ekonomi. 

Sumber : diolah dari berbagai literatur



TANTANGAN PRAKTEK 
PERENCANAAN EKONOMI WILAYAH  

• “Perdebatan” lingkup perencanaan ekonomi wilayah dan 
aspeknya

• Dianggap belum ada integrasi Perencanaan ekonomi wilayah 
dan penataan ruang (Wilayah)

• Sasaran kebijakan pembangunan ekonomi yang yang belum 
terukur (proporsi, urgensi, luas/cakupan)

• Ukuran hasil perencanaan ekonomi wilayah
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ILMU EKONOMI

1723 - 1790

Dinamika Lingkup Pembahasan Ilmu :
• Tingkah Laku Manusia memenuhi

kebutuhan hidup
• Nilai (uang) pemakaian dan

pertukaran barang dan Jasa
• Penggunaan Sumberdaya terbatas

yang efektif dan efisien
• Produksi dan distribusi barang yang

bernilai (bagi kekayaan orang dan
negara)

• Usaha untuk tujuan kemakmuran
• Wadah memproduksi barang dan jasa

384 SM – 322 SM

M o d e r n ,  d s tTr a d i s i o n a l



DINAMIKA ANALISA EKONOMI

Dynamic Economic Analysis

WHEN

PERGESERAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA
HOW

WHAT FOR WHOM

Neo Klasik

Wikipedia
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URGENSI VARIABEL RUANG DALAM ILMU EKONOMI

BUT 
WHERE 

????

Pemilihan ruang pada suatu lokasi menentukan tingkat 
efisiensi kegiatan produksi dan distribusi barang modal 
dan konsumsi 



• LOKASI DALAM KONSTELASI RUANG
MENJADIKAN ANALISIS EKONOMI LEBIH
REALISTIS

KARAKTERISTIK RUANG DALAM KONSTELASI
WILAYAH BERPENGARUH PADA MENDEKATKAN
PILIHAN KEPUTUSAN DENGAN PERSOALAN DI
LAPANGAN

• Lingkup makro : ruang ditampilkan dalam
bentuk Analisis Konsentrasi Industri, Mobilitas
Regional, dan Analisis Pusat Pertumbuhan.

Lingkup mikro : unsur ruang muncul dalam
bentuk analisis lokasi perusahaan, luas area
pasar, kompetisi antar tempat dan penentuan
harga tempat

UNSUR RUANG DALAM EKONOMI WILAYAH 

KESATUAN 
RUANG

1. Konsepsi Wilayah/Region: didasarkan
pada pasar tenaga kerja, keterkaitan antar 
kawasan (sosial ekonomi), pusat 
kegiatan/pertumbuhan ekonomi (nodal).

2. Untuk menjawab :
• Bagaimana daerah tumbuh?
• Kenapa ada beberapa daerah tumbuh

lebih cepat dari yang lain? "
• Mengapa ada perbedaan di tingkat

kesejahteraan sosial di seluruh daerah
begitu gigih? "

3. Pengakuan bahwa proses mendorong
inovasi dan pertumbuhan ekonomi
daerah/nasional pada dasarnya bersifat
spasial/ruang sangat penting.



KERANGKA PERENCANAAN (EKONOMI) WILAYAH

Konsepsi wilayah yaitu: sebagai kumpulan populasi (manusia) yang berdekatan secara
ruang/lokasi yang terikat oleh keperluan historis atau pilihan pada lokasi geografis tertentu.
Ketergantungan pada lokasi mungkin timbul dari daya tarik bersama dengan budaya lokal, pusat
pekerjaan lokal, sumber daya alam setempat, atau fasilitas spesifik lokasi.

Casey J. Dawkins ; Regional Development Theory: Conceptual Foundations, Classic Works,and Recent Developments

Teori perencanaan ekonomi Wilayah berkembang sebagai kelanjutan dari pengalaman
mengenai usaha manusia mengatasi keadaan lingkungan kehidupannya

ENTITAS WILAYAH DAN ENTITAS KOTA

Sifat : menjadi ilmu yang metadisiplin, dan bidang kajian ilmu perencanaan menjadi begitu luas,
memasukkan aspek sosial-ekonomi-budaya dan berkaitan erat dengan rencana penataan ruang
(wilayah).



PERBEDAAN FOKUS PEMBAHASAN 
EKONOMI WILAYAH DAN KOTA

Wilayah Kota 

Struktur ekonominya didominasi oleh kegiatan 

pertanian dalam arti luas, termasuk tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan 

kehutanan

Struktur perekonomian daerah perkotaan 

umumnya didominasi oleh kegiatan industri, 

perdagangan dan jasa, termasuk transportasi 

dan komunikasi, perumahan dan jasa keuangan

Cakupan ruangnya cukup luas dengan tigkat

kepadatan penduduk yang relatif rendah yaitu 

rata-rata di bawah 100 orang untuk setiap km

persegi 

Luas ruang yang tersedia umumnya lebih kecil 

sedangkan kepadatan penduduk relatif tinggi, 

yaitu rata – rata di atas 100 orang untuk setiap 

km persegi

Fokus penentuan struktur pusat kegiatan dan 

sistem jaringan (transportasi), pola pemanfaatan 

dalam bentuk kawasan lindung dan budidaya

Lebih rinci  : zonasi ruang dan kegiatan, efisiensi 

penggunaan lahan dan kualitas lingkungan hidup

Analisis akan lebih banyak berkaitan dengan 

klastering sektor primer dan sekunder

Lebih banyak kepada aspek lokasi dan tata ruang 

untuk kegiatan



PRAKTEK PERENCANAAN EKONOMI WILAYAH DAN PENATAAN 
RUANG (WILAYAH)

Dimensi perencanaan:
• Peluang Pengembangan ekonomi wilayah
• Mendorong tingkat Pertumbuhan (agregat) Ekonomi

Wilayah

Sasaran :
Pemanfaatan lokasi (ruang) untuk menghasilkan sebanyak-
banyaknya manfaat ekonomi

Kebijakan, Rencana dan Program : Lokasi yang reliabel
untuk investasi dalam membuat barang modal dan barang
konsumsi dan peningkatan ekonomi kawasan

Dimensi perencanaan:
• Pertumbuhan wilayah
• Pemenuhan sarana dan prasarana
• Pemanfaatan ruang yang berkelanjutan

Sasaran :
• Ekonomi : penataan ruang-ruang untuk produksi secara

optimal
• Sosial : Penataan Kawasan Permukiman yang inklusif
• Lingkungan : penataan kawasan lindung untuk lingkungan yang

berkelanjutan

Kebijakan, Rencana dan Program : Ketentuan pemanfaatan dan
pengendalian ruang supaya berkelanjutan

MENGHILANGKAN DISPARITAS WILAYAH, PEMERATAAN HASIL PEMBANGUNAN, KESEIMBANGAN SECARA 
STRUKTURAL PERKOTAAN – PERDESAAN (URBAN – PERI-PERI)

KEPUTUSAN POLITIK YANG TIDAK MURNI DALAM JALUR PEMBANGUNAN EKONOMI WILAYAH DAN PENATAAN RUANG 

ISU : PENATAAN RUANG YANG MENGHAMBAT INVESTASI

SPEKTRUM PERENCANAAN EKONOMI WILAYAH SPEKTRUM PENATAAN RUANG WILAYAH



ASPEK KERUANGAN DALAM ANALISIS 
EKONOMI WILAYAH

Analisis Ekonomi Wilayah

• Variabel ongkos angkut yang sangat dipengaruhi
oleh jarak yang ditempuh.

Jarak yang dianalisis umumnya dari lokasi bahan
baku ke lokasi pabrik dan selanjutnya ke pasar,
maupun dari daerah pemukiman ke pasar atau
tempat kerja

• Perbedaan struktur dan potensi sosial-ekonomi
antar wilayah

• Interaksi antar wilayah dalam bentuk:

(a) perdagangan antar daerah,

(b) perpindahan tenaga kerja atau migrasi,

(c) lalu lintas modal

(d) distribusi inovasi antar wilayah.

Analisis keruangan untuk menjawab:
1. What : Struktur ruang seperti apa
2. Where : Dimana struktur ruang dapat

ditemukenali
3. When : Kapan Struktur Ruang terbentuk
4. How : Bagaimana Proses terbentunya

struktur ruang tersebut
5. Why : Mengapa Struktur ruang tesebut

terbentuk
6. Who : Siapa yang mendapat

manfaat/keuntungan dan menjadi korban
(menderita) karena struktur ruang
tersebut



BENTUK WILAYAH DALAM ANALISIS 
PERWILAYAHAN

1. Wilayah Homogen (Homogeneus Region), yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk 
dengan memperhatikan kesamaan karakteristik sosial-ekonomi dalam wilayah yang 
bersangkutan.

2. Wilayah Nodal (Nodal Region), yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk berdasarkan 
keterkaitan sosial-ekonomi yang erat antar daerah.

3. Wilayah Perencanaan (Planning Region), yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk untuk 
tujuan penyusunan perencanaan pembangunan wilayah.

4. Wilayah Administrasi (Administrative Region), yaitu kesatuan wilayah yang dibentuk 
berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan.



MODEL DAN METODE
PERENCANAAN EKONOMI WILAYAH
• Penggunaan metode kuantitatif dan kualitatif

• Metodologi dan analisis empirik yang dikeluarkan tidak sama dengan ilmu ekonomi tradisional. Dengan

memasukan unsur tata ruang (space) dan penentuan lokasi ke dalam analisis, maka dapat mengarah

pada hasil analisis : harga spesial, produksi spasial, mobilitas barang dan faktor produksi antar daerah,

pola pertumbuhan ekonomi wilayah dan pekotaan, pusat – pusat pertumbuhan, pola penggunaan lahan

(lahan–used), teori perumahan, model transportasi pekotaan (urban transportation) yang diperlukan

untukpeningkatan ekonomi wilayah, dan lainnya.

• Pisau Analisis yang sering digunakan : analisis konsentrasi industri, regional input–output analysis, shift–

share analysis, interregional programming model, regional econometric model, gravity model, land–use

mode, transportation model dan lain-lainnya

• Penerapan ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan tersebut juga memerlukan kerjasama yang erat dengan

bidang keahlian yang lain, dan pemanfaatannya menjadi kurang operasional dan tepat sasaran bila

diterapkan secara terpisah khusus untuk ilmu ekonomi saja
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