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ABSTRAK

PEMILIHAN LOKASI KAWASAN INDUSTRI
DI KABUPATEN SUMEDANG

(Studi Kasus : Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo)

Pengembangan ilmu dan teknologi dapat memberikan lapangan kerja, membantu
pengentaskan kemiskinan dan memperlambat laju urbanisasi. Sebagai contoh penerapan
ilmu dan teknologi di bidang home industri, industri kecil dan menengah yang
mendukung kebutuhan wilayah dengan teknologi yang tepat guna. Kegiatan ini dapat
memberikan kontribusi pendapatan daerah melalui bertambahnya tenaga kerja yang
terserap. Terkait dengan hal tersebut, segala bentuk rencana dan rancangan terhadap
pembangunan suatu daerah yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan perekonomian
daerah, tidak terlepas dari kebijakan dan perundang-undangan yang ada. Kebijakan
yang telah ada ataupun yang akan dibuat harus sesuai dengan kebutuhan atau tidak
berbenturan dengan kebijakan lain yang ada dan bahkan lebih tinggi kedudukannya.

Di Kabupaten Sumedang terdapat peraturan daerah yang menyebutkan adanya
antisipasi lahan cadangan untuk pengembangan kawasan industri (Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang No. 33 Tahun 2003). Kecamatan Ujungjayadan Kecamatan Tomo
merupakan kecamatan yang memiliki peluang untuk pengembangan kawasan industri
tersebut, dengan demikian diperlukan adanya suatu kajian terhadap perda tersebut
berupa identifikasi, mengenai pemilihan lokasi dan jenis industri yang tepat di
Kecamatan Ujungjaya dan Kecamatan Tomo.

Tujuan studi ini adalah, untuk menentukan lokasi dan jenis industri di
Kecamatan Ujungjaya dan Tomo Kabupaten Sumedang berdasarkan kondisi fisik,
ketersediaan lahan, infrastruktur dan orientasi lokasi (terhadap).

Berdasarkan hasil analisis terhadap pemilihan lokasi dan jenis industri di
wilayah studi dengan menggunakan metode Super impose (tumpang tindih), didapatkan
dua lokasi potensial yaitu dimiliki oleh lokasi 7 dan 14, kemudian dengan menggunakan
analisis AHP juga diperoleh lokasi yang paling berpotensi untuk dikembangkan yaitu
lokasi terpilih 14 dengan jumlah bobot total skor 3,9.

Kesimpulan studi ini adalah terpilihnya lokasi industri di wilayah studi yang
tepat dan memiliki potensi yang cukup besar (sesuai dengan Perda No 33 Tahun 2003)
dan jenis industri yang cocok sehingga dengan ini Pemerintah Daerah Kabupaten
Sumedang diharapkan dapat mengembangkan wilayahnya sekaligus mengantisipasi
ekploitasi pembangunan di Kecamatan Cimanggung.


