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BAB II

PROFIL WILAYAH

A. Deskripsi Wilayah

Hasil survei ini merupakan pengamatan langsung di lapangan untuk

mengetahui lokasi sesungguhnya dari Kelurahan Gunungketur. Hasil survei ini

juga diperoleh dengan mengacu pada buku profil kelurahan dan profil Rukun

Warga (RW) 05 dari Kelurahan Gunungketur. Hasil survei lokasi kelurahan

Gunungketur RW 05 sebagai berikut :

a. Letak dan Luas Wilayah

Rukun warga 05 terletak di Kelurahan Gunungketur, Kecamatan

Pakualaman, Kota Yogyakarta. Rukun warga 05 ini termasuk salah satu sub

unit kerja KKN Alternatif L UAD periode 2015-2016, batas wilayah RW

05 adalah :

1. Sebelah Utara : RW 04 Gunungketur, Jln. Notowinatan

2. Sebelah Selatan : Jln.Sultan Agung

3. Sebelah Barat : Kelurahan Gunungketur,Jln. Suryopranoto

4. Sebelah Timur : Jln. Mangun Sarkoro

RW 05 terdiri dari tiga Rukun Tetangga (RT), yaitu :

1. RT 18

2. RT 19

3. RT 20

4. RT 21

b. Topografi dan Keadaan Tanah

1) Topografi
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RW 05 terletak di dataran rendah, dengan suhu rata-rata 33°C, dengan

keadaan angin yang sedikit karena begitu padat penduduk dan

pemukiman.

2) Keadaan tanah

Di RW 05 padat penduduk dan jalan-jalannya pun sempit, namun

sebagian juga sudah banyak tanah yang di konblok dan di aspal.

c. Perhubungan

Keadaan jalan utama di RW 05 sudah beraspal, sedangkan untuk jalan

masuk disekitar pemukiman warga di dalam dusun sebagian besar sudah

konblok maupun aspal. Sebagian besar penduduknya memiliki sepeda

motor. Sarana informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi.

Untuk sarana komunikasi sebagian warga ada yang memiliki telepon rumah

dan sebagian besar memiliki telepon genggam (HP).

d. Penduduk

Berdasarkan data monografi dari Kelurahan Gunungketur diperoleh

keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di RW 05 adalah   jiwa

yang terdiri dari :

1) Laki-laki : 349 orang

2) Perempuan : 320 orang

3) Total : 669 orang

e. Mata Pencaharian

Karena penduduk RW 05 ini beberapa merupakan warga pendatang

dan warga asli Gunungketur, maka profesi penduduk RW 05 bervariasi,

mayoritas sebagai Pegawai swasta.
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f. Pendidikan

Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, hal ini

dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan formal di RW 05 meliputi

TPA Al Falaah.

g. Agama dan Kehidupan Beragama

Penduduk Gunungketur, mayoritas beragama Islam dan sebagian

Katholik dan Kristen. Warga RW 05 sangat menjaga kerukunan beragama.

h. Prasarana kesehatan

Kesadaran masyarakat RW 05 akan kesehatan cukup baik, hal ini

dapat dilihat dari kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia.

B. Rencana Pembangunan Wilayah

1. Profil lingkungan RW 05

a. Lingkungan Perumahan

Lingkungan RT 05 telah padat dengan bangunan.

b. Drainase

Drainase dapat dibilang baik, ada sumur resapan di beberapa titik tertentu

dan terdapat saluran air yang teratur.

c. Ruang terbuka hijau

Keadaan ruang terbuka hijau dibagian luar jalan cukup banyak disekitar

jalan.

d. Tempat sampah

Terdapat cukup banyak tempat sampah disekitar jalan.

e. Pengelolaan sampah

Sebagian besar masyarakat membayar bulanan kepada petugas sampah.
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2. Profil Masjid Al Falaah

a. Lokasi

Komplek Masjid Al Falaah terletak di RW 05 Gunungketur .

b. Kegiatan yang ada

Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al Falaah yaitu TPA, TPA

dilakukan setiap hari senin, rabu, dan jumat pada pukul 16.00-17.30

WIB.Selain itu diselenggarakan pula pengajian rutin seperti pengajian

ibu-ibu, pengajian umum dan pengajian remaja.

c. Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan di Masjid Al Falaah sangat baik hal ini di dukung

dengan adanya sarana dan prasarana yang lengkap.


