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Abstract: Spatial Policy Implementation Madiun Year 2014-2019. Development is 

done in the city of Madiun not be separated from the RTRW (Spatial Plan). The role 

of local government and the approval of the spatial plan Madiun very influential. City 

of Madiun is a city as an economic center for the region of East Java, West Section. 

Because the city of Madiun the economic center for the western part of East Java, 

making Madiun city government establish goals and objectives, making the city more 

advanced in the field of economy. Making Madiun developed in the field of trade and 

industry. Implementation of spatial policy Madiun until 2016 in accordance with the 

Spatial Madiun 2005-2025. Barriers to spatial policy implementation rated not have 

the significant obstacle. The condition of society with grooves or spatial plan Madiun 

seb still not appropriate. Strategy and the government's efforts to tackle these in a sense 

have to continue to be improved in order to realize a more forward Madiun and 

Welfare. 
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Abstrak: Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kota Madiun Tahun 2014-2019. 

Pembangunan yang dilakukan dikota Madiun tidak terlepas dari adanya RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah). Peran dan persetujuan pemerintah daerah dalam 

rencana tata ruang wilayah kota Madiun sangat berpengaruh. Kota Madiun merupakan 

kota sebagai pusat perekonomian bagi wilayah Jawa Timur Bagian Barat. Karena kota 

Madiun merupakan pusat perekonomian bagi wilayah Jawa Timur bagian barat, 

menjadikan pemerintah  kota Madiun membentuk tujuan dan sasaran, yaitu menjadikan 

kota yang lebih maju dibidang perekonomian. Menjadikan Kota Madiun berkembang 

di bidnag perdagangan dan perindutrian. Implementasi kebijakan tata ruang Kota 

Madiun hingga Tahun 2016 sesuai dengan RTRW Kota Madiun 2005-2025. Hambatan 

untuk mengimplemntasikan kebijakan tata ruang dinilai tidak memilki hambatan yang 

cukup signifikan. Kondisi masyarakat dengan alur atau rencana tata ruang wilayah kota 

Madiun sebgaian masih belum sesuai. Strategi dan upaya pemerintah dalam mengatasi 

hal tersebut di rasa harus terus di tingkatkan guna mewujudakan Kota Madiun yang 

lebih Maju dan Sejahtera.  

Kata Kunci : Implementasi, RTRW, Pembangunan 



Pendahuluan 

Berdasarkan Peraturan Daerah 

yang ditetapkan pada Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional, maka strategi dan arahan 

kebijaksanaan pemanfaatan ruang 

wilayah nasional perlu dijabarkan ke 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.1 

Ruang wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia perlu ditingkatkan 

upaya pengelolaannya secara 

bijaksana, berdaya guna, dan berhasil 

guna dengan berpedoman pada kaidah 

penataan ruang sehingga kualitas ruang 

wilayah nasional dapat terjaga 

keberlanjutannya demi terwujudnya 

                                                           
1 Peraturan Daerah Kota Madiun no 6, 2011, “ 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun 

Tahun 2010-2030”. 

kesejahteraan umum dan keadilan 

sosial sesuai dengan landasan 

konstitusional Undang-undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Berdasarkan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jawa Timur yang berlaku 

Tahun 2005 – 2025, secara umum 

perkembangan struktur ruang Jawa 

Timur telah mengarah pada dominasi 

kawasan perkotaan yang 

mempengaruhi perekonomian wilayah 

pedesaan. Kota Madiun sebagai 

wilayah di Jawa Timur yang berada 

pada perbatasan antara Jawa Timur dan 

Jawa Tengah, serta daerah-daerah yang 

tergabung dalam Karesidenan Madiun 

diantaranya, Kabupten Madiun, Kodya 



Madiun, Kabupten Ponorogo, Magetan, 

Ngawi dan Pacitan. 

Kota Madiun, sebagai kota yang 

tengah berkembang ditengah gejolak 

globalisasi, sebuah pengembangan 

yang natural berkembang atas dasar 

segenap aspirasi masyarakat.  Struktur 

dari pembangunan di daerah itu sendiri 

: 

RPJPD ( Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah ) itu sendiri 

berlaku selama 20 tahun RPJPD setelah 

itu membentuk RTRW ( Rencana Tata 

Ruang Wilayah). Kota Madiun sendiri 

terakir membentuk RPJPD ialah tahun 

2010 yang berlaku hingga 2030. 

Setelah Pembentukan RPJPD barulah 

di kerucutkan lagi RPJMD ( Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah yang berlaku selama 5 tahun. 2 

                                                           
2 Utomo Sapto, Wawancara, Madiun, Tanggal 
18 Agustus 2016 

Kota Madiun ditetapkan sebagai 

wilayah hinterland atau pusat ekonomi 

untuk daerah Jawa Timur bagian barat 

dan sekitarnya dalam Rencana Tata 

Ruang dan Wilayah (Perda No 6 Tahun 

2007). Kota Madiun sendiri 

mengedepankan sektor perdangan dan 

industri yang membuat Kota Madiun 

mendapat sebutan sebagai Kota Gadis 

(Perdagangan dan Industri).  

Pembahasan tentang pengembangan 

sektor perdagangan dan industri inilah 

yang akan menjadikan fokus pada 

penelitian. 

Peneliti menyococokan RPJMD 

tahun 2014-2019 saat ini apasajakan 

yang sudah terlaksana hingga tahun 

2016 dan bagaimana respon dari 

masyarakat yang menerima 

pengembangan wilayah tersebut. 



Kebijakan tata ruang pengembangan 

wilayah kota Madiun saat ini 

pengimplementasiannya apakah sudah 

semuanya dijalankan dengan benar 

sesuai RTRW yang ada, ataukah ada 

perubahan dari aturan walikota sendiri 

yang menginginkan pengembangan 

wilayah kota Madiun seperti 

pemikirannya saat ini perlu di tinjau 

kembali. 

Tinjauan Pustaka 

1. Implementasi Kebijakan 

Publik 

Model George Edward, George 

Edwards III mendefinisikan 

implementasi kebijakan sebagai 

tahapan dalam proses kebijaksanaan 

yang berada diantara tahapan 

penyusunan kebijaksanaan dan hasil 

atau konsekuensi-konsekuensi yang 

ditimbulkan itu. Termasuk dalam 

aktifitas implementasi, menurutnya 

adalah perencanaan, pendanaan, 

pengorganisasian, pengangkatan dan 

pemecatan karyawan dan sebagainya. 

Dengan melihat fenomena empiric 

maupun teoritik, implementasi 

kebijakan dapat dirumuskan sebagai 

tindakan yang dilakukan 

individu/pejabat atau kelompok 

pemerintah atau swasta yang diarahkan 

tercapainya tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan kebijakan.  

Dalam pandangan George Edward III, 

implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh empat variabel, yaitu; (1) 

komunikasi, (2) sumberdaya, (3) 

disposisi, (4) struktur birokrasi. 

Keempat variabel tersebut tentu 

berhubungan satu sama lainnya. 

2. Konsep Pengembangan 

Wilayah 



Pengembangan kawasan terkait 

dengan pengembangan fungsi tertentu 

dari suatu unit wilayah, mencakup 

fungsi sosial, ekonomi, budaya, politik 

maupun pertahanan dan keamanan. 

Sementara itu, pengembangan wilayah 

seharusnya mempunyai cakupan yang 

lebih luas yaitu menelaah keterkaitan 

antar kawasan.3 Pengembangan 

wilayah juga merupakan upaya untuk 

meningkatkan kemampuan pemerintah 

daerah dalam memperpendek rentang 

kendali dan pengelolaan pembangunan. 

Tujuan pengembangan wilayah 

secara umum adalah meningkatkan 

taraf hidup penduduk. Peningkatan 

taraf hidup penduduk diharapkan akan 

meningkatkan permintaan terhadap 

barang-barang non pertanian. Adanya 

                                                           
3 Rustiadi, Ernan, Dkk.(2011). “Perencanaan 

dan Pengembangan Wilayah”. Jakarta: 

Yayasan Pustaka Obor Rakyat. hal.25. 

peningkatan tersebut akan 

meningkatkan perkembangan sektor 

industri dan jasa-jasa yang akan lebih 

mendorong perkembangan wilayah 

tersebut. Sedangkan supply side 

strategi atau strategi dari sisi penawaran 

adalah suatu strategi yang terutama 

diupayakan melalui investasi modal 

untuk kegiatan-kegiatan produksi yang 

berorientasi ke luar. Tujuan 

penggunaan strategi ini adalah untuk 

meningkatkan pasokan dari komoditi 

ynag pada umumnya diproses dari 

sumber daya alam lokal. Kegiatan 

produksi terutama ditunjukkan untuk 

ekspor yang akhirnya akan 

meningkatkan pendapatan lokal dan  

selanjutnya akan menarik kegiatan lain 

untuk datang ke wilayah tersebut.4 

4 Frans M. Parera,dkk, Demokrasi dan 

Otonomi Mencegah Disintegrasi Bangsa, 

(jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 

2000), hal.163. 



3. Pengertian Rencana Tata 

Ruang 

Pengertian rencana tata ruang 

wilayah adalah: mengatur, mengelola, 

menangani, mempotensikan segala hal 

yang ada diatas bumi, air dan ruang 

angkasa untuk digunakan bagi 

kesejahteraan manusia yang tinggal 

dalam ruang tersebut untuk memenuhi 

kepentingannya sesuai dengan kaidah-

kaidah hukum yang mengatur 

penggunaan ruang.5 Tinjauan rencana 

tata ruang wilayah yang terencana 

sangat komperatif dengan pemanfaatan 

ruang yang dikembangkan. 

Pemanfaatan ruang memberikan eksis 

pemaknaan mengenai:  6 

                                                           
5 Solihin, 2004. Pengaturan Hukum Rencana 

tata ruang wilayah dan Interior Perkotaan. 

Penerbit Gramedia Pustaka, Jakarta. 

hal.62. 
6 Sugianto, 2004. Teori-teori Hukum Tata 

Ruang. Penerbit Rajawali Press, Jakarta. 

hal.32. 

a) pola pengelolaan tata guna 

tanah, tata guna air, tata guna udara dan 

tata guna sumber lainnya sesuai dengan 

asas rencana tata ruang wilayah. 

 b) segala ketentuan mengenai 

pola pengelolaan tata guna, tata guna 

air, tata guna udara dan tata guna 

lainnya harus diatur oleh negara dan 

direalisasikan sesuai dengan peraturan 

pemerintah. 

4. Pola Keruangan Wilayah 

Kota yang besar mempunyai 

kecenderungan berkembang ke arah 

luar di semua bagian-bagiannya. 

Masing-masing zona tumbuh sedikit 

demi sedikit ke arah luar. 7 Oleh karena 

itu semua bagian-bagiannya 

berkembang ke segala arah, maka pola 

7 Landasan Hukum Pengembangan Perkotaan, 

di posting tanggal 9 november 2011, di 

akses tanggal 15 Mei, 2016, dari : 

https://pengembanganperkotaan.wordpres

s.com/2011/11/09/teori-teori-

perkembangan-kota/ 



keruangan yang dihasilkan akan  

berbentuk seperti lingkaran yang 

berlapis-lapis, dengan daerah pusat 

kegiatan sebagai intinya.  

Secara berurutan, tata ruang 

kota yang ada pada suatu kota yang 

mengikuti suatu pola konsentris ini 

adalah sebagai berikut: 

a.   Daerah Pusat atau Kawasan 

Pusat Bisnis (KPB).  

Daerah pusat kegiatan ini sering 

disebut sebagai pusat kota. Dalam 

daerah ini terdapat bangunan-bangunan 

utama untuk melakukan kegiatan baik 

sosial, ekonomi, poitik dan budaya. 

Contohnya : Daerah pertokoan, 

perkantoran, gedung kesenian, bank 

dan lainnya. 

b.   Daerah Peralihan. 

Daerah ini kebanyakan di huni 

oleh golongan penduduk kurang 

mampu dalam kehidupan sosial-

ekonominya. Penduduk ini sebagian 

besar terdiri dari pendatang-pendatang 

yang tidak stabil (musiman), terutama 

ditinjau dari tempat tinggalnya. Di 

beberapa tempat pada daerah ini 

terdapat kegiatan industri ringan, 

sebagai perluasan dari KPB. 

c. Daerah Pabrik dan 

Perumahan Pekerja. 

Daerah ini di huni oleh pekerja-

pekerja pabrik yang ada di daerah ini. 

Kondisi perumahannya sedikit lebih 

buruk daripada daerah peralihan, hal ini 

disebabkan karena kebanyakan 

pekerja-pekerja yang tinggal di sini 

adalah dari golongan pekerja kelas 

rendah. 

d. Daerah Perumahan yang 

Lebih Baik Kondisinya. 

Daerah ini dihuni oleh 

penduduk yang lebih stabil keadaannya 

dibanding dengan penduduk yang 



menghuni daerah yang disebut 

sebelumnya, baik ditinjau dari 

pemukimannya maupun dari 

perekonomiannya. 

e.    Daerah Penglaju. 

Daerah ini mempunyai tipe 

kehidupan yang dipengaruhi oleh pola 

hidup daerah pedesaan disekitarnya. 

Sebagian menunjukkan ciri-ciri 

kehidupan perkotaan dan sebagian 

yang lain menunjukkan ciri-ciri 

kehidupan pedesaan, Kebanyakan 

penduduknya mempunyai lapangan 

pekerjaan nonagraris dan merupakan 

pekerja-pekerja penglaju yang bekerja 

di dalam kota, sebagian penduduk yang 

lain adalah penduduk yang bekerja di 

bidang pertanian. 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 

oleh peneliti ialah  kualitatif dengan 

pendekatan  deskriptif. Pemilihan 

metode kualitatif  dengan pendekatan 

deskritif, penulis dapat 

menggambarkan terkait objek 

penelitian penulis yaitu kebijakan 

pengembangan wilayah Kota Madiun. 

Untuk mempersempit 

cangkupan penelitian, peneliti 

menentukan wilayah ataupun tempat 

atau lokasi penelitian. Penentuan lokasi 

penelitian sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. Penelitian di BAPPEDA 

(Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah) Kota Madiun, Kantor 

Pemerintah Kota Madiun. 

Memfokuskan penelitian pada 

pengimplementasian kebijkan tata 

ruang yang di bentuk di Kota Madiun 

guna mengembangkan wilayah Kota 

Madiun Tahun 2014-2019. 

Jenis sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini untuk 



dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

menganalisa suatu data penelitian, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

Sedangkan teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan observasi, wawancara 

terhadap partisipan dan dokumentasi. 

Pembahasan 

Potensi Pengembangan Wilayah 

Kota Madiun 

Kota yang secara geografis memiliki 

nilai strategis sebagai salah satu urat 

nadi untuk mendukung perekonomian 

di Provinsi Jawa Timur yang tumbuh 

pesat dari waktu ke waktu, perlu 

dilakukan penataan kawasan secara 

berkelanjutan baik untuk jangka 

menengah maupun untuk jangka 

panjang.8 Penyiapan kawasan-kawasan 

tertentu dalam kaitannya dengan 

                                                           
8 Peraturan Daerah no Tahun 2014, tentang 

Rencana Pembangunan Jangka menengah 

pertumbuhan Kota Madiun yang pesat 

dimasa depan meliputi, antara lain :  

a. Kawasan untuk pengembangan 

pertanian;  

b. Kawasan untuk pengembangan 

perikanan;  

c. Kawasan untuk pengembangan 

peternakan  

d. Kawasan untuk pengembangan 

perkebunan;  

e. Kawasan untuk pengembangan 

industri;  

f. Kawasan untuk pengembangan 

pariwisata;  

g. Kawasan untuk permukiman;  

h. Kawasan untuk pengembangan 

untuk aktivitas lainnya. Pengelolaan 

kawasan-kawasan dimaksud yang 

dilakukan secara pararel, telah memberi 

dampak positif terhadap pertumbuhan 

perekonomian Kota Madiun. Oleh  

Daerah (RPJMD) Bab II terkait Potensi 

Pengembangan Wilayah, Hal 23. 



karena itu, dalam 5 (lima) tahun 

kedepan penanganan pengelolaan 

kawasan potensial tersebut akan 

dilakukan, dengan titik fokus pada 

pengembangan komoditi unggulan 

yang selama ini berkontribusi pada 

penerimaan pendapatan Pemerintah 

Kota Madiun, karena memiliki nilai 

ekonomis yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Kota Madiun lebih fokus pada 

aspek perdagangan dan 

industri yang menjadikan kota 

Madiun mendapat sebutan 

sebagai kota (GADIS) kota 

perdagangan dan Industri. I 

terkait wilayah Kota Madiun 

sendiri yang terbatas.9  

Madiun Sebagai Kota GADIS ( 

Perdagangan dan Perindustrian) 

. Jadi perdagangan Kota Madiun saat 

ini sangat kondusif. Pada awal taun  

                                                           
9 Utomo Sapto, Wawancara, Madiun, Tanggal 

23 Agustus 2016. 

2010 memang perkembangannya 

belum pesat seperti  saat ini, bisa dilihat 

di Kota Madiun kini di sepanjang jalan 

banyak perdagangan yaitu seperti mall, 

ada pasar- pasar  modern. Namun 

demikian pemerintah tetap  

mengadakan  penaataan, dan peran 

pasar tradisional tetap diminati.  

 Pemerintah Kota 

Madiun tahun ini intens  

melakukan pembinaan dan 

pengembangan, contoh 

pasar besar dan pasar Joyo. 

Pemerintah Kota Madiun 

tetap mengijinkan investor 

masuk dalam rangka 

menumbuh kembangkan 

perekonomian Kota 

Madiun dengan lahirnya 

pasar-pasar modern dan 

menambah penghasilan 

dari sektor perdagangan 

yang ada di Kota Madiun. 
10 

 Industri di Kota Madiun dari 

tahun ke tahun mengalami peningkatan. 

Industri di Kota Madiun terdapat  

10 Sudandi, Wawancara, Madiun,tanggal 13 

Desember 2016.  



industri besar dan industri kecil. Baik 

dari makanan olahan seperti tempe 

keripik, madu mongso, enting-enting 

maupun garmen. Industri besar di 

Madiun berlokasi di Jalan Basuki 

Rahmat dan Yos Sudarso. Dimana di 

sekitar jalan tersebut terdapat pabrik 

gula Rejo Agung dan INKA ( Industri 

Kereta Api). Potensi yang ada di 

madiun dari pertanian tidak bisa 

diandalkan karena kurangnya bahan 

baku yang ada disekitar Madiun.  

”Pertanian di Kota Madiun 

belum bisa membantu 

menyediakan bahan dasar 

misalnya dalam industri 

tempe pertanian Kota 

Madiun tidak dapat 

menyediakan kedelai yang 

cukup untuk pembuatan 

tempe sehingga membeli 

dari kota lain. Lokasi industri 

yang besar di Kota Madiun 

yaitu jalan basuki rahmat dan 

jalan yos sudarso. Seperti 

industri kereta api INKA, 

pabrik gula Rejo Agung dan 

                                                           
11 Sudandi,  Wawancara, Madiun, Tanggal 13 

Desember 2016. 

disekitar sana rencananya 

akan dibangun pabrik lagi. 

Di kawasan Kelurahan 

Kelun terdapat industri 

tempe, Kelurahan 

Nambangan Lor dan 

Kelurahan Banjarejo 

terdapat industri tahu.”11  

Analisis Implementasi Kebijakan 

dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Tahun 2014-2019 

1. Komunikasi 

Pembuatan kebijkan tata ruang 

semaksimal mungkin sesuai dengan 

RTRW Kota Madiun. Hingga tahun 

2016. Peta perencanaan tata ruang Kota 

Madiun dengan hasil dilapangan sedikit 

berbeda.  Luas wilayah yang digunakan 

untuk pertanian dari tahun ke tahun 

mengalami penurunan. Komunikasi 

antara pemerintah dan masyarakat, 

khususnya petani yaitu pemerintah 

mengadakan alih fungsi lahan yang 

mana, ada daerah atau wilayah khusus 



di Kota Madiun yang di pusatkan 

sebagai lahan pertanian.  

  Analisis penulis 

terhadap kebijakan rencana tata ruang 

wilayah kota Madiun khususnya di 

bidang pertanian dinilai kurang 

konsisten hingga tahun 2016. Sebagian 

dari kebijakan yang sudah dibuat sudah 

diimplementasikan pada wilayah Kota 

Madiun 

2. Sumber Daya  

 Kota Madiun adalah salah satu 

kota yang memiliki jumlah penduduk 

52% mayoritas penduduknya 

perempuan. Bisa dikatakan bahwa 

tingkat pendidikan di kota Madiun 

masih relatif rendah. Tingkat 

pendidikan di kota Madiun yang akan 

berpengaruh terhadap Status bekerja 

artinya pekerjaan yang akan diterima 

oleh calon tenaga kerja. 

 Sumber daya yang digunakan 

untuk bidang perundustrian dan 

perdagangan dapat berwujud 

sumberdaya manusia, sumberdaya 

finansial, maupun sumberdaya waktu. 

Sumber daya manusia untuk saat ini 

pengembangan di bidang pendidikan di 

Kota Madiun sedang dilaksanakan. 

Sumber daya finansial Kota Madiun di 

tunjukan dengan semakin 

meningkatnya dari tahun ke tahun 

jumlah investor yang ada di Kota 

Madiun. Karena Kota Madiun 

merupakan kota yang mempunyai 

sebutan sebagai Kota GADIS ( 

Perdagangan dan Perinduustrian ) yang 

didalamnya mengembankan 

perindustrian bersekala besar ataupun 

kecil. Perkembangan di bidang 

perdagangan dan perindustrian hingga 

tahun 2016 mengangkat perekonomian 

masyarakat Kota Madiun. 



3. Disposisi 

Kebijakan Pemerintah Kota Madiun 

dalam mewujudkan Madiun sebagai 

Kota Perdagangan dan Industri adalah 

sebagai berikut: (1) peningkatan 

kualitas produk lokal melalui 

pemberdayaan Usaha Kecil Menengah 

(UKM) dan Industri Kecil Menengah 

(IKM). (2) Optimalsasi kemitraan 

pelaku usaha ekonomi. (3) Peningkatan 

akses modal usaha. (4) Pelayanan 

kredit dan sarana untuk usaha mikro 

kecil dan menengah (UMKM). (5) 

Mendatangkan investor dan 

kemudahan dalam perizinan usaha. (6) 

Memberdayakan koperasi. (7) 

Meningkatkan kualitas produk lokal 

melalui pemberdayaan dan penyediaan 

jaringan pasar produk unggulan. 

 Dari kebijakan yang di buat 

oleh pemerintah Kota Madiun guna 

mengembangkan perdagangan dan 

perindutrian Kota Madiun, 

pengimplementasian kebijakan tersebut 

memiliki hambatan. Hambatan yang 

pertama, partisipasi masyarakat dalam 

menjalankan program tersebut dinilai 

kurang. Para investor ataupun pemilik 

indutri dan perdagangan yang ada di 

Kota Madiun rata-rata memiliki 

pemikiran senidiri. Mereka mempunyai 

cara untuk mengembangkan usahanya. 

Hambatan yang kedua yaitu kurangnya 

jumlah sumber daya manusia 

4. Struktur Birokrasi 

 Dari masing-masing tugas atau 

tanggung jawab masing-masing 

struktur tidak boleh terlepas dari fungsi 

dan tujuan RTRW. Kota Madiun saat 

ini merupakan kota dengan iklim 

investasi yang bagus dari sejumlah 

investor. Kota Madiun saat ini 

berkembangkan untuk menjadikan kota 

yang lebih modern dan maju. Dari 



rangkaian itu semua, pemerintah kota 

Madiun tidak boleh terlepas dari 

kondisi sosial masyarakat kota Madiun. 

Perubahan atau pembangunan pasar 

seleko yang akan di jadikan mall 

mengundang beberapa tanggapan dari 

beberapa ahli politik Kota Madiun. 

Prospek pembanguan tata ruang di kota 

Madiun mempunyai nilai signifikan, 

struktur birokrasi khususnya 

pemerintah Kota Madiun harus lebih 

menyeimbangkan antara kepentingan 

investor luar dan pengusaha kota 

Madiun sendiri. Kembali pada aturan 

atau kebijakan awal jika kebijakan tata 

ruang tidak boleh mempunyai 

kesimpangan dengan RTRW Kota 

Madiun. Karena RTRW Kota Madiun 

lahir karena visi misi RTRW Nasional 

dan Provinsi. 

Kesimpulan  

 Kota Madiun adalah sebuah 

Kota yang menghubungkan antara 

provinsi Jawa Timur – Jawa Tengah – 

Yogyakarta sebagai kota penghubung 3 

provinsi.  Madiun merupakan kota 

persinggahan bagi sejumlah kegiatan 

penting di 3 provinsi. Kota Madiun 

disebut sebagai “KOTA GADIS” yang 

berarti Kota Perdaganggan Dan 

Industri. Ekonomi adalah sebuah 

bidang kajian tentang pengurusan 

sumber daya material individu, 

masyarakat, dan negara untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup 

manusia. 

 Berdasarkan kajian awal dan 

atas dasar pertimbangan yang diambil 

oleh peneliti, maka objek penelitian 

adalah wilayah-wilayah atau pusat-

pusat yang menjadi wilayah 

perkembangan ekonomi di Kota 

Madiun. Kota Madiun merupakan salah 



satu wilayah pusat pertumbuhan 

ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Oleh 

Karena itu, apapun yang terjadi di Kota 

Madiun akan berpengaruh pada daerah 

sekitarnya oleh karena itu penanaman 

investasi di Kota Madiun, diharapkan 

mampu meningkatkan pertumbuhan 

perekonomian setempat yang secara 

tidak langsung juga mendongkrak 

ekonomi Jawa Timur terhadap 

nasional. Kota Madiun yang 

sebelumnya menjadi pusat wilayah dari 

eks-Keresidenan Madiun dan letaknya 

yang dekat dengan wilayah perbatasan 

Provinsi Jawa Tengah, merupakan dua 

modal positif untuk terus melakukan 

pembangunan yang akhirnya juga 

bermuara pada pertumbuhan 

perekonomian. 

 Pengimplementasian kebijakan 

tata ruang yang ada di kota madiun 

hingga tahun 2016 mempunyai hasil 

sebagian konsisten. Dimana 

permasalahan- permasalahan yang 

menghambat kebijakan tata ruang guna 

mengembangkan kota Madiun tidak 

mempunyai hambatan yang cukup 

signifikan.   
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