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  Abstrak 

 

Kawasan Metropolitan Solo Raya yang terdiri dari Kota Surakarta sebagai kota inti dan beberapa kota di 

sekitarnya seperti Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, 

Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri telah mengalami fenomena urbanisasi yang ditandai dengan 

peningkatan konsentrasi penduduk perkotaan dan aktivitas perkotaan yang meluas dari wilayah inti ke 

wilayah pinggirannya. Peningkatan ini juga berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan fasilitas 

pelayanan, baik yang berupa fasilitas sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

tingkat pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi di setiap kecamatan, serta implikasinya terhadap strategi 

pembangunan di Kawasan Metropolitan Solo Raya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang berupa 

data mengenai ketersediaan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi, serta tenaga pelayanan fasilitas sosial 

dan ekonomi dengan menggunakan acuan standar yang diatur di dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata 

Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan analisis skoring dan pembobotan serta analisis skalogram Guttman dan analisis indeks 

sentralitas Marshall untuk mengetahui tipologi wilayah dan tingkat pelayanan fasilitas dari setiap 

kecamatan, analisis spasial dengan metode kernel density dan analisis analisis kuantitatif deskriptif untuk 

melihat perbedaan dan pola spasial tingkat pelayanan fasilitasnya. Hasil analisis memperlihatkan bahwa 

tingkat pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi terkonsentrasi di Kota Surakarta, serta beberapa kecamatan 

tertentu di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen. Namun, terdapat ketidakmerataan tingkat pelayanan 

fasilitas sosial dan ekonomi dengan sebagian besar kecamatan yang berada dalam Kawasan Metropolitan 

Solo Raya. Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian dari pemerintah daerah di Kawasan Metropolitan 

Solo Raya dalam melakukan penyeimbangan pembangunan fasilitas sosial dan ekonomi pada setiap 

kecamatan, terutama pada beberapa kecamatan yang terkategori perkotaan yang memiliki kondisi tingkat 

pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi yang buruk dan sangat buruk. 
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