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III. KARAKTERISTIK WILAYAH STUDI 

A. Letak, Luas, dan Batasan Wilayah Penelitian 

 
Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Gantarang (PUPR, 2017) 

Kecamatan Gantarang adalah salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten 

Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ibukota Kecamatan Gantarang adalah Ponre. 

Secara kewilayahan, Kecamatan Gantarang berada pada kondisi empat dimensi, 

yakni dataran tinggi pada Gunung Bawakaraeng-Lompobattang, dataran rendah, 

pantai, serta laut lepas. Pada Gambar 2 dapat dilihat bahwa secara Geografis 

Kecamatan Gantarang terletak pada koordinat antara 05o24’-05o36’ Lintang 

Selatan dan 120o00’-120o15’ Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kindang. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Flores. 
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3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kindang dan Rilau Ale. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. 

Awal terbentuknya Kecamatan Gantarang terdiri atas 20 desa dan 

kelurahan, tetapi satu desa kemudian dipecah hingga saat ini menjadi 3 kelurahan 

dan 18 desa.  Tiga kelurahan tersebut yakni Kelurahan Mario Rennu, Jalanjang, 

dan Mattekko. Sementara ke-18 desa tersebut yakni desa Paenre Lompoe, Bialo, 

Bonto Macinna, Bontomasila, Padang, Barombong, Bonto Sunggu, Polewali, 

Palambarae, Bukit Tinggi, Bontonyeleng, Bukit Harapan, Dampang, Bontoraja, 

Benteng Gattareng, Gattareng, Benteng Malewang, dan Taccorong. Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2010 Desa Taccorong 

merupakan pemekaran dari Desa Polewali Kecamatan Gantarang 

B. Iklim, Topografi, dan Tanah 

1. Iklim 

Kecamatan Gantarang mempunyai suhu rata-rata berkisar antara 23,82°C – 

27,68°C. Suhu pada kisaran ini sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan 

tanaman perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe iklim diukur 

menurut bulan basah dan bulan kering) maka klasifikasi iklim di Kecamatan 

Gantarang termasuk iklim sedang hingga lembap atau agak basah (Rosmini Maru 

dkk, 2015).  Merujuk pada peta curah hujan Kecamatan Gantarang (Gambar 3), 

daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada wilayah sebelah utara 

sedangkan pada daerah tengah memiliki curah hujan sedang dan curah hujan pada 

bagian selatan merupakan yang terendah.  



25 
 

 

 
Gambar 3. Peta Curah Hujan Kecamatan Gantarang (PUPR, 2017) 

Berikut rincian curah hujan di Kecamatan Gantarang: 

a. Curah hujan antara 1500-2000 mm/tahun, meliputi Desa Polewali, Taccorong, 

Bonto Sunggu, Paenrelompoe, Bialo, Bonto Macinna, Bonto Masila, 

Kelurahan Matekko, Jalanjang, Mario Rennu, sebagian Desa Barombong, 

Desa Palambarae, sebagian kecil Desa Bukit Tinggi, dan Padang; 

b. Curah hujan antara 2000-2500 mm/tahun, meliputi Desa Bonto Raja,  

Dampang, Bontonyeleng, Bukit Harapan, sebagian Desa barombong, sebagian 

kecil Desa Palambarae dan Benteng Gattareng, serta sebagian besar Desa 

Bukit Tinggi dan Padang; 

c. Curah hujan antara 2500-3000 mm/tahun, meliputi sebagian Desa Gattareng 

dan Benteng Malewang serta sebagian besar Desa Benteng Gattareng; 

d. Curah hujan antara 3000-3500 mm/tahun meliputi sebagian Desa Gattareng 

dan Benteng Malewang. 
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2. Topografi 

 
Gambar 4. Peta Morfologi Kabupaten Bulukumba (PUPR, 2017) 

 
Gambar 5. Peta Lereng Kecamatan Gantarang (PUPR, 2017) 
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a. Daerah Dataran Rendah 

Daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas 

permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu: Kecamatan Gantarang, 

Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, 

Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. 

b. Morfologi Bergelombang 

Daerah bergelombang dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari 

permukaan laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan Kindang, 

Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Kajang, Kecamatan 

Herlang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. 

c. Morfologi Perbukitan 

Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang mulai dari Barat 

ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas 500 meter dari permukaan laut meliputi 

bagian dari Kecamatan Kindang, Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau 

Ale. 

d. Ketinggian 

Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi dengan keadaan 

topografi dataran rendah sampai bergelombang. Luas dataran rendah sampai 

bergelombang dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran rendah 

sampai bergelombang mencapai sekitar 50,28% maka dataran tinggi mencapai 

49,72%. 
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3. Hidrologi 

 
Gambar 6. Peta Hidrologi Kecamatan Gantarang (PUPR, 2017) 

Secara umum hidrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah 

keberadaan air di bumi (siklus air) dan hidrologi memberikan alternatif bagi 

pengembangan sumberdaya air bagi pertanian dan industri (Heru Aryanto, 2014).  

Menurut Hendra Bakti, air tanah merupakan air yang tersimpan dibawah 

permukaan tanah dan pergerakannya mengikuti hukum-hukum fluida. 

Keberadaanya di alam sangat tergantung dari ada tidaknya batuan yang dapat 

menyimpan dan meloloskan air dalam jumlah yang berarti atau dalam hal ini 

disebut sebagai akuifer. Secara alami tidak semua batuan dapat bertindak sebagai 

akuifer mengingat akan sangat bergantung pada ruang antar butiran (pori-pori 

batuan) dan permeabilitasnya. Tentunya batu pasir atau batuan sedimen berbutir 

kasar memiliki persyaratan untuk itu, terutama batuan-batuan yang belum 
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terkompakan (unconsolidatet rock), karena itu juga sangat tergantung pada umur 

batuan.  

Berdasarkan Peta Hidrologi Kecamatan Gantarang tersebut diketahui 

bahwa di Kecamatan Gantarang terdapat 3 wilayah akuifer (lapisan pembawa 

airtanah) dengan produktivitas berbeda yaitu wilayah akuifer produktif kecil, 

rendah dan tinggi. Kecamatan Gantarang didominasi oleh wilayah akuifer 

produktif tinggi. Akuifer produktif kecil umumnya memiliki keterusan 

(transmisivity) rendah sampai sangat rendah, setempat dalam jumlah terbatas dan 

dapat diperoleh terutama pada daerah rendah atau zona pelapukan batuan padu 

meskipun debitnya kecil. Akuifer produktif sedang merupakan jenis akuifer 

dengan keterusan sedang sampai rendah, muka airtanah umumnya dalam, debit 

sumur atau mata air kurang dari 5 liter per detik. Sementara akuifer produktif 

tinggi merupakan akuifer berlapis banyak dengan keterusan sedang sampai tinggi, 

muka airtanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, debit sumur umumnya 

lebih dari l0 liter per detik. 

C. Kependudukan 

Badan Pusat Statistik (2014) menyatakan bahwa kepadatan penduduk 

adalah hasil bagi jumlah penduduk terhadap luas daerah, semakin besar angkanya 

maka semakin padat kependudukannya. Ada beberapa macam kepadatan 

penduduk, yaitu kepadatan penduduk aritmatik, agraris, fisiologis, dan ekonomis. 

Kepadatan penduduk aritmatik adalah jumlah rata-rata penduduk yang tinggal 

pada suatu wilayah yang luasnya 1 km2. Kepadatan penduduk agraris adalah rata-

rata penduduk yang bekerja sebagai petani setiap satuan luas lahan pertanian. 
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Kepadatan penduduk fisiologis adalah perbandingan antara jumlah penduduk 

dengan luas lahan pertanian dan kepadatan penduduk ekonomis adalah 

perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan menurut kapasitas 

produksinya. Kabupaten Bulukumba pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk 

mencapai  435.035 jiwa, yang berada di 10 (sepuluh) kecamatan. Berarti bahwa  

secara aritmatik kepadatan penduduk Bulukumba mencapai 376,76 orang per Km² 

dan ini berarti mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni tahun 2013 

dengan kepadatan penduduk 375,75 orang per km² (Pemkab Bulukumba, 2017a). 

 

 


