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ABSTRAK 

 

Perkembangan perkotaan di Kecamatan Bajeng semakin berkembang sehingga 

yang dulunya kegiatan pertanian menjadi kegiatan non pertanian. Hal ini kedepan 

apabila tidak dilakukan kajian tentang pengaruh perkembangan fisik ruang 

perkotaan  terhadap wilayah pedesaan maka akan menimbulkan 

ketidakseimbangan pertumbuhan wilayah yang akan berdampak pada wilayah 

sekitarnya. Permasalahan yang ada di Kecamatan Bajeng melihat dari aspek 

pembentukan fisik ruang di kota Bajeng yaitu perkembangan permukiman yang 

tidak teratur, perdagangan dan jasa, fasiltas komersial, sosial dan prasarana jalan, 

maka dari itu hal ini yang menjadi dasar peneliti mengangkat penelitian ini. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah 

mengidentifikasi perkembangan perkotaan yang ada di Kecamatan Bajeng dan 

mengetahui  pengaruh perkembangan ruang fisik perkotaan terhadap Tata Ruang 

Pedesaan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan 

teknik penelitian berupa observasi, telaah pustaka dan studi dokumentasi yang 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis super impose dan analisis 

korelasi. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat perkembangan ruang fisik 

perkotaan Kecamatan Bajeng dari tahun 2010-2020 mengalami peningkatan 

dibeberapa jenis penggunaan lahan yang cukup pesat seperti panjang jalan, 

perdagangan dan jasa, permukiman, peribadatan, pendidikan, perkantoran, 

pemakaman, lapangan dan kesehatan. Perkembangan ruang fisik perkotaan 

Kecamatan Bajeng, bila dilakukan analisis korelasi maka pengaruh  

perkembangan ruang fisik perkotaan terhadap tata ruang pedesaan di Kecamatan 

Bajeng memberikan  pengaruh besar terhadap semua variabel penelitian, untuk 

variabel dengan pengaruh kuat yaitu  prasarana dan fasilitas umum dengan nilai 

korelasi 0,693 dan 0,788, sedangkan pengaruh kategori sangat kuat yaitu 

permukiman dan komersial dengan nilai korelasi 0.999 dan 0.980. 

 

 

Kata Kunci: Perkembangan Perkotaan, Ruang Fisik, Ruang Pedesaan; 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini sekitar 70 persen penduduk Indonesia bertempat tinggal 

dipedesaan. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat berhasil dengan baik dan 

sekaligus dapat meningkatkan penghidupan masyarakat pedesaan, maka partisipasi 

masyarakat pedesaan. dalam pembangunan sangat diperlukan (Suparmini, 2007). 

Untuk itu berbagai upaya pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah 

untuk membangun pedesaan. Hal tersebut dimaksudkan untuk (1) mengembangkan 

warga pedesaan agar setara dengan warga kota; (2) meningkatkan penghidupan 

warga pedesaan; (3) agar warga pedesaan lebih kreatif, dinamis dan fleksibel dalam 

menghadapi berbagai kesulitan sehingga dapat meningkatkan semangat 

pembangunan. Sudah selayaknya intervensi pemerintah dalam mengembangkan 

masyarakat pedesaan akan menghasilkan dampak yang setara dilihat dari ukuran 

kesejahteraan, mengingat bahwa setiap warga negara dalam suatu negara mendapat 

hak kesejahteraan yang adil melalui peranan pemerintah (Supramini, 2007). 

Douglas (1996) menyatakan bahwa peran kota dalam pembangunan pedesaan 

sebagai pusat perbelanjaan, pusat pelayanan yang berjenjang tinggi, pusat 

pemasaran berbagi produk yang dihasilkan pedesaan, pusat penyediaan dan 

pendukung pertanian, pusat pengolahan hasil pertanian, penyerap tenaga kerja 

pedesaan yang bersifat non pertanian serta pusat informasi, pembelajaran yang 

bersifat praktis dan inovatif. 
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Perkembangan suatu kota pada umumnya berbeda-beda hal ini dikarenakan 

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut pada setiap wilayah kota 

berbeda. Faktor-faktor tersebut antara lain : kondisi geografis, topografi wilayah, 

jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi penduduk dan peran pemerintah. Dalam 

perkembangannya suatu kota memiliki karakteristik bentuk, karakteristik bentuk itu 

biasa disebut dengan morfologi kota. Morfologi kota dapat terbentuk karena adanya 

interaksi baik secara spasial atau sosial ekonomi masyarakat didalamnya. 

Morfologi kota yang terbentuk berupa wujud fisik kota tersebut, wujud fisik kota 

itu terbentuk utamanya karena kondisi fisik wilayah dan juga kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat. 

Interaksi desa dan kota sangat penting. dilihat dari beralihnya mata 

pencaharian masyarakat desa dari agraris ke nonagraris, munculnya pelaju karena 

didukung oleh sarana transportasi yang memadai, perdagangan hasil pertanian, 

industri, dan kemajuan bidang pendidikan. Oleh karena itu, interaksi kota dan desa 

sangat menentukan pola persebaran masyarakat desa dan kota. Hubungan desa dan 

kota dapat ditinjau sebagai berikut: ditinjau dari kepentingan masyarakat kota, 

interaksi desa dan kota untuk pemenuhan kebutuhan bahan pangan dan bahan dasar 

industri. Ditinjau dari masyarakat desa, kebutuhan fasilitas pelayanan masyarakat, 

seperti pusat perbelanjaan, sehingga masyarakat desa dan kota saling 

membutuhkan. interaksi desa kota mendorong masyarakat desa untuk mencari 

pekerjaan di kota dan memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan masyarakat, seperti 

pusat perbelanjaan, sehingga masyarakat desa dan kota saling membutuhkan. 

(Mahardini, 2010) 
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Kabupaten Gowa salah satu kabupaten yang masuk pada kawasan 

perencanaan kota metropolitan Mamminasata yang ada pada Perpres No 55 Tahun 

2011 (Makassar, Sungguminasa, Maros Takalar), Kabupaten Gowa mempunyai 

letak yang berbatasan langsung dengan kota Makassar sehingga perkembangan 

Kabupaten Gowa mengalami perkembangan yang cukup pesat yang dilihat dari 

perubahan fisik ruang seperti bertambahnya permukiman dan berkembangnya 

sarana dan prasarana perkotaan lainnya. Kabupaten Gowa yang terus mengalami 

perkembangan terutama di kawasan pusat kota Berkembangnya pusat kota 

Kabupaten Gowa mempengaruhi daerah daerah pinggiran lainya yang mulai juga 

membentuk perkotaan perkotaan baru seperti yang terjadi di Kecamatan Bajeng. 

Kecematan Bajeng adalah salah satu kecamatan yang berada pada Kabupaten 

Gowa, di dalam kebijakan RTRW Kabupaten Gowa, Kecamatan Bajeng sebagai 

Kawasan Budidaya, Kecamatan Bajeng terletak  di kawasan strategis dekat dengan 

pusat kegiatn Kabupaten Gowa dan di lalui dengan jalan provinsi.  

Kecamatan Bajeng memiliki luas 60,09 Ha dengan jumlah penduduk yang 

terus meningkat di tiap tahunya seperti terihat pada data BPS, pada tahun 2013 

mempunyai jumlah penduduk 65.997 Jiwa, sedangkan pada tahun 2017 mengalami 

peningkatan yang mencapai 68.820 Jiwa, oleh karena itu perkembangan suatu 

perkotaan bisa dilihat dari pertumbuhan penduduk yang cukup pesat. Selain dari 

peningkatan jumlah penduduk yang cukup pesat di Kecamatan Bajeng, di setiap 

tahunnya mengalami perubahan lahan yang dulunya lahan pertanian menjadi lahan 

permukiman dan sarana dan prasarana lainnya. Perkembangan perkotaan di 

Kecamatan Bajeng yang terletak di Kelurahan Limbung, Kelurahan Mataallo, 
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Kelurahan Kalebajeng dan Kelurahan Tubajeng sangatlah mempengaruhi 

perkembangan Desa Bone, Desa Lempangan, Desa Bontosunggu, Desa Panciro, 

Desa Paraikatte, Desa Pabentengan, Desa Maccini Baji, Desa Panyangkalang dan 

Desa Tangkebajeng yang ada di daerah sekitarnya.  

 Dalam Al Quran dijelaskan pada Q.S. al-A’raf/7:56, sebagai berikut:  

◆  ➔      ➔⧫ 

⬧◼  ◼❑◆  ❑ 

➔☺⬧◆      ◆❑◆    ⬧ 

 ⧫✓⬧☺     

Terjemahnya : 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah perbaikannya dan 

berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat 

Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Al-Mujamma', 1971) 

 

Menurut M. Quraish Shibab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat ini 

melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan 

batas. Alam raya telah diciptakan oleh Allah Swt, dalam keadaan yang sangat 

harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya 

baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. (Shibab, 

2003) 

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus 

para nabi untuk melurusakan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam 

masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi 

mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. (Shibab, 2003) 

Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum 

diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu ayat ini secara tegas 

menggarisbawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan 

atau merusak yang baik juga amat tercela. (Shibab, 2003) 
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Perkembangan perkotaan dikecamatan bajeng, mengucuk perkembangannya 

harus urbanisasi perkotaan yang tinggi dimana jumlah penduduk akan meningkat 

yang berdampak pada fisik ruang pedesaan, sehingga yang dulunya kegiatan 

pertanian menjadi kegiatan non pertanian. Hal ini kedepan apabila tidak dilakukan 

kajian tentang Pengaruh perkembangan fisik ruang perkotaan  terhadap wilayah 

pedesaan dikecamatan bajeng, maka dari itu akan berdampak pada wilayah 

sekitarnya, salah  satunya adalah perubahan fisik ruang  yang ada. Permasalahan 

yang ada di Kecamatan Bajeng melihat dari aspek pembentukan fisik ruang di kota 

Bajeng mempunyai beberapa permasalah yaitu perkembangan permukiman yang 

tidak teratur, perdagangan dan jasa, fasiltas komersial, sosial dan prasarana jalan, 

maka dari itu hal ini yang menjadi dasar peneliti mengangkat penelitian tentang 

“Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan Terhadap Tata Ruang 

Pedesaan Di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa”.  

 

 

 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat perkembangan ruang fisik perkotaan di Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa? 
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2. Bagaimana pengaruh perkembangan ruang fisik perkotaan terhadap Tata Ruang 

Pedesaan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengidentifikasi perkembangan perkotaan yang ada di Kecamatan 

Bajeng.  

b. Untuk mengetahui  pengaruh perkembangan ruang fisik perkotaan terhadap 

Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penyusunan penelitian ini yaitu antara lain: 

a. Sebagai informasi seberapa besar tingkat perkembangan ruang fisik 

perkotaan  di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 

b. Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah dan peneliti selanjutnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini, bahwa seberapa besar pengaruh 

pengembangan ruang fisik perkotaan  terhadap Tata Ruang Pedesaan di 

Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 

D. Ruang Lingkup 

Dalam studi penelitian ini, ruang lingkup yang digunakan meliputi ruang 

lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah bertujuan untuk 

membatasi lingkup wilayah kajian, sedangkan ruang lingkup materi bertujuan 

untuk membatasi materi pembahasan. 
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1. Ruang Lingkup Wilayah  

Adapun daerah pengamatan ini adalah seluruh wilayah Kecamatan 

Bajeng. 

2. Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dari penelitian ini yaitu membahas mengenai 

perkembangan ruang fisik perkotaan  di Kecamatan Bajeng, Kabupaten  

Gowa, dengan menganalisis pengaruh perubahan terhadap Tata Ruang 

Pedesaan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 

E. Sitematika Penulisan 

Dalam penyusunan proposal penelitian ini di bagi ke dalam 5 ( lima ) Bab, dengan 

sistematika pembahasan sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam pembahasan ini membahas tentang pendahuluan yang mengemukakan 

tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang 

lingkup penelitian, serta sistematika pembahasan. 

 

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini merupakan tinjaun pustaka yang menguraikan tentang teori kota, teori 

perkembangan kota, teori bentuk kota, tinjauan terhadap perkembangan kota dan 

konsep kota dan perencanaan tata ruang dalam islam. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi 

penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, 

metode pengolahan dan analisis data, definisi operasional dan kerangka pikir 

penelitian.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum Kabupaten Gowa, gambaran 

umum wilayah Kecamatan Bajeng, gambaran umum perkotaan di Kecamatan 

Bajeng, tinjauan umum kawasan metropolitan mamminasata, analisis pengaruh 

perkembangan ruang fisik perkotaan terhadap tata ruang pedesaan di Kecamatan 

Bajeng, konsep perkembangan Kota Bajeng, dan Analisis Ayat dan hadist terkait 

pengaruh perkembangan ruang fisik perkotaan terhadap tata ruang fisik pedesaan 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Kota 

1. Pengertian Kota  

Menurut Amos Rappoport dalam Rinaldi (2012:11), yaitu Kota suatu 

permukiman yang relatif besar padat dan permanen, terdiri dari kelompok 

individu-individu yang heterogen dari segi sosial. Secara moderen dapat 

didefinisikan suatu permukiman dirumuskan bukan dari ciri morfologi kota 

tetapi dari suatu fungsi yang menciptakan ruang-ruang yang efektif melalui 

pengorganisasian dari hirarki tertentu. 

Menurut Bintarto dalam Rinaldi (2012:11), dari segi geografis kota 

diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan 

kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan kepadatan penduduk 

yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak 

materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan 

oleh unsur-unsur alami dan nonalami dengan gejala-gejala pemusatan 

penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen 

dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya. 

Jayadinata (1986) mengemukakan bahwa kota adalah suatu pemukiman 

yang bangunannya rapat, dan penduduknya padat dan bukan petani. Terdapat 

juga pengertian bahwa suatu kota dicirikan oleh adanya prasarana perkotaan, 

seperti bangunan yang besar bagi pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pasar, 

dan sebagainya, taman serta alun-alun yang luas dan jalanan aspal yang lebar-
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lebar. Karakteristik yang lain yang juga terlihat adalah adanya kecenderungan 

aktifitas sejenis seperti komersial, administrasi, perdagangan ecerann jasa, 

rekreasi dan aktifitas sosial budaya 

Menurut Shirvani (1985) terdapat delapan macam yang membentuk 

sebuah kota (terutama pusat kota), yakni tata guna lahan, bentuk dan kelompok 

bagunan, ruang terbuka, parkir dan sirkulasi, tanda-tanda, jalur pejalan kaki, 

penduduk kegiatan dan preservasi. Maka dari pemanfaatan lahan di suatu kota 

berkembanga sangatlah berpengaruh terhadap guna lahan yang ada.  

Menurut Hartshorne (1981), komponen penggunaan lahan dapat 

dibedakan menjadi:  

1. Private Uses, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan 

lahan permukiman, komersial, dan industri 

2. Public Uses, penggunaan lahan untuk kelompok ini adalah penggunaan 

lahan rekreasi dan pendidikan.  

3.  Jalan 

Berdasarkan teori tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kota 

ditinjau dari jumlah penduduk merupakan sutau daerah dalam wilayah Negara 

yang ditandai oleh sejumlah kepadatan penduduk minimal tertentu. 

2. Bentuk Kota 

Berdasarkan pada kemampuan morfologi kotanya serta jenis perempatan 

areal kekotaan yang ada, (Yunus, 2005) mengemukakan beberapa alternatif 

model bentuk-bentuk kota. Pemilihan model-model ini hendaknya didasarkan 

atas sitaf-sifat urban sprawl di atas serta kemungkinan trend (kecenderungan) 
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perkembangan yang akan datang. Hal ini dimaksudkan supaya pemborosan 

sumberdaya tidak terjadi secara ngawur.  

Secara garis besar terdapat beberapa bentuk kota antara lain : 

a. Bentuk stellar atau radial (stellar or radial plans), tiap lidah dibentuk pusat 

kegiatan kedua yang berfungsi memberi pelayanan pada areal perkotaan dan 

yang menjorok ke dalam direncanakan sebagai jalur hijau dan berfungsi 

sebagai paru-paru kota, tempat rekreasi dan tempat olah raga bagi penduduk 

kota. 

 

 

 

 

Gambar 1 Bentuk stellar atau radial (stellar or radial plans) 

b. Bentuk linier bermanik (bealded linier plans), pusat perkotaan yang lebih 

kecil tumbuh di kanan-kiri pusat perkotaan utamanya, pertumbuhan 

perkotaan hanya terbatas di sepanjang jalan utama maka pola umumnya 

linier, dipinggir jalan biasanya ditempati bangunan komersial dan 

dibelakangnya ditempati permukiman penduduk; 

 

 

 

Gambar 2 Bentuk Linier Bermanik (Bealded Linier Plans) 

http://2.bp.blogspot.com/-n9rZX_IZsWA/UlQSDLAoBHI/AAAAAAAACOE/JX63fNW4ebU/s1600/02+Bentuk+stellar+atau+radial+(stellar+or+radial+plans).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-e2JdGGmquXM/UlQSfujUMTI/AAAAAAAACOU/5ormF4xDY6k/s1600/04+Bentuk+linier+bermanik+(bealded+linier+plans).jpg
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c. Bentuk memencar (dispersed city plans), dalam kesatuan morfologi yang 

besar dan kompak terdapat beberapa urban center , dimana masing-masing 

pusat mempunyai grup fungsi-fungsi yang khusus dan berbeda satu sama 

lain; 

 

 

 

 

   

Gambar 3 Bentuk Memencar 

Tinjauan terhadap morfologi kota ditekankan pada bentuk-bentuk fisikal 

dari lingkungan kekotaan dan hal ini dapat diamati dari kenampakan kota secara 

fisikal yang antara lain tercermin pada sistem jalan-jalan yang ada, blok-blok 

bangunan daerah hunian, perdagangan atau industri dan bangunan individual. 

Terdapat tiga komponen untuk dapat menganalisis morfologi kota, yaitu: 

1) Unsur-unsur penggunaan lahan/tata guna lahan 

2) Bentuk dan tipe bangunan 

3) Pola dan fungsi yang dibentuk oleh jalan dan bangunan 

Berdasarkan bentuk kota diatas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk 

kota di kecamatan bajeng kabuten gowa termasuk bentuk kota Bentuk stellar 

atau radial. Hal ini diindikasikan oleh bentuk pemukiman yang menyusaikan 

dengan pola jalan secara linear, dimana pemukiman membentang mengikuti 

garis jalan disisi kiri dan kanan. 

http://2.bp.blogspot.com/-xkCvgZB9-Po/UlQS5XS-66I/AAAAAAAACOk/r5ofE45wxgA/s1600/06+Bentuk+Memencar+(Dispersed+City+Plans).jpg
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B. Teori Struktur Kota 

Pengerian Struktur Kota 

Koetoer (2011) di semua Negara baik yang maju maupun yang sedang 

berkembang, pertumbuhan kota-kotanya menjadi kompleks karena pengaruh 

berbagai faktor, seperti: pertambahan penduduknya, proses urbanisasi dan 

peningkatan teknologi yang melayani masyarakatnya. Kawasan urban tampak 

heterogen, baik secara structural maupun demografis. Gedung-gedung di dalam 

kota berbeda dalam hal susunan, besar serta tinggi bangunan, juga usia dan 

fungsinya. Proporsi penduduknya berbeda dalam hal kepadatan, mata pencarian, 

status social serta acapkali juga asal-usul etnik dan budayanya. 

Persebaran berbagai zona yang terdapat di perkotaan dapat di gunakan oleh 

para ahli sosiologi dan geografi untuk menerangkan bagaimana mula-mula 

terjadinya kota, perkembangan selanjutnya dan persebarannya secara spasial. 

Sehubungan dengan hal di atas, maka dikenal tiga teori mengenai struktur 

perkotaan, yaitu: Teori Konsentris, Teori Sektor dan Teori Inti Ganda. 

a. Teori Konsentris Burgess 

Teori ini hasil penelitian Burgerss atas struktur kota besar Chicago pada 

tahun 20-an, yang kemudian diterbitkan berupa bukunya The City (1925). 

Sosiologi beraliran human ecology ini mengemukakan gagasan bahwa kota-

kota itu memekarkan diri bermula dari pusat aslinya, sehingga bertambahnya 

penduduk secara bertahap akan meluas ke wilyah tepian keluar. 

Di Chicago pola tata guna tanahnya ditampakkan menurut Teori Burgerss. 

Di pusat ditemukan Kawasan Pusat Bisnis (KPB) yang dikota itu disebut loop 
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dan menjadi pusat kehidupan komersial, sosial dank e-civic-an. Di luarnya 

terdapat zona peralihan, kawasan ini ditempati industry, disela perumahan 

penduduk pribadi warisan masa lampau. Kebanyakan dari wilayah itu telah 

diubah menjadi perkantoran ataupun perkotaan. Untuk itu perlu diadakan 

pembagian blok-blok khusus berdasarkan fungsi. Juga dalam zona tersebut 

terdapat apa yang dinamakan kumuh serta miskin bagi penampungan para 

pendatang baru serta penghuni sementara. Di situpun banyak terjadi berbagai 

kenakalan dan kejahatan serta pelanggaran hukum dan kemiskinan.  

1. Pusat perdagangan  

2. Pabrik-pabrik ringan 

3. Perumahan masyarakat  

berpendapatan rendah 

4. Permuhan masyarakat berpendapatan 

sedang 

5. Perumhan orang kaya 

10 Daerah para penglaju 

 

Gambar 4 Teori Konsentris Burgess 

Zona berikutnya, ketika adalah zona kaum buruh kecil. Mereka bertempat 

tinggal atau menetap di situ, kadang-kadang untuk selama hidupnya. Dari situ 

sarana komunikasi dan transportasi relatif kurang. Zona keempat untuk kelas 

menengah, di sini ada perumahan kelas menengah, ada perumahan kelas 

menengah. Rumah-rumah tidak terlihat rapat dan bertumpuk, karena ada jarak 

di antaranya. Di luarnya lagi dapat ditemuan zona penglaju. Mereka yang 

tinggal di situ sebagian besar bekerja di kota dengan melaju (nglaju), karena 

umumnya mereka itu memiliki kendaraan sendiri. (Koestoer, 2011) 

b. Teori Sektor Homer Hoyt 
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Menurut Homer Hoyt proses pertumbuhan kota lebih berdasarkan pada 

sektor-sektor daripada sistem gelang sebagaimana dikemukakan dalam teori 

Burgess. Ia berpendapat bahwa pengelompokan tata guna tanah menjulur 

seperti irisan kue tart (Gambar 5). Pendirian perumahan bagi kaum kaya akan 

mendorong mahalnya harga tanah-tanah yang berkolorasi di tepi-tepinya. Logis 

pula bahwa perumahan kaum buruh akan meluas dengan cara menyambung 

pada kompleks yang telah ada; demikian juga lokasi untuk industri-industri 

baru. Kota akan memekarkan diri mengikuti pola irisan yang disebut sektor-

sektor itu. 

 

1. KPB 

2. Pabrik-pabrik ringan  

3. Perumahan masyarakat  

berpendapatan rendah 

4. Perumahan masyarakat  

berpendapatan sedang 

5. Perumahan orang kaya 

 

Gambar 5 Teori Sektor Hoyt 

Tanah yang datar memungkinkan pembuatan jaringan jalan, rel kereta api 

dan terusan yang relatif murah. Akibatnya sebuah Kota perindustrian cenderung 

untuk mekar dengan cara memanjang. Demikian pula lokasi kota di tepi 

pelerengan, cenderung mekar melengkung mengikuti bujuran lereng tersebut, 

ini yang menyangkut perumahan penduduknya. 

Hoyt menemukan bahwa pajak tanah dan bangunan berbeda-beda 

berdasarkan sektor-sektor kota, jadi tidak berarti bahwa pajak tertinggi harus 

terdapat di dekat pusat kota seperti hanya teori Burgess. Kemudian temukan 
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pula bahwa makin kedalam kota, dalam sektor yang sama, bangunan gedung 

atau perumahan makin kuno, juga bahwa semakin kepusat kota fungsi industri 

semakain berkurang atau mengalami perubahan. Sebaliknya perundistrian 

berkembang pesat di wilayah pinggiran kota yang lebar sektornya cenderung 

membesar. (Koestoer, 2011) 

c. Teori Inti Berganda Harris-Ullman 

Teori ini dikemukakan pada tahun 1945 oleh Harris dan Ullman, Mereka 

berpendapat, meskipun pola konsetrasi dan sektoral dalam kota ada, 

kenyataanya lebih kompleks dari apa yang sekedar diteorikan oleh Burgess dan 

hoyt. Bahwa pertumbuhan kota yang bermula dari suatu pusat menjadi ruwet 

bentuknya. Ini disebabkan oleh munculnya pusat-pusat tambahan yang masing-

masing akan berfungsi menjadi kutub pertumbuhan. Di sekeliling kutub-kutub 

baru itu akan mengelompok tata guna tanah yang bersambungan secara 

fungsional. Keadaan melahirkan struktur kota yang memiliki sel-sel 

pertumbuhan (Gambar 6).    

 

 

 

 

 

1. KPB 

2. Pabrik-pabrik ringan  

3. Perumahan masyarakat  

berpendapatan rendah 

4. Perumahan masyarakat  

berpendapatan sedang 
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5. Perumahan orang kaya 

6. Pabrik-pabrik besar 

7. Pusat Perdagangan di pinggir kota 

8. Perumah penglaju 

9. Daerah industri diiluar kota.  

 

Gambar 6 Teori Inti Berganda Harris-Ullman 

Tempat-tempat bertipe nucleus itu misalnya pelabuhan udara, kompleks 

industri, kampus universitas, pelabuhan laut atau stasiun besar. Bukan hanya 

kota, tetapi juga desa-desa besar atau kota-kota kecil yang pusatnya merupakan 

pusat pelayanan bagi penduduk. Pengelompokan tata guna tanah dengan 

pertimbangan keuntungan ekonomis. Industri mencari lokasi di dekat terminal 

transportasi, perumahan baru mencari lokasi di dekat dengan pusat-pusat 

perelanjaan. (Koestoer, 2011) 

Berdasarkan teori struktur kota diatas kecamatan Bajeng, kabupaten gowa 

mempunyai kegiatan perekonomian menjadi pusat kegiatan perkotaan di 

kecamatan Bajeng, untuk kegiatan permukiman dan perindustrian berada di sub 

pusat perkotaan. 

C. Perencanaan Perkotaan 

1. Pengertian Perencanaan Kota 

Hariyono (2010) Perencanaan Kota meliputi pengaturan, penyesuaina, 

dan mungkin juga mengubah hubungan manusia dengan lingkungan. 

Hill (1984) ahli perencana kota, menyebutkan bahwa perencanaan 

merupakan sebuah proses yang berkelanjutan yang menghasilkan keputusan-

keputusan, atau pilihan-pilihan, tentang alternatif cara penggunaan sumber 

daya-sumber daya yang memungkinkan, dengan tujuan untuk mencapai suatu 
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bagian dari tujuan dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. 

Elemen-elemen dasar dari perencanaan kota adalah sebagai berikut :  

a. Merencana Berarti Membuat Suatu Pilihan. 

b. Perencanaan Berarti Mengalokasikan Sumber Daya Yang Ada. 

c. Perencanaan Berarti Mencapai Tujuan. 

d. Perencanaan untuk Masa yang Akan Datang. 

Berdasarkan teori tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

perencanaan kota adalah peraturan proses berkelanjutan yang menghasilkan 

keputusan atau plihan untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu di 

masa yang akan datang dengan elemen dasar perencana kota yaitu merencana 

berarti membuat suatu pilihan, perencanaan berarti mengalokasikan sumber 

daya yang ada, perencanaan berarti mencapai tujuan dan perencanaan untuk 

masa yang akan datang. 

2. Klasifikasi Perencanaan  

Terdapat 4 klasifikasi perencanaan, Yaitu 

a. Sifat Tujuan Perecanaan 

Alberts Waterston ( Hill, 1984) dalam studi perencanaan pembangunan 

mengidentifikasi empat kategori sifat tujuan perencanaan : 

1) Perencanaan Darurat, yaitu perencanaan yang berkaitan dengan 

kejadian yang bersifat darurat, seperti bencana alam nasional atau 

bencana alam regional 

2) Perncanaan Kota, yaitu perencanaan yang berkaitan dengan pe 

ngalokasian lahan dalam berbagai macam fungsi dan kegiatan. 
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3) Perencanaan Antisiklikas, yaitu perencanaan yang dirancang untuk 

menjaga stabilitas ekonomi nasional 

4) Perencanaan Pembangunan, yaitu perencanaan yang berkaitan dengan 

upaya meningkatkan pertumbuhan tingkat ekonomi dan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. Lingkup Perencanaan 

Klasifikasi yang didasarkan pada disiplin ilmu atau profesi tertentu. 

Perencanaan kadang kalah dipilah-pilah menurut ”sektor”, seperti 

perencanaan agrikutural, perencanaan industry, perencanaan pemasangan 

mesin pada industri, perencanaan transportasi, perencanaan pendidikan, dan 

sebagainya. 

c. Spasial  

Klsifikasi berdasarkan tingkat keruangan 

d. Tingkat Operasional Perencanaan 

Perencanaan yang didasarkan pada aspek yang dilibatkan di dalamnya. 

Perencanaan tingkat operasional melibatkan aspek yang terbatas, dengan 

sasaran yang lebih jelas dan pasti. Perencanaan tingkat operasional ada tiga 

jenis yaitu:  

1) Perencanaan Proyek 

2) Perencanaan Sektoral 

3) Perencanaan Kawasan Terintegrasi 

D. Perluasan Kota 

1. Pengertian dan Tujuan Perluasan Kota 
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Menurut Denni Zulkaidi (1991), Perluasan kota merupakan salah satu cara 

untuk mengatasi persoalan pembangunan kota. perluasan ini hanya dapat 

dilakukan satu kali saja, shingga harus dilakukan dengan hati-hati dan penuh 

perhitungan. Perluasan kota bertujuan untuk : 

a. Mengatasi kebutuhan akan ruang kegiatan 

b. Memperbaiki kualitas lingkungan hidup perkotaan 

c. Mengatasi ketidakefisienan penggunaan lahan akibat perkembangan kota 

yang tak terkendali serta ketidaksesuaian dengan rencana kota. 

d. Membina, menyerasikan dan menata kembali wilayah pinggiran kota yang 

persoalannya sudah kompleks 

2. Dampak Perluasan Kota 

Berbagai dampak telah timbul akibat dilakukannya perluasan kota baik 

dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif umumnya hanya 

dinikmati oleh pihak kota saja tetapi tidak oleh pihak kabupaten. ditinjau dari 

jangka waktunya, dampak positif diperkirakan akan berlanjut terus sampai 

masalah yang menyebabkan perluasan kota timbul kembali (Denni Zulkaidi, 

1991). Garis besar dampak positif yang dinikmati pemerintah/pihak kota yang 

diperluas antara lain: 

a. Dapat dimanfaatkan untuk mengarahkan pembangunan semaksimal 

mungkin, terutama untuk kepentingan penataan kota, misalnya 

mengantisipasi perkembangan kota yang terjadi, mengalokasikan kegiatan-

kegiatan yang dianggap tidak sesuai lagi, menyebarkan penduduk beserta 

sarana dan prasarana, mengembangkan wilayah pinggiran sebagai 
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penyangga bagi wilayah inti kota, penertiban penggunaan lahan, 

penambahan jalur hijau kota. 

b. Meningkatkan PAD dengan adanyapenambahan luas wilayah serta 

penambahan jumlah obyek pajak dan retribusi daerah. 

c. Membantu penyediaan perumahan dengan harga terjangkau 

d. Ada kesamaan persepsi antara pihak kotamadya dan kabupaten mengenai 

batas kota. 

Dampak negatif adalah segala akibat perluasan kota yang merugikan atau 

memberatkan baik bagi pihak kotamadya maupun pihak kabupaten, dilihat dari 

masanya, dampak negatif ini dapat dibagi menjadi dampak negatif sesaat dan 

berlanjut. Dampak negatif sesaat adalah dampak yang timbul pada saat 

perluasan kota tetapi selanjutnya hilang atau bahkan menguntungkan dalam 

jangka panjang. Sedangkan dampak negatif berlanjut adalah beban atau 

kewajiban yang harus dipikul dalam waktu yang lama. (Denni Zulkaidi,1991) 

Dampak negatif sesaat merupakan konsekuensi langsung dari perluasan 

kota yang terjadi hanya sesaat saja yaitu selama masa transisi. Umumnya 

dampak ini terjadi di wilayah perluasan, antara lain dalam hal penertiban, 

administrasi perubahan dan penertiban guna lahan, pendataan dan pemetaan, 

pengelolaan pajak, sengketa petanahan dan peningkatan harga lahan, ketertiban 

dan kemanan, koordinasi administrasi, pelengkapan fasilitas dan utilitas, 

penyesuaian struktur organisasi dan penyesuaian rencana tata ruang kota. 

(Denni Zulkaidi,1991) 
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Dampak negatif berlanjut adalah dampak yang memberatkan akibat 

perluasan kota dalam waktu yang panjang. Dampak ini terjadi pada dua pihak, 

baik dipihak kotamadya maupun kabupaten. Lingkupnya tidak hanya pada 

masalah sosial ekonomi tetapi juga pada administrasi dan pengelolaan kota. 

secara lebih rinci, dampak berlanjut yang dipikul pihak pemerintah kota sebagai 

konsekuensi perluasan kota adalah pembaharuan dan pelengkapan status dan 

data pertanahan, pengembangan jaringan jalan dan perlengkapannya, 

penambahan jumlah dan rute angkutan umum, pembangunan dan pemeliharaan 

prasarana dan sarana, perluasan wilayah kerja/pelayanan, penambahan masalah 

dan volume kerja, perluasan kapasitas dan jaringan utilitas, peningkatan jumlah 

dan kemampuan aparat daerah dan penambahan anggaran operasional. (Denni 

Zulkaidi,1991) 

Penambahan beban kerja akibat perluasan kota umumnya juga 

menurunkan prestasi kerja yang dilihat dari berkurangnya pencapaian target dan 

hasil kerja dibandingkan sebelum perluasan kota. menurunnya realisasi kerja 

ini antara lain disebabkan meningkatnya jumlah pekerjaan, jumlah dan kualitas 

tenaga kerja tidak memadai, anggaran belanja rutin dan pembangunan tidak 

memadai, pelaksanaan kerja kurang terkoordinasi, kesulitan dalam pembebasan 

tanah. (Denni Zulkaidi,1991) 

E. Ruang Pedesaan  

1. Definisi Desa dan Pedesaan 

Istilah pedesaan adalah bentuk pengembangan dari istilah desa yang iebih 

mengacau pada cici-ciri wilayah yang lebih luas. Antonius T (2003) 
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mengemukakan bahwa desa dan pedesaan sering dikaitkan dengan pengertian 

rural dan village yang dibandingkan dengan kota (city/town) dan perkotaan 

(urban). Konsep pedesaan dan pekotaan mengacu kepada karakteristik 

masyarakat sedangkan desa dan kota merujuk pada suatu satuan wilayah 

administrasi atau teritorial, dalam hal ini pedesaan mencakup beberapa desa. 

a. Aspek administrasi perundang-undangan  

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah yang dimaksud dengan desa adalah: “Kesatuan masyarakat hokum 

yang memiliki batas-batas wilyah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.” 

Berdasarkan  pengertian di atas, maka desa adalah sekelompok 

manusia yang tergantug dalam kesatuan masyarakat hokum dan bertempat 

tinggal disuatu wiayah yang merupakan bagian dari wilayah kecamatan 

serta memiliki pemerintahan yang hendak menyelenggarakan rumah 

tangganya sendiri. Dengan demikian desa memiliki “Otonomi Desa” 

meliputi kewenangan (1) “mengatur” (reguling), (2) “mengurus” (beziking), 

dan “administrasi” (bestuur). 

Dalam peraturan di bawahnya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 72 

Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 

tentang Kelurahan, terdapat dua makna desa, yaitu: 
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1) Desa adalah keatuan masyarakat hokum yang memiliki batsa-batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan NKRI. 

2) Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah 

kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan memiliki 

masyarakat lebih heterogen dan sangat longgar dalam norma adat 

istiadat kelurahan tidak memiliki otonomi karena sebagian perangkat 

daerah kabupaten/kotanya memiliki kewenangan “administratif” dalam 

bentuk penetapan keputusan kepala kelurahan.  

Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum 

Pengaturan mengenai Desa dinyatakn sebagai suatu kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang 

bersifat istimewah, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 

Udang-undang Dasar 1945. Desa juga bisa didefinisikan sebagai suatu 

daerah hukum yang ada sejak beberapa keturunan dan mempunyai ikatan 

sosial yang hidup serta tinggal menetap disuatu daerah tertentu dengan adat 

istiadat yang dijadikan landasan hokum dan mempunyai pemimpin formal 

yaitu kepala desa (Siagian 1983). 

Secara hukum, batasan  tentang pedesaan ditemukan dalam UU 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP Nomor 26 tahun 

2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dengan menyebut 

desa ke dalam wilayah dan fungsi yang lebih luas yaitu kawasan pedesaan. 
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Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.  

b. Aspek Geografi 

Bintarto (1997) menulis bahwa memang sulit untuk menyusun definisi 

dari desa yang tepat, tetapi sebagai geografi berdasarkan kenyataan bahwa 

faktor-faktor geografis jelas berpengaruh pada desa. Desa ialah suatu hasil 

perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. 

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau kenampakan di muka bumi 

yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik, dan 

kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam 

hubungannya dengan daerah-daerah lain. 

Lebih lanjut Bintarto membedakan pengertian desa berdasarkan 

antrian umum, yaitu desa sebagai unit-unit pemusatan penduduk yang 

bercorak agraris dan terletak jauh dari kota; dan desa dalam artian 

administratif, yaitu desa sebagai kesatuan administratif yang dikenal dengan 

istilah kelurahan, karena pimpinan desanya adalah lurah. 

Dalam definisi tersebut tersirat adanya tiga unsur desa yaitu penduduk, 

daerah (wilayah) dan tata kehidupan. Ketiga unsur desa intinya tidak lepas 

suatu sama lain, artinya tidak berdiri sendiri, melainkan  merupakan suatu 

kesatuan. 
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1) Daerah, dalam arti tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, serta 

penggunaanya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang 

merupakan lingkungan geografi setempat 

2) Penduduk, adalah hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, 

persebaran, dan mata pencaharian penduduk setempat. 

3) Tata kehidupan, dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan 

pergaulan warga desa. Jadi menyangkut seluk beluk kehidupan 

masyarakat desa (rural society). 

Secara geografis tiga aspek tersebut dapat dilihat perwujudan 

geografisnya berdasarkan unsur fisiografi, ekonomi, politik, dan 

kultural. Faktor penting lainnya adalah letak atau posisi desa terhadap 

kota atau pusat pertumbuhan lainnya yang turut mempengaruhi peluang 

perkembangan desa. Pada bagian lain, perwujudan geografi desa dapat 

dijadikan dasar untuk menyusun tipologi wilayah pedesaan dan pola 

pengembangannya. 

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 

tentag pembentukan, penghapusan, pengabungan desa, pembentukan 

desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi 

syarat dalam hal : (1) jumlah penduduk tetentu, (2) luas wilayah, (3) 

wilayah kerja desa, (4) sosial budaya, (5) potensi desa, (6) batas desa 

dan pemetaanya, serta (7) sarana dan prasarana desa, yang kesemua 

syarat tersebut merupakan variable inti geografi. 
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2. Karakteristik Wilayah Pedesaan 

Karakterisasi desa adalah sesuatau yang melekat pada unsur-unsur desa, 

yang merupakan penciri dan memberikan kekhususan atau perbedaanya, 

sehingga merupakan aspek yang melekat pada istilah yang disebut dengan desa. 

Karakterisasi ini dapat ditinjau dari segala aspek lingkungan fisik dan 

kehidupan masyarakat pada umumnya. Karakterisasi tersebut anatara lain 

wilayah dan masyarakatnya. 

Karakter wilayah pedesaan dilihat dari aspek ruang dan lingkungan fisisk 

wilayah pedesaan yang menjadi ciri khusus yang berbeda dengan wilayah 

lainnya khususnya perkotaan. Ruang dan wilayah pedesaan sebagai wadah 

kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya dapat dilihat dari 

kenampakan fisik wilayah seperti penggunaan lahan, karakteristik banguanan 

khususnya permukiman, dan sarana prasarana wilayah. Hal ini juga tercermin 

pula dari definisi kawasan pedesaan yaitu: sebagai wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan 

susunan fungsi kawasan sebagai tempatpermukimana pedesaan pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

 

 

a. Penggunaan Lahan  

Analisis penggunaan lahan wilayah pedesaan berhubungan dengan 

letak atau posisi geografis desa tersebut baik secara morfologi bentuk lahan 

maupun aksebilitasnya terhadap wilayah perkotaan. Desa yang terletak di 
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pengunungan sangat berbeda penggunaan lahannya dengan dipesisir, 

demikian pula dengan desa di perkotaan (kelurahan) dengan desa di daerah 

yang terisolir. Semakin posisi geografisnya mendekati dataran dan pesisir 

serta perkotaan, maka pola penggunaan lahanya semakin beragam 

(heterogen) dan intensitanya semakin tinggi. 

Penggunaan lahan sebagai salah satu produk hasil interaksi kegiatan 

manusia di permukaan bumi menunjukkan variasi yang sangat besar dan 

dapat digunakan untuk melakukan diferiansiasi struktur keruanganya, 

bentuk-bentuk penggunaan lahan yang mewarnai daerah terbangun (built-

up area), open space, green area dapat digunakan untuk membedakan jenis 

penggunaan lahan sebagai penentu kawasan pedesaan dan kawasan 

perkotaan. Evolusi dan gradasi dari pedesaan ke perkotaan dapat dilihat 

pada ilustrasi berikut:  

Dalam membahas pendekatan morfologikal, selalu ditentukan pada 

aspek fisik dan satu diantaranya adalah penggunaan lahan dan jenis 

penggunaan lahan di pedesaan selalu berasosiasi dengan kegiatan pertanian. 

Secara umum penggunaan lahan di wilayah pedesaan memiliki ciri-ciri 

sebagai berikut : 

1) Memiliki fungsi ruang terbuka (open space) lebih luas dibandingkan 

dengan areal terbangun (built-up area) 

2) Memiliki green area yang lebih luas, baik yang bersifat lindung seperti 

hutan dan vegetasi lindung lainnya, padang rumput, maupun areal 

pertanian khususnya sawah. 
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3) Areal penggunahan lahan memungkinkan berkembangnya 

keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna 

4) Penggunaan lahan didominasi peruntukan lahan pertanian, baik lahan 

basah maupun lahan kering, termasuk perkebunan, perikanan (tambak) 

5) Penggunaan lahan untuk areal permukiman dan srana dan prasarana 

lainya jauh lebih rendah dibandingkan areal terbuka hijau. 

6) Jenis-jenis penggunaan lahan yang berkembang memiliki tingkat 

heterogenitas yang lebih rendah disbanding wilayah perkotaan. 

Ciri-ciri tersebut di atas tidak berlaku bagi desa-desa yang berda di wilayah 

perkotaan atu kelurahan. 

b. Bangunan dan Permukiman 

Indikator bangunan dan permukiman di wilayah pedesaan dapat diamati dari 

luas dan ketinggian, kepadatan, dan jenis bahan bangunan serta peruntukan 

bangunan. Beberapa ciri-ciri tersebut dianataranya :  

1) Dalam setiap areal bangunan, Building Coverage Ratio (BCR) 

menunjukkan bahwa luas bangunan lebih rendah dibandingkan areal 

yang akan dibangun atau areal terbukanya termasuk areal resapan. 

2) Bangunan pedesaan umunya berlantai satu dengan ketinggian yang 

relatif rendah. 

3) Tingkat kepadatan bangunan dan permukiman rendah 

4) Jenis bahan bangunan sebagian besar menyusuaikan dengan kondisi 

lingkungannya dan banyak terbuat dari bahan-bahan alam sekitaranya. 
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5) Bentuk-bentuk bangunan masih terikat dengan nilai-nilai budaya 

masyarakatnya (tradisional). 

6) Peruntukan bangunan relative sederhana (tidak kompleks) yang terdiri 

dari permukiman dan fasilitas bersama (pendidikan, kesehatan, tempat 

ibadah, dan kantor desa) 

c. Sistem sarana dan Prasarana wilayah 

Sistem sarana dan prasarana wilayah yang penting dan mencerminkan 

karakter pedesaan adalah sistem sarana transportasi, sarana pertanian 

khususnya irigasi, listrik, komunikasi, dan sanitasi lingkungan. Disamping 

itu juga sarana dan prasarana dasar seperti pendidikan dan kesehatan. 

Dalam hal ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana tersebut, 

terdapat perbedaan bahkan kesenjangan yang besar antara desa yang berada 

di kota (kelurahan) dengan desa yang di luar wilayah perkotaan. Di 

Indonesia kesenjangan juga terjadi antara desa-desa di pulau Jawa-Bali 

dengan di Luar Pulau Jawa. Dalam hal ini ketersediaan, dapat dipastikan 

bahwa jumlah sarana dan prasarana wilayah pedesaan jauh lebih rendah 

dibanding perkotaan, demikian pula halnya dengan kualitas yang masih 

kurang memadai. 

Secara spasial sebaran penduduk wilayah pedesaan umumnya 

terpencar, menyebabkan tingginya biaya dan kesulitan, serta maha  lnya 

penyediaan sarana dan prasarana barang dan jasa publik.  

d. Peruntukan Ruang 
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Berdasarkan ciri sebelumnya, pedesaan memiliki sumber daya 

pertanian dan lingkungan hidup sebagai penyangga kehidupan dan 

perekonomian masyarakat, desa memiliki peran ganda sebagai penopang 

interaksi sosial dan peningkatan kesejahteraan, juga sebagai penyeimbang 

ekosistem lingkungan yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

manusia. Peran sumberdaya dan lingkungan hidup kerapkali menjadi 

hambatan dalam pengembangan pertanian, melalui kearifan dan pendekatan 

lingkungan yang berkelanjutan pembangunan desa dewasa ini sangat 

penting untuk kelestarian alam. 

Sesuai dengan tujuan pengembangan kawasan pedesaan, pola 

peruntukan rung desa cenderung untuk zona konservasi dan fungsi lindung. 

Hal ini tercermin dari tujuan peruntukan ruang kawasan pedesaan yaitu: 

1) Mengatur pemanfaatan ruang kawasan pedesaan guna meningkatkan 

kemakmuran rakyat dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif 

terhadap lingkungan buatan, dan lingkungan soaial 

2) Meningkatkan fungsi kawasan pedesaan secara serasi, selaras dan 

seimbang antara perkembangan lingkungan dan tata kehidupan 

masyarakat 

3) Mencapai tata ruang pedesaan yang optimal, serasi, selaras dan 

seimbang dalam pengembangan kehidupan manusia 

4) Mendorong dinamika kegiatan pembangunan di pedesaan sehingga 

dicapai kehidupan pedesaan yang berkeadilan serta menunjang 

pelestarian budaya 
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5) Menciptakan keterkaitan fungsional antara kawasan pedesaan dan 

perkotaan 

6) Mengendalikan konversi pemanfaatan ruang berskala besar  

7) Mencegah kerusakan lingkungan 

8) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya buatan 

secara tepat 

9) Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak, sehat 

aman, serasi dan teratur 

10) Meningkatkan perekonomian masyarakat kawasan pedesaan 

Selain indikator-indikator objektif tersebut di atas, kawasan pedesaan 

seringkali dipersepsikan secara subyektif sebagai daerah hijau dengan iklim 

yang nyaman, pemandangan menarik dengan hamparan sawah yang hijau 

dan teratur, berlatarkan gunung dan perbukitan serta sungai-sungainya yang 

mengalir jernih. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan berdasarkan 

rumusan masalah adalah jenis penelitian  kuantitatif. Penelitian kualitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang memandang realitas/gejala/fenomena itu 

dapat diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala 

bersifat sebab akibat. Penelitian Kuantitatif merupakan jenis penelitian dengan 

menggunakan data-data tabulasi, data angka sebagai bahan pembanding maupun 

bahan rujukan dalam menganalisis secara deskriptif. 

B. Lokasi Peneilitian  

Secara administratif lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Bajeng,  

Kabupaten Gowa, dengan batas administrasi lokasi penelitian di : 

a. Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Pallagga 

b. Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Bajeng Barat 

c. Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Bontonompo 

d. Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Takalar 

Pertumbuhan Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tiap tahunnya mengalami 

peningkatan yang ditandai dengan semakin banyaknya penggunaan lahan yang ada. 

Dengan kondisi yang demikian, maka kebutuhan akan ruang dari tahun ke tahun 

semakin meningkat. Peningkatan akan kebutuhan ruang tersebut menyebabkan 

terjadinya perkembangan kota, agar perkembangan Kecamatan Bajeng, Kabupaten 
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Gowa lebih efektif dan efisien dalam pembangunan maka perlu di ketahui bentuk 

perkembangan Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 

C. Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlangsung selama 5 ( lima ) bulan  yaitu dimulai pada bulan Juni 

tahun 2018 dan berakhir pada pertengahan bulan Oktober Tahun 2018. Waktu 

penelitian tersebut mencakup tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan 

penelitian hingga tahap penyusunan skripsi atau laporan akhir. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data merupakan data-data apa saja yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

sedangkan sumber data merupakan asal dari data tersebut diperoleh.  

1. Jenis Data  

Data-data yang diperlukan dan dikaji dalam penelitian ini meliputi data 

kualitatif dan data kuantitatif. 

a. Data Kuantitatif yaitu data berupa angka atau  numerik yang bisa diolah 

dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana yang meliputi 

data luas lokasi wilayah penelitian, luas penggunaan lahan dan jumlah 

penduduk lokasi penelitian. 

b. Data Kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka tetapi berupa kondisi 

kualitatif objek dalam ruang lingkup penelitian baik dalam bentuk uraian 

kalimat atau pun penjelasan yang meliputi kondisi geografis wilayah 

penelitian, aspek fisik dasar wilayah penelitian berupa topografi, jenis 

tanah, dan kemiringan lereng. 
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2. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah: 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui secara langsung melalui 

observasi lapangan. Jenis data yang dimaksud yaitu : 

1) Jalan meliputi : 

a. Panjang 

b. Lebar 

c. Kondisi 

2) Permukiman : 

a. Bangunan permanen 

b. Semi permanen  

3) Perkantoran : 

a. Swasta 

b. Pemerintah 

4) Fasilitas umum : 

a. Kesehatan 

b. Pendidikan 

c. Peribadatan 

5) Perdagangan dan Jasa  

b. Data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh melalui instansi-

instansi terkait baik dalam bentuk tabulasi maupun deskriptif meliputi yaitu: 

1) Aspek fisik wilayah,   

2) Jumlah penduduk 
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3) Sejarah perkembangan Kecamatan Bajeng 

4) Peta-peta yang terkait dengan penelitian. Instansi yang terkait Badan 

Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gowa, Bappeda Kabupaten Gowa, 

Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Gowa, dan Galeri Mamminasata. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Observasi 

Berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui 

pengukuran serta pengambilan data secara langsung kelapangan. Kegiatan 

observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam 

penelitian, adapun data yang akan dikumpulkan dari observasi lapangan 

tersebut yaitu melihat perkembanga Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa 

seperti jalan, permukiman dan fasilitas umum yang ada. 

2. Telaah pustaka 

Merupakan cara pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca 

atau mengambil literatur laporan, jurnal, bahan seminar, bahan perkuliahan, dan 

sumber-sumber bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang 

diteliti.  

3. Studi Dokumentasi 

Untuk melengkapi data maka kita memerlukan informasi dari 

dokumentasi yang ada hubungannya dengan obyek yang menjadi studi. Caranya 

yaitu dengan cara mengambil gambar, lefeat/brosur objek, dan dokumentasi 

foto fisik wilayah Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 
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F. Variable Penelitian 

Variabel adalah gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati yang 

dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut 

Tabel 1 Variabel Penelitian 

No  Variabel Sub Variabel Indikator 

1 Penggunaan 

Lahan 

Permukiman Luas Lahan 

Pola Pengembangan Lahan 

Prasarana  Jalan 

Fasilitas Umum Pendidikan 

Peribadatan 

Perkantoran 

Kesehatan 

Pemakaman 

Lapangan 

Gudang 

Tempat Pembuangan Akhir 

(TPA) 

Komersial Perdagangan dan Jasa 

 Sumber: (Aksa, 2013) 

 

 

 

 

 

 

G. Teknik Analisis 
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Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka metode analisis 

yang digunakan adalah sebagai berikut :  

1. Pada rumusan masalah pertama bagaimana tingkat perkembangan ruang fisik 

perkotaan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, untuk rumusan masalah 

pertama, peneliti menggunakan teknik analisis sebagai berikut:  

a. Analisis Super Impose 

Teknik analisis ini adalah salah satu metode analisis keruangan yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah proses tumpang susun atau 

overlay antara dua atau lebih layer tematik untuk mendapatkan tematik 

kombinasi baru sesuai dengan persamaan yang dipergunakan. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui perkembangan fisik ruang di Kecamatan 

Bajeng Kabupaten Gowa. Dengan melakukan overlay peta maka kita dapat 

mengetahui wilayah mana saja yang mengalami perkembangan 

pembangunan di Kota yang sesuai dengan kebijakan Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa. 

 

Gambar 7 Proses Overlay 
                               (Sumber : ArcGIS 9.3 ) 

Pada gambar terlihat bahwa terdapat tiga layer data tematik yang 

dioverlay yang untuk kemudian menghasilkan satu layer  tematik baru hasil 
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kombinasi dari kelima layer masukan. Layer yang dibutuhkan pada 

penelitian ini adalah dinamika ruang yang terjadi di Kecamatan Bajeng, 

Kabupaten Gowa, yaitu sebelum adanya kebijakan Kecamatan Bajeng, 

Kabupaten Gowa, proses pembangunan Kecamatan Bajeng, Kabupaten 

Gowa, dan pasca kebijakan Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. 

2. Pada rumusan masalah kedua bagaimana pengaruh perkembangan ruang fisik 

perkotaan terhadap Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten 

Gowa, untuk memecahkan rumusan masalah kedua peneliti menggunakan 

teknik analisis sebagai berikut; 

a. Analisis Korelasi  

   Analisis korelasi adalah salah satu analisis yang dapat di gunakan untuk 

mengetahui pengaruh suatu variable penelitian. Korelasi menyatakan 

derajat hubungan antara dua variabel tanpa memperhatikan variabel mana 

yang menjadi peubah. Karena itu hubugan korelasi belum dapat dikatakan 

sebagai hubungan sebab akibat. 

Rumus : 

 

 

Keterangan : 

Dimana pedoman interpretasi koefisien korelasi antar variabel yang 

diuji mengacu pada pedoman sebagai berikut:  

Tabel 2 Koefisien Tingkat Korelasi Variabel Berpengaruh 
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NO  Tingkat Hubungan  Interval Koefisien  

1  Sangat Kuat  0,800 – 1,000  

2  Kuat  0,600 – 0,799  

3  Sedang  0,400 – 0,599  

4  Rendah  0,200 – 0,399  

5  Sangat Rendah  0,00  – 0,199  

           Sumber: Soegiyono, 2005 

Pada  Rumus di atas kita dapat melakukan analisis tentang pengaruh 

perubahan lahan dengan variable lainnya. Dengan nilai Y = Kota Bajeng 

dengan nilai X1 = Permukiman X2 = Prasarana, X3 = Fasilitas Umum, X4 

= Komersial. 

H. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karasteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penduduk yang bermukim di 

Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, yaitu sebanyak 68.826 jiwa. 

2. Sampel  

Sampel adalah kumpulan sebagian dari obyek yang akan diteliti atau dapat 

mewakili populasi. Cara pengambilan sampel dilakukan secara simple random 

sampling. 

Berdasarkan perhitungan dengan batas kesalahan untuk penelitian sebesar 

10%, besarnya sampel ditentukan dengan rumus: 

      N 

n  =  

              1 + N e2 
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  n   =  ukuran sampel  

  N  =  ukuran populasi  

e  =  persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

         pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau  

diinginkan 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel yang menjadi obyek 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

  68.820 

n =  

   1 + 68.820 (0,102) 

    

    68.820 

  n = 

     689 

  

 n    = 99.8 

 

 n  = 100 Orang  

Jadi, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang 

responden. 

I. Defenisi Oprasional 

1. Permukiman 

Permukiman yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh lahan 

permukiman yang ada di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa yang luas lahan 

dan pola pengembangan lahan per 5 tahun yang di analisis melalui aplikasi 

Argis. 

2. Prasarana 
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Prasarana yang di masukkan dalam penelitian ini adalah prasarana jalan yang 

berada di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan menganalisis 

pertambahan ruas jalan per 5 tahun 

3. Fasilitas Umum  

Fasilitas umum yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah pendidikan, 

peribadatan, perkantoran, kesehatan, pemakaman, lapangan dan gudang yang 

berada di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan menghitung 

perkembangan luas lahan per 5 tahun (2010-2020). 

4. Komersial 

Komersial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh perdangan dan 

jasa yang ada di Kecamatan Bajeng  Kabupaten Gowa yang dicari adalah 

perkembangan lahannya per 5 tahun dari tahun 2010-2020 menggunakan 

aplikasi Argis dan survey lapangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J. Kerangka Fikir 

 

 

 

Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan 

Terhadap Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng 

Kabupaten Gowa 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan perkotaan dikecamatan bajeng, mengucuk perkembangannya 

harus urbanisasi perkotaan yang tinggi dimana jumlah penduduk akan 

meningkat yang berdampak pada fisik ruang pedesaan, sehingga yang 

dulunya kegiatan pertanian menjadi kegiatan non pertanian. permasahan 

yang ada dikecamatan melihat dari aspek pembentukan fisik ruang di Kota 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Umum Kabupaten Gowa  

1. Gambaran Umum Kabupaten Gowa 

Kabupaten Gowa berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi 

Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah utara 

berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah timur 

berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah 

selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di 

bagian barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. 

Wilayah administratif Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 

desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 Km2 atau sekitar 3,01% dari luas 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduk pada tahun 2019 

sebanyak 760.607 jiwa dengan dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 

374.425 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 386.182 jiwa. 

Sedangkan banyaknya jumlah rumah tangga adalah 171.913 KK, dengan 

kepadatan penduduk 404 jiwa/km2 (BPS, 2019). Wilayah Kabupaten Gowa 

sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Ada 9 wilayah 

kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, 

Tinggimoncong, Tombolopao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu 

dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi 

tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, 
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Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, 

Bontonompo dan Bontonompo Selatan. 

Tabel 3 Luas  Wilayah di Kabupaten Gowa Dalam Angka Tahun 2019 

Sumber : (Gowa, 2019) 

 

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa kecamatan terluas di 

Kabupaten Gowa yakni Kecamatan Tombolo Pao dengan luas wilayah 251,82 

Km2, sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni Kecamatan 

Bajeng Barat dengan luas wilayah 19,04 Km2.  

 

No Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Orang) 

Luas Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Bontonompo 

Bontonompo Selatan 

Bajeng 

Bajeng Barat 

Pallangga 

Barombong 

Somba Opu 

Bontomarannu 

Pattallassang 

Parangloe 

Manuju 

Tinggimoncong 

Tombolo Pao 

Parigi 

Bungaya 

Bontolempangan 

Tompobulu 

Biringbulu 

42.277 

30.631 

68.826 

24.657 

126.334 

40.135 

172.094 

35.248 

24.022 

18.429 

15.019 

23.593 

28.945 

13.949 

16.889 

14.209 

30.876 

34.474 

30,39 

29,24 

60,09 

19,04 

48,24 

20,67 

28,09 

52,63 

84,96 

221,26 

91,9 

142,87 

251,82 

132,76 

175,53 

142,46 

132,54 

218,84 

1.391 

1.048 

1.145 

1.295 

2.619 

1.942 

6.127 

670 

283 

83 

163 

165 

115 

105 

96 

100 

233 

158 

 Jumlah 760.607 1.883,33 404 
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Gambar 8 Diagram Luas Kabupaten Berdasarkan Kecamatan 

Tahun 2019 

Sumber : (Gowa, 2019) 

 

Berdasarkan Gambar Diagram 8 diatas dapat diketahui bahwa kecamatan 

terluas di Kabupaten Gowa yakni Kecamatan Tombolo Pao dengan luas 

wilayah 251,82 Km2, sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yakni 

Kecamatan Bajeng Barat dengan luas wilayah 19,04 Km2. 

2. Letak Geografis dan Administrasi 

Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak antara 12°.33’.19” - 

13°.15’.17” BT dan 5°.5’ - 5°.34’.7” LS. Sedangkan secara administratif, 

Kabupaten Gowa memiliki batas sebagai berikut: 

• Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar, Kabupaten Maros dan 

Kabupaten Bone; 

• Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bulukumba 

dan Kabupaten Bantaeng; 

• Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kabupaten 

Jeneponto; dan 

1,61% 3,19%
1,55% 1,01%

2,56%
1,1%1,49%

2,8%
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• Sebelah barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar. 

3. Tataguna Lahan 

Penggunaan lahan kering di Kabupaten Gowa dibedakan menjadi lahan 

untuk bangunan dan pekarangan, tegalan/kebun, meliputi sawah yang 

berpengairan baik secara teknis maupun sedrhana dan sawah tadah hujan. 

Penggunaan lahan kering seluruhnya mencapai 143.047 dan hanya sekitar 

32.173 ha yang merupakan tanah sawah, dari keseluruhan luas lahan kering, 

44,40 % merupakan kawasan hutan, 18,4 %, ladang 7,3 % sedangkan sisanya 

yang digunakan untuk bangunan dan pekarangan serta lainnya 13,30 %. Luas 

sawah di Kabupaten Gowa mencapai 32.173 ha dimana 48.06 % dari luas 

keseluruhan merupakan sawah non irigasi dan 51,94 % merupakan tanah sawah 

berpengairan. 

4. Aspek Kependudukan  

a. Jumlah Penduduk 

Hingga akhir tahun 2020 jumlah penduduk di Kabupaten Gowa 

menunjukkan kenaikan angka yang cukup signifikan. Hasil catatan 

registrasi pada Biro Pusat Statistik menunjukkan Kabupaten Gowa saat ini 

dihuni penduduk kurang lebih 760.607 jiwa. Angka tersebut memberikan 

indikator pesatnya kegiatan pembangunan yang perlu disiapkan dimasa 

yang akan datang. Secara umum kondisi kependudukan di Kabupaten Gowa 

dapat dilihat pada penjelasan Tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 4 Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Dirinci Menurut Kecamatan 

Tahun 2019 

No Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

1 Bontonompo 42.277 

2 Bontonompo Selatan 30.631 

3 Bajeng 68.826 

4 Bajeng Barat 24.657 

5 Pallangga 126.334 

6 Barombong 40.135 

7 Sombaopu 172.094 

8 Bantomarannu 35.248 

9 Patallassang 24.022 

10 Parangloe 18.429 

11 Manuju 15.019 

12 Tinggimoncong 23.593 

13 Tombolo Pao 28.945 

14 Parigi 13.949 

15 Bungaya 16.889 

16 Bontolempangan 14.209 

17 Tompobulu 30.876 

18 Biringbulu 34.474 

Jumlah 760.607 
Sumber : (Gowa, 2019) 

b. Kepadatan Penduduk 

Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk 

di Kabupaten Gowa berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) 

bahagian yaitu; kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Kepadatan tertinggi 

berada di wilayah Kecamatan Sombaopu dengan kepadatan penduduk 

sebesar 6.127 jiwa/km2, kepadatan penduduk terendah berada di 

Kecamatan Parangloe dengan jumlah sebesar 83 jiwa/km2. Demikian pula 

halnya dengan pola penyebaran penduduk terjadi secara tidak merata. Data 

yang diperoleh menunjukkan pola penyebaran penduduk di Kabupaten 

Gowa secara umum terakumulasi di pusat kota dan pusat-pusat 
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pertumbuhan kota. Perkembangan jumlah penduduk, dan kepadatan dirinci 

menurut kecamatan di Kabupaten Gowa pada Tabel 5 berikut : 

Tabel 5 Kepadatan Penduduk Kabupaten Gowa Dirinci Menurut 

KecamatanTahun 2019 

No Kecamatan 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk  

(Km2) 

1 Bontonompo 42.227 30,39 1391 

2 Bontonompo Selatan 30.631 29,24 1048 

3 Bajeng 68.826 60,09 1145 

4 Bajeng Barat 24.657 19,04 1295 

5 Pallangga 126.334 48,24 2619 

6 Barombong 40.135 20,67 1942 

7 Sombaopu 172.094 28,09 6127 

8 Bantomarannu 35.248 52,63 670 

9 Patallassang 24.022 84,96 283 

10 Parangloe 18.429 221,26 83 

11 Manuju 15.019 91,90 163 

12 Tinggimoncong 23.593 142,87 165 

13 Tombolo Pao 28.945 251,82 115 

14 Parigi 13.949 132,76 105 

15 Bungaya 16.889 175,53 96 

16 Bontolempangan 14.209 142,46 100 

17 Tompobulu 30.876 132,54 233 

18 Biringbulu 34.474 218,84 158 

Jumlah 760.607 1.883,33 404 

 Sumber : (Gowa, 2019) 
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Gambar 9 Peta Administrasi Kabupaten Gowa 
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B. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Bajeneng 

1. Gambaran Umum Kecamatan Bajeng 

Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagain wilayah dari Kabupaten 

Gowa yang terletak di sebelah Utara Sungguminsa yang merupakan ibukota 

Kabupaten Gowa 

Wilayah administratif Kecamatan Bajeng terdiri dari 14 Desa/Kelurahan, 

10 Desa dengan status hukum desa adalah desa defenitif dan 4 Kelurahan. luas 

sekitar 60,09 Km2 atau sekitar 3,19% dari luas wilayah daratan Kabupaten 

Gowa. Jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 68.826 jiwa dengan dengan 

jumlah penduduk laki-laki sebanyak 34.041 jiwa dan jumlah penduduk 

perempuan sebanyak 34.785 jiwa. Sedangkan banyaknya jumlah rumah tangga 

adalah 16.541 KK, dengan kepadatan penduduk 1145 jiwa/km2 (BPS, 2019). 

Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran yang cukup 

landai dan cukup rata 27,74%.  

2. Letak Geografis dan Administrasi 

Secara geografis, Kecamatan Bajeng terletak antara 119°28.318’E BT dan 

5°10.501’S LS. Sedangkan secara administratif, Kabupaten Gowa memiliki 

batas sebagai berikut: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pallangga 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat 
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Secara administrasi Kecamatan Bajeng dengan luas 60.09 Km2 yang 

meliputi 4 Kelurahan dan 10 desa yaitu Kelurahan Mata allo, Kelurahan 

Limbung, Kelurahan Tubajeng, Kelurahan Kalebajeng, Desa Panciro, Desa 

Bontosunggu, Desa Lempangang, Desa Bone, Desa Maradekaya, Desa 

Maccinibaji, Desa Paraikatte, Desa Pabentengang, Desa Panyangkalang dan 

Desa Tangkebajeng. 

Tabel 6 Luas Kecamatan Bajeng Berdasarkan Kelurahan/Desa 

No Kelurahan/Desa 

Luas 

Wilayah 

(Km2) 

Persentase 

(%) 

1 Tangkebajeng 6.35 10.57 

2 Panyangkalang 4.25 7.07 

3 Pabentengang 8.89 14.79 

4 Maccinibaji 4.32 7.19 

5 Kalebajeng 1.80 3.00 

6 Limbung 3.50 5.82 

7 Bone 3.58 5.96 

8 Maradekaya 5.80 9.65 

9 Lempangang 3.57 5.94 

10 Bontosunggu 3.18 5.29 

11 Panciro 3.18 5.29 

12 Paraikatte 8.24 13.71 

13 Mataallo 1.53 2.55 

14 Tubajeng 1.90 3.16 

Jumlah 60.09 100,00 

Sumber: (Gowa B. P., 2019) 

Berdasarkan Tabel 6 diatas dapat diketahui bahwa kelurahan/Desa terluas 

di Kecamatan Bajeng yakni Kelurahan/Desa Pabentengang dengan luas wilayah 

8.89 Km2, sedangkan Kelurahan/Desa dengan luas wilayah terkecil yakni 

Kelurahan/Desa Mataallo dengan luas wilayah 1.5 Km2. 
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Gambar 10 Diagram Luas Presentase Kecamatan Bajeng Berdasarkan 

Kelurahan/Desa Tahun  2019 

Sumber : (Gowa B. P., 2019) 

Berdasarkan Gambar 10 Diagram diatas dapat diketahui bahwa presentase 

kelurahan/Desa terluas di Kecamatan Bajeng yakni Kelurahan/Desa 

Pabentengang dengan luas presentase wilayah 14.79 %, sedangkan 

Kelurahan/Desa dengan luas presentase wilayah terkecil yakni Kelurahan/Desa 

Mataallo dengan luas wilayah 2.55 %. 

3. Aspek Demografi 

 

a. Kepadatan Penduduk 

 

Hasil catatan registrasi yang diperoleh, tingkat kepadatan penduduk di 

Kecamatan Bajeng berdasarkan klasifikasinya dibedakan atas 3 (tiga) 

bahagian yaitu; kepadatan tinggi, sedang dan rendah. Kepadatan tertinggi 

berada di wilayah Kelurahan/Desa Mataallo dengan kepadatan penduduk 

sebesar 3.137  jiwa/km2, kepadatan penduduk terendah berada di 

Kelurahan/Desa Paraikatte dengan jumlah sebesar 408 jiwa/km2.  Begitu 

pula dengan jumlah penduduk yang paling tinggi berada pada 
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Kelurahan/Desa Panciro yaitu 6.895 jiwa sedangkan Kelurahan/Desa yang 

mempunyai jumlah penduduk yang terendah adalah Keluraha/Desa 

Tubajeng dengan jumlah penduduk yaitu 2.992 jiwa untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Tabel 7 berikut : 

Tabel 7 Distribusi dan Kepadatan penduduk di Kecamatan Bajeng 

Tahun 2019 

No Kelurahan/Desa 

Jumlah 

Penduduk 

(Orang) 

Luas Wilayah 

(Km2) 

Kepadatan 

Penduduk 

(Jiwa/Km2) 

1 Tangkebajeng 3.726 6.35 587 

2 Panyangkalang 5.339 4.25 1.256 

3 Pabentengang 5.355 8.89 602 

4 Maccinibaji 4.645 4.32 1.075 

5 Kalebajeng 4.442 1.80 2.468 

6 Limbung 5.072 3.50 1.449 

7 Bone 5.756 3.58 1.608 

8 Maradekaya 5.952 5.80 1.026 

9 Lempangang 3.738 3.57 1.047 

10 Bontosunggu 6.756 3.18 2.125 

11 Panciro 6.895 3.18 2.168 

12 Paraikatte 3.358 8.24 408 

13 Mataallo 4.799 1.53 3.137 

14 Tubajeng 2.992 1.90 1.575 

 Jumlah 68.826 60.09 20.531 
Sumber : (Gowa B. P., 2019) 

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 

Penduduk menurut jenis kelamin adalah pengelompokan penduduk 

berdasarkan jenis kelaminnya. Komposisi ini untuk mengetahui 

perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dalam satu 

wilayah tertentu. Adanya ketidak seimbangan jumlah penduduk laki-laki 

dan perempuan (rasio jenis kelamin) dapat mengakibatkan rendahnya 

fertilitas dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk 

 

 

http://www.sentra-edukasi.com/2012/10/komposisi-penduduk-menurut-umur-dan.html
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Tabel 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan 

Bajeng Tahun 2019 

Kelurahan/Desa  Jenis Kelamin Jumlah Rasio Jenis 

Kelamin Laki-laki Perempuan 

Tangkebajeng 1856 1870 3726 99 

Panyangkalang 2651 2688 5339 99 

Pabentengang 2642 2713 5355 97 

Maccinibaji 2257 2388 4645 95 

Kalebajeng 2155 2287 4442 94 

Limbung 2447 2625 5072 93 

Bone 2853 2903 5756 98 

Maradekaya 2957 2995 5952 99 

Lempangang 1874 1864 3738 101 

Bontosunggu 3373 3384 6756 100 

Panciro 3431 3464 6895 99 

Paraikatte 1675 1683 3358 100 

Mataallo 2373 2426 4799 98 

Tubajeng 1497 1495 2992 100 

Jumlah 34.041 34.785 68.826 98 

Sumber : (Gowa B. P., 2019) 

Pada Tabel 8 diatas menjelaskan data jumlah penduduk berdasarkan 

jenis kelamin di Kecamatan Bajeng berdasarkan data BPS dalam angka 

2019 untuk jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dengan jumlah yaitu 

34.041 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan hanya 34.785 jiwa.  
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Gambar 11 Peta Administrasi Kecamatan Bajeng



57 

 

 

C. Gambaran Umum Perkotaan Di Kecamatan Bajeng 

1. Orientasi Administrasi Perkotaan di Kecamatan Bajeng 

Perkotaan di Kecamatan Bajeng yang akan direncanakan berada di  

persimpangan Rencana Jalan Outer Ring Road Mamminasata dengan Rencana 

Perpanjangan Jalan Gowa-Takalar, Kabupaten Gowa-Provinsi Sulawesi 

Selatan. Perkotaan di Kecamatan Bajeng mmempunyai luas wilayah dengan 

luas 873 Ha.  

Wilayah studi yang sebagian terletak di Kec. Bajeng ini sebagian besar 

penggunaan lahannya didominasi areal persawahan, ladang dan beberapa 

diantaranya masih ditutupi oleh vegetasi alami, sehingga tidak mengeluarkan 

biaya yang besar untuk pembebasan lahan. Sedangkan beberapa diantaranya 

telah terbangun daerah permukiman. 

Adapun batasan wilayah Perkotaan di Kecamatan Bajeng ini, yaitu: 

• Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lempangan dan Desa Maradekaya 

• Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Maccinibaji dan Desa 

Panyangkalang 

• Sebelah Selatan berbatasan dengan Tangkebajeng 

• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat dan Desa Bone 
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Gambar 12 Peta Administrasi Perkotaan Kecamatan Bajeng 
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2. Fisik Dasar  

Kajian mengenai aspek fisik dasar wilayah Perkotaan di Kecamatan 

Bajeng meliputi kondisi topografi dan kemiringan lereng, kondisi klimatologi, 

kondisi jenis tanah dan tata Penggunaan Lahan. Berikut ini pembahasan lebih 

lengkapnya. 

a. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan pada kawasan ini secara umum masih di dominasi 

oleh penggunaan lahan sawah dan ladang. Untuk lebih lengkapnya 

pembagian untuk masing-masing penggunaan lahan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 9 Penggunaan Lahan Pada Lokasi Perkembangan Perkotaan 

di Kecamata Bajeng Tahun 2010 

Eksisting 2010 

No Penggunaan Lahan (Ha) 

Kelurahan 

Jumlah Mataallo Limbung Tubajeng Kalebajeng 

1 Permukiman 55.824 53.673 30.424 35.481 175.402 

2 Pendididkan 3.498 1.968 0.550 3.264 9.280 

3 Perkantoran 0.278 0.126 0.039 0.513 0.956 

4 Peribadatan 0.609 0.604 0.329 0.330 1.872 

5 Kesehatan 0 0.001 0 0.260 0.261 

6 Pemakaman 0 0.379 0 0.715 1.094 

7 Perdagangan dan Jasa 2.628 0.576 0.128 0.129 3.461 

8 Lapangan 0.240 0.986 0 0.039 1.265 

9 Lahan Kosong 0 0.095 0 1.623 1.718 

10 Pertanian Lahan Kering 10.940 20.03 14.239 13.075 58.284 

11 Ladang/Tegal 7.280 0.123 8.568 6.808 22.779 

12 Sungai 0.918 0.439 0 0.601 1.958 

13 Sawah Irigasi 70.785 271.000 133.848 117.162 592.795 

14 Semak Belukar 0 0 1.875 0 1.875 
Sumber : Diolah dari Foto Udara Google Earth 2010 
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Pada Tabel 9 menjelaskan penggunaan lahan yang ada pada Perkotaan 

di Kecamatan Bajeng di tahun 2010 untuk penggunaan lahan yang paling 

luas yaitu sawah irigasi dengan luas 592.795 Ha, sedangkan penggunaan 

lahan yang mempunyai luas terkecil yaitu Kesehatan dengan luas 0,261 Ha. 

Tabel 10 Penggunaan Lahan Pada Lokasi Perkembangan Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng Tahun 2015 

Eksisting 2015 

No 

Penggunaan Lahan 

(Ha) 

Kelurahan 

Jumlah Mataallo Limbung Tubajeng Kalebajeng 

1 Permukiman 55.854 53.708 30.444 35.508 175.514 

2 Pendididkan 3.503 1.973 0.552 3.268 9.296 

3 Perkantoran 0.283 0.131 0.041 0.516 0.971 

4 Peribadatan 0.616 0.608 0.333 0.331 1.888 

5 Kesehatan 0 0.003 0 0.261 0.264 

6 Pemakaman 0 0.383 0 0.718 1.101 

7 Perdagangan dan Jasa 2.648 1.076 0.328 0.229 4.281 

8 Lapangan 0.241 0.988 0 0.040 1.269 

9 Lahan Kosong 0 0.091 0 1.623 1.714 

10 Pertanian Lahan Kering 10.913 19.991 14.235 13.073 58.212 

11 Ladang/Tegal 7.275 0.123 8.566 6.804 22.768 

12 Sungai 0.913 0.433 0 0.601 1.947 

13 Sawah Irigasi 70.754 270.492 133.626 117.028 591.900 

14 Semak Belukar 0 0 1.875 0 1.875 
Sumber : Diolah dari Foto Udara Google Earth 2015 

Pada Tabel 10 menjelaskan penggunaan lahan yang ada pada 

Perkotaan di Kecamatan Bajeng  tahun 2015 untuk penggunaan lahan yang 

paling luas yaitu sawah irigasi dengan luas 591.900 Ha, sedangkan 

penggunaan lahan yang mempunyai luas terkecil yaitu kesehatan dengan 

luas 0,264 Ha. Di banding tahun 2010 penggunaan lahan sawah berkurang 

dikarnakan perubahan lahan yang ada. 

 

Tabel 11 Penggunaan Lahan Pada Lokasi Perkembangan Perkotaan di 
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Kecamatan Bajeng Tahun 2020 

Eksisting 2020 

No 

Penggunaan Lahan 

(Ha) 

Kelurahan 

Jumlah Mataallo Limbung Tubajeng Kalebajeng 

1 Permukiman 55.954 53.802 30.524 35.582 175.862 

2 Pendididkan 3.509 1.978 0.556 3.273 9.316 

3 Perkantoran 0.289 0.135 0.044 0.518 0.986 

4 Peribadatan 0.624 0.613 0.339 0.334 1.910 

5 Kesehatan 0 0.006 0 0.263 0.269 

6 Pemakaman 0 0.388 0 0.722 1.110 

7 Perdagangan dan Jasa 3.548 1.576 0.728 0.549 6.401 

8 Lapangan 0.242 0.991 0 0.042 1.275 

9 Lahan Kosong 0 0.086 0 1.621 1.707 

10 Pertanian Lahan Kering 10.903 19.789 14.035 13.067 57.794 

11 Ladang/Tegal 7.269 0.114 8.557 6.799 22.739 

12 Sungai 0.907 0.429 0 0.596 1.932 

13 Sawah Irigasi 69.755 270.093 133.342 116.634 589.824 

14 Semak Belukar 0 0 1.875 0 1.875 
Sumber : Diolah dari Foto Udara Google Earth 2020 

Pada Tabel 11. menjelaskan penggunaan lahan yang ada pada 

Perkotaan di Kecamatan Bajeng di tahun 2020 untuk penggunaan lahan 

yang paling luas yaitu sawah irigasi dengan luas 589.824 Ha, sedangkan 

penggunaan lahan yang mempunyai luas terkecil yaitu kesehatan dengan 

luas 0,269 Ha. Di banding tahun 2015 penggunaan lahan sawah berkurang 

dikarnakan perubahan lahan yang ada. 
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Gambar 13 Peta Penggunaan Lahan Perkotaan di Kecamatan Bajeng Tahun 2010 
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Gambar 14 Peta Penggunaan Lahan Perkotaan di Kecamatan Bajeng Tahun 2015 
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Gambar 15 Peta Penggunaan Lahan Perkotaan di Kecamatan Bajeng Tahun 2020
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b. Topografi dan Kemiringan Lereng 

Perkotaan di Kecamatan Bajeng ini berada pada ketinggian 23 – 34 m 

di atas permukaan laut dan memiliki sudut kemiringan lahan 0-8%. 

Kemiringan ini dapat dikategorikan sebagai lahan yang landai/datar dan 

merupakan kelebihan tersendiri sehingga daerah ini layak untuk dibangun 

tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk pematangan lahan. 

Dengan kemiringan lereng yang sebagian besar cukup datar tersebut 

kendala pembangunan fisik dapat dikurangi sehingga berdampak pada biaya 

pembangunan yang relatif lebih murah dibandingkan dengan kemiringan 

>15%.  

c. Hidrologi  

Hidrologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu  Hydrologia yang berarti 

"ilmu air". Hidrologi adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari 

pergerakan, distribusi, dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus 

hidrologi dan sumber daya air.  

Pada lokasi penelitian kondisi hidrologi kawasan tersebut meliputi 

1) Air Permukaan  

Air permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di 

mata air, sungai, danau, lahan basah, atau laut. Air permukaan 

berhubungan dengan air bawah tanah atau air atmosfer. Air permukaan 

yang ada di Perkotaan Kecamatan Bajeng  yaitu sungai. 
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2) Air Tanah Dalam  

Air tanah dalam adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau 

bebatuan dibawah permukaan tanah. Air tanah merupakan salah satu 

sumber daya air selain air sungai dan air hujan. Selain air permukaan, 

sumber air yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk di Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng  ini yaitu air tanah dalam. Air tanah dalam yang 

digunakan oleh penduduk di Kelurahan ini berupa sumur, yang 

didapatkan pada kedalam 5 meter dan PDAM . 
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Gambar 16 Peta Topografi dan Kemiringan Lereng 
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Gambar 17 Hidrologi
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d. Kependudukan 

1) Pertambahan Penduduk  

Pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah sangatlah 

mempengaruhi perkembangan kebutuhan lahan, Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng berdasarkan data BPS Kecamatan Bajeng 

petambahan penduduknya terus mengalami peningkatan di setiap 

tahunnya, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut: 

Tabel 12 Jumlah Pertambahan Penduduk Kelurahan Mataallo 

Kelurahan Mataallo 

No Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Pertambahan 

(jiwa) 

1 2011 4341 - 

2 2012 4390 49 

3 2013 4463 73 

4 2014 4602 139 

5 2015 4663 61 

6 2016 4734 71 

7 2017 4799 65 

8 2018 4862 63 

9 2019 4799 -63 

Rata-Rata 4628 51 
Sumber :  (Gowa B. P., 2019). 
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Gambar 18 Jumlah Pertambahan Penduduk di Kelurahan Mataallo 

Sumber : Hasil Olahan Data (Gowa B. P., 2019) 

 

Pada Tabel 12 dan Gambar 18 Grafik di atas menjelaskan bahwa 

pertambahan penduduk di Kelurahan Mata allo  yang paling tinggi 

berada pada tahun 2013 dan 2014 dengan jumlah pertambahan 100 jiwa 

dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2018 dan 2019 dengan 

jumlah -63 jiwa. 
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Tabel 13 Jumlah Pertambahan Penduduk  Kelurahan Limbung 

Kelurahan Limbung 

No Tahun 

Jumlah 

Penduduk 

(jiwa) 

Pertambahan 

(jiwa) 

1 2011 4624 - 

2 2012 4639 15 

3 2013 4716 77 

4 2014 4863 147 

5 2015 4928 65 

6 2016 5003 75 

7 2017 5071 68 

8 2018 5138 67 

9 2019 5072 -66 

Rata-Rata 4894 50 
    Sumber :  (Gowa B. P., 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 19 Grafik Jumlah Pertambahan Penduduk di Kelurahan 

Limbung 

Sumber : Hasil Olahan Data (Gowa B. P., 2019) 

 

Pada Tabel 13 dan Gambar 19 Grafik di atas menjelaskan bahwa 

pertambahan penduduk di Kelurahan Limbung  yang paling tinggi 

berada pada tahun 2013 dan 2014  

dengan jumlah pertambahan 147 jiwa dan mengalami penurunan 

pertumbuhan di tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah -66 jiwa 
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Tabel 14 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Tubajeng 

Kelurahan Tubajeng 

No Tahun 

Jumlah 

Penduduk Pertambahan 

(jiwa) 
(jiwa) 

1 2011 2722 - 

2 2012 2738 16 

3 2013 2783 45 

4 2014 2870 87 

5 2015 2908 30 

6 2016 2950 42 

7 2017 2993 43 

8 2018 3032 39 

9 2019 2992 -40 

Rata-Rata 2887 29 

   Sumber : (Gowa B. P., 2019) 

 

 
 

Gambar 20 Grafik Jumlah Pertambahan Penduduk di Kelurahan 

Tubajeng. 

Sumber : Hasil Olahan Data (Gowa B. P., 2019) 

 

Pada Tabel 14 dan Gambar 20 Grafik di atas menjelaskan bahwa 

pertambahan penduduk di Kelurahan Tubajeng yang paling tinggi berada pada 
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tahun 2013 dan 2014  dengan jumlah pertambahan 80 jiwa dan mengalami 

penurunan pertumbuhan di tahun 2018 dan 2019 dengan jumlah -40 jiwa. 

Tabel 15 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kelurahan Kalebajeng 

Kelurahan Kalebajeng 

No Tahun 

Jumlah 

Penduduk Pertambahan 

(jiwa) 
(jiwa) 

1 2011 4014 - 

2 2012 4064 50 

3 2013 4132 68 

4 2014 4260 128 

5 2015 4317 57 

6 2016 4382 65 

7 2017 4442 -60 

8 2018 4500 58 

9 2019 4442 -58 

Rata-Rata 4284 34 

         Sumber : (Gowa B. P., 2019) 

 

 
 

Gambar 21 Grafik Jumlah Pertambahan Penduduk  di 

Kelurahan Kalebajeng 

Sumber : Hasil Olahan Data (Gowa B. P., 2019) 

 

Pada Tabel 15 dan Gambar 21 Grafik di atas menjelaskan bahwa 

pertambahan penduduk di Kelurahan Kalebajeng yang paling tinggi 

berada pada tahun 2013 dan 2014  dengan jumlah pertambahan 128 jiwa 
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Mata Allo Limbung Tubajeng Kalebajeng

3137

1449 1575

2468

dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2018  dan 2019 

dengan jumlah -58 jiwa. 

2) Kepadatan Penduduk  

Hingga akhir tahun 2019 jumlah penduduk di Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng menunjukkan kenaikan angka yang cukup 

signifikan. Hasil catatan registrasi pada Biro Pusat Statistik 

menunjukkan Perkotaan di Kecamatan Bajeng saat ini dihuni penduduk 

kurang lebih 17.305 jiwa, kelurahan yang mempunyai jumlah penduduk 

yang tertinggi berada pada Kelurahan Limbung Dengan jumlah 

penduduk 5072 Jiwa sedangan Kelurahan yang mempunyai jumlah 

penduduk terendah berada pada kelurahan Tubajeng dengan jumlah 

penduduk 2992 jiwa. Angka tersebut memberikan indikator pesatnya 

kegiatan pembangunan yang yang akan berkembang dimasa yang akan 

datang.  Jumlah penduduk Perkotaan di Kecamatan Bajeng dapat dilihat 

pada penjelasan Tabel 16 di bawah ini. 

Tabel 16 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Perkotaan Kecamatan 

Bajeng Tahun 2019 

No Kelurahan/Desa 

Jumlah 

Penduduk 

(Jiwa) 

Luas 

Wilayah 

(Km²) 

Kepadatan 

(Jiwa/Km²) 

1 Mata Allo 4799 1.53 3137 

2 Limbung 5072 3.50 1449 

3 Tubajeng 2992 1.90 1575 

4 Kalebajeng 4442 1.80 2468 

TOTAL 17.305 8.73 8629 
  Sumber : (Gowa B. P., 2019) 
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Gambar 22 Kepadatan Penduduk Perkotaan di Kecamatan Bajeng 

Sumber : Hasil Olahan (Gowa B. P., 2019) 

 

Dari Gambar 22 Grafik di atas, menunjukkan bahwa kepadatan 

penduduk tertinggi berlokasi di Kelurahan Mata Allo sebesar 3137 

jiwa/Km². Sedangkan kepadatan paling rendah berada di Kelurahan 

Limbung  dengan kepadatan penduduk sebesar 1449 jiwa/Km². 

3) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis kelamin 

Pada lokasi penelitian terdapat jumlah penduduk sebanyak 17305 

jiwa di tahun 2019 dengan jumlah penduduk yang paling dominan 

adalah berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 8833jiwa. 

Sedangkan yang paling sedikit adalah jumlah penduduk yang berjenis 

kelamin laki-laki yaitu sebanyak 8472jiwa. dapat dilihat pada penjelasan 

Tabel 17 dan Gambar 23  Grafik di bawah ini. 

 

 

 

 

 

Tabel 17 Jumlah Penduduk di Perkotaan di Kecamatan Bajeng 
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Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 

No. Kelurahan 
Laki-laki 

(jiwa) 

Perempuan 

(jiwa) 

Jumlah 

(jiwa) 

1 Mata Allo 2373 2426 4799 

2 Limbung 2447 2625 5072 

3 Tubajeng 1497 1495 2992 

4 Kalebajeng 2155 2287 4442 

Jumlah 8472 8833 17305 
   Sumber : (Gowa B. P., 2019) 

 

 

 

Gambar 23 Grafik Jumlah Penduduk di Perkotaan di Kecamatan Bajeng Menurut 

Jenis Kelamin  Tahun 2019 

Sumber : Hasil Olahan Data  (Gowa B. P., 2019) 

 

e. Jaringan Jalan 

Sejauh ini jenis infrastruktur yang terdapat pada Perkotaan ini 

hanyalah berupa jaringan jalan, saluran instalasi PDAM, sistem pengairan 

setengah irigasi. Ketidak tersediaan infrastruktur ini merupakan salah satu 

kendala Perkembangan Perkotaan di Kecamatan Bajeng karena perlu 

dikembangkan sistem prasarana terpadu yang disesuaikan sesuai 

kebutuhan penduduk yang akan ditampung. 

Tabel 18 Perkembangan Jaringan Jalan di Perkotaan di Kecamatan 

Mata Allo Limbung Tubajeng Kalebajeng

Laki-laki 1646 1161 1218 2155

Perempuan 1681 1216 1185 2287

Jumlah 3327 2377 2403 4442
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Bajeng Pada Tahun 2010 - 2020 

Kelurahan 

Panjang Jalan ( M ) 

Tahun 

2010 
Tahun 2015 

Tahun 

2020 

Mataallo 7992.92 8992.92 9992.92 

Limbung 8413.87 9413.87 10927.84 

Tubajeng 6603.31 6894.06 7640.44 

Kalebajeng 7418.52 7418.52 7821.81 

Jumlah 30428.62 32719.37 36383.01 

          Sumber :      

• Diolah dari interpretasi foto udara citra Google Earth tahun 2010 2015, dan 2020 

• Survey Lapangan 2020 

  

Dari Tabel 18 penambahan jalan eksisting di Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng dari tahun ketahunnya terus mengalami peningkatan, 

pada tahun 2010 panjang jalan eksisting yang ada 30428.62 m setelah 

berjalanya waktu sampai sekarang tahun 2020 bertambah menjadi 

36383.01 m.  
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Gambar 24 Peta Eksisting Jalan Perkotaan di Kecamatan Bajeng Tahun 2010 



79 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25 Peta Eksisting Jalan Perkotaan di Kecamatan Bajeng Tahun 2015 
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Gambar 26 Peta Eksisting Jalan Perkotaan di Kecamatan Bajeng Tahun 2020
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D. Tinjauan  Umum Kawasan Metropolitan Mamminsata 

Gambaran Umum Kawasan Metropolitan Mamminasata 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2011 tentang Rencana 

Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar, 

yang termasuk Kawasan Perkotaan MAMMINASATA, meliputi 14 (empat 

belas) kecamatan yang terdiri atas: 

• Seluruh wilayah Kota Makassar yang mencakup 14 (empat belas) wilayah 

kecamatan, meliputi Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, 

Kecamatan Manggala, Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo, 

Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Wajo, 

Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Rappocini, 

Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso;  

• Seluruh wilayah Kabupaten Takalar yang mencakup 9 (sembilan) wilayah 

kecamatan, meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan 

Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Polombangkeng 

Selatan, Kecamatan Pattallassang, Kecamatan Polombangkeng Utara, 

Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong, dan Kecamatan 

Galesong Utara;  

• Sebagian wilayah Kabupaten Gowa yang mencakup 11 (sebelas) wilayah 

kecamatan, meliputi Kecamatan Somba Opu, Kecamatan Bontomarannu, 

Kecamatan Pallangga, Kecamatan Bajeng, Kecamatan  
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• Bajeng Barat, Kecamatan Barombong, Kecamatan Manuju, Kecamatan 

Pattallassang, Kecamatan Parangloe, Kecamatan Bontonompo, dan 

Kecamatan Bontonompo Selatan; dan  

• Sebagian wilayah Kabupaten Maros yang mencakup 12 (dua belas) wilayah 

kecamatan, meliputi Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, 

Kecamatan Marusu, Kecamatan Mandai, Kecamatan Moncongloe, 

Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Tanralili, Kecamatan 

Tompobulu, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Simbang, dan 

Kecamatan Cenrana. 

Dari penjelasan tersebut diatas, maka untuk wilayah Kota Makassar dan 

kabupaten Takalar, seluruh wilayah kecamatan yang ada termasuk dalam 

Kawasan Perkotaan Mamminasata, tetapi untuk Kabupaten Maros dan 

Kabupaten Gowa, hanya sebagian wilayah saja yang termasuk dalam lingkup 

Kawasan Mamminasata, yaitu 11 (sebelas) kecamatan dari Kabupaten Gowa 

dan 12 (dua belas) kecamatan dari Kabupaten Maros. Untuk lebih dapat 

menjelaskan tentang gambaran umum kondisi kewilayahan Kawasan Perkotaan 

Mamminasata tersebut, selengkapnya dapat dijelaskan melalui 
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Gambar 27 Peta Kawasan Perkotaan Mamminasata 

        Sumber : RTRW Metropolitan Mamminasata 
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E. Analisis Tingkat Perkembangan  Ruang Fisik Perkotaan di Kecamatan 

Bajeng  

Percepatan pertumbuhan kenampakan fisik kekotaan tidak sama untuk setiap 

bagian luar kota maka, bentuk morfologi kota sangant berfariasi adanya. Dari waktu 

ke waktu bentuk fisik kota selalu mengalami perubahan, sementara itu batas 

administrasi kota relatif sama untuk periode waktu yang lama. Penentuan batas 

administrasi kota tidak lain bermaksud memberikan batas terhadap permasalahan-

permasalahan kota sehingga memudahkan pemecahan-pemecahan persoalan 

politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi dan fisik yang timbul oleh pemerintah 

kota. Oleh karena batas fisik kota selalu berubah setiap saat maka sangat sering 

sekali terlihat bahwa batas fisik kota telah berada jauh di luar batas administrasi 

kota. 

Pada dasarnya Tingkat perkembangan ruang fisik Perkotaan Kecamatan 

Bajeng merupakan fenomena perembetan aktivitas kawasan perkotaan pada 

wilayah peri urban, hal ini merekondisi kota baru diciptakan pada kawasan 

pinggiran diakibatkan oleh perkembangan jumlah penduduk akibat arus urbanisasi 

dan migrasi sehingga berdampak pada ekspansi wilayah perkotaan ke arah wilayah 

pedesaan. Fenomena perubahan pemanfaatan ruang melalui pembangunan fungsi-

fungsi aktivitas perkotaan yang bergerak kearah kawasan pinggiran dalam dimensi 

keruangan wilayah Metropolitan Mamminasata, pada dasarnya terkondisi akibat 

beberapa faktor, yaitu; Pertama, polarisasi fungsi-fungsi aktivitas pusat Kota 

Makassar, akibat keterbatasan lahan. Kedua, nilai dan harga lahan yang cukup 

tinggi pada pusat Kota Makassar, Kota Maros dan Kota Sungguminasa dalam 
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sistem perkotaan Metropolitan Mamminasata. Ketiga, kepadatan penduduk dan 

kepadatan bangunan yang cukup tinggi. Keempat, degradasi kualitas lingkungan 

hidup perkotaan, dan Kelima, tingkat kemacetan angkutan lalulintas yang cukup 

tinggi pada kawasan pusat kota. Kelima faktor tersebut, menjadi determinan 

terhadap perubahan pemanfaatan ruang pada kawasan Pedesaan di Kecamatan 

Bajeng. 

Tingkat perkembangan fungsi ruang perkotaan Kecamatan Bajeng 

berdasarkan arah rencana pemanfaatan ruang Kota Baru Metropolitan Maminasata 

merekondisi terjadinya proses alih fungsi lahan dari lahan agraris ke fungsi non 

agraris. 

Tabel 19 Analisis Tingkat Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan  di 

Kecamatan Bajneg Pada Jumlah Pertambahan  Jalan di  Tahun 2010-2020. 

No. Kelurahan 
Panjang Jalan ( M ) 

Tahun 2010-2015 Tahun2015- 2020 

1 Mataallo 1000 1000 

2 Limbung 1000 1513.97 

3 Tubajeng 290.75 746.38 

4 Kalebajeng  403.29 

Jumlah 2290.75 2290.75 

Sumber: Diolah dari Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020       Tidak Mengalami pertambahan 

 

Berdasarkan Tabel 19 Hasil analisis overlay dengan jumlah panjang jalan 

disetiap tahunya mengalami pertambahan pembangunan jalan di Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng, pada tahun 2010-2015  mengalami pertambahan jalan dengan 

panjang 2290.75 m sedangkan pada tahun 2015-2020 mengalami pertamabahan 

jalan dengan panjang 1663.64 m. dari jumlah penambahan jalan yang ada di 

Perkotaan di Kecamatan Bajeng mencapai 4581,5 m. 

Tabel 20 Analisis Tingkat Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 



86 

 

 

 

Kecamatan Bajneg Pada Jumlah Pertambahan Penggunaan Lahan di Tahun 2010-2015 

Pertamabahan 2010-2015 

No 
Penggunaan Lahan 

(Ha) 

Kelurahan 
Jumlah 

Mataallo Limbung Tubajeng Kalebajeng 

1 Permukiman 0.030 0.035 0.020 0.027 0.112 

2 Pendididkan 0.005 0.005 0.002 0.004 0.016 

3 Perkantoran 0.005 0.005 0.002 0.003 0.015 

4 Peribadatan 0.007 0.004 0.004 0.001 0.016 

5 Kesehatan  0.002  0.001 0.003 

6 Pemakaman  0.004  0.003 0.007 

7 Perdagangan dan  Jasa 0.020 0.500 0.200 0.100 0.820 

8 Lapangan 0.001 0.002  0.001 0.004 

9 Lahan Kosong      

10 Pertanian Lahan Kering      

11 Ladang/Tegal      

12 Sungai      

13 Sawah Irigasi      

14 Semak Belukar      
Sumber: Diolah dari Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020     Tidak Mengalami Pertambahan 

 

Berdasarkan Tabel 20 hasil analisis overlay Tahun 2010-2015 yang dilakukan 

maka dapat diketahui penggunaan lahan yang mengalami perubahan pertambahan 

yaitu perdagangan dan jasa, permukiman, pendidikan, peribadatan, perkantoran, 

pemakaman, lapangan dan kesehatan. Dimana penggunaan lahan yang dominan 

mengalami perubahan Pertambahan Tahun 2010-2015 yaitu Perdagangan dan Jasa 

dimana mengalami pertambahan sebanyak 0.820 Ha.  

 

 

 

 

 

Tabel 21 Analais Tingkat Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 
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Kecmatan Bajeng Pada Jumlah Pengurangan Penggunaan Lahan di Tahun 2010-2015 

Penguragan 2010-2015 

No 

Penggunaan Lahan 

(Ha) 

Kelurahan 
Jumlah 

Mataallo Limbung Tubajeng Kalebajeng 

1 Permukiman      

2 Pendididkan      

3 Perkantoran      

4 Peribadatan      

5 Kesehatan      

6 Pemakaman      

7 Perdagangan dan Jasa      

8 Lapangan      

9 Lahan Kosong  -0.004   -0.004 

10 Pertanian Lahan Kering -0.027 -0.039 -0.004 -0.002 -0.072 

11 Ladang/Tegal -0.005  -0.002 -0.004 -0.011 

12 Sungai -0.005 -0.006   -0.011 

13 Sawah Irigasi -0.031 -0.508 -0.222 -0.134 -0.895 

14 Semak Belukar      
Sumber: Diolah dari Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020    Tidak Mengalami Pengurangan. 

 

Berdasarkan Tabel 21 hasil overlay Tahun 2010-2015 yang dilakukan maka 

dapat diketahui penggunaan lahan yang mengalami perubahan pengurangan yaitu 

sawah irigasi, pertanian lahan kering, lading/tegal, sungai, dan lahang kosong. 

Dimana penggunaan lahan yang dominan mengalami perubahan Pengurangan 

Tahun 2010-2015 yaitu sawah irigasi dimana mengalami pengurangan sebanyak -

0,895 Ha.  
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Tabel 22 Analais Tingkat Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecmatan Bajeng Pada Jumlah Pertambahan Penggunaan Lahan di Tahun 2015-2020 

Pertambahan 2015-2020 

No 
Penggunaan Lahan 

(Ha) 

Kelurahan 
Jumlah 

Mataallo Limbung Tubajeng Kalebajeng 

1 Permukiman 0.100 0.094 0.08 0.074 0.348 

2 Pendididkan 0.006 0.005 0.004 0.005 0.020 

3 Perkantoran 0.006 0.004 0.003 0.002 0.015 

4 Peribadatan 0.008 0.005 0.006 0.003 0.022 

5 Kesehatan  0.003  0.002 0.005 

6 Pemakaman  0.005  0.004 0.009 

7 Perdagangan dan Jasa 0.900 0.500 0.400 0.320 2.120 

8 Lapangan 0.001 0.003  0.002 0.006 

9 Lahan Kosong      

10 

Pertanian Lahan 

Kering      
11 Ladang/Tegal      
12 Sungai      
13 Sawah Irigasi      
14 Semak Belukar      

Sumber: Diolah dari Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020     Tidak Mengalami Pertambahan 

 

Berdasarkan Tabel 22  hasil analisis overlay Tahun 2015-2020 yang dilakukan 

maka dapat diketahui penggunaan lahan yang mengalami perubahan pertambahan 

yaitu perdagangan dan jasa, permukiman, peribadatan, pendidikan, perkantoran, 

pemakaman, lapangan dan kesehatan. Dimana penggunaan lahan yang dominan 

mengalami perubahan Pertambahan Tahun 2015-2020 yaitu perdagangan dan jasa 

di mana mengalami pertambahan sebanyak 2.120 Ha. .  

 

 

 

 

Tabel 23 Analais Tingkat Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 
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Kecmatan Bajeng Pada Jumlah Pengurangan Penggunaan Lahan di Tahun 2015-2020 

Pengurangan 2015-2020 

No 

Penggunaan Lahan 

(Ha) 

Kelurahan 

Jumlah Mata allo Limbung Tubajeng Kalebajeng 

1 Permukiman      

2 Pendididkan      

3 Perkantoran      

4 Peribadatan      

5 Kesehatan    .  

6 Pemakaman      

7 Perdagangan dan Jasa      

8 Lapangan      

9 Lahan Kosong  -0.005  -0.002 -0.007 

10 Pertanian Lahan Kering -0.01 -0.202 -0.2 -0.006 -0.418 

11 Ladang/Tegal -0.006 -0.009 -0.009 -0.005 -0.029 

12 Sungai -0.006 -0.004 0 -0.005 -0.015 

13 Sawah Irigasi -0.999 -0.399 -0.284 -0.394 -2.076 

14 Semak Belukar      
Sumber: Diolah dari Hasil Perhitungan GIS Tahun 2020      Tidak Mengalami Pengurangan. 

 

Berdasarkan Tabel 23 hasil analisis overlay Tahun 2015-2020 yang dilakukan 

maka dapat diketahui penggunaan lahan yang mengalami perubahan pengurangan 

yaitu sawah irigasi, pertanian lahan kering, lading/tegal, sungai dan lahang kosong. 

Dimana penggunaan lahan yang dominan mengalami perubahan Pengurangan 

Tahun 2015-2020 yaitu Sawah Irigasi dimana mengalami pengurangan sebanyak -

2.076 Ha.  

Sementara pemanfaatan lahan bagi kegiatan perkotaan sudah cukup besar. 

Diperkirakan pada masa mendatang akan terjadi pergeseran pola pemanfaatan lahan 

dari pemanfaatan lahan yang di dominasi saat ini oleh kegiatan pertanian menjadi 

pemanfaatan yang berkarakteristik perkotaan. Hal tersebut mengingat bahwa 

jumlah dan besaran komponen-komponen kota akan semakin bertambah seiring 

dengan pertambahan jumlah penduduk dan mengingatnya kebutuhan akan 
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pelayanan. Pergeseran pemanfaatan lahan tersebut akan dimanfaatkan oleh kegiatan 

perkotaan berupa perumahan dan permukiman, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, 

prasarana transportasi dan sebagainya.  

Untuk pertumbuhan dan perkembangan kota tahun-tahun selanjutnya tentu 

saja dibutuhkan ruang bagi pembangunan perumahan dan fasilitas yang dibutuhkan 

sehingga hal ini akan mempengaruhi pola pemanfaatan lahan yang ada. Kebutuhan 

akan ruang menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi lahan. Hal ini mengingat 

bahwa ketersediaan lahan bagi pembangunan sarana prasarana terbatas, sehingga 

kecenderungan perkembangan yang ada memperlihatkan bahwa lahan-lahan 

pertanian di sepanjang jalan akan dimanfaatkan, hal ini tentu saja disesuaikan 

dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah setempat mengingat bahwa lahan 

pertanian yang produktif tidak dapat dimanfaatkan bagi pembangunan sarana dan 

prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.Sarana Pendidikan         b.Sarana Permukiman 
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  c.Sarana Pertanian         d.Sarana Peribadata 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

e.Sarana Pemakaman         f.Sarana Olahraga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g.Sarana Perdagangan dan jasa      h.Sarana Kesehatan 

 
Gambar 28 Penggunaan Lahan Perkotaan Kecamatan Bajeng 

sumber: Hasil survey Lapangan 2020 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 29 Peta Hasil Overlay Penggunaan Lahan Perkotaan Kecamatan Bajeng Tahun 2010-2015 
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Gambar 30 Peta Hasil Overlay Penggunaan Lahan Perkotaan Kecamatan Bajeng Tahun 2015-2020 
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Gambar 31 Peta Hasil Overlay Penggunaan Lahan Perkotaan Kecamatan Bajeng Tahun 2010-2020 
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F. Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan Terhadap Tata 

Ruang Pedesaan di  Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 

Menurut Suworno (2006) Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik 

kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar 

antara +1 s/d -1. Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan 

linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefesien korelasi positif, maka 

kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, 

maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien korelasi negatif, 

maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X 

tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya. Untuk 

memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua 

variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut . 

1. Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik  Perkotaan  Terhadap Tata 

Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng Terhadap Permukiman 

Tabel 24      Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan 

Terhadap Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng Terhadap Permukiman. 

No. 

  

Tahun 

  

Perkotaan 

(Ha) 

Permukiman 

(Ha)       

( Y ) ( X1 ) ( X1Y ) ( X² ) ( Y² ) 

1 2010 378 30428.62 11502018.36 925,900,915 142884 

2 2015 378 30719.37 11611921.86 943,679,693 142884 

3 2020 378 32383.01 12240777.78 1,048,659,337 142884 

Jumlah 1134 93531 35354718 2,918,239,945 428652 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Diketahui: N = 5   ∑𝑥2 = 2,918,239,945 

 

  ∑𝑥 = 93531  (∑𝑥)2 = 8,748,047,961 

∑𝑦 = 1134   ∑𝑦2 = 428652 

∑𝑥 𝑦 = 35354718  (∑𝑦)2 = 1,285,956 

Penyelesaian: 

𝑟 =
𝑁.∑𝑥𝑦 − ∑𝑥 .∑ 𝑦

√[𝑁. ∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑁. ∑𝑦2 − (∑𝑦)2]
 

𝑟 =
5𝑥35354718 − 93531𝑥1134

√[5𝑥2,918,239,945 − 8,748,047,961][5𝑥428652 − 1,285,956]
 

𝑟 = 0.999 

 

Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng terhadap permukiman dimana nilai r adalah 0.999 maka 

menunjukkan sangat kuat atau sangat berpengaruh terhadap permukiman Tata 

Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng. 

2. Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan Terhadap Tata 

Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng Terhadap Jalan 

Tabel 25      Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan 

Terhadap Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng Terhadap Jalan 

No. 

  

Tahun 

  

Perkotaan 

(Ha) 
Jalan (M) 

      

( Y ) ( X2 ) ( X2Y ) ( X² ) ( Y² ) 

1 2010 378 30.173 11405.394 910.409929 142884 

2 2015 378 553.27 209136.06 306107.6929 142884 

3 2020 378 617.798 233527.644 381674.3688 142884 

Jumlah 1134 1201.241 454069.098 688692.4716 428652 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Diketahui: N = 5   ∑𝑥2 = 688692.4716 

 

  ∑𝑥 = 1201.241  (∑𝑥)2 = 1442979.94 

∑𝑦 = 1134   ∑𝑦2 = 428652 

∑𝑥 𝑦 = 454069.098  (∑𝑦)2 = 1285956 

Penyelesaian: 

𝑟 =
𝑁.∑𝑥𝑦 − ∑𝑥 .∑ 𝑦

√[𝑁. ∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑁. ∑𝑦2 − (∑𝑦)2]
 

𝑟 =
5𝑥454069.098 − 1201.241𝑥1134

√[5𝑥688692.4716 − 1442979.94][5𝑥428652 − 1285956]
 

𝑟 = 0.693 

 

Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng terhadap jalan dimana nilai r adalah 0.693 maka 

menunjukkan kuat atau berpengaruh terhadap jalan Tata Ruang Pedesaan di 

Kecamatan Bajeng.  

3. Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan Terhadap Tata 

Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng Terhadap Fasilitas Umum 

Tabel 26     Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan 

Terhadap Tata Ruang Pedesaan di Kecamtan Bajeng Terhadap Fasilitas umum  

No. 

  

Tahun 

  

Perkotaan 

(Ha) 

Fasilitas 

Umum (Ha) 
      

( Y ) ( X3 ) ( X3Y ) ( X² ) ( Y² ) 

1 2010 378 4.212 1592.136 17.740944 142884 

2 2015 378 15.391 5817.798 236.882881 142884 

3 2020 378 19.345 7312.41 374.229025 142884 

Jumlah 1134 38.948 14722.344 628.85285 428652 
Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Diketahui: N = 5   ∑𝑥2 = 628.85285 

 

  ∑𝑥 = 38.948  (∑𝑥)2 = 1516.946704 

∑𝑦 = 1134   ∑𝑦2 = 428652 

∑𝑥 𝑦 = 14722.344  (∑𝑦)2 = 1285956 

Penyelesaian: 

𝑟 =
𝑁.∑𝑥𝑦 − ∑𝑥 .∑ 𝑦

√[𝑁. ∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑁. ∑𝑦2 − (∑𝑦)2]
 

𝑟 =
5𝑥14722.344 − 38.948𝑥1134

√[5𝑥628.85285 − 1516.946704][5𝑥428652 − 1285956]
 

        𝑟 = 0.788 

 

Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng terhadap fasilitas umum dimana nilai r adalah 0.788 maka 

menunjukkan kuat atau berpengaruh terhadap fasilitas umum Tata Ruang 

Pedesaan di Kecamatan Bajeng. 

4. Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan Terhadap Tata 

Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng Terhadap Komersial 

Tabel 27      Analisis Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan 

Terhadap Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng Terhadap Komersial 

No.  Tahun 

Perkotaan 

(Ha) 

komersial 

(Ha)       

( Y ) ( X4 ) ( X4Y ) ( X² ) ( Y² ) 

1 2010 378 30.173 11405.394 910.409929 142884 

2 2015 378 32.851 12417.678 1079.188201 142884 

3 2020 378 40.503 15310.134 1640.493009 142884 

Jumlah 1134 103.527 39133.206 3630.091139 428652 

Sumber: Hasil Analisis, 2020 
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Diketahui: N = 5   ∑𝑥2 = 3630.091139 

 

  ∑𝑥 = 103.527  (∑𝑥)2 = 10717.83973 

∑𝑦 = 1134   ∑𝑦2 = 428652 

∑𝑥 𝑦 = 39133.206  (∑𝑦)2 = 1285956 

Penyelesaian: 

𝑟 =
𝑁.∑𝑥𝑦 − ∑𝑥 .∑ 𝑦

√[𝑁. ∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑁. ∑𝑦2 − (∑𝑦)2]
 

𝑟 =
5𝑥39133.206 − 103.527𝑥1134

√[5𝑥3630.091139 − 10717.83973][5𝑥428652 − 1285956]
 

𝑟 = 0.980 

 

Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng terhadap komersial dimana nilai r adalah 0.980 maka 

menunjukkan Sangat Kuat atau sangat berpengaruh terhadap komersial Tata 

Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng. 

5. Rekapitulasi Hasil Uji Korelasi 

Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan 

Terhadap Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng ada empat variabel yang 

digunakan yaitu 

a. Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng terhadap permukiman dimana nilai r adalah 0.999 maka 

menunjukkan sangat kuat atau sangat pengaruh terhadap permukiman Tata 

Ruang Pedesaan Kecamatan Bajeng. 
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b. Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecamatan terhadap jalan dimana nilai r adalah 0.693 maka menunjukkan 

hasil korelasi kuat atau berpengaruh terhap Perkembangan jalan Tata Ruang 

Pedesaan Kecamatan Bajeng.  

c. Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng terhadap fasilitas umum dimana nilai r adalah 0.788 

maka menunjukkan hasil korelasi kuat atau berpengaruh terhadap  

perkembangan fasilitas umum Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng. 

d. Dari hasil analisis uji korelasi Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng terhadap komersial dimana nilai r adalah 0.980 maka 

menunjukkan hasil korelasi sangat kuat atau sangat berpengaruh terhadap 

Komersial Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan Bajeng. 

Tabel 28      Rekapitulasi Hasil Analisis Koefisien Tingkat Korelasi 

Variabel Yang Bepengaruh 

No Variabel 

Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik Perkotaan 

Terhadap Tata Ruang Pedesaan di Kecamatan 

Bajeng 

Sangat 

Rendah 

(0,00 – 

0,199) 

Rendah 

(0,200 -

0,399) 

Sedang 

(0,400 – 

0,599) 

Kuat 

(0,600 

– 

0,799) 

Sangat 

Kuat 

(0,800 – 

1,000) 

1 Jumlah 

Permukiman 
- - - - 0.999 

2 Panjang  jalan - - - 0.693 - 

3 Jumlah 

Fasilitas 

Umum 

- - - 0.788 - 

4 Komersial - - - - 0.980 
        Sumber: Hasil Analisis, 2020 

 

Dari Tabel 28 Dari hasil analisis koefisien tingkat korelasi variabel yang 

berpengaruh yang telah dilakukan peneliti, pengaruh perkembangan ruang fisik 



101 

 

 

 

perkotaan terhadap tata ruang pedesaan di Kecamatan Bajeng memberikan 

pengaruh besar terhadap semua variabel penelitian, untuk variabel dengan pengaruh 

kuat yaitu  Prasarana dan Fasilitas Umum dengan nilai korelasi 0,693 dan 0,788, 

sedangkan pengaruh kategori sangat kuat yaitu permukiman dan komersial 

dengan nilai korelasi 0.999 dan 0.980. 
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Gambar 32 Peta Zonasi Kecamatan Bajeng 
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G. Konsep Perkembangan Perkotaan Bajeng 

1. Ketentuan dan Persyaratan Teknik Bangunan Gedung 

Persyaratan teknis Bangunan Gedung beserta Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum disesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang dijadikan 

acuan adalah sebagai berikut: 

a.  Keteraturan Bangunan 

Komponen keteraturan bangunan meliputi: 

1) Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal  

GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan 

terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) 

sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, 

atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan 

terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa 

bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi 

listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line). 

2) Tinggi Bangunan  

Tinggi bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, 

yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian 

atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang 

tertinggi. 

 

3) Jarak Bebas Antar bangunan 
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Jarak bebas antarbangunan adalah jarak yang terkecil, diukur di antara 

permukaan-permukaan denah dari bangunan-bangunan atau jarak antara 

dinding terluar yang berhadapan antara dua bangunan. 

4) Tampilan Bangunan 

Tampilan bangunan adalah ketentuan rancangan bangunan yang 

ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan arsitektur yang 

berlaku, keindahan dan keserasian bangunan dengan lingkungan 

sekitarnya. 

5) Penataan Bangunan 

• Pengaturan blok, yaitu perencanaan pembagian lahan dalam 

kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak 

lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu.  

• Pengaturan kaveling dalam blok, yaitu perencanaan pembagian 

lahan dalam blok menjadi sejumlah kaveling/petak lahan dengan 

ukuran, bentuk, pengelompokan dan konfigurasi tertentu. 

• Pengaturan bangunan dalam kaveling, yaitu perencanaan 

pengaturan massa bangunan dalam blok/kaveling. 

6) Identifikasi Lingkungan 

• karakter bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik 

bangunan untuk mengarahkan atau memberi tanda pengenal suatu 

lingkungan/bangunan, sehingga pengguna dapat mengenali karakter 

lingkungan yang dikunjunginya.  
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• penanda identitas bangunan, yaitu pengolahan elemen–elemen fisik 

bangunan/lingkungan untuk mempertegas identitas atau penamaan 

suatu bangunan sehingga pengguna dapat mengenali bangunan yang 

menjadi tujuannya. 

• Tata kegiatan, yaitu pengolahan secara terintegrasi seluruh aktivitas 

informal sebagai pendukung dari aktivitas formal yang diwadahi 

dalam ruang/bangunan, untuk menghidupkan interaksi sosial dan 

para pemakainya. 

7) Orientasi Lingkungan  

• Tata informasi, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan untuk 

menjelaskan berbagai informasi/petunjuk mengenai tempat tersebut, 

sehingga memudahkan pemakai mengenali lokasi dirinya terhadap 

lingkungannya.  

• Tata rambu pengarah, yaitu pengolahan elemen fisik di lingkungan 

untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan berorientasi baik 

menuju maupun dari bangunan atau pun area tujuannya. 

8) Wajah Jalan 

• Penampang jalan dan bangunan 

• Perabot jalan 

• Jalur dan ruang bagi pejalan kaki 

• Lemen papan reklame 
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Gambar 33 Ilustrasi Keteraturan Bangunan 

b.  Tingkat Kepadatan Bangunan 

         Komponen kepadatan bangunan meliputi  

• KDB, yaitu angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai 

dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lahan yang 

dikuasai.  

• KLB, yaitu angka persentase perbandingan antara jumlah seluruh 

lantai bangunan gedung yang dapat dibangun dengan luas lhan yang 

dikuasai. 

 

Gambar 34 Ilustrasi KDB dan KLB 
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c.  Persyaratan Teknis Bangunan Gedung 

Komponen persyaratan teknis bangunan meliputi : 

1) Pengendalian Dampak Lingkungan Untuk Bangunan Gedung Tertentu 

bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting 

terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya di luar bangunan rumah 

tinggal tunggal dan deret. Elemen pengendalian dampak lingkungan 

adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan Upaya 

Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkugan 

(UKL/UPL) 

• AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 

dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang 

diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.  

• UKL/UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha 

dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan 

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

2) Pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air 

dan/atau prasarana/sarana umum yang dibangun dengan memperhatikan 

kesesuaian lokasi, dampak bangunan terhadap lingkungan, 

mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan 

kemudahan bagi pengguna bangunan, dan memiliki perizinan.  

3) Persyaratan Keselamatan 
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• Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan 

meliputi persyaratan struktur Bangunan Gedung, pembebanan pada 

Bangunan Gedung, struktur atas Bangunan Gedung, struktur bawah 

Bangunan Gedung, pondasi langsung, pondasi dalam, keselamatan 

struktur, keruntuhan struktur dan persyaratan bahan.  

• Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya 

kebakaran meliputi sistem proteksi aktif (di luar rumah tinggal 

tunggal dan rumah deret), sistem proteksi pasif (di luar rumah 

tinggal tunggal dan rumah deret), persyaratan jalan ke luar dan 

aksesibilitas untuk pemadaman kebakaran, persyaratan pencahayaan 

darurat, tanda arah ke luar dan sistem peringatan bahaya, persyaratan 

komunikasi dalam Bangunan Gedung, persyaratan instalasi bahan 

bakar gas dan manajemen penanggulangan kebakaran.  

• Persyaratan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir 

meliputi persyaratan instalasi proteksi petir dan persyaratan sistem 

kelistrikan.  

 

 

 

 

Gambar 35 Ilustrasi Aspek Keselamatan Bangunan 

4) Persyaratan Kesehatan 
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• Sistem penghawaan berupa ventilasi alami dan/atau ventilasi 

mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.  

• Pencahayaan berupa sistem pencahayaan alami dan/atau buatan 

dan/atau pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya 

• Sanitasi dan penggunaan bahan bangunan berupa sistem air minum 

dalam Bangunan Gedung, sistem pengolahan dan pembuangan air 

limbah/kotor, persyaratan instalasi gas medik (untuk sarana medik), 

persyaratan penyaluran air hujan, persyaratan fasilitasi sanitasi 

dalam Bangunan Gedung (saluran pembuangan air kotor, tempat 

sampah, penampungan sampah dan/atau pengolahan sampah).  

 

Gambar 36 Ilustrasi Sanitasi dalam Kaveling Rumah 

5) Persyaratan Kenyamanan 

• Kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang merupakan 

tingkat kenyamanan yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak 

ruang serta sirkulasi antarruang yang memberikan kenyamanan 

bergerak dalam ruangan. 
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• Kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat 

kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan kelembaban di 

dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung. 

• Kenyamanan pandangan merupakan kondisi dari hak pribadi 

pengguna yang di dalam melaksanakan kegiatannya di dalam 

gedung tidak terganggu Bangunan Gedung lain di sekitarnya. 

• Kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan merupakan 

tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh satu keadaan yang tidak 

mengakibatkan pengguna dan fungsi Bangunan Gedung terganggu 

oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul dari dalam Bangunan 

Gedung maupun lingkungannya.  

 

Gambar 37 Ilustrasi Kenyamanan dalam Bangunan 

6) Persyaratan Kemudahan 

• kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam Bangunan Gedung 

tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman dan 

nyaman termasuk penyandang disabilitas anak-anak, ibu hamil dan 

lanjut usia. 
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• kelengkapan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan Bangunan 

Gedung yaitu sarana hubungan vertikal antar lantai yang memadai 

untuk terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung berupa tangga, 

ram, lift, tangga berjalan (eskalator) atau lantai berjalan (travelator).  

 

Gambar 38 Ilustrasi Aspek Kemudahan Bangunan 

2. Ketentuan dan Persyaratan Teknis Jalan Lingkungan 

Komponen jalan Lingkungan meliputi : 

a. Cakupan Pelayanan 

1) Perlunya keterhubungan antar perumahan dalam lingkup permukiman 

skala wilayah. 

• Jalan lingkungan sekunder bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) 

atau lebih. 

• Jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan 

bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih.  

2) Perlunya keterhubungan antar persil dalam perumahan dalam skala 

kawasan 

• Jalan Lingkungan I, merupakan penghubung antara pusat 

perumahan dengan pusat lingkungan I, atau pusat lingkungan I 
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dengan pusat lingkungan I dan akses menuju jalan Lokal Sekunder 

III.  

• Jalan Lingkungan II, merupakan penghubung antara pusat 

lingkungan I dengan pusat lingkungan II, atau pusat lingkungan II 

dengan pusat lingkungan II dan akses menuju jalan lingkungan I 

yang lebih tinggi tingkat hirarkinya.  

  

Gambar 39 Ilustrasi Jaringan Jalan Lingkungan 

3. Ketentuan dan Persyaratan Teknis Drainase Lingkungan 

Penyediaan jaringan drainase adalah untuk mengelola atau 

mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak 

menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta 

bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup. Yang disebut genangan adalah 

terendamnya suatu kawasan lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan lebih 

dari 2 kali setahun). Komponen Drainase Lingkungan meliputi: 

 

 

a. Sistem Drainase yang Terbentuk 
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1) Sistem drainase utama adalah jaringan saluran drainase primer, 

sekunder, tersier beserta bangunan pelengkapnya yang melayani 

kepentingan sebagian besar masyarakat. pengelolaan/pengendalian 

banjir merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota. 

2) Sistem sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu 

kawasan kota tertentu seperti komplek, areal pasar, perkantoran, areal 

industri dan komersial.  

 

Gambar 40 Ilustrasi Sistem Drainase 

b. Sarana Drainase 

1) Sarana Drainase adalah bangunan pelengkap yang merupakan bangunan 

yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar 

aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan 

tersebut. 

 

 

 

• Gorong-Gorong 
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Gambar 41 Ilustrasi Gorong-gorong 

4. Ketentuan Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Persampahan 

Komponen pengelolaan Persampahan meliputi : 

a. Sistem Pengolahan Persampahan yang Saling Terintegrasi 

1) Pemilihan  

Sistem pemilahan adalah kegiatan pengelompokan sampah menjadi 

paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: 

• sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta 

limbah bahan berbahaya dan beracun  

• sampah yang mudah terurai  

• sampah yang dapat digunakan kembali  

• sampah yang dapat didaur ulang  

• sampah lainnya  

2) Pengumpulan 

Sistem pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan 

sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. 

 

3) Pengangkutan 
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Sistem pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber 

atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan 

bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah. 

4) Pengolahan 

Sistem pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, 

dan/atau jumlah sampah. 

5) Pemrosesan Akhir 

Sistem pemrosesan akhir adalah kegiatan mengembalikan sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 

secara aman. 

 

Gambar 42     Ilustrasi Sistem Persampahan 

b. Prasarana dan Sarana Pengolahan Sampah 

1) Sarana Pemilihan 

• Kantong Sampah 

• Bak Sampah 
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Gambar 43    Ilustrasi Bak Sampah  

• Kontainer Sampah 

 

Gambar 44    Ilustrasi Kontainer Sampah 

2) Sarana dan Prasarana pengumpulan 

• Gerobak Sampah 

 

Gambar 45      Ilustrasi Gerobak Sampah 
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• Motor Sampah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 46      Ilustrasi Motor Pengangkut Sampah 

• Mobil Bak Sampah 

 

          Gambar 47       Ilustrasi Mobil Bak Sampah 

• Perahu / Sampah-Sampah 

 

 Gambar 48      Ilustrasi Perahu Pengangkut Sampah  
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• Tempat Penampunagan Sementara (TPS) 

Gambar 49      Ilustrasi TPS 

3) Sarana Pengangkutan 

• Dump Truck 

 

  Gambar 50      Ilustrasi Dump Truc 

• Armroll Truck 
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                Gambar 51     Ilustrasi Armroll Truck 

• Compactor Truck 

 

              Gambar 52      Ilustrasi Compactor Truck  

• Trailer Truck 

 

                 Gambar 53     Ilustrasi Trailer Truck  

4) Prasarana Pengolahan 

• Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R) 

 

Gambar 54      Ilustrasi Ruang Dalam TPS 3R 
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• Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 

 

                               Gambar 55       Ilustrasi Ruang Dalam TPST 

• Stasiun Peralihan Antara (SPA) jika lokasi TPA jauhnya lebih dari 

25 km dari pusat permukiman. 

 

  Gambar 56       Ilustrasi Kebutuhan Ruang pada SPA  

5) Prasarana Pemrosesan Akhir, yaitu TPA dengan sistem Sanitarry 

Landfill, Controlled Landfill, dan TPA dengan menggunakan teknologi 

ramah lingkungan. 

 



121 

 

 

 

Gambar 57     Ilustrasi TPA Sanitary Landfill  

H. Analisis Ayat dan Hadist Terkait Pengaruh Perkembangan Ruang Fisik 

Perkotaan Terhadap Tata Ruang Fisik Pedesaan 

Bagi umat Islam al-Qur’an dan Sunnah adalah landasan berpijak dalam 

mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Sehingga kedua pijakan tersebut wajib 

digunakan dalam mengatur segala aspek kehidupan, baik pribadi, keluarga, 

lingkungan maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap muslim 

yakin hanya dengan kedua pijakan tersebut, kehidupan yang sejahtera, aman dan 

sentosa serta barokah dari Allah bisa dicapai. 

Demikian halnya dalam pengembangan kota dan lingkungan al-Qur’an dan 

Sunnah menjadi acuannya dalam merencanakan penataan fasilitas-fasilitas dan 

penunjang-penunjangnya. Kota Islami adalah kota yang mengikuti petunjuk al-

Qur’an dan Sunah. Wujudnya adalah kota yang direncanakan pada jaman keemasan 

Islam seperti Bagdad di Irak, Cordova serta Granada dengan istana Al Hambranya 

di Andalusia atau Spanyol dan Isfahan di Iran. Pada jaman itu, masjid menjadi pusat 

kota dan bangunan publik melingkari masjid.  

Lokasinya strategis dan dapat dicapai dari semua arah. Ruang terbuka untuk 

sosial merupakan sebuah kewajiban, serta hijab dalam pembedaan fasilitas pria dan 

wanita. Bebas banjir dan saluran air bersih dijamin lancar dan aliran air kotor terjaga 

sehingga tidak menimbulkan bau dan bebas dari sampah. Dari penjelasan kota-kota 

tersebut dihasilkan beberapa kesamaan sebagai ketentuan yang bisa ditarik sebagai 

acuan atau dasar dalam merencanakan kota Islami. (Aksa, 2013) 
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Konsep kota Islami saat ini lebih ditekankan pada ruang sosial, ruang dimana 

manusia dapat saling berinteraksi. Ketika telaah ditarik lagi ke dalam skala yang 

lebih sempit, seperti pada pusat kota-kota Isfahan dan Kufa di Iran, ternyata proses 

pembentukan ruang-ruang sosial itu kembali berulang, bahkan sampai pada skala 

yang paling kecil yaitu pemukiman. Kota-kota Islami tertata rapi, dengan saluran 

sanitasi pembuang najis di bawah tanah serta jalan-jalan luas yang bersih dan diberi 

penerangan pada malam hari.  

Kota-kota Islami juga memiliki karakteristik sesuai dengan pola- pola dan 

mekanisme penduduknya dalam mengelola alam dan sumberdaya alam. Kota Islam 

tertua, adalah kota yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, yang dengan missi 

kerasulannya, membentuk dan membangun kota atas dasar konsep ummah dalam 

tata ukhuwah Islamiyah. Etnisitas penduduk kota-kota Islam juga semakin 

beragam, akibat meningkatnya aktivitas perdagangan regional mau pun 

internasional. (Aksa, 2013) 

Adapun Ayat yang mengatakan bahwa kita tidak boleh merusak bumi  dengan 

pembangunan yang tidak relevan sebab pembangunan yang secara tidak langsung 

terjadi akibat adanya kerusakan Alam sudah tercakup dalam Al-Quran dalam  Q.S. 

ar Rum/30:41-42 berikut dengan bacaan yang benar 

⧫⬧       

⬧⧫◆  ☺  ⧫   

  ⬧  ◆➔⧫ 

  ❑➔  ➔⬧  

⧫❑➔⧫      ➔     

  →⬧    ⧫ 

➔⧫⧫  ⧫    ⬧    ⧫ 

➔⬧  ⧫✓     
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Terjemahnya : 

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 

tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah: 

"Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan 

orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang 

mempersekutukan (Allah)." (Al-Mujamma', 1971) 

 

❖ Menurut tafsir al mu'tabar 

Q.S. ar Rum/30:41 menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi tidak lain 

karena ulah manusia itu sendiri yaitu melakukan peperangan di luar 

koridoridor syariat Allah. dalam peperangan itu manusia membunuh 

manusia yang oleh Allah dilindungi hak hidupnya, bahkan merusak segala 

tatanan alam yang ada. Sedangkan, 

Q.S. ar Rum/30:42 menekankan pentingnya kajian sejarah tentangnya 

perilaku umat-umat terdahulu untuk menjadi pelajaran bagi generasi di 

belakangnya. 

❖ Menururt tafsir kontemporer 

Q.S. ar Rum/30:41 - 42 bisa menjadi dalil tentang kewajiban tentang 

melestarikan lingkungan hidup, sebab terjadinya berbagai macam bencana 

juga karena ulah manusia yang mengeksploitasi alam tanpa di imbangi 

dengan upaya pelestarian. 

Terlebih dahulu dalam Q.S. ar Rum/30:40 telah disebutkan bahwa perilaku 

orang-orang musyrik tidak ada lain adalah bertuhan ganda. perbuatan syirik ini di 

tuding oleh Allah salah satu faktor utama timbulnya kerusakan di muka bumi. maka 

kedua ayat di atas (Q.S. ar Rum/30:41 - 42) lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak 

sedikit manusia dari kalangan bangsa-bangsa terdahulu menginjak-injak hukum 
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allah dengan malakukan berbagai bentuk perbuatan maksiat. di kalangan mereka 

telah merajalela kezaliman dan keserakahan, yang kuat merampas hak-hak kaum 

lemah. karena itu, kepada mereka allah tumpahkan azabnya tanpa satu pun manusia 

yang mampu mengelaknya. (Shibab, 2003). 

Konsep perencanaan tata ruang di dalam Islam sudah lama terkonsep dengan 

baik terbukti bahwa adanya bangunan bernuansa Islam misalnya di Mesjib Besar 

Limbung terdapat situs Masjid tua di Kelurahan Limbung Kawasan Perkotaan di 

Kecamatan Bajeng artinya hasil karya Islam tersebut telah menjadi sejarah dunia. 

Sehingga sebagai generasi penerus senantiasa untuk tetap berpegang teguh kepada 

ajaran Islam tentunya dalam kontek penataan ruang. (Aksa, 2013) 

Selama ini masih banyak kita temui penataan ruang dalam rangka 

mempercantik estetika ruang dengan menggunakan patung-patung, padahal dalam 

Islam pembuatan patung dilarang oleh Allah, sebagai Hadist Rasullullah ”Barang 

siapa membuat patung maka sesungguhnya Allah akan menyiksanya sehingga ia 

memberi nyawa pada patung untuk selama-lamanya” (HR. Bukhari no.5954 dan 

Muslim no.2107)  

Pembangunan tata ruang setidaknya memperhatikan pula akan kondisi sosial 

masyarakat, kelestarian alam, dan aturan-aturan yang berlaku suatu contoh: 

Pembangunan tata ruang yang telah melanggar aturan, misalnya alih fungsi lahan, 

exploitasi sumber daya alam serta pembangunan kota yang keluar dari nilai-nilai 

Islam misalnya : Merebaknya gemerlapan kehidupan kota yang tidak Islami dengan 

adanya Lokalisasi PSK, lokalisasi para banci, night club, diskotik, karaoke 

terselubung perjudian, pijat plus yang sebenarnya adalah panti mesum,  dengan 
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adanya beberapa tempat lokalisasi dengan fasilitas-fasilitas seperti itu suasana kota 

semakin buram, runyam karena telah keluar jauh sekali dari tatanan nilai-nilai 

Islam. Firman Allah dalam Q.S. al-A’raf/7:56 sebagai berikut 

◆  ➔      ➔⧫ 

⬧◼  ◼❑◆  ❑ 

➔☺⬧◆      ◆❑◆    ⬧ 

 ⧫✓⬧☺     

Terjemahnya : 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi sesudah perbaikannya dan 

berdoalah kepada-Nya dalam keadaan takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat 

Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Al-Mujamma', 1971) 

 

Menurut M. Quraish Shibab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan ayat ini 

melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan 

batas. Alam raya telah diciptakan oleh Allah SWT, dalam keadaan yang sangat 

harmonis, serasi dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya 

baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. (Shibab, 

2003) 

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus 

para nabi untuk melurusakan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam 

masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi 

mereka, dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. (Shibab, 2003) 

Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum 

diperbaiki atau pada saat dia buruk. Karena itu ayat ini secara tegas 

menggarisbawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan 

atau merusak yang baik juga amat tercela. (Shibab, 2003) 
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Selama ini masyarakat banyak merusak lingkungan sehingga permasalahan 

tata ruang kota semakin komplek. Begitu banyak permasalahan tata ruang kota yang 

semakin komplek misalnya terjadinya alih fungsi lahan, hutan lindung djadikan 

lahan produktif, pantai direklamasi menancapkan bangunan diatasnya, lahan retensi 

(resap air) dijadikan perumahan, bukit/gunung di kepras dijadikan perumahan dan 

permukiman, rusaknya DAS (Daerah Aliran Sungai), kawasan pendidikan 

dijadikan kawasan bisnis, kawasan pariwisara dijadikan kawasan mesum, 

pembangunan gedung dipusat kota yang tidak mengindahkan estetika lingkungan, 

kebijakan  pemerintah yang melanggar tata ruang dan penggundulan hutan dimana-

mana.  

Kita sering melihat bencana dan kerusakan-kerusakan di suatu wilayah, 

daerah maupun kawasan yang telah ingkar apa yang diberikan oleh Allah. Kita 

dapat melihat bencana yang terjadi selama ini merupakan bentuk dari peringatan 

Allah SWT kepada manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan jangan ada yang 

mengekploitasi dan menyalahgunakannya. 

Kedepan dan saat ini yang sudah terjadi bencana, kerusakan problem sosial, 

budaya, ekonomi, politik dan tata ruang, perlu ada sebuah renungan kepada pejabat 

publik pemegang kekuasaan yang seharusnya lebih berhati-hati dalam setiap 

pengambilan keputusan. dalam ajaran Islam siapa yang mengerjakan baik maka 

kelak hidupnya akan bermanfaat, tetapi apabila siapa yang curang, serakah maka 

kelak akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Balasan yang sifatnya kecil 

hingga balasan yang manusia tidak bisa memperhitungkan, kerusakan material dan 



127 

 

 

 

kematian yang dasyat.. Jika secara hukum tidak bisa membuat mereka jera maka 

balasan dari Allah SWT lah yang akan membuat mereka jera. wallahu alam. 
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BAB V 

 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan di Perkembangan 

Ruang Fisik Perkotaan Terhadap Tata Ruang Fisik Pedesaan di Kecamatan Bajeng 

untuk menjawab tujuan dari penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Berdasarkan hasil analisis overlay, tingkat Perkembangan Ruang Fisik 

Perkotaan Kecamatan Bajeng dari tahun 2010-2020 mengalami peningkatan 

dibeberapa jenis penggunaan lahan yang cukup pesat seperti panjang jalan, 

perdagangan dan jasa, permukiman, peribadatan, pendidikan, perkantoran, 

pemakaman, lapangan dan kesehatan. 

2. Perkembangan ruang fisik perkotaan Kecamatan Bajeng, bila dilakukan analisis 

korelasi maka pengaruh  perkembangan ruang fisik perkotaan terhadap tata 

ruang pedesaan di Kecamatan Bajeng memberikan  pengaruh besar terhadap 

semua variabel penelitian, untuk variabel dengan pengaruh kuat yaitu  

prasarana dan fasilitas umum dengan nilai korelasi 0,693 dan 0,788, 

sedangkan pengaruh kategori sangat kuat yaitu permukiman dan komersial 

dengan nilai korelasi 0.999 dan 0.980. 
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B. Saran 

Mengacu pada hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dapat diajukan 

saran-saran sebagai berikut. 

1. Dengan berkembangnya perkotaan di Kecamatan Bajeng yang pesat dan telah 

ditentukan sebagai lokasi perkotaan, pemerintah perlu memperhatikan 

pembangunan terutama pada sektor lahan permukiman, komersial, prasarana 

dan fasilitas umum yang memiliki pengaruh yang kuat-sangat kuat, namun tidak 

menutup kemungkinan pemerintah tentu harus tetap memperhatikan aspek 

lainnya guna menciptakan perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan, 

pemerintah daerah setempat kiranya perlu juga memperhatikan lahan-lahan 

yang cocok bagi pengembangan agar tetap berpedoman pada arah dan kebijakan 

tata ruang yang telah ada.  

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini bukan hanya 

pengaruh perkembangan kawasan Perkotaan di Kecamatan Bajeng tetapi perlu 

kajian yang lebih mendalam, dalam aspek ruang fisik pedesaan. Kemudian 

dapat dilanjutkan  penelitian tentang pengaruh perkembangan kawasan 

terhadap sosial ekonomi masyarakat pada Perkotaan  yang ada di Kecamatan 

Bajeng.    
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