
I.1. Latar Belakang 

BAB. I 

PENDAHULUAN 

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota ( RUTRK) sudah merupakan 

kebutuhan yang mendesak bagi kota-kota kecamatan, dimana tingkat kepadatan 

pnduduknya tinggi dan kegiatan ekonominya terns berkembang. 

Bagi wilayah kecamatan yang berada di wilayah kota madya dan kota 

administratif, pengaturaan I penataan dan pemanfaatan ruangnya telah ditangani secara 

impllsit didalam kota madya dan kota administratif yang bersangkutan, sedangkan bagi 

ecamatan yang berada diwilayah kabupaten, penataan dan pemanfaatan ruangnya 

belwn disentuh sama sekali. 

Thu Kota Kecamatan ( IKK ) adalah pusat pengembangan utama diwilayah 

k: camatan yang mempunyai peran cukup besar dalam pengembangan wilayah 

· arnatan itu sendiri maupun pengembangan secara nasional. 

Melihat perannya cukup besar dan untuk mendorong mengantisipasi 

· · mbangan dalam mewujudkan peran tersebut maka sudah saatnya ibu kota 

r camatan disusun rencana kotanya. 

Daerah tingkat II. Labuhan Batu memiliki 16 ibu kota kecamatan 1 kota 

a . inistratif, dimana belum selur:uhnya memiliki rencana kota, fbu kota kecamatan 

;an relah memiliki rencana kota berjumlah enam kota yaitu : lKK Kualuh Hulu, LKK 
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ta Pinang, IKK Panai Tengah, IKK Bilah Hilir, IKK Bilah Hulu dan IKK Sungai 

anan. Sedangkan IKK yang lain belum disusun rencana kotanya. 

Oleh sebab itu dalam Tahun Anggaran. 2001/2002 Pemerintah daerah tingkat II  

Labuhan Batu menyusun rencana kota Kecamatan Na. IX - X ( IKK Na. IX - X ) 

diKabupaten Labuhan Batu. 

I.2. Maksud dan Tujuan Penulisan 

Maksud dari Uilisan ini adalah untuk mengetahui situasi Kecamatan Na. IX - X, 

erta fungsinya sebagi Pusat pemasaran , Pusat agro processing dan suplai barang 

"ebutuhan pertanian , Wilayah perantara ams distribusi barang manufaktur dan 

aliknya menjadi terminal pemasaran barang pertanian. 

Tujuan dari tulisan ini adalah Menyusun rencana kota Kecamatan Na. IX - X 

untuk meningkatkan peran dan fungsi kota tersebut. 

l-3. Permasalaban dan Pembatasan Masalah 

Masalah dalarn tulisan ini adalah Rencana urnum tata ruang kota Kecamatan 

- X Kabupaten Labuhan Batu. Melihat Judul yang kami angkat sangat luas 

. , a.salahannya, maka ada beberapa batasan masalah yang dikemukakan diantaranya 

• Potensi dan kendala pengembangan perencanaan 

• Kependudukan 

• Kawasan pengembangan 
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