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SILABUS 
RENCANA PEMBELAJARAN SATU SEMESTER 

1. Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
2. Nomor Kode : GE0151 
3. Program Studi : Geografi 
4. Jurusan : Geografi 
5. Fakultas : Fakultas llmu Sosial 
6. Dosen Pengampu : Ahyuni, S.T.,M.Si/4332 

I A. Sinopsis : Mata kuliah ini memberikan pengetahuan dasar tentang cara 
menganalisis wilayah berdasarkan kondisi sumber daya lahan dan struktur 
ruang (fisik), sosial (penduduk) dan ekonomi dengan menggunakan teknik 

I analisis yang terkait. 

I 6. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 
1. Mampu Mendeskripsikan konsep wilayah 
2. Mengetahui konsep-konsep pembangunan yang terkait dengan wilayah 
3. Mengetahui alat analisis wilayah dalam aspek fisik, ekonomi dan 

kependudukan yang akan membentuk pola ruang v~ilayah 
4. Menerapkan alat analisis tersebut pada wilayah baik pada wilayah formal 

maupun fungsional 
5. Mampu mengkategori wilayah berdasarkan aspek yang dianalisis 
6. Mampu mengkaitkan gejala-gejala yang telah disimpulkan dari hasil 

I 
I analisis (generalisasi) 

i 7. Mampu membuat rekomendasi untuk perencanaan wilayat? 

C. Prasyarat : telah mengambil mata kuliah yang terkait dengan fisik, sosial dan 
ekonomi, geografi desa kota, dan geografi pembangunan 



I D. Matriks Pembelajaran 
I 

dari berbagai sumber 
II. I 1. Mengetahui jenis-jenis 

Minggu 
ke 
I 

kawasan rawan bencana 
2. Mengetahui metode analisis 

setiap jenis dan datalpeta 
yang dibutuhkan untuk 
analisis kawasan rawan 
bencana 

3. Memberikan contoh langkah- 
langkah analisis kawasan 
rawan bencana 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 

1. memahami pengertian 
analisis wilayah 

2. mengetahui kegunaan 
analisis wilayah 

3. mengetahui konsep wilayah 

PENGALAMAN BELAJAR I MATERI I STRATEGIIMODEL 

Ill. 

IV. 

PEMBELAJARAN 
Memahami 
perkuliahan, 'keterkaitan 
bidang ilmu, dan hasil Mahasiswa mulai 

mengurus surat ijin 
mengetahui administrasi untuk mencari data 

1. Pemahaman pengertian 
kesesuaian dan kemampuan 
lahan 

2. Mengetahui metode analisis 
kesesuaian dan kemampuan 
lahan serta datalpeta yang 
dibutuhkan 

3. Membenkan contoh kasus 
langkah-langkah analisis 
kesesuaian dan kemampuan 
lahan 

1 .Mengetahui cara deliniasi 
DAS 

2.Mengetahui metode analisis 

permintaan data instansi 
Presentasi, 
mengungkapkan 
pendapat, memahami 
proses deliniasi kawasan 
rawan bencana. 
Mengetahui sumber data 
sekunder 

Analisis 
kawasan rawan 
bencana 

Membaca buku, 
Diskusi , dan 
ceramah 
Menyebarkan surat 
ke instansi 

Presentasi, 
mengungkapkan 
pendapat, memahami 
proses deliniasi 
kesesuaian dan 
kemampuan lahan. 
Mengetahui ketersediaan 
data sekunder. 

Kesesuaian 
dan 
kemampuan 
lahan 

Membaca buku, 
Diskusi , dan 
ceramah 
Dosen Mencek 
perkembangan 
perolehan data 

Presentasi, 
mengungkapkan Diskusi , dan 
pendapat, memahami 

Dosen Mencek 

Non test 
beru pa 
laporanlmak 
alah 
keaktifan 
diskusi 

berupa 
laporanlmak 
alah 
keaktifan 
diskusi 

Non test 5,7, 10, 21 
berupa 
laporantmak 



Minggu 
ke 

V 

VI. 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 

3.Memberikan contoh analisis 
kekritisan DAS pada sebuah 
peta topografi 

4.Mengetahui cara analisis 
daya dukung 

- 

1. Pemahaman pengertian 
permukiman dan perkotaan 

2.Mengetahui tata cara analisis 
sistem kota 

3.Memberikan contoh analisis 
sistem kota dan ketersedian 
sarana prasarana 

4.Memberikan contoh analisis 
jangkauan pelayanan sarana 
dan prasarana dasar 

1. Memahami pengertian 
analisis ekonomi wilayah dan 
sumber daya alam. 

2.Mengetahui tata cara analisis 
ekonomi wilayah dan sumber 
daya alam 

3. Mengetahui kebutuhan data 
dan peta peta-peta untuk 
analisis ekonomi wilayah dan 
sum ber daya alam 

4. Memberikan contoh analisis 
ekonomi wilayah dan sumber 
daya alam 

PENGALAMAN BELAJAR 

penentuan kritis atau tidak 
kritisnya lahan. 
Mengetahui pemilahan 
jenis data sesuai dengan 
kebutuhan analisis, 
memperoleh pengalaman 
dalam berkomunikasi 
dengan pihak luar 
Presentasi, 
mengungkapkan 
pendapat, memahami 
langkah-langkah analisis 
sistem perkotaan dan 
jangkauan pelayanan 
sarana dan prasarana. 
Mengetahui data 
sekunder yang sulit 
diperoleh (tidak tersedia 
secara umum), 
pengalaman 
berkomunikasi dengan 
pihak luar 
Presentasi, 
mengungkapkan 
pendapat, memahami 
langkah-langkah analisis 
ekonomi wilayah dan 
sumber daya alam. 
Melakukan alternatif 
pencarian data di sumber 
data lainnya. kemampuan 
berkomunikasi dengan 
pihak luar 

MATERI 
POKOK 

Analisis sistem 
permukiman 
(sistem 
perkotaan) dan 
ketersediaan 
sarana dan 
prasarana 
permukiman 

Analisis 
Ekonomi 
Wilayah dan 
sumber daya 
alam 

STRATEGIIMODEL 
PEMBELAJARAN 

perkem bangan 
perolehan data 

Membaca buku, 
Diskusi , dan 
ceramah 

Dosen Mencek 
perkembangan 
perolehan data dan 
mencarikan jalan 
keluar jika ditemui 
permasalahan 

Membsca buku, 
Diskusi , dan 
ceramah 
Dosen Mencek 
perkembangan 
perolehan data 

TEKNIK 
PENllAlAN 

kea ktifan 
diskusi 

Non test 
berupa 
laporanlmak 
alah 
kea ktifan 
diskusi 

Non test 
berupa 
laporanlmak 
alah 
kea ktifan 
diskusi 

BACAAN 

11,12,13, 
14, 18, 19 

13,14,18,19 



Minggu 
ke 
VI I 

Vlll 

IX. 

X. 

XI 

PENGALAMAN BELAJAR 

Presentasi, 
mengungkapkan 
pendapat, memahami 
langkah-langkah analisis 
sumber daya penduduk 
dan kesejahteraan. 
Mengetahui semua 
sumber data dan peta 
sekunder dan 
memperoleh pengalaman 
berkomunikasi dengan 
pihak luar 
Melakukan langkah- 
langkah persiapan 
analisis, mencek 
ketersediaan data dan 
pengalaman bekerja 
sama dengan anggota 
kelas dan kemampuan 
berkomunikasi dengan 
pihak luar 
Bekerja sama dalam tim, 
paduan spikomotorik dan 
kognitif untuk 
menghasilkan peta 
analisis fisik dasar 
Bekerja sama dalam tim, 
paduan spikomotorik dan 
kognitif untuk 
menghasilkan peta 
analisis fisik dasar, 
memahami kesalahan- 
kesalahan anal~sis yang 
dilakukan 
Bekerja sama dalam tim, 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 

1. Mengetahui pengertian 
sumber daya penduduk dan 
komponen-komponenny, 
serta indikator kesejahteraan 
penduduk 

2. Mengetahui tata cara analisis 
sumber daya penduduk dan 
kesejahteran penduduk 

3. Memberikan contoh analisis 
sumber daya penduduk dan 
kesejahteraan penduduk 

1. Mereiview alat analisis yang 
akan digunakan, 
pemeriksaan data wilayah 
kabupaten yang akan 
dijadikan kasus analisis 
wilayah 

Mampu menganalisis wilayah 
berdasarkan aspek fisik dari 
contoh kasus yang diambil 

sda 

Mampu menganalisis wilayah 

MATERI 
POKOK 

Sumber daya 
penduduk dan 
kesejahteraan 
pendunduduk 

Persiapan 
analisis wilayah 
kabupaten ( 
kesiapan data 
dan peta) 

Latihan, diskusi 
dan tutorial 

Latihan, diskusi 
dan tutorial 

Latihan, diskusi 

STRATEGIIMODEL 
PEMBELAJARAN 

Membaca buku, 
Diskusi , dan 
ceramah 
Dosen Mencek 
perkembangan 
perolehan data 

Ceramah, diskusi , 
membaca buku 
Dosen Mencek 
perkembangan 
perolehan data 

Data sudah selesai 
dicari dan tersedia 
untuk dianalisis 

Memindahkan hasil 
analisis kedalam 
bentuk kertas a4 

mulai membuat 

TEKNIK 
PENlLAlAN 

Non test 
berupa 
laporanlmak 
alah 
kea ktifan 
diskusi 

Non test, 
proses 
melakukan 
analisis 

Non test, 
hasil laporan 
analisis 

Non test, 

BACAAN 

4, 8, 13, 14, 
18,19 



Minggu 
ke 

XI1 

Xlll 

XIV 

XV 

XVI 

CAPAIAN PEMBELAJARAN 

berdasarkan aspek, ekonomi 
dan sapras dari contoh kasus 
yang diambil 

sda 

Mampu membuat kategori 
wilayah berdasarkan aspek 
demografi dari contoh kasus 
yang diambil 

sda 

Mampu mengaktegorikan dan 
mengkait-kaitkan gejala yang 
telah diperoleh dari analisis 
pada suatu wilayah, serta 
memberi rekomendasi bagi 
perencanaan wilayah 

Seminar Analisis wilayah 

PENGALAMAN BELAJAR 

paduan spikomotorik dan 
kognitif untuk 
menghasilkan peta 
analisis jangkauan 
pelayanan dan analisis 
ekonomi wilayah 
Bekerja sama dalam tim, 
paduan spikomotorik dan 
kognitif untuk 
menghasilkan peta 
analisis jangkauan 
pelayanan dan analisis 
ekonomi wilayah 
Melakukan analisis 
kependudukan pada 
wilayah terpilih, dan 
kondisi kesejahteraan di 
wilayah tersebut. 
Melakukan analisis 
kependudukan pada 
wilayah terpilih, dan 
kondisi kesejahteraan di 
wilayah tersebut. 
Mengetahui landasan 
berfikir tingkat tinggi, 
mengetahui cara menarik 
kesimpulan dari berbagai 
aspek (kategori dan 
generalisasi) 
mempraktekkan cara 
berfikir induktif 
Presentasi proses 
pembelajaran induktif, 
menampilakn hasil karya, 
mengkritisi hasil sesama 

MATERI 
POKOK 

dan tutorial 

Latihan, diskusi 
dan tutorial 

Latihan, diskusi 
dan tutorial 

Latihan, diskusi 
dan tutorial 

Latihan, diskusi 
dan tutorial 

Latihan, diskusi 
dan tutorial 

STRATEGliMODEL 
PEMBELAJARAN 

dalambentuk laporan 
bersama dengan 
kelompok kecil 
lainnya lain 

Sda 

Sda 

Sda 

Sda 

Laporan lengkap dan 
dijilid dikumpul 
minggu depan 

TEKNIK 
PENlLAlAN 

proses 
melakukan 
analisis 

Non test, 
hasil laporan 
analisis 

Non test, 
proses 
melakukan 
analisis 

Non test, 
hasil laporan 
analisis 

Non test, 
kemampuan 
membuat 
kategori dan 
generalisasi 

Test lisan 
dan laporan 
lengkap 

BACAAN 



E. Daftar Bacaan 

Pedornan 
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Penataan Ruang Kawasan rawan letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan 
Gempa Bumi 

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor 

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 23/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya 
dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang 

5. SK Menteri Kehutanan No. 20/Kpts-11/2001 (Dokumen Standar dan Kriteria RHL) 
6. SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan 683/Kpts/Um/8/1981 

tentang kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi. 
7. Lampiran SK Mentreri Kehutanan tentang Pedoman Penyelenggaraan 

pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) no 52IKpts-11/2001 Tanggal 23 
Februari 2001 

8. Lampiran 1 Perrnendagri No.54- 2010 tentang Tata Cam Pengolahan Data Dan 
lnformasi Perencanaan Pembangunan Daerah 

9. Badan Litbang PU Departemen Pekerjaan Umum , Tata cara Pemilihan Lokasi 
Priorifas Permukiman 

Bu ku1Laporan 
10. Asdak, Chay,(1995), Hidrologi dan Pengelolaan Daerah alimn Sungai, Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta 
I I. Bintarto, 1987, Metode Analisis Geografi, Jakarta, LP3ES 
12. Friedman, John., (1966), Regional Development Policy : A Case Study of 

Venezuela, Massachusetts, MIT Press. 
13. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dl~kung Lingkungan untuk Perencanaan 

Pengembangan Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 
14. . . . . .. . . . . . . . . . , (201 2) Kapita Selekta Pengembangan Wilayah, Badan Penerbit 

Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 
15. Rayes,Luthfi, (2007), Metode lnventarisasi Sumberdaya Lahan, Andi Offset, 

Yogyakarta 
16. Ritung,Sofyan.,Wahyunto.,Agus, Fahmuddin.,Hidayat, Hapid.,(2007), Panduan 

Evaluasi Kesesuian Lahan dengan Contoh Amhan Penggunaan Lahan, 
Kabupaten Aceh Bamt, Badan Penelitian Tanah dan Agroferestry Center 

17. Rondinelli, Denis A., (1 985), Applied Methods of Regional Analysis ; The Spatial 
dimensions of development Policy, Colorado, Westview Press. 

18. Tarigan, Robinson, (2004) Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara 
Jakarta 

19. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 
20. Yunus, Hadi Sabari. (1 991). Konsepsi Wilayah dan Prinsip Pewilayahan. : PT 

Hardana Yogyakarta 
21 . ---------- , Penyusunan Arahan pemanfaatan ruang DAS Batanghari (laporan 

Akhir) 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 1 (Satu) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Mengetahui konsep wilayah dari berbagai surnber; memahami pengertian analisa wilayah; rnengetahui 

kegunaan analisa wilayah. 

B. Materi Pokok: 

1. Kontrak perkuliahan 
2. Konsep wilayah formal dan fungsional dan contoh deliniasi wilayah 
3. Aspek kajian pendekatan komplek wilayah 
4. Penentuan kondisi pembangunan wilayah berdasarkan hasil analisa wilayah dengan berbagai 

konsep pengembangan wilayah dari para ahli (Rondinelli dan Friedmann) 

C C. Kegiatan Pembelajaran: 

g 
f 
,1 

D. Rubrik Penilaian: 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

Penutup 

1 1.Kemampuan memahami konsep geografi 
2. Kemampuan memahami pendekatan kompleks wilayah 

ASPEK I mendeskripsikan 1 Memberi contoh I Teknik analisis I Jumlah I 

KEGIATAN PEMBEWARAN 

spasial 
ekoloei 

TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test 
DOSEN 

1. penjelasan tentang tata 
cara perkulihan dan 
kontrak perkuliahan dar 
kesepakatan wilayah 
analisis 

2. membagi kelompok 
diskusi dan penugasan 
pengurusan surat ke 
instansi 

1.diskusi dan tanya jawab 
2. pemberian tugas respon 

paper individu makalah 
kelompok dan mencari 
data di Badan Pusat 
Statistik (BPS) 

Menyirnpulkan 

I Komplek wilayah 

MEDIA 

LCD 
projector 

MAHASISWA 
mernbentuk 
kelompok 

diskusi dan tanya 
jawab 



E. Daftar Bacaan 

1. Bintarto, 1987, Metode Analisis Geografi, Jakarta, LP3ES 

2. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembongon 

Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

3. ..............., (2012) Kapita Selekta Pengembangan Wilayah, Badan Penerbit 

Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

4. Rondinelli, Denis A., (1985), Applied Methods of Regional Analysis; The Spatial 

dimensions of development Policy, Colorado, Westview Press. 

5. Tarigan, Robinson, (2004) Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara 
Jakarta 

6. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 

7. Yunus, Hadi Sabari. (1991). Konsepsi Wilayah dun Prinsip Perwiloyohan. : PT 

Hardana Yogyakarta 

d HidayatSofyan Ritun, Fahmuddi 

F. Lampiran-lampiran 
1. Lecture Notes: Power point 
2. Selected Reading material: Artikel 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 2 (Dua) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Mengetahui jenis-jenis kawasan rawan bencana; mengetahui metode analisis setiap jenis dan datalpeta 
yang dibutuhkan untuk analisis kawasan rawan bencana; memberikan contoh langkah-langkah analisis 

kawasan rawan bencana. 

B. Materi  Pokok: 
1. Definisi Bencana. 
2. Jenis-jenis bencana alam dan non alam. 
3. Kebutuhan peta dan data dan cara menganalisis kawasan rawan bencana alam sehingga 

diperoleh deliniasi kawasan untuk rawan longsor, gempa bumi, gunung api, banjir dan tsunami 
serta contoh bencana non alam dan contoh peta hasil analisis kawasan rawan bencana. 

I 

C. Kegiatan Pembelajaran: 

D. Rubrik Penilaian 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

Penutup 

1. Kemampuan merangkum metode analisis kawasan rawan bencana (kendala lahan) dalam 
sebuah makalah 

I ASPEK 1 mendeskri~sikan I Memberi contoh I Teknik analisis 1 Jumlah I 
I Bencana Alam 

KEGIATAN PEMBEWARAN 

Kebakaran 
- Bencana Lingkungan 

TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/makalah/ 
keaktifan 

DOSEN 
1. Tanya jawab sebagian 

dari respon paper yang 
dibuat mahasiswa 

2. Mencek data yang sudah 
didapat dan pengurusan 
surat ke wilayah yang 
akan dijadikan kasus 

3. pemberian tugas respon 
paper, makalah dan 
mencari data di instansi 
pernerintah 

Mereview kegiatan 

MEDIA 

LCD projector 
MAHASISWA 

Tanya jawab 

Presentasi 
Diskusi/tanya 
jawab berdasarkan 
kelompok yang 
tampil disertai 
dengan ringkasan 
dalam bentuk 
power point 



2. Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 

I Landasan teori I 1 I I I 

ASPEK 

Isi Makalah 
Formula analisis 

I E. Daftar Bacaan 
t 

mendeskripsikan 

d 

E 1. Peraturan Menteri Peke jaan Umum no. 21/PRT/M/2007 tentang Pedoman 
Penataan Ruang Kawasan rawan letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan 

1 Gempa Bumi 
2. Peraturan Menteri Pekejaan Umum no. 22/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor 
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 23/PRT/M/2007 tentang Pedoman 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Rawan Bencana Banjir 

! 
i F. Lampiran-lampiran 
I 

1. Lecture Notes: Power point 
2. Selected Reading material: Artikel 

Memberi contoh Mempertahankan 
Imenerima masukan 

Jumlah 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP1 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 3(Tiga) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran: 

Mernaharni pengertian kesesuaian dan kernarnpuan lahan; Mengetahui rnetode analisis kesesuaian dan 
kernarnpuan lahan serta datalpeta yang dibutuhkan. 

B. Materi Pokok: 

1. Definisi kesesuaian dan kemampuan lahan. 
2. Kelas kesesuaian dan kemampuan lahan. 
3. kebutuhan peta dan data dan cara menganalisis wilayah untuk mendapatkan deliniasi 

kawasan berdasarkan kesesuaian lahan dan kemampuan lahan. 

C. Kegiatan Pembelajaran: 

D. Rubrik Penilaian 

TAHAPAN 
KEGlATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti  

I 

Penutup 

1. Kemampuan merangkum metode analisis aspek fisik dasar (potensi lahan) dalam sebuah 
makalah 

KEGIATAN PEMBEWARAN TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/rnakalah/ 
keaktifan 

DOSEN 
Tanya jawab materi 
rninggu lalu 

1. Mernberikan contoh 
kasus langkah-langkah 
analisis kesesuaian dan 
kernarnpuan lahan 

2. Mengarahkan dan 
rnengulas presentasi 
Diskusiltanya jawab 

3. Mencek data aspek 
fisik yang sudah 
didapat dan 
pengurusan surat ke 
wilayah yang akan 
dijadikan kasus 

Mereview rnateri dan 
agenda kegiatan lanjutan 

MEDIA 

LCD 
projector 

MAHASISWA 
Tanya jawab 

1. Presentasi 
Diskusi/tanya jawab 
berdasarkan 
kelornpok yang 
tarnpil disertai 
dengan ringkasan 
dalarn bentuk power 
point 

2. Melaporkan 
pencapaian survei 



I ASPEK 1 mendeskri~sikan I Memberi contoh 1 Teknik analisis I Jumlah 
Kebutuhan peta dasar 
Kesesuaian lahan 
Kernarnpuan lahan 

2. Kernarn~uan rneniawab dan berargurnentasi dalarn diskusi 
I ASPEK 1 mendeskripsikan I Memberi contoh ( Mempertahankan I Jumlah 1 
I I I 1 Imenerima rnasukan I I 
I Landasan teori I I I I I 
I Isi Makalah I I I I I 
I Formula analisis 

E. Daftar Bacaan 

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Urnurn no. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Analisis Aspek Fisik dun Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan 
Rencana Tata Ruang 

2. SK Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Urn/11/1980 dan 683/Kpts/Urn/8/1981 tentang 
kriteria dan tata cara penetapan hutan lindung dan hutan produksi. 

3. Larnpiran SK Mentreri Kehutanan tentang Pedornan Penyelenggaraan pengelolaan 
Daerah Aliran Sungai (DAS) no 52/Kpts-11/2001 Tanggal 23 Februari 2001 

4. Badan Litbang PU Departernen Pekerjaan Umurn, Tata cara Pemilihan Lokasi Prioritas 
Permukiman 

5. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan 
Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

6. Rayes,Lut hfi, (2007), Metode lnventarisasi Sumberdaya Lahan, Andi Offset, 
i. Yogyakarta 

7. Ritung,Sofyan.,Wahyunto.,Agus, Fahrnuddin.,Hidayat, Hapid.,(2007), Panduan 
a. Evaluasi Kesesuian Lahan dengan Contoh Arahan Penggunaan 

Lahan, Kabupaten Aceh Barat, Badan Penelitian Tanah dan 
Agroferestry Center 

d HidayatSofyan Ritu, Fahmuddi 

1. Lecture Notes: Power point 
2. Selected Reading material: Artikel 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 4 (Empat) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Mengetahui cara deliniasi DAS; mengetahui metode analisis kekritisan DAS; 

B. Materi Pokok: 

1. Cara mendeliniasi DAS 
2. Parameter untuk menentukan kekritisan DAS 
3. Kebutuhan peta dan data dan cara menganalisis DAS 
4. Contoh peta hasil analisis suatu DAS 

C. Kegiatan Pembelajaran: 

D. Rubrik Penilaian 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

Penutup 

L 

1 Kemampuan merangkum metode analisis aspek Kekritisan DAS (tingkat kerusakan lahan) 
dalarn sebuah makalah 

KEGIATAN PEMBEVUARAN TEKNlK 
PENILAIAN 

Non test berupa 
laporan/rnakalah/ 
keaktifan 

DOSEN 
Tanya jawab rnateri 
rninggu lalu 

1. rnernberikan contoh 
analisis kekritisan DAS 
pada sebuah peta 
topografi. 

2. Mengarahkan dan 
rnengulas presentasi 
Diskusi/tanya jawab 

3. Mencek data aspek 
fisik, ekonomi, sosial 
yang sudah didapat 

Mereview rnateri dan 
agenda kegiatan lanjutan 

Jumlah 

MEDIA 

LCD 
projector 

MAHASISWA 
Tanya jawab 

1. Presentasi 
Diskusi/tanya jawab 
berdasarkan 
kelompok yang 
tampil disertai 
dengan ringkasan 
dalam bentuk power 
point 

2. Melaporkan 
pencapaian survei 

Teknik analisis ASPEK 
Kekritisan lahan 
Koefisien varian 
Koefisien rezim sungai 

mendeskripsikan Memberi contoh 



1' E. Daftar Bacaan 

2. Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 

1. SK Menteri Kehutanan No. 20/Kpts-11/2001 (Dokumen Standar dan Kriteria RHL) 
2. Lampiran SK Mentreri Kehutanan tentang Pedoman Penyelenggaraan pengelolaan 

Daerah Aliran Sungai (DAS) no 52/Kpts-11/2001 Tanggal 23 Februari ZOO1 
3. Asdak, ~ha~,(1995), Hidrologi don Pengeloloon Daerah aliran Sungai, Gadjah 
4. Mada University Press, Yogyakarta 
5 . -- - - - -- -- - , Penyusunan Arahan pemanfaatan ruang DAS Batanghari (laporan 
6. Akhir) 

d HidayatSofyan Ritun, Fahmuddi 

P 

1 1. Lecture Notes: Power point 

ASPEK 

Landasan teori 
Isi Makalah 
Formula analisis 

1 2. Selected Reading material: Artikel 

mendeskripsikan Jumlah Memberi contoh Mempertahankan 
Imenerima masukan 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
I Nomor Kode : Geo 1 5 1  
I Program Studi : Geografi 

Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 5 (Lima) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Memahami pengertian permukiman dan perkotaan; mengetahui tata cara analisis sistem kota; 

B. Mater i  Pokok: 

1. Definisi Permukiman dan perkotaan 
2. Cara menganalisis hirarki permukimanlkota dengan berbagai macam metode 
3. Menentukan ranking skala pelayanan sarana dan ketersediaan prasarana 
4. Contoh hasil analisis sistem permukiman/kota sebagai masukan bagi struktur ruang 

C. Kegiatan Pembelajaran: 

D. Rubrik Penilaian 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

Penutup 

1. Kemampuan merangkum metode analisis kawasan permukiman Ibudidaya dan 
sarana prasarana dalam sebuah makalah 

KEGlATAN PEMBEWARAN TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/rnakalah/ 
keaktifan 

DOSEN 
Tanya jawab rnateri 
rninggu lalu 

1. inernberikan contoh 
analisis sistem kota dan 
ketersedian sarana 
prasarana; 

2. rnemberikan contoh 
analisis jangkauan 
pelayanan sarana dan 
prasarana dasar 

3. Mengarahkan dan 
rnengulas presentasi 
Diskusiltanya jawab 

4. Mencek data aspek fisik, 
ekonorni, sosial yang 
sudah didapat 

Mereview materi dan 
agenda kegiatan lanjutan 

MEDIA 

LCD 
projector 

MAHASISWA 
Tanya jawab 

1. Presentasi 
Diskusiftanya 
jawab berdasarkan 
kelornpok yang 
tampil disertai 
dengan ringkasan 
dalam bentuk 
power point 

2. Melaporkan 
pencapaian survei 



2. Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 
1 ASPEK I mendeskripsikan I Memberi contoh ( Mempertahankan 1 Jumlah 1 

ASPEK 
Ketersediaan sarana 
prasarana 
Sistem kota 
Jangkauan pelayanan 

Landasan teori 
Isi Makalah 
Formula analisis 

Imenerima masukan ==+= 

mendeskripsikan 

i E. Daftar Bacaan 
I 

I 10. Asdak, Chay,(1995), Hidrologi don Pengelolaan Daerah aliran Sungai, Gadjah 
Mada University Press, Yogyakarta 

I I .  Bintarto, 1987, Metode Analisis Geografi, Jakarta, LP3ES 
12. Friedman, John., (1966), Regional Development Policy : A  Case Study of 

Venezuela, Massachusetts, MIT Press. 
13. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan 

Wilayah, 8adan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 
14. ..............., (2012) Kapita Selekta Pengembangan Wilayah, Badan Penerbit 

Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 
15. Tarigan, Robinson, (2004) Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara 

Jakarta 
16. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 

d HidayatSofyan Ritun, Fahmuddi 

Memberi contoh 

1. Lecture Notes: Power point 

2. Selected Reading material: Artikel 

Teknik analisis Jumlah 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 6 (Enam) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

!. Mernahami pengertian analisis ekonorni wilayah dan surnber daya alarn; rnengetahui tata cara analisis 
i ekonorni wilayah dan surnber daya alarn; rnengetahui kebutuhan data dan peta peta-peta untuk analisis 

ekonorni wilayah dan surnber daya alam. 

I 
! B. Materi Pokok: 

1. Pernaharnan terhadap perturnbuhan produksi wilayah (sektor dan agregat/PDRB) (kondisi ekonorni 
wilayah) 

2. Pernaharnan produktivitas sektor dan cadangan surnber daya mineral wilayah 
3. Menentukan sektor unggulan dan kornuditi unggulan wilayah yang akan dikernbangkan 
4. Mengetahui kebutuhan sarana dan prasarana penunjang ekonorni wilayah dalam rnenunjang proses 

produksi, (input, output dan pernasaran) serta sistem konektivitas yang terjadi. 

! C. Kegiatan Pembelajaran: 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

Penutup 

KEGIATAN PEMBEWARAN TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/rnakalah/ 
kea ktifan 

DOSEN 
Tanya jawab rnateri 
rninggu lalu 

1. Mernberikan contoh 
analisis ekonorni wilayah 
baik yang terkait dengan 
aspek fisik (pertanian 
dan mineral, sarana 
prasarana) sehingga 
diketahui potensi 
ekonomi wilayah. 

2. Mengarahkan dan 
rnengulas presentasi 
Diskusiltanya jawab 

3. Mencek data aspek fisik , 
ekonorni, sosial yang 
sudah didapat 

Mereview rnateri dan 
agenda kegiatan lanjutan 

MEDIA 

LCD 
projector 

MAHASISWA 
Tanya jawab 

1. Presentasi 
Diskusiltanya 
jawab berdasarkan 
kelornpok yang 
tarnpil disertai 
dengan ringkasan 
dalam bentuk 
power point 

2. Melaporkan 
pencapaian survei 



D. Rubrik Penilaian 

1. Kernarnpuan merangkurn rnetode analisis ekonorni wilayah dalam sebuah 
rnakalah 

Surnber dava wilavah 1 I I I I 

ASPEK 
Produksi wilavah 

Sarana prasarana 
ekonorni wilavah I 

2. Kemampuan rnenjawab dan berargurnentasi dalarn diskusi 

mendeskripsikan 

I E. Daftar Bacaan 
I 

Memberi contoh 

ASPEK 

Landasan teori 
Isi Makalah 
Formula analisis 

1. Friedrnan, John., (1966), Regional Development Policy : A Case Study of 
A. Venezuela, Massachusetts, MIT Press. 

2, Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan 
Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

3. Rondinelli, Denis A., (1985), Applied Methods of Regional Analysis; The Spatial 
dimensions of development Policy, Colorado, Westview Press. 

I 4. Tarigan, Robinson, (2004) Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara 
Jakarta 

Teknik analisis 

5. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 
d HidayatSofyan Ritun, Fahmuddi 

Jumlah 

Jumlah mendeskripsikan 

1. Lecture Notes: Power point 

2. Selected Reading material: Artikel 

Memberi contoh Mempertahankan 
Imenerima masukan 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fa kultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 7(Tujuh) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Mengetahui pengertian sumber daya penduduk dan komponen-komponennya, serta indikator 

kesejahteraan penduduk; mengetahui tata cara analisis sumber daya penduduk dan kesejahteran 

penduduk. Mampu melakukan analisis sarana prasarana, sistem kota dan jangkauan pelayanan 

B. Materi  Pokok: 

I 

I 1. Kornponen kependudukan dan kesejahteraan 
I 
t 

2. Cara rnenganalisis komponen penduduk 

i 3. lndikator kesejahteraan penduduk 
!. 4. Menentukan tingkat perkembangan penduduk dan tingkat kesejahteraan dari rata-rata kab, provinsi dan 
i nasional 

j 5. Analisis sarana piasarana, sistem kota dan jangkauan pelayanan 

/ C. Kegiatan Pernbelajaran: 

t I TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

h u t u p  

KEGIATAN PEMBEWARAN TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/rnakalah/ 
keaktifan 

DOSEN 
Tanya jawab materi 
rninggu lalu 

1. Memberikan contoh 
Contoh hasil analisis 
sumber daya penduduk 
dan kesejahteraan. 
Memberi contoh analisis 
sapras, sistem kota dan 
jangkauan pelayanan 

2. Mengarahkan dan 
mengulas presentasi 
Diskusiltanya jawab 

3. Mencek data aspek fisik , 
ekonorni, sosial yang 
sudah didapat 

Mereview materi dan 
agenda kegiatan lanjutan. 

MEDIA 

LCD projector 
MAHASISWA 

Tanya jawab 

1. Presentasi 
Diskusi/tanya 
jawab berdasarkan 
kelompok yang 
tampil disertai 
dengan ringkasan 
dalam bentuk. 
power point 

2. Melaporkan 
pencapaian survei. 



14 

D. Rubrik Penilaian 

1. Kemampuan merangkum metode analisis kependudukan dan kesejahteraan dalam 
sebuah makalah 

I 

I 

1 
2. Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 

ASPEK 
Jumlah dan komposisi 
penduduk 
lndikator 
kesejahteraan 

j E. Daftar Bacaan 

mendeskripsikan 

ASPEK 

Landasan teori 
Isi Makalah 
Formula analisis 

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Analisis Aspek Fisik dun Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunon 
Rencana Tata Ruang 

! 2. Lampiran 1 Permendagri No.54- 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan lnformasi 

I 
Perencanaan Pembangunan Daeroh 

3. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan 

I 
Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

4. ..............., (2012) Kapita Selekta Pengembangan Wilayah, Badan Penerbit 
Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

5. Tarigan, Robinson, (2004) Perencanaan Pembangunan Wi!ayah, Bumi Aksara 
Jakarta 

6. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 
d HidayatSofyan Ritun, Fahmuddi 

1. Lecture Notes: Power point 

2. Selected Reading material: Artikel 

Memberi contoh 

mendeskripsikan 

Teknik analisis 

Memberi contoh 

Jumlah 

Mempertahankan 
Imenerima masukan 

-. 

Jumlah 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 8 (Delapan) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Mengetahui alat analisislmetode yang akan digunakan baik yang terkait dengan analisis aspek fisik dasar 

dan binaan, aspek ekonomi dan aspek sosial 

B. Mater i  Pokok: 

ldentifikasi Alat analisislmetode yang akan digunakan baik yang terkait dengan analisis aspek fisik dasar 

dan binaan, aspek ekonomi dan aspek sosial; 

/ C. Kegiatan Pernbelajaran: 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

MEDIA 

LCD 
projector 

TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/makalah/ 
keaktifan 

KEGIATAN PEMBE WARAN 

DOSEN 
Tanya jawab 
perkembangan perolehan 
data 

1. Presentasi Contoh hasil 
analisis wilayah dalam 
suatu Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) 
kabupaten 

2. Persiapan analisis 
wilayah kabupaten 
(kesiapan data dan peta) 

3. Mereview analisis 
wilayah sebagi pengingat 
bagi kerja analisis 
sesungguhnya dengan 
kasus yang riel. 

4. Dosen Mencek data dan 
peta dasar aspek fisik, 
ekonomi dan sosial yang 
sudah tersedia pada skala 
tertentu dan mencarikan 
solusi jika diternui 
permasalahan 

5. Membuat kesepakatan 
mengenai analisis yang 
dilakukan sesuai dengan 
data yang tersedia dari 
hasil pengurnpulan data 

MAHASISWA 
Tanya jawab 
perkembangan 
perolehan data 

Mengevaluasi alat 
analisislmetoda yang 
digunakan 



D. Rubrik Penilaian 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Penutup 

Penduduk dan 
keseiahteraan 1 

1. Kemampuan merangkum metode analisis wilayah 

Ekonomi wilavah I I I I 

KEGIATAN PEMBE WARAN 

ASPEK 
Fisik dasar 

Sistem kota, sarana 
prasarana dan 
ianakauan ~elavanan 

TEKNIK 
PENllAlAN 

DOSEN 
Review proses 
pembelajaran dan 
membagi kelompok 
berdasar kecarnatan 

E. Daftar Bacaan 

MEDIA 

MAHASISWA 

mendeskripsikan 

1. Peratwan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Analisis Aspek Fisik dun Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan 
Rencana Tata Ruang 

2. Lampiran 1 Permendagri No.54- 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan lnformasi 
Perencanaan Pembangunan Daeroh 

3. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan 
Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15,16,17/PRT/M/2009 Tentang Penyusunan 
RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota 

5. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 
6. Bappeda Kab. Dharmasraya, fakta analisa RTRW Kabupaten Dhramasraya 2011-2031. 
d Hidayatsoban Ritun, Fahmuddi 

1. Lecture Notes: Power point 

2. Selected Reading material: Artikel 

Memberi contoh Teknik analisis Jumlah 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP1 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fa kultas : llmu Sosial 

I Pertemuan Ke : 9-10 (Sembilan dan Sepuluh) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

I A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Marnpu rnenganalisis wilayah berdasarkan aspek fisik untuk setiap kecarnatan dari contoh kasus 

kabupaten yang diarnbil , terutarna kegiatan overlay peta dan skoring ; rnarnpu rnenarnpilkan peta deliniasi 

kawasan berdasarkan kesesuaian lahan, kernarnpuan lahan, jenis kerawanan bencana, dan kondisi DAS 

A saat ini; rnarnpu menghitung luas lahan yang berpotensi dan lahan yang berkendala untuk aktivitas 
7 rnanusia, disertai daya tampungldaya dukungnya. 

B. Mater i  Pokok: 

1. Melakukan latihan analisis fisik berupa penentuan kawasan rawan bencana dari kabupaten yang telah 
ditetapkan dengan teknik overlay dan skoring. 

2. Mendeliniasi kawasan yang rawan bencana. 
3. Menghitung luas dan persentase kawasan yang berpotensi dan yang berkendala fisik. 

/ C. Kegiatan Pembelajaran: 

I D. Rubrik Penilaian 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

Penutup 

1. Kemampuan menerapkan analisis fisik wilayah dan Kemampuan menampilkan peta- 
peta tematik 

KEGIATAN PEMBE WARAN TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/rnakalah/ 
keaktifan 

DOSEN 
Tanya jawab kelengkapan 
data 

Latihan, diskusi dan tutorial 
analisis fisik 
Dosen Mencek data dan 
peta dasar aspek fisik, yang 
sudah tersedia pada skala 
tertentu (1:50.000 atau 
1.100.000) pada setiap 
kelompok dan mencarikan 
solusi jika ditemui 
permasalahan 
Mereview materi dan 
agenda kegiatan lanjutan. 

MEDIA 

LCD projector 
MAHASISWA 

Tanya jawab 

Latihan, diskusi dan 
tutorial analisis fisik 



Kelengkapan I Teknik overlay Penarikan I Perhitungan I 1 Deta kesim~ulan 
I Peta dasar I I I I 1 

Peta proses analisis 
Potensi dan kendala 
lahan (LUAS) 
Peta DAS 

1' E. Daftar Bacaan 

3 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 

I Analisis Aspek Fisik dun Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan 
Rencana Tata Ruang 

2. Lampiran 1 Permendagri No.54- 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan lnformasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

3. Muta'ali, Lutf~., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan 
Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15,16,17/PRT/M/2009 Tentang Penyusunan 
RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota 

I 
5. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 
6. Bappeda Kab. Dharmasraya, fakta analisa RTRW Kabupaten Dhramasraya 2011-2031. 
d Hidayatsowan Ritun, Fahmuddi 

I 1. Lecture Notes: Power point 

1 2. Selected Reading material: Artikel 
I 
1 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nomor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 11-12 (Sebelas dan Duabelas) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

f A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Mampu menganalisis wilayah berdasarkan aspek ekonomi untuk setiap kecarnatan dari contoh kasus 
' kabupaten yang diambil , terutama kegiatan analisis persentase, perturnbuhan, LQ luas potensial surnbe: 

daya alarn; mampu menampilkan peta aliran barang, sistem konektivitas dan penilaian efisiensinya, 

I B. Materi Pokok: 

1. Melakukan latihan analisis ekonomi wilayah berupa penentuan persentase sumbangan 
produksi, komoditi yang dapat dieksport, pertumbuhan ekonomi, aliran barang dalam bentuk 
tabel, grafik dan peta. 

! 
2. Membuat peta konektivitas. 

f . C. Kegiatan Pembelajaran: 

D. Rubrik Penilaian 

1. Kemampuan menerapkan analisis ekonomi wilayah 
2. Kemampuan menampilkan peta-peta tematik 
3. Kemampuan menghasilkan perhitungan potensi ekonomi wilayah dari hasil analisis 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pcndahuluan 

Kegiatan Inti 

Penutup 

KEGIATAN PEMBEWARAN TEKNIK 
PENILAIAN 

Non test berupa 
laporan/makalah/ 
kea ktifan 

DOSEN 
Tanya jawab kelengkapan 
data 

Latihan, diskusi dan tutorial 
analisis ekonomi wilayah 
Dosen Mencek data 
aspek ekonomi, yang 
sudah tersedia 
Dosen mengarahkan dan 
mencarikan solusi jika 
ditemui permasalahan 

Mereview rnateri dan 
agenda kegiatan lanjutan. 

MEDIA 

LCD projector 
MAHASISWA 

Tanya jawab 

Latihan, diskusi dan 
tutorial analisis 
ekonomi wilayah 



I E. Daftar Bacaan 

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/PRT/M/2007 tentang Fedoman Teknis 
Analisis Aspek Fisik dun Lingkungan, Ekonomi serta Sozial Budaya dalam Penyusunan 
Rencana Tata Ruang 

2. Lampiran 1 Permendagri No.54- 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan lnformasi 
Perencanaan Pembangunan Daerah 

3. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanoan Pengembangan 
Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15,16,17/PRT/M/2009 Tentang Penyusunan 
RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota 

5. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 
6. Bappeda Kab. Dharmasraya, fakta analisa RTRW Kabupaten Dhramasraya 2011-2031. 
d HidayatSofyan Ritun, Fahmuddi 

1. Lecture Notes: Power point 

2. Selected Reading material: Artikel 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP) 

Nama Mata Kuliah 

Nomor Kode 
Program Studi 
Jurusan 

Fakultas 
Pertemuan Ke 
Dosen Mata Kuliah 

: Analisis Wilayah (SKS 2) 
: Geo 151 
: Geografi 
: Geografi 
: llmu Sosial 
: 13-14 (Tigabelas dan Empatbelas) 
: Ahyuni, S.T.,M.Si 

I 

b A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

I 
Mampu melakukan analisis komposisi dan struktur penduduk setiap kecamatan dan membandingkannya 

I 

dengan wilayah kabupaten serta mengambil kesimpulannya; mampu membandingkan indikator 

I kesejahteraan pada kecamatan yang menjadi kasus setiap kelompok dan mengetahui posisi tingkat 

kesejahteraan tsb terhadap kabupaten, provinsi dan nasional; mampu menganalisis sistem permukiman 

! baik dalam bentuk numeris, skalogram dan aliran barang; mampu menganalisis ketersediaan sarana dan 
t prasarana terkait dengan pengembangan wilayah. 
t 

/. 

1 B. Materi  Pokok: 

t 

j 1. Melakukan latihan analisis kependudukan wilayah berupa penentuan jumlah, pertumbuhan, 
komposisi, angka indeks dalam bentuk tabel dan grafik 

I 2. Melakukan analisis perbandingan indikator kesejahteraan sehingga diketahui posisi tingkat 
kesejahteraan kecamatan yang menjadi kasus 

j 3. Melakukan analisis sitem kota bagi seluruh ibu kota kecamatan dengan 2 alat analisis 
4. Menganalisis tingkat pelayanan sarana dan prasarana dasar dan sarana penunjang pembangunan 

I 
! wilayah 

5. Menganalisis jangkauan pelayanan sarana prasarana 
I 

' C. Kegiatan Pembelajaran: 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

Kegiatan Inti 

- 
Penutup 

KEGIATAN PEMBEWARAN TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/makalah/ 
keaktifan 

DOSEN 
Tanya jawab ke!engkapan 
data 

Latihan, diskusi dan 
tutorial 
Dosen Mencek data aspek 
kependudukan, 
kesejahteraan dan sistem 
permukiman yang sudah 
tersedia. Dosen menuntuk 
melakukan analisis 
jangkauan pelayanan 
Dosen mengingatkan 
untuk memindahkan hasil 
analisis ke dalam laporan 
yang telah diketik rapi 
Review perkuliahan. 

MEDIA 

LCD projector 
MAHASISWA 

Tanya jawab 

1. Latihan, diskusi dan 
tutorial analisis 
kependudukan, 
kesejahteraan, 
sistem kota, 
ketersediaan sarana 
dan prasarana serta 
jangkauan 
pelayanan 



D. Rubrik Penilaian 

1. Kemampuan menerapkan analisis kependudukan dan kesejahteraan wilayah 
2. Kemampuan menampilkan peta-peta tematik 
3. Kemampuan menganalisis ketersediaan sarana prasarana dan sistem permukiman 
4. Kemampuan memebuat peta jangkauan pelayanan 

E. Daftar Bacaan 

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Analisis Aspek Fisik dun Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan 
Rencana Tata Ruang 

I 
2. Lampiran 1 Permendagri No.54- 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan lnformasi 

, Perencanaan Pembangunan Daerah 
1 3. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan 

i Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15,16,17/PRT/M/2009 Tentang Penyusunan 

RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota 
5. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 
6. Bappeda Kab. Dharmasraya, fakta analisa RTRW Kabupaten Dhramasraya 2011-2031. 
d HidayatSofyan Ritun, Fahm~ddi 

F. Lampiran-lampiran 

1. Lecture Notes: Power point 

I 2. Selected Reading material: Artikel 

I 



SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP1 

Nama Mata Kuliah : Analisis Wilayah (SKS 2) 
Nornor Kode : Geo 151 
Program Studi : Geografi 
Jurusan : Geografi 
Fakultas : llmu Sosial 
Pertemuan Ke : 15-16 (lima betas dan enam betas) 
Dosen Mata Kuliah : Ahyuni, S.T.,M.Si 

A. Learning Outcome (Capaian Pembelajaran) 

Mampu Menyirnpulkan tentang potensi lahan yang dirniliki setiap kecarnatan dan kabupaten secara 
keseluruhan, kendala lahan , kondisi lahan, dan kerawananan bencana . Menyimpulkan hasil no 1 dalam 
satu kalimat (kategorisasi wilayah dari aspek fisik ). Marnpu menyimpulkan tentang potensi ekonomi yang 
dimiliki setiap kecamatan dan kabupaten secara keseluruhan, kendala yang dihadapi dan kebutuhan sarana 
prasarana ekonomi. Menyimpulkan hasil tersebut dalam satu kalirnat (kategorisasi ekonomi wilayah). 
Mampu menyimpulkan tentang kondisi, potensi dan tantangan kependudukan dan kesejahteraan wilayah 
yang dirniliki setiap kecarnatan dan kabupaten secara keseluruhan . Menyimpulkan hasil tersebut dalam 
satu kalimat (kategorisasi sosial wilayah). Mampu rnengusulkan sturktur ruang perrnukirnan dengan baik 
dari hasil analisis hirarki perkotaan. 
Mampu memberi nama Iterna wilayah berdasarkan generalisir keseluruhan aspek yang dianalisis dan yang 
telah dikategorikan, ampu merumuskan rekornendasi untuk perencanaan wilayah. 
terselenggaranya seminar mata kuliah yang merupakan gabungan dari seluruh kelas paralel. 

! B. Materi Pokok: 
I 

1. Melakukan latihan tata cara menyimpulkan hasil analisis aspek fisik dalarn suatu tabel kesimpulan 

I 
2. Kategorisasi wilayah berdasarkan hasil kesimpulan analisis aspek fisik 
3. Melakukan latihan tata cara menyimpulkan hasil analisis aspek ekonomi dalam suatu tabel 

kesimpulan 

j 4. Kategorisasi wilayah berdasarkan hasil kesimpulan analisis aspek ekonomi 
5. Melakukan latihan tata cara menyimpulkan hasil analisis aspek kependudukan dan kesejahteraan 

, pada suatu tabel kesimpulan 
6. Kategorisasi wilayah berdasarkan hasil kesimpulan analisis aspek kependudukan dan kesejahteraan 

pada satu tabel kesimpulan 
7. Membuat urutan tingkat kekotaan pusat-pusat perrnukiman 
8. Memberi tema perkembangan pembangunan wilayah berdasarkan hasil kajian/ananlisis dan 

kategorisasi yang telah dilakukan . 
9. Memberi rekomendasi bagi perencanaan dan pengembangan wilayah 

10. seminar Analisa wilayah dengan kasus kabupaten yang menjadi objek studi 

C. Kegiatan Pembelajaran: 

MEDIA 

LCD projector 

TEKNIK 
PENllAlAN 

Non test berupa 
laporan/makalah/ 
kea ktifan 

v 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Pendahuluan 

- 
Kegiatan Inti 

KEGIATAN PEMBEWARAN 

DOSEN 
Tanya jawab kelengkapan 
analisis 

Latihan, diskusi dan 
tutorial 
Dosen mencek seluruh 

MAHASISWA 
Tanya jawab 

1. Latihan, diskusi 
dan tutorial 
mernbuat kategori 



t_ 
D. Rubrik Penilaian I 

TAHAPAN 
KEGIATAN 

Penutup 

1. Kemampuan melakukan induksi dari analisis yang telah dilakukan 
2. Kemampuan membuat kategori dan generalisasi 
3. Kemampuan memberi masukan untuk pengembangan wilayah 
4. Kemampuan menampilkan hasil pembelajaran dalam bentuk laporan dan seminar 

f 
i E. Daftar Bacaan 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 20/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis 
Analisis Aspek Fisik dun Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan 

I Rencana Tata Ruang 
I 8. Lampiran 1 Permendagri No.54- 2010 tentang Tata Cara Pengolahan Data Dan lnformasi 
1 Perencanaan Pembangunan Daerah 

9. Muta'ali, Lutfi., (2012) Daya Dukung Lingkungan untuk Perencanaan Pengembangan 
Wilayah, Badan Penerbit Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta 

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15,16,17/PRT/M/2009 Tentang Penyusunan 
RTRW Provinsi/Kabupaten/ Kota 

11. Warpani, Suwardjoko, (1984) Analisis Kota dan Daerah, ITB, Bandung 
12. Bappeda Kab. Dharmasraya, fakta analisa RTRW Kabupaten Dhramasraya 2011-2031. 
d HidayatSofyan Ritun, Fahmuddi 

F. Lampiran-lampiran 

1. Lecture Notes: Power point 

2. Selected Reading material: Artikel 

KEGIATAN PEMBEWARAN TEKNIK 
PENllAlAN 

DOSEN 
analisis yang telah 
dilakukan. 
Dosen mengingatkan 
untuk memindahkan hasil 
analisis ke dalam laporan 
yang telah diketik rapi. 
Dosen memberikan 
ceramah cara menarik 
kesimpulan induktif dari 
hasil analisis yang telah 
dilakukan sehingga 
menghasilkan kategori dan 
generalisasi wilayah. 
Seminar analisis wilayah 
Review perkuliahan. 

MEDIA 

MAHASISWA 
dan generalisasi 

2. Persiapan seminar 
wilayah 





I 

~ I L A Y A H  
t 

j Bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam 
. . ' ._haLhal_te&entu_daridaera~tarnya+-- 

1 FORMAL 
r E gejala manusia (humanphenomena), 
i 
i gejala alamia h (natural phenomena) 
i 
I 
' FUNGSIONAL 
I Kesatuan area dipermukaan bumi yang mempunyai ciri 1 dan sifat tertentu yang teqadi karena /lobungan yang 
i kompleksantara unsur 
1 
i mgejala kemanusiaan (human phenomena), 
j E ge ja la a l a mia h (natural phenomena) 7 

I 

KOMRONEN WILAYAH 

w Ruang permukaan bumi dengan batas- 
batas tertentu 

w Unsur wilayah dapat berupa unsur 
alami maupun unsur manusiawi 

w Interaksi dan interdependensi antara 
unsur wilayah 



- Sumber daya alam 

. . - . .  

Perwilayahan berdasar karakteristik manusia 
- Budaya 
- Etnis 
- Kondisi ekonomi (misal: wilayah tertinggal, wilayah maju) 
- Agama 
- Politik 

I - .  

\e rnbag ian berdasar kesatuan yang terbentuk akibat 

Perwilayahan berdasar ciri lingkungan interaksi alam dan manusia) 
- Ekoregion (pertanian dataran tinggi, wi I ayah pesisir) 

9 

adanya-hubunqan-funqsio~al . 
$Batas wila ahnya adalah batas interaksi antara pusat 
jkegiatan dY an wilayah pengaruhnya yang dihubungkan 
Dleh jaringan transportasi dan komunikasi. 
I 

I , 
PERWILAYAHAN I berdasarkan 
pendekatan pembangunan 

- wilayah di Indonesia-saat ini 
I 

t 

I 

w /FORMAL : potensi wilayah : agropilitan, 
kgromarine politan 

w IFUNGSIONAL : Pusat-pusat pertumbuhan 
\(orientasi ekonomi untuk pembangunan 
bilayah), : Kawasan Pembangunan 
jEkonomi terpadu (KAPET), Kawasan 
jEkonomi Khusus (KEK), Pusat. Pelayanan 
!(orientasi I pelayanan sosial ekonomi), DAS 
! 11 

l~alau fungsi berakhir (perdagangan, jasa, wisata, dll) 
lmaka I wilayah berakhir, tidak ada interaksi. 
I I 

 tinto oh : 
i 

/ - Wilayah metropolitan 
1 

/ - Wilayah pengembangan wisata 
1 
! 
i 10 1 Apa maksud/kegunaannya? 

C ~ b a  beda istilah wilayah dengan kawasan ? 
. - 

1 

~ d n ~ e r t i a n  yang sering dipakai: 
I~awasan: ada 1 ciri dominan (kawasan: 
i ertanian, pusat kota, industri, perumahan, 
lu tan 
kuatu wilayah terba i atas kawasan-kawasan 
[wilayah Indonesia ibagi atas 2 kawasan) 
I % 
beringkali I tidak tegas perbedaannya. 
i 1 

1 IKTI X W 7 (dalam pengertian apa dipakai?) " I 



/ - Asumsi: kota secara budaya modern/maju, wilayah sekitar 1 I 1 tradisional terbelakang., 

1 - Apa masih berlaku? Istilah lain: pusat pelayanan 
; 
I 

I I /~utub pertumbuhan 
i / - Perkembangan 
I daerah akan 

u t  berkembang sehingga 
j daerah tersebut I pertumbuhan terkutub) 13 

1 1  I - Apa contohnya? 



Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah 

D A S  

tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian 
rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai 
dan anak-anak sungainya yang melalui daerah 
tersebut dalam fungsinya untuk menampung air 
yang berasal dari curah hujan dan sumber air 
lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui 
sungai utamanya (single outlet). Satu DAS 
dipisahkan dari wilayah lain disekitarnya (DAS-DAS 
lain) oleh pemisah dan topografi, seperti punggung 
perbukitan dan pegunungan; 

Wilayah Sungai (WS) atau wilayah DAS adalah suatu 
wilayah yang terdiri dari dua atau lebih DAS yang secara 
geografi dan fisik teknis layak digabungkan sebagai unit 
perencanaan dalam rangka penyusunan rencana 
maupun pengelolaannya; 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

Tata air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur 
hidrologs yang meliputi hujan, aliran perrnukaan darl aliran 
sungai, peresapan, aliran air tanah dan evapotranspirasi dan 
unsur laimya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS; 

Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan 
dan mengalirkannya melalui anak sungai ke sungai 
utama. Setiap DAS terbagi habis kedalam Sub DAS-Sub 
DAS; 

Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa 
sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai 
dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai 
medta tata air, 

i. Rehabilitasi Lahan dan I<onse~vasi Tanah (RLKT) adalah 
upaya manusia untuk memulihkan, mempertahankan, dan 
meningkatkan daya dukung lahan agar berfungsi optimal sesuai 
dengan peruntukannya. 



-- -- -- -. - - . . - . . . . - 
Kriteria dan Indikator 

Kinerja DAS T- 

an C r D I 0.10 balk D*rhntunpan nil=? C b P 
C r. D L  OIO-0.W mwuluk pcdoman PTL-RUCT 
~Cdang  lahun l PO8 
C x P ~ O . M j . I * k  

LT. l ata &lr y max w I bu m ~ h  Uata w&5 VVILIHLKI IHb'H 
,(WE .. ....-. '. NO = x-I LU sraanq q = ~ C O I I  sungal 

y min WIK~ 3 1x0 DU~II I 

I pr5mtimn I I 
d a r  LMVUT &lam air 5 m a h  mmvrun 

,"lab.,# I,.,& ,,rnM"l 

1 I 5DR r TSS rusk 1 
Ir . nmeaulian I M M ~ U  It awratan -no konwmn I a a ,  tlaar aaa luata mn tmtanw lrrralr I 

I 
3. Kandungan prncmar  Radar bioriik kmla 
Iwlutan) I 
I. I l irbh h t a r  Total r d l m m  
d i n e n  tSCRl D(l- 

!man&fi I I 
7 hrnnPn P krhadi- m r r y M L a t  , 7Ws tin-) nsn nab pmgamrtan rt;la~ 

I 
nucylht Lalam Lql-n b r r l r n a  l a - 7 0 %  r e d m  

I I Id rmdah 1 I I 

lll"1U W~lll"bl8 

Menurut rtandar yang 
berlaku 
SDR .. 5 0 \  mrmrl 
5DR 5C-75-16 

~ R I C ,  INDIKATOR PARMER - - [ S T I M I D A M  \ -HUN 

A. Pengqunaan Lahan 1. Penutupan oleh LVP p a  7% balk = ~ndekpenutqan \ahan\ 

I 
Standar baku yang bnlaku, 
m15al PP 2OH9W 
011. SPAS dln p n h l l u ~ ~ l  
p q u k u n n  arosl I 

3, Erosi, lndek fra~ (If) tioi aktual If 2 1 baik Ptrhitungan erori merujuk I 

I I I latau petani sample 1 I 

fl 

D~iibno, KKl'thn 
D t a  dati l r t ami  terkait 
atau petani ;ample 

D. E k o m l  

E, Kelembagaan 
I 

wiata, ,kkm m;kro, 
~ m u r  waduk) 

I. Pemberdagaan 
ernbaga lokaliadat 

I 

> 759 hnggi 
50-75s sedq 

5& rendah 

1. Ketergantungan 
pendduk terhadap 
Iahan 

konfl~k 

Jirnlah unit eb 

~ a s y m l a t  kepida 
benntiih 

3 . K l S S  

Kwttnbun pertaniaa 
terhadap total pendapatan 
kluarga 

pwnblaraan pengelolaan 
becama (cost lnng) 

Pzram Lembaga Ldal 
dalam pmeelclaan DPS 

:endah 

T~mgg, sedang, 
rendah 

BErtambah, 
berkurana tetap 

I 
I 
1 

Berperw, tidak 
bemaan 

Data hanl pengamtan 

Data &- I&M terkait - 
* 
3,  Keglatan wha 
%ama 

retnlul untukdana 
l~ngkuqan 

C 

Uata hanl pengamatan I 
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PLACE THEORY)  

Walter Christaller (1933) mengemukakan teori Tempat 
Pusat yang menjelaskan pola persebaran pusat-pusat 
permukiman (kota dan bisa dirnasukkan juga desa) 

Setiap pusat mempunyai besaran tertentu (jumlah 
penduduk pendukung, wilayah pelayanan dan fasilitas 
tertentu) 
Pusat tersusun secara hirarkislberienianq (mempunyai 
wilayah pelayanan tertentu, pusat lebih tinggi 
melayani pusat dibawahnya) 
Pola perrnukiman dan wilayah pelayanannya paling tepat 
ditampilkan dalam model heksaqonal (Model Teori 
Tempat Pusat) 1 

Besaran, Hirarki dan Fungsi Kota Menurut 
Rondinelli dan ESCAP 

YANG DITEMUKAN CHRISTALLER I 

3 

4 

5 

6 

Hirarki 

Pusat Pedesaan 

Kota Kffiil 

Kota 
mmmgah 

Kota Utama 

0 Kota Orde I Batas wllayah pelayanan 

0 Kota Orde 11 Batas wilayah playanan 

0 Kota Orde Ill Batas wilayah pelayalmn 

0 Desa Bstas wllayah p l a y a ~ n  4 

No 

1 

7 

Jumlah 
Penduduk 

500-2.500 
Jiwa 

2.500-25.000 
Jiwa 

25.000- 
200.000 Jiwa 

200.000-5jt 
Jiwa 

Fungsi 

Penyediaan kebutuhan dasar rumah 
tangga dan social begi desa sekitar. 

Sebagai kota pasar bagi hasil 
pertanian. 
Kegiatan ekonomi campuran antara 
sektor tradisional dan modem, 
informal dan formal desa-kota 
mcnyerap migrasi 

Pusat perdagangan, distribusi, agro 
industri sarana produksi pertanian, 
penyediaan lapangan kcrja di 
sectorjasa dan komersial, pusat 
pelayanan sosial. 

Pusat administrasi, pusat utama 
sosial ekonomi tcrutama sector 
teraier. 
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METODA 
IDENTIFIKASI 

I 
SISTEM KOTA 
KOTA DISUAT 
WI LAYAH 

--... 

Figure 24: Intcracrions \\3tli Rantul ns Dcslinution 

IDENTlFlKASl PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DALAM RANGKA 
PENGEMBANGAN WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA 

IDENTlFlKASl TINGKAT KEKOTAAN DAN FUNGSI KOTA-KOTA Dl KABUPATEN 
DHARMASRAYA 

Dalam menetapkan hirarki perkotaan tidak didasarkan pada batasan 
administrasi melainkan didasari pada batasan fisik atau batasan fungsi. Hal 
ini berarti kota yang sebenarnya bisa lebih kecil dari batasan adrninistrasi. 
Dimana manfaat dalam menentukan hirarki kota ini salah satunya adalah 
untuk penyusunan struktur ruang wilayah. variabel-variabel untuk 
menghitung skalogram guttman dan lndeks Sentralitas yaitu Fasilitas 
pendidikan, kesehatan, peribadatan, perekonomian, dan fasilitas umum 
lainnya. Dari variabel tersebut maka analisis skalogram yang dilakukan 
adalah : 



daya manusia yang berkualitas dirnasa yang akan datang. Diman 
yang paling banyak terdapat dl IV Koto Pulau Punjung dan Yang paling I I sedikit terdapat di Pinang Makmur dan Pulau Mainan 11. I I Fasilitas Kesehatan 

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Dharmasraya cukup lengkap, walaupun 
penyebarannya masih terbatas pada beberapa pusat kegiatan saja, narnun kondisi tersebut 
merupakan suatu indikasi bahwa Kabupaten Dharrnasraya sudah dapat dikatakan rnengalami 
perkernbangan yang cukup rnaju karena sudah didukung oleh fasilitas kesehatan yang relatif 
lengkap dan beragam. Dimana fasilitas kesehatan yang lengkap terdapat di IV Koto Pulau Punjung 
dan yang sedikit terdapat di Gunung medan. 

Fasilitas Peribadatan 
Penduduk Kabupaten Dharmasraya mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu 

99.24% den perneluk agarna lain hanya 0.76%. dirnana fasilitas peribadatan yang paling banyak 
terdapat di IV Koto Pulau Punjung dan yang paling sedikit terdapat di sungai dareh dan Gunung 
Medan. 

Fasilitas Perekonomian 
Fasilitas pelayanan ekonorni yang ada di Kabupaten Dharrnasraya masih terbatas baik 

jumlah maupun jenis dan tingkat pelayanan fasilitasnya. penyebaran fasilitas ekonorni yang akan 
dibahas adalah pasar yang mernpunyai skala pelayanan tingkat lokal, kecarnatan dan kabupeten. 
Dimana pasar yang lengkap jenis barangnya dan jangklauan pelayanannya lebih luas terdapat di 
Sungai Rumbai. Sedangkan dibeberapa nagari hanya rnelayani lokal atau beberapa kecarnatidn. 

Analisis Skalogram yang dilakukan untuk 
penentuan hirarki kota-kota yang ada di 
Kabupaten Dharmasraya dapat disirnpulkan 
bahwa yang menjadi hirarki I adalah 1V Koto 
Pulau Punjung dimana pelayanannya mencakup 
seluru h kecamatan di Kabupaten D harmasraya. 
Hirarki II yaitu Gunung Medan, Sungai Dareh, 
Koto Agung, Koto Baru, dan Sungai Rumbai. 
Hirarki Ill yaitu Silago, Sikabau, Pulau Mainan II, 
Padang Lawas, Pinang Makmur, Abai Siat, dan 
Sungai Limau, dengan fungsi dan jangkauan 
pelayanan yang berbeda. 

salina 
rana  tran'sportasi karena a k a n  berperari 'sebagai media?nteraks\-atau ' 

-- .. J keterhubungan dalam proses penjalaran pertumbuhan dan 
perkernbangan antara pusat perturnbuhan dengan pertumbuhan daerah 
belakangnya. Salah satu prasarana transportasi yang ada yaitu jalan dimana 
prasarana mempermudah mobilitas barang dan orang. Panjang jalan Negara 
yang melintasi di Kabupaten Dharmasraya adalah 62,50 Km, penjang jalan 
propinsi yang melintasi 3 wilayah kecarnatan di Kabupaten Dharmasraya 
adalah 83,50 Krn, sedangkan panjang jalan Kabupaten Dharmasraya sebesar 
588,70 Km. 



I. PENDAHULU AN 

Dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah Analisis Wilayah, mahasiswa 
diperkenalkan dengan berbagai konsep penvilayahan. Konsep penvilayahan 
yang biasa diajarkan tersebut berasal dari literatur bidang geografi wilayah 
yang berkaitan dengan konsep penvilayah dalam skala makro (dalam tingkat 
sub wilayah negara atau antar propinsi). Kelemahan dari pengajaran konsep 
penvilayahan geografi tersebut yaitu mahasiswa kurang mempunyai kepekaan 
untuk memahami kategori dan generalisasi wilayah dalam konteks kepentingan 
pembangunan. 
Kategori menurut arti kamus (Oxford Dictionary) berarti pengelompokkan 
sesuatu berdasarkan adanya kesamaan atribut tertentu (a collection of things 
sharing a' common attribute). Generalisasi menurut arti kamus (Oxford 
Dictionary) berarti pernyataan umum yang meliputi setiap kasus individual (to 
make a broad general statement meant to cover all individual cases). Kata 
"general" juga berarti menunjukkan aspek terpenting sesuatu (showing the chief 
aspects of something). 
Kategori dan generalisasi wilayah tidak hanya dapat diperkenalkan dari konsep 
penvilayahan yang sudah baku dikenal tetapi juga dapat melalui pengenalan 
kasus pembangunan dalam tingkat mikro (pada tingkat kabupaten dan kota 
dalam propinsi). Dengan demikian mahasiswa mempunyai penlahaman terhadap 
kondisi wilayah dan mampu melihat karakteristik pokok wilayah. Mahasiswa 
geografi perlu dipersiapkan untuk mampu memahami dan membuat konstruksi 
konsepsi wilayah pada tingkat kabupaten dan kota dalam era otonomi daerah 
sekarang ini yang berfokus pada tingkat kabupaten dan kota. 
Proses belajar mengajar mata kuliah Analisis Wilayah dapat dilakukan secara 
deduktif dan induktif. Proses belajar mengajar secara deduktif dilakukan dengan 
memperkenalkan mahasiswa dengan berbagai konsepsi wilayah dengan 
berbagai contoh penerapannya. Proses secara induktif dilakukan dengan 
memperkenalkan mahasiswa dengan kondisi pembangunan wilayah. Dari data 
kondisi wilayah yang diberikan, mahasiswa membuat kategori dan generalisasi 
wilayah. Pengajaran konsepsi wilayah dengan pendekatan induktif 
membutuhkan pengenalan ketrampilan dalam mereduksi informasi. lnformasi 
tentang kondisi wilayah direduksi untuk mendapatkan kategori dan generalisasi 
wilayah. 

I I. PEMBELAJARAN 

A. Rencana Belajar Mahasiswa 



Memahami konsep dasar wilayah dan mahir mengaplikasikan teori-teori yang 
berkaitan dengan analisa wilayah dan penataan ruang wilayah. Mampu 
melakukan analisis wilayah baik fisik dasar, fisik binaan (pola ruang), ekonomi 
dan kependudukan sehingga dapat diketahui tingkat perkembangan dan potensi 
wilayah. 

B. Kegiatan Belajar 
1. Kegiatan Belajar 1 

a. Learning Outcome 

Mendeskripsikan pendekatan wilayah 
. Mendeskripsikan wilayah dari segi permasalahannya 

Memberikan contoh strategi pengembangan wilayah 

b. Uraian materi 

Definisi, Pendekatan dan Konsepsi Wilayah 

Wilayah secara umum dapat diartikan sebagai bagian permukaan bumi yang 
dapat dibedakan dalam hal-ha1 tertentu dari daerah sekitarnya. Definisi tentang 
wilayah dapat dibuat berdasarkan gejala kemanusiaan (hzrman phenomena), gejala 
alamiah (naturalphenomena) dan berdasarkan gejala-gejala geografis 
(geographycalphenomena). Definisi berikut akan lebih menjelaskan pengertian 
wilayah. 

A regon is a complex of land, water, air, plant, animal and man regarded in 
their special relations as together constitzcting a definite characteristic 
portion of the earth's surface (Herbertson dalam Yunus, 1991). 

A region may be dejined as a unit area ofthe earth's szrrface distinguishable 
fionz a more area by the exhibition of some un~fying characteristic or 
property (Taylor dalam Yunus, 1991). 

Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah merupakan suatu 
kesatuan area dipermukaan bumi yang mempunyai ciri dan sifat tertentu yang 
terjadi karena hubungan yang kompleks antara unsur tanah, air, tanaman, binatang 
dan manusia. 

Pendekatan analisis wilayah memadukan antara elemen fisikal dengan 
elemen non fisikal (Bintarto, 1987). Analisis wilayah dalam pendekatan geografi 
terpadu merupakan kombinasi antara analisis keruangan, analisis ekologi dan 
analisis aspek non fisikal wilayah seperti analisis ekonomi, sosial ekonomi, 



kependudukan dan sosial budaya. Analisis wilayah dengan pendekatan ini disebut 
juga pendekatan kompleks wilayah. 

Oleh karena penggunaan istilah wilayah mempunyai kecenderungan meluas 
menyangkut berbagai aspek dan dsiplin maka perlu untuk merumuskan konsepsi 
wilayah secara sistematis. Konsepsi wilayah dapat dibagi atas tiga golongan besar, 
yaitu : 

a). Konsepsi wilayah ditinjau dari tipenya yang terbagi atas wilayah yang 
didasarkan atas ide homogenitas dan heterogenitas. 
- Konsepsi wilayah dalam ide homogenitas didasarkan atas keseragaman ciri 

dan sifat yang ada dalam wilayah. Konsepsi wilayah ini populer dengan 
istilah formal region/homogeneo~rs regiort/unrfornz region. 

- Konsepsi wilayah dalam ide heterogenitas didasarkan atas interdependensi 
dan interaksi antara ekosistem dengan sistem ekonomi dan sosial. Selain ide 
heterogenitas, konsepsi wilayah ini menekankan ide sentralitas. Korlsepsi 
wilayah ini populer dengan istilahfinctional region/nodal regron. 

b). Konsepsi wilayah ditinjau dari hirarkinya didasarkan atas segi ukuran (size), 
bentuk (jbrm), kngsi @nction) dan faktor lain-lainnya. Konsepsi wilayah dapat 
berupa gabungan berbagai faktor tersebut. 

c). Konsepsi wilayah ditinjau dari kategorinya terdiri atas beberapa jenis wilayah, 
yaitu : 
- wilayah bertopik tunggal (single topic regzon). 
- wilayah bertopik gabungan (com bined topic region). 
- wilayah bertopik banyak (multiple topic region). Oleh karena wilayah ini 

merupakan gabungan beberapa topik yang berbeda maka disebut juga 
dengan wilayah berciri banyak (multiple feafzlre region). 

- wilayah total (total region) yang mempertimbangkan topik dalam kesatuan 
politik atau administratif. 

- wilayah pengelolaan pembangunan (compage region) yang 
dipertimbangkan berdasarkan aktifitas pembangunan yang dilakukan untuk 
melesterikan dan mengembangkan sumber daya. 
Konsepsi wilayah, secara garis besar dapat dibagi atas generalisasi wilayah 

(resonal  generalization) dan klasifikasi wilayah (regzonal classrJication) (Yunus, 
1991). Generalisasi wilayah dilakukan dengan cara menonjolkan karakteristik 
tertentu dan menghilangkan faktor-faktor yang kurang relevan. Klasifikasi wilayah 
dilakukan tidak untuk menonjolkan karakteristik tertentu wilayah melainkan untuk 
mencari diferensiasi antar wilayah. Diferensiasi wilayah terbagi atas diferensiasi 
jenis dan diferensiasi tingkat. 



C. Sudut Pandang Wilayah Berdasarkan Permasalahan Pembangunan 
Menurut Rondinelli 

Orang memiliki berbagai persepsi atau cara pandang tentang wilayah. 
Persepsi atau cara pandang yang berbeda menyebabkan wilayah dipandang dalam 
aspek yang berbeda. Menurut Rondinelli (1 985) terdapat beberapa persepsi tentang 
wilayah, yaitu : 

1. wilayah sebagai sistem produksi pertanian (agriculturalprdz~ction system) 
2. wilayah sebagai kawasan pusat - pinggiran (core -periphery areas) 
3. wilayah sebagai kawasan ekonomi dan perdagangan (economic and trade areas) 
4. wilayah sebagai keterpaduan sumber daya - produksi - sistem permukiman 

(integrated resources -production - h~rnlai~ settlement system) 

D. Kategori Wilayah Berdasarkan Karakteristik Permasalahan 
Pembangunan serta Strategi Pengembangannya Menurut Friedmann 

Tipe wilayah dapat dibagi berdasarkan kesamaan ciri-ciri wilayah dan atas 
dasar hubungan kegiatan berupa aliran penduduk, barang dan informasi. Tipe 
wilayah pertama berdasarkan homogenitas dan tipe kedua berdasarkan 
interdependensi. Menurut Friedmann (1967), untuk kepentingan perencanaan kedua 
tipe wilayah ini dapat dipakai. Kategori wilayah dspat dibuat dengan 
menggabungkan pola interdependensi wilayah dengan karakteristik permasalahaii 
pembangunan ekonomi yang dihadapi. 

Berdasarkan pengalaman melakukan studi terhadap pembangunan wilayah 
di Venezuela, Friedmanil membagi wilayah atas lima kategori (Friedmann, 1967) 

1. Wilayah perkotaan (core regions) 
2. Wilayah berkembang menuju maju (upward transitional areas) 
3 .  Wi 1 ayah terbelakang (downward transitional areas) 
4. Wilayah perintis pengembangan sumber daya (resource frontier regions) 
5 .  Wilayah dengan permasalahan khusus (special problem regions) 

Berdasarkan pengalaman di Venezuela, Friedmann menguraikan strategi 
pengembangan wilayah pada wilayah inti perkotaan, wilayah terbelakang, dan 

wilayah pengembangan sumber daya perintis. Friedman tidak membahas tentang 
wilayah berkembang menuju maju dan wilayah dengan permasalahan khusus 
mungkin disebabkan kedua tipe wilayah ini memiliki permasalahan yang umum 
yang tidak perlu lagi dibahas karena sudah banyak dibahas . 



c. Rangkuman 

Analisis wilayah dalam bidang ilmu geografi berkaitan dengan kategorisasi 
wilayah berupa generalisasi wilayah dan klasifikasi wilayah. Generalisasi 
wilayah dilakukan dengan cal-a menonjolkan karakteristik tertentu 
sedangkan klasifikasi wilayah dilakukan dengan cara membuat diferensiasi 
antar wilayah. Generalisasi dan klasifikasi wilayah bukan merupakan 
sesuatu yang baku akan tetapi dilakukan berdasarkan kepentingan untuk 
mengatasi masalah pembangunan dan merumuskan strategi pembangunan. 
Oleh karena itu pemahaman dan analisis tentang wilayah perlu diletakkan 
dalam konteks pemahaman permasalahan pembangunan. 

d. Evaluasi 
a. Kemampuan memahami konsep geografi 
b. 2. Kemampuan memahami pendekatan kompleks wilayah 



2. Kegiatan Belajar 2 

a. Learning Outcome 

Menjelaskan definisi bencana. 

Menyebutkan Jenis-jenis bencana alam dan non alam. 

Mengetahui kebutuhail peta dan data dan cara menganalisis kawasan 
rawan bencana alam sehingga diperoleh deliniasi kawasan untuk rawan 
longsor, gempa bumi, gunung api, banjir dan tsunami serta contoh 
bencana non alam dan contoh peta hasil analisis kawasan rawan 
bencana. 

b. Uraian materi 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh 
faktor alam danlatau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah bencana yang 
diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam 
antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin 
topan, dan tanah longsor. 

Bencana longsor adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian 
peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa tanah longsor. Longsor adalah suatu 
proses perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah miring dari kedudukan 
semula, sehingga terpisah dari massa yang mantap, karena pengaruh gravitasi; 
dengan jenis gerakan berbentuk rotasi dan translasi. Gerakan tanah adalah proses 
perpindahan massa tanah atau batuan dengan arah tegak, mendatar, miring dari 
kedudukan semula, karena pengaruh gravitasi, arus air dan beban. 

Tingkat kerawanan adalah ukuran yang menyatakan tinggi rendahnya atau besar 
kecilnya kemungkinan suatu kawasan atau zona dapat mengalami bencana longsor, 
serta besarnya korban dan kerugian bila terjadi bencana longsor yang diukur 
berdasarkan tingkat kerawanan fisik alamiah dan tingkat kerawanan karena aktifitas 
manusia. 

Tingkat kerawanan fisik alami adalah ukuran yang menyatakan tinggi rendahnya 
kemungkinan kejadian longsor yang diindikasikan oleh faktor-faktor kemiringan 
lereng, kondisi tanah, batuan penyusun lereng, curah hujan, keairan lereng dan 
kegempaan. 



Tingkat kerentanan adalah ukuran tingkat kerawanan pada kawasan yang belum 
dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, dengan hanya mempertimbangkan aspek 
fisik alami, tanpa memperhitungkan besarnya kerugian yang diakibatkan. 

Tingkat risiko adalah tingkat kerawanan karena aktifitas manusia yakni ukuran 
yang menyatakan besar kecilnya kerugian manusia dari kejadian longsor atau 
kemungkinan kejadian longsor yang diakibatkan oleh intensitas penggunaan lahan 
yang melebihi daya dukung, serta dampak yang ditimbulkan dari aktifitas manusia 
sesuai jenis usahanya, serta sarana dan prasarana. 

Zona berpotensi longsor adalah daerah dengan kondisi terrain dan geologi 
yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik bersifat alami maupun 
aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, sehingga berpotensi 
longsor 

Pendekatan penataan ruang 
Pendekatan penataan ruang dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan pada 
aspek-aspek penggunaan ruang yang didasarkan pada perlindungan terhadap 
keseimbangan ekosistem dan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang 
dilakukan secara harmonis, yaitu: 
a) Penilaian pada struktur ruang dan pola ruang pada kawasan rawan bencana 
longsor sesuai dengan tipologi serta tingkat kerawanan fisik alami dan tingkat 
risilto. 
b) Menjaga kesesuaian antnra kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan 
hngsi kawasan yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayahnya. 



Pendekatan Teknik Sipil: Pendekatan Geologi: 
Perhitungan kernantapan lereng, mekanika Penyelidikan sbuktur jenis batuan,geo- 

tanahlbaluan, dan gerakan tanah di masa depan moffologi, topografi, dan geohidrologi 

Pendekatan Penataan Ruang: Rekomendasi struktur dan pola ruang sesuai tipologi, 
tingkat kerawanan fisik alamiah d m  tingkat nsiko; menjaga kesesuaian antara 
kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan fungsi kawasan prig ditetapkan 
dalam rencana tata ruang 
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c. Rangkuman 
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oleh faktor alam dantatau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 2. Bencana alam adalah 
bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang 
disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung 
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. 

d. Evaluasi 
1. Kemampuan merangkum metode analisis kawasan rawan bencana 

(kendala lahan) dalam sebuah makalah 

2. Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 



3. Kegiatan Belajar 3 

a. Learning Outcome 

Memahami pengertian kesesuaian dan kemampuan lahan; Mengetahui metode 
analisis kesesuaian dan kemampuan lahan serta datalpeta yang dibutuhkan. 

b. Uraian materi 

Analisis Fungsi Kawasan 
Penentuan deliniasi kawasan lindung clan kawasan budidaya, mengacu pada Keppres 
No.3211990 mengenai Kawasan Lindung dan Keppres No.5711989 mengenai Kawasan 
Budidaya. KaIGasan Lindung adalah kawasan dengan total skor > 175 dari kriteria yang 
telah ditentukan, kawasan budidaya terbatas Kawasan penyangga) adalah kawasan dengan 
total skor 126 - 174 dari kriteria yang telah ditentukan dan kawasan budidaya adalah 
kawasan yang memiliki total skor < 125 dari kriteria yang telah ditentukkan . lebih 
lengkapnya dapat dilihat pada tabel 

Kriteria Penetapan Kawasan Lindung - 3 ~ " ~ ~ ~ ~  / ' ; 5 / ,@, @g , ~ ~ ~ i ~ z y ; ~ f l ~  ,v@?//@./9&,g // 

Kawasiu~ Llndung 1 Kawasa~ yang membcnkru~ perlrndu~lgan bag1 ka\vasan ba\{ahalu~ya 
adalah kawasan 1.1 Kawasan hutan Skor > 175 (belas lereng, j ~ w s  tanall lntens~tas hujan) 
yang Jitetapkan lindung clan atau 
dengan fungsi utama Lereng lapangan > 40% dan pada daerah yang tanahnya 
melindungi peka terhadap erosi dengan kelerengan lapangnn lebih 
kelestarian dari 25%, dan atau 
lingkungan hidup = Kawasan hutan yang mempunyai ketlnggian 2000 meter 
yang mencakup atau lebih di atas permukaan laut 
sumber daya alam, 1.2 Kawasan resapan Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 
sumber daya buatan air mmltahun 
dan nilai sejarah Laplsan tanahnya berupa pasir halus berukuran nunirnal 
serta budaya bangsa, 1/16 mm 
guna kepentingan = Mempunyai kemanlpuan meluruskan air dengan 
pembangunan kecepatan lebih dari 1 mrnhari 
berkelanjutan. = Kedalaman muka air tanah lebih d a r ~  10 m terhadap 

permukaan tanah setempat 
Kelerengan kurang dari 15% 
Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tingg~ dan 
kedudukan muka air tanah dalam 

2. Kawasan suaka alam (pelerstarian alam) 

2.1 Kawasan cagar Kawasan sarat dan atau perairan yang dltunjuk 

alam mempunyai luas tertentu yang menunjang pengelolaan 
yang efektif dengan daerah penyangga cukup luas serta 
mempunyai kekhasan jenis turnbuhan, satwa atau 



Kondisi alam ba& biota maupuri fisiknya masih asli dan 
tidak atau belum diganggu manusia 

2.2 Kawasan suaka 1 Kawasan yang ditunjuk merupakan tempat hidup dan 
margasatwa perkembangan dari suatu jenis satwa yang perlu 

dilakukan upaya konservasi 
Merniliki keanekaragaman dan keunikan sahva 
Mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis sahva 
yang bersangkutan 

2.3 Kawasan suaka Kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah 
alam laut dan pesisir, muara sungai, gugusan karang danlatau yang 
perairan lainnya mempunyai ciri khas berupa keragaman dadatau 

keunikan ekosistem 
2.4 Kwspantai Kawasan pantai berhut~r? b.7liai11dl3, ir~nims: i 33 kaii 

berhutan baL;ti d a l  iatii-rata perbedaan air pasang tertinggi dan 
terendah tahunan diukur dari garis air sunit terendah ke 
arah barat 

2.5 Taman nasional Kawasan darat clan atau perairan yang dih~njuk relatif 
luas, tumbuhan dan atau sahvanya menliliki sifat 
spesifik dan endamik serta berfungsi sebagai 
perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan 
keanekaragaman jenis tumbuhan dan s a b a  serta 
pemanfaatan secara lestari sumber daya hayati dan 
ekosistemnya 
Dikelola dcngan sistem zonasi yang terdiri atas zona inti 
zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluar 

2.6 Taman hutan raya Kawasan yang ditunjuk mempunyai luasan tertentu, 
yang dapat merupakan hutan dan atau bukan kawasan 
hutan 
Memililu arsitektur bentang alam dan akses yang baik 
unhk kepentingan pariwisata 

2.7 Taman ~visata slam 1 Kawasan darat dan atau perairan yang ditunjuk 
mempunyai luas yang cukup dan lapangnya tidak 
membahayakan serta memiliki keadaan yang menarik 
dan indah, baik secara alamiah mupun buatan 
Memenuhi kebuhhan rekreasi dan atau olah raga serta 
mudah dijangkau 
Kawasan terdapat sahva buru yang dikembangbiakkan 
untuk kelestarian satwa dan memunglunkan perburuan 
secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi olah 
raga. 

3. Kawasan cagar - Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak 

budaya & ilmu yang bempa kesatuan atau kelompok, atau bagian- 
pengetahuan bagiamya atau sisa-sisanya, yang benunur sekurang- 

kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas 
dan sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap 
mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan kebudayaan. 
Lokasi yang mengandung atau diduga mengandung 
benda cagar budaya 

4. Kawasan rawan bencana alam 



i 

Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan 
kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala 
richter 
Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas 
seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan 
lapuk 
Kawasan lembah bertebulg curam yang disusun batuan 
mudah longsor 

4.3 Kws rawan gerakan Daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena 
tanah gerakan tanah, tenltarna jika kegiatan manusia 

menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini 

4.4 Kws rawan gelombang = Daerah dengan kerentanan tinggi terkena bencana 
pasang & banjir gelombang pasang dan banjir 

5. Kawasan perlindungan setempat 
5.1 Sempadan pdntai Daratari sepanjang tepian pantai yang lebamya 

proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai 
sekurang-kurangnya 100m dari titik pasang tertinggi 
ke arah darat 

5.2 Sempadan sungai Sekurang-kurangnya 5 nl di sebelah luar sepanjang 
kaki tanggul di luar kawasan perkotaan dan 3 m 
disebelnh 11mr sepanjang kaki tanggul di luar kawasan 
perkotaan 
Sekurang-kurangnya 100 nl di kalan kiri sungai besar 
dan 50 meter di kanan kui sungai kecil yang tidak 
bertanggul di luar kawasan perkotaan 
Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai ultuk 
mempunyai kedalaman tidak Iebh besar dari 3 m 
Sekurang-kurangnya 15 rn dari tepi sungai untuk 
mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m sarnpai 
dengan 20 m 
Sekurang-kurangnya 20 rn dari tepi sungai untuk 
sungai yang mempunvai kedalaman lebih dari 20 m 
Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk 
sungai yang terpengaruh oleh pasang surut air lauf 
clan berfungsi sebagai jalur hijau 

5.3 Kws sekitar waduk & 1 Daratan sepanjang tepian waduk dan situ yang 

situ lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik 
waduk dan situ sekurang-kurangnya 50 m dari titik 
pasang tertinggi ke arah darat 

5.4 Kawasan sekitar mata rn Kawasan dengan radius sekxrang-huangnya 200 m di 

air sekitar ~nata air 
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Kriteria .'.'**'' I 
11 5.5 Elwasan tcrbuka h jau  = Hutan kota, dcngan ILUS hutan minimal 0,25 ha, 11 
I1 dengan jenis tanaman tahunari membentuk suatu (1 
I1 komunitas tu~nbuhan yang kompak pada suatu II 

hamparan 
6. Kwsn perlindungan Merupakan areal tempat pengembangan plasma nuAah 

I plasma nuf€ah eks-situ tertentu dan tidak membahayakan U 
Sumbm : Keppres No 32 Tahrtn 1990 tentang Kawasan Lurdurrg 

Kesesuaian kakvasan budidaya menggunakan kriteria sebagai rnana terlihat pada tabel 

Tabel Kriteria Penetapan Kawasan Budidaya 

l l ~ u d i d a ~ a  b. Kemiringan lereng < 40% 
ll~ertanian c. Kedalaman efektif tanah > 30 cm 

11 d. Terdapat sistem irigasi (teknis, setengah teknis dan 
sederhana) 

Kawasan Pertanian Lahan Kering a. Ketinggian < 1000 rn dpl 
b. Kemiringan lereng < 40% 
c. Kedalaman efektif tanah > 30 cm 

Kawasan Tanaman a. Ketinggian < 2000 m dpl 
b. Kemiringan lereng < 40% 

TahunanPerkebunan c. Kedalaman efektif tanah > 30 cm 

11 Kawaszn Petemakan a. Ketinggian > I000 m dpl 

II b. Kemiringan lereng > 15% 
c. Jenis tanah/iklim sesuai dengan padang rumput 

Knwasan Perikanan a. Kemiringan lereng < 8% 

11 b. Persediaai air pennukaan cukup 

p~~ Pem~kiman  a. Kemiringan lereng < 15% 
b. Ketersediaan air te jamin 

Kawasan Pertambangan Mempunyai potensi hnhari tambang 

11 c. Aksesibilitas vang baik 11 

I 

II d. Tidak berada pada daerah rawan bencana Ii 
e. Berada dekat dengan pusat kegiatan 

Kawasan Peruntukan Industri a. Ketinggian < I000 m dpl 
b. Kerniringan lereng < 3% 11 

II c. Ketersediaan air baku yang cukup II  
11 d. Adanya sistem pembuangan limbah 11 

e. Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan 
basah 11 

Kawasan Perdagangan thn Jasa a. Keminngan lereng < 15% 11 
b. Ketersediaan air te j a ~ n i n  
c. Aksesibilitas baik 
(1. Terletak di pusat kotalkegiatan 

Kawasan a. Memiliki keindahan dan panorama alam 
Il~ariwisata b. Memiliki kebudayaan yang bernilai tinggi 11 
11 c. Memiliki bangunan sejarah 11 



Sumber : Keppres No 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya 

Penentuan skor untuk mendeliniasikan suatu kawasan menggunakan penentuan 
skor faktor penentu kawasan lindung menurut Keputusan Presiden RI No. 32 
Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, seperti terlihat pada tabel 
berikut : 

Penentuan Skor Pada Faktor Lereng 

Sumber : Kepres No.32 Tahun 1990 

Adapun cara penentuan skor kepekaan erosi untuk berbagai jenis tanah dapat 
ditentukan dengan cara berdasarkan tabel. 

Tabel 
Penentuan Skor Kepekaan Erosi pada Beberapa Jenis Tanah 

)I Latosol I kurang peka 1 30 11 
1 Mediteran, Non calcic brown, Brown Forest s l  Soil 

Sumber : Kepres No.32 Tahun 1990 

Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol, Podsolik 

Regosol, Litosol, Organosol, Renzinn 

Cara penentuan skor intensitas hujan dapat ditentukan dengan cara, seperti pada 
tabel berikut: 

Penentuan Skor Intensitas Hujan 

Peka 

Sangat peka 

60 

75 



Sumber : Kepres No.32 Tahun 1990. 

Cara penentuan skor tata guna lahan dapat ditentukan dengan cara, seperti yang 
dapat dilihat pada tabel berikut 

Arahan Tata Guna Lahan 

- -- I/ 1 I Kanasrul hutari l~ridung I 1 otal skor Z175 a h u  s > a r , \ t m  

I 

3 1 Kawasan Budidaya Tanaman Tahunan / Total skor < 124-1 

1 2 ( Kawasm pllyangga 
I 

( Total skor 124-174 

I 

4. 1 Kawasan Budidaya Tanaman semusim* dan permukiman* * I Total skor €1 24 I 

1 

P 

*Untuk kawasan yang cocok pertanian tanaman semusim 
**Untuk kemiringan 0-8 % 

Sumber : Kepres No.32 Tahun 1990. 

Analisis Kemampuan Lahan 
Kelas kemampuan lahan menurut USDA dibedakan atas 8 kemampuan lahan. 
Intensitas dan pilihan penggunaan lahan semakin menurun dengan semakin 
besarnya angka kelas. Berikut ini diuraikan kalas kemampuan lahan. 

Kelas I yaitu: 
Lahan yang termasuk kelas ini sesuai untuk berbagai penggunaan (Pertanian, 
Padang Pengembalaan Hutan, Hutan Cagar Alam) lahan ini hanya mempunyai 
sedilut kendala dalam penggummnya. Ciri-cirinya bertopografi datarlagak datar, 
bahaya erosi ringan, kedalaman efektif dalam , drainase baik dan mudah diolah, 
unruk leblh lengkapnya dapat dilihat pada tabel 

Kelas I1 yaitu: 
Lahan Memiliki kendala yang mengurangi pilihan pengunaannya atau memerlukan 
tindakan konservasi sedang. Lahan kelas ini membutuhkan pengelolaan tanah 
secara hati-hati termasuk tindakan konservasi tanah untuk mencegah kemerosotan 

tanah. Tanah kelas I1 dapat digunakan untuk tanaman semusim, padang rumput, 
padang pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung, dan cagar alam. 

Kelas 111 yaitu : 
Lahan yang memiliki kendala yang berat sehingga mengurangi pilihan penggunaan, 
atau memerlukan tindakan k o n s e ~ a s i  khusus atau keduanya. 
Tanah kelas ILI dapat digunakan untuk tanaman semusim, padang pengembalaan, 
hutan produksi, hutan lindung, dan suaka marga satsva. 



Kelas IV yaitu: 
Lahan yang memiliki kendala yang sangat berat sehingga membatasi pilihan 
pengunaan atau memerlukan tindakan pengelolaan yang sangat hati-hati atau 
keduanya. Tanah kelas IV ini dalpat digunakan untuk tanaman semusim , tanaman 
pertanian, padang pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung , dan suaka alam. 

Kelas V yaitu: 
Lahan kelas V tidak atau sedikit memiliki bahaya erosi tetapi memiliki pembatas 
lain yang sulit dihilangkan sehingga penggunaannya sangat terbatas yaitu untuk 
padang rumput, padang pengembalaan, hutan produksi ,atau suaka alam. 

Kelas VI Yaitu: 
Lahan kelas VI memiliki penghambat yang berat sehingga tanah-tanah kelas ini 
tidak sesuai untuk pertanian. Pengg~naan tanah ini terbatas hanya untuk padang 
rumputlpadang pengembalaan, hutan produksi, hutan lindung, atau cagar alam. 

Kelas VII yaitu: 
Lahan kelas VII memililu batas yang berat sehingga tidak sesuai untuk pertanian 
dan pengunaannya sangat terbatas untuk padang rumput, hutan produksi dan suaka 
alam. 

Kelas VIII yaitu: 
Lahan kelas VIII memiliki pembatas untuk menghalangi penggunaan tanah bagi 
produksi tanaman secara komersial dan hanya untuk pariwisata dan suaka alam. 
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luas dan tidak membicarakan peruntukan jenis tanaman tertentu atau tindakan 
pengelolaannya. 
System kalsifikasi kemampuan lahan yang digunakan berasal dari Soil Co~?.senafion 
Service (SCS), United States Departmen Of Agricztlture (USDA) yang terdapat 
Agriculture Handbook No. 21 0. sistem ini merupakan perbalkan dari system 
Horkensmith and Montgomery (1 961). 
Sistem evaluasi kemampuan lahan bersifat komprehensif dan pengelompokan lahan 
dilakuakan secara kualitatif. 
Kriteria yang digunakan untuk klasifikasi kemampuan lahan pada umumnya bersifat 
kualitatif. Karakteristik lahan penciri adalah faktor-faktor penghambat yang bersifat 
permanen atau sulit diubah yaitu : 

1. Tekstur tanah 
2. iereng 
3. Drainase tanah 
4. Kedalaman efektif 
5. Erosi 
6. Banjir atau genangan yang tctap. 

Kemampuan lahan dibedakan atas delapan kelas yang mana semakian tinggi kelasnya 
maka kawasan tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktifitas adapun pemanfaan 
kawasan berdasarkan kelas dapat dibedakan sebagai berikut ; 

Tabel 
Rekomendasi Penggunaan Lahan 

berdasarkan Kelas Kemampuan Lahan 

1 3 y l ' i  m Pertanian Sedang 
1 
II 

Sumbar: Soil Conservation Service (SCS- 



C 

Agriculture (USDA) 

Analisis ini akan menginformasikan seberapa luas kalvasan yang akan memiliki 
kemampuan lahan I-VIII. Informasi awal ini akan diproses lebih lanjut dengan 
menganalisa faktor penghambat lahan berdasarkan Satuan Lahan (SL), seperti yang 
akan dijelaskan dibawah ini : 

Gambar 
Prosedur Perhitungan Kemampuan Lahan 

7A-w4pw 3 

t Faktor Pengharnbat f 
P 7 

7 
Kelas Kernarnpuan Lahan j 

P W P W  
:: ., m- 

Analisis kesesuaian dan kemampuan lahan diperlukan untuk mendapatkan 
I informasi tentang potensi dan kendala lahan yang akan berguna sebagai informasi 
I 

awal sumber daya alam suatu wilayah 
I 

d. Evaluasi 

Kemampuan merangkum metode analisis aspek fisik dasar (potensi 
lahan) dalam sebuah makalah 

Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 

1 

1 2 1 
I 

- - - - --------------  



d. KegiatanBelajar 4 

a. Learning Outcome 

Mengetahui cara deliniasi DAS; mengetahui metode analisis kekritisan DAS; 

b. Uraian materi 

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat 
alamnya sedemikian rupa, sehlngga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak 
sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menarnpung air yang 
berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui 
sungai utamanya (single outlet). Satu DAS dipisahkan dari wilayah lain disekitarnya 
(DAS-DAS lain) oleh pemisah dan topografi, seperti punggung perbukitan dan 
pegunungan; 

Ilustrasi tata cara deliniasi DAS 

Sub DAS adalah bagian DAS yang menerima air hujan dan mengalirkannya 
melalui anak sungai ke sungai utama. Setiap DAS terbagi habis kedalam Sub DAS- 
Sub DAS; 

Wilayah Sungai (WS) atau wilayah DAS adalah suatu wilayah yang terdiri dari 
dua atau lebih DAS yang secara geografi dan fisik teknis layak digabungkan 



sebagai unit perencanaan dalam rangka penyusunan rencana maupun 

pengelolaannya; 

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan timbal 
balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala 
aktifitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta 
meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan; 

Rencana Pengelolaan DAS Terpadu merupakan konsep pembangunan yang 
mengakomodasikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
dijabarkan secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu rencana be jangka pendek, 
menengah maupun panjang yang memuat perumusan masalah spesifik 1 dalam 
DAS, sasaran dan tujuan pengelolaan, arahan kegiatan dalam pemanfaatan, 
peningkatan dan pelestarian sumber daya alam air, tanah dan vegetasi, 
pengembangan sumber daya manusia, arahan model pengelolaan DAS, serta sistem 
monitoring evaluasi kegiatan pengelolaan DAS; 

Pengelolaan DAS terpadu adalah proses formulasi dan implementasi suatu 
kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan manusia dalam 
suatu DAS dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan di 
dalam dan sekitar DAS tennasuk untuk mencapai tujuan sosial tertentu; 

Tata air DAS adalah hubungan kesatuan individual unsur-unsur hidrologis yang 
meliputi hujan, aliran pennukaan dan aliran sungai, peresapan, a k i n  air tanah dan 
evapotranspirasi dan unsur lainnya yang mempengaruhi neraca air suatu DAS; 

Lahan kritis adalah lahan yang keadaan fisiknya demikian rupa sehingga lahan 
tersebut tidak dapat berfungsi secara balk sesuai dengan peruntukannya sebagai 
media produksi maupun sebagai media tata air; 

Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) adalah upaya manusia untuk 
memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan daya dukung lahan agar 
befingsi optimal sesuai dengan peruntukannya. 

















Besaran, Hirarki dan Fungsi Kota Menurut Rondinelli dan ESCAP 

SISTEM KOTA-KOTA 

Hirarki Fungsi 

Pusat Penyediaan kebutuhan dasar 
Pedesaan rumah tangga dan social begi 

desa sekitar. 

Kota Kecil Sebagai kota pasar bagi hasil 
pertanian. Kegiatan ekonomi 
carnpuran antara sektor 
tradisional dan modem, 
informal dan formal desa-kota 
menyerap migrasi 

Pusat perdagangan, distribusi, 
agro industri sarana produksi 

Kota pertanian, penyediazn 
menengah lapangan k e j a  di sector jasa 

dan komersial, pusat 
pelayanan sosial. 

Kota Pusat admii~strasi, pusat 
Utama utama sosial ekonomi 

terutama sector teraier. 

Teori Tempat Pusat menjadi dasar untuk membuat Sistem Kota-Kota 
Sistem Kota-Kota : Keterkaitan antara kota-kota dan kota dengan wilayah pelayananannya 
yang tersusun secara hlrarhs 

Jumlah Penduduk 

(jiwa) 

500-2.500 

2.500-25.000 

25.000-200.000 

200.000-5jt 

Jumlah 
Penduduk 
Dilayani (jiwa) 

500-20.000 

20.000-200.000 

200.000-500.000 

800.000-20 jt 

Radius 
pelayanan 

5-15 Km 
200-700 rr 

15-50 Km 
700-7.500 
~ m '  

50-100 Krn 
7.500- 
30.000 Km: 



METODA IDENTIFIKASI SISTEM KOTA-KOTA DISUATU WILAYAH 
1 .  Model METODA SKALOGRAM 



Fasilitas ekonomi : pasar berdasar jenis 
Fasilitas Terminal (A,B,C) 
Fasilitas Kesehatan, terkait dengan Rumah Sakit A/B/C/D, Puskesrnas, 
Puskesmas pembantu, posyandu, 
Fasolitas Pendidikan, terdiri dari TK, SD, SLTP, SLTA, SMTA Kejuruan 
Fasiitas perbankan bank pusat!bank cabang 
Fasilitas Pelayanan Umum, terdiri dari Kantor Pos, Kantor Polisi, Sarana 
Olah Raga dl1 

Diisi yaltidak lalu diurut berdasarkan kota yang terlengkap 



Model ANALISIS PERGERAKAN 
I 

Contoh penyusunan sistem kota dengan metode skalogram 

c. Rangkuman 

Analisis prasarana dan sarana wilayah dilakukan dengan 
membandingkan ketersediaan yang ada saat ini dengan kondisi ideal, 
sehingga diperoleh kecukupan atau kekurangan sarana dan prasarana. 
Analisis Sistem kota berguna untuk menentukan hiraraki permukiman 
perkotaan sampai perdesaan dalam suatu wilayah (kawasan budidaya) 



d. Evaluasi 

Kemampuan merangkum metode analisis kawasan permukiman 
Jbudidaya dan sarana prasarana dalam sebuah makalah 
Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 



f. Kegiatan Belajar 6 

a. Learning Outcome 

Memahami pengertian analisis ekonomi wilayah dan sumber daya alam; 

mengetahui tata cara analisis ekonomi wilayah dan sumber daya alam; 

mengetahui kebutuhan data dan peta peta-peta untuk analisis ekonomi 

wilayah dan sumber daya alam 

b. Uraian materi 

Analisis Aspek ekonomi wilayah yang penting dilakukan adalah : 

Melakukan analisis untuk menemukenali struktur ekonomi di dalam wilayah 
danlatau kawasan, dengan tahap-tahap : 
1) Mengetahui tingkat pertumbuhan PDRB pada suatu wilayah dadatau 

kawasan yang dirinci berdasarkan lapangan usaha. 

2) Mengidentifikasi struktur ekonomi dan pergeserannya di dalam wilayah 

Langkah-Langkah 
1. Struktur dan pergeseran 
1) Menjumlahkan besaran PDRB yang dirinci tiap sektor dari tiap wilayah 

administrasi yang termasuk dalam wilayah perencanaan untuk mendapatkan 
PDRB wilayah perencanaan yang dirinci tiap sektor. 

2) Menghitung Prosentase (%) PDRB masing-masing sektor terhadap PDRB total 
wilayah perencanaan untuk mengetahui kontribusi masingmasing sektor 
terhadap PDkB wilayah danlatau kawasan. 

3) Menentukan struktur ekonomi wilayah danlatau kawasan dengan mengurutkan 
sektor-sektor dari yang terbesar kontribusinya terhadap PDRB wilayah 
d d a t a u  kawasan . 

4) Melakukan analisis pergeseran struktur ekonomi wilayah danlatau kawasan 
dengan menggunakan metode analisis yang sesuai. 

Tabel PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan. Untuk 
menganalisis pergeseran struktur ekonomi kawasan dapat digunakan beberapa 
metode, seperti : 

- Metode Shift-Share. 
- Menggunakan data series atau tidak membatasi struktur ekonomi pada 

periode tertentu saja (memiliki pengertian yang dinamis), sehingga terlihat 
perubahan struktur ekonominya. 

2. Sektor Basis 
Untuk Mengetahui sektor yang memberikan sumbangankontribusi relatif yang 
cukup besar terhadap PDRB di suatu wilayah d d a t a u  kawasan sehlngga sektor 
tersebut dikatakan sebagai sektor basis (dominan). 



Data yang dibutuhkan : 
1) Pendapatan tenaga kerja di tiap sektor tiap satuan wilayah dadatau 

kawasan, 

2) Pendapatan total wilayah dadatau kawasan, 
3) Jurnlah produksi dan luas usaha tiap sektor pada wilayah danlatau 

kawasan, 
4) Struktur ekonomi wilayah dadatau kawasan perencanaan berserta 

kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB total wilayah 
d d a t a u  kawasan . 

Tabel PDRB yang digunakan adalah berdasarkan harga konstan. Untuk 
menetapkan sektor basis dapat digunakan metode Location Quotient (LQ). Metode 
Location Quotient (LQ) dapat dipergunakan sebagai alat ukur untuk mengukur 
spesialisasi relatif suatu daerahlkabupaten pada sektor-sektor tertentu. LQ ini 
mempunyai penggunaan yang luas sehingga satuan pengukuran apa saja dapat 
dipergunakan untuk menghitungnya. 

Rumus umum yang biasa dipakai adalah sebagai berikut: 
L Q = S i * N / N i * S  
dimana 
Si = jumlah komoditas wilayah perencanaan; 
Ni = jumlah komoditas di wilayah yang lebih luas; 

S = jumlah komoditas total di wilayah d d a t a u  kawasan; 
N = jumlah komoditas total di wilayah yang lebih luas. 
Besamya nilai LQ dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
LQ : 1 : wilayah perencanaan mempunyai spesialisasi 
dalam sektor tertentu dibandingkan wilayah yang 
lebih luas. 
LQ = 1 : tingkat spesialisasi wilayah perencar.mn &!am 
sektor tertentu sama dengan wilayah yang lebih 
luas. 
LQ < 1 : dalam sektor tertentu, tingkat spesialisasi 
wilayah berada di bawah wilayah yang lebih luas. 

3.Sektor.Komoditi Unggulan 
Menentukan keunggulan suatu sektor berdasarkan parameter sebagai berikut: 

1) Tingkat proporsi sektor terhadap PDRB wilayah yang tertinggi dengan nilai 
acuan minimum di atas nilai rata-rata dan selang nilainya dengan sektor yang di 
bawah cukup signifikan jauhnya. 

2) Tingkat persentase sektor terhadap PDRB Sektoral Provinsi yang terbesar, 
dengan nilai acuan minimum, di atas 50%. 

C 



3) Nilai LQ (Location Quetient) di atas satu (LQ>l), artinya sektor yang dapat 
dimasukkan kategori unggul adalah sektor yang me~npunyai nilai LQ lebih dari 
satu karena dapat diinterpretasikan bahwa dengan nilai tersebut, berarti sektor 
tersebut sudah tidak hanya melayani kepentingan lokal, tetapi juga sudah 
berorientasi keluar. 

4) Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja paling besar, artinya sektor tersebut mampu 
menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak sehingga lebih cepat dalam 
melakukan pemerataan pendapatan ekonomi. 

5) Tingkat keterlibatan dunia usnha kecil dan menengah terbanyak, artinya sektor 
tersebut lebih mengakar pondasi ekonominya sehingga peluang 
keberlanjutannya lebih besar karena kaya akan investasi lokal. 

6) Mempunyai nilai ekspor terbesar, baik dari nilai rupiah maupun volume, serta 
frekuensinya sehingga dapat lebih memberikan nilai tambah bagi daerah. 

7) Sektor yang mempunyai forward dan backward linkage terbesar, artinya sektor 
tersebut mempunyai proses pengolahan yang panjang, artinya value added yang 
berputar di kawasan tersebut makin besar, karena mampu mendorong 
tumbuhnya kegiatan-kegiatan ekonomis pendukung. 

8j Terdapat peluang pasar dan minat investasi. 

4. Sumber Daya AIam 
idealnya secara general dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu sumber daya tanah, 
sumber daya hewan, sumber daya hutan dan sumber daya pertambangan. 



Produksi Pertanian di wilayah danlata 

1 .I Padi 
1.2 Jagung 
1.3 Dst. 

2.Hortikultura 
2.1 Kentang 
2.2 Kubis 
2.3 Bawang 
2.4 Dst. 

3. Buah-buahan 
1 .I Pisang 
1.2 Nanas 
1.3 Dst, 

4. Tanaman Perkebunan 
4.1 Kopi 
4.2 Kakao 
4.3 Karet 

Jenis Produksi 

1 .Makanan Pokok 

4.4 Dst. 
>r rmhor .  

Luas Panen 
(ha) 

r kawasan pa 
Produksi 

(ton) 

Tahun t 
Produktivitas 

(ton / ha) 

Populasi Ternak di wilayah danlatau kawasan Tahun t 

Sumber : 

39 

Jenis Ternak 
Ayam 
I ti!: 
Kambing 
Sapi, dst 

Produksi Sumber Daya Pertambangan di Wilayah danlatau kawasan 

Populasi 

Jenis Tambang 

1. Marmer 
2. Biji besi 
3. Batubara 

Sumber : 

Produksi Sumber Daya Laut Pada 

Pengambilan pada tahun t 

Jenis Produksi 

1 .Perikanan Laut 
1.1 lkan ..... 
1.2 Dst. 

2. Perikanan Tambak 
2.1 Bandeng 
2.2 Udang 
2.3 Dst 

3. Perikanan Air Tawar 
3.1 Ikan ...... 
3.2 Dst ...... 

Ton 1 m3 

Deposit 

Hasil 
-- (ton) 

Nilai 
(Ribuan 
Rupiah) 

Kapasitas 

Sumber : 

Lokasi 



Sumber : 

Bagan Alir Anallsis Aspek Ekonoml 

Produksi Hasil Hutan (dalam M3) di wilayah danlatau kawasan 

c. Rangkuman 

Jenis Produksi 
Kayu Jati 
Kayu Lapis 
Dst. 

Analisis ekonomi wilayah terkait dengan jumlah dan pertumbuhan produksi 
yang dihasilkan suatu wilayah, struktur kegiatan, sektor basis dan komoditi 
unggulan 

d. Evaluasi 

Tahun t-3 

Kemampuan merangkum metode analisis ekonomi wilayah dalam sebuah 
makalah 
. Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 

Tahun t-2 Tahun t-1 Tahun t 



7. Kegiatan Belajar 7 

a. Learning Outcome 

Mengetahui pengertian sumber daya penduduk dan komponen- 
komponennya, serta indikator kesejahteraan penduduk; mengetahui 
tata cara analisis sumber daya penduduk dan kesejahteran penduduk. 
Mampu melakukan analisis sarana prasarana, sistem kota dan 
j angkauan pelayanan 

b. Uraian materi 

1. Komponenen kependudukan dan kesejahteraan 

Jurnlah dan Laju Perturnbuhan Penduduk Tahun 1961,1971,1980,1990. 

Wilavah 

Kabupaten ................... 
- 
- 

- 

Jurnlah 

Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Tahun 'i961,1971,1980,1990 

Jumlah Penduduk (000) 

Sumber : 

Wilayah 

.................. Kabupaten 
- 

- 
- 

Jurnlah 

Laju Pertumbuhan 
Penduduk 

1961 61-71 

C..,mk.n*. 

Luas 
Daerah 

1971 71-80 

Kepadatan Penduduk per Km2 

80-90 1980 1990 

1961 1980 1971 1990 



. -111. 7.7 

Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1993 - 1996 

Sumber : 

2. B.Kesejahteraan Sosial 

a. Pendidikan 

a. 1. Angka Melek Huruf (AMH) 

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 
tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau 
lainnya. 

AMH dapat digunakan untuk: 

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah peilduduk usia 
15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah 
penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan 
seratus. 

Cara menghitung angka melek liuruf dengan rumus: 

dimana: 
LIZ, = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahun t 
L:, = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa membaca clan 

menulis pada tahun t 

P\5+ = Jurnlah penduduk usia 15 tahun keatas 

Sajikan data angka melek huruf penduduk usia 15 tahun keatas, 
jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan 
menulis dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas untuk 5 tahun 
terakhir, dirinci menurut kabupatenkota untuk provinsi dan dirinci 



mw.1.11 7.-r 

Proyeksi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 1993 - 1996 

Sumber . 

2. B.Kesejahteraan Sosial 

a. Pendidikan 

a. 1. Angka Melek Huruf (AMH) 

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 
tahun ke atas yang dapat membaca dm menulis dalam huruf latin atau 
lainnya. 

AMH dapat digunakan untuk: 

Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 
15 tahun keatas yang dapat membaca dm menulis dengan jumlah 
penduduk usia 15 tahun keatas kemudian hasilnya dikalikan dengan 
seratus . 

Cara menghitung angka melek huruf dengan rumus: 

dimana: 

LIPII',, = angka melek huruf ( penduduk usia 15 tahun keatas) pada tahm t 
L:w = Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa membaca dan 

menulis pada tahun t 
P:I',, = Jumlah pendtiduk usia 15 tahun keatas 

Sajlkan data angka melek huruf penduduk usia 15 tahun K1 

jumlah penduduk usia d i a m  15 tahun yang bisa membaca 
menulis dan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas untuk 5 
terakhir, dirinci menurut kabupatenlkofa untuk provin 

earn, 
1 dan 
tahun 



menurut kecamatan untuk daerah kabupatenlkota, dalam tabel sebagai 
berikut: 

a.2. Angka rata-rata lama sekolah 

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang 
menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar 
sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhtr (TPT). Pada prinsipnya 
angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi 
bentuk numerik. 

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang 
dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh 
semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. 

Cara menghltung angka rata-rata lama sekolah: 

Lamanya bersekolah dapat dikonversikan langsung dari jenjang 
pendidikan dan kelas tertinggi yang pernah diduduki seseorang, 
misalnya jika seseorang pendidikan tertingginya adalall SMP kelas 2, 
maka ia memiliki jumlah tahun bersekolah sama dengan 8 tahun, yaitu 
6 tahun bersekolah di tingkat SD ditambah dengan 2 tahun di SMP. 
Untuk Diploma, S1, S2, dan S3, konversi lamanya bersekolah dapat 
berbeda untuk setiap individu karena asumsi yang digunakan dalam 
konversi diatas adalah sebagai berikut: 

Seseorang yang masuk S1 adalah lulusan SMA, bukan melanjutkan 
dari diploma. Dalam kenyataamya, terdapat program S1 extension 
yang membuka kesempatan bagi lulusan Diploma untuk melanjutkan 
studi ke S 1. 

Asumsi menempuh pendid~kan S2 maksimum adalah 3 tahun dan S3 
maksimum adalah 4 tahun. 

Sedangkan untuk rata-rata jumlah tahun bersekolah di tingkat 
kabupaten, dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

dimana : 

X = adalah rata-rata jumlah tahun bersekolah penduduk usia 5 tahun 
keatas 
xi = adalah jumlah tahun bersekolah indvidu usia 5 tahun keatas 
n = adalah jumlah penduduk usia 5 tahun keatas. 



Contoh: 

Bila diketahui tiga individu A, B, dan C menurut jenjang dan kelas 
sekolah tertinggi yang pernah di tamatkan, seperti pada contoh 
dibawah ini : 

Angka rata-rata lama sekolah : 

Jumlah 

Nilai rata-rata lamanya bersekolah yang besar menunjukkan tingginya 
tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Jika didapat rata-rata 
lamanya sekolah sama dengan 9,33 artinya rata-rata penduduk di 
suatu ~yilayah bersekolah sarnpai 9 tahun 4 bulan atau setingkat SLTP. 

a.3. Angka Partisipasi Mumi 

Individu 

A 

B 

C 

3 

Angka partisipasi murni adalah perbandingan penduduk usia antara 7 
hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan 
SDISLTPISLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hmgga 18 
tahun. 

Angka Partisipasi Murni ( D M )  adalah persentase siswa dengan usia 
yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk 
di usia yang sama 

Jenjang 

S M P  

SD 

Universitas 

APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di 
tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan 
indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang 
pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan 
incbkator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi 
penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidkan ymg sesuai 
dengan standar tersebut. 

APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jul 
siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah del 
jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitm deng 
sekolah tersebut. 

Kelasltingkat 

2 

6 (tamat) 

2 

-.- 

;an jen 

Lama sekolah (tahun) 

8 

6 

14 

28 

nlah 
..-me 

Cara menghitung APM: 



dimana: 
h = jenjang pendidikan 
a = kelompok usia 
t = tahun 

E;~ ,  = jumlah siswalpenduduk kelompok usia a yang bersekolah di 
tingkat pendidikan h pada tahun t 

Pi , ,  = jumlah penduduk kelompok usia a 

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah : 
SDIMI = 7-12 tahun 
SMP/MTs = 13-15tahun 
SMA/MA/SMK= 1 6- 1 8 tahun 

a.4. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

APK adalah perbandingan jjumlah siswa pada tingkat pendidikan 
SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 

tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang 
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk 
kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. 

APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu 
tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana 
untuk mengukur daya serap penduduk usia sekclah di masing-masing 
jenjang pendidikan. 

APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang 
bersekolah (atau jumlah siswa), tanpa memperhitungkan umur, pada 
jenjang pendidikan tertentu dengan jurnlah penduduk kelompok usia 
yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. 

Cara Menghitung APK: 

Dimana, 
h = jenjang pendidikan 
a = kelompok usia 
t = tahun 

E: = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t dari berbagai usia 
sedang sekolah pada jenjang pendidikan h 



pi, = adalah jumlah penduduk yang pada tahun t berada pada 
kelompok usia a yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan 
jenjang pendidikan h 

Jenjang pendidikan menurut kelompok usia sekolah : 
SD/MI = 7-12tahun 
SMP/MTs = 13-15 tahun 
SMA/MA/SMK = 16-18 tahun 

Sajikan data APK untuk 5 tahun terakhir, dirinci menurut Angka 

Pendidikan yang ditamatkan (APT) 

APT adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah 
di sekolah negeri' maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tarnat belajarhjazah. 

APT bermanfaat untuk menunjukkan pencapaian pembangunan pendidikan di suatu daerah, 
juga berguna untuk melakukan perencanaan penawaran tenaga kerja, terutama untuk 
melihat kualifikasi pendidikan angkatan ke j a  di suatu wilayah. 

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak 
sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan. 

Cara menghitung APT sebagai berikut: 

Dimana: 

h = jenjang pendidikan 

t = tahun 

P; = jumlah penduduk yang mencapai jenjang pendihkan h pada tahun t 

Pt = total jumlah penduduk pada tahun t 

Berikut contoh perhitungan APT: 

diketahui jumlah penduduk sejumlah 153.000.000 jiwa, sedangkan penduduk menurut 
ijazah tertinggi yang pernah ditamatkan sebagai berikut: 

Jumlah Penduduk 
fiiwa) 

53.000.000 

32.000.000 

2 1.000.00~ 

7.000.000 

1 53.000.00() 

NO 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Ijazah Tertingi 

SD 
S M P  

SMA 

Perguruan Tinggi 

Jurnlah penduduk 



APT SD = (53.000.000/153.000.000) x 100 = 34,64% 
APT SMP = (32.000.000/153.000.000) x 100 = 20,92% 
APT SMA = (21.000.000/153.000.000) x 100 = 13,73% 
APT Perguruan Tinggi = (7.000.000/153.000.000) x 100 = 4,58?'0 

Interpretasi : 

Angka APT berkisar antara 0 sampai dengan 100. Dari contoh diatas didapat APT SD 
adalah 34,64% dan SMP adalah 20,92%. Maka dapat diinterpretas~kan bahwa sebagian 
besar penduduk hanya tamat SD. 

Berikut contoh perhitungan APT: 

diketahui jumlah penduduk usia 15-64 tahun menurut ijazah tertinggi yang pernah 
ditamatkan: . 

APT SD = (53.000.000/133.000.000) x 100 = 39,85% 

APT SMP = (32.000.000/133.000.000) x 100 = 24,06% 

APT SMA = (21.000.000/133.000.000) x 100 = 15,79% 

APT Perguruan Tinggi = (7.000.000/133.000.000) x 100 = 5,2696 

Interpretasi: 

Angka APT berkisar antara 0 sampai dengan 100. Dari contoh diatas didapat APT SD 
adalah 39,85 persen dan S M P  adalah 24,06 persen. Maka dapat diinterpretasikan bahwa 
sebagian besar tenaga ke j a  yang tersedia hanya berpendidikan sampai dengan SD. 



b. Kesehatan 

b. 1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) 

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi 
belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara 
garis besar, dan sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan 
eksogen. 

Kematian bayi endogen atau yang umum disebut dengan kematian neo-natal adalah 
kematian bayi yang tejadi pada bulan pertarna setelah dilahirkan, dan umumnya 
disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang 
tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. 

Kematian bayi eksogen atau kematian post neo-natal, adalah kematian bayi yang te jadi 
setelah usia s a k  bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor- 
faktor yang bertalian dengan pengaruh lirlgkungan luar. 

Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana 
angka kematian itu dihitung. Kegunaan AKB untuk pengembangan perencanaan berbeda 
antara kematian neo-natal dan kematian bayi yang lain. Karena kematian neo-natal 
disebabkan oleh faktor endogen yang berhubungan dengan kehamilan maka program- 
program untuk mengurangi angka kematian neo-natal adalah yang bersangkutan dengan 
program pelayanan kesehatan ibu hamil, misalnya program pemberian pi1 besi dan suntlkvl 
anti tetanus. 

Sedangkan angka kematian Post-Neo Natal dan angka kematian anak serta kematian balita 
dapat berguna untuk mengembangkan program imunisasi, serta program-program 
pencegahan penyakit menular terutama pads anak-anak, program penerangan tentang gizi 
d m  pemberian makanan sehat untuk anak dibawah usia 5 tahun. 

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan 
usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (I-angka kematian bayi). AKB dihitung 
dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 
kelahiran hidup pada tahun yang sama, dengan cara sebagai berikut: 

DO-51 th AKB= x 1000 C Lahir Hidup 
AKHB = (1 - AKB) 
Dimana: 
1 = per 1000 kelahiran 
AKB = Angka kematian bayillnfant Mortality Rate (IMR) 

Do-,, th = Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu. 

C Lahir Hidup = Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. 



b.2. Angka usia harapan hidup 

Angka usia harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk 
dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. 

Angka harapan hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan 
dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, 
dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. 

Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi 
yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. 

Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi lunerja pemerintah dalam 
meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat 
kesehatan pada khususnya. 

Idealnya angka harapan hidup dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (Age 
SpeciJic Death RatelASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara 
bertahun-tahun sehingga dinlungkinkan dibuat tabel kematian. Tetapi karena sistem 
registrasi penduduk di Indonesia belum bcrjalan dengan baik maka untuk menghitung 
angka harapan hidup digunakan dengan mengutip angka yang diterbitkan BPS. 

Contoh: 

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk suatu kabupatenkota dari hasil sensus 
penduduk Tahun 1970 adalah 47,7 tahun. Artinya bay-bayi yang dilahirkan menjelang 
Tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi- 
bayi yang dilahirkan menjelang Tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang 
yakni 52, 2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang 
Tahun 1990, dan bagi bayi yang dilahirkan Tahun 2000 usia harapar, hidupnya mencapai 
65,5 tahun. Peningkatan angka harapan hidup ini menunjukkan adanya peningkatan 
kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir dari Tahun 
1970an sampai Tahun 2000, 

Persentase balita gizi buruk 

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap 
jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. 
Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO. 

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupatenlkota dan 
kabupatenfkota untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok 
dari seluruh jumlah balita, yaitu : 

a.  rendah = di bawah 10 % 

b. sedang = 10-19 % 

c. tinggi = 20-29 % 

d. sangat tinggi = 3 0 %  



Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses te jadinya kekurangan gizi menahun. Status 
gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan 
menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah 
ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi 
baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang. Apabila jauh di bawah standar 
dikatakan gizi buruk. Persentase balita gizi buruk dapat dihitung dengan rumus, sebagai 
berikut: 

Jumlah balita gizi buruk 
xl00 

Jumlah balita 

c. Kemiskinan. 

c. 1. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan 

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula (100 - 
angka kemiskinan). Angka keiniskinan adal ah persentase penduduk yang masuk kategori 
miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis 
kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk 
memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang 
dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. 

Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk: 

1. Mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan; 
2. Membandingkan kemiskinan antar wakh~, antar daerah; 
3 .  Menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka. 

Beberapa pengertian terkait dengan kemiskinan antara lain: 

1.  Kemiskinan relatif, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar 
kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat sehingga proses penentuannya sangat 
subjektif. 

2. Kemiskinan absolut, ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi 
kebutuhan pokok minimum. Untuk melihat penduduk miskin dunia, biasanya Bank 
Dunia menggunakan garis kemiskinan US $ 1 atau US $ 2  per hari. 

3 .  Kemiskinan Struktural (contoh; kemislnan karena lokasi yg terisolasi, misal orang 
mentawai, orang tengger dsb). Adalagi kemishnan kultural (karena faktor adat) seperti 
suku badui di cibeo (Banten), suku kubu (Jambi), dayak dan sebagainya. 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang 
sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 
bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung 
Head Count Index (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis 
kemiskinan. 

Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua 
komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan-makanan 



(GKBM). Penghitungan garis kemislnan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan 
dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memililu rata-rata pengeluaran per 
kapita perbulan dibawah garis kemiskinan. 

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung kemiskinan adalah data SUSENAS 
(Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sebagai informasi tambahan, juga hgunakan hasil 
survei SPKKD (survei paket komoditi kebutuhan dasar), yang dipakai untuk 
memperlurakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan. 

d. Kepemilikan tanah (Persentase Jumlah Penduduk Yang Merniliki Lahan) 

Persentase jumlah penduduk yang memiliki lahan adalah perbandingan jumlah penduduk 
yang memiliki lahan terhadap jurnlah penduduk dikali 100. 

Penduduk merniliki lahan 
xl00 

Jumlah penduduk 

e. Kesempatan ke rja (Rasio penduduk yang beke rja) 

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan ke j a  dengan kemampuan 
penyerapan tenaga keja.  Pertambahan angkatan ke rja hams diimbangi dengan investasi 
yang dapat menciptakan kesempatan ke j a .  Dengan demikian, dapat menyerap pertarnbahan 
angkatan ke j a .  

Dalam ilmu ekonorni, kesempatan ke rja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan 
tersedianya lapangan peke jaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja 
dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan 
dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Ke j a  (demand for laboztr) zdalah suatu keadaan 
yang menggambarkanketersediaan pekerjaan (lapangan ke j a  untuk diisi oleh para pencari 
ke ja) .  Dengar, demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga 
kerja. 

Sementara itu, angkatan ke ja  (Inboztr force) menurut Soemitro Djojohadikusumo 
didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai peke jaan atau yang 
sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekejaan yang produktif. Bisa juga disebut 
sumber daya manusia. 

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap 
jumlah angkatan kerja. Jika yang tersedia adalah angka pengangguran, maka angka yang 
digunakan adalah = (1 - angka pengangguran) 

Penduduk yang bekerja 
Rasio penduduk yang bekerja= 

Angkatan kerja 



88.000 
Rasio penduduk yang bekerja = =0,66 

133.700 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 66% dari angkatan kerja yang ada mernperoleh 
kesempatan kerja sedangkan 34%nya masih mencari ke rja atau pengangguran (1 - 

c. Rangkuman 

Analisis Sumber daya penduduk pada intinya adalah analisis jumlah, pertumbuhan 
struktur dan komposisi penduduk, sedangkan analisis kesejahteraan meliputi 
analisis yang terkait dengan indikator kesejahteraan yanga da saat ini , baik yang 
digunakan bank dunia, MDG's maupun yang terdapat pada panduan Ipedoman yang 
dikeluarkan pemerintah 

d. Evaluasi 
Kemampuan merangkum metode analisis kependudukan dan kesejahteraan 
dalam sebuah makaiah 
Kemampuan menjawab dan berargumentasi dalam diskusi 



8. Kegiatan Belajar 8 

a. Learning Outcome 

Mengetahui alat analisis/metode dan adata yang akan digunakan baik 
yang terkait dengan analisis aspek fisik dasar dan binaan, aspek 
ekonomi dan aspek sosial 

b. Uraian tnateri 

Daftar kebutuhan data untuk analisa wilayah 

Kotal K a b  Ikec: ........ 

No analisa 
Fisik @AS, rawan 

bencana, kesesuaian 
dan kemarnpuan 

lahan) 

Ekonorni dan Sumber 
daya Alam 

Jenis da ta  
1. Peta Topografi 
2. Peta curah hujan 
3. Peta jenis tanah 
4. Peta guna lahan eksisting 
5. Peta geologi, 
6. Peta.. . .. 

1. Data hasil produksi wilayah berikut luas 
serati dengan peta komoditi 

2. Data PDRB persektor dan subsektor dalam 
5 tahun terakhir 

3. data aliran barang untuk setiap komoditi 
4. lokasi pasar tempat pengumpulan 

komoditi dan distribusi 
5. Data aliran orang (disurvei atau ditanya 

langsung),serta peta 
6. Data PDRB per capita 
7. Data lndustri clan Keterkaitan industri 

yang ada (rnisal dari pohon industri), 
lokasi sentra-sentra industri dan pabrik 
dan lokasi bahan baku 

8. data untuk Analisis von thunen komoditi 
9. data pola usaha tani komoditi unggulan 
10. Data tingkatpendapatan petani 
11. Data suinber daya mineral 

sumber 
PSDA, B~ppeda (data dan 
album pokok Kabkota), 
ESDM 

Dinas Pertambmgan & energi 
Bappeda & BPS 
BPS 

BPSkecamatan 
Dinas perindustrian 

Dinas PU 

Dinas PU 
PDAM 
Telkom dan PLN 
BPS 
Dinas PasarPU 

Pengarnatan 

BPSikecamatan 
BPS/ kecarnatan 



Kependudukan 

sapras (Pola 
Keruangan ) 

( 

1. jurnlah penduduk lima tahun terakhir per 
kabupaten per kecamatan 

2. komposisi penduduk menurut umur dan 
jenis kelamin 

3. Tingkat partisipasi angkatan kerja 
4. angka putus sekolah 
5. jurnlah yang melek huruf 
6. komposisi penduduk berdasarkan tingkat 

pendidikan 
7. pola migrasi 
8. tingkat kelahim, kematian, tingkat 

kematian ibu melahirkan 
9. gizi bun& 
10. jumlah penduduk yang beke rja pada sektor 

ttt 

11. tingkat kesejahteraan, pendapatan 
perkapita, 

12. kejadian luar biasa (lokasinya) 
13. HDI (indeks pembangunan manusia) per 

kecamatan 
14. lokasi yang tidak terjangkau pelayanan 

kesehatan, sering te rjadi wabah dan gizi 
buruk 

1. peta sebaran fisik permukiman (pasar, 
perurnallan, sekolah, sarana kesehatan, 
pemerintahan, dll) 

2. peta sistem janngan jalan 
3. jumlah pergerakan orang dan barang 

disertai peta 
4. ju~nlah dan kepadatan penduduk 
5. P,anjang jalan berdasarkan kondisi (dm 

petal 
6. jangkauan pelayanan air bersih 
7. jangkauan pelaynan Telekomunikasi dan 

listrik 
8. Perbankan 
9. Saranal fasilitas perdagangan dan jasa 

berikut kondisi dan luasnya 
10. pusat-pusat perdagangan dan bentuk 

aliran barang @eta) 
11. kondisi sanitasi yang digunakan 
12. kondisi perurnahan 
13. lokasi clan kondisi sarana/fasilitas 

pendidikan dan kesehatan 

BPS/ kecamatan 
ESDM 
BPS 
BPS 

BPS 
BPS 
BPS/dinas pendidikan 
BPS 

Pengamatan dan wawancara 
BPS dan dinas kesehatan, 
BKKBN 

BPS dan dinas kesehatan 
BPS, 
BPS 
BPS 
BPS dan Dinas kesehatan 
BPS 
Pemda bagian pedesaan 

BPS dan pengamatan 
Album peta dari pemda, 
instansi terkait sesuai dengan 
data yang dibutuhkan (PLN, 
PU, PDAM @inas pasar, Dinas 
perhubungan, dinas kesehatan, 
dinas tata ruang dll) 



FISIK DASAR 

output yang akan dihasilkan dari analisis fisik dasar wilayah: 

1. peta kesesuaian lahan kawasan lindung dan budidaya, kalau bisa lebih rinci 
lagi jenis kesesuaian lahannya 

2. overlay peta kesesuaian dengan guna lahan eksisitng 
3. peta kawasan rawan bencana, jenis bencana dan skala bencananya 
4. kawasan potensial u n t ~ k  pengembangan sektor lain seperti pertarnbangan 

dan pariwisata dl1 
5 .  potensi lahan yang dapat hkembangkan 
6. peta pote~si air tanah 
7. Kondisi dan tingkat kekritisan DAS 
8. dl1 

EKONOMI WILAYAH 

output yang akan dihasilkan dari analisis ekonomi wilayah clan sarana dan prasarana 
wilayah: 

1. Jenis komoditi yang dominan dan lokasinya (luasnya) 
2. produktivitas komoditas 
3. sektor-sektor basis 
4. Komoditi unggulan saat ini (berdasarkan beberapa indikator) 
5. pola aliran banng dan orang 
6. kegiatan perekonomian yang terkait dengan lahan 
7. Pertumbuhan PDRB setiap sektor dan PDRB percapita 
8. Keterkaitan industri yang ada saat ini (forward & backward linkage) 
9. Agribisnis yang ada saat ini dan lokasinya serta pola usaha taninya 
10. Jangkauan distribusi komditi berdasarkan teoritis dan kenyatan di lapangan 

KEPENDUDUKAN DAN TINGKAT KESEJAHTEISAAN 

output yang akan dihasilkan dari analisis kependudukan: 

Karakteristik jumlah, pertumbuhan, dan komposisi 
a Kondisi SDM (tingkat melek huruf, tingkat pendidikan, tingkat drop out, dll) 

kondisi kesejahteraan (kematian bayi, kematian ibu melahirkan, harapan hidup , 



kondisi sosial ekonomi (mata pencarian, pengangguran, jumlah penduduk miskin 
tingkat partisipasi angkatan ke rja dl1 
tingkat HDI dibanding wilayah lain, dl1 

PRASARANA SARANA WILAYAH ( fisik binaan) 

output yang akan dihasilkan dari a~alisis pola keruangan 

1. Panjang jalan per luas wilayah 
2. persentase kondisi jaringan jalan 
3 .  persentase pelayanan air bersih perpipaan dan nonperpipaan dan lokasi 

yang terlayani dan tidak terlayani (peta) 
4. Kondisi pelayanan telekomunikasi, listrik, Perbankan, 
5. Kondisi sanitasi lingkungan 
6. Cakupan Pelayanan fasilitas pendidikan dan kesehatan clan rasio pelayanan 

(lokasi disertai peta 
7. Penggarnbaran pada peta berupa: 

Pola titik (hirarlu permukiman) 
Pola garis (pola pergerakan dalarn wilayah) 
Pola Luasan (komposisi pemanfatan lahan, dan pezvilayahan 
pelayanan) 

Gabungan dari ketiga diatas diperoleh pola ruang dan interpretaskan 

ha i l  pola ruang tersebut (Penjelasan kenapa te rjadi pola tersebut) 

Interpretasi di peta wilayah vang terlayani dengan baik dan tidak terlayani 
dengan baik dari segi sarana dan prasarana disertai faktor penyebabnya. 

c. Rangkuman 

Pada intinya Analisis wilayah mencakup empat aspek yaitu aspek fisik 

dasar, kependudukan dan kesejahteraan sosial, ekonomo wilayah dan 

aspek ketersediaaan dan jangkauan sarana parasarana dan sistem kota 

d. Evaluasi 

Kemampuan merangkum metode analisis wilayah 



b. Uraian materi 

9. Kegiatan Belajar 9 

a. Learning Outcome 

Mampu menganalisis wilayah berdasarkan aspek fisik untuk setiap 
kecamatan dari contoh kasus kabupaten yang diambil , terutama 
kegiatan overlay peta dan skoring ; mampu menampilkan peta deliniasi 
kawasan berdasarkan kesesuaian lahan, kemampuan lahan, jenis 
kerawanan bencana, dan kondisi DAS saat ini; mampu menghitung luas 
lahan yang berpotensi dan lahan yang berkendala untuk aktivitas 
manusia, disertai daya tampunddaya dukungnya 

1. Membuat Peta kemiringan Lereng dengan sistem template 
a. Pada prinsipnya kerapaim ga1.i~ kontur yang sama pada sebuah peta 

akan menghasilkan kemiringan lereng yang sama. Dalam ha1 ini perlu 
dilakukan terlehih dahulu deliniasi jarak kontur tertentu yang sama 
dalam suatu peta topografi. 

b. Berdasarkan kriteria maka ambillah ililai persentase lereng yang paling 
besar dalam kelasnya. Misalnya berdasarkan pedoman RLKT untuk 
setiap kelas lereng ambillah angka kelas lereng 8,15,25 dst., 

c. Gunakan rumus untuk menetukan tingkat kerapatan garis kontur (jarak 
anatar dua garis kontur) yang mencerminkan nilai persen lereng tertentu 
pada peta skala tertentu. 

d. Rumus : 

CI x  100 
d = ----------------- x 1000 mm 

L X S  

d = jarak antara dua garis kontur 
CI = interval kontur (m) 
L  = Lereng (dalam %) 

S  = Besaran skala peta 

e. Contoh : tentukanlah d pada daerah relatif datar (8 %) pada peta dengan 
skala 1 : 50.000 
CI = 1/2000 x 50.000 = 25 

25 x 100 
d - - ----------------- x 1000 = 6,25 mm 

8 x 50.000 



f. Buat template diagonal pada plastik transparans dengan jarak 6,25 mm, 
ukuran satu tempalate misalnya 6 cm2 

g. Kemudian buatlah peta kemiringan lereng dari peta kontur (topografi) 
dengan bantuan template. 

h. Hal tersebut berarti bahwa kerapatan garis kontur yang lebih atau sama 
dengan 6,25 mm merupakan kelas lereng 0-8 %. Dengan demikian 
kawasan dengan lereng kelas 0-8 % dapat dideliniasi. 

i. Selanjutnya unicuk mendeliniasi lereng 8-15 gantilah L dengan angka 15, 
sehingga diperoleh d = 3,33 mm 

j. Hal tersebut berarti bahwa kerapatan kontur di peta skala 1 :50.000 antara 
3,33 mm sampai 6,25 merupakan kelas lereng 8-15 % 

2. Langkah Penentuan Erositas Hujan (Isoeroden) 

a. Ukur jarak antara dua stasiudpenakar hujan pada peta. 
b. Misal jarak A-B = 9 cm 
c. Catat data curah hujan pada setiap stasiudpenakar curah hujan. Misalnya 

Stasiun A = 10 mrnlhari; Stasiun B = 3 8,s mdhar i  
d. Tentukan batasltitik inetensitas hujan harian rata-rata sangat rendah (ingat 

batas tersebut adalah 13,60). katakanlah titik a. dengan demikian yang 
ditentukan adalah jarak Aa 

e. Diketahui 
Jarak AB = 9 cm; 
Nilai titik A = 10 
Nilai titik B = 38,5 
Nilai titik yang dicari atau a = 13,60 

9 PERTAMA dengan cara Aljabar 
Jarak Aa Nilai Titik yg dicari - Nilai Titik Terendah 

Jarak Aa = ---------- - - ----------------------------------------------- 
Jarak AB Nilai Titik tertinggi - Nilai Titik terendah 

Jarak Aa Nilai titik a - Nilai titk A 
- Jarak Aa = -------------- - ....................... ----- 

Jarak AB Nilai titik B - Nilai titik A 



Jarak Aa = 28,5 Aa = 9 x 3,6 
32,4 

Aa = ------ - - 1,1368 cm 

28,5 
P KEDUA dengan mencari faktor pengali: 

Perbandingan jarak dua titik penakar hujan dengan nilai curah hujan kedua 
titik penakar hujan tersebut 
Curah Hujan AB : Jarak AB 

38,5 - 10 : 9cm 
28,5 : 9 c m  

Jadi Jarak Aa = Nilai titik a - nilai titik A ( 0,3 158) 
= 13,60 - 10 x 0,3158 
= 1,1368 cm 

3. Buat Peta jenis Tanah berdasarkaan kepekaannya terhadap erosi sesuai 
dengan klasifikasi yang dikemukakan di atas. 

4. Overlaykan semua peta, dengan memperhatikan klasifikasi skornya 



Contoh hasil overlay fungsi kawasan 

1. Peta lereng 

Peta Curah Hujan 



Peta Jenis Tanah 

-I-, - 4 - I 

Peta hasil Overlay (Zonasi Fungsi kawasan) 



Peta Kemampuan Lahan 

c. Rangkuman 

Analisis Fisik dasar pada intinya melakukan overlay dan matching data 
pada peta untuk mendapatkan informasi potensi dan kendala lahan 

d. Evaluasi 
Kemampuan menerapkan analisis fisik wilayah dan Kemampuan 
menampilkan peta-peta tematik 



10. Kegiatan Belajar 10 

a. Learning Outcome 

Mampu menganalisis wilayah berdasarkan aspek fisik untuk setiap 
kecamatan dari contoh kasus kabupaten yang diambil , terutama 
kegiatan overlay peta dan skoring ; mampu menampilkan peta deliniasi 
kawasan berdasarkan kesesuaian lahan, kemampuan lahan, jenis 
kerawanan bencana, dan kondisi DAS saat ini; mampu menghitung luas 
lahan yang berpotensi dan lahan yang berkendala untuk aktivitas 
manusia, disertai daya tampungldaya dukungnya 

b. Uraian materi 

Peta Rawan banjir 



Peta Lahan kritis 

Peta Rawan bencana 



c. Rangkuman 

Analisis Fisik dasar pada intinya melakukan overlay dan matching data 
pada peta untuk mendapatkan informasi potensi dan kendala lahan 

d. Evaluasi 
Kemampuan menerapkan analisis fisik wilayah dan Kemampuan 
menampilkan peta-peta tematik 



11. Kegiatan Belajar 11 

a. Learning Outcome 

Mampu menganalisis wilayah berdasarkan aspek ekonomi untuk 
setiap kecamatan dari contoh kasus kabupaten yang diambil , 
terutama kegiatan analisis persentase, pertumbuhan, LQ, luas 
potensial sumber daya alam; 

b. Uraian materi 

Berdasarkan kriteria yang telah dilakukan pada perkuliahan ke lima maka hasil 
kegiatan pada pertemuan ketigabelas menghasilkan analisis kondisi ekonomi 
wilayah dan ekunggulan sumber daya alam yang ada di wilayah yang menjadi 
kasus analisis 

Contoh Kasus Kabupaten Dharmasraya. 

Untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah dalam periode tertentu, 
salah satu indikator penting yang digunakan adalah data PDRB (Produk 
Domestik Regional Bruto). Dengan menggunakan tahun 2000 sebagai tahun 
dasar baru, pada tahun 2009 perekonomian Kabupaten Dharmasraya berhasil 
tumbuh sebesar 6,67%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 lebih tinggi 
dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2008 yang tumbuh sebesar 6,54%. 
Cukup tingginya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 menunjukkan 
semakin baiknya pertumbuhan perekonomian yang terjadi di daerah ini yang 
tidak terlepas dari dampak pemekaran daerah d m  recovery perekonomian 
secara nasional. 

Jika dilihat dari perkembangan secara nominal yang digambarkan dengan 
perhitungan,nilai tambah bruto berdasarkan harga berlaku, PDRB Kabupaten 
Dharmasraya pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp.2.346,48 milyar atau naik 
18,05% dibandingkan tahun 2008 yang hanya tercatat sebesar Rp.2.109,95 

milyar. Sedangkan secara rill perekonomian Kabupaten Dharmasraya tahun 
2009 yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Kabupaten Dharmasraya atas dasar 

harga konstan tahun 2000 sebesar Rp.1.088,lO milyar mengalami kenaikan 
6,67% dibandingkan tahun 2008 sebesar Rp. 1.020,08 milyar. Ini artinya laju 
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 lebih cepat 
dibandingkan tahun 2008, dimana pada tahun 2008 kinerja perekonomian 
Dharmasraya mengalami pertumbuhan sebesar 6,54% dan tahun 2009 sebesar 



6,67%. PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya dari tahun 
2005 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut 

Pendapatan Per Kapita Kabupaten Dharmasraya 

Indikator lain yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan 
maupun gambaran secara umum pendapatan yang diterima penduduk selama 
setahun adalah pendapatan regional perkapita. Pendapatan Regional Perkapita 
merupakan nilai total PDRB berdasarkan harga berlaku yang sudah dikurangi 

dengan penyusutan dan pajak tak langsung netto dan sudah ditambah transfer 
netto, (yang tidak termasuk transfer rzetto yaitu selisih pendapatan faktor 
produksi milik penduduk Kabupaten Dharmasraya di luar wilayah dengan 
pendapatan ,faktor produksi yang dimiliki bukan penduduk Kabupaten 
Dharmasraya) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. 

Tahun 2009 kenaikan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Dharmasraya 
adalah 7,96% dengan nilai Rp. 12,591,541.90 per orang per tahun sedangkan 
tahun 2008 sebesar Rp. 11.662.640,85 per orang per tahun. Begitu juga dengan 
Pendapatan Regional Perkapita yang mengalami kenaikan dari tahun 
sebelumnya sekitar 7,92%. Secara umum pendapatan regional perkapita 
Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 tercatat sebesar Rp. 11.976.931,27 
sedangkan pada tahun 2008 hanya tercatat sekitar Rp. 11.097.717,44. 
Peningkatan nilai PDRB Perkapita maupun Pendapatan Regional Perkapita 
pada tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya mencerminkan semakin 
meningkatnya kesejahteraan penduduk Kabupaten Dharmasraya. 

PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut 
Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2005 - 2009 



12. Sunlber : BPS Kabupaten D h ~ ~ s r a y a  Tallun 20 1 1 

13. 
14. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Konstan 

2000 menurut Lapangan Usaha (Jutaan Rupiah) Tahun 2005 - 2009 

15. 
-- 

aha 
ata-rata/ 
Tahun 



PDRB Perkapita dan Pendapatan Regional Perkapita Kabupaten Dharmasraya 
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2005 - 2009 

PDRB Perkapita 
Tahun 

(Rupiah) 

2005 7,827,395.09 

I a. Listrik: 

' I 6.83 1 12.20 9.74 

( b. Air Bersih 6.90 12 46 7.89 

Peruba 
(%I 

, ,, - 
Hotel Dan Restoran 

- 'apatan 
han Perubahan 

Perkapita 
I 

piah) (%I 

7.83 

7.34 

9.17 
7.75 

2.12 / 0.45 

7.12 
6.57 

Keterangan: 
*) = Angka Diperbaiki 

**) = Angka Sementara 

8.01 

7.30 

5.10 

1 7.67 
7.30 

3.89 

-9.70 

8.71 
5.48 

Struktur Perekonomian Kabupaten Dharmasraya 

11.82 

7.27 
7.15 
7 3 0  
6.53 

5.49 

5.93 
5.57 

4.31 

1 a. Perdagangan Besar clan Eceran 
b . H o t e l  
c. Restoran 

7. Angkutan Dan Komunikasi 
a. Angkutan Dmt 

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari komposisi masing-masing 
sektor perekonomian terhadap pembentukan PDRB daerah tersebut. Dengan melihat 

6.19 1 619 1 6.86 1 5.50 

4.55 

2.96 

1.60 
4.35 

I b. Angkutan Laut,Sungai, Danau & 1 1.79 / 2.41 / 2-20 
Penyebrangan 

7.01 

9.42 

8.91 

4 99 
8.47 

c. Jasa Penunjang hgkutan 1 2.37 6.11 1 5.55 5.83 6.72 
15.14 1 1 1 . 0 5 1  11.381 14.18 

8.77 8.58 8.18 10.44 

5.12 1 7.87 0.71 1 7.22 

4.86 

d. Kornunikasi 

8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan 

1 a. Bank 
b. Lernbaga Keu Non Bank 5.03 

. 4 55 1 7.30 

3.12 1 3.56 

7.48 7.01 
7.41 1 6 . 6 0  

9.74 

7.33 

4.19 

2.95 

c. Sewa Bangunan 
5.89 6.75 

6.27 

5.28 

5.63 
5.29 

11.77 12.12 1 12.80 9.99 1 10.33 14.25 

8.41 7.29 12.49 

6.57 1 6.45 1 7.55 
6.29 6.21 7.32 

d. Jasa Perusahaan 1 9.48 13.77 10.99 

9. JasaJasa 5.68 1 5.70 / 5.81 

a. Pemerintahan & Pertalianan 6.44 1 5 03 1 5.29 
b. SosiaI & Kemasyarakat 0.85 1 13.56 1 8.84 / 7.92 / 7.51 1 9.67 
c. Hiburan & Reheasi 1 3 3 4  / 7.72 

Sumber PDRB Kabupaten Dharmatraya Tahun 7-01 1 

* Angka D~perba~kr 
** 

Angka Sernmtara 

7.18 

7.90 

6.47 

6.85 

6.27 

d. Paorangan & Rumah Tangga - -- - 
D R B  

8.36 1 6 . 1 3  1 8.18 

2.78 

5.46 

7 75 

6.54 

7.49 

6.67 

8.19 

7.85 



struktur perekonomian suatu daerah dapat diketahui sektor mana yang dapat dijadikan 
sebagai sektor andalan di daerah tersebut. Untuk Tahun 2009 struktur ekonomi 
Kabupaten Dharmasraya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya masih didukung oleh 
tiga sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor jasa-jasa serta sektor perdagangan, 
hotel dan restoran. Sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar memberikan 
kontribusi sebesar 37,47%, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang 
sebesar 37,3 1%. Berikutnya adalah sektor Jasa-jasa dengan kontribusi sebesar 15,92%, 
sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,95%. Sedangkan 
sektor perdagangan, hotel dan restoran, yang memberikan kontribusi sebesar 11,45%, 
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1 1,40%. 

Pada dasarnya sektor-sektor perekonomian dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok 
sektor, yaitu. kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Pengelompokan kegiatan 
ekonomi ini didasarkan atas input- output dan atas asal terjadinya proses produksi 
untuk masing-masing produsen. Dari perhitungan PDRB Kabupaten Dharmasraya, 
kelompok sektor yang masih dominan adalah sektor primer, sumbangannya terhadap 
pembentukan PDRB tahun 2009 sebesar 41,35%, sedikit lebih rendah dibandingkan 
tahun 2008 yaitu sebesar 41,75%. Nilai tambah nominal kelompok sektor primer pada 
tahun 2009 sebesar Rp.970,34 milyar, Inengalami kenaikan dibandingkan tahun 2008 
yang hanya sebesar 880,98 milyar rupiah. Sumbangan terbesar pembentukan nilai 
tambah kelompok sektor ini diberikan oleh sektor pertanian. 

Kelompok sektor tersier berada diurutan kedua dalam memberikan sumbangan nilai 
tmbah  terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2009. 
Kontribusi sektor ini pada tahun 2009 sebesar 38,25% mengalami kenaikan dari tahun 
2008 yang tercatat sekitar 37.79% yang nilai tambahnya tahun 2009 sebesar 
Rp.897,53 milyar, naik dibandingkan tahun 2007 yaitu sebesar Rp.797,34 milyar. 
Kelompok sektor sekunder memberikan sumbangan terkecil terhadap pembentukan 
PDRB Kabupaten Dharmasraya tahun 2009 yaitu 20.40%. Nilai tambah sektor ini pada 
tahun 2009 sebesar Rp.478,61 rnilyar yang mengalami kenaikan dibandingkan tahun 
2008 yang hanya sebesar Rp.43 1,63 milyar. 

Nilai Tambah dan Kontribusi Kelompok Sektor PDRB 
Kabupaten Dharmasraya Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 - 2009 

11 1. Primer 1 880.98 1 970.34 1 41.75 1 41.35 11 
11 2. Sekunder 1 431.62 1 478.61 1 20.46 1 20.40 11 
11 3. Tersier 1 797.34 1 897.53 1 37.79 1 38.25 11 

Sumber : UPS Kabupaten Dhamiasray;~ 'railun 201 1 

I I I 

1OO.QO PDRB 2 346.48 100.00 



c. Rangkuman 

Analisis ekonomi wilayah pada intinya melakukan analisis tentang 
produksi wilayah, pertumbuhan produksi wilayah, serta sektor-sektor 
yang dominan membentuk ekonomi wilayah 

d. Evaluasi 
Kemampuan menerapkan analisis ekonomi wilayah 



12. Kegiatan Belajar 12 

a. Learning Outcome 

Mampu menganalisis wilayah berdasarkan aspek ekonomi untuk setiap 

kecamatan dari contoh kasus kabupaten yang diambil , terutama 

kegiatan analisis persentase, pertumbuhan, LQ, luas potensial sumber 

daya alam; 

b. Uraian materi 

Salah satu indikator yang digunakan untuk menganalisis konsep sektor basis 

di Kabupaten Dharmasraya yaitu metode analisis LQ (Location Qzrotior~). 

Analisis ini juga dapat digunakan untuk melihat karakteristik ekonomi di 

Kabupaten Dharmasraya. Indikator LQ yang gunakan yaitu LQ Kabupaten 

Dharmasraya yang dilihat berdasarkan nilai PDRB, dalam arti bahwa sektor- 

sektor apa saja yang merupakan sektor unggulan (sektor basis) di Kabupaten 

Dharmasraya yang dilihat berdasarkan nilai sektor ekonomi (nilai PDRB 

Kabupaten Dharmasraya dan PDRB Provinsi Sumatera Barat). 

Adapun formula yang digunakan dalam analisis LQ adalah : 

yij/yj LQij = 
y1 / Y  

Dimana : yij = Nilai PDRB sektor i di daerah j 

YJ = Nilai PDRB sektor di daerah j 

~i = Nilai PDRB seluruh wilayah untuk sektor i 
Y = Nilai seluruh sektor i diseluruh wilayah j 

Koefisien LQ sebenamya secara relatif menuqiukan apakah sektor tersebut memiliki 
keuntungan koperatif dilihat berdasarkan nilai PDRB sektor pada suatu daerah 
dibandingkan dengan daerah lainnya. Jika sektor suatu daerahlwilayah mempunyai 
keuntungan koperatif dibandingkan dengan sektor lainnya maka ha1 ini merupakan 
indikator umum bahwa sektor tersebut mempunyai daya saing yang relatif tinggi. 
Dengan demikian kesimpulan yang dapat diambil adalah : 

Jika nilai LQ > 1 maka sektor yang bersangkutan mempunyai daya saing h a t  
dan merupakan sektor basis dan tidak hanya dipasarkan di daerah sendiri. 
Jika nilai LQ < 1 maka sektor tersebut masih tergantung pada daerah lain 
Jika nilai LQ = 1 maka sektor tersebut baru dapat mencukupi daerahnya 
sendiri. 



Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diperoleh bahwa komoditi 

unggulan atau sektor basis di Kabupaten Dharmasraya adalah sektor sektor 

pertanian, pertambangan dan penggalian, dan bangunan. 

Analisis LQ (Location Quetiont) Kabupaten Dharmasraya 
Menurut PDRB Tahun 2009 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 - 

,, 
I j P ~ R B  PDRB" ' ', 

Lapangan Usaha Indeks LQ Ketern~tgnn 
Dharmasrnyn Sumbar 

- - . -- 
1 .  Pertaman 407 725,48 8.761.500,20 1,56 

2. Pertarnbangan Dan Penggalian 63.444,49 1.125.438,8 1 1,89 
d 

3. Industri Pengolahan 72.302,46 4.585.985,55 0,53 
4. Listrik, Gas Dan Air Bersih 10.343,05 43 1.225,75 0,80 

122.502,72 1.813.957,73 2,26 
6. Perdagangan, Hotel Dan Restoran 124.619,02 6.673.073,21 0,63 
7. Pengangkutan Dan Komunikasi 68.861,33 5.206.074,85 

8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 45.106,33 1.894.906,49 

173.200,42 5.972.419,lO 

Slinrhcr . Ilrrs~lilr~alzsrs Ta11zn1 201 1 

Analisis Komoditi Unggulan 
Karakteristik ekonomi kawasan perbatasan dapat juga dilihat berdasarkan 

komoditi unggulan. Adapun kriteria komoditi unggulan sebagai berikut : 

a. Merniliki harga jual tinggi persatuan barang 

b. Hasil yang diperoleh secara kuantitas besar 

c. Banyak dilakukan oleh masyarakat setempat 

6. Mendorong kegiatan ekonomi lainnya untuk maju. 

Selain berdasarkan kriteria tersebut diatas, komoditi unggulan di suatu 

kawasan dapat dilakukan dengan menggunakan metode LQ dengan 

rnernbandingkan jumlah produksi setiap komoditi perkebunan yang ada di 

rnasing-mmasing kecamatan dcngan jumlah produksi Kabupaten 

Dharmasraya. 

Dari kriteria tersebut dan hasil analisis, yang menjadi komoditi unggulan di 

masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya dapat 

dilihat pada tabel berikut : 



Komoditi Unggulan di Kabupaten Dharmasraya 

I I ubi jalar, 1 I pinang / dan itik I perairan 

Koto Salak 

0 

1 

2 

3 

4 

kacang 
hijau, clan 
kacang 
tanah 

Jagung, 
ubi kayu 

Berdasarkan Analisis LQ (Location Quetiont) 

ecamatan 

Sungai 
Rumbai 

Koto Besar 

Asam Jujuhan 

Koto Baru 

Cabe, 

mangga, 
jeruk, 

PePaYa7 
rambu tan, 

- 
Pertania 

Ubi kayu, 
ubi jalar, 
kacang 
hijau, dan 
kacang 
tanah 

Padi 
ladang, 
ubi kayu, 
ubi jalar, 
kacang 
hijau, dan 
kacang 
tanah 
Padi 
ladang, 
ubi kayu, 
ubi jalar, 
kacang 
hi_iau, dan 
kacang 
tanah 
Kacang 
kedelai, 
ubi k a y ,  

I kambing, I 

Hortukultur 

Terung, cabe, 
durian, 

PePaYa, 
rambutan, 
salak 

Terung, cabe, 
ketimun, 

mangga, 
pepaya, salak 

Terung, cabe, 

pisang, 
pepaya, 

pisang, 

pepaya, 

Komoditi Unggulan 

Perkebuna I Peternaka , % ~ . . x a n a  

Sapi, 
kerbau, 

I ayam buras / 

Karet, 
cengkeh, 
lada, kakou 

Kelapa 
sawit, 
cengkeh, 
kakou 

Karet, 
kelapa, 
kopi, kakou, 

Perikanan 
budidaya 

dan itik 

Selanjutnya untuk menentukan komoditi unggulan dilakukan dengan kriteria yaitu 

kuantitas produksi besar dan mendorong ekonomi lainnya untuk maju. Dan kriteria 

n 

Ayam 
buras 

Sapi, 
kerbau, 
ayam buras 

Sapi, 
kerbau, 
kambing, 
ZYZT? 'jaras 
dan itik 

Sapi, 
kerbau, 
ayam buras 

I 

Perikanan 
budidaya 

Perikanan 
budidaya 

Penkanan 
budidaya 

Perikanan 
budidaya 
dan 



ini diperoleh komoditi unggulan yang dapat dikembangkan seperti pada dibawah 
ini. 

Komoditi Unggulan Yang Dapat Dikembangkan 
di Kabupaten Dharmasraya 

No Pertanihn 1 Kornoditi 

11 1 I Pertanian tanaman pangan ( Pacii sawah 11 - - 

11 2 i Hortikultura i Durian, salak, duku 11 
11 3 i Perkebunan 1 Sawit, karet, kakao 11 

c. Rangkuman 

4 

5 

Analisis ekonomi wilayah pada intinya melakukan analisis tentang 
produksi wilayah, pertumbuhan produksi wilayah, serta sektor-sektor 
yang dominan membentuk ekonomi wilayah. Selanjutnya dari sektor 
yang dominan dapat dicari komoditi unggulan sesuai dengan kriteria 
komoditi unggulan 

d. Evaluasi 
Kemampuan menerapkan analisis ekonomi wilayah 

Sumber : Hasil Analisis Tahun 201 1 

Peternakan 
Perikanan 

sapi 
Perikanan budidaya 



b. Kegiatan Belajar 13 

a. Learning Outcome 

Mampu melakukan analisis komposisi dan struktur penduduk setiap 
kecamatan dan membandingkannya dengan wilayah kabupaten serta 
mengambil kesimpulannya; mampu membandingkan indikator 
kesejahteraan pada kecamatan yang menjadi kasus setiap kelompok dan 
mengetahui posisi tingkat kesejahteraan tsb terhadap kabupaten, provinsi 
dan nasional. 

b. Uraian materi 

Berdasarkan kriteria yang telah dilakukan pada perkuliahan ke empat maka 
hasil kegiatan pada pertemuan ketiga belas dan empat belas akan 
menghasilkan analisis kondisi kependudukan dan SDM. Cor.toh 
pengerjaan analisis ini seperti yang tertera dibawah ini. 

Jumlah, Persebaran dan Perkembangan Jumlah Penduduk 

Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010 

f 1 -r---------------------------------T----------------v---------------p-------------- Tahun j Rata-rata 1 
1 NO 1 Kccamatan i 

// 
Pertumbuhan 

1 i 2006 i 2007 1 1 2008 i 2009 1 2010 i,Y ,a,un 
i t I i ----- 

1 1 Sungai Rumbai ! 16.067 ; 16.551 j 17.054 17.567 / 17.989 ; 2,87 i 

1 I I t I 

Total 'i 170.441 j 175.573 ! ' 180.315 1 186.355 1 191.122 1 '  ! i , .-----_-- I A- -- - 
Sunlber . Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, BPS Kab Dhmasraya Tahun 20 11 

Grafik Perkembangan Jumlah Penduduk 
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010 



Perkembangan Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk 
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2000 - 2010 
1 1 Laju 

/I imbuhan j 

(Yo) // 
. 2 1  

Tahun 



Distribusi dan Kepadatan Penduduk 
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 

t 
Kepadatan Bmto 

Luas (Km) 1 (JiwafKm) 
--- t 

9 4 0  1 

I Asam Jujuhan 

Total 2961,13 { 64,64 1 - k I 

Sumber . BPS Kab Dharmasraya, Tahun 201 1 

Struktur Penduduk menurut Jenis Kelamin 
di Kabuoaten Dharmasrava Tahuu 2010 

- 
i 

i I 
! ! lenis Kel: 
I I Jumlah Kecamatan I No I k-. 
j 
i f Laki-laki I Perempuan I 
i i I -- -- - -;------- : 

1 / Sungai Rumbai i 9.404 8.585 j 
L + i +. 

2 1 Koto Besar , 11.821 / 11.055 / 22.876 106,93 11 i ! 

3 / Asam Jujuhan I 5.707 1 4.832 1 i 
I1 

4 Koto Baru I 14.727 1 
l l Z * l 1  I1 1 --1111-1-----1-11111 1 - -  i ----..---, 

, 
14.069 1 28.796 1 104,68 1 

i 

8 Sitiung I 
I I 

--- i --------A--------- 
9 7 Timpeh I 6.928 I 6.532 / 

I 
------A---------------------------- + - -  

10 I Pulau Punjung I 18.570 / , C 4 1- L 4 
11 / IX Koto I 3.708 j 3.636 / 7.344 1 101,98 11 

I 
I I I 

Total , 
1 1 98.892 92.530 fl1.422 106@ 11 1 

I 'i- 
a 

Sumber . BPS Kab. Dharnlasraya, Tah~rn 201 1 



Struktur Penduduk menurut Kelompok Umur 
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 

11.903 j 5.474 1 17377 

5 - 9  5.114 1 15953 

5.032 1 15662 
15126 

60 -64 j UsiaLanjut i 2.273 / 3425 
--------_I i /r 65 + / Usia Lanjuf 1 I 3.0227 1.460 4482 

!I I 

Jumlah I 
i 98.892 j 92.530 1 191.422 /I 

1 IE Laki-laki fi3 Perempuan 



Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Kegiatan Terbanyak 
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 

Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas menurut Lapaagnn Usaha 
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 

No 

1 

2 

3 

! 
; ..... ........ ... - .  . . . .  . -. ... 
i - Tanaman Pangan 
................................................................ ................... j ; L /I 

/j j - Perkebunan j 15.983 j 20,54 jj 

Lapangan 
Peliorjaan Utarna 

Pertauan 
Manufaktur 
Jasa 

j; ! 
,? ........... + 
1; 2 ; Industri Pengolahan 
!I : 

Jumlah 

Total Penduduk 

/L i - ~ &iiiiiiii.ii.iiii.ii.i~ i t  . 

!I 3 / Perdagangan, Hotel dan Restoran i 6.465 / 8,31 8 j/ j !! 

Laki-laki 
(Jiwa) 

38.439 

7.692 

11.967 

ii i..- 
jj 5 j Transportasi dan Komunikasi 
I 

58.098 

90.892 

... b i ;; 
6 i Lainnya j 4.054 1 5,21 ij 

j /  j :: 
-!i ~$==-E=%-==II--~--==:--__=~__=~__==---_-;== -___ __I 

I! , Jumlah 1 77.818.: i . . .  100,00 
I! . . 

Persentase 
( "10) 

62,93 

9,37 

27,70 

Perempuan 
(Jiwa) 

16.574 

496 

12.251 

!i--------,---,___--1__--I L -.----_---- - ---- =- .-=I ji 
mber : BPS KabupatenDharmasraya Tahun 201 1 

100 

45.67 

Total (Jiwa) 

55.013 

8.188 

24.21 8 

29.321 

92.530 

87.419 

191.424 



Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas menurut Ijazah 
Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007-2009 

Tingkat 
Pendidikan 

Tidak Sekolahl 
Behun Tamat SD 

I I I I I 

SMA 15,12 1 12,78 1 19,45 17,17 1 20,5 i 1721 11 

SD 

SMP 

2007 I 2008 

32,32 

23,26 

I I I I I I 

a. Rangkuman 

hki-laki 

25,59 

rnpmn 

I I 

Analisis kependudukan dan kesejahteraan pada intinya melakukan 
analisis tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, komposisi dan 
struktur penduduk, dan tingkat kesehteraan penduduk berdasarkan 
indikator tertentu 

23,2 

27,79 

23,08 

Diploma 

Jumlah 

b. Evaluasi 
Kemampuan menerapkan analisis penduduk dan tingkat kesejahteraan 

Percmpuan 

32,43 29,4 

1,95 134 

26,25 

23,21 

Sumbcr. $usenas 2007-2009 

100 

taki-laki 

26,12 

2,6 

Perempuan 

33,47 

24,19 

19,56 

100 

3,45 

27,l 

24,16 

2,63 

100 

212  2574 

100 100 I 

1 

100 



c. Kegiatan Belajar 14 

a. Learning Outcome 

Mampu melakukan analisis komposisi dan struktur penduduk setiap 
kecamatan dan membandingkannya dengan wilayah kabupaten 
serta mengambil kesimpulannya; mampu membandingkan indikator 
kesejahteraan pada kecamatan yang menjadi kasus setiap kelompok 
dan mengetahui posisi tingkat kesejahteraan tsb terhadap 
kabupaten, provinsi dan nasional. 

b. Uraian materi 
c. Materi merupakan lanjutan dari materi pertemuan ke 13. 

Jumlah Penduduk Miskin 
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2006 - 2010 

tgka Ken 
(Jiv 

rsentase 1 

niskinan' 

Tim 
Keseja 

enduduk 
(Jilva) 

Per 
Ken 

14,93 

14,42 

12,53 

I Jumlah I 
) Tahun 

Jumlah KK menurut Tingkat Kesejahteraan 
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005 - 2009 

2009 186355 19870 11,40 
-- - - -- -- -- - 

2010 191422 20300 10,56 

2006 

2007 

2008 

1gkat 
hteraan 

I 

Jumlah KT- 
No - 

2007 

1 Pra Sejahtera 3317 4997 4032 5392 5428 
.- - .......... - - ......................................... - ............................................ - - .-.............. - -. -...-.--. - .-.-.-.. - .....-.-.-..-.-.- - . 

2 Sejahtera I 7575 7204 6507 6638 6860 
........ - ......... - ....... -, ....... - - . . - - ..... - ......... - ........................................................ .......... - ......................... 

Keluarga 
3 Sejahtera 

. . . . . . . . . . . . . . . .  2i831 
l.8ji9.. j981.. 

8 .  
- Sejahtera 11 
- sljahtera III ' ' I '6033 1'0652 10991 " 140'37 14137 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

' -  Sejahtera 111 
Plus 1992 3094 3319 3397 3840 

Kab. Dharmasraya 40778 44266 42810 46392 48010 

Sumber : BPS Kabupaten DHarmasraya Tahun 20 10 

17014 1 
175573 

180915 ----------- 

25400 

23800 

21400 



Indikator Kesehatan Tahun 2011 

Kclahiran 
Ibu 

Melahirk 
n ! 

:an 1 Ber 
I 

nlah I Jumlah 

Nama Nagari-nagari Tertinggal dan Nagari-nagari Terpencil 
di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 







Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya Tahun 201 1 

c. Rangkuman 

Analisis kependudukan dan kesej ahteraan pada intinya melakukan 
analisis tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk, komposisi dan 
struktur penduduk, dan tingkat kesehteraan penduduk berdasarkan 
indikator tertentu 

d. Evaluasi 
Kemampuan menerapkan analisis penduduk dan tingkat kesejahteraan 



d. Kegiatan Belajar 15 

a. Learning Outcome 

Mampu Membuat kategori setiap aspek analisis wilayah 

b. Uraian materi 

Dari output yang telah dike rjakan pada saat kuliah kesembilan sampai ketigabelas maka 
selanjutnya disusun kategori wilayah berdasarkan sub-sub tema dan kemudian digeneralisir 
berdasarkan gabungan kondisi fisik dasar dan binaan, ekonomi, dan kependudukan untuk 
diperoleh potensi dan masalah. Langkah terakhir adalah membenkan rekomendasi untuk 
pembangunan wilayah tersebut. 

Pengertian Kategori, Klasifikasi dan Generalisasi 

No 

1 

2 

3 

4 

I 

Kategori menurut arti kamus (Oxford Dictionary) berarti pengelompokkan sesuatu 
berdasarkan adanya kesamaan atribut tertentu (a  collection of things sharing a common 
attribute). Pengelompokan dilakukan berdasarkan suatu skema konseptual atau aspek 
tertentu. Misalnya, kategori penduduk dapat dilakukan berdasarkan skema konseptual atau 
aspek seperti agama, suku, pendidikan, dan lainnya. 

As pe k 
Wilayah 

Fisik dasar dan 
penggunaan 
lahan 

Kependudukan 
dan sosial 
ekonomi 

masyarakat 

Ekonomi 

Kondisi sarana 
prasarana 

Data 

Fisik Lahan 

Jumlah dan 
Perkembangan 

Stmktur umur 

Struldur 
pendidikan 

Struktur mata 
pencaharian 

Tingkat 
kesejalrteraan 

Tigkat  
pendapatan 
wilayah 

Perkembangan 
produksi wilayah 

Sebaran dan 
pelayanan dan 
pola mang 

Trmuan 
(display data) 

Karakteristik dominan 

Tingkat perkembangan 
Karakteristik dominan 

Tingkat perkembangan 

tingkat pelayanan dan 
orientasi keruangan 

Kategori I 
Kategori wilayah: reduksl 

data dan kategori yang 
relevan) 

Kategori bsrdasarkan aspek 
fisik 

Kategori berdasarkan aspek 
kependudukan 

Kategori berdasarkan aspek 
Ekonomi 

Kategori pelayanan sapras 
dan tingkat perkembangan 
fisik ruang wilayah 

Kategori 111 

( I ( l a s i i  dan generali-asi 
wilayah berdasarkan stratepi: 

reduksi data, kategori yang 
relevan dan menghubungkan 

dengan kerangka litemtur) 

Klasifkasi Wilayah bertopik 
banyak, Wilayah bertopik 
khusus 



Klasifikasi dapat diartikan penyusunan benda, spesies dan lain sebagainya atas 
kategori-kategori (arrangement of arhfact, species, etc. into categories). Dengan pengertian 
ini klasifikasi sama artinya dengan kategori. Akan tetapi dalam arti lain klasifikasi 
mempunyai makna yang sedikit berbeda dengan kategori. Pengertian lain klasifikasi 
menurut arti kamus (Oxford Dictionary), adalah menyusun sesuatu secara sisternatis dalam 
suatu kelas atau kelompok (arrange something systematically in classes or group). 
Klasifikasi merupakan cara untuk menjelaskan konsep dengan membagi objek atau situasi 
atas kategori secara sistematis. Istilah klasifikasi dengan demikian secara spesifik dipakai 
untuk menyebutkan sistem kategorisasi tertentu berdasarkan jenis atau tingkatan. 

Pengenalan konsep melalui kategori dilakukan melalui penalaran induktif 
(inductive reasoning) yaitu proses dimana konsep abstrak dibentuk dari objek atau situasi 
tertentu (Dunn, 1994). Kategori dilakukan atas dua cara : pembagian logis (logical 
division) dan klkifikasi logis (logical classification). Pembagian logis dilakukan dengan 
membagi suatu konsep atas bagian-bagiannya sementara klasifikasi logis dilakukan dengan 
mengkombinasikan objek atau situasi menjadi satu kelompok besar atau kelas. Dasar dari 
kategori tergantung dari maksudnya. Hal ini berarti kategori tergantung dari muatan 
pengetahuan (substantive knowledge) dari objek atau situasi yang dikaji. 

Menurut Dunn (1994), beberapa aturan untuk membuat suatu sistem klasifikasi 
yang gayut (relevan) dengan permasalahan dalam suatu kajian bidang iiiilti iertentu dan 
secara logis konsisten yaitu : 

a. Kegayutan dengan permasalahan (substantive relevance). Dasar klasifikasi hams 
berkait dengan maksud dari analisis dan pemahaman tentang objek dan situasi. 
Pengelompokkan harus relevan dengan realitas permasalahan yang ada. Klasifikasi 
dengan clemikian merupakan usaha untuk memahami situasi ~esaasa!z!an. 

b. Menyeluruh (exhaustiveness). Kategori dalam suatu sistem klasifikasi hams 
menyeluruh yang artinya semua kemungkinan klasifikasi dari objek atau situasi hams 
dipertimbangkan. 

c. Terpisah (disjointment). Kategori harus eksklusif sehingga setiap data tidak terhitung 
dua kali (double counted). 

d. Konsistensi. Kategori dan sub kategori yang dibuat harus didasarkan atas satu prinsip 
klasifikasi. 

e. Perbedaan dalam setiap hirarlus (hierarchical distinctiveness). Pengertian dari setiap 
tingkatan dalam sistem klasifikasi yang terdiri atas kategori dan sub kategori perlu 
dibedakan. 

c. Rangkuman 

Pengenalan konsep melalui kategori dilakukan melalui penalaran induktif 
(inductive reasoning) yaitu proses dirnana konsep abstrak dibentuk dari objek atau 
situasi tertentu Kategori dilakukan atas dua cara : pembagian logis (logical 
division) dan klasifikasi logis (logical classlJication). Pembagan logis dilakukan 



dengan membagi suatu konsep atas bagian-bagiannya sementara k l a s i f h i  logis 
dilakukan dengan mengkombinasikan objek atau situasi menjadi satu kelompok 
besar atau kelas. Dasar dari kategori tergantung dari maksudnya. Hal ini berarti 
kategori tergantung dari muatan pengetahuan (substantive knowledge) dari objek 
atau situasi yang dikaji. 

d. Evaluasi 

Kemampuan Mengaktegori aspek wilayah (Fisik, Ekonomi, 

Kependudukan dan ketersediaan sarana prasarana ) 



16. Kegiatan Belajar 16 

a. Learning Outcome 

Mampu membuat generalisasi wilayah dengan tema tertentu 

b. Uraian materi 

Generalisasi dalam konsep akademik dapat dibagi atas generalisasi statistik dan 
generalisasi analitik (Yin, 1996). Generalisasi statistik berangkat dari inferensi data secara 
kuantitatif sedangkan generalisasi analitik berdasar kepada kesesuaian suatu temuan dengan 
kerangka teoritis. Generalisasi dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan mencari 
esensi dari berbagai objek atau situasi. Esensi tersebut diperoleh melalui identifikasi pola 
dan tipologi (Muhajir, 1998). 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa generalisasi dapat dilakukan 
dengan cara : 

a. Membuat abstraksi suatu objek atau situasi 
b. melakukan inferensi umum 
c. membuktikan kesesuaian suatu objek atau situasi defigan suatu kerangka teoritis. 
Jika data sudah diperoleh oleh mahasiswa maka strategi analisis d a b  yang dapat diterapkan 
dalam membuat kategori dan generalisasi wilayah yaitu : 

1. Dalam membuat deskripsi wilayah dipakai metoda display data dengan teknik 
menampilkan data dalam bentuk : (a) tabel, (b) grafik, (c) peta dan (d) deskripsi. 
Elemen dari data yang ditampilkai yaitu : (a) data pertumbuhan, (b) data 
struktur/komposisi, dan (c) data ciri. 

2. Dalam membuat kategorisasi aspek-aspek wilayah dipakai metoda reduksi data dengan 
cara (a) mencari pola, (b) tema atau (c) membandingkan dengan teodkonseplstandar. 
Kategori dibuat dengan cara : 
a. pertama, mengkategorikan data setiap elemen aspek wilayah yang diperoleh dengan 

membandingkannya dengan teori/konsep/standar. 

b. kedua, menemukan pola atau tema dari aspek wilayah. 

3. Dalam membuat generalisasi wilayah dipakai cara : 
a. mencari tema yang terlihat dalam semua aspek wilayah, atau 
b. Mencari aspek yang menjadi penentu aspek lain dengan membuat hubungan 

asosiasi antar aspek-aspek wilayah. 



Tahapan Penugasan Pembuatan Klasifikasi dan Generalisasi Wilayah 

No 

1 

2 

3 

4 

Aspek Wilayah 

Kondisi Fisik 

Kondisi 
Kependudukan 

Kondisi Sosial 
Ekonomi 

Kondisi Ekonomi 
Daerah 

Elemen Aspek Wilayah 

Kondisi fisik lahan 
- Kemampuan lahan 
- Kondisi pemanfaatan lahan 

Kondisi sarana wilayah 

Kondisi prasarana wilayah 

Jumlah dan Perkembangan 

Strukturkomposisi umur 

Tingkat kesejahteraan penduduk 

Tingkat pendidikan 

Stn~ktur mata pencaharian 

Tingkat pendapatan 

Posisi kondisi sosial ekonomi ' 

dalam lingkup lebih luas 

Pendapatan daerah 

Produksi daerah 

Posisi perekonomian daerah 
dalam lingkup lebih luas 

Deskripsi WUayah 
Strategi : display data 

Menampilkan tabeVgrafiW 
petddeskripsi dnri : a) data 
pertumbuhan, (b) &?ta strukturl 
komposisi, dan (c) data ciri. 

Menampilkan tabeVgrafiW 
petaldeskripsi dari : a) data 
pertumbuhan, (b) data stmktur/ 
komposisi, dan (c) data ciri. 

Menampilkan tabellgrafiW 
petaldeskripsi dari : a) data 
pertumbuhan, (b) data strukturl 
komposisi, dan (c) data ciri. 

Menampilkan tabeWgrafiW 
petaldeskripsi dari : a) data 
pertumbuhan, (b) data strukturl 
komposisi, dan (c) data ciri. 

Kategorisasi Aspek Wilayal~ 
Strategi : perbandingan dan 

menemukan pola 

mengkategorikan data setiap 
elemen aspek wilayah y'ang 
diperoleh dengan : 
a) membandingkannya deugan 

teodkonsepl standar, atau 
b) Menemukan pola. 

Mengkategorikan data setiap 
elemen aspek wilayah yang 
diperoleh dengan : 
a) membandingkannya dengan 

teoriflconsepl standar. atau 
b) Menemukan pola. 

Mengkategorikan data setiap 
elemen aspek wilayah yang 
diperoleh dengan : 
a) membandingkannya dengan 

teorikonsepl standar, atau 
b) Menemukan pola. 
Mengkategorikan data setiap 
elemen aspek wilayah yang 
diperoleh dengan : 
a) membandingkannya dengan 

teorikonsepl standar, atau 
b) Menemukan pola. 

Generalisasi Wilayah 
(Strategi : menemukan tema dan membuat 

hubungan asosiasi) 

a) mencari tema yang meliputi semua aspek 
wilayah, atau 

b) Mencari aspek terpenting yang menjadi 
penentu aspek lain dengan membuat 
hubungan asosiasi antar aspek-aspek 
wilayah. 



d. Rangkuman 

Kemampuan terakhir yang hams dimiliki oleh mahasiswa dalam mata 
kuliah analisa wilayah adalah kemampuan mengeneralisasi wilayah 
sehingga diketahui tema wilayah yang bersangkutan. Dengan memberi 
tema tertentu akan terbayang karakteristik kondisi wilayah yang 
berkaitan dengan pembangunan dan karakteristik pencapaian potensi 
dan masalah pembangunan 

e. Evaluasi 

Kemampuan mengeneralisasi wilayah (tema wilayah ) 



Menganalisis data merupakan suatu keterampilan yang bisa dipelajari. Langkah 
pertama dalam memahami atau berpikir perspektif mengenai data yaitu membagi 
data menjadi unit-unit analisis. Selanjutnya dilakukan kegiatan membandingkan, 
membedakan, mengagregasikan, menyusun dalarn urutan atau mencari kaitan 
clan hubungan diantaranya. (Wiriai-~tniadja, 2006). 

Beberapa strategi umum dalam analisis data secara kualitatif me~lurut Creswell 
yang dirangkumnya dari pendapat Bogdan dan Biklen, Huberman dan Miles 
serta Woolcott yaitu (dalam Wiriaatmadja, 2006) : 

a. Membuat sketsa gagasan dengan memberi tekanan pada deskripsi informasi 
tertentu 

b. Membuat mstafor, analogi 
c. Membuat display data dengan membuat kontras dan perbandingan melalui 

bagan, tabel, matriks dm graflk. 
d. Mereduksi informasi melalui kategorisasi data serta identifikasi pola dan tema. 
e. Menyusun kategori yang relevan dengan menyusun faktor dan relasi antar 

variabel dan pembuktian yang logis. 
f. Menghubungkan dengan kermgka analisis dalam literatur. 

Analisis data dalam pendekatan kuantitatif menurut Krueckenberg (1 974) berupa 

a. Analisis distribusi variabcl yang dilakukan melalui analisis distribusi 
frekuensi clan analisis dari berbagai atributnya. 

b. Analisis keterkaitan antar variabel melalui cara menampilkan secara 
grafis melalui tabulasi silang dan distribusi frekuensi. 

Pengenalan konsep melalui kategori dilakukan melalui penalaran induktif (inductive 
reasoning) yaitu proses dirnana konsep abstrak dibenruk dari objek atau situasi 
tertentu Kategori dilakukan atas dua cara : pembagian logis (logical division) dan 
klasifikasi logis (logcal classzfication). Pembagian logis dilakukan dengan membagi 
suatu konsep atas bagian-bagiannya sementara klasifikasi logis dilakukan dengan 
mengkombinasikan objek atau situasi menjadi satu kelompok besar atau kelas. Dasar 
dari kategori tergantung dari maksudnya. Hal ini berarti kategori tergantung dari 
muatan pengetahuan (substantive knowledge) dari objek atau situasi yang dikaji. 
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