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INTISARI 

Problematika penanaman wawasan kegeografian berupa kesalah-pahaman 

konsep dan filosofi geografi, kesalahan pada penanaman wawasan geografi, 

kesalahan pada tujuan pembelajaran geografi, kurangnya aspek aksiologi pendidikan 

geografi, dan rendahnya mutu pendidikan geografi dan marginalisasi geografi. Solusi 

kesalahan penanaman wawasan kegeografian antara lain: perlu dilakukan redefinisi 

konsep dan pemahaman filosofi pendidikan geografi dengan benar melalui seminar, 

membatasi lingkup kajian dan penerapan pendekatan geografi dalam buku teks 

geografi, mengoptimalkan kontribusi pendidikan geografi dengan memperjelas 

tujuan pembelajaran geografi, mengujicobakan model pembelajaran inovatif pada 

pendidikan geografi melalui penelitian tindakan kelas, dan kardinalisasi geografi 

melalui publikasi karya geografi di masyarakat. Guru geografi perlu melakukan 

pengembangan kurikulum dan buku geografi yang kontekstual disusun dengan 

pendekatan geografi atau dalam perspektif spasial sehingga mudah dipelajari siswa 

dan masyarakat. Di sampng itu, Guru Besar Geografi di perguruan tinggi dan Guru 

Utama Geografi di sekolah menengah atau guru berpendidikan doktor pendidikan 

geografi dapat menjelaskan manfaat ilmu bantu geografi bagi ilmu geografi untuk 

pembangunan sumberdaya manusia berwawasan kegeografian. 

 

Kata Kunci: Problematika, Penanaman Wawasan Kegeografian 
 

PENDAHULUAN 

Geografi merupakan ilmu integratif yang istimewa, karena sifatnya 

multivariate dengan beberapa bidang kajian yang berbeda-beda dipelajari dan 

membentuk satu kesatuan ilmu yang holistik. Sifat inilah yang menguntungkan 

mereka yang mempelajari geografi karena bidang kajian ini bersifat polyentry yang 

mengun-tungkan bagi mereka yang mempelajarinya sebab memberikan peluang 

lebih banyak bagi mahasiswa geografi untuk memperoleh pekerjaan. Lain halnya 

dengan ilmu-ilmu lain yang kebanyakan bersifat monoentry sehingga untuk 

memasuki bidang pekerjaan tertentu harus sejalan dan terbatas dengan bidang yang 

secara khusus dipelajarinya. 

        Sifat multivariate ini menurut Yunus (2007:2-3), di samping merupakan 

keunggulan bidang kajian geografi, tetapi sifat ini pula yang dapat menjadi titik 

mailto:syaiful.khafid@yahoo.co.id
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kelemahan  utama bidang kajian geografi apabila tidak mengetahui cara-cara atau 

solusi mengatasinya. Pada saat ini tidak banyak lulusan geografi yang mempunyai 

posisi kardinal dalam berbagai program pembangunan dan hanya berperan marginal 

saja. Penyebab utamanya adalah belum memahami sepenuhnya konsep dan filosofi 

geografi dengan benar sehingga dalam berbagai kegiatan pembangunan tidak mampu 

berbicara atau berbuat banyak karena kurang penguasaan ilmunya. Sifat multivariate 

ini terkadang menjerumuskan seseorang menjadi merasa menguasai semua, atau 

merasa tidak menguasai semua. Kedua macam persepsi ini sama-sama tidak 

menguntungkan. Sifat merasa menguasai semua ilmu adalah sangat keliru, karena 

tidak ada satu orangpun di dunia yang akan mampu menguasai berbagai ilmu 

pengetahuan. Sifat merasa tidak menguasai semua bidang kajian pendukung dalam 

geografi juga tidak benar, karena akan mengakibatkan seseorang merasa rendah diri 

dan merasa tidak mampu sehingga tidak banyak yang diperbuat dalam 

menyumbangkan ilmunya. 

        Dalam konteks kardinalisasi pendidikan geografi, ada sebuah cerita pewa-

yangan yang menarik untuk dikemukakan, karena memiliki alur cerita yang hampir 

sama dengan kondisi tersebut. Lebih lanjut Yunus (2007:4), menceritakan ada 

seorang tokoh yang dikenal dengan Arya Sangkuni. Dia maha patih kerajaan Astina 

yang sudah tua, lemah namun penuh trik-trik politik. Pada saat perang Bharatayudha 

hampir purna, dia maju ke medan perang sendirian melawan tentara Pandhawa dan ia 

baru mengetahui kalau dirinya sangat sakti, tidak mempan semua senjata yang ada 

dan semua prajurit dapat dikalahkan.  Tokoh ini sangat menyesal mengapa tidak 

semenjak dulu dia sadar akan kesaktian dirinya, sehingga tidak dapat 

memanfaatkannya untuk kemajuan kehidupannya. Suatu kesadaran yang terlambat 

mengenali kemampuan diri, sehingga tidak banyak yang dipetik dari adanya 

keunggulan yang dimiliki. Tulisan ini bertujuan untuk menyadarkan guru geografi 

dan geograf mengenali kesaktian atau keunggulan geografi. 

         Pendidikan geografi dapat didefinisikan sebagai proses dan usaha sadar 

menanamkan wawasan kegeografian siswa yang meliputi dimensi fisikal dan sosial 

dalam prespektif spasial. Dimensi fisikal dan sosial dalam studi geografi memiliki 

karakteristik keruangan yang dibentuk hubungan timbal balik kedua unsur tersebut 

dikenal sebagai aspek fisiogeografi dan sosiogeografi. Dimensi fisio-geografi adalah 
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sistem fisikal bumi mencakup litosfer, hidrosfer, kriosfer, dan atmosfer yang 

terhubung satu dengan lainnya dikenal sebagai permukaan bumi terdiri atas 

topografi, tanah, air, dan iklim membentuk lingkungan fisikal. Keter-hubungan ini 

membentuk sistem penyangga kehidupan sehingga menjadi habitat berbagai makhluk 

hidup termasuk penduduk penduduk membentuk biosfer. Dimensi sosiogeografi 

ialah manusia dengan segala relasinya membentuk sistem sosial, ekonomi, politik 

dan budaya juga terhubung satu dengan lainnya membentuk lingkungan sosial. 

        Pendidikan geografi berupaya memahami permukaan bumi dengan berbagai 

aspeknya yang membentuk ruang tempat hidup disebut biosfer. Ruang permukaan 

bumi yang dihuni makhluk hidup termasuk manusia dikenal sebagai lingkungan 

hidup. Lingkungan hidup sebagai ekosfer sekarang ini kondisinya semakin rusak 

(disekologis) sebagai akibat perilaku manusia yang belum memiliki wawasan 

kegeografian. Dalam perspektif inilah pendidikan geografi menjadi sangat penting 

untuk ditingkatkan kontribusinya terutama dalam hal penanaman wawasan 

kegeografian kepada siswa dan masyarakat supaya mereka memiliki pemahaman 

konsep dan filosofi geografi yang benar untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

wilayah agar manusia hidup sejahtera.  

        Komisi Pendidikan Geografi yang dikenal dengan IGU (International Geo-

graphical Union), mendeklarasikan pendidikan pembangunan berkelanjutan seba-gai 

misi pendidikan geografi tahun 2005-2014. Pendidikan geografi bermuatan 

kompetensi: (1) intelektual berupa peningkatan pengetahuan dan pemahaman 

geografi, sistem alam dan interaksi antarkomponen sehingga membentuk sistem 

bumi, sistem sosial ekonomi, dan konsep spasial, (2) keterampilan geografi berupa 

komunikasi, berpikir kritis, praktis, dan keterampilan sosial untuk menggali geo-grafi 

di tingkat lokal sampai internasional, dan (3) mengembangkan sikap dan 

mengaplikasikan nilai supaya memiliki dedikasi untuk memecahkan masalah baik 

lokal, nasional, maupun global berlandaskan hak asasi manusia (Maryani, 2010). 

        Pendidikan geografi bertujuan meningkatkan literasi geografis atau wawasan 

geografi untuk meningkatkan taraf hidup, kebahagiaan dalam hidup (enjoy the 

happiness of life) dan berpartisipasi dengan penuh tanggung jawab dalam peris-tiwa 

lokal, nasional, dan internasional. Para praktisi pendidikan, masyarakat, biokrat, 

pelaku bisnis, dan kaum profesional, sepakat untuk membangun konsen-sus dengan 
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menghasilkan geografi untuk kehidupan. Dijelaskan pula bahwa geografi adalah 

disiplin integratif yang memungkinkan siswa menerapkan penge-tahuan dan 

keterampilan geografi untuk berbagai situasi kehidupan baik di rumah, lingkungan 

pekerjaan maupun dalam masyarakat ”(Geografi is an integrative discipline that 

enables students to apply geography skills and knowledge to life situations at home, 

at work and in the community)”. 

Ada satu contoh aktual, selebritis Brad Pitt dan pasangannya Angelina Julie, 

mereka memiliki anak angkat Maddox dari Kamboja dan Zahara dari Ethiopia. Apa 

yang mendasari mereka mengambil anak dari negara-negara yang secara geografis 

letak dan budanya berbeda? Hal ini sebagai akibat dari kedua selebritis telah paham 

apa yang dituntut ilmu geografi. ”Anak-anak kami berasal dari bagian dunia yang 

berbeda dan ini contoh yang sempurna. Kalau kita tidak membangun perbedaan-

perbedaan, kita takkan didefinisikan oleh geografi” (Darmono, 2006:6), itulah 

ucapan yang disampaikan oleh Brad Pitt. Jadi orang yang memiliki wawasan 

kegeografian akan mudah sekali sumberdayanya dikem-bangkan. Banyak sekali sisi-

sisi positif yang diperoleh bagi kita yang memiliki wawasan geografi yang baik, 

karena itu kita tak perlu khawatir geografi tidak akan diajarkan di sekolah-sekolah. 

Karena, pendidikan geografi akan berperan untuk pengembangan sumberdaya 

manusia melalui penanaman wawasan kegeo-grafian. 

Kenyataan di lapangan khususnya penyelenggaraan pendidikan geografi di 

Indonesia menunjukan adanya kesalahan penanaman waawasan kegeografian antara 

lain: kesalahpahaman konsep dan filosofi geografi sehingga pendidikan geografi dan 

ilmu geografi di Indonesia cenderung dimarginalkan, kesalahan pada penanaman 

wawasan geografi terutama objek material studi geografi atau ruang lingkup geografi 

yang tidak jelas, sehingga siswa belum memiliki wawasan kegeografian yang 

sebenarnya dan mereka kurang bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 

geografi di sekolah, kesalahan pada tujuan pembelajaran geografi dan kurangnya 

aksiologi pendidikan geografi mengakibatkan siswa belum memahami nilai-nilai 

ekstensi geografi apalagi menerapkan dalam kehi-dupan keseharian, dan 

marginalisasi geografi sebagai akibat faktor endogen dan eksogen. 

Tulisan problematika pendidikan geografi kontemporer ini akan membahas: 

(1) kesalahan penanaman wawasan kegeografian kepada siswa; dan (2) solusi 
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kesalahan penanaman wawasan kegeografian dengan harapan siswa bukan hanya 

menguasai geografi, melainkan mampu hidup dari, dengan, dan untuk geografi.  

 

PEMBAHASAN 

        Beberapa problematika berupa kesalahan atau hambatan dalam penanaman 

wawasan kegeografian dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

A. Kesalahpahaman Konsep dan Filosofi Geografi   

        Banyak orang tidak memahami sepenuhnya geografi. Ada tiga kelompok 

orang memiliki pandangan salah mengenai geografi. Kelompok pertama mengira 

geografi hanyalah persoalan nama-nama tempat. Mereka menganggap bahwa geograf 

adalah orang yang mengetahui lokasi daerah, ibu kota, sungai, dan laut. Kelompok 

kedua mempunyai ide bahwa geografi adalah studi lingkungan alam. Mereka 

menganggap geografi Illinois misalnya, hanya akan membahas iklim, topografi, 

saluran air, vegetasi alam, tanah, dan mineral. Dalam pandangan ini, geografi adalah 

tidak lebih dari sekumpulan kutipan geologi, meteorologi, dan biologi. Kekurangan 

konsep ini adalah mengabaikan manusia dan pekerjaannya. Kelompok ketiga percaya 

bahwa geografi adalah studi pengaruh lingkungan terhadap aktivitas manusia 

(Alexander & Gibson, 1979:5). Tiga konsep geografi tersebut melekat secara 

mendalam dalam pikiran mayoritas orang, termasuk guru geografi. 

        Seminar dan lokakarya dilaksanakan di Jurusan Geografi IKIP Semarang 

bekerja sama dengan IGI tahun 1988 menghasilkan rumusan definisi: Geografi 

adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan 

sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. 

Kekurangan definisi ini adalah mengabaikan faktor aksiologi (apa manfaat 

mempelajari geografi), penggunaan istilah geosfer seharusnya biosfer (bagian 

geosfer sebagai wilayah kehidupan mencakup dimensi fisik dan sosial), dan sudut 

pandang kelingkungan seharusnya ekologi manusia yang menekankan hubungan 

timbal balik antara manusia dan lingkungan geografisnya. 

        Ada tiga perkembangan filsafat geografi yang perlu dipilih untuk kepentingan 

pendidikan geografi. Pertama, sebuah skenario ‟anything goes‟ menggambarkan 

spesialisasi yang tidak terkendali, dominansi ide dari luar geografi atau dengan 
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mengadopsi pendekatan dari disiplin ilmu lain. Kedua, skenario ‟subdisciplinary 

dominance‟ yang menekankan dua cabang geografi yang dipisahkan, yaitu geografi 

fisik dan geografi manusia. Ketiga, skenario ‟expanded core‟ mengarah pada 

‟uniflying geography‟, ini baru sebagai wacana (Matthews & Herbert, 2004:385). 

Konsep dan filosofi geografi ‟anything goes‟ dan ‟subdisciplinary dominance‟ 

berakibat pudarnya jatidiri ilmu geografi dan celakanya sudah menjadi pemahaman 

yang salah bagi guru geografi dan geograf. 

        Sebagai akibat kesalahpahaman konsep dan filosofi geografi dalam pengem-

bangan profesional, antara lain sasaran pelajaran geografi belum jelas. Pelajaran 

geografi baru sebatas penyampaian informasi kebumian, tetapi belum membentuk 

kemampuan siswa dalam menyikapi kondisi kebumian. Pelajaran geografi hanya 

menyampaikan misalnya jenis batuan, ragam bentang alam, potensi wilayah 

pertanian, ataupun hasil tambang. Akan tetapi belum sampai pada apa yang bisa 

dilakukan dengan semua itu. Akibat lainnya, kecenderungan dimarginalkannya mata 

pelajaran geografi dalam kurikulum nasional. Guru geografi belum mampu 

bagaimana membelajarkan geografi yang geografik? Padahal, konsep dan filosofi 

geografi di negara maju dipelajari mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan 

tinggi memiliki kaitan signifikan dengan penumbuhan kepedulian terhadap 

lingkungan hidup termasuk kebencanaan dan pembangunan wilayah berkelanjutan. 

        Pada kurikulum sekolah berdasarkan standar isi tahun 2006, kita melihat 

bahwa mata pelajaran geografi tidak mendapatkan tempat, khususnya pendidikan 

dasar. Dalam kurikulum yang dikeluarkan dari Kemendiknas, meskipun materinya 

sedikit masih ada namun nama mata pelajarannya sudah tidak ada. Ini jelas 

merupakan kemunduran besar bagi geografi di Indonesia. Padahal, kalau konsep dan 

filosofi geografi dipahami dengan benar, mata pelajaran ini berperan besar dalam 

membentuk karakter seseorang yang memiliki kepedulian lingkungan dan wawasan 

geografi atau kebangsaan yang tinggi. Sebab orang yang memahami geografi dengan 

benar akan selalu memikirkan dampak dari semua hal yang akan dilakukan. Tidak 

mungkin seseorang dengan pemahaman geografi benar akan melakukan perusakan 

lingkungan, sebab ia akan berpikir dampak negatif dari apa yang dikerjakan. Selain 

itu, konsep geografi yang dipersepsi dengan seharusnya akan memunculkan karakter 

pemimpin bangsa berwawasan geografi dan kebangsaan yang tinggi.  
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       Alasan mengapa Geografi di Indonesia dimarginalkan. Pertama, persoalan 

politik keberpihakan negara dan apresiasi masyarakat pada Geografi sangat rendah. 

Kedua, guru geografi dan geograf sedikit sekali melakukan kegiatan pengembangan 

profesi, seperti belum banyak menulis buku geografi untuk mengibarkan panji-panji 

geografi. Di samping itu, guru geografi belum memahami konsep dan filosofi 

geografi dengan benar. Tidak aneh, ketika mereka berbicara tentang geografi 

penduduk maka uraian dan rujukannya selalu demografi, ketika membahas 

geomorfologi maka rujukannya sering bahkan selalu teknik geologi, dan manakala 

menulis buku geografi regional maka isinya hanya uraian ilmu-ilmu bantu geografi. 

Pemahaman konsep dan filosofi geografi yang salah berakibat guru geografi 

mengalami hambatan melakukan pengembangan profesional, di antaranya publikasi 

ilmiah di bidang pendidikan geografi. 

        Kenyataan menunjukkan berbagai kelemahan muncul dari mata pelajaran 

geografi yang harus dilkakukan adalah pembenahan konsep pendidikan secara 

komprehensif. Sementara itu, mata pelajaran geografinya yang memang memiliki arti 

penting dalam pembangunan regional dan memahami benacana alam sebagai-mana 

dipaparkan, justru harus direvitalisasi. Target maksimalnya, konsep dan filosofi 

geografi harus dipahami dengan benar oleh guru geografi dan siswa untuk diterapkan 

dalam praktik kehidupan sehari-hari. 

 

B. Kesalahan pada Penanaman Wawasan Geografi 

        Penanaman wawasan geografi dapat dilihat dari isi buku geografi yang 

digunakan siswa di sekolah atau dipelajari orang di masyarakat. Pada umumnya isi 

buku geografi hanya menyuguhkan objek material studi geografi tanpa disertai objek 

formalnya. Buku geografi itu hanya berisi substansi fenomena geosfer yang terlepas-

lepas, tidak ada saling keterkaitan antarkomponen. Komponen litosfer, atmosfer, dan 

hidrosfer yang membentuk biosfer dan antroposfer di dalamnya disajikan secara 

terpisah tanpa ada benang merah yang menghubungkannya. 

       Pokok bahasan atau kompetensi dasar materi geografi di dalam buku atau 

karya ilmiah lainnya pada umumnya berisi mengenai letak, kondisi lanskap muka 

bumi, iklim, sungai, laut, kependudukan, kegiatan perekonomian, desa, kota, 

perpetaan, sistem informasi geografi, penginderaan jauh, dan kerja sama regional dan 
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global. Kesemua materi tersebut disajikan secara terpisah dan tanpa adanya usaha 

untuk mengintegrasikannya dengan objek formal geografi yang bermuatan konsep 

wawasan geografi. Artinya, tidak dijelaskan kaitan dan keter-hubungan fungsional 

strukturnya antara berbagai materi tersebut dan tidak ada perspektif spasial 

(pendekatan keruangan dengan sudut pandang ekologikal dan kompleks regional). 

 

C. Kesalahan pada Tujuan Pembelajaran Geografi 

        Objek material studi geografi yang disajikan di dalam buku geografi, ternyata 

sedikit sekali mengandung nilai-nilai pendidikan. Pembelajaran geografi hanya 

berkutat sekitar pengetahuan materi geosfer, kurang bermuatan nilai pendidikan 

geografi yang mengarah pada pembangunan karakter bangsa. Pelajaran geografi 

berisi pengetahuan geologi, geomorfologi, meteorologi, klimatologi, oceanografi, 

pedologi, dan demografi misalnya kurang direlevansikan dengan pembentukan 

karakter moral, jauh dari nilai-nilai iman dan takwa (belajar beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa), belum mengarah kepada pembentukan karakter 

memiliki kesadaran hukum, kesadaran lingkungan, dan wawasan kegeografian.  

        Pembelajaran geografi belum kondusif untuk pengembangan rasa tanggung 

jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Pada hakikatnya hubungan fungsional 

struktural antara unsur geosfer yang satu dan lainnya yang tunduk hukum sunatullah, 

yang biasanya diintervensi oleh perilaku manusia sehingga acapkali hubungan 

fungsional struktural itu terganggu kelestariannya. Karena itu, pena-naman wawasan 

kegeografian tidak cukup hanya secara ilmiah belaka, tetapi haruslah dilengkapi 

dengan nilai moral hukum dan agama dengan harapan dapat menciptakan natural 

and artificial equilbrium, artinya jauh dari ketimpangan akibat dari kerusakan dan 

pencemaran lingkungan. Kondisi ini hanya tercapai kalau setiap anggota masyarakat 

yang membentuk sistem sosial di dalam geosfera itu memiliki wawasan kegeografian 

yang sarat nilai-nilai luhur. Kepemilikan wawasan dan nilai moral geografi tersebut 

hanya dapat dilaksanakan melalui pendidikan terutama pendidikan geografi. 

 

D. Kurangnya Aspek Aksiologi Pendidikan Geografi 

        Pembelajaran geografi yang berlaku di Indonesia baru menghasilkan manusia 

yang mengetahui ilmu geografi, tetapi kosong dari nilai-nilai kemanusian dan 
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kesalehan. Tahu mengenai sesuatu, tetapi belum mampu berperilaku yang sesuai 

dengan pengetahuannya sehingga melahirkan manusia perusak lingkungan dan 

pelanggar hukum karena mereka tanpa isi iman dan amal saleh.  

Kalau penanaman wawasan kegeografian hanya berfokus pada proses-proses 

keilmuan yang empirik saja, hanya mengkaji apa adanya (what to be), yang bebas 

dari nilai, tanpa memper-hatikan nilai-nilai normatif akan menghasilkan manusia 

atau seseorang pemuja ilmu, yang perlu diwaspadai siswa dan guru geografi. 

Kegagalan penanaman nilai kegeografian dalam penerapannya pada kehidupan, akan 

mengarahkan siswa menjadi generasi yang kurang peduli terhadap pelestarian 

lingkungan hidup. 

 

E. Rendahnya Mutu Pendidikan Geografi dan Marginalisasi Geografi 

        Peningkatan substansi geografi terutama dalam rangka penjaminan mutu 

pendidikan geografi didasarkan kurikulum berorientasi pada kompetensi untuk 

menghadapi persaingan global. Guru geografi dan geograf dituntut cepat tanggap 

dalam menghadapi era globalisasi. Salah satu usaha besarnya adalah solidaritas kita 

bersama yang selama ini belum harmonis, instansi atau institusi pendidikan geografi 

yang lebih maju, kurang dapat menempatkan diri sebagai pembina (belum begitu 

percaya), terkesan bukan menjadi tanggung jawabnya sehingga membuat lembaga 

pendidikan geografi yang kurang maju menjadi semakin melemah terkesan jalan di 

tempat. Hal ini termasuk penyebab geografi di Indonesia dimarginalkan. 

        Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa ada kecenderungan marginalisasi 

geografi dalam berbagai bidang, baik bidang pendidikan maupun pembangunan 

berbasis wilayah. Dua penyebab marginalisasi dapat dikemukakan dalam makalah ini 

yaitu penyebab eksogen dan penyebab endogen. Penyebab eksogen (faktor dari luar) 

terkait dengan anggapan atau pendapat umum (public opinion) mengenai disiplin 

ilmu geografi, sedangkan penyebab endogen (faktor dari dalam) terkait dengan 

perkembangan paradigma keilmuannya.  

        Penyebab eksogen marginalisasi geografi berkaitan dengan pendapat umum 

yang telah berkembang dalam masyarakat dan hal ini tidak dapat dilepaskan 

kaitannya dengan sistem pendidikan. Geografi di bidang pendidikan ditandai oleh 

munculnya pendapat bahwa ilmu geografi dianggap tidak penting dan kurang 
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berperanan dalam pembangunan dan hal ini berdampak pada kurikulum sekolah 

mulai tingkat sekolah dasar, sekolah menengah bahkan sampai dengan perguruan 

tinggi. Akibat nyata yang ada adalah munculnya pendapat umum mengenai kurang 

berkontribusinya ilmu geografi di dalam pembangunan dengan indikasi bahwa tidak 

banyak lembaga pemerintah maupun swasta yang secara luas mengumumkan 

kebutuhan akan tenaga berkompeten di bidang geografi. 

        Kesalahan sistem pendidikan di tingkat sekolah yang kurang benar member-

ikan pengarahan pemahaman konsep dan filosofi ilmu geografi mengakibatkan 

mayoritas orang mengalami kesalahpengertian geografi. Geografi dianggap seba-gai 

ilmu yang hanya menghafal nama-nama secara deskriptif, kualitatif, statis, dan bukan 

ilmu yang bersifat analitis dinamis. Adalah sangat ironis Indonesia yang memiliki 

wilayah begitu luas, keragaman wilayah yang begitu bervariasi, sumberdaya alam 

yang begitu kaya hanya memiliki sedikit institusi pendidikan geografi yang mampu 

menciptakan ahli-ahli pengembangan wilayah. Ahli-ahli mana diharapkan mampu 

berperan secara nyata dalam merumuskan tata ruang dan tata wialayah yang mampu 

mengantarkan pembangunan regional yang berkelanjutan di Indonesia. 

        Penyebab endogen marginalisasi dipicu oleh tiga penyebab yaitu pertama, 

karena adanya kecenderungan spesialisasi makin tajam (skenario „subdisciplinary 

dominance‟), kedua, adanya adopsi berbagai bidang kajian lain yang tidak berbasis 

wilayah ke dalam ilmu geografi („anything goes‟), dan ketiga guru geo-grafi dan 

geograf sedikit sekali menulis buku geografi untuk memasyara-katkan ilmu geografi. 

Tidak aneh, ketika menulis buku atau berbicara tentang geografi regional, maka isi 

dan rujukan selalu ilmu bantu geografi. Ketiga faktor ini mengakibatkan menjauhnya 

geograf dari sifat hakiki geografi sebagai ilmu yang berciri khusus. Akibatnya 

menjauhnya geograf dari fitrah geografi dan memudarnya pemahaman ilmu geografi 

secara utuh sebagai suatu entitas keilmuan. Pembahasan ini lebih ditekankan pada 

upaya mengatasi faktor endogen, karena dapat secara langsung dilaksanakan dan hal 

ini merupakan permasalahan mendesak yang perlu segera mendapat perhatian 

khusus. Sementara itu, upaya mengatasi penyebab eksogen lebih terkait dengan 

kebijakan politik dalam jangka panjang. Karena itu, perlu pemikiran yang matang 

untuk bertindak dan hal ini akan menjadi bahan diskusi menarik dalam rangka 

menyusun strategi kebijakan jangka panjang pada kesempatan lain. 
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F.  Solusi 

1.  Perlu Pemahaman Konsep dan Filosofi Pendidikan Geografi dengan Benar 

        Dengan berpedoman pada pemahaman tidak ada definisi yang definitif atau 

tanpa mengabaikan definisi geografi yang telah ada maka untuk kepentingan 

pendidikan geografi kita perlu melakukan redefinisi geografi agar konsep geografi 

mudah dipahami siswa dan masyarakat. Dalam kesempatan ini diusulkan bahwa 

Geografi adalah bidang ilmu integratif yang mempelajari fenomena fisikal dan sosial 

di permukaan bumi dalam perspektif keruangan untuk pengelolaan wilayah supaya 

manusia hidup sejahtera. Dengan kalimat sederhana, Geografi ialah studi permukaan 

bumi dan manusia, serta interaksi keduanya dalam sudut padang keruangan untuk 

pembangunan wilayah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek keruanganlah 

yang menjadi ciri pembeda bidang geografi dengan bidang ilmu lain.  

        Menurut pengertian tersebut maka tidaklah sulit untuk menjelaskan makna 

filosofis dengan diagram Fenneman (Harmantyo, 2008:271) maupun diagram 

Haggett (2001:766) yang pada prinsipnya menunjukkan keterkaitan dan pende-katan 

bidang kajian geografi dengan bidang kajian ilmu-ilmu lain. Fenomena sosial yang 

berlangsung di muka bumi jika ditelaah melalui perspektif keruangan membentuk 

bidang spesialisasi geografi sosial. Melalui proses yang sama lahirlah spesialisasi 

geografi ekonomi, politik, budaya, dan geografi lainnya. Sebaliknya, fenomena fisik 

berupa bentang alam meliputi bentuk lahan (litosfer), air (hidrosfer), cuaca dan iklim 

(atmosfer), flora dan faona (biosfer dalam arti sempit) kalau ditelaah dengan 

perspektif keruangan membentuk bidang spesialisasi geografi fisik. 

 

Gambar 1.  Lingkungan sekitar Bidang Keilmuan Geografi 

(modifikasi Fenneman1919 dalam Harmantyo, 2008) 
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       Berdasarkan definisi geografi di atas maka diketahui bahwa objek material 

studi geografi adalah fenomena permukaan bumi atau geosfer. Fenomena diartikan 

sebagai perwujudan peristiwa dan gejala yang dapat disaksikan dengan pancaindera 

dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Geosfer yang dimaksud secara 

harafiah berupa gejala wilayah muka bumi, yakni bagian permukaan bumi tertentu 

dengan segala unsur terdapat di dalamnya dan interak-sinya dapat dideskripsikan, 

dijelaskan, dan diukur atau dikelola yang mencakup dimensi fisikal dan sosial dalam 

arti luas mempengaruhi kehidupan manusia. 

        Pada skenario ‟expanded core‟ maka sebaiknya kalau geografi itu hanya satu, 

tidak dipisah-pisah menjadi geografi manusia dan geografi fisik. Geografi yang satu 

(unifying geography) mempunyai banyak keunggulan dalam berperan ke masa 

depan, dengan asumsi permasalahan di masa depan sifatnya kompleks dan 

multidimensi, yang pemecahannya memerlukan pendekatan terpadu dan holistik. 

Sutikno (2008:7) mengemukakan bahwa dalam geografi terpadu tidak berarti 

spesialisasi akan hilang, tetapi tetap ada hanya dilandasi oleh konsep geografi yang 

satu. Spesialisasi geografi fisik, fokus kajian pada komponen lingkungan fisik, tetapi 

harus mengaitkannya dengan aspek sosial; spesialisasi dalam geografi manusia, 

geografi fisik sebagai latar belakang, sedangkan spesialisasi dalam geografi yang 

satu fokusnya adalah pada pemecahan masalah dengan pendekatan geografi secara 

utuh. 

        Untuk dapat menuju geografi terpadu (unifying geography) perlu ditegaskan 

komponen inti geografi. Matthews & Herbert (2004:379) mengusulkan empat 

komponen inti geografi, yaitu:(1) ruang (space), (2) tempat (place),(3) lingkungan 

(environment), dan (4) peta (maps). Ruang, tempat, lingkungan, dan peta menjadi 

label geografi. Peta dalam pembangunan wilayah dan pembelajaran geografi, harus 

selalu menyertai. Karena pentingnya peta itu, Prof. I Made Sandy (Khafid, 2010) 

pernah mengatakan,”... tunjukkan peta daerahmu, saya dapat meramal masa 

depanmu”. Ruang, tempat, lingkungan, dan peta mempunyai kedudukan yang sama 

dalam kajian geografi, baik sebagai kajian geografi fisik maupun sebagai kajian 

geografi manusia. Demikian juga dapat menjadi suatu dasar konsep untuk disiplin 

geografi yang lebih terpadu. Untuk lebih jelasnya konsep tersebut dapat dilihat dari 

Gambar 1.  
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Gambar 2.  Konsep „Uniflying Geography„ (Matthews & Herbert, 2004) 

 

Guru geografi perlu memahami konsep dan filosofi geografi dengan benar 

terutama „uniflying geography‟ agar dapat melakukan kegiatan pengembangan 

profesi dan tujuan pembelajaran geografi berhasil dengan indikasi siswa memiliki 

wawasan geografi. Karena itu, guru geografi dituntut memiliki kompetensi bidang 

studi geografi. 

        Kompetensi yang harus dimiliki guru geografi, yaitu (1) mampu berpikir 

spasial, (2) mampu menilai implikasi spasial dari distribusi beranekaragaman 

karakteristik lanskap, (3) mampu memikirkan lebih dari satu macam distribusi pada 

saat yang sama, sekaligus mampu memahami setiap kemungkinan keter-kaitan 

antarobjek, yang sedang dipelajari, (4) mampu mengubah skala pemikiran sesuai 

kebutuhan untuk berbagai fenomena atau masalah yang sedang dianalisis, (5) mampu 

menambahkan dimensi waktu dalam analisis jika diperlukan, (6) mampu 

menempatkan fenomena yang sedang diamati dalam suatu kerangka model atau 

sistem, (7) mampu memahami dan berpikir dengan mengaitkan sistem fisik dan 

sosial dalam suatu lanskap, (8) mampu membaca dan memahami lanskap, (9) mampu 

menggunakan teknik seperti memperoleh informasi melalui kerja lapangan, analisis 

peta atau citra bersumber indraja, dengan menekankan distribusi dan hubungan 

spasial, mengelola seperangkat data yang berukuran besar atau tidak lengkap, baik 

bersifat spasial maupun berbasis waktu dengan metode kuantitatif dan menggunakan 

komputer, melakukan penelusuran dan meman-faatkan sumber pustaka termasuk 

arsip dan catatan historis, memonitor berbagai komponen lanskap dan mampu 
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menyajikannya untuk keperluan analisis lebih lanjut, menyajikan informasi dengan 

jelas, utamanya dalam bentuk peta, meman-faatkan kemajuan teknologi seperti SIG 

untuk membantu memperoleh pandangan holistik tentang masalah yang dihadapi, 

dan (10) mampu menyatakan dengan baik penemuannya dan menghubungkannya 

dengan berbagai disiplin ilmu terkait (Khafid, 2010:11). 

        

2.  Membatasi Ruang Lingkup dan Penerapan Pendekatan Geografi 

        Baik studi geografi maupun pembelajaran geografi, hakikatnya berkenaan 

dengan aspek-aspek keruangan permukaan bumi (fenomena geosfer) dan faktor-

faktor geografis alam lingkungan dan kehidupan manusia. Karena itu, lingkup kajian 

pembelajaran geografi sama dengan ruang lingkup geografi meliputi: (1) alam 

lingkungan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan manusia; (2) penyebaran 

umat manusia dengan variasi kebudayaannya; (3) interaksi keruangan umat manusia 

dengan alam lingkungan yang memberikan variasi terhadap ciri khas tempat-tempat 

di permukaan bumi; dan (4) kasatuan regional yang meru-pakan matra darat, 

perairan, dan udara di atasnya (Murphey, 1966; Sumaatmadja, 1997) 

        Dari ketiga pokok yang dikemukakan di atas maka menjadi jelas apa yang 

merupakan lingkup kajian geografi. Ruang lingkup tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari aspek fisikal dan sosial yang menjadi objek material studi geografi. Aspek-aspek 

tadi diungkapkan dalam satu ruang berdasarkan prinsip-prinsip pernye-barannya, 

relasinya, deskripsinya, dan korologinya. Selanjutnya, prinsip relasi ini diterapkan 

untuk menganalisis hubungan antara masyarakat manusia dan alam lingkungannya, 

yang dapat mengungkapkan perbedaan arealnya dan penyebaran-nya dalam ruang. 

Akhirnya prinsip relasi, penyebaran, deskripsi, dan korologi pada studi geografi ini, 

dapat mengungkapkan karakteristik suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah lain 

sehingga terungkapkan adanya keragaman region. 

        Untuk kepentingan pembelajaran maka kajian studi geografi atau objek 

material perlu dibatasi. Purwanto (2010:34) menyarankan bahwa pendidikan geo-

grafi atau geografi di sekolah mengacu pendapat J. Jarolimek memberikan garis 

besar tema utama yang perlu diajarkan di sekolah, yaitu: (1) lokasi, posisi pada 

permukaan bumi; (2) tempat, ciri-ciri fisik, sosial,dan yang teramati yang membe-

dakan satu tempat dari yang lain; (3) hubungan timbal balik dalam satu tempat, 
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keunggulan dan kekurangan suatu tempat untuk hunian manusia, dan bagaimana 

orang mengubah atau beradaptasi terhadap latar alamiah; dan (4) perpindahan, 

hubungan timbal balik antara dan di antara tempat melalui perpindahan manusia, ide-

ide, dan materi; dan (5) wilayah, area-area yang tampak secara berbeda dalam 

kesatuan-kesatuan, baik menurut pemerintah atau batas administrasi, menurut 

kelompok bahasa atau suku bangsa, maupun menurut bentuk-bentuk bentang alam. 

        Sebenarnya objek material studi geografi adalah fenomena biosfer yang 

terdiri atas sebagian geosfer, permukaan kulit bumi  (litosfer) sampai kedalaman 

kira-kira tiga meter dalam tanah dan 200 meter di bawah permukaan laut, dan 

sebagian dari atmosfer, sampai kira-kira 30 meter di atas permukaan tanah, dan 

wilayah perairan (hidrosfer). Menurut Rustiadi, Saefulhakim, dan Panuju (2009: 45), 

konsep biosfer ini belakangan diubah atau disesuaikan batasnya menjadi ruang yang 

didasarkan kemampuan teknologi manusia (humansfer) dalam meng-akses dan 

memanfaatkan sumberdaya yang ada di alam, sehingga menjangkau ruang yang jauh 

melebihi batasan alamiah sebelumnya. Lebih jelasnya, perhatikan Gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Diagram Geosfer disusun dari litosfer, hidrosfer, dan  atmosfer yang   

                   membentuk biosfer dengan humansfer di dalamnya  
 

Tidak seluruh litosfer, hidrosfer, dan atmosfer dapat membentuk biosfer, 

bahkan hanya sebagian kecil saja yang dapat membentuknya. Akan tetapi dengan 

kemajuan ilmu dan teknologi, manusia mampu mengembangkan wilayah kehi-

dupannya (antroposfer) sampai merambah ke wilayah litosfer, hidrosfer, dan 

atmosfer yang bukan merupakan wilayah kehidupan. Dalam batas-batas tertentu, 

manusia saat ini mampu menempati wilayah-wilayah permukaan bumi yang bukan 

merupakan wilayah kehidupan antara lain tinggal di angkasa luar, di dasar laut 

dalam, dan mungkin juga di kedalaman kulit bumi yang jauh dari  permukaan 

(Sudaryono, 2006). 
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        Guru geografi dalam menggunakan pendekatan geografi ketika melakukan 

kegiatan belajar mengajar dan penyusunan buku geografi atau bahan ajar minimal 

harus melakukan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan keruangan (sebagai 

pendekatan kunci merupakan pendekatan khas studi geografi) dan pendekatan 

ekologi manusia (sebagai perspektif pengiring atau pendekatan tambahan wajib). 

Bahkan lebih jauh dari itu,menurut Sumaatmadja(1988a:77) untuk dapat mengkaji 

dinamika wilayah atau perkembangan fenomena perlu pula menerapkan pende-katan 

historis dan pendekatan sistem. 

        Untuk kepentingan pembelajaran geografi di sekolah, objek formal studi 

geografi disarankan agar perspektif keruangan dan kewilayahan menjadi sudut 

pandang utama yang digunakan untuk memahami objek material studi geografi, 

sedangkan pendekatan kelingkungan digunakan sebagai perspektif tambahan. Hal ini 

dimaksudkan agar geography eye dapat dikuasai siswa (Purwanto, 2010:35). 

 

3. Mengoptimalkan Kontribusi Pendidikan Geografi dengan Memperjelas 

Tujuan Pembelajaran Geografi di Sekolah 

        Sebagai bidang ilmu integratif, geografi sarat dengan berbagai nilai yaitu nilai 

Ketuhanan, nilai filsafat, nilai teoretik, nilai edukasi,dan nilai praktik (Sumaat-madja, 

1988b:8-9). Merenungi dan menghayati keberadaan penciptaan manusia dan alam 

menghasilkan nilai refleksi yang amat tinggi untuk memupuk keimanan kepada 

Tuhan. Akal menjadi sarana manusia untuk beradaptasi, melalui pengem-bangan 

ilmu dan teknologi sehingga manusia bukan hanya memiliki misi untuk 

memanfaatkan fenomena permukaan bumi secara optimal untuk kesejahteraan hidup, 

melainkan juga memeliharanya dari berbagai kerusakan.  

        Geografi senantiasa mengembangkan asas, konsep, metode, dan pendekatan 

untuk mengembangkan teori-teori yang relevan dengan kebutuhan manusia sehingga 

mempunyai nilai praktis, bukan hanya membuat manusia semakin cerdas memilih 

ruang tetapi juga mengembangkan mata pencaharian secara profesional. Image 

manusia mengenai ruang dan bagaimana manusia memanfaatkan ruang sangat 

bergantung pada pengalaman, pengetahuan, sikan dan nilai-nilai yang dianutnya, 

semua itu dtransformasikan melalui pendidikan (Maryani, 2010:5-6) dan pendidikan 

geografi. 
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        Pendidikan geografi memiliki kontribusi dalam pembangunan wilayah dan 

pembentukan wawasan geografi siswa. Menurut Daldjoeni (2007:121-123) sum-

bangan pendidikan geografi di sekolah dalam mengenal wilayah dan membentuk 

kepribadian siswa: (1) wawasan dalam ruang, siswa melalui geografi dilatih 

berorientasi dalam bumi yang ditempatinya serta memproyeksikan dirinya di dalam 

ruang. Buta geografi berarti buta pengetahuan umum, (2) persepsi relasi 

antarfenomena yang terdapat dalam suatu bentang alam, (3) pendidikan keindahan 

melalui pelbagai fenomena alam sekitar yang diajarkan baik secara langsung (studi 

lapangan) maupun tidak langsung (CD, internet), (4) kecintaan tanah air, melalui 

indoor study dan outdoor study siswa dapat mengenal kekayaan alam dan 

kemiskinan daerahnya, (5) saling pengertian internasional, dipupuk dengan 

mempelajari bangsa-bangsa lain, sehingga dapat menimbulkan saling menghor-mati 

antarbangsa dan perdamaian dunia, (6) siswa dapat memahami permasalahan sosial 

yang diakibatkan perbedaan lingkungan, (7) siswa menghargai kenyataan, 

pengertian, dan pertalian geografis sehingga akan lebih memperhatikan masalah 

regional, nasional, dan global (8) siswa akan mengetahui ketersediaan sumberdaya 

alam yang perlu digali secara bijaksana, (9) siswa menghargai kondisi perekono-

mian dan kultural yang saling bergantung antarregion, dan (10) siswa melalui 

refleksi atas milikinya sendiri dengan apa yang dimiliki bangsa lain ditolong untuk 

membentuk sikap pribadi partisipatif dalam pembangunan wilayah. 

 

4. Mengujicobakan Model Pembelajaran Inovatif pada Pendidikan Geografi  

melalui Penelitian Tindakan  

        Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, guru geografi harus 

menguasai model pembelajaran geografi yang inovatif. Model pembelajaran geografi 

adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar geografi, dan 

berfungsi sebagai pedoman bagi guru geografi untuk merencanakan dan 

melakasanakan aktivitas pembelajaran.  

        Ada banyak model atau strategi pembelajaran geografi yang dikembangkan 

dalam usaha mengoptimalkan hasil belajar siswa, di antaranya adalah model 

pembelajaran kontekstual, model pembelajaran kooperatif dan kolaborasi, model 
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pembelajaran kuantum, model pembelajaran terpadu, dan model pembelajaran 

berbasis masalah (Sugiyanto, 2010:3). 

        Jenis model pembelajaran di atas, diujicobakan melalui penelitian tindakan 

kelas untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar geografi sebagai salah satu 

bukti bahwa guru geografi sudah melakukan kegiatan pengembangan profesi. 

Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktik yang dilakukan oleh guru di 

dalam kelasnya sendiri melalui refleksi diri, dengan tujuan untuk memperbaiki 

kinerjanya sebagai guru geografi profesional sehingga proses dan hasil belajar siswa 

menjadi meningkat.  

        Guru geografi yang menguasai berbagai model pembelajaran inovatif 

kemudian diujicobakan melalui penelitian tindakan kelas, diharapkan mereka mampu 

mengajarkan geografi yang geografis untuk mengembangkan tradisi belajar geografi 

sehingga tujuan utama pembelajaran geografi bukan hanya bisa geografi, melainkan 

bisa hidup dari, dengan, dan untuk geografi. Dengan belajar geografi dapat 

membentuk karakter bangsa dan kepedulian terhadap lingkungan hidup. 

        Guru geografi profesional dituntut menerapkan model pembelajaran inovatif, 

perlu memulai membiasakan siswanya untuk diajak mengem-bangkan prinsip 

antisipatori, partisipasi, dan mapping. Prinsip antisipatori berarti siswa dibiasakan 

untuk dapat membaca tanda-tanda masa depan dari apa yang dipelajari sekarang ini. 

Prinsip partisipasi berarti siswa diajak untuk bukan saja berpikir abstrak, melainkan 

juga diajak untuk menguji dan menyak-sikan apa yang ada di dalam teori dengan 

kenyataan yang ada di masyarakat agar mereka dapat berkontribusi dalam 

pembangunan wilayah. Selanjutnya, prinsip mapping yang berarti siswa diajak 

mengobservasi isu spasial-global dan masyarakat sekitar untuk menangkap fenomena 

sebab akibat terjadi berulang-ulang secara konsisten, dengan meman-faatkan peta 

(Khafid, 2008:126). 

 

5. Kardinalisasi Pendidikan Geografi dan Geografi 

        Spesialisasi geografi yang berlebihan dan mendalam akan makin menjauhkan 

keterkaitan keilmuan antara satu bidang spesialisasi dengan yang lain, sehingga 

scientific dignity geografi juga akan terlupakan dan di sinilah awal malapetaka itu 

yang tidak lain adalah marginalisasi geografi. Apabila hal ini tidak segera disadari 
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oleh geograf maka lambat laun ilmu geografi akan kehilangan jati diri dan orientasi 

keilmuannya, sehingga marginalisasi geografi maupun geograf dalam pembangunan 

akan terus berlanjut. Permasalahan besar yang menjadi tantangan geograf sekarang 

adalah mengubah kecenderungan marginalisasi geografi ke arah kardinalisasi 

geografi dalam artian kembali ke fitrah geografi, sehingga scientific dignity geografi 

menjadi jelas. Kita sebagai guru geografi atau geograf sangat setuju dengan apa yang 

dikemukakan Brian Goodall (Yunus, 2007:5-6) khususnya geografi manusia sebagai 

contoh cabang geografi yang banyak mengalami adopsi pendekatan ilmu lain dan 

spesialisasi internal, sehingga scientific dignity-nya menjadi memudar 

        Selanjutnya, Brian Goodall mengemukakan bahwa apapun pengayaan keil-

muan (scientific enriching) yang diadopsi dan apapun spesialisasi keilmuan 

(scientific specialising) yang dilakukan, kajian geografi harus selalu mengacu pada 

tiga tema utama studi geografi yang dikenal, yaitu (1) penekanan pada pendekatan 

keruangan yang menyangkut ruang sebagai variabel (spatial appro-ach), (2) 

penekanan pada interaksi antara manusia sebagai makhluk berbudaya dan lingkungan 

geografisnya (ecological approach), dan (3) penekanan pada sintesis antara 

pendekatan keruangan dan pendekatan ekologikal, yaitu pende-katan kompleks 

wilayah (regional complex approach). 

        Pendapat Goodall ternyata sebagai konfirmasi dari apa yang pernah digagas 

oleh Peter Haggett tentang pendekatan utama geografi yang disimpulkan melalui 

elaborasi panjang dan mendalam Geografi manusia dan geografi fisik harus mengacu 

pada tiga pendekatan geografi dalam setiap analisisnya jika tidak mau terjebak pada 

marginalisasi keilmuannya. Pemantapan identitas geografi hanya dapat dilakukan 

dengan pemahaman ketiga pendekatan ini. Dari sinilah titik tolak konsep dan 

pendekatan geografi dapat dilakukan (Yunus, 2007). Sebenarnya pendekatan utama 

geografi hanya satu, yaitu perspektif keruangan dengan kaidah-kaidah ekologi 

manusia dan regional. Dengan demikian, setiap analisiss fenomena geografis 

mencakup dimensi fisik atau manusia di permukaan bumi selalu dikaji dengan 

pendekatan keruangan dengan sudut pandang ekologikal dan kompleks regional.  

        Dengan pemantapan identitas geografi berupa keruangan sebagai pendekatan 

kunci geografi dilengkapi label geografi yaitu ruang, tempat, lingkungan, dan peta 

yang dilaksanakan dalam pendidikan dan pembelajaran geografi di sekolah serta 
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publikasi karya geografi di masyarakat merupakan upaya kardinalisasi pendi-dikan 

geografi dan ilmu geografi untuk pembangunan sumberdaya manusia yang 

berwawasan kegeografian. 

 

PENUTUP 

        Beberapa problematika berupa kesalahan penanaman wawasan kegeografian, 

di antaranya: (1) kesalahpahaman konsep dan filosofi geografi, (2) kesalahan pada 

penanaman wawasan geografi,(3) kesalahan pada tujuan pembelajaran geografi, (4) 

kurangnya aspek aksiologi pendidikan geografi, dan  (5)  rendahnya mutu pen-

didikan geografi dan marginalisasi geografi. 

        Sebagai solusi kesalahan penanaman wawasan kegeografian kepada siswa 

antara lain: (1) perlu pemahaman konsep dan filosofi pendidikan geografi dengan 

benar melalui redefinisi konsep geografi dan refleksi studi geografi, (2) memba-tasi 

lingkup kajian dan penerapan pendekatan geografi, (3) mengoptimalkan kontribusi 

pendidikan geografi dengan memperjelas tujuan pembelajaran geografi di sekolah, 

(4) mengujicobakan model pembelajaran inovatif pada mata pelajaran geografi 

melalui penelitian tindakan, dan (5) kardinalisasi pendidikan geografi dan geografi 

melalui karya geografi. 

        Berdasarkan simpulan tersebut maka disarankan kepada guru geografi supaya 

melakukan pengembangan kurikulum dan buku geografi atau bahan ajar yang 

kontekstual disusun dengan pendekatan geografi atau dalam perspektif keruangan, 

sehingga mudah dipelajari siswa dan masyarakat. Di sampng itu, Guru Besar dan 

Guru Utama Geografi atau guru yang berpendidikan doktor pendidikan geografi 

dapat menjelaskan manfaat ilmu bantu geografi bagi eksistensi studi geografi. 
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INTISARI 

Masalah pendidikan dasar yang dihadapi saat ini antara lain pemerataan 

pendidikan di seluruh daerah belum tercapai, yang meliputi mutu pendidikan dan 

fasilitas pendidikan. Tujuan penelitian ini adalah; mengidentifikasi dan mengevaluasi 

mutu pendidikan dasar di Kota Serang, kualitas guru dinilai dari jenjang pendidikan 

dan  pengembangan fasilitas penunjang serta kondisi lingkungan sekolah. Variabel 

yang digunakan untuk analisis mutu pendidikan dasar  yaitu: persentase kelulusan 

pendidikan dasar atau Nilai Ujian Akhir Nasional (UAN); kualitas guru dinilai dari 

jenjang pendidikan guru; kondisi lingkungan sekolah; pengembangan fasilitas 

penunjang meliputi perpustakaan, Laboratorium,  UKS, ruang dinas kepala sekolah, 

ruang dinas guru, ruang dinas penjaga, ruang ibadah; serta variabel yang telah diteliti 

tahun 2009 meliputi; Angka Partisipasi Kasar (APK), ketersediaan sekolah (jumlah 

penduduk usia sekolah pada setiap sekolah), rasio murid dan ruang, disebut daya 

tampung, rasio murid dan guru, disebut ketersediaan guru.  Hasil penelitia ini adalah 

: kondisi lingkungan sekolah dengan melihat letak sekolah, maka sebagian besar 

terletak di permukiman. Kondisi lingkungan ini tidak berpengaruh terhadap kualitas 

pendidikan. Jenjang pendidikan dasar guru, sebagian besar jenjang sarjana. Jenjang 

pendidikan guru ini tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Sarana 

penunjang yang dimiliki sekolah bervariasi baik jumlah maupun jenisnya. Sarana 

penunjang untuk SD berkorelasi dengan kualitas pendidikan, sedangkan untuk SMP 

tidak berkorelasi. Nilai APK, ketersediaan sekolah, daya tampung, maupun 

ketersediaan guru relatif bervariasi. Jika dihubungkan dengan kualitas pendidikan, 

variabel tersebut tidak berkorelasi. 

 

PENDAHULUAN 

 

 Pendidikan merupakan hal yang mendasar untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan manusia dan menjamin kemajuan sosial dan ekonomi. Pendidikan juga 

memainkan peran kunci dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang 

untuk menciptakan, menyerap teknologi modern, dan untuk mengembangkan 

kapasitas serta  menyebarluaskan pengetahuan, agar tercipta pertumbuhan serta 

pembangunan yang berkelanjutan. Disamping itu mutu pendidikan yang tinggi 

diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis 

dan mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga 

mailto:saraswati@ui.ac.id
mailto:ratnasaraswati@yahoo.co.uk
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negara Indonesia. Namun akses terhadap pendidikan tidak tersebar secara merata, 

dan golongan miskin paling sedikit mendapat bagian. Berpijak pada penelitian yang 

telah dilakukan maka penelitian akan membahas tentang Kualitas Pendidikan Dasar 

di Kota Serang, agar pengembangan kualitas pendidikan dasar tepat guna. 

 

PEMBAHASAN 

Kualitas pendidikan dilihat nilai Ujian Akhir Nasional (UAN), dapat 

mengindikasikan tingkat kemajuan pendidikan dasar maupun kesuksesan 

pelaksanaan program wajib belajar. Hubungan kualitas pendidikan dengan kondisi 

lingkungan sekolah, jenjang pendidikan guru, sarana penunjang, ketersediaan 

sekolah, guru, ruang kelas, sangat penting sebagai dasar pertimbangan dalam 

pengembangan pendidikan.  

Kondisi lingkungan sekolah sedikit banyak mempengaruhi suasana belajar 

siswa, yang akhirnya dapat menentukan kualitas pendidikan yang diindikasikan 

dengan nilai UAN. Sekolah yang letaknya di wilayah permukiman dimungkinkan 

mempunyai nilai yang berbeda dengan yang diluar permukiman, seperti 

perdagangan, pertanian atau lainnya. Ternyata dari hasil penelitian diperoleh bahwa 

SD yang terletak pada wilayah permukiman tidak semua mempunyai nilai UAN yang 

tinggi, hanya sebanyak 15,15 % atau 10 kelurahan yang mempunyai nilai UAN di 

atas 21. Sedangkan 4,55 % atau tiga kelurahan dengan nilai UAN rendah (<18). Hal 

ini dibuktikan dengan perhitungan statistik bahwa, tidak terdapat hubungan antara 

kondisi lingkungan dan nilai UAN SD. Begitu pula untuk SMP 

Jenjang pendidikan guru diperkirakan dapat memengaruhi kualitas 

pendidikan. Sekolah yang mempunyai guru dengan jenjang pendidikan lebih tinggi 

dimungkinkan mempunyai nilai yang berbeda dengan guru yang mempunyai jenjang 

pendidikan yang rendah. Berdasarkan analisis keruangan dengan overlay peta,  

terlihat bahwa nilai UAN yang tinggi tidak selalu mempunyai guru dengan 

pendidikan yang tinggi pula.  Sebanyak 4,55 % atau 3 kelurahan, mempunyai  nilai 

UAN di atas 21. Sedangkan 4,55 % dengan nilai UAN berkisar 18 – 21. 

Secara teoritis jumlah fasilitas atau sarana penunjang yang lengkap dapat 

memengaruhi kualitas pendidikan baik, diindikasikan dengan nilai UAN yang tinggi. 

Namun ternyata tidak semua sekolah yang mempunyai sarana penunjang lengkap 
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dan banyak selalu mempunyai nilai UAN yang tinggi. Berdasarkan overlay peta, SD 

yang mempunyai jumlah sarana penunjang banyak, dengan  nilai UAN yang tinggi, 

sebanyak 7,58 % atau lima kelurahan, Sedangkan 1,52 % dengan nilai UAN antara 

18 – 21. Sehingga kesimpulan yang dapat ditarik adalah terdapat hubungan antara 

sarana penunjang dengan nilai UAN SD, dimana semakin banyak jumlah sarana 

penunjang, maka semakin besar nilai UAN SD yang diperoleh. Berbeda halnya 

dengan SMP, tidak terdapat hubungan antara jumlah sarana penunjang dengan nilai 

UAN SMP. 

 Penilaian daya serap menggunakan APK, yang merupakan salah satu 

indikator pendidikan yang digunakan untuk melihat sejauh mana pemerataan 

pendidikan suatu daerah. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa nilai UAN 

yang tinggi tidak selalu APK yang tinggi pula.  Beberapa kelurahan yang mempunyai 

SD dengan APK yang tinggi dengan nilai UAN di atas 21, sebanyak 34,85 % atau 

atau 23 kelurahan. Sedangkan 36,36 % dengan nilai UAN antara 18 - 21, yaitu 

meliputi 24 kelurahan. Ketersediaan sekolah dapat dilihat dengan indikator seberapa 

banyak jumlah penduduk usia sekolah SD (7–12 tahun) dan SMP (13 – 15 tahun)  

pada setiap sekolah. Semakin tinggi nilai tingkat ketersediaan sekolahnya, maka 

semakin rendah arti dari ketersediaan sekolah itu sendiri, hal ini terkait dengan beban 

yang harus ditanggung oleh setiap sekolah untuk melayani penduduk sekitarnya. 

Sebaliknya jika semakin kecil nilai tingkat ketersediaan sekolahnya, maka dapat 

diartikan bahwa daerah tersebut memiliki ketersediaan  sekolah yang baik. SD yang 

memiliki ketersediaan sekolah yang rendah, tidak selalu mempunyai nilai UAN yang 

rendah. Kelurahan yang memiliki SD dengan ketersediaan rendah, dengan  nilai 

UAN di atas 21, sebesar 34,85 %. Sedangkan 7,58 %  dengan nilai UAN sekitar <18.  

Begitu pula untuk SMP   

 Rasio siswa dengan ruang kelas, adalah indikator yang menggambarkan 

kondisi kepadatan tiap ruang kelas, dimana semakin tinggi nilai rasio murid tiap 

ruang kelas, maka kelas tersebut semakin padat. Secara teoritis, jika terlalu padat 

dalam tiap ruang kelas, maka akan mengurangi kenyamanan dalam belajar, sehingga 

dapat memengaruhi kualitas pendidikan. Namun dalam kenyataan tidak selalu 

demikian. SD yang mempunyai rasio murid dan ruang kelas >40, tidak selalu 

mempunyai  nilai UAN yang rendah, sebanyak 6,06  % atau 4 kelurahan. Sedangkan 
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33,33 %  dengan nilai UAN di atas 21, yaitu mencakup 22 kelurahan. Sehingga 

kesimpulan yang dapat ditarik adalah tidak terdapat hubungan antara daya tampung 

dengan nilai UAN SD. Namun tidak demikian untuk SMP. SMP yang mempunyai 

rasio murid dan ruang kelas tinggi, tidak selalu mempunyai nilai UAN yang rendah. 

Kelurahan yang mempunyai SMP dengan rasio tinggi, dengan  nilai UAN rendah, 

sebesar 7,5% atau tiga kelurahan, sedangkan 5%  dengan nilai UAN tinggi. 

 Rasio murid dan guru, menunjukkan beban setiap guru dalam mengajar 

jumlah murid. Secara teoritis, semakin besar beban guru, semakin kurang efektif 

dalam belajar mengajar, sehingga dapat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. 

SD yang mempunyai rasio murid dan guru tinggi, tidak selalu mempunyai  nilai 

UAN yang rendah. Kelurahan yang mempunyai SD dengan rasio murid dan guru 

tinggi , dengan  nilai UAN rendah, sebesar 3.03 %  % atau dua kelurahan. Sedangkan 

3.03 % dengan nilai UAN di atas 21, mencakup dua kelurahan.  

 

PENUTUP 

 Kualitas pendidikan dasar dengan indikasi nilai UAN di Kota Serang 

bervariasi. Jika dihubungkan dengan kondisi sekolah, jenjang pendidikan, fasilitas 

atau sarana penunjang, APK, ketersediaan sekolah (jumlah penduduk usia sekolah 

pada setiap sekolah), rasio murid dan ruang (daya tampung), rasio murid dan guru 

(ketersediaan guru) dapat disimpulkan bahwa: kondisi lingkungan sekolah dengan 

melihat letak sekolah, maka sebagian besar terletak di permukiman. Kondisi 

lingkungan ini tidak berpengaruh terhadap kualitas pendidikan; jenjang pendidikan 

dasar guru, sebagian besar jenjang sarjana. Jejang pendidikan guru ini tidak 

berpengaruh terhadap kualitas pendidikan; Sarana penunjang yang dimiliki sekolah 

bervariasi baik jumlah maupun jenisnya. Sarana penunjang untuk SD berkorelasi 

dengan kualitas pendidikan, sedangkan untuk SMP tidak berkorelasi; Nilai APK, 

ketersediaan sekolah, daya tampung, maupun ketersediaan guru relatif bervariasi. 

Jika dihubungkan dengan kualitas pendidikan, variabel tersebut tidak berkorelasi. 
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PENGARUH FAKTOR SOSIAL DAN EKONOMI TERHADAP 

RENDAHNYA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI DI  

KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG 

 
Sulistinah 

Dosen Prodi Pendidikan Geografi FIS UNESA 

 

 

INTISARI 

Berdasarkan data yang diperoleh dari  puskesmas  kecamatan Peterongan 

kabupaten Jombang pada tahun 2009 tercatat sebayak 150 bayi yang tidak 

mendapatkan ASI Eksklusif dari 242 bayi yang lahir. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk (1) menganalisis pengaruh tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, 

pengetahuan ibu, riwayat kesehatan ibu, riwayat kesehatan bayi, dan faktor  social 

budaya masyarakat terhadap rendahnya pemberian ASI Eksklusif di kecamatan 

Peterongan kabupaten Jombang (2) menganalisis manakah diantara diantara tingkat 

pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan ibu, riwayat kesehatan ibu, 

riwayat kesehatan bayi, dan faktor  social budaya yang paling berpengaruh terhadap 

rendahnya pemberian ASI Eksklusif di kecamatan Peterongan kabupaten Jombang 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian survei dengan menggunakan 

rancangan case control, dengan jumlah subyek penelitian yaitu sebanyak 150 

responden yang terdiri dari 75 subyek kasus dan 75 subyek kontrol. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik chi-square dan 

regresi logistik ganda dengan bantuan komputer (SPSS) dan analisis deskriptif 

kuantitatif. Hasil penelitian dari perhitungan dengan chi-square ditemukan bahwa 

variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap status pemberian ASI eksklusif 

adalah variable tingkat pengathuan ibu (p = 0,001 ),  sosial budaya masyarakat (p = 

0,002 ), dan pendidikan ibu (p = 0,031), Sedangkan variabel yang berpengaruh 

secara tidak signifikan terhadap status pemberian ASI Eksklusif di kecamatan 

Peterongan adalah variabel pendapatan keluarga (p = 0,486), riwayat kesehatan ibu 

(p = 0,102  ) dan riwayat kesehatan bayi (p = 0,457). Secara bersama-sama 

berdasarkan uji regresi logistik ganda variabel yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap rendahnya pemberian ASI Eksklusif di kecamatan Peterongan adalah 

variable tingkat pendidikan ibu dengan nilai p = 0.038, social budaya dengan nilai p 

= 0,023, dan pengetahuan ibu dengan nilai p = 0,000. Variabel yang diduga 

mempunyai pengaruh paling besar terhadap pemberian ASI Eksklusif di daerah 

penelitian, yaitu tingkat pengetahuan (p = 0.002 dengan Uji Chi Square) dan p = 

0.000 (dengan Uji Regresi Logistik Ganda). 

 

Kata Kunci: ASI Ekslusif 

 

PENDAHULUAN 

Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) di Indonesia perlu ditingkatkan dan 

dilestarikan. Dalam “pelestarian penggunaan ASI”, yang terutama perlu ditingkatkan 

adalah pemberian ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI segera (kurang lebih 30 menit 
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setelah lahir) sampai bayi berumur 6 bulan dan memberikan kolostrum pada bayi 

(Depkes RI; 1992:15). 

WHO/UNICEF merekomendasikan empat hal yang harus dilakukan untuk 

pencapaian tumbuh kembang optimal, yaitu pertama memberi Air Susu Ibu kepada 

bayi segera setengah jam setelah bayi lahir, kedua memberikan hanya Air Susu Ibu ( 

ASI ) eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan,  ketiga pemberian makanan 

pendamping Air Susu Ibu MP-ASI sejak bayi berusia 6 – 12 bulan dan keempat 

meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 24 bulan atau lebih. Rekomendasi 

tersebut sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah 

Nasional ( RPJPMN ), bidang kesehatan, antara lain dengan memberikan prioritas 

kepada perbaikan kesehatan dan gizi bayi dan anak.   

Belakangan ini masalah kesehatan bayi yang berhubungan dengan tingkat status gizi 

semakin meningkat, kurangnya gizi pada bayi di Indonesia selain disebabkan oleh 

kurangnya makanan yang bergizi juga disebabkan oleh rendahnya pemberian ASI 

Eksklusif dari ibu kepada bayinya. Bayi yang tidak cukup mendapatkan ASI akan 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan bayi dan kerentanan terhadap penyakit. 

Terjadinya kerawanan gizi buruk pada bayi disebabkan karena selain makanan yang 

kurang juga karena Air Susu Ibu (ASI) banyak diganti dengan susu formula dengan 

cara dan jumlah yang tidak memenuhi kebutuhan bayi sehari-hari. Hal ini pertanda 

adanya perubahan sosial dan budaya yang negatif dipandang dari segi gizi. 

Pertumbuhan dan perkembangan bayi sebagian besar ditentukan oleh jumlah 

ASI yang diperoleh termasuk energi dan zat gizi lainnya yang terkandung di dalam 

ASI tersebut. ASI tanpa bahan makanan lain dapat mencukupi kebutuhan 

pertumbuhan sampai usia sekitar empat bulan. Setelah itu ASI hanya berfungsi 

sebagai sumber protein vitamin dan mineral utama untuk bayi yang mendapat 

makanan tambahan yang tertumpu pada beras. 

Pemberian ASI eksklusif dipengaruhi banyak faktor, diantaranya faktor sosial 

budaya, pengaruh susu formula, dukungan petugas kesehatan, kesehatan ibu, 

kesehatan bayi sejak lahir, status pekerjaan atau kegiatan ibu sehari-hari. 

Memberikan zat-zat gizi yang bernilai tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan 

dan perkembangan syaraf dan otak, memberikan zat-zat kekebalan terhadap beberapa 

penyakit dan mewujutkan ikatan emosional antara ibu dan bayinya. (Sunartyo.2008). 
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Selain itu juga banyak faktor lain yang menyebabkan angka kesehatan bayi 

menurun, antara lain adalah lingkungan perumahan desa tersebut, kurangnya 

pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya pemberian ASI Eksklusif, dan tingkat 

pendidikan rendah dikalangan ibu – ibu di daerah pedesaan merupakan masalah yang 

berpengaruh terhadap masalah kesehatan pada bayi.  

Pendapatan merupakan salah satu indikator tinggi rendahnya pemberian ASI 

Eksklusif karena dengan pendapatan keluarga yang tinggi maka banyak balita yang 

menggunakan susu formula atau susu botol, sebaliknya jika pendapatan keluarga 

rendah maka balita mendapatkan ASI Eksklusif.  

Data terakhir yang diperoleh dari PUSKESMAS Kecamatan Peterongan 

(2009) menunjukkan bahwa Kecamatan Peterongan dalam hal pencapaian gizi ASI 

Eksklusif yaitu sebesar 39, 25% sedangkan bayi yang tidak mendapatkan ASI yaitu 

sebesar 61, 98%.  

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Faktor Pendidikan, Pendapatan, dan Pengetahuan Ibu Terhadap Status 

Pemberian ASI Ekslusif Pada Bayi Di  Kecamatan Peterongan Kabupaten 

Jombang”. 

   

PEMBAHASAN 

A. Hasil Analisis Statistik Chi-square dan Regresi Logistik Ganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh tingkat pendidikan 

ibu, tingkat pendapatan, pengetahuan ibu, riwayat kesehatan ibu, riwayat kesehatan 

bayi, dan social budaya di kecamatan Peterongan kabupaten Jombang. 

Berdasarkan hasl analisis Chi-square memperlihatkan bahwa variabel yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap status pemberian ASI eksklusif kepada bayi 

di kecamatan Peterongan adalah pendidikan ibu, pengetahuan ibu dan social budaya 

masyarakat. Dan variabel yang paling besar pengaruhnya adalah tingkat pengetahuan 

ibu sedangkan variabel yang tidak berpengaruh adalah variabel riwayat kesehatan 

ibu, riwayat kesehatan bayi dan tingkat pendapatan. 

Berdasarkan hasil analisis Regresi Logistik Ganda diketahui bahwa variabel 

yang berpengaruh terhadap status pemberian ASI eksklusif di kecamatan Peterongan 

adalah pendidikan ibu, pengetahuan ibu dan social budaya masyarakat. Sedangkan 
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variabel yang tidak berpengaruh adalah variabel riwayat kesehatan ibu, riwayat 

kesehatan bayi dan tingkat pendapatan. 

Variabel pendidikan ibu baik di uji dengan Chi-square maupun di uji dengan 

Regresi Logistik Ganda berpengaruh terhadap status pemberian ASI eksklusif karena 

nilai p kurang dari  (0,031  0,05) dengan Odd Rasio sebesar 2, 18. Hal ini 

menunjukkan bahwa ibu yang berpendidikan SMP kebawah kemungkinan tidak 

memberikan ASI eksklusif sebesar 2, 18 kali dibanding dengan ibu yang 

berpendidikan SMA keatas. Dengan demikian terbukti bahwa pendidikan ibu 

mempunyai pengaruh negatif terhadap status pemberian ASI eksklusif kepada bayi. 

Atau, semakin rendah tingkat pendidikan ibu semakin kecil peluang untuk 

mendapatkan ASI eksklusif dari ibu. Karena ibu yang berpendidikan tamat SMP 

kebawah kesempatan untuk memperoleh atau menerima informasi masih terbatas. 

Keterbatasan menerima informasi ini akan mempengaruhi pengetahuan responden 

khususnya pengetahuan tentang kesehatan sehingga kesulitan untuk menerapkannya 

dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. 

Variabel tingkat pendapatan baik di uji dengan Chi-square maupun di uji 

dengan Regresi Logistik Ganda tidak berpengaruh terhadap status pemberian ASI 

eksklusif kepada bayi karena nilai p lebih dari  (0,486  0,05). Karena seseorang 

yang berpendapatan tinggi diatas rata  lebih memilih memberikan susu formula 

daripada memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Justru seseorang dengan 

pendapatan dibawah rata-rata lebih memilih untuk menyusui bayinya sendiri 

mengingat harga susu formula relative mahal. 

Variabel tingkat pengetahuan ibu baik diuji denga Chi-square maupun diuji 

dengan Regresi Logistik Ganda berpengaruh terhadap status pemberian ASI 

eksklusif karena nilai p kurang dari  (0,001  0,05) dengan Odd Rasio sebesar 3, 

39. Dengan demikian terbukti bahwa tingkat pengetahuan ibu mempunyai pengaruh 

negatif terhadap status pemberian ASI kepada bayi. Atau, semakin rendah tingkat 

pengetahuan ibu semakin kecil peluang bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif dari 

ibunya. Dan sebaliknya semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu semakin besar 

kemungkinan bayi untuk mendapat ASI eksklusif dari ibu. Karena pengetahuan dapat 

mempengaruhi dapat mempengaruhi keyakinan seorang ibu untuk lebih memberikan 

apa yang terbaik untuk bayinya. Dengan pengetahuan yang cukup maka seorang ibu 
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akan lebih sadar akan kandungan yang terdapat pada ASI dan pentingnya ASI bagi 

tumbuh kembangnya anak. 

Variabel lingkungan social budaya baik dengan Chi-square maupun diuji 

dengan Regresi Logistik Ganda berpengaruh terhadap status pemberian ASI 

eksklusif, karena nilai p kurang dari  (0,02  0,05) dengan Odd Rasio sebesar 3, 01. 

Hal ini menunjukkan bahwa seorang ibu yang memiliki kebiasaan buruk dan 

lingkungan social budaya yan buruk kemungkinan untuk tidak memberikan ASI 

eksklusif sebesar 3, 01 kali dibanding dengan ibu yang memiliki kebiasaan dan 

lingkungan social yang baik.  

Dengan demikian terbukti bahwa lingkungan social udaya dimasyarakat 

mempunyai pengaruh negatif terhadap status pemberian ASI eksklusif. Atau, 

semakin baik kebudayaan di lingkungan masyarakat dimana ia tinggal akan 

mempengaruhi kebiasaan untuk menyusui bayinya dengan ASI eksklusif meniru 

kebiasaan buruk tetangga atau keluarga yang berikan susu formula yang  daripada 

susu formula pada bayinya, dengan demikian lingkungan social budaya yang baik 

memiliki kemungkinan lebih besar dalam mempengaruhi seorang ibu dalam 

memberikan selalu ASI eksklusif pada bayinya. 

Variabel riwayat kesehatan ibu baik di uji dengan Chi-square maupun di uji 

dengan Regresi Logistik Ganda tidak berpengaruh terhadap status pemberian ASI 

eksklusif karena nilai p lebih dari  (0,102  0,05). Variabel riwayat kesehatan bayi 

baik di uji dengan Chi-square maupun di uji dengan Regresi Logistik Ganda tidak 

berpengaruh terhadap status pemberian ASI eksklusif karena nilai p lebih dari  

(0,457 0,05).  

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Hasil penelitan dan analisis serta pembahasan yang telah dikemukakan di atas 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Secara sendiri-sendiri tingkat pendidikan ibu, tingkat pengetahuan ibu  dan social 

budaya masyarakat mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap status 

pemberian ASI eksklusif di daerah penelitian, ini terbukti dengan menggunakan 

uji chi-square secara berturut-turut diperoleh nilai p = 0,001 untuk tingkat 
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pengetahuan ibu, p = 0,002 untuk tingkat sosial budaya masyarakat, dan p = 0,031 

untuk pendidikan ibu. Lain halnya dengan pendapatan keluarga, riwayat kesehatan 

ibu dan riwayat kesehatan bayi berpengaruh secara tidak signifikan terhadap 

status pemberian ASI eksklusif di daerah penelitian, ini terbukti dengan 

menggunakan uji chi-square diperoleh nilai nilai p = 0,486 untuk tingkat 

pendapatan, p = 0,102 untuk riwayat kesehatan ibu dan p = 0,457 untuk riwayat 

kesehatan bayi 

2) Secara bersama-sama berdasarkan uji regresi logistik ganda variabel yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap status gizi balita di daerah penelitian yaitu 

tingkat pendidikan ibu dengan nilai p = 0.038, social budaya dengan nilai p = 

0,023, dan pengetahuan ibu dengan nilai p = 0,000. 

3) Variabel yang diteliti dan diduga mempunyai pengaruh paling besar terhadap 

status gizi balita di daerah penelitian baik dengan menggunakan uji chi-square 

maupun uji regresi logistik ganda yaitu tingkat pengetahuan ibu, diperoleh nilai p 

= 0,002 dengan chi-square dan p = 0,000 dengan uji regresi logistik ganda. 

 

B. Saran 

1) Untuk para ibu hendaknya lebih mengutamakan memberikan ASI Eksklusif 

kepada bayinya daripada memberikan susu formula, karena ASI lebih  memiliki 

kandungan gizi yang lebih tinggi daripada susu formula yang berguna untuk 

tumbuh kembang bayi, disamping menghemat pengeluaran untuk biaya membeli 

susu formula.  

2) Hendaknya para ibu sering mengikuti kegiatan posyandu atau kegiatan 

penyuluhan yang diberikan oleh petugas kesehatan, untuk memperluas 

pengetahuan tentang kebutuhan ASI Eksklusif bagi bayi.  

3) Hendaknya petugas kesehatan lebih rutin memberikan penerangan kepada para 

ibu tentang manfaat pemberian ASI, supaya mereka mendapat dorongan untuk 

memberikan ASI Eksklusif pada bayinya. 
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PEMBELAJARAN INOVATIF BAGI GURU GEOGRAFI DI SMA  

 
Aris Munandar, S.Pd, M.Si 

Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta 

 

 

INTISARI 

Tujuan agar guru-guru SMA dapat membuat model-model pembelajaran 

yang inovatif dengan cara menganalisis materi, mengembangkan metode 

pembelajaran dan membuat media pembelajaran dalam geografi. Diharapkan guru 

dapat mengembangkan metode dan media yang bervariasi dalam pembelajaran.  

Kegiatan berupa mngumpulkan guru-guru untuk diberikan pemahaman beberapa 

metode kemudian mempraktekan salah satu metode. Ceramah dilakukan dengan 

memberikan pemahaman berbagai metode inovatif yaitu Example-non example yaitu 

Picture-picture, Make A- match, Tebak kata, Scramble, Word Square.  

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan mengundang guru untuk 

mencoba beberapa model,  ternyata mengalami beberapa masalah diantaranya guru 

ingin membuat berbagai media yang mendukung seperti yang sudah dicontohkan, 

tetapi mengalami kesulitan dalam pembuatan media sendiri-sendiri.  Tidak memiliki 

waktu yang cukup untuk membuat media sendiri. Mengalami kesulitan dalam 

menerapkan metode tersebut karena masalah aloksi  waktu. 

 

PENDAHULUAN 

Kurikulum yang sekarang berlaku merupakan perubahan kurikulum 

sebelumnya, yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum yang 

berlaku sekarang adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pemahaman 

KTSP bagi guru-guru sangat bervariasi, tergantung pada keaktifan guru tersebut 

dalam memperoleh informasi sebanyak-banyaknya.  

Kegiatan belajar mengajar melibatkan beberapa komponen, yaitu siswa, guru, 

tujuan pembelajaran, isi pelajaran, metode mengajar, media dan bahan pengajaran, 

dan evaluasi. Tujuan pembelajaran dapat dilihat dari perubahan perilaku dan tingkah 

laku yang positif siswa setelah kegiatan belajar mengajar, seperti perubahan 

psikologis akan tampil dalam tingkah laku (over behaviour) yang dapat diamati 

melalui alat indera oleh orang lain baik tutur katanya, motorik, maupun gaya 

hidupnya. 

Guru dituntut menguasai strategi mengajar, yaitu ketrampilan, sikap dan 

pengetahuan yang luas tentang materi. Biasanya guru yang kurang mengusai materi 

pengajaran, tidak pula mengusai sejumlah strategi, sebaliknya, makin banyak 
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seseorang guru mengusai materi, makin bebas dia menggunakan strategi mengajar. 

Guru juga dituntut mengetahui pengetahun dasar pendidikan yaitu: filsafat 

pendidikan, teori belajar dan ilmu tentang pekembangan mental manusia sebagai 

penuntun dalam memilih strategi mengajar yang baik dan cocok. 

Strategi mengajar guru sangat tergantung ada penguasaan guru dalam metode 

dan media yang tersedia. Perbedaan metode mengajar akan menghasilkan perbedaan 

hasil belajar pula pada siswa. Pembelajaran inovatif dalam Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan diwujudkan dengan menggunakan berbagai media dan metode. 

Metode pengajaran sudah dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional 

dalam rangka penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas, tulisan ini bertujuan agar guru-guru SMA dapat menganalisis materi, 

mengembangkan metode pembelajaran dan membuat media pembelajaran dalam 

geografi. Diharapkan guru dapat membuat  metode dan media yang bervariasi dalam 

pembelajaran. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pembelajaran Inovatif  

Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran berbagai satuan pendidikan 

untuk dengan menggunakan berbagai metode dan media untuk menunjang 

terlaksananya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Dengan adanya pembelajaran 

inovatif ini,  bisa memberikan inspirasi kepada tenaga pendidik dan kependidikan 

untuk memberdayakan potensi dalam upaya lebih lanjut pada tingkat sekolah untuk 

mengeksplorasi cara dan gagasan baru lainnya dalam pengembangan dan 

implementasi pembelajaran 

Pengembangan metode pembelajaran diperlukan agar tercipta kondisi 

pembelajaran yang menyenangkan, bervariasi  tanpa mengesampingkan tercapainya 

tujuan pembelajaran. Peserta didik  akan termotivasi untuk mengikuti pelajaran 

sampai selesai. Pengembangan metode pembelajaran ini sebenarnya pengembangan 

atau modifikasi dari metode pengajaran klasikal seperti ceramah, tanya jawab, 

diskusi, pemberian tugas, pemecahan masalah. Modifikasi dengan menggabungkan 

beberapa metode klasikal dan dengan menggunakan beberapa media (alat bantu) atau 

pun menciptakan kondisi kelas yang berbeda. 
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Agar lebih bervariasi dalam pengajaran berikut dibawah ini beberapa metode 

pengajaran yang dikembangkan Depdiknas dalam rangka penerapan KTSP (sumber: 

www.diknas.gov.id) dengan langkah-langkahnya/petunjuk teknis: 

1.   Make A-Match (Mencari Pasangan) 

Metode mengajar dengan  bantuan media kartu. Satu kartu dibagi menjadi 2 

bagian atas/bawah yang  berisi pertanyaan dan jawaban. Peserta didik mencocokan 

kartu yang dipegangnya. Kartu dapat dibuat oleh guru dari kertas manila, karton atau 

sejenisnya. Dalam metode Make A-Match langkah-langkah yang ditempuh : 

1) Guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang 

cocok untuk sesi review, sebaliknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya 

kartu jawaban 

2) Setiap peserta didik mendapat satu buah kartu 

3) Tiap peserta didik memikirkan jawaban/soal dari kartu yang dipegang 

4) Setiap peserta didik mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok 

dengan kartunya (soal jawaban) 

5) Setiap yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu, diberi poin 

6) Setelah satu babak kartu dikocok lagi agar tiap siswa mendapat kartu yang 

berbeda dari sebelumnya 

7) Demikian seterusnya 

8) Guru membuat kesimpulan 

Berikut ini contoh beberapa kartu  yang sudah diurutkan antara pertanyaan 

dan jawabannya pada materi hakikat geografi (Kelas X) Misal : Region adalah 

wilayah dari permukaan bumi yang mempunyai karakteristik tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

Gambar . Ilustrasi karu-kartu 

Gejalala 

yang ada 

dipermukaan 

bumi 

 

 

Region 

Ilmu yang 

mempelajari 

tumbuhan 

 

 

Lokasi 
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geografis 

 

 

 

Zoologi 

  

Wilayah 
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karakteristik 
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Ilmu yang 

mempelajari 

hewan 

 

 

Aglomerasi 

http://www.diknas.gov.id/
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2. Tebak Kata  

Metode pengajaran penugasan dengan media kartu. Kartu ukuran 10X10 cm 

dan diisi dengan  ciri-ciri atau kata-kata lainnya yang mengarah pada jawaban pada 

kartu yang ingin ditebak. Guru memuat kartu ukuran 5X2 cm untuk menulis kata-

kata atau istilah yang mau ditebak (kartu ini nanti dilipat dan ditempel pada dahi atau 

diselipkan ditelinga). Dalam metode tebak kata langkah-langkah yang ditempuh : 

1) Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan  materi kurang lebih 45 menit  

2) Guru menyuruh peserta didik berdiri didepan kelas dan berpasangan 

3) Salah satu peserta didik diberi kartu yang berukuran 10x10 cm yang nanti 

dibacakan pada pasangannya. Seorang  yang lainnya diberi kartu yang berukuran 

5x2 cm yang isinya tidak boleh dibaca (dilipat) kemudian ditempelkan di dahi 

atau diselipkan ditelinga. 

4) Sementara seseorang membawa kartu 10x10 cm membacakan kata-kata yang 

tertulis didalamnya sementara pasangannya menebak apa yang dimaksud dalam 

kartu 10x10 cm. jawaban tepat bila sesuai dengan isi kartu yang ditempelkan di 

dahi atau telinga. 

5) Apabila jawabannya tepat (sesuai yang tertulis di kartu) maka pasangan itu boleh 

duduk. Bila belum tepat pada waktu yang telah ditetapkan boleh mengarahkan 

dengan kata-kata lain asal jangan langsung memberi jawabannya. 

6) Dan seterusnya  

 

 

 

 

 

3. Scramble 

Metode pengajaran ceramah, yang kemudian dilanjutkan dengan penugasan 

lembar kerja yang divariasikan. Lembar kerja berupa pertanyaan yang jawabanya 

diacak hurufnya. Dalam scramble langkah-langkah  yang ditempuh : 

1) Guru menyajikan materi sesuai tujuan pembelajaran 

2) Untuk mengetahui daya serap peserta didik terhadap materi guru membagikan 

lembar kerja sesuai contoh 

Soal  

- Planet ini memiliki ukuran yang sama dengan bumi 

- Arah rotasi berlawanana dengan planet lain 

- Terkenal dengan bintang timur/kejora 

- Planet kedua setelah merkurius 

- Nah siapakah aku  ........? 

 

Jawaban 

 

 

Venus 
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3) Guru menilai lembar kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Word square 

Metode pengajaran dengan ceramah yang dilanjutkan dengan penugasan lembar 

kerja yang divariasikan. Dalam metode word square langkah-langkah yang ditempuh 

: 

1) Guru menyampaikan materi sesuai tujuan pengajaran 

2) Guru membagikan Lembar Kerja  sesuai contoh 

3) Peserta didik  disuruh menjawab soal kemudian mengarsir huruf dalam kotak 

sesuai jawaban  

4) Guru memberikan poin setiap jawaban yang benar dalam kotak 

Gambar . Ilustrasi Lembar Kerja Siswa  kelas X Sub bab 3 Pedosfer  

T Y E N I O K N 

R A U A N A U O 

P O D Z O L I K 

N A N I R U S I 

S D G I L V G C 

M E K A N I S R 

K L A A I A K E 

M E R G E L O P 

I R I N G G I T 

 

5.  Example Non Example 

Metode pengajaran dengan menggunakan media gambar-gambar, kemudian 

dinalisa berdasarkan ciri/kenampakan.  Gambar   yang relevan dengan tujuan 

Soal 

1. Batuan hasil pendinginan magma pijar 

2. Batuan yang mengalami perubahan fisik dan kimia 

akibat panas dan tekanan 

3. Batuan sebagian besar terdiri dari kuarsa 

4. Batuan yang  miskin kuarsa, termasuk batuan basa 

5. Batuan yang tersusun atas mineral olivin dan 

piroksen 

6. ....................... 

7. ....................... 

Jawaban     (Jawaban) 

KEBU………………...(beku) 

FORTAMEM……(metamorf) 

 

RANGIT………….....(granit) 

GORBBA………..  .(gabbro) 

DEPRITOTI……...(peridotit) 

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

Soal 

- pelapukan yang disebabkan perbedaan 

temperatur yang ekstrim (mekanis) 

- tanah yang berasal dari pelapukan batuan 

yang mengandung kuarsa (podzolik) 

- tanah yang berasal dari endapan sedimen 

yang dibawa sungai (aluvial) 

- tanah campuran kapur, pasir, dan tanah 

liat (mergel) 

- erosi yang disebabkan oleh air hujan 

(percik) 

(yang diarsir merupakan jawaban dari 

pertanyaan) 
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pembelajaran. Gambar dapat diperoleh dari guntingan koran, majalah, ataupun yang 

lainnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam metode Example Non 

Example  yaitu : 

1) Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran 

2) Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP 

3) Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada peserta didik untuk 

memperhatikan/menganalisa gambar 

4) Melalui diskusi kelompok 2-3 orang peserta didik, hasil diskusi dari analisa 

gambar tersebut dicatat pada kertas 

5) Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya 

6)  Peserta didik dapat mengomentari hasil diskusi dari kelompok lain 

7) Berdasarkan hasil diskusi guru  menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin 

dicapai 

8) Guru membuat kesimpulan 

Dibawah ini contoh gambar-gambar yang berkaitan dengan materi gempa bumi 

(kelas X). Metode example non example memerlukan media berupa gambar-gambar.  

 

 

 

 

 

Gambar yang berkaitan dengan 

Tsunami yaitu: gempa bumi, 

kerusakan akibat gempa, dan 

gelombang tsunami  

(Diambil dari berbagai sumber) 

 

6. Picture And Picture 

Metode pengajaran dengan sejumlah gambar, kemudian di susun berdasarkan 

urutan kejadian secara logis. Urutan ini menunjukan peristiwa yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaan metode Picture And Picture langkah-

langkah yang harus ditempuh : 

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:2004_Indian_Ocean_earthquake_-_affected_countries.pn
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:SanFranHouses06.JP
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:EarthquakeFreewayCa1989.jp
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:2004-tsunami.jp
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1) Guru menyampaikan  tujuan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin 

dicapai 

2) Guru menyajikan materi sebagai pengantar 

3) Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan 

materi. 

4) Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan 

gambar-gambar menjadi urutan yang logis 

5) Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut 

6) Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menanamkan konsep/materi 

sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai 

7) Guru membuat kesimpulan/rangkuman 

Metode picture and picture memerlukan media berupa gambar-gambar Misal 

peristiwa banjir disajikan gambar-gambar: kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS), 

penggundulan hutan, reboisasi, membuang sampah ke sungai, pemukiman terendam 

air, rumah sakit, orang menderita penyakit muntaber. Kemudian siswa disuruh 

mengurutkan berdasarkan alasan yang logis misalnya : sebab-sebab banjir, akibat 

banjir, cara menanggulangi banjir. Berikut  ini disajikan ilustrasi gambar-gambar 

yang berkaitan dengan banjir. 

 

    

 
Gambar. Fenomena yang berkaitan dengan banjir (Sumber: berbagai sumber) 
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B. Uji Coba Pengembangan Model 

Untuk mencoba beberapa model pembelajaran tersebut diatas, pernah 

dilakukan kegiatan pengabdian masayarakat dengan mengundang guru-guru SMA 

yang dirandom pesertanya.  Peserta terdiri dari berbagi kelas baik kelas X, XI dan XI 

dengan harapan dapat mengembangkan materi yang berbeda untuk kelas yang 

berbeda. Materi yang berbeda tentunya dapat membuat model yang berbeda.  

Kegiatan dilakukan dengan dua sesion. Sesion pertama berupa penyampaian 

materi model pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran 

berbagai satuan pendidikan untuk dengan menggunakan berbagai metode dan media 

untuk menunjang terlaksananya KTSP. Langkah awal dalam pembelajaran inovatif 

dengan  menganalisis Kompetensi Dasar yang akan dibuat metode dan media yang 

cocok. Pembuatan RPP dilakukan dalam merencanakan pembelajaran. Analisis 

tujuan, indikotor dan materi dilakukan untuk menentukan metode dan media 

pembelajaran 

Pada sesion berikutnya dilakukan demonstrasi dengan menggunakan metode 

Make A macth. Tanya jawab dilakukan setelah peserta diberikan pemahaman materi.  

Dari hasil kegiatan dua sesi dan hasil diskusi, peserta mengalami kesulitan dalam 

menerapakan metode yang sudah dijabarkan antara lain : 

1. kesulitan dalam membuat media-media kartu yang ada, peserta menginginkan 

kartu sudah tersedia sehingga guru siap pakai ketika akan mempraktekannya 

2. peserta harus benar-benar menganalisis  materi untuk memilih metode yang 

cocok. 

3. Keterbatasan mempraktekan karena alokasi waktu yang sangat terbatas 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pembelajaran inovatif merupakan pembelajaran berbagai satuan pendidikan 

untuk dengan menggunakan berbagai metode dan media untuk menunjang 

terlaksananya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Model pembelajaran inovatif  

yang digunakan dengan bantuan media kartu-kartu merupakan pengembangan 

berbagai metode agar pembelajaran tidak membosankan. Bermain sambil belajar 

diharapkan siswa memiliki motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran. 
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Metode yang dikembangkan oleh kemendiknas antara lain permainan dalam Make 

A- match, Tebak kata, Scramble, picture-pecture, example dan example 

Kendala yang dihadapi guru : 1) kesulitan dalam membuat media-media kartu 

yang ada, keinginan menginginkan kartu sudah tersedia sehingga guru siap pakai 

ketika akan mempraktekannya, 2)  harus benar-benar menganalisis  materi untuk 

memilih metode yang cocok dan 3) keterbatasan mempraktekan karena alokasi 

waktu yang sangat terbatas. 

 

B. Saran 

1. Guru harus kreatif dalam membuat media-media pembelajaran sehingga 

pembelajaran tidak membosankan 

2. Guru menganalisis materi untuk menentukan media yang cocok 

3. Guru membuat Rencana Pembelajaran yang benar-benar bervariasi dalam 

menggunakan metode dan media 
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INTISARI 

 Di Indonesia  setiap tahun terjadi bencana  yang mengakibatkan banyak 

kerugian baik jiwa maupun materi. Mengingat 83 %  kawasan Indonesia rawan 

bencana dan  dari 240 juta jiwa penduduk,  98 % warga Negara Indonesia tidak siap  

menghadapi ancaman bahaya seperti yang terjadi di Aceh 2004, Daerah Istimewa  

Yogyakarta dan Klaten Jawa Tengah tahun 2006. Tak terhitung pula banyaknya 

korban bencana akibat manusia. Kebanyakan korban bencana  tewas karena ketidak 

tahuannya akan pengetahuannya menyelamatkan diri dan mengenal tanda - tanda 

alam yang mengsaratkan  akan hadirnya bencana. Pemerintah  melalui pendidikan  

yang dipayungi dengan Undang –Undang  No. 24 Tahun 2007 dengan kekhususan di 

tiap kawasan. Lingkup Pendidikan geografi  memiliki tiga demensi yaitu , substansi 

geografi  atau obyek material dan formal,  obyek pendidikan  serta sasaran 

pelaksanaan pembelajaran geografi dapat melaksanakan amanah  pemerintah yang 

tercantum  Undang –undang  No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. 

 Kurikulum  pendidikan bencana terdiri atas model terintegrasi dan muatan 

lokal. Kurikulum pendidikan bencana alam yang terintegrasi tertuang sesuai dengan 

kelompok standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) mata pelajaran. 

Muatan lokal pendidikan bencana dituangkan dalam kompetensi yang ada dalam 

modul dengan aplikasi pada tiap jenis kelompok bencana dan tingkat pendidikan. 

Kedua bentuk kurikulum pendidikan bencana alam harus memuat  1) kesiap siagaan 

dan mitigasi bencana baik alam maupun karena oleh manusia; 2) melakukan cara 

penanganan bencana; 3) menjelaskan tindakan pemulihan bencana. Pencapaian 

kompetensi direncanakan melalui proses pembelajaran (RPP) yang yang 

kontemporer sehingga dapat mengembangkan 1) karakter siswa; 2) inisiatif 

(kreativitas, kepekaan, semangat, aspiratif dan ambisi); 3) industrius (kerja keras, 

keuletan, disiplin dengan berdasar pada ilmu geografi), individu (bakat, minat), 5) 

interaksi dan interdependensi  dengan lingkungannya sebagai sumber dan media 

belajar dengan bantuan teknologi informasi dan komputer. 

 

Kata Kunci: Bencana Alam, Bencana Akibat Manusia, Pendidikan Geografi, 

Kurikulum Pendidikan Bencana, Proses Pembelajaran Kontemporer 

 

PENDAHULUAN 

 Secara geografis kepulauan Indonesia merupakan daerah yang rawan bencana 

karena termasuk dalam wilayah Pacific Ring of Fire (deretan gunung berapi Pasifik), 

yang bentuknya melengkung dari utara Pulau Sumatera-Jawa – Nusa Tenggara 
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hingga ke Sulawesi Utara. Kepulauan Indonesia juga terletak di pertemuan dua 

lempeng tektonik dunia dan dipengaruhi oleh 3 gerakan, yaitu Gerakan Sistem Sunda 

di bagian barat, Gerakan Sistem pinggiran Asia Timur dan Gerakan Sirkum 

Australia. Kedua faktor tersebut menyebabkan Indonesia rentan terhadap bencana. 

Pada kurun waktu lima tahun, 1998-2004, terjadi 1.150 kali bencana.  

 Eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tanpa 

memperhatikan aspek-aspek kelestarian dan daya dukung lingkungan telah 

menyebabkan perubahan kondisi lingkungan hidup secara cepat. Musim di Indonesia 

dipengaruhi oleh letak kepulauan yang berada di antara 2 samudera (Hindia dan 

Pacifik) dan dua benua (Asia dan Australia). Angin muson barat yang bertiup dari 

Asia dan Pasifik mengakibatkan terjadinya musim penghujan, sementara angin 

muson timur yang bertiup dari Australia mengakibatkan musim kemarau. Meskipun 

kepulauan Nusantara mempunyai sifat iklim tropis, namun tiap pulau mempunyai 

karakteristik tersendiri. Akibatnya, perubahan musim di Indonesia akhir-akhir ini 

tidak beraturan, dimana musim kemarau menjadi semakin panjang.  

 Kondisi ini menyebabkan masyarakat berada pada kondisi yang rentan 

terhadap bencana. Kerentanan menjadi tidak tertanggulangi karena kecepatan 

adaptasi masyarakat terhadap perubahan lingkungan sekitarnya menjadi jauh 

tertinggal dari kecepatan perubahan lingkungan itu sendiri. Secara alamiah 

masyarakat sebenarnya melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan secara 

evolutif. Namun untuk konteks saat ini, dimana laju kerusakan lingkungan hidup 

sangat cepat, maka harus dilakukan pula percepatan terhadap proses adaptasi 

masyarakat untuk meminimalisir dampak (damage control).  

 Hampir setiap tahun di Indonesia terjadi bencana yang mengakibatkan 

banyak kerugian baik jiwa maupun materi. Mengingat 83% kawasan Indonesia 

rawan bencana dan dari 220 juta jiwa penduduk, 98% warga negara Indonesia berada 

dalam tingkat tidak siap menghadapi ancaman bahaya (http://www.walhi.or.id, 

2008). Korban dari bencana alam ini yang paling rentan adalah anak-anak dan 

masyarakat di daerah rawan bencana itu sendiri. Peristiwa bencana paling dahsyat 

yang pernah terjadi di Indonesia adalah tsunami di Aceh pada tahun 2004 dan 

musibah gempa berskala 5,9 Richter di Kabupaten Bantul, DI Yogjakarta pada tahun 

2006.  
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Kebanyakan korban bencana tewas karena ketidaktahuannya akan 

pengetahuan menyelamatkan diri dan mengenal tanda-tanda alam yang 

mengisyaratkan akan hadirnya bencana. Selain itu juga disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan untuk mengenal lingkungan ekologisnya yang bisa menjadi faktor 

penyebab terjadinya bencana. Hal ini membuat pemerintah memutuskan untuk 

memberikan mitigasi (pencegahan) bencana dan kesiapsiagaan bencana (disaster 

preparedness) dalam pembangunan negara melalui pendidikan yang dipayungi 

dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana oleh 

pemerintah.  

 Pemerintah menyadari bahwa diperlukan suatu strategi yang tepat, terencana 

dan berkesinambungan (simultan) untuk meminimalisasi dampak bencana terhadap 

masyarakat. Salah satu strateginya melalui pendidikan, memberikan layanan 

pendidikan bagi masyarakat/warga belajar di semua wilayah termasuk daerah 

terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami 

bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Hal ini selaras 

dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 Ayat (2) yang ditegaskan bahwa Kurikulum 

pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi 

sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Atas dasar 

pemikiran itu maka dikembangkan apa yang dinamakan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) dan diperlukan standar proses pembelajaran  seperti yang 

tertuang pada peraturan pemerintah (PP) Nomor 19 /2005 pasal 19 ayat 3. 

 Perencanaan pembelajaran yang bermutu adalah tahap awal dari terwujudnya 

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Perencanaan proses pembelajaran 

meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-

kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan 

penilaian hasil belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Silabus sebagai acuan 

pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, 

materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, 

penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.  
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PEMBAHASAN 

 Peran pendidikan geografi dalam membuat model kurikulum mitigasi 

bencana. Pada bagian ini dijelaskan pendidikan geografi dan kurikulum mitigasi 

bencana. Pendidikan geografi mengandung pengertian pendidikan (Prasetyo, 2008). 

 

A. Pendidikan 

Pengertian pendidikan seperti yang disebutkan  dalam undang-undang sestem 

pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Bab. 1 pasal 1 disebutkan bahwa 

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaranagar peserta didiksecara aktiv mengembangkan potensi dirinya 

dan memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya 

budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect), dan tubuh anak.  Bagian-

bagian itu tidak boleh dipisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup 

anak-anak kita..” (Ki Hajar Dewantoro). Pendidikan dapat merubah oleh pikir , olah 

hati, olah rasa/karsa  dan olah raga  seperti yang tertuang dalam gambar 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.1. Hasil Proses Pendidikan 

 

Dalam proses pembelajaran kontemporer diperlukan, yaitu: 1) mengkaji dan 

menentukan standar kompetensi, 2) mengkaji dan menentukan kompetensi dasar, 3) 
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merumuskan indikator pencapaian, 4) mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran, 

5) mengembangkan kegiatan pembelajaran, 6) menentukan jenis penilaian, 7) 

menentukan alokasi waktu dan 8)  menentukan sumber belajar 

 

B. Pengertian Geografi 

Pada asalnya geografi bararti “ uraian atau gambaran” (graphe) mengenai  

“bumi (geo)”, tetapi sekarang disamping berpegang pada definisi yang sederhana 

geografi difahamkan berbagai definisi berikut ini: (1) pengkajian mengenai 

gejalaalam sekitar terhadap kehidupan manusia (Chappell Jr. 1981); (2) suatu disiplin 

yang mempelajari keberlainan kawasan (Hartshone, 1954); (3) suatu ilmu yang 

mempelajari tentang organisasi keruangan kehidupan manusia (Haggett, 1965); (4) 

suatu disiplin ilmu yang mengkaji ruang dari segi struktur, organisasi dan formasi 

sosialnya (Peet & Lyons,1981); (5) Suatu anggota pengetahuan mengenai alam 

kehidupan manusia dalam fenomenologi ruang (Relph, 1981); (6) mempelajari 

fenomena ruang sebgai realita  kehidupan manusia yang bersifat subyektiv (Guelke, 

1981) dan (7) suatu ilmu yang mengkaji keruangan sebagai ekpresi keseluruhan 

kehidupan sejak manusia (Samuels, 1981). Pada seminar dan lokakarya Peningkatan 

Kualitas Pengajaran Geografi di IKIP Semarang tahun 1988 dikemukakan bahwa 

geografi adalah ilmu yang mempelajari kesamaan dan perbedaanfenomena geosfer 

dengan sudut pandang keruangan, kewilayahan  dalam kontek  kelingkungan . Dalam 

kaitannya dengan kurikulum kebencanaan nampaknya pandangan para ahli geografi 

ortodok, terpadu dan kelingkungan sangat diperlukan. Dengan demikian dapat 

dikontruksi pengertian pendidikan geografi adalah upaya menjadi tahu, faham dalam 

diri manusia ilmu geografi secara aktif, mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian akhlak mulia 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya,  dan  masyarakat , bangsa dan Negara. 

 

C. Pengertian, Pengelompokan dan  Dampak Bencana Alam. 

Terdapat banyak pengertian yang berbeda mengenai bencana yang digunakan 

oleh para praktisi di dunia. Berikut ini merupakan beberapa pengertian mengenai 

bencana dan bencana alam. Carter dalam bukunya: Disaster Management-A Disaster 

Managers’s Handbook (1991), bencana adalah suatu kejadian, alam atau buatan 
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manusia, tiba-tiba atau progresive, menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) 

sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon 

dengan tindakan-tindakan luar biasa.  Definisi bencana menurut M.Fikri Afistianto 

dan M. Farel Adirianto (2007) yaitu suatu peristiwa yang disebabkan oleh proses 

alam atau ulah manusia, dapat terjadi secara bertahap atau mendadak, dan 

mengakibatkan kehilangan jiwa manusia, kerusakan dan kehilangan harta benda, 

serta kerusakan lingkungan.  

Menurut UNDMTP (Program Pelatihan Manajemen Bencana PBB) pada 

buku Panduan Pendidikan di Masa Darurat (2008), bencana merupakan gangguan 

serius pada fungsi masyarakat yang menyebabkan kerugian besar dalam hal manusia, 

materi atau lingkungan yang melampaui kemampuan masyarakat yang terkena 

bencana untuk menghadapinya dengan hanya menggunakan sumber daya yang 

mereka miliki. Bencana biasanya dikelompokkan berdasarkan kecepatan 

serangannya (tiba-tiba atau lambat) atau berdasarkan penyebabnya (alam atau 

manusia). Sedangkan yang dimaksud dengan bencana alam adalah kejadian-kejadian 

yang ditimbulkan bahaya-bahaya alam yang tak bisa diatasi oleh kemampuan lokal 

dan mempengaruhi dengan serius pembangunan sosial dan ekonomi sebuah wilayah 

(IASC (Komite Tetap Antar-Lembaga) tentang HAM, 2006)  

 Dengan demikian, dari beberapa pengertian bencana tersebut, dapat 

disimpulkan pengertian, jenis dan dampak bencana, sebagai berikut :  

Bencana adalah suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kombinasi aktivitas alami 

(suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan 

aktivitas manusia yang terjadi secara bertahap atau mendadak dan tidak dapat diatasi 

oleh kemampuan lokal, serta mempengaruhi dengan serius pembangunan sosial 

ekonomi sebuah wilayah, sehingga mengakibatkan kerugian seperti kehilangan jiwa 

manusia, kehilangan harta benda, serta kerusakan lingkungan, karena 

ketidakberdayaan manusia.   

Pengelompokkan bencana berdasarkan: 1) kecepatan serangannya yaitu 

mendadak/tiba-tiba dan bertahap/lambat, 2) penyebabnya yaitu (a) kombinasi alam 

dan ulah manusia (banjir, gempa, letusan gunung api, tsunami, tanah longsor, 

semburan lumpur, angin puting beliung dan hujan badai), dan (b) ulah manusia saja 

(misalnya kebakaran, kebakaran hutan, kekeringan dan penyakit). Dampak bencana 
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atau bencana alam antara lain: 1) kehilangan jiwa manusia , 2) kerusakan dan 

kehilangan harta benda, 3) kerusakan lingkungan, 4) mempengaruhi/merusak 

pembangunan sosial (struktur sosial masyarakat) , 5) ketidakberdayaan manusia dan 

kemampuan lokal.  

 Upaya penanggulangan bencana alam; Banyaknya korban jiwa pada setiap 

bencana alam pada umumnya disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat 

bagaimana cara bertindak ketika terjadi bencana. Sudah saatnya masyarakat memiliki 

pengetahuan tentang proses-proses geologi. Proses-proses geologi itu sebenarnya 

merupakan proses-proses alamiah biasa yang siklus kejadiannya bervariasi, mulai 

dari beberapa tahun hingga beberapa ratus bahkan beberapa juta tahun. Karena 

kehadiran manusia, proses geologi tersebut sering akhirnya berkembang menjadi 

bencana ekologis. Tanda-tanda bencana ekologis yang terjadi di sekitar lingkungan 

hidup masyarakat, biasanya karena pengelolaan perkebunan/hutan maupun industri 

milik komunitas masyarakat setempat menciptakan simbiosis mutualisme dengan 

ekosistem sekitarnya. Komunitas masyarakat umumnya menggantungkan mata 

pencahariannya pada kearifan lokal setempat disebabkan ketiadaan pilihan lain untuk 

bertahan hidup. Kerusakan fungsi pemerintah mematuhi deregulasi menyebabkan 

rusaknya fungsi-fungsi ekosistem. Pada satu titik, kegagalan ekosistem tersebut akan 

mengakibatkan sejumlah bencana banjir, longsor, hama baru, malaria, konflik satwa 

dengan manusia, gempa, dll. Bencana ekologis yang terjadi secara akumulatif dan 

simultan di berbagai tempat akan terjadi secara keberlanjutan dan Indonesia berada 

dititik kritis.  

Adapun, UNESCO bekerja sama dengan Badan Koordinasi Nasional 

(Bakornas) dan Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) telah 

mengembangkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

1.  Persiapan dan Pencegahan Bencana, Dimaksudkan untuk mempersiapkan diri 

masyarakat akan kemungkinan terjadinya bencana dan untuk mengurangi dampak 

bencana, serta menentukan tindakan penyelamatan yang tepat guna dan tepat 

waktu.  

2.  Penanganan Bencana, Dimaksudkan untuk memberikan tindakan penanganan 

bencana secara langsung dan mengamankan keadaan di lokasi bencana.  
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3.  Pemulihan Bencana, Bertujuan membangun kembali segala yang rusak akibat 

bencana yang menimpa sebuah masyarakat, baik itu yang bersifat sarana 

prasarana maupun psikologis korban bencana.  

 Sedangkan, pemerintah Indonesia sebagai negara yang rentan bencana 

mengupayakan konsep penanganan bencana alam di komunitas sosial, sebagai 

berikut: 1) Memberikan bantuan dan tanggap darurat (emergency respons) dengan 

orientasi pada pemenuhan kebutuhan darurat, berupa pangan, evakuasi, relokasi, 

pelayanan kesehatan untuk penyelamatan jiwa; 2) Mitigasi (pencegahan) yang 

tujuannya mengidentifikasi daerah-daerah rentan bencana, mengenali pola-pola 

kerentanan, dan melakukan pembangunan gedung dan penataan ruang; 3) 

Mengintegrasikan upaya penanggulangan bencana dengan program pembangunan. 

Misalnya melalui perkuatan ekonomi, penerapan teknologi, pengentasan kemiskinan 

dan sebagainya (upaya-upaya pemberdayaan masyarakat untuk akses kegiatan 

kemanusiaan, mata pencaharian dan pekerjaan); 4) Meningkatkan kemampuan 

masyarakat dalam mengelola alam dan lingkungan sekitar tempat tinggalnya untuk 

menekan resiko terjadinya bencana. Dalam rangka menunjang dan memperkuat daya 

dukung setempat, sejauh memungkinkan upaya-upaya pengurangan risiko bencana 

alam ini akan menggunakan dan memberdayakan sumber daya setempat, baik dari 

segi sumber dana, sumber daya alam, keterampilan, proses ekonomi maupun sosial 

masyarakat.  

 

D. Hakekat Pengembangan Kurikulum 

 Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Batasan menurut undang-undang itu 

tampak jelas, bahwa  kurikulum memiliki dua aspek pertama sebagai rencana yang 

harus dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses belajar mengajar oleh 

guru dan kedua pengaturan isi dan cara pelaksanaan rencana itu, yang keduanya 

digunakan sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.  

Pandangan ini sesuai dengan Murray Print (1993) yang mengungkapkan 

bahwa kurikulum meliputi: 1)  perencanaan pengalaman belajar; 2) program sebuah 
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lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen; 3) sebagai sebuah 

dokumen/pedoman; dan 4)  implementasi dokumen. Dengan demikian, dalam 

kurikulum harus mencakup dua hal penting, yaitu perencanaan pembelajaran 

berdasarkan program/dokumen kurikulum serta bagaimana perencanaan itu 

diimplementasikan menjadi pengalaman belajar siswa dalam rangka pencapaian 

tujuan yang diharapkan.  

  Menurut Sukmadinata (2000), pada satu sisi pengembangan kurikulum 

berarti menyusun seluruh perangkat kurikulum mulai dari dasar-dasar kurikulum, 

struktur dan sebaran mata pelajaran, standar kompetensi, sampai pedoman-pedoman 

pelaksanaan (macro curriculum). Pada sisi lainnya penjabaran kurikulum dari standar 

isi menjadi silabus dan rencana persiapan pengajaran yang lebih khusus seperti 

penyusunan rencana tahunan, caturwulan, dan satuan pelajaran (micro curriculum).  

 Ditinjau dari cakupan pengembangannya, ada dua pendekatan yang dapat 

diterapkan dalam pengembangan kurikulum di Indonesia, yaitu: 1) Pendekatan Top 

Down (Pendekatan Administratif). Pengembangan kurikulum muncul dari para 

administrator pendidikan dengan menggunakan prosedur-prosedur administrasi yang 

bersifat sentralistik (line staff model); 2) Pendekatan Grass Roots (Pendekatan dari 

bawah ke atas) Inisiatif pengembangan kurikulum dimulai dari lapangan atau dari 

guru-guru sebagai implementator, kemudian menyebar pada lingkungan yang lebih 

luas (lebih bersifat curriculum improvement). Pengembangan kurikulum pendidikan 

pengurangan resiko bencana di Indonesia lebih tepat menggunakan model 

pengembangan kurikulum Grass Roots (pendekatan dari bawah ke atas) dan 

dilengkapi dengan penjabaran micro curriculum.  

 

E. Ragam Pendekatan Pembelajaran  untuk Pengetahuan Kebencanaan  

 Kurikulum dan pembelajaran merupakan dua hal yang tidak terpisahkan 

walaupun keduanya memiliki posisi yang berbeda. Kurikulum berfungsi sebagai 

pedoman yang memberikan arah dan tujuan pendidikan, serta isi yang harus 

dipelajari. Sedangkan pembelajaran adalah proses yang terjadi dalam interaksi 

belajar mengajar antara tutor dan warga belajar. Posisi kurikulum dan pembelajaran 

menurut Saylor (1981) bahwa tanpa kurikulum sebagai sebuah rencana, maka 

pembelajaran atau pengajaran tidak akan efektif, demikian juga tanpa pembelajaran 
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atau pengajaran sebagai implementasi sebuah rencana maka kurikulum tidak akan 

memiliki arti apa-apa.  

 Bagi Oliva (1992), kurikulum berkaitan dengan apa yang harus diajarkan, 

sedangkan pengajaran mengacu kepada bagaimana cara mengajarkannya. Dengan 

demikian, kurikulum berhubungan dengan sebuah program, sebuah perencanaan, isi 

atau materi pelajaran serta pengalaman belajar. Sedangkan, pengajaran berkaitan 

dengan metode, tindakan mengajar, implementasi, presentasi dan evaluasi. 

Sistem pengembangan kurikulum akan melahirkan rangkaian 

pengajaran/pembelajaran dan hasil yang diharapkan sesuai dengan kurikulum. 

Rangkaian pengajaran ini kemudian akan menyatu dalam sistem pembelajaran yang 

merupakan tindak lanjut dari pengembangan kurikulum. Dalam implementasinya 

sistem pembelajaran akan dipengaruhi oleh isi pelajaran (keluasan dan kedalaman 

materi serta jenis materi pelajaran itu sendiri) dan berbagai instrumen pendukung 

yang kesemuanya itu tidak lepas dari sosial budaya masyarakat.  

Berdasarkan disiplin ilmu terdapat tiga organisasi kurikulum yaitu: 1) Subject 

Centered Curriculum (Kurikulum Mata Pelajaran Terpisah). Organisasi ini bahan 

atau isi kurikulum disusun dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah-pisah 

(separated subject curriculum). Misalnya mata pelajaran matematika, biologi, 

geografi, dan sebagainya;  2) Correlated Curriculum (Kurikulum Terkorelasi). 

Organisasi ini Pengelompokkan mata pelajaran-mata pelajaran sejenis menjadi suatu 

bidang studi, misalnya mata pelajaran geografi, sejarah, ekonomi dikelompokkan 

dalam bidang studi IPS. Dalam mengkorelasikan bahan atau isi materi kurikulum 

dapat dilakukan dengan pendekatan struktural, pendekatan fungsional dan 

pendekatan budaya setempat. 3) Integrated Curriculum (Kurikulum 

Terintegrasi/Terpadu). 

Pada organisasi kurikulum ini, belajar berangkat dari suatu pokok masalah 

yang harus dipecahkan, dengan cara mecari dan meganalisis fakta. Belajar melalui 

pemecahan masalah perkembangan siswa tidak hanya terjadi pada segi intelektual 

saja akan tetapi seluruh aspek, seperti sikap, emosi atau keterampilan. Oleh 

karenanya, pendekatan pembelajaran untuk pendidikan kebencanaan pun perlu 

disesuaikan dengan pengorganisasian kurikulum berdasarkan disiplin ilmu tersebut 

di atas. Semua pendekatan pembelajaran yang berdasarkan pengorganisasian 
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kurikulum berdasarkan disiplin ilmu dapat diterapkan dalam memberikan pendidikan 

kebencanaan pada warga belajar. Namun, dalam hal tulisan ini akan menggunakan 

pendekatan berdasarkan mata pelajaran secara terpisah (separated subject approach) 

dan pendekatan mata pelajaran terintegrasi (integrated subject approach).  

 

F. Implementasi Model Pembelajaran Terintegrasi Dalam Kurikulum 

pendidikan Pengurangan Resiko Bencana 

 Kategori yang menyebabkan pembelajaran terintegrasi sebagai pendekatan 

pembelajaran yang tepat untuk suatu disiplin ilmu baru, yaitu empirik dan teoritis 

ilmiah. Empirik, Karena pada hakikatnya pengalaman hidup sifatnya kompleks dan 

terpadu, artinya menyangkut berbagai aspek yang saling terkait atau berhubungan. 

Misalnya, rekreasi ke pantai merupakan kompleksitas pengalaman hidup tidak hanya 

bersifat sosial (berhubungan dengan keluarga dan masyarakat), ekonomi 

(kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan rekreasi), tetapi juga berkaitan dengan 

biologi pengenalan biota-biota laut di pantai), geografi (cuaca dan iklim saat itu), dan 

matematika (jika membeli barang atau makanan). Dengan demikian, proses 

pembelajaran di sekolahpun juga memiliki pengalaman hidup di masyarakat, yang 

lebih sesuai dengan realita kehidupan.  

Teoritis ilmiah, karena keadaan dan permasalahan dalam kehidupan terus 

berkembang selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Misalnya, lingkungan hidup, pengetahuan narkoba (HIV/AIDS), pendidikan seks dll. 

Semua muatan ilmu pengetahuan dan informasi yang semakin bertambah tersebut 

tidaklah harus dimasukkan sebagai satu mata pelajaran yang berdiri sendiri, karena 

muatan kurikulumnya akan menjadi padat. Maka, akan sangatlah tepat dan efisien 

jika dalam implementasinya suatu pengetahuan/informasi baru dengan menggunakan 

model pembelajaran secara terintegrasi atau terpadu, sehingga dapat mengakomodasi 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.  

 Humphreys (1981) “Studi terintegrasi adalah hal yang memungkinkan anak 

secara luas mengeksplorasi pengetahuan pada berbagai mata pelajaran yang 

berhubungan dengan aspek-aspek tertentu di lingkungannya. Ia melihat bahwa antar 

mata pelajaran ada keterkaitan, seperti antara sosiologi,kesenian, IPA, matematika, 

dan IPS, dimana keterampilan dan pengetahuan dikembangkan dan diaplikasikan 
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lebih dari satu mata pelajaran.  Shoemaker (1989) mendefinisikan kurikulum 

terintegrasi sebagai ”... pendidikan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga 

melintasi garis-garis batas mata pelajaran, membawa bersama beragam aspek 

kurikulum ke dalam asosiasi yang bermakna agar terfokus kepada bidang-bidang 

studi yang luas. Ia memandang belajar dan mengajar secara holistik dan 

merefleksikan dunia nyata, yang interaktif.”  

 Pandangan Humphreys (1981) dan Shomaker (1989)  memberikan pandangan 

bahwa pembelajaran terintegrasi merupakan suatu pendekatan yang mempersiapkan 

warga belajar untuk pembelajaran berkelanjutan/ pendidikan sepanjang hayat. 

Sehingga tercermin karakteristik pembelajaran terintegrasi, yakni: penggabungan 

beberapa mata pelajaran menekankan pada suatu project/bidang ilmu tertentu dengan 

mata pelajaran yang ada dapat menggunakan berbagai buku sumber konsep ilmu 

yang saling berhubungan/berkaitan pengajaran tematik sebagai prinsip 

pengorganisasian pembelajaran jadwal yang fleksibel pengelompokan warga belajar 

yang fleksibel. Menurut Lipson dkk 1993, manfaat pembelajaran terintegrasi 

berdasarkan hasil penelitian, yaitu: 1) membuat mengajar guru/dosen lebih 

menggairahkan; 2) membantu warga belajar mengontrol kegiatan belajarnya sendiri; 

3) prestasi warga belajar lebih baik, dapat belajar lebih banyak & bekerja lebih baik, 

daripada jika belajar mata pelajaran secara terpisah; 4) memotivasi dan 

mengembangkan kekuatan warga belajar untuk melihat hubungan-hubungan yang 

baru, lalu menciptakan model, sistem, dan struktur yang baru; 5) kemampuan 

membuat hubungan, memecahkan masalah dari beragam sudut pandang, dan 

menyatukan informasi dari bidangbidang yang berbeda.  

 

G. Pengorganisasian Kurikulum Tentang Pengurangan Resiko Bencana dengan 

Model Pembelajaran Terintegrasi 

 Dalam mengembangkan kurikulum, setiap institusi haruslah mengacu pada 

Standar Isi Nasional. Oleh sebab itu, sebelum mengembangkan KTSP, setiap 

pengembang kurikulum, baik itu dari dinas pendidikan maupun sekolah, disarankan 

untuk membaca dengan seksama Standar Isi Nasional. Langkah pengorganisasian 

kurikulum tentang pendidikan kebencanaan, dengan model pendekatan pembelajaran 

terintegrasi/tematik, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : 1) penetapan materi 
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bahan ajar; 2) Menelaah/menganalisis Standar Isi setiap mata pelajaran  yang 

tertuang dalam standar kompetensi ( SK) dan kompetensi dasar (KD); 3) Menyusun 

Silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan 

karakteristik pembelajaran terintegrasi. Di dalam mengorganisasikan pembelajaran 

dengan model kurikulum hendaknya memperhatikan karakteristik dari pengajaran 

terintegrasi; 4) Penilaian pencapaian kompetensi dasar warga belajar dilakukan 

berdasarkan indikator, dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis 

maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa 

tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio dan penilaian diri. Penilaian 

harus bersifat komprehensif, menilai ranah kognitif, afektif dan psikomotor sesuai 

dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing.  

 

H. Implementasi Model Pembelajaran mata pelajaran secara terpisah Dalam 

Kurikulum pendidikan Pengurngan resiko Bencana 

 Model pendekatan pembelajaran mata pelajaran secara terpisah merupakan 

mata pelajaran yang organisasi materi atau isi kurikulum berpusat pada mata 

pelajaran tertentu yang berdiri sendiri atau terpisah. Berdasarkan struktur 

kurikulumnya untuk “Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana“ dengan 

menggunakan pendekatan pembelajaran mata pelajaran secara terpisah (separated 

subect approach) dapat diimplementasikan pada mata pelajaran muatan lokal, karena 

merupakan mata pelajaran pilihan yang bediri sendiri atau terpisah. Muatan lokal 

merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan potensi daerah, termasuk 

keunggulan daerah, yang substansi mata pelajarannya tidak terbatas hanya pada mata 

pelajaran keterampilan.  

Langkah pengorganisasian kurikulumnya sebagai berikut: 1) membuat SK-

KD, 2 menyusun Silabur dan RPP yang berlaku, 3) penilaian pencapaian kompetensi 

dasar Muatan Lokal untuk warga belajar.  

Contoh Standart Kompetensi  (SK); 1.  mengemukakan kesiapsiagaan dan 

mitigasi bencana karena ulah manusia. Kompetensi Dasar ( KD) berisikan: 1) 

mengidentifikasi macam-macam bencana ; 2) memberikan contoh ulah manusia yang 

menyebabkan bencana;  3)  mendeskripsikan tanda-tanda akan terjadinya bencana ; 

4)  menyebutkan ciri-ciri rawan bencana;  5) melakukan pencegahan bencana di 
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lingkungan sekitarnya; 6) mengemukakan dampak yang mengakibatkan bencana;  7 

memahami hidup siaga terhadap bencana.  

 Contoh Standart Kompetensi  melakukan cara penanganan bencana.Kompetensi 

Dasar ( KD)  yang direncanakan : 1) memberi contoh tindakan langsung pada saat 

bencana terjadi; 2) mengetahui cara menolong diri sendiri jika terjadi bencana;  3 

mengetahui pihak yang harus dihubungi pada setelah bencana terjadi (cara mencari 

bala bantuan)  

Contoh Standar Kompetensi  (SK) menjelaskan tindakan pemulihan bencana . 

Kompetensi Dasar :  1) mengidentifikasi pihak yang terlibat pada pemulihan 

bencana;  2) mengemukakan kebutuhan pemulihan bencana jangka pendek/mendesak 

dan cara mendapatkannya; 3) mengemukakan kebutuhan pemulihan bencana jangka 

panjang dan cara mendapatkannya pendek/mendesak dan cara mendapatkannya; 4) 

mengemukakan kebutuhan pemulihan bencana jangka panjang dan cara 

mendapatkannya  

 

PENUTUP 

 Pengembangan Kurikulum Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana 

berdasarkan disiplin ilmu terdapat tiga organisasi kurikulum yaitu: 1) Subject 

Centered Curriculum (Kurikulum Mata Pelajaran Terpisah); 2) Correlated 

Curriculum (Kurikulum Terkorelasi); 3) Integrated Curriculum (Kurikulum 

Terintegrasi/Terpadu).  

 Masing-masing pengembangannya harus mendasarkan pada Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang telah ditetapkan atau disusun sesuai 

tingkatan pendidikannya. Pendidikan Geografi berperan dalam pengembangan model  

kurikulum kebencanaan  
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INTISARI  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar 

matapelajaran Geografi melalui penerapan Pendekatan model pembelajaran Inquiry 

dan Discovery. Dilakukan dua siklus yang terdiri dari empat komponen yaitu, 

perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Pengumpulan 

data dilakukan dengan menggunakan lembar observasi kegiatan selama proses 

pembelajaran berlangsung dan tes kemampuan berpikir. Data dianalisis secara 

kuantitatif dan deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan skor rerata prestasi belajar 

melalui penerapan pendekatan Inquiry dan Discovery pada siklus pertama skor 42 

dan pada siklus ke dua skor menjadi 60. 

 

Kata Kunci: Prestasi Belajar-Inquiry Discovery 

 

PENDAHULUAN 

Kondisi yang patut diperhatikan dan cukup memprihatinkan dalam 

pembelajaran geografi saat ini adalah adanya kesulitan yang dihadapi siswa untuk 

mencapai hasil belajar yang baik. Oleh karena itu, maka perlu penanganan sedini 

mungkin agar daya serap atau penguasaan siswa dalam matapelajaran geografi lebih 

meningkat. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penguasaan atau prestasi 

belajar siswa. Namun secara garis besar faktor yang terlibat langsung dalam proses 

pembelajaran, yaitu faktor guru, siswa, dan materi pelajaran. Dari ketiga faktor 

tersebut, faktor guru yang di dalamnya mencakup penggunaan pendekatan 

pengajaran merupakan faktor yang perlu mendapatkan perhatian (Winkell, 1985). 

Pelaksanaan pembelajaran geografi berbagai jenis pendekatan pengajaran 

dapat digunakan. Penggunaan satu jenis pendekatan yang cocok, belum tentu cocok 

untuk konsep lainnya. Selain itu, penggunaan pendekatan pengajaran dalam konsep 

dilakukan secara sendiri-sendiri atau dapat pula dilakukan dengan 

mengkombinasikan antara satu pendekatan dengan pendekatan pengajaran lainnya. 

Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa setiap pendekatan pengajaran 

memiliki kelebihan dan kekurangan. 
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Kemajuan di bidang pendidikan, para ahli menyadari pentingnya melibatkan 

siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Hal ini diharapkan pada kenyataan 

bahwa semua pengetahuan penyelidikan, dan bekerja sendiri, sedangkan guru hanya 

bertindak sebagai pembimbing. Salah satu pendekatan pengajaran yang digunakan 

untuk mengaktifkan siswa dalam pelaksanaan pengajaran geografi adalah dengan 

penerapan pendekatan Inquiry dan Discovery, yang dalam penerapannya, siswa 

dibimbing untuk menemukan sendiri informasi, fakta, konsep, prinsip dan teori 

melalui suatu proses. Melalui proses penemuan tersebut, siswa tidak sekedar 

menghafal, tetapi mampu memahami, mengingat dan mengaplikasikan materi yang 

dipelajarinya. Selain itu, penemuan informasi, fakta, konsep, prinsip, dan teori 

menimbulkan kepuasan dalam diri siswa. 

Penerapan model Inquiry dan Discovery dalam pembelajaran geografi 

diasumsikan akan menimbulkan hasil yang lebih baik. Hal ini tidak terlepas dari 

pandangan bahwa proses pendidikan yang benar adalah pendidikan yang tidak hanya 

memindahkan informasi atau pengetahuan dari guru kepada siswa, tetapi juga 

menggalakkan perkembangan kemampuan siswa (bertanya dan menemukan). Selain 

itu, guru harus mampu membantu siswa belajar bertanya dan menemukan sendiri 

jawaban dari permasalahan yang dihadapi secara efektif dan bukan semata-mata 

membantu mereka memperoleh pelajaran. 

 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Kuantitatif 

Hasil analisis kuantitatif diperoleh berdasarkan tes kemampuan berpikir siswa 

setelah siklus I berlangsung dan observasi selama pelaksanaan pembelajaran 

Geografi. Data peningkatan prestasi berdasarkan Inquiry dan Discovery. 

 

Tabel 1 Distribusi skor Inquiry dan Discovery pada siklus I 
Statistik Nilai Statistik 

Subjek 

Skor maksimum 

Skor minimum 

Rentang skor 

Skor rata-rata 

Standar deviasi 

40 

70 

27,5 

42,5 

42 

17 

Sumber: Hasil olahan data 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa skor rata-rata Inquiry dan Discovery pada 

siklus I adalah 42 dari skor ideal (maksimal) yang dicapai yaitu 100. Sedangkan skor 

terendah yang dicapai adalah 20 dengan standar deviasi 17 dengan demikian, maka 

penelitian ini dilanjutkan untuk peningkatan hasil yang diperoleh pada siklus II. 

Seperti halnya pada siklus I, hasil analisis kuantitatif diperoleh berdasarkan 

tes kemampuan berpikir siswa setelah pembelajaran siklus II berlangsung dan 

observasi selama pelaksanaan pembelajaran geografi berlangsung. Hasil analisis 

deskriptif Inquiry dan Discovery ditunjukkan pada tabel 2. 

 

Tabel  2 Deskriptif skor Inquiry dan Discovery pada siklus II 
Statistik Nilai Statistik 

Subjek 

Skor maksimum 

Skor minimum 

Rentang skor 

Skor rata-rata 

Standar deviasi 

40 

90 

45 

45 

60 

19 

Sumber: Hasil olahan data 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa skor rata-rata Inquiry dan Discovery pada siklus 

II adalah 60 dari skor ideal (maksimal) yang dicapai yaitu 100. Sedangkan skor 

terendah yang dicapai adalah 30 dengan standar deviasi 19. Hal ini menunjukkan 

bahwa skor rata-rata prestasi belajar geografi melalui penerapan pendekatan Inquiry 

dan Discovery mengalami peningkatan. 

 

B. Analisis Kualitatif 

1. Bertanya secara lisan 

Siklus I diperoleh gambaran bahwa siswa yang bertanya secara lisan dalam 

bentuk kalimat tanya, muncul secara logis dari hasil pengamatan yang terjadi di 

sekelilingnya (tinggi) 6 orang (15%), siswa yang bertanya secara lisan tidak dalam 

bentuk kalimat tanya, tidak logis dan tidak berasal dari hasil pengamatan atau 

fenomena yang terjadi di sekelilingnya (sedang) 14 orang (35%) dan siswa yang 

tidak mengajukan pertanyaan (rendah) 20 orang (50%), hal ini harus mendapatkan 

tindakan yang lebih baik. 
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Siklus II diperoleh gambaran bahwa jumlah siswa yang mengajukan 

pertanyaan secara lisan dalam bentuk kalimat tanya, muncul secara logis dari hasil 

pengamatan atau fenomena yang terjadi di sekelilingnya (tinggi) meningkat menjadi 

13 orang (32%), siswa yang mengajukan pertanyaan secara lisan tidak dalam bentuk 

kalimat tanya, tidak logis dan tidak berasal dari hasil pengamatan atau fenomena 

yang terjadi di sekelilingnya (sedang) tetap 14 orang (35%) dan siswa yang tidak 

mengajukan pertanyaan (rendah) dapat dikurangi menjadi 13 orang (32%). Hasil 

observasi tentang keterampilan bertanya secara lisan (grafik 1) 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Keterampilan bertanya secara lisan 

 

2. Bertanya melalui tulisan 

Siklus I diperoleh gambaran bahwa siswa yang bertanya melalui tulisan 

dalam bentuk kalimat tanya, muncul secara logis dari hasil pengamatan atau 

fenomena yang terjadi di sekelilingnya (tinggi) adalah 5 orang (13%), siswa yang 

bertanya melalui tulisan tidak dalam bentuk kalimat tanya, tidak logis dan tidak 

berasal dari hasil pengamatan atau fenomena yang terjadi di sekelilingnya (sedang) 

adalah 12 orang (30%) dan siswa yang tidak mengajukan pertanyaan (rendah) adalah 

23 orang (57%). Hal ini harus mendapatkan tindakan yang lebih baik. 

Siklus II diperoleh gambaran bahwa siswa yang bertanya melalui tulisan 

dalam bentuk kalimat tanya, muncul secara logis dari hasil pengamatan atau 

fenomena yang terjadi di sekelilingnya (tinggi) meningkat menjadi 12 orang (30%), 

siswa yang bertanya melalui tulisan tidak dalam bentuk kalimat tanya, tidak logis dan 

tidak berasal dari hasil pengamatan atau fenomena yang terjadi di sekelilingnya 

(sedang) dapat meningkat menjadi 13 orang (32,5%) dan siswa yang tidak 

15

35

50

32.5
35

32.5

0

10

20

30

40

50

60

1 2 3

Kategori

P
er

se
nt

as
e

siklus 1

Siklus II

Tinggi  Sedang  Rendah  

P
er

se
n
ta

se
 (

%
) 



   | 62 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

menuliskan pertanyaan (rendah) dapat dikurangi menjadi 15 orang (37,5%). Hasil 

observasi keterampilan bertanya melalui tulisan dapat disajikan pada grafik 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Keterampilan bertanya melalui tulisan 

 

3. Menjawab 

Siklus I diperoleh gambaran bahwa siswa yang menjawab pertanyaan yang 

diajukan dengan jawaban benar, logis dan sistematis (tinggi) adalah 5 orang (12,5%), 

siswa yang menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jawaban salah, tidak logis 

dan tidak sistematis (sedang) adalah 11 orang (27,5%) dan siswa yang tidak 

menjawab (rendah) adalah 24 orang (60%). Indikator ini masih perlu perbaikan. 

Siklus II diperoleh gambaran bahwa jumlah siswa yang menjawab pertanyaan 

yang diajukan dengan jawaban benar, logis dan sistematis (tinggi) menjadi 11 orang 

(27,5%), siswa yang menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jawaban salah, 

tidak logis dan tidak sistematis (sedang) meningkat menjadi 18 orang (45%) dan 

siswa yang tidak menjawab pertanyaan (rendah) dapat dikurangi menjadi 11 orang 

(27,5%). Hasil pelaksanaan keterampilan menjawab (grafik 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3. Keterampilan menjawab 
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4. Berpendapat 

Siklus I diperoleh gambaran bahwa siswa yang berpendapat dengan 

mengungkapkan gagasan dengan kalimat sendiri (kategori tinggi) sebanyak 4 orang 

(10%), siswa yang berpendapat dengan mengungkapkan gagasan tidak dengan 

kalimat sendiri (kategori sedang) adalah 8 orang (20%) dan siswa yang tidak 

mengajukan pendapat (kategori rendah) sebanyak 28 orang (70%). Sehingga masih 

perlu perbaikan. 

Siklus II diperoleh gambaran siswa yang berpendapat dengan 

mengungkapkan gagasan dengan kalimat sendiri (tinggi) meningkat menjadi 9 orang 

(22,5%), siswa yang berpendapat dengan mengungkapkan gagasan tidak dengan 

kalimat sendiri (sedang) meningkat menjadi 21 orang (52,5%) dengan kalimat sendiri 

siswa yang tidak mengajukann pendapat (rendah) dapat dikurangi menjadi 10 orang 

(25%). Hasil observasi keterampilan berpendapat  (grafik 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik  4. Keterampilan berpendapat 
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belajar mengajar, siswa mempunyai kesempatan lebih banyak untuk berinteraksi 

dengan siswa lain sehingga terjadi saling bertukar informsi, pendapat dan unsur-

unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian bersama 

yang lebih jelas dan cermat tentang permasalahan atau topik yang sedang dibahas. 

Pendekatan Inquiry dan Discovery akan membuat suasana belajar yang 

menyenangkan dan tidak membosankan sehingga membuat siswa lebih aktif untuk 

memikirkan dan mencari ide-ide yang lebih kreatif dan membawa pada hasil belajar 

yang berkesan dan bermakna dalam ingatan siswa, dan akhirnya siswa akan memiliki 

pengetahuan dan mampu mendemonstrasikan pemahamannya tentang konsep/prinsip 

berbagai peristiwa alam baik secara kualitatif dan kauntitatif, mampu menerapkan 

prinsip sains untuk menghasilkan karya teknologi yang ramah lingkungan dan 

masyarakat, dan sebaliknya mampu mengkaji prinsip sains yang sudah dimanfaatkan 

dalam produk teknologi, serta memiliki sikap ilmiah. 

Penerapkan dan pengembangan teknik pendekatan Inquiry dan Discovery, 

lebih dulu kita mengurai pengelolaan kelas secara tepat agar proses ini mencapai 

keberhasilan sesuai dengan tujuannya. Pokok-pokok dalam mata pelajaran Geografi 

yang mengundang rasa ingin tahu, menjadi materi yang baik bagi pengembangan 

pendekatan Inquiry dan Discovery di SMP. Dari proses pelaksanaan pendekatan 

Inquiry dan Discovery, siswa dibimbing untuk mampu berpikir kritis dalam mencari 

alternatif pemecahan masalah. Kemampuan berinquiry dan berdiscovery merupakan 

pendekatan yang perlu dipertahankan dan diterapkan dalam pembelajaran Geografi. 

Untuk mengetahui sejauh mana peranan pendekatan Inquiry dan Discovery 

dalam pembelajaran Geografi diadakan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan 

pengukuran, pengolahan, penafsiran dan pertimbangan untuk membuat keputusan 

tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Hasil 

belajar menuntut pada prestasi belajar, sedangkan prestasi belajar dan merupakan 

indikator adanya derajat perubahan tingkah laku siswa. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa: Melalui penerapan pendekatan Inquiry dan Discovery dalam 
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pembelajaran Geografi prestasi belajar Geografi semakin meningkat. Disarankan   

kepada: 1) guru supaya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pengetahuan 

yang dimiliki siswa dan apa yang seharusnya dilakukan siswa untuk pembelajaran 

selanjutnya, 2) mengingat banyaknya hal yang dipersiapkan oleh guru maupun para 

siswa dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Inquiry dan Discovery, 

maka dukungan semua pihak dalam lingkungan sekolah mutlak diperlukan, dan 3) 

pendekatan Inquiry dan Discovery layak dikembangkan sebagai alternatif pendekatan 

dalam pembelajaran disekolah lanjutan. 
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ABSTRACT  

 The study is aims to develop a teaching material of multimedia-based on the 

study of Geographical Information System of ArcGIS based. This application is 

expected to facilitate the learning process and will be an ultimately to improve 

learning achievement. The method used is the method of research and development 

(R & D). The study subjects are media experts, academies and students of Education 

Faculty of Geography FKIP UNS. Sampling technique were used purposive sampling 

and data collection instrument were a use of validation sheet from media experts, 

expert material and student assessment. 

 The result of this research is the development of instructional media with 

Geographic Information Systems (GIS)-based ArcGIS, which declared eligible to use 

of multimedia as a learning media. Media expert has given score mode 4 on the 

effectiveness of the design aspects contained in the multimedia display and 

usefulness aspect, while a score of 4 and 5 on the aspects of ease to operate and 

effectiveness to navigation. Matter expert gave score mode 4 on material quality 

aspect and a score of 5 on the expediency aspect. While in user testing, for 

individuals have scores 4 on the aspect mode for ease of operation and aspects of 

product appearance and attractiveness score of 5 for ease of product studied aspects 

of its content and usefulness aspects. The field trials have a score of 4 to aspects of 

the product easy to operate, easy product to learn its content and display aspects of 

attractiveness, as well as the score of 5 for usefulness aspects.  

 

Keywords: Geographic Information System (GIS), ArcGIS and Multimedia 

Technology   

 

PENDAHULUAN 

Visi program studi pendidikan geografi ialah menjadi program studi unggulan 

dalam menghasilkan guru geografi profesional, serta sebagai pusat pengembangan 

dan pelayanan data spasial dan media pembelajaran di tingkat nasional. Adapun 

salah satu misinya adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran Geografi 

yang berbasis teknologi informasi. 

 Untuk mencapai misi tersebut diperlukan upaya yang keras agar 

pembelajaran geografi dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Salah satu teknologi 

mailto:pipitkusuma@gmail.com
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yang berkembang di geografi dan sangat mendukung pembelajaran geografi maupun 

analisis kajian geografi adalah Sistem Informasi Geografis (SIG). Pendekatan 

keruangan dalam geografi terbantukan dengan berkembangnya SIG, untuk itu 

lulusan P. Geografi harus menguasai SIG. Pada dasarnya SIG sudah dimasukkan 

dalam mata kuliah baik dasar maupun lanjut. Pelatihan dengan sistem blok pun sudah 

dilaksanakan di P. Geografi, akan tetapi penguasaan terhadap SIG tidak dapat terjadi 

dengan seketika. SIG merupakan keterampilan sehingga dibutuhkan latihan dalam 

pengoperasian SIG maupun analisis dengan menggunakan SIG.  

 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat juga memberi 

efek terhadap perkembangan teknologi di Geografi. SIG telah berkembang pesat 

terutama sofeware yang digunakan sehingga pengguna SIG perlu selalu meng-update 

kemampuan SIG-nya. Arc GIS merupakan salah satu software yang cukup baru yang 

mulai digunakan di akademi dan instansi pemerintah. Selama ini pembelajaran SIG 

di P. Geografi masih menggunakan ArcView, sehingga perlu adanya revitalisasi agar 

misi dari pembelajaran di P. Geografi tercapai. Untuk itu pengembangan media 

pembelajaran khususnya SIG berbasis Arc GIS sangat perlu dilakukan. 

 Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan salah satu kompetensi yang 

diunggulkan dalam P. Geografi FKIP UNS. Selama ini pembelajaran SIG 

menggunakan Arc View. Untuk menguasai SIG dibutuhkan waktu yang tidak 

singkat. Pelatihan selama ini membutuhkan waktu 1 minggu yang dilaksanakan 

dengan sistem blok, itupun hanya pelatihan dasar. Pada prakteknya siswa didik 

ketika sampai di rumah banyak yang lupa. Perkembangan teknologi yang pesat telah 

menemukan software yang lebih unggul dari pada ArcView, yaitu ArcGIS. Sebagai 

pengguna SIG, maka kemampuan untuk mengkkuti kemajuan teknologi sangat 

diperlukan agar tidak tertinggal. ArcGIS memberikan banyak kemudahan, baik 

pengorganisasian dan pengoperasian data maupun dalam analisisnya. 

 Mengingat keunggulan Arc GIS tersebut, maka revitalisasi pembelajaran SIG 

berbasis pada ArcGIS diperlukan. Perlu media pembelajaran yang efektif dan efisien 

agar mempermudah peserta didik menguasai SIG berbasis ArcGIS. Pengembangan 

media berbasis multimedia dirasa tepat.   Pengembangan media pembelajaran SIG 

dapat memanfaatkan multimedia. Camtasia Studio 7 dapat digunakan untuk 

membuat pengembangan media pembelajaran SIG. Berdasarkan penelitan Heru Sinar 
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Surya (2010) dan Fajar Sidig (2009) pengembangan media pembelajaran dengan 

menggunakan Camtasia Studio menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman 

dan ketuntasan dalam pembelajaran. Media pembelajaran SIG berbasis ArcGIS yang 

dikembangkan dengan menggunakan Camtasia Stuido 7 merupakan tutorial 

pengoperasian ArcGIS yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Diharapkan 

dapat memberikan panduan terhadap mahasiswa sehingga dapat mendorong 

kemauan belajar mandiri, waktu pelatihan semakin singkat, lebih kreatif dan inisiatif 

dalam memanfaatkan SIG untuk mengembangkan Geografi. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka  penulis tertarik untuk meneliti pengembangan media 

pembelajaran dengan judul ”Pengembangan Media Pembelajaran Sistem 

Informasi Geografis (SIG) Berbasis Arc GISdengan Teknologi Multimedia” 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengembangan Produk  

 Pengembangan produk yang dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap 

pra pembuatan produk, pembuatan produk dan paska pembuatan produk. 

Pra pembuatan produk 

 Langkah yang dilakukan meliputi mengumpulan data-data dan penginstalan 

software yang akan digunakan. Pengumpulan data berupa peta yang akan divisualkan 

dalam produk. Pemilihan peta sangat penting agar didapatkan peta yang sesuai 

dengan aspek yang ada dalam materi serta dekat dengan kehidupan mahasiswa 

sebagai pengguna produk/media pembelajaran. Peta yang dipilih adalah Peta 

administrasi Kota Solo sebagai georeference, digitasi, serta layout.Sedangkan untuk 

analsis digunakan Peta DAS Samin Kabupaten Karanganyar. 

 Penginstalan software yang akandigunakan berupa software ArcGIS dan 

Camtasia Studio serta pemilihan microfon yang sesuai untuk perekaman suara 

Disamping itu dilakukan perencanaan materi dan desain yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 

Pembuatan produk 

 Pembuatan produk merupakan tahap yang penting dalam penelitian ini.Pada 

tahap ini dilakukan pembuatan desain untuk power point perekaman video dan 

perekaman suara.Pada perekaman video digunakan software ArcGIS untuk 
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memdemostrasikan penggunaan SIG berbasis ArcGIS, sedangkan untuk perekaman 

video menggunakan software Camtasia Studio.Sedangkan untuk perekaman suara 

dilakukan terakhir seterlah perekaman video selesai dilaksanakan. Hal ini dilakukan 

agar apabila terjadi kesalahan dalam perekaman suara tidak dimulai lagi dari awal 

pembuatan produk lagi, akan tetapi cukup mengulang perekaman suaranya saja. 

Setelah pembuatan produk 

 Paska pembuatan produk merupakan tahap yang membutuhkan waktu yang 

lama dalam penelitian ini.Dalam tahap ini dilakkukan perbaikan produk dengan 

memperhatikan masukan dari ti penelitian, ahli materi, ahli media dan pengguna. 

 Produk yang telah selesai kemudian didiskusikan oleh tim penelitian untuk 

diujicobakan. Hasil diskusi tim skripsi adalah sebagai berikut: 

a. Format modul dalam bentuk video kurang cocok dalam penerapannya, karena 

mahasiswa tidak dapat interaktif dalam penggunaan media. 

b. Mahasiswa sulit untuk menentukan sub materi apa yang akan dibuka, karena 

harus mengulang dari awal lagi 

c. Durasi waktunya terlalu panjang, sehingga akan menimbulkan kebosanan 

 Berdasarkan hasil diskusi antar tim tersebut, maka disepakati produk yang semula 

diformat dalam bentuk video dirubah dalam bentuk e-book. Format e-book ini 

dibuat dengan hal sebagai berikut: 

a. berdasarkan sub materi yang akan disajikan.  

b. Video masih digunakan, akan tetapi dilakukan pemotongan sesuai dengan sub 

materi yang dibahas. 

c. Video yang mempunyai durasi panjang dipersingkat tanpa mengurangi pokok 

materi yang disampaikan, sehingga materi tetap tersampaikan secara utuh 

d. Perekaman suara disesuaikan dengan materi, suara latar dimasukkan agar 

memberikan variasi dalam media, akan tetapi suara latar ini dapat dimatikan 

apabila pengguna tidak menginginkan adanya suara latar. 

 Perbaikan produk berdasarkan diskusi tim penelitian selesai kemudian dilanjutkan 

dengan perbaikan berdasarkan hasil kuesioner dari ahli media, ahli materi dan 

pengguna. Produk dianggap selesai dan siap diterapkan dalam pembelajaran 

setelah melalui perbaikan dan dalam uji kelayakan memperoleh nilai 4 dan 5. 
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B. Validasi Ahli Media 

 Data validasi ahli media dilakukan dengan menggunakan skala Likert.Dalam 

pelaksanaannya, ahli materi mencoba mengoperasikan multimedia SIG berbasis 

ArcGIS dan mengamati materi-materi yang disajikan.Langkah selanjutnya adalah 

memberikan penilaian, saran dan kritik pada angket yang telah disediakan yang 

digunakan sebagai bahan penyempurnaan produk multimedia.Aspek yang dinilai 

oleh ahli media terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek keefektifan desain layar, kemudahan 

pengoperasian, keefektifan navigasi dan aspek kemanfaatan multimedia.Berdasakan 

hasil penilaian ahli materi diketahui bahwa nilai modus aspek keefektifan desain 

layar adalah 4 (baik) dan aspek kemudahan pengoperasian adalah 4 dan 5 (baik dan 

sangat baik), aspek keefektifan navigasi 3, 4 dan 5 dan aspek kemanfaatan adalah 4 

(baik), sehingga multimedia yang dikembangkan layak untuk dipergunakan dalam 

pembelajaran.Perolehan skor modus pada penilaian ahli media terhadap multimedia 

interaktif divisualkan dalam Gambar 1. 

Gambar 1. Skor Modus oleh Ahli Media 

 

C. Validasi Ahli Materi 

 Data validasi ahli materi dilakukan dengan menggunakan skala Likert.Dalam 

pelaksanaannya, ahli materi mencoba mengoperasikan multimedia SIG berbasis 

ArcGIS dan mengamati materi-materi yang disajikan, selanjutnya memberikan 

penilaian, saran dan kritik pada angket yang telah disediakan.Adapun aspek yang 

dinilai oleh ahli materi adalah aspek kualitas materi dan aspek kemanfaatan 

multimedia.Berdasakan hasil penilaian ahli materi diketahui bahwa nilai modus 

aspek kualitas materi adalah 4 (baik) dan aspek kemanfaatan adalah 5 (sangat baik), 
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sehingga media layak digunakan sebagai media pembelajaran.Secara rinci penilaian 

modus setiap aspek penilaian disajikan dalam Gambar 2. 

 

Gambar 2. Perolehan Nilai Modus pada Validasi Ahli Matei 

 

D. Uji Coba Pengguna (Mahasiswa) 

 Pengguna yang dimaksud dalam  penelitian ini adalah mahasiswa P. Geografi 

FKIP UNS. Uji coba terhadap mahasiswa dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama 

adalah uji coba terhadap mahasiswa dalam kelompok kecil dan uji coba ke lapangan. 

Data validasi pengguna dilakukan dengan menggunakan skala Likert. 

Uji coba terhadap mahasiswa perorangan. 

 Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan dan hal apa saja yang perlu 

dilakukan perbaikan berdasarkan hasil skor, komentar, dan saran. Mahasiswa yang 

dilibatkan sejumlah 3 mahasiswa. 

 Aspek yang dinilai oleh mahasiswa terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek 
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isinya, aspek kemenarikan tampilan dan aspek kemanfaatan produk. Berdasarkan 

hasil penilaian mahasiswa diketahui bahwa nilai modus aspek kemudahan produk 

untuk dioperasian adalah 4 (baik), aspek  kemudahan produk untuk dipelajari isinya 

adalah 4 (baik), aspek kemenarikan tampilan adalah 4 (baik) dan aspek kemanfaatan 

adalah 5 (sangat baik), sehingga layak untuk digunakan untuk pembelajaran. 

Perolehan skor modus pada penilaian ahli media terhadap multimedia interaktif 

divisualkan dalam Gambar 3. 
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Gambar 6. Perolehan Nilai Modus pada Uji Coba oleh Pengguna 

 

Uji coba terhadap mahasiswa di lapangan. 

 Mahasiswa yang dilibatkan dalam uji produk sejumlah 19 mahasiswa.Dalam 

pelaksanaannya, pengguna dikumpulkan menjadi satu kemudian diberikan 

pengarahan tentang apa yang harus dilakukan kemudian dipersilahkan untuk 

mencoba mengoperasikan multimedia SIG berbasis ArcGIS dan mengamati materi-

materi yang disajikan. Kuiseoner yang telah diberikan selanjutnya diisi untuk  

memberikan penilaian, saran dan kritik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan dan ketepatan penggunaan media pembelajaran terhadap sasaran yang 

dituju. 

 Aspek yang dinilai oleh mahasiswa terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek 

kemudahan produk untuk dioperasikan, aspek kemudahan produk untuk dipelajari 

isinya, aspek kemenarikan tampilan dan aspek kemanfaatan produk. Berdasakan 

hasil penilaian mahasiswa diketahui bahwa nilai modus aspek kemudahan produk 

untuk dioperasian adalah 4 (baik), aspek kemudahan produk untuk dipelajari isinya 

adalah 4 (baik), aspek kemenarikan tampilan adalah 4 (baik) dan aspek kemanfaatan 

adalah 5(sangat baik).  

 Walaupun semua komponen dalam aspek penilaian mempunyai modus yang 

seragam, akan tetapi frekuensi modus setiap komponen aspek yang dinilai tidak 

sama. Perolehan skor frekuensi modus masing-masing aspek pada uji coba oleh 

mahasiswa terhadap multimedia SIG berbasis ArcGIS divisualkan dalam Gambar 7, 

Gambar 8, Gambar 9 dan Gambar 10. 
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Gambar 7. Frekuensi Modus Aspek Kemudahan Produk untuk Dioperasikan  

dalam Uji Coba di Lapangan 

Gambar 8. Frekuensi Modus Aspek Kemudahan Produk untuk Dipelajari Isinya 

dalam Uji Coba di Lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Frekuensi Modus Aspek Kemenarikan Tampilan 

dalam Uji Coba di Lapangan 

 

Gambar 10. Frekuensi Modus Aspek Kemanfaatan  

dalam Uji Coba di Lapangan 
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Komentar dan saran yang diberikan oleh pengguna (mahasiswa), yaitu: 

a. Media menarik, sehingga mahasiswa tertarik untuk memperdalam materi lebih 

lanjut 

b. Perlu adanya uraian  yang lebih jelas lagi dan lebih dalam  

c. Praktek penggunaan media pembelajaran untuk segera diterapkan dalam proses 

pembelajaran  

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang pengembangan media 

pembelajaran Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis ArcGIS dengan multimedia 

dapat disimpulkan bahwa media yang dikembangkan layak untuk digunakan sebagai 

media pembelajaran.Hal ini berdasarkan pada skor modus lebih dari 4 pada uji 

validasi ahli media, ahli materi dan uji coba ke mahasiswa baik dalam perorangan 

maupun uji di lapangan. 

a. Pada ahli media memberikan skor modus 4 pada aspek keefektifan desain layar 

yang terdapat dalam multimedia dan aspek kemanfaatan sedangkan skor 4 dan 5 

pada aspek kemudahan pengoperasian serta aspek keefektifan navigasi. 

b. Ahli materi memberikan skor modus 4 pada aspek kualitas materi dan skor 5 pada 

aspek kemanfaatan 

c. Uji coba Pengguna, untuk perorangan skor modus 4 untuk aspek kemudahan 

produk untuk dioperasikan dan aspek kemenarikan tampilan dan skor 5 untuk 

aspek kemudahan produk untuk dipelajari isinya dan aspek kemanfaatan. 

Sedangkan uji coba di lapangan skor 4 untuk aspek kemudahan produk untuk 

dioperasikan, kemudahan produk untuk dipelajari isinya dan aspek kemenarikan 

tampilan serta skor 5 untuk aspek kemanafaatan. 

 

B. Saran 

 Bagi mahasiswa perlu adanya latihan yang lebih intensif agar semakin 

ketrampilan menggunakan ArcGIS sehingga akan meningkatkan kompetensi skill  

mahasiswa P. Geografi FKIP UNS. 
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PEMANFAATAN FOTO UDARA DAN CITRA SATELIT  

UNTUK  REKONSTRUKSI MEDIA PEMBELAJARAN GEOGRAFI SMA 

(KOMPETENSI DASAR ”MENJELASKAN PEMANFAATAN CITRA 

PENGINDERAAN JAUH”) 

 
Rahning Utomowati 

P. Geografi, P.IPS FKIP UNS 

E-mail: nan_aluih@yahoo.com  

 

 

ABSTRACT  

The purpose of the study are: (1). Creating instructional media in high school 

Geography using aerial photographs and satellite imagery to explain the Basic 

Competence "Explaining Utilization of Remote Sensing Images" and (2). Utilizing 

the medium of learning in high school Geograffi from aerial photographs and 

satellite imagery to explain the Basic Competence "Explaining Utilization of Remote 

Sensing Images" 

The main data source for the manufacture of instructional media is a 

panchromatic aerial photographs, infrared aerial photographs, satellite images 

IKONOS, and Landsat satellite imagery. Data wiretapping done by visual image 

interpretation by using the elements of image interpretation in the form: hue or 

color, shape, size, texture, pattern, shadow, site, and associations. Based on the 

results of interpretation kunsi interperatsi made object recognition.Based on 

research results, it can be concluded as follows : (1). Remote sensing image of 

panchromatic aerial photographs in color, color infrared aerial photographs, 

satellite images IKONOS and Landsat satellite imagery can be used for media 

preparation in high school geography lesson to explain the basic competencies 

"Explaining Utilization of Remote Sensing Image." (2). Utilization of remote sensing 

image as a medium of learning geography in high school to explain the basic 

kompetenasi "Explaining Utilization of Remote Sensing Images" turned out to cause 

high activeness of students and add interest and clarity of the students in 

understanding the learning material. 

 

Keywords: Instructional Media,, Remote Sensing, Aerial Photography, Satellite 

Imagery 

 

PENDAHULUAN 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah tidak terlepas dari keberhasilan 

proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar dipengaruhi oleh beberapa 

komponen, diantaranya guru, siswa, metode mengajar, media pembelajaran, 

keaktifan maupun motifasi siswa. Komponen tersebut memegang peranan penting 

dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. 

mailto:nan_aluih@yahoo.com
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Geografi sebagai salah satu ilmu kebumian (earth sciences) yang 

mempelajari hubungan kausal gejala-gejala muka bumi dan peristiwa-peristiwa yang 

terjadi di bumi, baik yang fisik maupun yang menyangkut makhluk hidup beserta 

permasalahannnya melalui pendekatan keruangan (spasial).  

Mata pelajaran Geografi membangun dan mengembangkan pemahaman 

peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat dan 

lingkungan pada muka bumi. Peserta didik didorong untuk memahami aspek dan 

proses fisik yang membentuk pola muka bumi, karakteristik dan persebaran spasial 

ekologis di permukaan bumi. Selain itu peserta didik dimotivasi secara aktif dan 

kreatif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman  mempengaruhi persepsi 

manusia  tentang tempat dan wilayah.  

Mata pelajaran Geografi sangat penting dalam pembentukan moral peserta 

didik. Dalam mata pelajaran ini termuat berbagai pokok bahasan kebumian, mulai 

dari Tata Surya, Atmosfir, Hidrosfir, Lithosfir, dan Antroposfir, sehingga peserta 

didik dapat memahami berbagai potensi dan permasalahan lingkungan. Mata 

pelajaran Geografi merupakan salah satu mata pelajaran yang idealnya membutuhkan 

banyak media pembelajaran sebagai penunjang keberhasilan penyampaian materi 

kepada peserta didik, mengingat demikian luasnya kajian keruangan fenomena-

fenomena permukaan bumi yang harus dipelajari dalam Geografi. Untuk 

menjelaskan materi pada Kompetensi Dasar tertentu, diperlukan media pembelajaran 

tertentu yang spesifik pula.  Dalam bidang Geografi, akhir-akhir ini berkembang 

berbagai teknologi informasi spasial seperti Penginderaan Jauh, Sistem Informasi 

Geografis (SIG), Google Earth, Peta-peta Elektronik, dan lain-lain. Perkembangan  

teknologi informasi spasial tersebut sangat membantu mempermudah pembelajaran 

Geografi, sehingga dapat dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik sebagai 

media dalam memahami materi pembelajaran Geografi.  Dengan demikian,  seorang 

guru Geografi dituntut agar dapat memanfaatkan media pembelajaran yang sudah 

ada atau juga dapat membuat media untuk kegiatan pembelajaran. 

Penggunaan media dalam pembelajaran dalam proses belajar mengajar 

dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan 

merangsang kegiatan belajar. Penggunaan media yang tepat dan baik dalam 

pembelajaran diharapkan dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dan sebagai 
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alat komunikasi dalam menyampaikan pesan yang lebih kongkrit sehingga mudah 

dipahami oleh siswa. Apabila media dibuat semenarik mungkin, diharapkan siswa 

lebih tertarik dan lebih mudah memahami materi pembelajaran. 

  Penginderaan Jauh merupakan salah satu teknologi informasi spasial yang 

perkembangannya cukup pesat, dan sangat membantu dalam kajian Geografi. 

Perkembangan penginderaan   jauh yang cukup pesat memunculkan berbagai jenis 

citra penginderaan jauh yang mempunyai resolusi yang baik. Selain  citra foto (foto 

udara konvensional), foto udara small format, foto udara digital, juga berkembang  

citra non foto : Landsat 1-7, SPOT 2-5, IKONOS, Quickbird, MODIS-tera, NOAA, 

dsb, sehingga sangat banyak informasi permukaan bumi yang dapat diperoleh. 

Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, penginderaan jauh banyak membantu 

geografiwan sebagai sumber data dalam perolehan data spasial maupun dalam 

analisis geografi. Citra penginderaan jauh menyajikan data permukaan bumi secara 

lengkap dan mirip dengan letak dan wujudnya di permukaan bumi,dan merupakan 

model medan ikonik, dengan demikian dapat dimanfaatkan sebagai media 

pembelajaran Geografi di sekolah.    

  Pentingnya penggunaan citra penginderaan jauh sebagai media 

pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada peserta didik tidak diragukan lagi. 

Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih sangat sedikit guru-guru 

Geografi yang memanfaatkan citra penginderaan jauh sebagai media pembelajaran 

Geografi di sekolah. Berdasarkan penelitian Utomowati (2006), dari 53 guru 

Geografi SMP dan SMA Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa  pemanfaatan citra 

Penginderaan Jauh sebagai media pembelajaran sangat rendah, tercatat 78,9% guru 

SMP dan 60% guru SMA tidak pernah menggunakan citra Penginderaan Jauh 

sebagai media dalam pembelajaran Geografi. Berdasarkan penelitian Muryani (2009) 

terhadap 36 guru Geografi SMA di Jawa Tengah, hanya sekitar 20% guru Geografi 

SMA yang telah memanfaatkan teknologi Internet,  Google Earth dan CD 

Pembelajaran Geografi, dan lebih dari 60% guru Geografi SMA mengajar dengan 

media pembelajaran konvensional. Rendahnya pemanfaatan citra penginderaan jauh 

sebagai media pembelajaran geografi antara lain disebabkan oleh tidak tersedianya 

berbagai jenis citra penginderaan jauh sebagai media yang siap dipakai untuk 

penjelasan kompetensi dasar tertentu dan tidak tersedianya fasilitas pengolah citra PJ.  



   | 79 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

 Dalam pembelajaran Geografi di SMA Kelas XII/ IPS semester 1 pada  

Standar Kompetensi “Memahami Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh dan Sistem 

Informasi Geografi (SIG)”, salah satu kompetensi dasarnya adalah “Menjelaskan 

Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh”. Untuk membelajarkan kompetensi dasar 

tersebut, idealnya guru Geografi harus menggunakan media dengan memanfaatkan/ 

menggunakan berbagai jenis citra penginderaan jauh, agar kompetensi dasar tersebut 

tercapai. Media yang berupa citra penginderaan jauh sangat penting artinya dan 

sangat besar manfaatnya untuk membelajarkan kompetensi dasar tersebut, agar 

peserta didik bisa memahami konsep dasar penginderaan jauh dan dapat mengetahui 

berbagai jenis citra penginderaan jauh serta dapat memanfaatkan citra penginderaan 

jauh sebagai sumber data untuk analisis spasial dalam kajian Geografi,  mengingat 

citra penginderaan jauh merupakan model medan yang ikonik. Observasi awal di 

lapangan menunjukkan,  pada umumnya guru Geografi mengalami kesulitan 

menjelaskan materi kepada peserta didik, karena tidak tersedianya media berupa 

berbagai jenis citra penginderaan jauh. Pada umumnya guru Geografi hanya 

menggunakan metode konvensional (dengan ceramah), dan tidak menggunakan 

media berupa citra penginderaan jauh dalam membelajarkan kompetensi dasar 

menjelaskan pemanfaatan citra penginderaan jauh, sehingga hal tersebut merupakan 

salah satu penyebab kurang tercapainya tujuan kompetensi dasar tersebut.   

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : (1). Bagaimanan pembuatant media pembelajaran Geografi di SMA 

menggunakan foto udara dan citra satelit  untuk menjelaskan Kompetensi Dasar  

“Menjelaskan Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh”? (2). Bagaimana pemanfaatan 

media pembelajaran Geograffi di SMA dari foto udara dan citra satelit  untuk 

menjelaskan Kompetensi Dasar “Menjelaskan Pemanfaatan Citra Penginderaan 

Jauh”?  

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka yujuan penelitian adalah : 

(1). Membuat media pembelajaran Geografi di SMA menggunakan foto udara dan 

citra satelit  untuk menjelaskan Kompetensi Dasar “Menjelaskan Pemanfaatan Citra 

Penginderaan Jauh” dan (2). Memanfaatkan media pembelajaran Geograffi di SMA 

dari foto udara dan citra satelit  untuk menjelaskan Kompetensi Dasar “Menjelaskan 

Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh” 
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Media pembelajaran merupakan salah satu komponen pembelajaran yang 

mempunyai peranan penting dalam Kegiatan Belajar Mengajar. Pemanfaatan media 

seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru / fasilitator dalam 

setiap kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu guru / fasilitator perlu mempelajari 

bagaimana menetapkan media pembelajaran agar dapat mengefektifkan pencapaian 

tujuan pembelajaran dalam proses belajar mengajar.  

  Secara umum manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi 

antara guru dengan siswa sehingga kegiatan pembelajaran lebih afektif dan efisien. 

Sedangkan secara lebih khusus manfaat media pembelajaran adalah:    

1. Penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan. Dengan bantuan media 

pembelajaran, penafsiran yang berbeda antar guru dapat dihindari dan dapat 

mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara siswa dimanapun berada.  

2. Proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan 

informasi melalui suara, gambar, gerakan dan warna, baik secara alami maupun 

manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi 

lebih hidup, tidak monoton dan tidak membosankan.  

3. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya 

komukasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bicara 

satu arah.  

4. Efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media tujuan belajar akan lebih 

mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. 

Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan 

sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran.  

5. Meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu 

siswa menyerap materi belajar lebih mandalam dan utuh. Bila dengan mendengar 

informasi verbal dari guru saja, siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika 

diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan dan mengalami 

sendiri melalui media pemahaman siswa akan lebih baik.  

6. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan 

saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun 
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tanpa tergantung seorang guru.Perlu kita sadari waktu belajar di sekolah sangat 

terbatas dan waktu terbanyak justru di luar lingkungan sekolah.  

7. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses 

belajar. Proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga mendorong siswa 

untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber 

ilmu pengetahuan.  

8. Mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat 

berbagi peran dengan media sehingga banyak mamiliki waktu untuk memberi 

perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya, seperti membantu kesulitan belajar 

siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain 

(http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/artikel38.asp) 

 Penginderaan Jauh (remote sensing) adalah ilmu dan seni untuk memperoleh 

informasi tentang obyek, daerah, atau gejala melalui analisis data yang diperoleh 

dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap obyek, daerah, atau gejala 

yang dikaji  (Lillesand & Kiefer,1979). Perkembangan penginderaan jauh yang 

cukup pesat memunculkan berbagai jenis citra penginderaan jauh yang mempunyai 

resolusi yang baik. Beberapa jenis citra produk penginderaan jauh adalah : 

a. Citra IKONOS.  

 Satelit IKONOS adalah satelit inderaja komersil pertama yang dioperasikan 

dengan tingkat ketelitian 1 meter untuk model pankromatik dan 4 meter untuk model 

multispektral yang merupakan milik Space Imaging Agency (USA), dan berhasil 

memproduksi citra satelit inderaja dengan ketelitian 235 kali ketelitian citra Landsat -

7 band pankromatik. Dengan teknik “Pan Sharpening”, citra pankromatik 1 meter 

dapat dikombinasikan dengan citra multispektral 4 meter. Saluran pankromatik 

menggunakan panjang gelombang (0.45 m - 0.90  m ) dan multispektral dengan 3 

saluran pada panjang gelombang tampak (visible) serta satu saluran inframerah 

dekat. Produk Satelit  IKONOS dapat dibedakan dalam tiga tingkatan berdasarkan 

tingkat akurasi posisinya, yaitu :  (1). Georectified Product  (Geo) : merupakan 

produk ideal untuk pengamatan visual dan interpretasi, karena produk ini sudah 

direktifikasi pada datum & sistem proyeksi peta (2). Orthorectified Product : Pada 

produk ini telah dilakukan ortorektifikasi pada ellipsoid & proyeksi peta tertentu. 

Orthorektifikasi dilakukan untuk menghilangkan distorsi citra akibat kesalahan 

http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/artikel38.asp
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geometrik dan pergeseran relief. Jenis Precision dan Precision Plus merupakan 

produk yang mempunyai tingkat akurasi ketelitian yang tinggi, karena telah 

menggunakan titik control tanah maupun DEM (Digital Elevation Model). Jenis 

Presicion Plus bukan merupakan produk standar, dan hanya disediakan untuk 

golongan tertentu. (3). Stereo Product : Produk ini hanya dapat digunakan oleh 

lembaga pemerintahan saja. Stereo Product menggunakan film kamera model 

Rational Polynomial Coefisient (RCP), yang menyediakan model data kamera 

dengan paket program untuk fotogrammetri dengan koordinat 3D, DEM dan citra 

yang telah diorthorektifikasi. 

b. Citra Landsat  

Satelit sumberdaya bumi ERTS (Earth Resourches Tehnology Satellite) yang 

dalam perkembangannya dinamakan Landsat, pertama kali diluncurkan pada tahun 

1967. Satelit Landsat dengan sensor Thematic Mapper  mempunyai beberapa 

keunggulan, antara lain resolusi spasial 30 m X 30 m, sensor beroperasi dengan tujuh 

saluran, liputan daerah sekitar 185 Km X 185 Km, dengan resolusi temporal 16 hari. 

Pemanfaatan data Landsat telah mengalami perkembangan yang pesat, yang pada 

mulanya pemanfaatannya berupa citra hardcopy yang diolah dengan interpretasi 

manual, berkembang menjadi citra softcopy yang diolah secara digital. 

Perkembangan teknologi komputer (baik software maupun hardware) telah 

memberikan sumbangan yang cukup besar dalam perkembangan pemanfaatan data 

penginderaan jauh, sehingga data penginderaan jauh tidak hanya dapat diinterpretasi 

secara manual tetapi juga dapat diinterpretasi secara digital. Dalam perkembangan 

citra Landsat, pada tanggal 15 April 1999 diluncurkan Landsat 7 ETM+ (Enhanched 

Thematic Mapper) yang bertujuan untuk menghasilkan data seri seluruh daratan dan 

wilayah pesisir bumi dengan perekaman citra menggunakan panjang gelombang 

tampak (visible) dan inframerah kualitas tinggi serta melanjutkan basisdata Landsat 

yang sudah ada. ETM+ merupakan scanning radiometer yang terdiri dari 8 saluran, 

yaitu TM1, TM2, TM3, TM4, TM5, TM6, TM7, dan TM8. Resolusi spasial saluran 

1,2,3,4,5, dan 7 sebesar 30 meter, sedangkan saluran 6 mempunyai resolusi spasial 

60 meter. Saluran 8 merupakan saluran pankromatik, dengan resolusi spasial 15 

meter.  Landsat 7 ETM+ ini merupakan satelit berorbit sun syncronous dan polar, 

dengan ketinggian orbit 705 Km dan resolusi temporal 16 hari. Citra Landsat 7 
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ETM+ tersedia dalam tiga level data yaitu : 0R, 1R, dan 1G. Citra dalam level 0R 

merupakan citra yang belum terkoreksi radiometrik dan geometrik. Citra dalam level 

1R sudah terkoreksi radiometrik namun belum mengalami koreksi geometrik, 

sedangkan citra dalam level 1G sudah terkoreksi secara radiometrik maupun 

geometrik. 

c. Foto Udara Pankromatik 

Foto udara pankromatik merupakam salah satu jenis citra penginderaan jauh 

yang paling banyak dimanfaatkan untuk berbagai kajian. Foto udara pankromatik 

merupakan foto udara yang direkam menggunakan panjang gelombang 0,4 - 0,7 m. 

Foto udara pankromatik terdiri dari dua jenis, yaitu  foto udara pankromatik hitam 

putih (Pan Blck/ white) dan Foto udara pankromatik berwarna (Pan Colour).  

Foto udara pankromatik mempunyai beberapa kelebihan antara lain bahwa 

kesan rona obyek serupa dengan kesan mata yang memandang obyek asli hal ini 

terjadi karena kepekaan film sama dengan kepekaan mata manusia. Resolusi 

spasialnya halus., sehingga memungkinkan pengenalan obyek yang berukuran kecil, 

kehalusan ini disebabkan oleh tenaga foton atau tenaga kuantum yang besar pada 

panjang gelombang yang digunakan. Stabilitas dimensionalnya tinggi karena 

digunakannya kamera metrik dan paling lama dikembangkan (Colwell dan Lo (1976) 

dalam Sutanto:1987).  

d.  Foto Udara Inframerah 

 Foto udara Inframerah adalah foto udara yang perekamannya menggunakan 

panjang gelombang 0, 7 – 0, 9 m, dan merupakan foto udara Inframerah pantulan. 

Foto udara Inframerah dibedakan menjadi dua jenis yaitu Foto udara Inframerah 

hitam putih dan Foto udara Inframerah berwarna, dengan spesifikasi sebagai berikut : 

1. Foto Udara Inframerah Hitam Putih, dengan karakteristik sebagai berikut : 

Panjang gelombang perekaman adalah 0, 7 – 0, 9 m, Pantulan vegetasi bersifat 

unik (sehingga foto udara tersebut sangat baik untuk membedakan jenis vegetasi 

dan  membedakan kondisi vegetasi ), Sangat baik untuk mendeteksi bangunan 

samaran dalam militer, Mempunyai kemampuan untuk menembus kabut tipis, 

Mudah mengenali air permukaan serta batas antara air dan daratan karena air 
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tampak lebih gelap daripada wujudnya, Penetrasi ke air sangat kecil (sinar 

inframerah banyak terserap air), dan Bayangan tampak lebih gelap.   

2. Foto Udara Inframerah Berwarna : memiliki karakteristik yang sama dengan Foto 

Udara Inframerah  Hitam Putih, Baik untuk penelitian penggunaan lahan 

kekotaan, Mudah membedakan wujud vegetasi dan bukan vegetasi (vegetasi 

tampak dengan warna merah), dan harga lebih mahal. 

Penyadapan data penginderaan jauh, dilakukan melalui kegiatan interpretasi 

citra. Interpretasi adalah proses mengenali dan mengkaji mengenai objek, wilayah 

dan fenomena pada citra penginderaan jauh dengan maksud untuk mendapatkan 

informasi mengenai objek, wilayah, atau fenomena tersebut (Lillesand dan Kiefer, 

1990). Menurut Ester dalam Sutanto (1980: 11) interpretasi citra merupakan 

perbuatan mengkaji citra dengan maksud mengenali obyek-obyek sebenarnya dan 

menilai arti pentingnya.  

  Prinsip pengenalan obyek pada citra mendasarkan atas penyidikan 

karakteristiknya, karakteristik pada citra yang tergambar pada citra dan digunakan 

untuk mengenali obyek disebut unsur interpretasi citra. Sutanto (1992:122) 

menyebutkan  unsur interpretasi citra terdiri dari : Rona atau warna, Bentuk, Ukuran,  

Tekstur, Pola, Bayangan, Situs, dan Asosiasi  

 

PEMBAHASAN 

A. Pembuatan Media Pembelajaran Geografi  

 Pembuatan media pembelajaran dalam penelitian, menggunakan berbagai 

jenis citra penginderaan jauh, yaitu foto udara pankromatik, foto udara inframerah, 

citra satelit Ikonos, dan citra Landsat. Dari media berbagai jenis citra penginderaan 

jauh tersebut, diharapkan siswa dapat lebih memahami konsep penginderaan jauh, 

dan dapat memanfaatkan data pengnderaan jauh sebagai sumber data utama untuk 

analisis spasial dalam kajian Geografi. Citra penginderaan jauh merupakan gambaran 

berbagai kenampakan atau fenomena geografi, sehingga dari citra penginderaan jauh 

dapat disadap/ diekstrak berbagai informasi. Penyadapan data/informasi 

penginderaan jauh, dilakukan melalui kegiatan interpretasi citra. Berikut ini berbagai 

media pembelajaran Geografi dari foto udara dan citra satelit :  
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Gambar 1 . Media FU Pakromatik Berwarna Sebagian Yogyakarta dan Cilacap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Gambar  2  . Media Foto Udara Inframerah Berwarna Sekitar Parangtritis 
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Gambar  3  . Media Foto Udara Inframerah Berwarna Bantul bagian Selatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5  . Media Citra IKONOS Kecamatan Jaten 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar   4 . Media Citra IKONOS Kalurahan Pucangsawit – Kec. Jebres 
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a. Media Foto udara pankromatik berwarna 

Foto udara pankromatik mempunyai beberapa kelebihan sebagai berikut: 

kesan rona obyek serupa dengan kesan mata yang memandang obyek asli,  karena 

kepekaan film sama dengan kepekaan mata manusia. Resolusi spasialnya halus. 

Resolusi spasial yang halus memungkinkan pengenalan obyek yang berukuran kecil, 

kehalusan ini disebabkan tenaga foton atau tenaga kuantum yang besar pada panjang 

gelombang yang digunakan. Stabilitas dimensionalnya tinggi karena digunakannya 

kamera metrik (Colwell dan Lo (1976) dalam Sutanto:1987).  

Dengan karakteristik dan kelebihan yang dimilikinya, maka media 

pembelajaran foto udara pankromatik sangat bermanfaat dan pembuatannya relatif 

mudah. Obyek yang tergambar pada foto udara sama persis dengan kenampakan 

Gambar  6  . Media Citra Landsat Jawa Tengah Bagian Utara (Lipatan Kendeng) 

Gambar  7  . Media Citra Landsat Puncak Merapi) 
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aslinya di lapangan, sehingga sangat membantu dalam interpretasi obyek, bahkan 

untuk orang awam sekalipun. Resolusi spasial yang dimiliki foto udara pankromatik 

berwarna juga cukup tinggi, hal tersebut disebabkan karena foto udara pankromatik 

direkam dengan kamera dan menggunakan wahana pesawat terbang dengan  

ketinggian yang tidak terlalu tinggi, sehingga menghasilkan foto dengan skala besar. 

Pada foto udara skala besar, obyek tergambar secara rinci, sehingga pengenalan 

antara satu obyek dengan obyek lain dapat dilakukan  dengan mudah. Dengan 

demikian penggunaan foto udara pankromatik berwarna sebagai media pembelajaran 

akan dapat membantu siswa dalam penyadapan informasi dan fenomena geografi 

yang diperlukan dalam  analisis spasial untuk kajian geografi. Tingkatan informasi 

yang dapat disadap dari foto udara pankromatik berwarna yang digunakan sebagai 

media pembelajaran adalah tingkat rinci. 

b.  Media Foto udara Inframerah berwarna 

Foto udara Inframerah direkam menggunakan panjang gelombang 0, 7 – 0, 9 

m, dan merupakan foto udara Inframerah pantulan. Dengan karakteristik dan 

kelebihan yang dimilikinya, maka media pembelajaran foto udara inframerah 

berwarna sangat bermanfaat dan pembuatannya relatif mudah. Pada foto udara 

inframerah berwarna disebut juga foto udara warna semu (false colour), karena 

warna obyek yang tergambar pada foto udara tersrbut tidak sama dengan warna asli 

obyek di lapangan. Pada foto udara tersebut, vegetasi nampak dengan warna merah, 

sehingga karakteristik tersebut menjadi kunci peneganalan obyek pada foto udara 

inframerah. Berdasar karakteristik tersebut, foto udara inframerah berwarna bayak 

dimanfaatkan untuk kajian/ identifikasi penggunaan lahan kota. 

Resolusi spasial yang dimiliki foto udara inframerah berwarna juga cukup 

tinggi, hal tersebut disebabkan karena foto udara inframerah direkam dengan kamera 

dan menggunakan wahana pesawat terbang dengan  ketinggian yang tidak terlalu 

tinggi, sehingga menghasilkan foto dengan skala besar. Pada foto udara skala besar, 

obyek tergambar secara rinci, sehingga pengenalan antara satu obyek dengan obyek 

lain dapat dilakukan  dengan mudah. Dengan demikian penggunaan foto udara 

inframerah berwarna sebagai media pembelajaran akan dapat membantu siswa dalam 

penyadapan informasi dan fenomena geografi yang diperlukan dalam  analisis spasial 
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untuk kajian geografi. Tingkatan informasi yang didapat dari foto udara inframerah 

berwarna yang digunakan sebagai media pembelajaran adalah tingkat rinci. 

c. Media Citra IKONOS 

 Citra IKONOS mempunyai resolusi spasial 1 meter, dengan demikian 

informasi yang digambarkan pada citra IKONOS cukup detil. Setiap obyek yang 

berukuran 1 meter persegi di lapangan, akan tergambar pada citra IKONOS. Selain 

resolusi spasial yang cukup tinggi, resolusi spektral citra IKONOS juga cukup baik, 

karena citra tersebut merupakan citra multispektral.  

 Dengan karakteristik dan kelebihan yang dimiliki oleh citra IKONOS 

tersebut, maka media pembelajaran foto udara inframerah berwarna sangat 

bermanfaat dan pembuatannya relatif mudah.  obyek tergambar secara rinci, 

sehingga pengenalan antara satu obyek dengan obyek lain dapat dilakukan  dengan 

mudah. Dengan resolusi spektral dan resolusi spasial yang cukup tinggi, maka 

penggunaan citra IKONOS sebagai media pembelajaran akan dapat membantu siswa 

dalam penyadapan informasi dan fenomena geografi yang diperlukan dalam  analisis 

spasial untuk kajian geografi. Tingkatan informasi yang dapat disadap dari citra 

IKONOS yang digunakan sebagai media pembelajaran adalah tingkat sangat rinci. 

d. Media Citra Landsat 

 Citra Landsat yang digunakan sebagai media pembelajaran adalah citra 

Landsat 7 ETM+ yang mempunyai resolusi spasial 30 meter. Citra Landsat 7 ETM+ 

merupakan citra multispektral dengan 8 saluran, dengan demikian citra tersebut 

mempunyai  resolusi spektral yang cukup tinggi. Resolusi spasial citra Landsat 

adalah rendah (30 meter x 30 meter), dengan demikian informasi yang digambarkan 

pada citra Landsat kurang rinci, sehingga citra tersebut hanya cocok untuk kajian 

yang bersifat regional. Namun salah satu kelebihan citra Landsat adalah pada 

cakupan daerahnya yang cukup luas, yaitu 185 Km x 185 Km. Dibandingkan dengan 

citra IKONOS, foto udara pankromatik berwarna, dan foto udara inframerah 

berwarna, interpretasi dan pengenalan obyek penggunaan citra Landsat untuk media 

pembelajaran relatif lebih sulit. Landsat sebagai media pembelajaran ini sangat tepat 

dan dapat membantu siswa dalam penyadapan informasi dan fenomena geografi 

yang diperlukan dalam  analisis spasial untuk kajian geografi pada skala regional 

(skala tinjau). 
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B. Pemanfaatan Media Pembelajaran 

Hasil pembuatan media pembelajaran dari foto udara dan citra satelit 

selanjutnya dimanfaatkan/ digunakan untuk rekonstruksi pembelajaran Geografi di 

SMA pada Kompetensi dasar “Menjelaskan Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh”. 

Untuk mengetahui pemanfaatan penggunaan media pembelajaran tersebut, dilakukan 

pengamatan terhadap keaktifan siswa dan tanggapan siswa pada saat pembelajaran 

dengan menggunakan media dari foto udara dan citra. Hal tersebut berdasarkan 

alasan, penggunaan media pembelajaran yang baik akan dapat meningkatkan 

keaktifan dan ketertarikan siswa terhadap materi pembelajaran yang diberikan oleh 

guru, sehingga tujuan kompetensi dasar tertentu dapat tercapai, yang selanjutnya 

diharapkan dapat meningkatkan prestasi siswa. Untuk pengamatan keaktifan siswa, 

digunakan lembar observasi, dan pengamatan dilakukan oleh peneliti.. Selain 

pengamatan terhadap keaktifan siswa, juga dilakukan penilaian bagaimana tanggapan 

siswa tentang ketertarikannya terhadap materi pembelajaran serta kemudahan dalam 

memahami materi pelajaran dikaitkan dengan media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru. Untuk mengetahui tanggapan siswa, digunakan angket. Untuk pengamatan 

keaktifan siswa, dibedakan menjadi 2 yaitu siswa yang aktif dan siswa tidak aktif.  

a.    Kriteria aktif, adalah :  

1. Siswa yang memperhatikan penjelasan guru (Visual activities) 

2. Siswa yang mengajukan pertanyaan (Oral activities) 

3. Siswa yang mencatat (Writing Activities) 

4. Siswa yang menjawab pertanyaan (Mental Activities) 

5. Siswa yang menjawab/mengerjakan dengan baik (Emotional activities) 

b.    Kriteria tidak aktif, adalah :  

1. Siswa yang ramai (mengganggu teman, bermain, bersendau gurau) 

(Emotional Activities) 

2. Siswa yang hanya diam saja, melamun maupun tidur  (Emotional Activities) 

3. Siswa yang mengerjakan soal dengan bertanya teman (Emotional activities ) 

Tabel berikut menyajikan hasil pengamatan keaktifan dan tanggapan siswa 

terhadap penggunaan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Sebagai uji 

coba peggunaan media pembelajaran adalah siswa Kelas XII IPS-1 yang terdiri dari 

20 siswa 
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Tabel 1. Keaktifan  Siswa 

Aktivitas Siswa Media yang digunakan Guru 

  

Citra 

Pan 

Citra 

IKONOS 

Citra 

IM 

Citra 

LANDSAT 
Rata-

rata 

% 

Siswa Aktif       

1. Siswa yang memperhatikan 

penjelasan guru (Visual 

activities) 

18 17 20 19 19 92,5 

2. Siswa yang mengajukan 

pertanyaan (Oral activities) 

5 3 4 4 4 20 

3. Siswa yang mencatat (Writing 

Activities) 

15 8 15 6 11 55 

4. Siswa yang menjawab 

pertanyaan (Mental Activities) 

9 10 7 10 9 45 

5. Siswa yang menjawab 

pertanyaan dengan baik 

(mengerjakan sendiri)  

(Emotional activities) 

7 6 6 8 7 33,75 

Siswa Tidak Aktif 
    

  

1. Siswa yang ramai (mengganggu 

teman, bermain, bersendau 

gurau) (Emotional Activities) 

3 4 4 4 4 18,75 

2. Siswa yang hanya diam saja, 

melamun maupun tidur  

(Emotional Activities) 

2 3 2 2 2 11,25 

3. Siswa yang menjawab 

pertanyaan dengan bertanya 

kepada teman (Emotional 

activities)  

4 2 2 1 2 11,25 

 

Tabel 2. Tanggapan Siswa Terhadap Media Pembelajaran 

Uraian 

 

Tanggapan Siswa 

 Jumlah % 

1. Ketertarikan siswa terhadap 

media pembelajaran (citra PJ) 

yang digunakan guru 

a. Sangat Menarik 8 40 

b. Menarik 11 55 

c. Kurang Menarik 0 0 

2. Kemudahan siswa dalam 

memahami materi yang 

diberikan guru dengan 

menggunakan media 

pembelajaran (citra PJ) 

a. Sangat mempermudah 9 45 

b. Mempermudah 11 55 

c. Kurang Mempermudah 0 0 

3. Ketertarikan siswa terhadap 

materi yang diberikan guru 

dengan menggunakan media 

pembelajaran (citra PJ)  

a. Sangat tertarik 8 40 

b. Tertarik 12 60 

c. Kurang tertarik 0 0 

 

Berdasarkan hasil  analisis dapat diketahui bahwa sebagian besar (55%) siswa 

tertarik terhadap media pembelajaran (citra penginderaan jauh) yang digunakan oleh 
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guru, dan 45% siswa sangat tertarik  terhadap media pembelajaran (citra PJ) yang 

digunakan oleh guru. Dalam hal kemudahan siswa dalam memahami materi yang 

diberikan guru dengan menggunakan media pembelajaran (citra penginderaan jauh), 

sebagian besar (55%) siswa berpendapat mudah, dan 45% menyatakan sangat 

mempermudah. Siswa sebagian besar (60%) juga menyatakan tertarik terhadap 

materi yang diberikan guru dengan menggunakan media pembelajaran (citra 

penginderaan jauh), dan 40% menyatakan sangat tertarik terhadap materi yang 

diberikan guru dengan menggunakan media pembelajaran (citra penginderaan jauh). 

Dengan demikian, penggunaan media pembelajaran (citra penginderaan jauh) 

membuat siswa menjadi tertarik dan sangat tertarik terhadap media pembelajaran 

yang digunakan oleh guru, siswa juga lebih mudah memahami materi yang 

dijelaskan guru, dan siswa menjadi tertarik – sangat tertarik terhadap materi yang 

dijelaskan guru . 

Berdasarkan penilaian keaktifan siswa, dapat diketahui dengan penggunaan 

media pembelajaran citra penginderaan jauh, siswa cukup aktif, hal tersebut 

ditunjukkan antara lain sebagian besar 92,5% siswa memperhatikan penjelasan guru, 

dan 55% siswa mencatat penjelasan guru, 45% siswa menjawab pertanyaan yang 

diajukan guru. Prosestase siswa yang termasuk kriteria tidak aktif (menggangu 

teman, tidur, melamun) relatif sangat sedikit (kurang dari 10%). Penggunaan media 

pembelajaran citra penginderaan jauh yang digunakan oleh guru dapat meningkatkan 

keaktifan siswa, diharapkan dengan keaktifan siswa ini tujuan kompetensi dasar 

dapat tercapai.  

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Foto udara (pankromatik berwarna dan inframerah berwarna) dan citra satelit (citra 

IKONOS dan citra satelit Landsat) dapat dimanfaatkan untuk pembuatan media 

pembelajaran Geografi di SMA kelas XII semester 1 untuk menjelaskan 

kompetensi dasar “Menjelaskan Pemanfaatan Citra Penginderaan Jauh”. Hal 

tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut : (a). Foto udara 

Pankromatik berwarna memiliki kelebihan: kesan rona obyek serupa dengan 
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kesan mata yang memandang obyek asli, resolusi spasial cukup tinggi,  sehingga 

pengenalan obyek dapat dilakukan  dengan mudah karena obyek tergambar 

secara rinci. Foto udara Inframerah berwarna memiliki kelebihan antara lain : 

pantulan vegetasi bersifat unik, resolusi spasial cukup tinggi, sehingga 

pengenalan obyek dapat dilakukan  dengan mudah karena obyek tergambar 

secara rinci.  

Citra Satalit IKONOS mempunyai mempunyai resolusi spasial cukup tinggi dan 

resolusi temporal yang baik,  obyek terekam dengan sangat rinci Dengan 

demikian penggunaan foto udara pankromatik berwarna, foto udara inframerah 

berwarna dan citra IKONOS sebagai media pembelajaran akan dapat membantu 

siswa dalam penyadapan informasi dan fenomena geografi yang diperlukan 

dalam  analisis spasial untuk kajian geografi.  (2). Resolusi spasial citra Landsat 

yang cukup rendah (30 meter), namun cakupan daerahnya luas (185 Km x 185 

Km), menyajikan informasi kurang rinci (global), sehingga penggunaan citra 

Landsat sebagai media pembelajaran akan sesuai untuk kajian yang bersifat 

regional. 

2. Pemanfaatan media pembelajaran dari foto udara dan citra satelit untuk 

menjelaskan kompetenasi dasar “Menjelaskan Pemanfaatan Citra Penginderaan 

Jauh” di SMA kelas XII, ternyata menyebabkan tingginya keaktifan  siswa dan 

menambah ketertarikan dan kejelasan siswa dalam memahami materi. 

 

B. Saran 

1. Mengingat masih banyaknya berbagai jenis citra penginderaan jauh, maka perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut untuk pembuatan media pembelajaran dengan 

menggunakan citra penginderaan jauh yang lain 

2. Perlunya pembuatan media pembelajaran menggunakan berbagai citra 

penginderaan jauh untuk menjelaskan kompetensi dasar lain dalam pembelajaran 

Geografi  

3. Mengingat pentingnya media pembelajaran dalam  menunjang keberhasilan proses 

pembelajaran di sekolah, hendaknya setiap guru mata pelajaran Geografi selalu 

menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan kompetensi dasar 

tertentu yang ingin dicapai  dalam proses pembelajaran di sekolah. 



   | 94 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

DAFTAR PUSTAKA 

Kieffer, and Lillesand. 1997. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Jogjakarta: Gadjah 

Mada University Press. 

Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional. 2003 . Teknologi Penginderaan Jauh Dalam 

Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan . Jakarta : Pusat Pengembangan 

Pemanfaatan  dan Tehnologi Penginderaan Jauh. 

Muryani, CH. 2009. Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran Geografi di SMA. FKIP 

Universitas Sebelas Maret. Surakarta (Laporan Penelitian) 

Paine, David. 1992. Fotografi Udara dan Penafsiran Citra Untuk Pengelolaan Sumberdaya. 

Jogjakarta: Gadjah Mada University Press. 

Riandari, Henny . 2007 . Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMA dan MA 

. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Solo 

Sutanto. 1992. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra Jilid 1. Jogjakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

______. 1994. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra Jilid 2. Jogjakarta: Gadjah Mada 

University Press. 

Utomowati, Rahning. 2000. Persepsi Siswa Terhadap Bentuk Pulau Jawa (Analisis 

Kartografis Peta Mental). Laporan Penelitian. Surakarta : UNS 

Utomowati, Rahning. 2006. Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis 

Untuk Media Pengajaran Geografi Bagi Guru- Guru SMP dan SMA Di Kabupaten 

Stagen. Laporan Penelitian. Surakarta : UNS 

http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/artikel38.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-smartschool.com/sptPendidikan/artikel38.asp


   | 95 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

NILAI-NILAI KARAKTER GEOGRAFI DAN MODEL PEMBELAJARAN 

UNTUK PENGUATANNYA  

 
Budi Handoyo 

Universitas Negeri Malang 

 

 

INTISARI 

Refleksi kehidupan masyarakat dalam satu dasa warsa terakhir menunjukkan 

kemerosatan moral yang mendalam. Kemerosoton moral itu menguatkan pentingnya 

pendidikan karakter. Hasil telaah  terhadap mata pelajaran geografi menunjukkan: 

pertama,  ada 7 nilai karakter, yaitu berpenga-tahuan, cerdas dan kreatif, tanggung 

jawab dan arif, peduli sosial dan budaya, berpikir terbuka dan toleran, proaktif 

perubahan, dan berkomunikasi baik. Kedua, pembelajaran yang dapat digunakan 

berupa model Pembelajaran Geografi untuk Penguatan Karakter (PGPK) yang terdiri 

atas 8 langkah, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran; safety moment; observasi; 

komunikasi dan konfirmasi; elaborasi; diskusi; tindakan; dan kesimpulan, refeksi dan 

tindak lanjut. Ketiga, nilai-nilai karakter yang terintegrasi RPP harus dipilih secara 

selektif dengan mengacu KD dan Indikatornya.     

 

Kata Kunci: Model Pgpk, Nilai Karakter, RPP 

 

PENDAHULUAN 

Penguatan pembangunan karakter bangsa semakin disadari sejak beberapa 

tahun terakhir oleh pemerintah sebagai pemangku pendidikan nasional 

(Mangunsong, 2010; Nuh, 2011). Kesadaran itu tumbuh karena keprihatinan  

terhadap kemerosotan moral secara masif terjadi dimasyarakat, terutama dikalangan 

remaja dan anak-anak, seperti korupsi, kekerasan, perkelaian massal, perusakan 

lingkungan, pornografi hingga contek masal. Kemerosotan moral tersebut dirasakan 

demikian mengganggu dan mengkawatirkan bagi masa depan bangsa.  

Karakter merupakan cara berpikir dan berperilaku seseorang yang khas untuk 

hidup dan bekerjasama dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. 

Individu yang berkarakter bisa membuat keputusan dan siap memper-

tanggungjawabkan keputusan yang dibuatnya (Suyanto, 2010). Karakter juga berarti 

nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan  Tuhan Yang Maha Esa, diri 

sendiri, sesama manusia, lingkungan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, 

perasaan, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum dan tata 

karma, budaya dan adat istiadat (Sudrajat, 2010).  
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Mengacu pada konsep tersebut, terdapat sembilan pilar karakter nilai-nilai 

luhur universal, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaan-Nya, kemandirian dan 

tanggung jawab, kejujuran/amanah, diplomatis, hormat dan santun,  dermawan, suka 

tolong-menolong dan gotong royong/kerjasama, percaya diri dan pekerja keras, 

kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan 

kesatuan. Sementara itu, Kementrian Pendidikan Indonesia (2010) mengela-borasi 18 

nilai karakter bangsa yang perlu ditumbuhkembangkan di sekolah, yaitu relegius, 

jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, 

semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersa-habat/komunikatif, 

cinta damai,  gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab.   

Sekolah efektif memiliki sistem pembelajaran yang mampu menumbuh-

kembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik. Dalam kaitan itu, secara 

nasional telah ditetapkan  Standar Proses Pembelajaran yang berlaku bagi semua 

guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Dalam standar ter-sebut 

disebutkan, bahwa dalam pembelajaran disyaratkan mengacu pada delapan hal 

pokok, yaitu pembelajaran yang inspiratif, interaktif, menantang, menyenang-kan, 

memotivasi, membangun prakarsa, kreativitas dan kemandirian (Lampiran 

Permendiknas, 2007).  

Kualitas pembelajaran yang demikian akan mendorong peserta didik 

memahami nilai-nilai inti dengan mempelajari dan mendiskusikannya, mengamati 

perilaku model dan mempraktekkan pemecahan masalah yang melibatkan nilai-nilai 

karakter. Peserta didik belajar peduli terhadap nilai-nilai inti dengan 

mengembangkan keteram-pilan empati, membentuk hubungan yang penuh perhatian, 

membantu menciptakan komunitas bermoral, mendengar cerita ilustratif dan 

inspiratif, dan merefleksikan pengalaman hidup. Dalam konteks seperti itu, 

diperlukan pembelajaran yang dialogis antara guru dengan peserta didik, peserta 

didik dengan peserta didik, dan peserta didik dengan semua warga sekolah. Untuk 

pembelajaran di kelas dapat diterapkan pembelajaran kooperatif dengan memberikan 

penguatan pada kegiatan kelompok. 

Tujuan pembelajaran, kurikulum, dan sekaligus strateginya harus menga-

rahkan  ke penciptaan suasana yang  memberikan peluang pada peserta didik 

mengalami growth in learning. Pembelajaran perlu ditata agar menggairahkan  
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peserta didik untuk belajar. Pembelajaran tidak lagi dilihat sebagai  upaya 

menyiapkan anak untuk memasuki masa depan, tetapi sebagi suatu proses agar 

seseorang berhasil dalam hidup kapanpun, dimanapun, dan dalam sistuasi apapun. 

Dengan demikian, kinerja output dan outcomes pembelajaran akan menunjukkan 

kompetensi penge-tahuan yang luas dan ditopang oleh kecakapan hidup yang 

fungsional, seperti sikap beriman, demokratis, terampil, rasa hormat, peduli sosial 

dan lingkungan, dan sebagainya. Lulusan sekolah yang demikian tidak hanya  

berhasil dalam me-nyelesaikan ujian-ujian disekolah yang beragam, tetapi juga 

kompeten dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup keluarga, masyarakat dan 

negara.  

Sebaliknya, sistem pembelajaran yang tidak efektif dapat menimbulkan 

permasalahan psikologis. Kurikulum pendidikan terlalu berat--hanya cocok bagi 

sebagian kecil peserta didik, pendidik yang kurang kompeten dalam merancang dan 

mengimplementasi pembelajaran  akan menimbulkan masalah. Sebagian besar 

peserta didik mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan beban kuri-kulum, 

selain juga kesulitan dalam mengembangkan potensi lain yang terkait dengan  

potensi diri lainnya.  

Sistem pembelajaran di sekolah seperti itu dapat berpengaruh negatif 

terhadap usaha membangun karakter (Jawa Pos, 2011). Sebab, sejak dini anak-anak 

justru sudah ”diposisikan inferior” rasa percaya dirinya. Rasa tidak mampu yang 

berkepanjangan itu akan membentuk pribadi yang kurang percaya diri, dan 

menimbulkan stress berkepanjangan. Bagi remaja yang tidak mampu mengatasinya, 

mereka dapat mengalami penurunan kondisi psikis, fisiologis, dan sosial yang 

menimbulkan permasalahan bagi dirinya. Rasa tidak percaya diri, kegelisahan dan 

kecemasan, mudah tersinggung dan marah yang tak terkontrol hingga perkelaian, 

tawuran, mengkonsumsi alkohol dan obat-obat terlarang hingga terperangkap 

pornografi  dapat dialaminya. 

Pembelajaran geografi yang berlangsung dewasa ini belum mampu memenuhi 

tuntutan sebagaimana diuraikan. Pembelajaran masih cenderung ber-pusat pada 

materi, teoritis dan abstrak, berfokus di kelas dengan prosedur ketat, penggunaan  

media yang kurang, dan penilain dengan norma. Kondisi seperti itu terjadi karena 

banyak faktor, antara lain  kompetensi guru geografi yang  masih kurang dalam 
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mengembangkan strategi dan materi pembelajaran, memilih pendekatan, model dan 

esesmen pembelajaran (workshop MGMP Guru Geografi Kab Pasuruan, 2010; 

Purwanto, 2010). Selain itu, implementasi ”pembelajaran yang berkarakter” bukan 

menimbulkan rasa optimisme, melainkan sebaliknya, justru menimbulkan 

kekawatiran yang mendalam. Pasalnya, dalam praktek, implementasi pembelajaran 

yang berkarakter tersebut dapat menyebabkan kerancuan yang luar biasa antara 

tujuan utama dan pengiringnya. 

Keinginan untuk mendistribusikan nilai-nilai karakter berbangsa yang 

berjumlah 18 ke dalam komponen RPP, pada bagian membuka pelajaran, inti, 

maupun penutup akan menimbulkan kesuitan yang luar biasa bagi guru saat 

merancang RPP, melaksanakan, dan menilainya. Tugas-tugas profesional guru akan 

mengalami penambahan yang berlebihan (over loaded), sebagai akibat dari 

pengintegrasian tersebut. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan pembelajaran mata 

pelajaran geografi harus dipilih nilai-nilai karakter mana yang sesuai dengan latar 

keberadaan, tujuan dan ruang lingkupnya, model pembelajaran untuk 

mengimplemetasikannya, dan RPP yang realistik untuk diimplementasi-kan.  

Bertolak pada permasalahan tersebut, dirumuskan masalah sebagai berikut. (1) Nilai-

nilai karakter apakah yang terdapat dalam mata pelajaran Geografi? (2) Bagaimana 

model pembelajaran geografi yang dapat menguatkan nilai-nilai karakter mata 

pelajaran geografi  pada peserta didik? (3) Bagaimana pola RPP mata pelajaran 

geografi yang mengintegrasikan nilai-nilai karakternya?   

 

PEMBAHASAN 

A. Nilai-Nilai Karakter Mata Pelajaran Geografi  

Sesuai dengan permasalahan, ada tiga hasil telaah yang disajikan dalam 

bahasan ini, yaitu: pertama, nilai-nilai karakter mata pelajaran geografi.  Untuk 

menelaah nilai-nilai karakter  mata pelajaran geografi, perlu dilihat latar kebera-daan 

mata pelajaran geografi (Permendiknas, No. 22/1986) yang menyebutkan bahwa:  

”(1) bidang kajian geografi meliputi bumi, aspek dan proses yang 

membentuknya, hubungan kausal dan spasial manusia dengan lingkungan, 

serta interaksi manusia dengan tempat. (2) ... Peserta didik didorong untuk 

memahami aspek dan proses fisik yang mem-bentuk pola muka bumi, 

karakteristik dan persebaran spasial ekologis di permukaan bumi. ... peserta 
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didik dimotivasi secara aktif dan kreatif untuk menelaah bahwa kebudayaan 

dan penga-laman  mempengaruhi persepsi manusia  tentang tempat dan 

wilayah. (3) ... membangun kemampuan peserta didik untuk bersi-kap, 

bertindak cerdas, arif, dan bertanggungjawab dalam mengha-dapi masalah 

sosial, ekonomi, dan ekologis”. 

  

Dalam Standar Isi tersebut juga disebutkan, bahwa tujuan tujuan mata 

pelajaran geografi adalah:  

”(1) Memahami pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta proses yang 

berkaitan. (2) Menguasai keterampilan dasar … memperoleh data dan 

informasi, mengkomunikasikan dan mene-rapkan pengetahuan geografi. (3) 

Menampilkan perilaku peduli ter-hadap lingkungan hidup dan memanfaatkan 

sumber daya alam secara arif serta memiliki toleransi terhadap keragaman 

budaya masyarakat”.  

 

Latar keberadaan dan tujuan mata pelajaran geografi tersebut, menun-jukkan 

orientasi pembelajaran geografi tidak hanya mencakup aspek kognitif,  berupa 

pengetahuan peserta didik tentang pola spasial, lingkungan dan kewilayahan serta 

proses yang berkaitan,  tetapi juga mencakup aspek psikomo-torik yang berupa 

keterampilan untuk memperoleh, mengkomunikasikan, dan menerapkan pengetahuan 

yang diperolehnya, serta  cakupan aspek afektif yang berupa kepedulian pada 

lingkungan dan toleransi terhadap keragaman budaya tempat peserta didik berada. 

Jika dielaborasi, latar keberadaan dan tujuan mata pelajaran geografi tersebut 

terkandung sejumlah nilai  karakter yang baik untuk ditumbuhkembang-kan pada diri 

peserta didik. Nilai-nilai karakter tersebut antara lain: 

(1) berpengetahuan (knowledgable)  

(2) cerdas dan kreatif (intelligence and creative) 

(3) tanggung jawab dan arif (responsibility and wisdom) 

(4) peduli sosial dan budaya (social and  cultural  care) 

(5) berpikir terbuka dan toleran (open minded and tolerance) 

(6) pro aktif perubahan (proactive) 

(7) berkumunikasi baik  (well communication) 

Nilai-nilai karakter geografi tersebut sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dewasa ini yang hidup di abad 21 yang global (globalization era). 

Kehidupan di abad global ini ditandai oleh perubahan yang cepat, sullit dipre-diksi, 

dan kompetitif. Oleh karena itu, kompetensi yang harus disiapkan peserta didik tidak 
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hanya cerdas secara IQ, tetapi lebih penting dari itu, cerdas secara emosional, 

spiritual dan kegigihan. Selain itu, seseorang juga perlu cerdas  secara sosial, dalam 

bentuk kompetensi komunikasi yang baik (well communication). Nilai-nilai karakter 

geografi, seperti knowledgable, intelligence and creative, responsibility and wisdom, 

well communication, dan proactive, social and  cultural  care, dan open minded and 

tolerance sangat cocok untuk member-dayakan (empowering) peserta didik dalam 

kehidupan mereka sehari hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakatsaat 

ini maupun dimasa depan.  

 

B. Model Pembelajaran Untuk Penguatan Karakter Geografi    

  Untuk mengembangkan model pembelajaran geografi yang dapat 

mengintegrasikan nilai-nilai karakter, diperlukan telaah faktor tujuan dan  

kompetensi mata pelajaran geografi; karakteristik peserta didik dan pendekatan 

pembelajaran yang bercorak aktif, kooperatif, dan kontekstual dengan menekankan 

pada aspek spasial. Interaksi faktor-faktor pembelajaran tersebut dapat menghasilkan 

model Pembelajaran Geografi untuk Penguatan nilai Karakter (PGPK) berikut.  

(1) Menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara 

operasional dan disampaikan pada pembukaan pembelajaran. Contoh salah satu 

tujuan pembelajaran  mendiskripsikan Central Bussines Distrik (CBD) Kota 

Malang.  

(2) Melakukan safety moment yang berupa pesan keselamatan. Peserta didik diajak 

untuk memastikan keselamatan sebelum memulai kegiatan observasi. Misalnya 

memastikan keselamatan berkendaraan (mengecek Helm, SIM, STNK, REM, 

Bahan Bakar), tidak SMS sambil bermotor dan berjalan, bermotor sesuai dengan 

peraturan lalu lintas, dan parkir dengan benar. 

(3) Melakukan observasi. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi atau 

data tentang pusat kota alun-alun Malang.  

(4) Komunikasikan dan konfirmasi. Informasi atau data hasil observasi 

dikomunikasikan oleh salah satu wakil kelompok, dan dikonfirmasi oleh 

kelompok yang lain, serta guru.   

(5) Mengelaborasi pegetahuan. Untuk memperluas dan mendalami pengetahuan 

tentang pencemaran air sungai, peserta didik perlu memperluas wawasannya 
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dengan membaca buku, artikel atau melakukan wawancara dan mendengar media 

elektronik tentang permasalahan kota.  

(6)  Mendiskusikan permasalahan.    

      Berdasarkan data yang telah tekumpul, bahan-bahan yang telah dibaca, peserta 

didik mendiskusikan permasalahan kota. Misalnya permasalahan yang 

disiskusikan adalah  ”bagaimana penataan pusat kota?” Dari diskusi ini 

diharapkan akan teridentifikasi dengan baik permasalahan penataan pusat dan 

solusi tindakan yang dapat dilakukan.  

 (7) Melakukan tindakan. Berdasarkan solusi hasil diskusi terhadap permasalahan 

dapat diambil satu atau beberapa solusi praktis untuk diwujudkan dalam tin-

dakan sebagai bentuk kepedulian lingkungan.  

(8) Menyimpulkan,  refleksi dan tindak lanjut. Setelah ke tujuh  langkah pembe-

lajaran dilakukan, langkah terakhir berupa kesimpulan, refleksi dan tindak lanjut. 

Kesimpulan dilakukan menyatukan antara hasil observasi, elaborasi, 

permasalahan, dan tindakan. Refleksi dilakukan dengan menanyakan kepada 

peserta didik “bagaimana perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran?” dan 

juga menanyakan rencana tindak lanjut masing-masing peserta didik.  

Model pembelajaran tersebut memiliki sejumlah keunggulan.  Setidaknya ada 

6 keunggulan: (1) bertitik tolak dari realita yang kontekstual. (2) mengaktifkan 

berfikir tingkat tinggi dan bekerja mandiri. (3) mengembangkan berfikir kreatif, (4) 

mengembangkan kebiasaan berbagi pengetahuan /pengala-man. (5) membangun 

sikap reflektif untuk perbaikan secara terus menerus. (6) membiasakan bekerja dalam 

tim. Keenam keunggulan PGPK tersebut muncul, karena PGPK ditopang oleh  empat 

pendekatan pembelajaran. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan 

pembelajaran holistik, pendekatan pembelajaran kontekstual, pendekatan 

pembelajaran aktif, dan pendekatan pem-belajaran kooperatif. Keempat pendekatan 

tersebut saling berinteraksi menguatkan model PGPK.     

PGPK menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran holistik (Holistic Learnig). 

Prinsip pembelajaran holistik adalah knowing the good, feeling the good, dan acting 

the good. Knowing the good berupa transfer  pengetahuan (kognitif) yang baik. 

Setelah knowing the good harus ditumbuhkan feeling and loving the good, yakni 

bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi penggerak yang bisa 
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membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan sehingga tumbuh 

kesadaran mau melakukan perilaku kebajikan, karena kecin-taannya pada perilaku 

kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good yang 

berupa tindakan-tindakan nyata untuk dibiasakan dalam aktivitas sehari-hari. 

PGPK menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kontekstual (contextual 

learning). Prinsip pembelajaran kontekstual adalah membantu peserta didik 

mengaitkan isi materi pelajaran dengan keadaan dunia nyata, memotivasi peserta 

didik untuk meng-hubungkan pengetahuan yang diperoleh dan penerapannya dalam 

kehidupan peserta didik sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat dan 

sebagai tenaga kerja nantinya (US Depsartment of Education and the National 

School-to-Work Office, 2001). Prinsip pembelajaran kontekstual yang diterapkan 

dalam PBS antara lain (1) melibatkan peserta didik untuk mengamati/mengopservasi 

fenomena rea-litas kemunduran moral, seperti kekerasan fisik dan psikologis, SMS 

sambil naik motor yang mengabaikan keselamatan, pornografi dikalangan remaja. 

(2) memotivasi peserta didik melakukan tanya jawab dalam kegaiatan komunikasi 

dan konfirmasi. (3) membangun dan memperluas pengetahuan dengan membaca, 

diskusi, dan presentasi. (4) melibatkan peserta didik dalam diskusi untuk 

membangun komunitas belajar. (5) melakukan penilaian otentik. 

PGPK menerapkan konsep pembelajaran aktif (active learning). Konsep 

pembelajaran aktif yang digunakan dalam model ini adalah (1) mendorong  peserta 

didik bekerja untuk menemukan, memproses dan menerapkan informasi. (2) membe-

lajarkan peserta didik bekerja sama, bekerja secara tim,  membagi pekerjaan, dan 

membangun pandangan umum (Kinney, 2007 dalam Bogart, 2009; Silberman, 

2010). Penerapan pembelajaran aktif dalam PGPK, antara lain: (1) mendorong 

peserta didik melakukan obsevasi untuk mengumpulkan informasi kemerosotal 

moral, menganalisis informasi kemerosotal moral yang diperolehnya, dan menerap-

kannya secara individu atau berkelompok. (2) melibatkan peserta didik untuk bekerja 

secara tim dalam melakukan telaah terhadap informasi kemerosotan moral. (3) 

membangun perspektif baru melalui kegiatan diskusi /pembahasan masalah moral.     

PGPK menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif  (cooperative 

learning). Prinsip-prinsip pembelajaran kooperatif adalah (1) saling ketergan-tungan 

positif, (2) taggung jawab perseorangan, (3) tatap muka, (4) komunikasi antar 
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anggota, (5) evaluasi proses kelompok (Roger dan Johnson dalam  Lie, 2002; Slavin, 

2005; Kagan dalam Sutjipto, 2011). Prinsip pembelajaran koope-ratif yang 

diterapkan dalam PBS, antara lain (1) menciptakan interaksi antar peserta didik 

untuk menyelesaikan tugas bersama. (2) menguatkan tanggung jawab per-seorangan 

dalam kegiatan elaborasi pengetahuan.  (3) memfasilitasi peserta didik mela-kukan 

tatap muka dalam kelompok dan kelas untuk menelaah permasalahan kemerosoran 

moral. 4) melibatkan peserta didik mengkomunikasikan hasil pengama-tannya dalam 

kegiatan komunikasi dan konfirmasi. Dengan demikian, PGPK merupakan model 

pembelajaran baru dalam pembelajaran geografi untuk penguatan karakter peserta 

didik yang dikembangkan berlandaskan pembelajaran kontekstual, pembelajaran 

aktif, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran holistik.   

 

C. RPP Untuk Penguatan Nilai Karakter Geografi 

Rencana Pelaksanaan Pemblajaran yang mengintegrasikan nilai karakter. RPP 

sudah lazim disusun oleh guru, tetapi menyususun RPP yang mengintegrasikan nilai-

nilai karakater masih merupakan hal baru. Sebagai hal baru amat penting 

memperhatikan faktor dasar dan faktor pengembangan yang dituntut daripadanya. 

Faktor dasar berupa latar keberadaan mata pelajaran geografi, tujuan dan ruang 

lingkupnya, dan faktor-faktor pengembangan tersebut berupa kompetensi dasar dan 

indikator, serta tujuan pembelajaran mata pelajaran geografi. Kedua faktor tersebut 

menjadi ”sumber inspirasi” bagi guru untuk memilih nilai karakter yang akan 

disusun dalam RPP.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa:  

(1) Nilai-nilai karakter mata pelajaran geografi: berpengetahuan, cerdas dan krea-tif, 

tanggung jawab dan arif, peduli sosial dan budaya, berpikir terbuka dan toleran, 

pro aktif perubahan, dan berkomunikasi baik. Nilai-nilai tersebut sesuai dengan 

perkembangan zaman dan tugas pendidikan ke depan.  

(2) Model Pembelajaran Geografi untuk Penguatan Karater (PGPK) terdiri atas 8 

langkah: menyampaikan tujuan pembelajaran,  melakukan pesan keselama-tan; 

melakukan observasi; komunikasikan dan konfirmasi; mengelaborasi 
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pegetahuan; mendiskusikan permasalahan; melakukan tindakan; dan me-

nyimpulkan,  refleksi dan tindak lanjut. Secara  konseptual model ini sejalan 

dengan pembelajaran aktif, kreatif, dan kontekstual yang berbasis spasial.  

(3) Nilai-nilai yang diintegrasikan dalam RPP diambil secara selektif dengan 

mengacu pada kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran.  
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PERBEDAAN PEMBELAJARAN PROBLEM SOLVING DAN DIRECT 

INSTRUCTION UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN 

KEMAMPUAN MEMECAHKAN MASALAH GEOSPASIAL  

 
Endang Surjati dan Bagus Setiabudi Wiwoho 

Universitas Negeri Malang 

 

 

INTISARI 

Pendidikan di perguruan tinggi mempunyai dua tujuan utama, yaitu 

mempersiapkan kompetensi mahasiswa untuk profesional dalam menghadapi dunia 

kerja dan mengembangkan manusia yang literat ilmu dan teknologi. Kompetensi 

yang sesuai dan bekal ilmu pengetahuan dan tekologi yang memadai akan membantu 

mahasiswa dalam mengembangkan diri untuk hidup dalam masyarakat sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu 

dikembangkan pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. 

Penerapan strategi pembelajaran yang benar akan berdaya guna apabila disesuaikan 

dengan jenis materi dan karakteristik dari pembelajar. Selain itu pemilihan strategi 

pembelajaran dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran yang ingin 

tercapai. Tidak ada satu metode pembelajaran yang dapat diterapkan untuk semua 

jenis mata kuliah dan semua individu belajar. Pemahaman terhadap materi ajar 

berbeda tergantung pada tingkatan kognitif yang akan dicapai. Berdasarkan uraian 

tersebut maka penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui perbedaan 

pembelajaran problem solving dan Direct Instruction dalam meningkatkan hasil 

belajar dan  kemampuan memecahkan masalah geospasial dan (2) Untuk mengetahui 

tingkat signifikan perbedaan metode pembelajaran problem solving dan direct 

Instruction dalam meningkatkan kemampuan memecahkan masalah terkait dengan 

geospasial. 

Berdasarkan hasil analisa uji-t  menunjukkan antara Post problem solving dan 

Post Direct Instruction tidak ada perbedaan yang signifikan, karena F hitung lebih 

kecil dari F kritisnya. Nilai F hitung sebesar 2.021 dan signifikan pada level 0,162. 

Karena nilai Fhitung > Ftabel  maka dapat diambil keputusan untuk menerima H0 dan 

menolak H1, atau dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara pembelajaran problem solving yang dilaksanakan pada kelas eksperimen 

dengan pembelajaran direct instruction yang dilaksanakan pada kelas kontrol. 

 

Kata Kunci: Pembelajaran Problem Solving, Hasil Belajar, Memecahkan Masalah, 

Dan Geospasial 

 

PENDAHULUAN 

Pembelajaran diperguruan tinggi mengacu kepada pembelajaran yang 

kontekstual, heuristik dan konstruksional. Pembelajaran kontekstual 

mengembangkan kompetensi mahasiswa yang sesuai dengan tuntutan stake holders 

(masyarakat), sehingga pendidikan akan tetap eksis dalam memecahkan 
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permasalahan yang muncul dalam masyarakat.  Dengan pembelajaran kontekstual 

mahasiswa diharapkan dapat memperkuat, memperluas, dan menerapkan 

pengetahuan dan keterampilan akademisnya dalam berbagai kondisi di lingkungan 

perguruan tinggi maupun luar perguruan tinggi dalam rangka memecahkan 

permasalahan yang disimulasikan maupun permasalahan yang sesungguhnya. 

Pembelajaran heuristik merancang pembelajaran dari berbagai aspek  dari 

pembetukan sistem instruksional mengarah pada pengaktifan mahasiswa mencari dan 

menemukan sendiri fakta, prinsip dan konsep mengenai ilmu pengetahuan. 

Implemetasi dalam pembelajaran adalah metode penemuan dan inkuiri. Metode 

penemuan didasarkan pada anggapan, bahwa materi suatu bidang studi tidak saling 

lepas, tetapi ada kaitan antara materi-materi itu. Dengan metode ini akan dicari 

hubungan antar materi-materi yang sebelumnya belum diketahui oleh mahasiswa. 

Sedangkan metode inkuiri merupakan pembelajaran sesuai dengan metode ilmiah 

yang tidak terikat oleh waktu dan tidak ada ikatan bahwa suatu unit pelajaran dapat 

diselesaikan dalam waktu tertentu. Dengan pembelajaran yang kontekstual dan 

heuristik, maka dapat tercipta pembelajaran konstruksional yang merupakan 

paradigma baru pembelajaran menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

Prinsip pembelajaran bermakna adalah bahwa mahasiswa menemukan sendiri 

pengetahuan berdasarkan pengalaman dan strategi belajar dari mahasiswa itu sendiri. 

Belajar berdasarkan pengalaman akan dapat meningkatkan daya ingat yang 

selanjutnya juga  meningkatkan prestasi belajar. Peningkatan pretasi belajar 

merupakan dampak dari meningkatnya hasil belajar dan kompetensi mahasiswa. 

Selain karena pembelajaran yang bermakna, prestasi belajar juga ditentukan oleh 

faktor lingkungan belajar. Faktor lingkungan belajar yang berpengaruh dalam 

peningkatan prestasi belajar diantaranya adalah metode pembelajaran yang 

diterapkan. Implementasi suatu metode pembelajaran tergantung pada karakteristik 

mahasiswa, jenis mata kulah, media pembelajaran dan kompetensi dosen.  

Pada dasarnya pembelajaran adalah interaksi dan proses belajar untuk 

mengungkapkan ilmu pengetahuan oleh dosen dan mahasiswa yang menghasilkan 

suatu hasil belajar. Pernyataan tersebut mengisyaratan bahwa mahasiswa bukanlah 

berperan sebagai objek belajar, tetapi merupakan pebelajar aktif dan inovatif, 

sedangkan peran dosen dalam pembelajaran aktif adalah sebagai fasilitator. Prinsip 
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ini sesuai dengan paradigma pembelajaran ”student centered”, bahwa pembelajaran 

berpusat pada mahasiswa di mana peran aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran 

lebih ditingkatkan. Untuk mendukung paradigma pembelajaran “student centered”, 

maka proses pembelajaran yang perlu diterapkan dalam pembelajaran di perguruan 

tinggi harus dapat membangkitkan kreatifitas, motivasi, kepercayaan diri, 

kemandirian, dan kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di 

lingkungan sekitarnya. 

Pembelajaran di perguruan tinggi mempunyai dua tujuan, yaitu 

mempersiapkan mahasiswa untuk memasuki lapangan kerja dan mengembangkan 

pribadi mandiri yang literat ilmu dan teknologi. Tujuan tersebut akan membantu 

mahasiswa untuk mengembangkan diri hidup dalam masyarakat sesuai dengan 

perkembangan ilmu dan teknologi yang berlaku. Oleh karena itu perlu dipergunakan 

metode pembelajaran yang sesuai untuk satuan mata kuliah yang akan ditempuh oleh 

mahasiswa.  

Metode pembelajaran untuk mengaplikasikan pengetahuan beragam 

macamnya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan terhadap proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini mencoba untuk menggunaan metode problem 

solving dan direct instruction. Kedua metode ini akan diperbandingkan terhadap 

proses pembelajaran sistem informasi geografi. Mata kuliah sistem informasi 

geografi merupakan mata kuliah dengan karakteristik yang unik, karena dalam mata 

kuliah tersebut mahasiswa dituntut untuk mempunyai kompetensi pada taksonomi 

pada rana kognitif yang kompleks. Taksonomi rana  kognitif yang harus dicapai oleh 

mahasiswa sesuai dengan taksonomi rana kognitif yang disampaikan oleh Bloom. 

Taksonomi rana kognitif yang disampaikan oleh Bloom (dalam Winkel, 1987) 

meliputi knowledge, comprehension, aplication, analysis, synthesis, dan evaluation. 

Inti dalam proses pembelajaran adalah belajar para mahasiswa, tingkat 

kompetensi mahasiswa banyak dipengaruhi oleh pendekatan dan metode 

pembelajaran yang digunakan. Fungsi metode pembelajaran adalah untuk menyusun 

strategi pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dan tujuan 

pembelajaran tersebut. Pemilihan metode pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat 

dari materi yang akan diajarkan, jam pelajaran, tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran tersebut, lingkungan belajar, dan fasilitas penunjang yang tersedia. 



   | 108 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

Oleh karena itu pemilihan dalam metode pembelajaran merupakan faktor yang 

menentukan keberhasilan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

Metode pembelajaran dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran 

di kelas. Pemahaman mengenai metode pembelajaran akan membantu menghidupkan 

kelas sehingga pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Selain itu 

pembelajaran akan lebih bermakna apabila dosen mampu menciptakan kondisi 

belajar yang dapat membangun kreatifitas mahasiswa untuk menguasai ilmu 

pengetahuan (Sujana, 1991). 

Metode pembelajaran memecahkan masalah mempunyai taksonomi rana 

kognitif yang kompleks, sehingga dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis 

dan kemampuan mahasiswa memecahkan masalah secara kontekstual. Kualitas 

perkembangan kognitif juga bisa ditandai dengan kecakapan atau keterampilan untuk 

mengemukakan beberapa alernatif penyelesaian masalah secara simultan dan 

komprehensif yaitu dengan cara memilih tindakan yang tepat dan melaksanakan 

alternatif pemecahan masalah sesuai dengan kenyataan. 

Belajar memecahkan masalah (Problem Solving), pembelajaran ini menurut 

Gagne (dalam Sagala, 2008) merupakan tipe belajar yang paling kompleks, karena di 

dalamnya terkait tipe-tipe belajar yang lain, terutama penggunaan aturan-aturan yang 

ada disertai proses analisis dan penyimpulan. Hal ini sesuai dengan ranah kognitif 

yang terdapat dalam metode pembelajaran problem solving yaitu pengetahuan 

(Knowledge), pemahaman (Comprehension), penerapan (Aplication), analisis 

(Analisys), sintesis (Sintesa), dan evaluasi (Evaluation). 

Kegiatan belajar memecahkan masalah ini biasanya meliputi lima langkah 

yaitu (1) mengidentifikasi masalah; (2) merumuskan dan membatasi masalah; (3) 

menyusun pertanyaan-pertanyaan; (4) mengumpulkan data; dan (5) menganalisis dari 

sejumlah permasalahan (Trianto, 2007). Kelima tahapan di atas merupakan proses 

dalam memecahkan masalah yang harus  dikuasai oleh mahasiswa.  Keterampilan 

memecahkan masalah dapat diaplikasikan dalam memecahkan masalah-masalah 

spasial  dengan pendekatan geospasial. Untuk memecahkan masalah-masalah spasial 

langkah pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan identifikasi masalah yang 

ada. Setelah teridentifikas masalah kemudian merumuskan dan membatasi 

permasalahan yang ada yang dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan-
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pertanyaan. Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data-data yang relevan 

dengan permasalahan keruangan yang ada dan langkah terakhir adalah melakukan 

analisa dan evaluasi terhadap masalah tersebut. 

Kemampuan memecahkan masalah spasial merupakan keterampilan yang 

membutuhkan waktu dan perulangan yang cukup. Keterampilan yang 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah sama dengan keterampilan 

untuk meningkatkan daya pikir dan memperkuat otot. Artinya, bahwa semakin 

mahasiswa terbiasa belajar dalam menyelesaikan masalah keruangan dalam proses 

pembelajaran, maka mahasiswa akan semakin terbiasa dan mudah dalam 

memecahkan masalah-masalah spasial dengan menggunakan pendekatan 

geogspasial. Hal ini terjadi karena mahasiswa sudah terbiasa dengan langkah-

langkah memecahkan masalah dalam proses memecahkan masalah spasial. 

Kemampuan memecahkan masalah spasial semakin meningkat, akan memberikan 

dampak positif bahwa hasil belajarnya akan meningkat dan konsekunsi logisnya 

adalah bahwa prestasi mahasiswa akan meningkat pula. 

Seperti juga adanya langit dan bumi, siang dan malam, serta laki-laki dan 

perempuan, di balik kelebihan yang didapatkan dari pembelajaran problem solving 

ini juga terdapat adanya kekurangan.  Kekurangan ini bukan berarti bahwa 

pembelajaran problem solving tidak memberikan implikasi yang benar, tetapi ada 

beberapa persyaratan yang cukup sulit untuk dipenuhi apabila pembelajaran problem 

solving ini diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Kenyataan di lapangan 

yang menjadi kekurangan dari pembelajaran problem solving ini diantaranya: (1) 

tidak semua mahasiswa dapat mengikuti dengan tuntas proses pembelajaran, (2) 

kompetensi dosen yang kurang mendukung, (3) kemampuan awal mahasiswa, dan 

(4) media pembelajaran yang kurang mendukung. 

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran problem solving 

tersebut, peneliti ingin memperbandingkan pembelajaran problem solving dengan 

direct instruction. Metode pembelajaran direct instruction dapat diterapkan apabila: 

(1) kemampuan awal mahasiswa kurang, (2) pemahaman mahasiswa terhadap materi 

kurang atau bahkan belum ada, (3) media pembelajaran tidak mendukung,  dan  (4) 

terikat oleh waktu. Pembelajaran direct instruction mempunyai kekurangan pada 

taksonomi rana kognitif yang hanya pada knowledge dan comprehension. 
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Masalah-masalah yang berkaitan dengan spasial perlu untuk dipecahkan 

sendiri oleh mahasiswa geografi untuk mengatasi permasalahan dunia nyata dengan 

menggunakan pendekatan geospasial. Permasalahan yang terkait dengan spasial 

merupakan permasalahan yang sangat komplek. Meskipun demikian metode 

pemecahan masalah dalam suatu wilayah masih memungkinkan untuk 

digeneralisasikan terhadap wilayah yang lain, sehingga beberapa strategi tahapan 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan spasial dapat membantu mahasiswa 

untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual yang lain. 

Sistem informasi geografi merupakan suatu sistem untuk mengumpulkan, 

mengelola, memanipulasi, dan menganalisis data yang bereferensi geografi, oleh 

karena itu dengan mengintegrasikan pengetahuan geografi, prosedur sistem informasi 

geografi dan kemampuan menyelesaikan, masalah-masalah spasial, mahasiswa 

belajar untuk mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengalaman yang terkait 

dengan spasial dan pengolahan data spasial. Untuk mempelajari geografi khususnya 

mata kuliah SIG mahasiswa perlu untuk menemukan sendiri pengetahuan yang 

berkaitan dengan geografi, prosedur SIG dan mampu untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang berkaitan dengan geospasial.  

Ciri khas bidang ilmu geografi adalah menggunakan pendekatan holistik 

melalui kajian keruangan, kewilayahan, ekologi dan sistem, serta historis untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis struktur pola, fungsi dan proses interrelasi, 

interaksi, interdepensi dan hubungan timbal balik dari serangkaian gejala, 

kenampakan atau kejadian dari kehidupan manusia (penduduk), kegiatannya atau 

budidayanya dengan keadaan lingkungannya di permukaan bumi (Widoyo, 2001). 

Sistem informasi geografi merupakan salah satu alat bantu yang 

dipergunakan dalam mengungkapkan fenomena geosfer dan menganalisa gejala yang 

menyebabkan timbulnya fenomena-fenomena tersebut. Tujuan diberikannya sistem 

informasi geografi antara lain agar mahasiswa terlatih untuk bertindak atas dasar 

pemikiran secara logis, rasional, kritis, cermat, jenius dan efektif dalam menganalisa 

dunia nyata. (Prahasta, 1999) 

Permasalahan spasial ini dapat dianalisa dan dilakukan observasi dengan 

memanfaatkan data geospasial. Data geospasial yang menyajikan dunia nyata dapat 

menyajikan fungsi dan informasi dari obyek yang digambarkan secara optimal. Data 
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geospasial yang dapat dipergunakan dalam sistem informasi geografi diantaranya, 

yaitu: peta, foto udara, citra satelit, dan data digital. Dalam penelitian ini akan lebih 

banyak menggunakan peta sebagai salah satu data geospasial. Untuk dapat 

mengetahui apakah suatu peta mampu menyajikan fungsi dan informasi dari suatu 

obyek yang digambarkan secara optimal, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap peta 

yang digambarkan. 

 

PEMBAHASAN 

Bahasan yang akan disampaikan meliputi perolehan skor dan distribusi 

perolehan skor hasil belajar serta kemampuan memecahkan masalah spasial dengan 

pendekatan geospasial,  perbedaan antara pembelajaran problem solving  dengan 

model pembelajaran direct instruction, dan kualitas pembelajaran problem solving 

terhadap kemampuan  memecahkan  masalah spasial dengan pendekatan geospasial. 

 

A. Perolehan Skor Dan Distribusi Perolehan Skor Hasil Belajar Serta 

Kemampuan Memecahkan Masalah Spasial Dengan Pendekatan Geospasial  

Kemampuan memecahkan masalah spasial diuraikan dengan mendasarkan 

pada skema model yang dibuat Corte (dalam Winkel, 1987) tentang  intelegensi. 

Kemampuan intelegensi dibedakan antara kemampuan reproduktif dan produktif. 

Kemampuan reproduksi misalnya mahasiswa mengetahui perbedaan bentuk dan pola 

persebaran permukiman kota dan desa,  mengenal letak dan bentuk obyek pada peta 

yang tidak diberi nama, dan menyebutkan simbol-simbol (recall). Kemampuan  

produksi,  misal: (1) kemampuan identifikasi yaitu kontur rapat pada peta 

diidentifikasi sebagai lereng yang curam, (2) memisahkan fakta dari pengandaian 

(hipotesa), misalnya identifikasi lereng kaki gunung mempunyai kandungan air tanah 

yang banyak (fakta), (3) menemukan kesamaan dan perbedaan, misalnya identifikasi 

obyek pada peta menggunakan unsur-unsur interpretasi peta, mengelola sumber data, 

melakukan klasifikasi dan  manipulasi data geospasial,  (4) menerapkan kaidah dan 

aturan, yaitu  mengetahui kaidah-kaidah kartografi baik proses dalam  pembuatan 

data geospasial (peta) atau  prosedur-prosedur dalam membaca data geospasial 

(peta), dan (5) mendekati dari berbagai sudut pandang, yaitu memahami 

permasalahan dari sudut pandang keruangan, wilayah dan lingkungan.  
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Pada ranah kognitif kemampuan pengetahuan (C1),  kemampuan 

pengetahuan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol kurang lebih hampir sama, 

karena mahasiswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol telah disumsikan pada 

awal Bab I berada pada jenjang yang sama. Taksonomi rana kognitif kemampuan 

pengetahuan, mahasiswa hanya perlu untuk menggali kembali pengetahuan yang 

disimpan dalam ingatan, kemudian dikeluarkan pada saat dibutuhkan melalui bentuk 

mengingat (recall) atau mengenal kembali (recognition). 

Pada ranah kognitif kemampuan pemahaman (C2), untuk kelas eksperimen 

mempunyai nilai mean sebesar 17,2 dan kelas kontrol 15. Dengan demikian 

kemampuan pemahaman (C2) lebih besar daripada kelas kontrol. Proses belajar 

kaidah dan konsep yang didefinisikan dapat berlangsung melalui membaca atau 

mendengarkan penjelasan verbal dan membutuhkan pemahaman konsep yang 

menjadi komponen dalam kaidah.  

Kemampuan aplikasi (C3) kelas eksperimen masih rendah dibandingkan 

dengan kelas kontrol. Kondisi ini seperti yang disampaikan Ausubel (Winkel, 1987) 

bahwa corak belajar mahasiswa menemukan sendiri tanpa diberi petunjuk oleh dosen 

(discovery learning) atau dituntun oleh dosen (expository teaching) membutuhkan 

waktu yang lama, menuntut seleksi yang seksama terhadap materi pelajaran dan 

sumber-sumber belajar yang dipakai, dan belum tentu cocok untuk semua 

mahasiswa. Corak belajar problem solving dipandang lebih cocok bagi mahasiswa 

yang berhasrat tinggi untuk berprestasi baik dan berkecenderungan positif untuk 

menghindari kegagalan, sedangkan bagi mahasiswa yang berkecenderungan negatif 

untuk menghindari kegagalan, corak belajar problem solving kiranya kurang cocok. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa superioritas corak belajar problem solving dengan 

menemukan sendiri (self-discovery learning), belum terbukti cocok untuk semua 

mahasiswa dan sesuai untuk pencapaian semua tujuan pembelajaran. 

Temuan pada penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah di lakukan Sri 

Muji (2009). Dari hasil penelitian ini terungkap bahwa penerapan model 

pembelajaran langsung (Direct Instruction) dapat meningkatkan keterampilan 

membaca peta siswa. Dengan demikian maka pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran langsung (Direct Instruction) dapat dipergunakan sebagai salah 

satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan keterampian membaca peta 
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siswa. Sedangkan kemampuan analisa (C4) kelas eksperimen lebih besar daripada 

kelas kontrol 

Kemampuan memecahkan masalah geospasial merupakan kemampuan untuk 

membeda-bedakan antara obyek-obyek yang terdapat dalam lingkungan fisik. 

Misalnya mahasiswa mempunyai persepsi tentang simbol titik, simbol garis, dan 

simbol area pada sebuah peta.  Ketiga persepsi tersebut berbeda-beda dan, 

berdasarkan persepsi yang berlain-lainan, orang membedakan antara ketiga obyek 

tersebut. Semakin teliti pengamatan, semakin tajamlah persepsi yang dihasilkan; 

semakin pasti pula diskriminasi antara obyek-obyek dalam lingkungan hidup yang 

fisik.  

 

B. Perbedaan Pembelajaran Problem Solving  Dengan Pembelajaran Direct 

Instruction   

Pembelajaran problem solving bertujuan untuk menempatkan semua data dan 

fakta (pengetahuan) dalam suatu kerangka organisasi mental, sehingga dapat 

dipahami dan digunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu mahasiswa 

perlu untuk menciptakan sendiri konsep-konsep, relasi-relasi di antara konsep-

konsep dan struktur-struktur hubungan, seperti konsep garis kontur yang mencakup 

ketinggian suatu tempat, iklim dan cuaca berpengaruh terhadap pertumbuhan tanam-

tanaman, dan sebagainya.  

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembelajaran problem solving 

diantaranya: bentuk belajar menurut materi yang dipelajari, prosedur didaktik yang 

dipergunakan, 3. Faktor-faktor subyektif mahasiswa. Faktor-faktor subyektif 

mahasiswa merupakan fungsi kognitif, sehingga akan menimbulkan juga adanya 

perbedaan yang meliputi: taraf intelegensi – daya kreativitas, organisasi kognitif, 

kemampuan berbahasa, daya fantasi, dan gaya belajar. 

 

C. Kualitas Pembelajaran Problem Solving Terhadap Kemampuan 

Memecahkan Masalah Spasial Dengan Pendekatan Geospasial Materi Input 

Data Matakuliah Sistem Informasi Geografi 

Upaya menerapkan pembelajaran problem solving untuk meningkatkan 

kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah geospasial dapat ditempuh 
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melalui: (a) memberikan masalah yang kontekstual, (b) membangun jaringan 

kognitif, (c) memberikan latihan, (d) memberikan pengayaan, dan memberikan 

balikan.  

Upaya-upaya pemberian masalah kepada mahasiswa dapat ditempuh melalui 

penyampaian soal yang berisi masalah yang berkaitan dengan geospasial,  

menyajikan masalah autentik yang berkaitan langsung dengan dunia nyata, 

pemberian  latihan  agar mahasiswa dapat menerapkan pengetahuannya untuk 

memecahkan masalah praktis yang disampaikan oleh dosen selama proses 

pembelajaran, dan pemberian pengayaan merupakan esensi identik  dengan 

pembelajaran konsep melalui direct instruction.  

Keterampilan berproses dalam pembelajaran problem solving merupakan 

keterampilan melaksanakan suatu kegiatan penelitian, maka penerapannya dalam 

pembelajaran hendaknya dilakukan dengan urutan yang hierarkis. Langkah-langkah 

dalam penyelesaian masalah  harus dilaksanakan dan dipahami benar oleh 

mahasiswa utnuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, sebelum 

satu keterampilan dikuasai mahasiswa jangan berpindah kepada keterampilan yang 

lainnya. (Dimyati, 2006) 

Pada model pembelajaran problem solving dibutuhkan pengembangan 

keterampilan kerjasama di antara mahasiswa dan saling membantu untuk menyelidiki 

masalah secara bersama. Berkenaan dengan hal tersebut mahasiswa memerlukan 

bantuan dosen dan bekerja sama dalam tim untuk merencanakan penyelidikan dan 

tugas-tugas pelaporan. Bagaimana mengorganisasikan mahasiswa ke dalam 

kelompok belajar kooperatif berlaku juga dalam mengorganisasikan mahasiswa ke 

dalam kelompok belajar memecahkan masalah. 

Upaya kemampuan pemecahan masalah dapat ditingkatkan melalui 

pembelajaran dengan menerapkan prinsip: 1) pembelajaran problem solving dimulai 

dari konsepsi mahasiswa (student centered), 2) materi pembelajaran disusun sesuai 

dengan kondisi awal mahasiswa, 3) prosedur pengukuran keberhasilan belajar 

mahasiswa lebih menekankan pada aspek aplikasi dan analisis, bukannya hafalan, 4) 

dosen menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik 

mata kuliah, 5) pemberian tugas, dan 6) membiasakan mahasiswa untuk melakukan 

langkah-langkah melaksanakan penelitian. 
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PENUTUP  

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: pembelajaran problem solving tidak 

menimbulkan peningkatan yang signifikan terhadap hasil belajar dan memecahkan 

masalah spasial dengan pendekatan geospasial pada matakuliah SIG pada mahasiswa 

semester VI Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang, tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pembelajaran direct instruction dengan 

pembelajaran problem solving untuk meningkatkan kemampuan memecahkan 

masalah geospasial pada matakuliah SIG pada mahasiswa semester VI Prodi 

Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang 

 

B. Saran 

Saran-saran yang bisa disampaikan terutama kepada: pada pembelajaran 

sistem informasi geografis hendaknya dosen menerapkan model pembelajaran yang 

bervariasi menyesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran, dalam menerapkan 

model pembelajaran khususnya sistem informasi geografis hendaknya dosen 

mempertimbangkan kemampuan awal mahasiswa terutama mengenai geosfer, sarana 

dan prasarana lebih ditingkatkan terutama data-data geospasial dan perangkat keras 

untuk menganalisa data-data geospasial, dan hasil penelitian ini masih belum dapat 

digeneralisasikan pada semua mahasiswa dan semua matakuliah sehingga hanya 

terbatas pada mahasiswa semester VI Prodi Pendidikan Geografi Universitas Negeri 

Malang dan matakuliah SIG. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat 

menggeneralisasikan penelitian ini pada semua mahasiswa  dan semua matakuliah. 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan penelitian ini dikembangkan lagi secara 

praktis tidak hanya pada metode eksperimen tetapi juga untuk PTK. 
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INTISARI 

Karakter Daerah Aliran Sungai (DAS) terbentuk dari faktor alami (geologi, 

geomorfologi, tanah dll) dan faktor non alami seperti penutupan/penggunaan lahan. 

Morfometri DAS yang terdiri dari luas DAS, kelerengan, bentuk DAS, kerapatan 

aliran, dan pola aliran merupakan parameter pembentuk karakter DAS. Oleh karena 

itu identifikasi morfometri DAS penting dilakukan sebagai upaya untuk dapat 

mengetahui karakter DAS. Teknologi Penginderaan Jauh (PJ) dan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dapat dimanfaatkan untuk identifikasi morfometri DAS. Lokasi 

kajian terletak di DAS Serayu yang secara administratif berada di Provinsi Jawa 

Tengah. Tujuan kajian adalah untuk mendapatkan teknik identifikasi morfometri 

DAS Serayu melaui analisis data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. 

Berdasarkan hasil analisis citra Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM), 

kelerengan antara 4-8 % menempati areal paling luas yaitu 53.570,47 ha (14,91%) 

dari total luas DAS Serayu (359.273,29 ha). Bentuk DAS dihitung dengan circularity 

ratio. Bentuk DAS serayu termasuk didalam kategori lonjong dengan nilai bentuk 

0,33. Kelas kerapatan aliran DAS Serayu termasuk di dalam kategori sedang (2,89). 

 

Kata Kunci: Karakter DAS, Morfometri DAS, Teknologi Penginderaan Jauh Dan 

Sistem Informasi Geografis. 

 

PENDAHULUAN 

DAS merupakan suatu unit hidrologi yang dapat digunakan sebagai unit fisik 

- biologi dan sebagai unit sosial ekonomi dan sosial politik untuk perencanaan dan 

aktivitas pengelolaan sumber daya alam. DAS diyakini merupakan satu kesatuan 

ekosistem, oleh karena itu dalam kegiatan monev pengelolaan DAS sebaiknya 

dilakukan secara terpadu dan menyeluruh. DAS dikelola secara terpadu (Integrated 

Watershed Management) adalah suatu proses formulasi dan implementasi suatu 

kegiatan yang menyangkut pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan manusia 

dalam suatu DAS dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik, ekonomi dan 

institusi di dalam DAS dan di sekitar DAS untuk mencapai tujuan sosial tertentu. 

(Easter et al,1986.). Salah satu langkah awal di dalam pengelolaan DAS secara 

terpadu yaitu dengan melakukan identifikasi karakteristik DAS. 

mailto:agus_july1065@yahoo.com
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Karakteristik DAS terbentuk dari faktor alami (geologi, geomorfologi - 

morfometri, tanah  dll) dan faktor pengolahan manusia (management) seperti 

penutupan/penggunaan lahan. Salah satu Karakter DAS yang terbentuk dari faktor 

alami adalah morfometri. Morfometri DAS merupakan ukuran kuantitatif 

karakteristik DAS yang terkait dengan aspek geomorfologi (Widodo Harto R, et al., 

2009). Morfometri DAS memiliki peranan terhadap proses pengatusan (drainase) air 

hujan yang jatuh di dalam wilayah DAS.  Beberapa parameter morfometri DAS 

antaralain luas, bentuk DAS, kelerengan (slope), kerapatan aliran, dan pola aliran. 

Pengukuran dan penentuan morfometri DAS dapat dilakukan dengan 

teknologi Penginderaan Jauh (PJ) dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Citra satelit 

yang digunakan adalah citra Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) dengan 

resolusi spasial 90 m. Sedangkan peta yang digunakan untuk analisis bentuk DAS, 

kerapatan drainase, dan pola aliran adalah peta Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000. 

SRTM ialah misi untuk membuat data topografi (DEM) dengan menggunakan sistem 

radar dari wahana pesawat ulang alik antariksa. Data DEM misi ini sudah tersedia 

untuk seluruh dunia dengan resolusi 90mx90m, sedangkan untuk resolusi 30mx30m 

hanya tersedia untuk beberapa wilayah (Kustiyo, Manalu dan Pramono, 2005). 

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan morfometri DAS 

antaralain bentuk DAS, luas DAS, jaringan sungai, kerapatan drainase, dan 

kelerengan wilayah DAS Serayu di Provinsi Jawa Tengah melalui analisis citra 

SRTM dan Sistem Informasi Geografis (SIG).  

 

PEMBAHASAN 

A. Kelerengan  (slope) 

Data kelerengan diperoleh dari citra Shuttle Radar Topographic Mission 

(SRTM). SRTM merupakan misi untuk membuat data topografi dengan 

menggunakan sistem radar dari wahana pesawat ulang alik antariksa. Citra SRTM 

menggunakan gelombang C (C-band) dengan panjang gelombang 5,21 – 7,69 cm 

dengan resolusi spasial 90 m x 90 m. Sebelum citra SRTM dianalisa lebih lanjut, 

dilakukan koreksi geometri dengan tujuan untuk menentukan koordinat citra dan 

sistem proyeksi yang dikehendaki (dalam hal ini proyeksi UTM). Hal tersebut 

memudahkan didalam melakukan cek lapangan (ground checking).   
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Gambar 1. Citra SRTM sebelum klasifikasi kemiringan lereng 

 

Citra SRTM sebelum diolah (asli), berwarna hitam putih. Warna hitam 

merepresentasikan lahan yang memiliki kemiringan lereng rendah (datar), sedangkan 

warna putih menunjukkan lahan yang memiliki kemiringan lereng tinggi (terjal). 

Unit pixel pada citra adalah derajad (degree), namun demikian pada kajian ini 

digunakan klasifikasi kelas lereng menurut Kucera (1988) yang bersatuan persen 

(percent). Perubahan unit pixel dari derajad ke persen dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) ErdasImagine versi 8.4. 

Selanjutnya dengan software tersebut, dilakukan klasifikasi kelas kelerengan. 

Kelas lereng yang digunakan pada kajian ini mengacu kepada sistem kelas lereng 

menurut Kucera (1988) (tabel 1). Klasifikasi kelas lereng dilakukan dengan metode 

tidak terkontrol (unsupervised classification). Pada kelas – kelas lereng hasil 

klasifikasi tidak terkontrol ditentukan titik – titik sampel yang selanjutnya digunakan 

sebagai dasar pengecekan lapangan. Di lapangan dilakukan pengukuran lereng. Hasil 

pengukuran lereng di lapangan pada titik – titik sampel digunakan sebagai basis 

klasifikasi yang terkontrol (supervised classification). Citra hasil klasifikasi kelas 

lereng terdapat pada gambar 2.  
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Gambar 2. Kelas kelerengan hasil klasifikasi citra SRTM 

 

Tabel 1. Kelas lereng (Kucera., 1988) 

No. Nilai (%) Kelas lereng 

1 0 - 4 1 

2 4 - 8 2 

3 8 - 15 3 

4 15 - 25 4 

5 25 - 35 5 

6 35 - 45 6 

7 45 - 65 7 

8 65 - 85 8 

9 > 85 9 

 

Tabel  2. Luas masing - masing kelas kemiringan lereng DAS Serayu 

No. Kelas Lereng (%) Luas (Ha) Persen (%) 

1 0 - 4 52,203.19 14.53 

2 4 - 8 53,570.47 14.91 

3 8 - 15 50,579.42 14.08 

4 15 - 25 42,314.24 11.78 

5 25 - 35 35,812.58 9.97 

6 35 - 45 36,578.60 10.18 

7 45 - 65 44,121.89 12.28 

8 65 - 85 39,644.93 11.03 

9 > 85 3,984.39 1.11 

  Tubuh air 463.57 0.13 

Jumlah 359,273.29 100.00     
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Gambar 3. Peta kelas lereng DAS Serayu hasil analisis citra SRTM 

Sumber data : data primer (hasil analisis citra SRTM) 

 

B. Bentuk DAS 

Bentuk mencirikan DAS tersebut secara alami rawan banjir dan kebanjiran. 

Bentuk DAS ditentukan dengan rumus elongation ratio yaitu: Re = 1,129 (A
1/2

/Lb). 

Dimana Re = faktor bentuk;  A = luas DAS (Km
2
); Lb = panjang sungai utama (Km). 

Menurut Miller (1953) dalam Sayhan (1977), bentuk DAS dihitung dengan 

persamaan circularity ratio yaitu: Rc = 4ЛA/p
2
. Dimana Rc = Bentuk DAS; A = 

Luas DAS (Km
2
); p = Keliling (perimeter DAS) (Km). Pada kajian ini bentuk DAS 

dihitung dengan persamaan circularity ratio.  

Tabel 3. masing - masing kelas kemiringan lereng pada masing - masing Sub DAS      

No Kelas 

lereng 

Sub DAS (ha) Total 

 

Begaluh Klawing Logawa Merawu Pkcangan Sapi Sry Hilir Tajum Sry hulu Tulis 

  

1 0-4 175.73 20,199.83 3,668.06 1,722.94 5,486.91 3,902.43 9,168.78 7,403.74 112.23 300.80 52,141.44 

2 4 - 8 2,569.85 18,111.35 6,655.54 3,193.09 3,628.22 4,306.32 5,889.44 5,831.41 964.80 1,005.60 52,155.62 

3 8 - 15 4,489.05 14,151.41 4,444.41 3,501.16 3,600.17 4,481.45 3,082.89 6,467.88 3,674.58 1,750.07 49,643.06 

4 15 - 25 3,505.78 8,580.66 3,006.80 4,341.98 3,109.35 2,818.56 2,257.15 6,061.14 6,212.59 2,319.71 42,213.72 

5 25 - 35 2,373.24 6,915.11 2,464.39 4,276.81 2,703.64 1,848.90 1,633.11 5,032.57 5,597.63 2,614.60 35,460.00 

6 35 - 45 1,812.16 6,843.71 3,017.40 4,589.06 2,903.56 1,955.19 1,730.47 5,584.44 5,452.08 2,506.06 36,394.13 

7 45 - 65 1,746.62 8,542.75 4,081.45 4,962.29 3,339.97 2,159.53 2,323.02 7,490.71 5,754.88 3,434.86 43,836.08 

8 65 - 85 1,664.46 13,266.53 3,762.91 4,105.31 2,828.97 890.31 1,446.16 3,803.10 4,110.21 3,685.39 39,563.35 

9 > 85 94.95 1,711.05 270.95 449.23 209.05 0.00 22.03 332.85 618.69 271.67 3,980.47 

 

Tubuh 

Air 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 463.59 

 Total 18,431.83 98,322.40 31,371.91 31,141.87 27,809.85 22,362.69 27,553.05 48,007.84 32,497.69 17,888.75 355,851.47 
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Penghitungan bentuk DAS dilakukan untuk DAS serayu secara keseluruhan 

dan bentuk DAS pada masing – masing sub DAS di DAS serayu. Oleh karena itu 

DAS Serayu dibagi ke dalam sub – sub DAS. Pembagian Sub DAS didasarkan pada 

peta jaringan sungai dari peta RBI digital skala 1:25.000 dan peta batas sub DAS. 

Analisis bentuk DAS/sub DAS berdasarkan persamaan circularity ratio memerlukan 

2 parameter yaitu luas (area) dan keliling (perimeter) pada masing – masing sub 

DAS. Parameter tersebut dapat diperoleh secara otomatis dengan dengan 

menggunakan perangkat lunak (software) Sistem Informasi Geografis (SIG) yairu 

Arc/Info dan ArcView. Selanjutnya penghitungan bentuk DAS dilakukan dengan 

program Exel (hasil penghitungan terdapat pada tabel 4).  

 

Tabel 4. Nilai bentuk Sub DAS dan DAS Serayu 

No SUBDAS 
Luas 

(Km2) 

P (Perimeter) 

(Km) 

4*3.14* 

Luas 
p*p 

Nilai 

Bentuk 

Kelas Bentuk 

DAS 

1 Klawing 993.97 156.18 12484.24 24391.57 0.51 Agak lonjong 

2 Pekacangan 280.00 136.67 3516.81 18678.11 0.19 

Sangat 

lonjong 

3 Merawu 317.00 101.77 3981.47 10357.89 0.38 Agak lonjong 

4 Tulis 183.36 94.02 2303.04 8840.40 0.26 Lonjong 

5 Serayu hulu 328.12 117.82 4121.19 13882.12 0.30 Lonjong 

6 Logawa 316.10 93.08 3970.24 8664.71 0.46 Agak lonjong 

7 Tajum 498.24 150.29 6257.95 22587.11 0.28 Lonjong 

8 Begaluh 185.06 62.03 2324.36 3847.30 0.60 Agak lonjong 

9 Sapi 233.93 97.85 2938.14 9575.51 0.31 Lonjong 

10 Serayu hilir 278.32 132.57 3495.69 17573.61 0.20 Lonjong 

SERAYU 3614.10 1142.29 45393.13 138398.32 0.33 Lonjong 

Sumber data: data primer (hasil analisis peta RBI 1:25.000 digital) 

 

 Berdasarkan pada tabel 4, nilai bentuk DAS paling kecil 0,19  dan paling 

besar 0,60. Semakin besar nilai bentuk DAS menunjukkan bahwa DAS tersebut 

berbentuk bulat dan semakin kecil nilai bentuk DAS menunjukkan bahwa DAS 

tersebut berbentuk lonjong (tabel 5). 

 

Tabel 5. Nilai bentuk DAS dan klasifikasinya. 

No. Nilai Bentuk DAS Kelas Bentuk DAS 

1 < 0,126 Sangat lonjong 

2 0,126 – 0,375 Lonjong 

3 0,376 – 0,625 Agak lonjong 

4 0,626 – 0,875 Agak bulat 

5 >0,876 Bulat 
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C. Kerapatan aliran (drainage density) 

Kerapatan aliran adalah suatu angka index yang menunjukkan banyaknya 

anak sungai di dalam suatu DAS atau sub DAS. Index tersebut diperoleh dengan 

persamaan: Dd = L/A. Dimana Dd = index kerapatan aliran (Km/Km
2
); L = jumlah 

panjang sungai termasuk anak – anak sungai (Km) dalam DAS atau sub DAS; A = 

Luas DAS atau sub DAS (Km
2
). Untuk menghitung kerapatan aliran (drainage 

density) diperlukan parameter panjang sungai dan luas DAS/sub DAS. Luas masing-

masing subDAS dihitung dengan menggunakan perangkat lunak Arc/Info. Luasan 

tersebut bersatuan meter sedangkan pada rumus bersatuan km, oleh karena itu setiap 

nilai luasan dibagi 1000.  

 Untuk parameter panjang sungai diperoleh dari peta jaringan sungai pada 

peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) digital skala 1;25.000. Untuk seluruh DAS Serayu 

terdapat ± 30 sheets. Peta – peta tersebut digabungkan (mozaic) dengan 

menggunakan software ArcView yang kemudian dipotong (clip) untuk masing - 

masing  sub DAS sehingga terbentuk jaringan sungai. Panjang sungai pada masing – 

masing sub DAS dihitung dengan software Arc/Info yang selanjutnya digunakan 

untuk menghitung kerapatan aliran.  

 Kelas kerapatan aliran ditentukan menurut  Thapa, R1, Kumar Ravindra dan 

Sood, R.K1(2008) terdapat pada tabel 6. Kerapatan aliran dihitung pada seluruh DAS 

Serayu dan masing – masing sub DAS di dalam DAS Serayu tabel 7. 

 

Tabel 6. Tabel index kerapatan aliran 

Drainage density (km/km
2
) Class Level 

< 1.84 1 Lowest 

1.84 – 2.39 2 Low 

2.39 – 3.12 3 Medium 

3.12 –  3.44 4 High 

> 3.44 5 Highest 

Sumber data: Thapa, R1, Kumar Ravindra dan Sood, R.K1(2008) 

 

Tabel 7. kerapatan aliran Sub DAS Serayu  
No. Sub DAS Panjang Sungai 

(Km) 

Luas Sub DAS 

(Km2) 

Kerapatan 

alur 

Kelas 

1 Begaluh 596.57 185.06 3.22 Tinggi 

2 Serayu Hulu 1,133.08 328.12 3.45 Sangat tinggi 

3 Tulis 605.32 183.36 3.30 Tinggi 

4 Merawu 1,049.75 317.00 3.31 Tinggi 
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5 Pekacangan 680.73 280.00 2.43 Sedang 

6 Sapi 673.13 233.93 2.88 Sedang 

7 Klawing 2,419.80 993.97 2.43 Sedang 

8 Serayu Hilir 673.78 278.32 2.42 Sedang 

9 Logawa 928.37 316.10 2.94 Sedang 

10 Tajum 1,691.83 498.24 3.40 Tinggi 

 Serayu 10,452.36 3,614.10 2.89 Sedang 

 

Informasi kerapatan alur merupakan salah satu parameter untuk identifikasi 

bentuk lahan. Perbedaan kerapatan alur pengatusan (drainase) dapat digunakan untuk 

membedakan porositas batuan. Batuan yang porositasnya tinggi (tidak kedap air)  

maka kerapatan aliran (drainase) jarang dan sebaliknya batuan yang porositasnya 

rendah artinya batuan tersebut kedap air (impermeable) memperlihatkan drainase 

yang rapat.  Pada sub DAS yang nilai kerapatan alur tinggi atau sangat tinggi, 

menunjukkan bahwa air hujan sebagian besar mengalir di permukaan tanah menjadi 

aliran permukaan (surface run off). Sedangkan sub DAS yang nilai kerapatan alurnya 

rendah atau sedang, menunjukkan bahwa air hujan banyak yang meresap ke dalam 

tanah. Berdasarkan tabel 7, sub DAS Serayu Hulu memiliki kerapatan alur yang 

sangat tinggi (3.45) hal tersebut menunjukkan sub DAS Serayu Hulu didominasi oleh 

batuan yang impermeable (kedap air). Sedangkan pada Sub DAS Pekacangan, Sapi, 

Klawing, Serayu Hilir, dan logawa didominasi oleh batuan yang impermeabilitasnya 

lebih rendah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta jaringan sungai yang menunjukkan 

perbedaan kerapatan alur pada setiap sub DAS. 
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D. Pola Aliran Sungai 

 Jaringan sungai dalam suatu DAS mengikuti suatu aturan yaitu aliran sungai 

dihubungkan suatu jaringan satu arah dimana cabang dan anak sungai mengalir ke 

sungai induk yang lebih besar dan membentuk pola tertentu (Siwi dan Harsanugraha, 

2008). Pola aliran sangat dipengaruhi topografi, geologi, iklim dan penutupan lahan. 

Pola aliran diidentifikasi secara kualitatif yaitu dengan bantuan peta jaringan sungai 

dan citra satelit radar (ALOS PALSAR). Berdasarkan hasil identifikasi pola aliran di 

DAS Serayu terdapat beberapa jenis pola aliran yaitu dendritic, radial, dan paralel. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis citra SRTM, kelerengan di DAS Serayu -didominasi 

oleh kelas datar (0–4%) dan agak miring (4–8 %). Hasil analisis bentuk DAS, DAS 

Serayu secara keseluruhan memiliki nilai bentuk 0,33 (termasuk kategori lonjong). 

Hasil perhitungan kerapatan aliran (drainase) termasuk kategori sedang dengan nilai 

2,89. Terdapat 3 jenis pola aliran di DAS Serayu yaitu dendritic, radial, dan paralel. 

 

B. Saran 

Pemanfaatan citra satelit dan SIG untuk analisis morfometri DAS perlu dikaji 

lebih lanjut sehingga memudahkan inventarisasi dan meningkatkan hasil akurasi. 
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PENGINDERAAN JAUH GEOGRAFI: PENGEMBANGAN METODE 

KUALITATIF, KUANTITATIF, DAN KOMBINASINYA 

 
Aris Poniman Kertopermono* 

Sukendra Martha** 

Profesor Riset Penginderaan Jauh Geografi, BAKOSURTANAL* 

Peneliti Utama Geografi BAKOSURTANAL, Ketua Asosiasi Kartografi Indonesia (AKI)** 

 

 

INTISARI 

Penginderaan jauh telah banyak digunakan dalam analisis dan sintesis 

geografi. Dalam perjalanan waktu, telah terjadi perkembangan metode kualitatif, 

kuantitatif, dan kombinasinya sebagai akibat interaksi antar ilmu pengetahuan dan 

teknologi sampai saat ini. Makalah ini bertujuan untuk melakukan pengkajian 

pengembangan metode kualitatif dan kuantitatif serta upaya kombinasinya dalam 

ilmu pengetahuan geografi dan iptek penginderaan jauh. Ketiga metode penelitian 

tersebut dapat saling dipertentangkan, namun dapat juga saling mengisi ataupun tetap 

tumbuh berkembang sendiri-sendiri.  Perlu menerawang ke masa depan -- yang 

bergerak semakin cepat mendekati ke masa kini-- melalui ilmu geografi yang dibantu 

dengan penginderaan jauh, kartografi, Sistem Informasi Geografis (SIG), Global 

Positioning System (GPS), dan Information-Comunication Technology (ICT). 

Hasilnya menunjukkan bahwa sinergi lintas disiplin semakin diperlukan, disamping 

kemampuan mandiri yang dimiliki.  Perubahan paradigma dalam ilmu geografi dan 

iptek penginderaan jauh serta teknologi informasi geospasial lainnya mempengaruhi 

pemakaian dan pengembangan metode penelitian dan pendidikan.   

 

Kata Kunci: Geografi, Penginderaan Jauh, Metode Kualitatif, Metode Kuantitatif. 

 

PENDAHULUAN 

Geografi dan penginderaan jauh merupakan ilmu pengetahuan yang telah 

berkembang sampai bentuknya yang sekarang, dan telah banyak digunakan untuk 

pemahaman ruang kebumian, solusi masalah kewilayahan, inventarisasi dan evaluasi 

sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, perubahan 

iklim, wilayah perbatasan, perambahan hutan lintas perbatasan, perkembangan urban 

dan pedesaan, kepadatan penduduk, inventarisasi kearifan lokal dan masih banyak 

lagi kajian geografi lainnya. Metode yang digunakan dalam analisis dan sintesisnya, 

baik metode kualitatif maupun kuantitatif yang berkembang dari masa ke masa.   

Berkaitan dengan metode yang dipakai sesuai dengan proses yang dilewati, 

menghasilkan bentuk-bentuk model yang menurut Kolejka (2006: 103) disampaikan 

sebagai berikut:  
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Traditionally, geography has been processing and presenting its finds in the 

form of models: (a) Numerical (mathematic or statistic) – represented by a 

number of mathematic formulas (equations, functions, logical formulas and 

others); (b) Graphic (symbolic) – represented by images, ranging from 

abstract diagrams, graphs and drawings to maps and cross sections of 

different kinds; (c) Verbal – represented by written or spoken texts or 

descriptions, interpretations and others. 

All these models can be either static or dynamic. The key to creating models 

is to approximate reality to the users of the transferred information in such a 

way which would enable them to fully understand it. 

 

Sebagai landasan pemikiran di Indonesia, Undang-undang No.4 tentang 

Informasi Geospasial (UU-IG) -- yang diundangkan pada tanggal 21 April 2011-- 

mengamanatkan dalam penyelenggaraan IG antara lain tentang norma, standar, 

prosedur dan kriteria (NSPK) yang harus ditetapkan agar IG yang dihasilkan 

berkualitas. Dengan demikian proses mulai dari pengadaan data geospasial, 

pemrosesan, penyajian, pengarsipan, penyebarluasan dan pemanfaatan IG harus 

memiliki NSPK. Untuk dapat menyusun NSPK tentu perlu menetapkan metode yang 

dipakai dalam proses dan hasil yang ingin dicapai. Atau sebaliknya metode yang 

telah ada dapat dikembangkan dengan menyusun NSPK yang lebih berkualitas. 

Makalah ini bertujuan untuk mengkaji kondisi perkembangan metode penelitian pada 

kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, yang dapat digunakan untuk penelitian 

dan pendidikan geografi dan penginderaan jauh serta kartografi, SIG, GPS, ICT dan 

teknologi informasi geospasial lainnya. 

 

PEMBAHASAN 

A. Paradigma geomorfologi dan metode kualitatif 

Holt Jensen (1999) dalam Projo Danoedroro (2011) pada orasi pengukuhan 

Lektor Kepala Fakultas Geografi UGM, menyebutkan bahwa pada bentuk aslinya, 

paradigma dalam geografi adalah paradigma .geomorfologi. Geomorfologi bukan 

sekedar sub-disiplin geografi, melainkan merupakan suatu cara pandang atas 

fenomena bentanglahan yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam proses 

dan karakteristik komponen bentanglahan yang terbentuk.   

Salah satu produk pemetaan menggunakan citra penginderaan jauh dan 

paradigma geografis geomorfologis adalah peta sistem lahan yang meliput seluruh 
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wilayah darat Indonesia. Dengan menggunakan citra penginderaan jauh yang tersedia 

waktu itu, dilakukan dengan metode kualitatif interpretasi visual baik citra 

penginderaan jauh satelit optik, radar maupun foto udara. Peta sistem lahan yang 

dihasilkan berskala 1:250.000.  Peta ini diklasifikasikan sebagai peta tematik dasar, 

walaupun dalam penafsiran citranya dilakukan secara holistik visual.  Disebut peta 

tematik dasar karena memang bukan peta dasar, tetapi peta tematik yang bersifat 

multiguna bagi pemetaan tematik analisis dan sintesis berikutnya.  Peta sistem lahan 

ini banyak dipakai dalam inventarisasi dan evaluasi sumber daya alam dan 

lingkungan hidup.  Banyak peneliti dari manca negara ketika akan menganalisis dan 

sintesis tema tertentu, peta sistem lahan ini menjadi acuan. Pemutakhiran dan 

penyusunan peta sistem lahan pada skala yang lebih detail sangat diperlukan.  

Dengan perkembangan iptek penginderaan jauh, khususnya pemrosesan data digital 

dengan metode kuantitatif, dapat mempercepat terselesaikannya beberapa layer data 

geospasial, yang lebih lanjut dapat dilakukan pemutakhiran dan pendetailan skala 

dengan mengembangkan metode kombinasi kuantitatif dan kualitatif. Peta sistem 

lahan ini kemudian juga telah dijadikan sebagai peta tematik dasar yang 

diagregasikan menjadi peta ekoregion untuk memenuhi amanat Undang-undang No. 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Dikaitkan dengan penginderaan jauh, khususnya pada saat penggunaan foto 

udara hasil pemotretan dari pesawat udara, paradigma geomorfologi ini juga dipakai 

dengan menggunakan stereoskop untuk menafsirkan satuan-satuan pemetaan. 

Kemudian berkembang penafsiran foto udara untuk menafsirkan kepadatan 

penduduk suatu kota, seperti yang dirintis Sutanto.  Penafsiran tersebut berkembang 

dari pendekatan fotogrametri (kuantitatif) dan fotogeografi (kualitatif).   

Metode penafsiran citra penginderaan jauh kualitatif atau sering disebut 

penafsiran citra visual juga menemukan suatu kenampakan yang bersifat pola dan 

asosiasi disamping tekstur dan warna/rona.  Penggunaan 7 kunci interpretasi 

(rona/warna, bayangan, tekstur, pola, ukuran, bentuk dan situs) menjadi sangat 

dominan dalam pendekatan kualitatif penginderaan jauh geografi. Sebagai contoh 

kanal Majapahit yang ditemukan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.  Kanal yang 

mempunyai pola berpotongan tegak lurus tersebut dapat ditafsirkan melalui foto 

udara hitam putih secara visual oleh Kardono Darmoyuwono, yang mempunyai 
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kemampuan asosiatif tinggi secara holistik dalam melihat suatu fenomena.  Dalam 

ilmu sosial, ekonomi, budaya, politik, psikologi dan ilmu kedokteran juga 

berkembang metode penelitian fenomenologis kualitatif. Dokter sekalipun sampai 

sekarang juga dalam hal melakukan perabaan (palpasi) dan pengetukan (perkusi), 

untuk menemukan gejala, di samping menggunakan peralatan canggih seperti 

ultrasonografi (USG).  

Peta Google berbasis citra penginderaan jauh dan peta garis, ternyata dapat 

juga digunakan untuk review kearifan lokal melalui pola penggunaan lahannya, yaitu 

berupa sawah lodok – polanya seperti sarang labah-labah -- yang terdapat di 

Kabupaten Manggarai di Pulau Flores. 

Winchester (2000) dalam Yunus (2010:341-342) menyebutkan bahwa 

pendekatan kualitatif dalam penelitian wilayah dimaknai sebagai suatu metode 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan mengenai kondisi lingkungan manusia 

dan atau lingkungan fisikal alami dalam kaitannya dengan gejala geosfer 

dipermukaan bumi terkait dengan berbagai variasi kerangka konseptual. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis lebih ditekankan pada upaya mengungkapkan hal-hal 

terkait dengan proses bukan yang terkait dengan produk. Hal inilah yang merupakan 

pembeda utama dengan penelitian kuantitatif.  Karena yang dipentingkan adalah 

proses, maka pada umumnya peneliti tidak mengambil sampel terlalu banyak karena 

dari padanya cukup memadai untuk diteliti secara mendalam berkaitan dengan proses 

itu sendiri. 

  

B. Paradigma spektral sampai morfospasial dan metode kuantitatif 

Penginderaan jauh satelit kemudian berkembang, dengan sensor multispektral 

sampai hiperspektral dan multisensor tampak mata sampai termal dan radar.  Dengan 

demikian paradigma spektral muncul dan berkembang.  Analisis spektral saja tanpa 

pemahaman karakteristik geografis dapat mengakibatkan misinterpretasi.  Misalnya 

nilai spektral tertentu ditafsirkan mangrove yang ada di wilayah pesisir, namun 

terdapat juga  vegetasi yang mempunyai spektral yang sama di wilayah lahan basah 

pada wilayah pegunungan yang tinggi. 

Metode kuantitatif berkembang dalam penelitian penginderaan jauh geografi 

berbasis spektral untuk klasifikasi penutup lahan (landcover).  Klasifikasi berbasis 
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spektral--baik multispektral maupun hiperspektral--inilah yang menjadi  salah satu 

kekuatan penginderaan jauh  untuk analisis yang bersifat spasial.  Muncul berbagai 

aplikasi analisis spektral seperti indeks vegetasi (NDVI, EVI) yang berguna untuk 

monitoring kondisi vegetasi secara multitemporal baik lokal, nasional dan global.  

Berkaitan dengan ini maka hasil pemetaan tematik ini dapat dievaluasi secara 

kualitatif makna dari fenomena geografis yang nampak dalam peta indeks vegetasi 

berbasis spektral.  

Metode kuantitatif yang berkembang dalam penelitian penginderaan jauh 

geografis adalah pada aspek geometrik.  Misalnya citra Space Radar Topographic 

Mission (SRTM) telah dapat menggantikan--atau sebagai alternatif-- dengan 

menyusun peta interferometri yang menunjukkan seperti kontur ketinggian.  Dari 

citra radar interferometrik multitemporal dapat dianalisis secara kualitatif fenomena 

amblesan (subsidence) suatu wilayah, misalnya Jakarta dan Semarang.  Dengan citra 

radar multitemporal dapat dioverlay dan diproses secara digital, sehingga lebih lanjut 

dapat ditafsirkan secara visual, misalnya wilayah pesisir yang tenggelam dan pulau 

yang muncul karena gempa tektonik di Aceh.  

Penginderaan jauh termal telah diaplikasikan untuk analisis sebaran titik api 

kebakarang hutan dan lahan. Penginderaan jauh termal malam hari juga dapat 

digunakan analisis global pemakaian energi di wilayah perkotaan, dan kegiatan 

perikanan/pertambangan di wilayah pesisir dan laut.  

Penginderaan jauh radar altimetri yang diaplikasikan untuk pemetaan 

topografi permukaan laut (Sea Surface Topography atau SST), ternyata setelah 

dianalisis secara kuantitatif dan penafsiran kualitatif  ternyata peta SST tersebut 

mencerminkan bentuk permukaan dasar laut.  Dalam hal ini, metode kuantitatif 

sangat mempercepat pemetaan bentuk permukaan dasar laut.  Dan hasil pemetaan 

kuantitatif ini sangat bermanfaat bagi peneltian kualitatif, misalnya untuk penelitian 

sebaran gunung api bawah laut atau  pola sebaran  seamounts. 

 

C. Pengembangan metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan kombinasinya 

Peneliti kualitatif dapat menindaklanjuti penelitian kuantitatif yang telah ada, 

atau sebaliknya. Para peneliti juga dapat sejak awal melakukan penelitian kombinasi 

atau campuran kuantitatif dan kualitatif.  
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Ada pula istilah metode survei bertingkat terintegrasi, metode integrasi 

survei-survei.  Metode survei bertingkat (multistage survey) dikembangkan pada 

awal penginderaan jauh satelit Landsat.  Bahkan berkembang pula metode sampling 

pemotretan melalui terbang orientasi untuk pemetaan tematik kehutanan.  Dalam 

interpretasi citra foto udara pun dikembangkan dengan metode kamera ganda yang 

tujuannya untuk mengakuisisi informasi geospasial dengan berbagai skala yang 

berbeda.  Pendekatan ini dilakukan dengan interpretasi visual yang masif melibatkan 

pengalaman lapangan dari penafsir/penelitinya.  Pada saat itu metode penelitian 

kualitatif berkembang dalam interpretasi citra visual citra pengindreraan jauh 

Landsat kombinasi 3 band terpilih.  Kemudian analisis digital berdasarkan spektral 

masing-masing band dan kombinasinya juga dilakukan, dan muncul istilah pixel 

(pixture element). Terjadi perkembangan penelitian kuantitatif berbasis karakteristik 

spektral.  Masing-masing obyek memiliki karakteristik spektral yang unik. Sebagai 

contoh peta penutup lahan yang telah tersedia meliput seluruh Indonesia, untuk 

pemutakhiran dan monitoring dapat menerapkan metode kuantitatif berbasis spektral.  

Dalam kenyataannya masih ada saja permasalahan yang muncul untuk wilayah-

berlereng terjal yang memberikan nilai spektral yang berbeda, walaupun sudah 

berusaha untuk diatasi. Kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif perlu 

dikembangkan pada tahapan proses tertentu. 

Paradigma morfo-spasial kuantitatif, menurut Projo Danoedoro (2011), 

menaungi sekumpulan pendekatan dan teori yang secara langsung tidak saling 

berhubungan, serta ditujukan untuk mengatasi masalah yang berbeda-beda.  

Meskipun demikian, paradigma ini memberikan cara pandang serupa atas masalah 

spasial yang tidak bisa diatasi oleh dua paradigma terdahulu. Kesamaan cara 

pandang ini ialah bahwa fenomena spasial geografis itu terukur pola dan 

morfologinya, dapat dikuantifikasi dengan tingkat otomatisasi yang tinggi, dan dapat 

dimodelkan berdasar observasi atas serangkaian titik secara individual. Analisis 

fragmentasi bentanglahan diambil sebagai salah satu contohnya.   

Perkembangan lain adalah paradigma morfo spasial kuantitatif yang antara 

lain mengimplementasikan metode kuantitatif berbasis obyek. Perkembangan metode 

ini juga dipacu dengan munculnya teknologi penginderaan jauh satelit resolusi lebih 

detail dari 1 m, sehingga misalnya tajuk pohon, mobil dan rumah kumuh dapat 
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terekam dalam beberapa piksel namun dengan kenampakan visual hampir seperti apa 

adanya.  Untuk lebih memperjelas pola dan kenampakannya dapat dicari beberapa 

sudut pandang tiga dimensi yang paling optimal. 

Penginderaan jauh menggunakan pesawat ultralight dan gantole pun, untuk 

keperluan kajian geografi wilayah lokal tematik spesifik juga sangat potensial untuk 

dikembangkan dengan metode kuantitatif, kualitatif dan kombinasinya.  Bahkan 

penelitinya juga dapat ikut terbang bila menghendaki, sehingga rekaman sistimatis 

dan rekaman sesuai permintaan mendadakpun --pada saat terbang terlihat obyek 

menarik minat-- dapat dilayani.  Untuk lebih menjamin keamanan, pesawat laying 

dan helikopter tanpa awakpun juga berkembang, dengan remote control. 

Untuk dapat memakai metode kuantitatif, kulitatif dan campuran atau kombinasinya, 

berikut Tabel 1 yang menjelaskan perbedaan ketiga metode tersebut. 

 

Tabel 1.   

Metode kuantitatif, metode campuran dan metode kualitatif Creswell (2010:24) 
 Metode Kuantitatif                    Metode Campuran                        Metode Kualitatif 

Bersifat pre-determined 

(sudah ditentukan 

sebelumnya) 

Bersifat pre-determined dan 

berkembang dinamis 

Berkembang dinamis 

Pertanyaan didasarkan pada 

instrument penelitian 

Pertanyaan terbuka dan 

pertanyaan tertutup 

Pertanyaan terbuka 

Data performa, data sikap, 

data observasi, dan data 

sensus 

Bentuk data berganda yang 

terbuka pada kemungkinan 

lain 

Data wawancara, data 

observasi, data 

dokumentasi, data audio-

visual 

Analisis statistik Analisis statistik dan analisis 

tekstual 

Analisis tekstual dan 

gambar 

Interpretasi statistik Lintas-interpretasi database Interpretasi tema, pola 

 

Pada awal perkembangan ilmu geografi dimulai dengan metode kualitatif , 

kemudian metode kuantitatif muncul, kemudian bangkit kembali metode kualitatif, 

kemudian ada upaya kombinasi metode kuantitatf dan kualitatif, atau masing-masing 

metode berkembang sesuai dengan kebutuhan.  Dalam kondisi masing-masing jalan 

sendiri, maka perlu ada integrator tanpa mengganggu perkembangan berbagai 

metode karena tiap metode punya kontribusi spesifik masing-masing.  Dalam bidang 

geologi pun di USGS juga perlu sinergi antara yang akan menyusun seemless 

geologic map dengan para geolog yang waktu itu menyusun peta geologi pada 
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masing-masing daerah. Gundersen, at al (2011) mengemukakan dalam kajiannya 

“Geology for a changing world 2010–2020—Implementing the U.S. Geological 

Survey science strategy”:  

 

Creation of seamless geologic maps that can be produced on demand will 

require adoption of a common geologic map data model, expansion of the use 

of geoinformatics, and establishment of publishing standards so that users can 

specify the area, size, and type of map needed, without regard to the 

boundaries of previously published geologic maps. Although informatics and 

geographic information system (GIS) technology will help us achieve this goal, 

there remain numerous issues related to merging maps, correlating rock units, 

and properly conveying the level of knowledge and spatial resolution that will 

require new analysis and interpretation. Additionally, issues related to proper 

citation and credit to original authors and institutions will need to be resolved. 

 

Dalam memperkuat proses integrasi perlu adanya standarisasi tanpa 

mengekang inovasi, dan perbedaan teori, atau lengkapnya perlu adanya norma, 

standar, prosedur dan kriteria (NSPK). Perbedaan dalam memilih pendekatan 

penelitian dalam proses dalam pengembangan pengetahuan geografis pada 

umumnya, dan yang dapat dikembangkan dalam proses penyediaan informasi 

geospasial dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2.  Perbedaan dalam memilih pendekatan penelitian (Creswell, 2010:26-27) 

Kecenderungan Pendekatan 

Kualitatif 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Pendekatan Metode 

Campuran 

Asumsi filosofis  Klaim pengetahuan 

konstruktivis/advoka

si/ partisipatory 

Klaim pengetahuan 

post-positivis 

Klaim pengetahuan 

pragmatis 

Strategi penelitian  Fenomenologi, 

grounded theory, 

etnografi, studi 

kasus, dan narasi 

Survei dan 

eksperiment 

Sekuensial, konkuren 

dan transformatif 

Metode  Pertanyaan terbuka, 

pendekatan 

berkembang dinamis 

(fleksible/ emerging), 

data tekstual dan 

Pertanyaan tertutup, 

pendekatan pre-

determined (sudah 

ditentukan 

sebelumnya), data 

Pertanyaan terbuka 

dan tertutup, 

pendekatan 

berkembang dinamis 

(emerging), dan 
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gambar berupa angka sudah ditentukan 

sebelumnya 

(predetermined), 

analisis data 

kuantitatif dan 

kualitatif. 

Praktek penelitian Posisi dia 

 Mengumpulkan 

makna 

Focus pada satu 

konsep atau 

fenomena 

Membawa nilai 

pribadi kedalam 

penelitian 

Meneliti konteks atau 

setting partisipan 

Mevalidasi akurasi 

penemuan 

Menginterpretasi 

data 

Membuat agenda 

perubahan atau 

reformasi 

Berkolaborasi 

dengan partisipan 

Menguji atau 

menverifikasi teori 

atau penjelasan. 

Mengidentifikasi 

variable yang akan 

diteliti 

Menghubungkan 

variable dengan 

rumusan masalah dan 

hipotesis penemuan.  

Menggunakan 

standar validitas dan 

reliabilitas. 

Mengobservasi dan 

mengukur informasi 

secara numerik. 

Menerapkan 

pendekatan yang 

bebas-bias 

Menerapkan 

prosedur statistik 

Mengumpulkan data 

kualitatif dan 

kuantitatif 

Membuat 

rasionalisasi atas 

dicampurnya dua 

data. 

Menggabungkan data 

pada tahap penelitian 

yang berbeda 

Menyajikan 

gambaran visual 

tentang prosedur. 

Menerapkan praktek 

kuantitatif dan 

kualitatif 

 

Apabila dijabarkan sesuai dengan UU-IG dan peraturan perundangan yang 

berlaku terkait, ditinjau dari metode kualitatif, kuantitatif dan kombinasinya, yang 

perlu dikembangkan seperti terlihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Penyelenggaraan informasi geospasial dikaitkan dengan pendekatan 

kualitatif, kuantitatif dan pendekatan campurannya. 

Penyelenggaraan IG 

berbasis proses dan hasil 

Pendekatan 

Kualitatif 

Pendekatan 

Kuantitatif 

Pendekatan Metode 

Campuran 

Pengadaan  Informasi 

Geospasial: 

   

Jaringan Data Geodesi 

(JKHN, JKVN, JKGN) 

Pada saat 

penetapan 

jaringan; 

Deskripsi 

geografis sekitar 

titik referensi 

geodesi; 

Pemanfaatan 

untuk kajian 

geografis dan 

Pengukuran 

automatis 

online 

Pemanfaatannya 

untuk analisis 

deformasi bumi; 

Zonasi berkaitan 

dengan kebencanaan.  
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kajian lainnya; 

Evaluasi RTRW; 

Pengurangan 

Risiko Bencana 

Pemetaan RBI:    

Pengadaan data citra Evaluasi 

kebutuhan dan 

kualitas citra; 

Evaluasi kondisi 

medan;  

Pemotretan 

udara;  

Penginderaan 

jauh satelit; 

pengembangan 

sensor;  

Basisdatacitra; 

Evaluasi kualitas 

citra 

 Pemrosesan data citra Penafsiran visual; 

Pemahaman garis 

pantai visual 

Fotogrametri 

digital; 

interferometri 

data radar.  

Evaluasi utilisasi 

data; penafsiran citra 

digital dan visual.  

Penyajian data Proses kartografi 

analog 

Proses 

kartografis 

digital 

automatis 

Kombinasi proses 

kartografis digital 

dan analog 

Landcover Penafsiran citra 

visual 

Penafsiran 

citra digital 

berbasis 

spektral 

Kombinasi 

penafsiran citra 

digital berbasis 

spektral dan pola-

geomorfologi-

geografis. 

Hipsografi Penafsiran citra 3 

D stereoskopik 

Interferometri Kombinasi 

interferometri dan 

penafsiran citra 3D. 

Infrastruktur Penafsiran citra 

visual 

Penafsiran 

citra digital 

Kombinasi  

Nama geografi Wawancara, 

dokumen, 

observasi 

lapangan 

Basis data  Pemanfaatan 

basisdata 

Basis data Pengembangan 

metadata 

Basisdata meta 

data 

Pemanfaatan basis 

data dan meta data 

Berbagi pakai Evaluasi kualitas 

data, 

pengembangan 

kategori 

fundamental 

dataset yang 

diperlukan. 

Conceptual model 

Interoperabilit

as; pemodelan 

data 

Evaluasi proses 

berbagi pakai. 

Pengembangan 

analisis-sintesis 

untuk berbagai 

utilisasi data  dan IG; 

pengembangan 

pemodelan data. 

Pemanfaatan IG Perencanaan, 

pemantauan, 

evaluasi 

pembangunan; 

pengembangan 

IGT baru, 

Digital spatial 

dynamic; 

Integrasi IGT 

baru; Valuasi 

Neraca; Model 

dinamika 

Proses integrasi 

menghasilkan IGT 

Baru; Updating dan 

pendetilan  sistem 

lahan; Integrasi 

model system 
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khususnya sosial; 

RTRW; Kajian 

kebijakan 

pengisian gap 

pemetaan tematik 

(abiotik, biotik, 

sosial ekonomi, 

budaya, politik). 

Kajian kebijakan 

penyediaan IGT 

sekaligus IGD 

tersedia; 

Penyusunan 

norma, standar, 

prosedur, criteria 

(NSPK) 

spasial; 

Monitoring 

dan Evaluasi 

RTRW 

dynamic dan model 

spatial dynamic 

untuk pengembangan 

wilayah; Monitoring 

dan Evaluasi RTRW; 

Pengurangan risiko 

bencana wilayah 

padat penduduk dan 

industri.  

 

Catatan:  

Tabel ini baru memberikan sebagian indikator, dapat dan perlu dikembangkan 

tahapan proses yang lebih detail dan hasilnya (baik hasil akhir maupun hasil antara 

(intermediate product). Tabel ini juga dapat menjadi acuan/masukan sebagai salah 

satu bentuk daftar isian atau questionnair. 

 

PENUTUP 

Beberapa kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan kombinasinya memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing, perlu dikembangkan baik secara mandiri maupun 

dalam bentuk tim multidisipliner. 

2. Penginderaan jauh sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang disinergikan 

memberikan kemampuan dalam memahami ruang kebumian secara holistik, 

khususnya dalam penyediaan informasi geospasial tematik (IGT).  Metode 

penelitian kualitatif, kuantitatif dan campurannya dapat terus dikembangkan 

sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan dimanapun geograf berkarya. 

3. Aspek geometrik lebih didominasi untuk pengembangan metode kuantitatif.  

Sedangkan untuk aspek semantik atau tematik (abiotik, biotik, sosial, ekonomi, 

budaya, politik), metode kualitatif, kuantitatif dan kombinasinya dapat 

dikembangkan, tergantung solusi masalah yang diperlukan. 

4. Sinergi lintas disiplin semakin diperlukan, disamping kemampuan mandiri yang 

dimiliki oleh peneliti.  Perubahan paradigma dalam ilmu geografi dan iptek 

penginderaan jauh serta teknologi informasi geospasial lainnya mempengaruhi 
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pemakaian dan pengembangan metode penelitian dan pendidikan.  Metode 

penyediaan IGT sekaligus IGD perlu dikembangkan.  

5. Diskusi kelompok fokus (FGD) dapat dikembangkan untuk menajamkan solusi 

masalah yang muncul. Penelitian mandiripun juga perlu tumbuh berkembang.  

Semua itu memerlukan integrator yang mampu mengintegrasikan para peneliti, 

akademisi, pendidik, birokrasi, dan juga dunia bisnis untuk menghasilkan IG 

terintegrasi, berkualitas, cepat dan mudah diakses.  Jika ini terjadi maka penelitian 

yang dihasilkan berupa informasi geospasial segera dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan, khususnya dalam upaya menuju terwujudnya keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dirakhmati Tuhan Yang Maha Esa. 
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KAJIAN POTENSI BREKSI BATUAPUNG MENGGUNAKAN RS DAN GIS 

DI DAS PESING KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL 

 
Aditya Saputra dan Yuli Priyana 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

INTISARI 

Penelitian ini dilaksanakan di DAS Pesing yang terletak di wilayah 

administratif Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui agihan serta potensi dari bahan galian golongan C jenis breksi 

batuapung di DAS Pesing yang merupakan litologi penyusun Formasi Semilir.  

Metode penelitian yang digunakan merupakan integrasi pemrosesan citra ASTER 

dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dipadukan dengan pengukuran lapangan. 

Pemrosesan citra ASTER dilakukan untuk menurunkan citra baru yang lebih mudah 

diinterpretasi. Komposit citra ASTER yang digunakan untuk interpretasi secara 

visual adalah ASTER RGB 3,4, PCA 56789 yang mampu menonjolkan aspek 

litologi. Pengukuran potensi breksi batuapung dilakukan dengan menggunakan 

model permukaan digital (DEM/DTM) yang berasal dari data kontur peta RBI skala 

1 : 25.000. Sedangkan kualitas breksi batuapung diketahui melalui pengujian 

laboratorium dengan aspek pengujian beruapa berat jenis, serapan air, kuat tekan dan 

keausan batuan.  

Struktur geologi yang berkembang di DAS Pesing berupa sesar dan kekar. 

Sesar mendatar terletak di sebelah utara, dan tengah daerah penelitian. Sesar normal 

membujur di bagian timur hingga barat dengan orientasi barat daya – timur laut. 

Struktur kekar berkembang sangat banyak di bagian tengah sebagai akibat 

banyaknya sesar yang memotong bagian tengah daerah penelitian. Kemiringan rata-

rata perlapisan batuan di daerah penelitian tidak melebihi 35° dengan kemiringan 

yang seragam ke arah tenggara. Hasil pengukuran volume menunjukkan bahwa di 

DAS Pesing terdapat dua daerah potensi besar breksi batuapung yaitu daerah potensi 

breksi batuapung sebelah utara dan sebelah selatan dengan kualitas fisik yang cukup 

baik dan dapat digunakan untuk material bangunan khususnya sebagai bahan pondasi 

bangunan ringan (non struktural) dan sebagai bahan bangunan pengganti batu bata 

merah dan batako. 

 

PENDAHULUAN 

DAS Pesing merupakan salah satu DAS yang terletak pada wilayah 

administratif Kecamatan Pleret. DAS ini merupakan salah satu sub DAS Opak yang 

berhulu di perbukitan Baturagung. Kecamatan Pleret termasuk ke dalam wilayah 

administratif Kabupaten Bantul yang memiliki potensi bahan galian golongan c yang 

sangat besar. Hal ini terlihat dengan adanya kegiatan pertambangan di beberapa 

lokasi di Kecamatan Pleret. Bahan galian golongan c yang banyak ditambang di 

kecamatan ini adalah breksi batuapung yang banyak digunakan untuk bahan pondasi 
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bangunan, selain itu breksi batuapung juga banyak dijadikan sebagai bahan dasar 

kerajinan seperti patung dan ornamen pada bangunan. Meskipun bukan merupakan 

bahan galian vital namun kegiatan pertambangan tersebut mempengaruhi 

perekonomian penduduk setempat selain mata pencaharian utama lainnya yaitu 

pertanian, peternakan, dan perdagangan.  

Permintaan terhadap sumberdaya mineral terus meningkat seiring dengan 

pertumbuhan penduduk dan berkembangnya teknologi. Hal ini terjadi pula pada 

bahan galian golongan C. Meskipun bahan galian golongan C tidak termasuk ke 

dalam bahan galian strategis namun bahan galian ini sangat dibutuhkan oleh 

masyarakat. Dengan kata lain bahan galian ini dianggap secara tidak langsung 

mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifat atau karena kecilnya 

jumlah deposit bahan galian tersebut (PP no 27 tahun 1980). Permintaan akan bahan 

galian golongan C (dalam hal ini breksi batuapung) yang digunakan sebagai bahan 

bangunan (pondasi rumah, pembuatan jalan, jembatan) mengalami peningkatan, 

seiring meningkatnya aktivitas pembangunan pada daerah perkotaan. Aktivitas 

pembangunan di perkotaan baik untuk permukiman maupun untuk kepentingan yang 

lain sangat berpengaruh terhadap aktivitas pertambangan di daerah penelitian yang 

masih diusahakan secara tradisional berupa tambang rakyat. Tambang rakyat ini pada 

umumnya diusahakan dengan tingkat teknologi, permodalan, dan tingkat produksi 

yang relatif sangat rendah. Atas dasar pemikiran tersebut maka usaha-usaha untuk 

memperoleh informasi mengenai agihan dan potensi breksi batuapung perlu 

dilakukan. Dengan maksud agar peningkatan pengembangan usaha pertambangan 

bahan galian golongan C khususnya breksi batuapung mencapai daya guna dan hasil 

guna secara optimal dalam arti yang seluas-luasnya.  

Kajian potensi bahan tambang dalam hal ini breksi batuapung dapat 

dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanfaatkan sistem 

penginderaan jauh. Dengan sistem penginderaan jauh perolehan data dapat dilakukan 

dalam waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan pengukuran lapangan. 

Selian itu penginderaan jauh memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan sangat sesuai 

untuk digunakan dalam kegiatan identifikasi potensi bahan galian seperti yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini. Estimasi volume bahan galian dapat juga dilakukan 

dengan menggunakan Digital Elevation Model (DEM) atau model permukaan 
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digital. Mengingat bahwa volume bahan galian terkontrol oleh relief permukaan 

bumi. Namun penggunaan DEM dalam berbagai aplikasi kebumian sering kali tidak 

memperhatikan kesalahan (error) yang terjadi pada saat pembentukan DEM. 

Sehingga hasil yang diperoleh jauh dari keadaan riil di lapangan. 

 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Pemrosesan Citra ASTER  

Pemrosesan citra digital dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

optimal dari citra dalam hal ini citra ASTER. Data yang ingin didapat oleh peneliti 

melalui pemrosesan citra ASTER adalah data mengenai batuan atau litologi daerah 

penelitian. Sebelum dilakukan proses interpretasi litologi harus terlebih dahulu 

dilakukan pemrosesan citra digital untuk memperbaiki tampilan citra sehingga 

mudah untuk diinterpretasi (interpretable). Pemrosesan citra digital untuk kajian 

litologi meliputi penggabungan band, koreksi geometri dan transformasi citra (RGB 

dan PCA). Semua pemrosesan citra tersebut merupakan proses mempersiapkan citra 

komposit yang jelas untuk menunjukkan aspek litologi daerah penelitian.  

Penggabungan band (layer stacking) bertujuan untuk mengubah ukuran 

piksel dari suatu band sehingga dapat digabungkan dan dikompositkan. 

Penggabungan band (layer stacking) ini tidak mengubah sedikit pun informasi 

spektral yang ada pada setiap saluran sistem ASTER. Hasil penggabungan band 

(layer stacking) antara saluran VNIR dan SWIR dapat dilihat seperti Gambar 3.  

Gambar. 3 Daftar band citra ASTER sebelum penggabungan band (A) dan daftar band hasil 

penggabungan band VNIR + SWIR (B) 
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Gambar 4. (A) Citra ASTER scene wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang belum 

diregistrasi terhadap orientasi utara peta dasar yang digunakan dengan proyeksi UTM dan 

datum WGS 84, Gambar 4 (B) Citra ASTER scene wilayah Yogyakarta dan sekitarnya yang 

telah diregistrasi terhadap orientasi utara peta dasar yang digunakan dengan proyeksi UTM 

dan datum WGS 84 

 

Koreksi geometrik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan citra yang telah terkoreksi. Citra terkoreksi tersebut merupakan data 

perekaman pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2006. Fasilitas ini lebih mudah 

dibandingkan dengan proses register yang secara manual menggunakan GCP 

(Ground Control Point). Pada proses ini, tidak menggunakan titik GCP melainkan 

hanya menggunakan titik tie point, nilai korrdinat didapatkan dari base image yang 

telah terkoreksi. Penentuan titik tie point pada fasilitas ini dapat dilakukan secara 

otomatis, pengguna (user) hanya mengatur jumlah tie point yang diinginkan. Pada 

proses register ini hanya dibutuhkan 1 band saja sebagai base image band dari citra 

yang telah terkoreksi (base image). Yang harus diperhatikan adalah band yang 

digunakan baik dari base image dan warp image harus sama. Karena penentuan tie 

point berdasarkan nilai piksel dari kedua citra RGB warna alami mengacu pada hasil 

yang dipublikasikan oleh ERSDAC (Earth Remote Sensing Data Analysis Center), 

yaitu citra dengan komposit RGB : band 2, (3 x band 1 + band 3)/ 4.0, band 1. Warna 

merah diisi dengan band 2, warna hijau diisi dengan hasil bandmath dari (3 x band 1 

+ band 3)/ 4.0, dan warna biru diisi oleh band 1. Fungsi fasilitas bandmath dalam 

software ENVI 4.3 ini hampir sama dengan PCA, yaitu menggabungkan beberapa 

band menjadi 1 band gabungan. Hanya saja pada bandmath penggabungan band 

dilakukan dengan menggunakan rumus matematika atau disebut math expression. 
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Dalam penelitian kali ini rumus yang digunakan hampir menyerupai rumus rata-rata. 

Yaitu (b1 + b1 + b1 + b2) / 4.0. Dimana b1 adalah band 1 dan b2 adalah band 3. 

Penulisan rumus dalam software harus dilakukan sesuai dengan aturan yaitu dengan 

menggunakan kata float di depan variabel, sehingga ditulis sebagai berikut: 

“(float(b1)+float(b1)+float(b1)+float(b2))/4.0”. Hasil dari ASTER komposit warna 

alami dapat dilihat seperti pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Citra ASTER komposit warna alami sebagian Yogyakarta  

hasil pemrosesan citra digital 

 

Analisa komponen utama (Principal Component Analysis/ PCA) pada 

dasarnya adalah teknik rotasi yang diterapkan pada sistem koordinat multisaluran 

sehingga menghasilkan citra baru dengan jumlah saluran yang lebih sedikit. Oleh 

karena itu PCA sering dipandang sebagai teknik kompresi (pemampatan) informasi 

yang sangat efisien. Pada penelitian ini PCA digunakan untuk menggabungkan 

beberapa band SWIR yaitu band 5,6,7,8,dan 9 menjadi 1 band tunggal. Jadi jika 

dilakukan penggabungan dengan analisis PCA maka akan menghasilkan 1 band yang 

setara dengan band 7 pada citra Landsat 7 ETM+ tanpa mengurangi kandungan 

informasi padaband-band tersebut. Perbandingan citra ASTER dengan Landsat 7 

ETM+ dapat dilihat pada Gambar 6. 
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(Sumber : Abrams dan Hook, 2003 dalam Nurwihastuti, 2008) 

Gambar 6 Perbandingan band citra ASTER dan citra Landsat 7 ETM+ 

 

Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa kombinasi band RGB 457 baik 

untuk menyajikan kenampakan geomorfologi termasuk litologi. Band 4 pada citra 

Landsat 7 ETM+ merupakan band infra merah dekat yang baik untuk mengetahui 

biomassa vegetasi, identifikasi tanaman pertanian, kerapatan vegetasi dan identifikasi 

tubuh air. Band 5 merupakan band infra merah tengah yang baik untuk identifikasi 

kelembaban vegetasi dan tanah. Sedangkan band 7 merupakan band infra merah 

tengah kedua yang baik untuk diskriminasi formasi batuan, diskripsi litologi dan 

mineral (Santosa, 2003). 

Jika dilihat dari Gambar 6 maka didapatkan bahwa band 4 Landsat setara 

dengan band 3 ASTER, band 5 Landsat setara dengan band 4 ASTER, dan band 7 

Landsat setara dengan band PCA 5,6,7,8,9 citra ASTER. Sehingga didapatkan citra 

komposit ASTER yang setara dengan citra Landsat 7 ETM+ untuk menonjolkan 

aspek geomorfologi termasuk litologi yaitu komposit 3,4 PCA 5,6,7,8,9. Dengan 

demikian perlu dilakukan analisis PCA untuk menggabungkan band 5,6,7,8,9 

ASTER menjadi 1 band tunggal tanpa mengurangi kandungan informasinya. Hasil 

komposit 3,4 PCA 5,6,7,8,9 dapat dilihat pada Gambar 7 
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Gambar 7. Citra ASTER komposit RGB 3,4,PCA56789 sebagian Yogyakarta 

hasil pemrosesan citra digital 

 

 
B. DEM  

 Model Permukaan digital (Digital Elevation Model/ DEM) dapat diperoleh 

dari berbagai metode. Salah satunya dengan menggunakan data kontur peta RBI 

skala 1 : 25.000. DEM yang diturunkan dari data kontur ini merupakan DEM absolut 

yang nilai ketinggiannya menggambarkan ketinggian di lapangan. Dari DEM 

tersebut dapat terlihat bahwa hampir sebagian besar DAS Pesing terletak pada 

topografi berbukit. Daerah dataran hanya terdapat pada bagian tengah dekat dengan 

outlet DAS. Terlihat pada bagian timur DAS Pesing merupakan daerah yang terjal 

yang merupakan gawir sesar (escarpment) yang termasuk dalam satuan perbukitan 

Baturagung. Perbukitan ini memanjang dari barat hingga timur laut daerah 

penelitian. Dari pandangan 3 dimensi yang diturunkan dari DEM Pesing sangat jelas 

terlihat bahwa terdapat gawir sesar yang berlereng terjal di bagian timur daerah 

penelitian. Pada bagian puncak merupakan daerah yang datar dengan perlapisan 

batuan miring kearah timur dan landai hingga cekungan Wonosari. Begitupula pada 

perbukitan dengan batuan Formasi Semilir, pada lereng bagian timur memiliki 

kemiringan yang serupa yaitu miring kearah timur dan landai hingga lembah Sungai 

Pesing. Hanya saja pada perbukitan Semilir ini memiliki tekstur yang kasar karena 

banyaknya erosi yang terjadi. Berbeda dengan puncak perbukitan Batuaragung 

berbatuan Formasi Nglanggran yang terlihat lebih halus. Hal ini dikarenakan sifat 
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batuan Formasi Nglanggran yang lebih resistan dari pada batuan Formasi Semilir. 

Selain digunakan untuk membantu dalam analisa morfologi fungsi utama DEM 

dalam penelitian ini adalah untuk melakukan perhitungan estimasi potensi bahan 

galian khususnya breksi batuapung secara volumetrik, yaitu melihat potensi breksi 

batuapung berdasarkan volume keterdapatannya di lapangan. 

 

C. Intepretasi Litologi  

Melalui proses interpretasi citra dan dibantu peta geologi lembar Yogyakarta 

skala 1 : 100.000, di daerah penelitian diperoleh 4 satuan batuan/ formasi yang 

berbeda. Keempat formasi batuan tersebut adalah Formasi Nglanggran (Tmn), 

Formasi Semilir (Tmse), Aluvium (Qa), dan Endapan Gunungapi Merapi Muda 

(Qmi). Penamaan dari litologi tersebut mengacu pada peta geologi lembar 

Yogyakarta skala 1 : 100.000. 

 

Tabel 1. Jenis litologi daerah penelitian 

Sumber : Hasil interpretasi citra (2009) 
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D. Kuantitas Breksi Batuapung  

Dari hasil interpretasi citra ASTER RGB 3,4,PCA 56789 yang telah 

mengalami pengolahan sebelumnya dan cek lapangan maka diperoleh gambaran 

umum Formasi Semilir pada daerah penelitian. Formasi Semilir di DAS Pesing ini 

terbagi menjadi 2 potensi besar yaitu Semilir sebelah utara dan Semilir sebelah 

selatan. Kedua daerah tersebut memiliki potensi breksi batuapung yang sangat besar, 

baik yang sudah ditambang maupun yang belum ditambang. Semilir utara meliputi 

daerah Bawuran, Kedungpring, Depok, Sentulrejo, Watutekek, Ngelo, dan Ndadap. 

Kegiatan penambangan dilakukan secara intensif di Semilir utara ini yaitu di daerah 

Bawuran, Kedungpring dan Ndadap yang merupakan bagian dari Gunung Bawuran. 

Sedangkan Semilir selatan meliputi daerah Sindet, Srumbung, Sanan, Bojong, dan 

Trukan.  

Pada daerah selatan ini penambangan yang tersisa hanya di daerah Trukan 

bagian atas yang merupakan bagian dari Gunung Sindet. Potensi dan besar cadangan 

breksi batuapung yang diperkirakan melalui perhitungan volume dari hasil 

pengolahan DEM pada kedua daerah ini dapat dilihat pada Tabel 2. Perhitungan 

volume ini menggunakan batas bawah 62,5 m dpal yang merupakan batas kedalaman 

akhir penambangan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas 

Pertambangan dan Energi tahun 2006. Hal ini berarti dibawah 62,5 m dpal tidak 
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boleh dilakukan kegiatan penambangan dan harus dilakukan konservasi pasca 

tambang dengan penggunaan lahan sebagai lahan pertanian dan permukiman. Selain 

itu pada sebelah timur Formasi Semilir ini perhitungan volume dibatasi hingga batas 

kontur berlereng terjal. Pembatasan ini didasarkan pada peraturan umum 

pertambangan di mana daerah-daerah dengan kemiringan lereng di atas 40 % 

direkomendasikan rendah untuk ditambang. Selain itu pada Formasi Semilir sebelah 

timur yang menempati gawir sesar banyak terdapat mata air, maka jika dilakukan 

penambangan pada daerah tersebut dapat merusak mata air yang ada. Pertimbangan 

lain untuk membatasi perhitungan potensi pada Semilir bagian timur ini adalah 

aksesibilitas yang sangat sulit dan di beberapa bagian terdapat lahan konservasi milik 

Departemen Kehutanan.  

 

Tabel 2. Hasil Estimasi Kuantitas Breksi Batuapung 

 

Sumber : Analisa DEM 2009 

 

E. Kualitas Breksi Batuapung  

Kualitas suatu agregat batuan dapat diketahui melalui serangkaian kegiatan 

uji laboratorium. Uji laboratorium yang dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan 

peraturan atau standar yang disyaratkan yaitu Standar Normalisasi Indonesia (SNI). 

Pengujian laboratorium meliputi uji kuat tekan, berat jenis, serapan air, dan keausan 

/abrasi. Pengujian dilakukan pada 3 sampel batuan yang diambil di daerah penelitian, 

yaitu sampel no 4, 9, dan 14. Sedangkan ada satu sampel tambahan yang berasal dari 

data pertambangan Dinas Pertambangan tahun 1994-1995 yaitu no 11. No 11 dan no 

14 mewakili daerah potensi breksi batuapung Semilir sebelah utara yang diambil 

pada morfologi lereng tengah dan kaki bukit. Sedangkan sampel no 4 dan 9 mewakili 

daerah potensi breksi batuapung Semilir sebelah selatan yang diambil pada 

morfologi lereng tengah bukit dan puncak bukit.  
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Tabel 3 Nilai kuat tekan breksi batuapung 

 

 

 

Berdasarkan sifat fisik yang telah dianalisis, baik berat jenis, kuat tekan, 

ketahanan aus maupun serapan airnya, menunjukkan bahwa breksi batuapung ini 

cukup baik untuk digunakan sebagai bahan pondasi pada kontruksi bangunan ringan 

(bangunan non struktur), dan bahan alternatif pengganti bata merah. Digunakan 

untuk bahan pondasi pada bangunan ringan atas pertimbangan nilai kuat tekan dan 

keausan. Sebagai bahan pondasi bangunan maka dibutuhkan nilai kuat tekan yang 

tinggi dengan nilai keausan yang rendah. Hal ini terpenuhi dengan baik pada sampel 
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nomor 11. Begitu pula pada ketiga lokasi pengambilan sampel lainnya. Meskipun 

nilainya di bawah nomor 11 namun juga dapat digunakan untuk bahan pondasi 

bangunan non struktural.  

 Breksi batuapung juga bagus jika digunakan untuk alternatif pengganti batu 

bata. Di samping nilai berat jenis dan penyerapan yang kecil breksi batuapung juga 

memiliki nilai kuat tekan yang tinggi jika dibandingkan dengan batu bata merah. 

Sehingga sangat bagus jika digunakan untuk pengganti batu bata sebagai dinding 

penyekat. Sebagai dinding pada bangunan dibutuhkan nilai berat jenis yang ringan 

dan penyerapan yang kecil, sehingga apabila bahan dinding memiliki berat jenis 

yang kecil maka dapat mengurangi beban yang dipikul oleh pondasi di bawahnya. 

Dengan nilai penyerapan yang kecil maka perembesan air pada dinding dapat 

dikurangi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa breksi batuapung memiliki 

keunggulan lebih kuat, lebih ringan, dan lebih artistik jika dibandingkan dengan bata 

merah dan batako konvensional. Namun untuk digunakan sebagai pengganti batu 

bata merah maka breksi batuapung ini harus dipotong-potong terlebih dahulu. Untuk 

bahan pembuatan batu bata merah maka diperlukan balok breksi batuapung yang 

kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan dengan 3 sisi 

permukaan halus (batu bata putih biasa) atau 6 sisi permukaan halus (batu bata putih 

6 sisi rata). Teknik pengolahan breksi batuapung yang demikian dapat menambah 

nilai jual dari breksi batuapung daerah penelitian. 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Perbedaan batuan/ litologi terlihat dengan jelas pada citra ASTER RGB 3,4, PCA 

56789, yang diketahui dengan perbedaan unsur-unsur dasar interpretasi geologi 

yaitu relief, pola penyaluran, vegetasi, dan budaya.  

2. Model permukaan digital (DTM/DEM) sangat berguna dalam memberikan 

informasi mengenai konfigurasi permukaan untuk kepentingan analisa potensi 

breksi batuapung secara volumetrik, mengingat bahwa breksi batuapung daerah 

penelitian menempati topografi yang berbukit.  
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3. Pola persebaran bahan galian khususnya bahan galian breksi batuapung di daerah 

penelitian dilihat dari segi geologi berpotensi besar pada Formasi Semilir. Karena 

pada formasi ini terdiri dari perselingan antara breksi batuapung dan tuf yang 

terbentuk pada Oligosen Akhir hingga Miosen Awal. Potensi breksi batuapung 

daerah penelitian dibagi menjadi dua daerah potensi yaitu daerah potensi Semilir 

sebelah utara dan sebelah selatan. Di mana sebelah utara dan selatan memiliki 

kualitas yang hampir sama, hanya saja kuantitas di Semilir sebelah utara lebih 

besar dibanding sebelah selatan.  

4. Hasil perhitungan kuantitas bahan galian breksi batuapung pada dua daerah 

berpotensi breksi batuapung sebesar 435.772.692,8 ton pada Semilir sebelah 

utara, dan pada Semilir sebelah selatan sebesar 204.177.071,14 ton.  

5. Potensi bahan galian breksi batuapung berdasarkan parameter kuat tekan, berat 

jenis, serapan air, dan keausan/ abrasi sangat cocok digunakan untuk bahan 

material bangunan berupa pondasi untuk bangunan ringan (non struktural), dan 

batu breksi pengganti batu bata merah dan batako.  
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Yuli Priyana, Priyono dan Agus Anggoro Sigit 

Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

ABSTRACT 

This project was conducted on Merawu Catchment to model of runoff 

prediction and to evaluate the effect of hydraulic conductivity using PCRaster with 

the reason that PCRaster can model natural process spatially and dynamically 

(Harssema, 2010). Specifically, the objectives of the project can be listed as follows: 

(1) Prepare input parameters for runoff modelling in PCRaster; (2) Prepare 

hydraulic conductivity scenario maps; (3) Run the runoff script in PCRaster for 

different hydraulic conductivity scenarios; (4) Evaluate the effect of different 

hydraulic conductivity scenarios on runoff. The project was using 10 different 

scenarios of Ksat including the original Ksat values. The scenarios was designed by 

multiplied the original value of Ksat with multiplier factor with the value from 1.25 

to 3.25. The result shows that the increasing of Ksat values caused the decreasing of 

runoff occurrences.  It can be seen that some runoff distributions were disappeared 

gradually from the map by the changing. In contrast, the upper part of the map 

express the effect clearly. In the original Ksat scenario, the upper part looks there 

are many areas of runoff events. On the other hand, the result of the highest Ksat 

scenario (Ksat=Ksat*3.25) shows that some runoff events disappeared. The effect 

can be seen also from changing of outlet color. The colors express the value of runoff 

which is flowing through the pixels (see the legend). In this case, the color changed 

from red (highest value of runoff) to orange which indicate the decreasing of runoff. 

It can be clearly seen that the runoff decreases sharply on from scenario 1 (original 

Ksat) to scenario 2, 3,4, and 5. Afterwards, the effect of Ksat changing slightly 

decreased. Generally, the increasing of Ksat values lead to the increasing of 

infiltration. At the same time, runoff event will decrease.  The observation several 

scenarios of Ksat on runoff modeling provided the importance of Ksat on runoff 

generation in the real world. As the result presented, Ksat increasing was contrast to 

the amount of runoff generated. It is because the increasing of Ksat caused the 

increasing of infiltration rate and larger amount of water will be infiltrated during 

rainstorm events. 

 

PENDAHULUAN 

Proses hidrologis di DAS didefinisikan sebagai sirkulasi air yang kontinyu di 

bumi melalui proses presipitasi, runoff, base flow, aliran sungai, dan evapotranspirasi 

(Jeong et al., 2010). Dalam siklus hidrologi, air hujan mencapai permukaan tanah 

akan masuk ke tanah melalui infiltrasi dan sebagian masuk dalam limpasan 
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permukaan. Air menyusup akan membuat kelembaban tanah bertambah, jika 

kelembaban dari tanah menjadi jenuh, maka air akan bergerak lateral, kemudian di 

tempat yang memungkinkan akan keluar ke permukaan tanah disebut sub-permukaan 

air, sedangkan kemungkinan lain ialah untuk bergerak secara vertikal ke dalam tanah 

lebih jauh sebagai gravitasi dan melalui proses perkolasi lebih lanjut ke air tanah. 

Salah satu proses hidrologi yang menyebabkan terjadinya bencana adalah 

limpasan (runoff). Dalam hal ini, limpasan juga merupakan agen utama dari erosi 

(Jetten, Straatsma, dan Alkema; 2011). Limpasan juga terkait untuk kejadian banjir 

bandang (Tramblay et al., 2010). Oleh karena itu, prediksi limpasan penting untuk 

mengurangi kejadian bahaya terkait. Selanjutnya, Patil et al. (2008) mengatakan 

bahwa perkiraan limpasan permukaan adalah penting untuk penilaian perencanaan 

produksi air DAS potensial, langkah-langkah konservasi air, zona air tanah dan 

mengurangi sedimentasi pengisian dan bahaya banjir daerah hilir. 

Sebagai bagian dari siklus, limpasan tidak hanya proses hidrologi yang paling 

kompleks, tapi juga sangat bervariasi dalam ruang dan waktu, tergantung pada 

kombinasi dari tiga faktor utama: (1) iklim, (2) tanah dan geologi, dan (3) vegetasi 

(Becker, 2005). Ada beberapa parameter yang dapat diturunkan dari faktor-faktor ini. 

Di antara parameter, konduktivitas hidrolik jenuh dianggap salah satu sifat tanah 

yang paling spasial variabel (Go'mez, Vanderlinde, dan Depan; 2005). 

Berdasarkan faktor-faktor penentu, limpasan dapat dihitung dengan 

menggunakan berbagai metode. Proyek ini dilakukan untuk model prediksi limpasan 

dan untuk mengevaluasi pengaruh konduktivitas hidrolik menggunakan PCRaster 

atas dasar bahwa PCRaster dapat memodelkan proses-proses alam spasial dan 

dinamis (Harssema, 2010). Secara khusus, tujuan dari kajian ini adalah melakukan 

pemodelan dan evaluasi dari nilai runoff terhadap perubahan nilai hydraulic 

conductivity (Ksat). 

 

PEMBAHASAN 

A. Parameter Input dalam Pemodelan Runoff 

Pemodelan limpasan membutuhkan keterlibatan beberapa parameter fisik. Gambar 2 

memberikan gambaran pada generasi pemodelan limpasan script PCRaster sebagai 

versi dari diagram alir. 
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Gambar 2. Diagram Alir Proses Pemodelan Runoff 

 

Pemodelan limpasan membutuhkan keterlibatan beberapa parameter fisik. 

Gambar 2 memberikan gambaran pada generasi pemodelan limpasan script PCRaster 

sebagai versi dari diagram aliran. 

 

B. Pemodelan Runoff Menggunakan Beragam Skenario Ksat 

Hasil pemodelan limpasan dapat dilaporkan sebagai rangkaian waktu atau 

grafis seri spasial (*. TSS). Dalam hal ini, script yang sudah berisi perintah untuk 

laporan timestep oleh limpasan atau grafik kumulatif / kurva. Namun, perintah 
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booting laporan ruang ditambahkan ke script untuk menampilkan hasil dalam bentuk 

data spasial. Kurva pada Gambar 3 memberikan informasi tentang hasil pemodelan 

limpasan untuk semua skenario dan semua timestep tersebut. Grafik menunjukkan 

bahwa peristiwa limpasan tertinggi adalah 357 timestep. Timestep dipilih sebagai 

sampel menggambarkan efek spasial perubahan Ksat. 

 

Gambar 3. Grafik Hasil Pemodelan Runoff 

 

Hasilnya ditunjukkan spasial menggunakan Aguila. Dalam visualisasi, 

metode klasifikasi bergeser logaritmik digunakan. Metode klasifikasi yang lebih 

masuk akal daripada variabilitas dalam nilai-nilai data dengan warna yang lebih 

ditugaskan ke daerah yang lebih rendah (oldpcraster.geo.uu.nl, 2011). Selain itu, 

visualisasi cutoff maksimum dari semua yang diubah menjadi 2.9e 06 (nilai tertinggi 

dari semua skenario) dalam rangka untuk mendapatkan skala warna yang sama untuk 
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semua skenario. Modifikasi cutoff maksimum akan menetapkan berbagai warna yang 

digunakan dalam tugas. Data nilai di atas nilai ini yang digambar menggunakan 

warna yang sama seperti yang digunakan untuk nilai cutoff maksimum (de Jong, 

2011). Setelah itu, modus menarik kontur digunakan untuk menyediakan kontras 

tajam dengan variabilitas spasial peristiwa limpasan. Salah satu timestep hasil yang 

ditunjukkan pada Gambar 4 dalam rangka untuk menyajikan efek dari perubahan 

spasial dari Ksat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. Sample of Spatial Variability on Runoff Generation Result  

with Different Scenarios of Ksat (timestep 357th) 
 

Hal ini dapat dilihat bahwa peningkatan nilai Ksat menyebabkan penurunan 

kejadian limpasan. Beberapa distribusi limpasan yang secara bertahap menghilang 

dari peta dengan mengubah. Sebaliknya, bagian atas peta mengungkapkan efek yang 

jelas. Dalam Ksat skenario asli, atas muncul ada banyak daerah limpasan peristiwa. 

Di sisi lain, hasil dari skenario yang Ksat tertinggi (Ksat = Ksat * 3.25) menunjukkan 

bahwa beberapa peristiwa limpasan menghilang. Efeknya dapat dilihat juga dari 

outlet berubah warna. Warna mengungkapkan nilai limpasan yang mengalir melalui 

piksel (lihat legenda). Dalam hal ini, warna berubah dari merah (nilai tertinggi dari 

limpasan) untuk oranye menunjukkan limpasan menurun. 

Ksat 
Ksat 
Ksat 

Ksat * 1.25 Ksat * 1.50 Ksat * 1.75 Ksat * 2 

Ksat * 2.25 Ksat * 2.50 Ksat * 2.75 Ksat * 3 Ksat * 3.25 
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C. Analisis Sensitivitas 

Saturated hydraulic conductivity (Ksat) merupakan parameter penting dari 

generasi Ksat (Harssema, 2010). Pernyataan itu juga didukung oleh hasil pemodelan 

skenario. Gambar 5 memberikan informasi tentang perbandingan Ksat beberapa 

skenario pada generasi limpasan menggunakan PCRaster. 

Figure 5. Qpeak Cumulative of Several Scenarios of Ksat 
 

  Hal ini dapat dilihat dengan jelas bahwa limpasan menurun tajam di Skenario 

1 (Ksat asli) dalam skenario 2, 3 4 dan 5. Selanjutnya, pengaruh perubahan Ksat 

sedikit menurun. Secara umum, peningkatan nilai Ksat menyebabkan infiltrasi 

meningkat (Gambar 6). Pada saat yang sama, mengurangi kejadian limpasan.  

 

Figure 6. Infiltration Cumulative of Several Scenarios of Ksat 
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PENUTUP 

Pengamatan Ksat beberapa skenario pada pemodelan limpasan disediakan 

pentingnya Ksat dari generasi limpasan di dunia nyata. Selanjutnya disampaikan, 

Ksat meningkat sangat kontras dengan jumlah limpasan dihasilkan. Hal ini karena 

peningkatan Ksat menyebabkan peningkatan laju infiltrasi dan jumlah terbesar air 

akan menyusup selama peristiwa badai. 
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ABSTRACT 

This research aims to geodatabase system in managing the road network in 

East Aceh district. In this case, MySQL is used as a spatial database management. 

Therefore, it is expected can make geo-database application that can be distributed 

widely to related user. Data used in this study include primary and secondary data. 

Primary data consists of spatial and attribute data of road network (lines) and 

bridges (points) taken through surveys with Global Positioning System (GPS). 

Secondary data used include base maps derived from maps of the Rupa Bumi 

Indonesia (RBI) 1:25.000 scale area of East Aceh Regency. MySQL has capabilities 

in spatial analysis and queries on RDBMS database is able to store spatial data. 

 

Keywords: GPS, GIS, Road Network, And Spatial Data 

 

PENDAHULUAN 

Jaringan jalan merupakan salah satu elemen penting dalam menggerakkan 

roda perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem yang 

mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan jalan raya dengan sebaik-

baiknya. Salah satu sistem yang paling sesuai untuk menejemen jaringan jalan adalah 

sistem informasi berbasis spatial (SIG). Keberadaan data spatial jaringan jalan di 

samping sebagai dasar untuk mengembangkan sistem basis data spatial yang lain. Di 

samping itu juga merupakan elemen penting dalam manajemen jaringan jalan 

terutama untuk mengetahui kondisi fisik, pengukuran traffic dan menajemen jalan 

toll serta berbagai keperluan yang bersifat kartografis maupun analitis (Yoo, 2010). 

Berdasarkan studi kasus, banyak fungsi manajerial dan pengambilan keputusan yang 

dapat dibantu menggunakan SIG (Jumadi dan Widiadi , 2009). 

Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) telah memberikan kemudahan 

bagi banyak kalangan dalam mengelola dan memanfaatkan data spatial (geographic 

refferenced data). Namun demikian, software SIG berbasis desktop yang banyak 

dipakai selama ini memiliki keterbatasan terkait interoperabilitas  dan biaya lisensi 

yang mahal (Peng dan Zhang, 2004).  
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Secara lebih detail Norasma et al. (2008) menyampaikan beberapa kelebihan 

web SIG dibanding desktop SIG antara lain: memotong biaya implementasi software, 

mengurangi penggunaan tenaga it, memperpendek waktu training bagi user, unggul 

dalam integrasi dan visualisasi Database Management System (DBMS), dan mudah 

dalam implementasi. Saat ini penggunaan data spatial dalam web berkembang secara 

eksplosif (Crampton, 2009) untuk implementasi di berbagai bidang. Salah satunya 

adalah dalam bidang transportasi, bahkan menurut Lagunzad dan Mcpherson (2003) 

keberadaan aplikasi SIG berbasis web jaringan jalan ini sebagai front end di dalam 

membuat basis data spatial yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak pengguna, 

baik di pusat maupun pinggiran, dan juga memungkinkan untuk digunakan sebagai 

dasar di dalam kegiatan perencanaan, desain, konstruksi dan kegiatan pemeliharaan. 

Sebagai upaya untuk mengakomodir implementasi data spatial, MySQL yang 

merupakan sistem basis data berbasis Relational Database Management System 

(RDBMS) yang banyak dipakai secara luas (Anonymous, 2009) menambahkan 

ekstensi spatial dalam sistem basisdatanya mulai versi 4.1 (Haryanto, 2005). 

Penambahan ekstensi di MySQL dalam pengembanganya mengacu pada konsep 

yang dihasilkan oleh OGC (Open Geospatial Consortium).  

Perubahan yang dapat dilihat adalah adanya penambahan tipe data geometry, 

yang di dalamnya dapat menyimpan objek-objek bereferensi geografis dalam satu 

field misalnya titik, bidang persegi empat, garis, polyline, dan polygon (Information 

Technology Business, 2009). Untuk memanfaatkan kemampuan MySQL Spatial 

dalam menangani data spatial adalah adanya interface yang mampu 

merepresentasikan data spatial secara digital. Sehingga data yang disimpan dalam 

bentuk koordinat dapat ditampilkan dalam bentuk model spatial dengan skala 

tertentu. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu data 

spatial jaringan jalan berdasarkan data lapangan. Sehingga akan terbangun aplikasi 

geo-database yang dapat terdistribusi secara baik kepada pengguna. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengumpulan dan Analisis Data  

Data hasil survei menggunakan GPS disimpan sebagai node (titik) dan 

section (garis penghubung antar titik) dalam basis data, masing-masing titik berelasi 
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dengan atribut yang menyimpan nilai paramater-paramater yang dicatat bersamaan 

dengan saat pengambilan titik koordinat. Untuk mempermudah relasi data spatial dan 

atribut saat memuat data dari GPS, form survai pada masing-masing titik ditandai 

dengan ID yang disesuiakan dengan ID yang ada pada waypoint GPS saat melakukan 

pengukuran. Hasil survai dilapangan yang terdiri atas 7.894 section data jalan dan 

425 buah jembatan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori sesuai dengan 

paramater dan ketentuan yang telah diuraikan di atas.  

Berdasarkan paramater-paramater tersebut, selanjutnya ditentukan tingkat 

prioritas pemeliharaan mengacu pada klasifikasi Tabel 5. Hasil analisis menunjukan 

bahwa di daerah penelitian terdapat 45% jalan dengan klasifikasi prioritas rendah, 

53% sedang dan 2% tinggi. Distribusi masing-masing kelas serta detail kondisi jalan 

per paramater dapat dilihat pada Table 6 dan Tabel 7. 

 

Tabel 6. Distribusi Kelas Data Jalan masing-masing Variabel 

No. Variable Klasifikasi Panjang (km) % 

1 Status Jalan Desa 445.36 53.47 

  Kecamatan 228.15 27.39 

  Propinsi 48.84 5.86 

  Negara 110.50 13.27 

  Jumlah 832.85 100.00 

2 perkerasan Hotmix 378.10 45.41 

  Lapen 56.98 6.84 

  Base Coarse 30.62 3.68 

  Sirtu 257.51 30.92 

  Tanah 109.50 13.15 

  Jumlah 832.71 100.00 

3 kondisi Baik 484.30 58.15 

  Rusak Ringan 89.89 10.79 

  Rusak Sedang 141.78 17.02 

  Rusak Berat 116.87 14.03 

  Jumlah 832.85 100.00 

 Sumber: hasil analisis data primer, 2008 

 

Tabel 7. Distribusi Kelas Prioritas Perbaikan Jalan 

No Prioritas Panjang % 

1 Rendah 376.68 45.23 

2 Sedang 440.77 52.92 

3 Tinggi 15.40 1.85 

  832.85 100.00 

Sumber: hasil analisis data primer, 2008 
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Hasil analisis spatial menunjukan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Timur 

cenderung tumbuh terpusat di sepanjang pesisir (Gambar 3). Adapun jaringan jalan 

yang menunjukan tingkat prioritas tinggi dan sedang cenderung relatif berada di 

pedalaman menjauhi pusat pertumbuhan yang dilalui jalan negara. 

Sumber: hasil analisis data primer, 2008 

Gambar 3. Peta Jaringan Jalan Raya Menurut Prioritas Pemeliharaan 

  

Tabel 8 menyajikan informasi tentang klasifikasi data jembatan berdasarkan 

paramater-parameter yang telah ditentukan. Adapun Tabel 9 menggambarkan kondisi 

tingkat prioritas pemeliharaan jembatan berdasarkan paramater-parameter tersebut. 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 128 buah jembatan (30%) 

dengan tingkat prioritas pemeliharaan sedang dan 297 buah jembatan (70%) dengan 

tingkat prioritas pemeliharaan rendah.  
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Tabel 8. Distribusi Kelas Data Jembatan masing-masing Variabel 

No. Variable Klasifikasi Panjang 

(km) 

% 

1 Status Jembatan Desa 263 61.88 

  Kecamatan 162 38.12 

  Jumlah 425 100.00 

2 Rangka Permanen 305 71.76 

  Non Permanen 120 28.24 

  Jumlah 425 100.00 

3 Kondisi Baik 254 59.76 

  Rusak Ringan 35 8.24 

  Rusak Sedang 29 6.82 

  Rusak Berat 107 25.18 

  Jumlah 425 100.00 

Sumber: hasil analisis data primer, 2008 

 

Tabel 9. Distribusi Kelas Data Jembatan masing-masing Variabel 

No Prioritas Jumlah % 

1 rendah 297 69.88 

2 sedang 128 30.12 

 Jumlah 425 100.00 

Sumber: hasil analisis data primer, 2008 

 

Secara spatial masing-masing tingkat prioritas tersebar hampir merata di 

Kabupaten Aceh Timur. Sebaran data jembatan di lokasi penelitian secara spatial 

dapat dilihat pada Gambar 4.  

Sumber: hasil analisis data primer, 2008 
Gambar 4. Peta Jembatan Menurut Prioritas Pemeliharaan 
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Data-data tersebut selanjutnya digunakan sebagai basis data awal dalam 

menyusun kebijakan pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Aceh Timur. 

 

B. Pembangunan Basisdata 

Semua data dalam system ini, baik data spatial maupun atribut disimpan 

dalam basis data RDBMS. Adapun struktur dan relasi data utama yang digunakan 

dalam aplikasi ini disajikan pada Gambar 6. Keberadaan ekstensi spatial pada 

MySQL memungkinkan untuk menyimpan objek geografis dalam satu field 

GEOMETRY. Maka dari itu, data spatial dan atribut dapat berada pada satu table 

yang tidak terpisah. Hal ini berbeda dengan basis data spatial non RDBMS yang 

biasanya dipisahkan antara data spatial dan non spatial. Kondisi ini memudahkan 

dalam query maupun membuat relasi antartabel. Kemampuan ini memungkinkan 

untuk melakukan berbagai manipulasi data maupun visualisasi spatial.  

 

PENUTUP 

Keberadaan data spatial dapat membantu dalam pengambilan keputusan 

khususnya untuk penentuan prioritas alokasi anggaran pembangunan jalan/jembatan 

baru, penentuan prioritas anggaran pemeliharaan, penyusunan anggaran, penentuan 

lokasi monitoring, dan berbagai keperluan terkait yang datanya dapat diambil dari 

pelaporan-pelaporan yang dihasilkan oleh aplikasi tersebut. 
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ANALISIS SPASIAL 

POTENSI KUANTITAS RELATIF AIR TANAH DI DAS GALEH 

DENGAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS 
 

Agus Anggoro Sigit dan Andriyani 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

E-mail : agussigit@ymail.com 

 

 

INTISARI 

 Penelitian ini dilakukan di Daerah Aliran Sungai Galeh, yang merupakan Sub 

DAS Progo bagian hulu. Penelitian ini bertujuan memetakan faktor-faktor penentu 

potensi kuantitas relatif air tanah daerah penelitian dan menganalisis secara spasial 

kemungkinan potensi kuantitas relatif air tanah daerah penelitian dengan 

pemanfaatan Sistem Informasi Geografis. Metode penelitian berupa survei dengan 

sampel zona faktor-faktor potensi terpetakan yang terpilih. Metode pemetaan adalah 

pengeplotan data sekunder dan interpretasi visual Citra Landsat; metode analisisnya 

adalah analisis spasial dengan teknologi SIG. 

 Hasil penelitian menunjukkan, bahwa faktor-faktor penentu potensi kuantitas 

relatif air tanah di daerah penelitian memiliki variasi cukup beragam. Luas daerah 

penelitian kurang lebih 298,86 km2 atau 29886 Ha. Jenis batuan lahar mendominasi 

dengan luas 129,6 km2 atau 43,7 %; jenis tanah dominan adalah Latosol seluas 

171,22 km2 atau 57,72 %; kemiringan lereng terluas 0 – 3 % dengan luas hamparan 

135,49 km2 atau 45,33 %, sedangkan penggunaan lahan paling luas adalah sawah 

irigasi, yaitu sekitar  127,92 km2 atau 43,12 %. Ketelitian interpretasi Citra Landsat 

untuk kemiringan lereng dan penggunaan lahan masing-masing 82,35 % dan 86,23 

%, artinya akurasi pemetaan masih dapat diterima karena lebih dari 80,00 %. Hasil 

analisis spasial dengan SIG menunjukkan, di daerah penelitian terdapat 116 satuan 

lahan, dengan perincian potensi kuantitas relatif air tanah sebagai berikut : 2 (dua) 

satuan lahan masuk kelas potensi “rendah” (7,62 km2 atau 2,54 %);  71 satuan lahan 

masuk kelas potensi “sedang” ( 175,25 km2 atau 58,64 %); dan 43 satuan lahan 

masuk kelas potensi “tinggi” (115,99 km2 atau 38,82 %). 

 

Kata Kunci: Potensi, Kuantitas Relatif, Air Tanah, Analisis Spasial SIG 
 

PENDAHULUAN 

Di dalam siklus/daur hidrologi, air hujan yang mencapai permukaan tanah 

sebagian akan masuk ke dalam tanah melalui proses infiltrasi dan sebagian menjadi 

limpasan permukaan. Air yang terinfiltrasi akan menjadikan tanah lembab, apabila 

kelembaban tanah mulai jenuh, maka air akan bergerak secara lateral yang 

selanjutnya pada tempat yang memungkinkan akan ke luar ke permukaan tanah yang 

disebut dengan sub surface water, sedangkan kemungkinan lain adalah bergerak 

mailto:agussigit@ymail.com


 

 | 168 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

secara vertikal ke bagian tanah yang lebih dalam karena gravitasi dan  melalui proses 

perkolasi selanjutnya menjadi air tanah (groundwater). 

Studi mengenai infiltrasi tanah pada umumnya dilakukan melalui pendekatan 

hidrologis ataupun tanah. Saat ini penerapan teknologi Sistem Informasi Geografis 

(SIG) untuk keperluan pengolahan maupun analisis data-data bereferensi geografis 

telah berkembang pesat merambah ke berbagai bidang, baik untuk kepentingan 

ilmiah maupun bisnis. Dalam bidang ilmiah, pemanfaatan SIG untuk kajian 

sumberdaya air telah banyak dilakukan. Hal ini menjadi penguat, bahwa terapan SIG 

dalam bidang hidrologi telah mendapat pengakuan dan diterima secara ilmiah.  

Daerah kajian dalam penelitian ini adalah Sub Daerah Aliran Sungai Galeh 

yang merupakan bagian dari DAS Progo bagian hulu. Secara administrasi daerah 

penelitian berada di wilayah administrasi Kabupaten Temanggung. Luas daerah 

penelitian kurang lebih 298,86 km2 atau 29886 Ha,  yang dibatasi oleh koordinat 

titik 389.395 mT– 412.512 mT dan 9.183.784 mU–9.204.464 mU (lihat Gambar 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

Gambar  1. Orientasi letak wilayah DAS Galeh 

 

Karakteristik fisik lahan pada Sub DAS Galeh cukup bervariasi. Variasi 

karakteristik fisik lahan sangat berpengaruh terhadap kondisi peresapan atau 

infiltrasi. Kajian yang mendalam mengenai karakteristik fisik lahan kaitannya 

dengan infiltrasi sangat penting dalam pendugaan kondisi hidrologis daerah 

bersangkutan.  
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PEMBAHASAN 

A. Faktor-Faktor Penentu Potensi Kuantitas Relatif Air Tanah 

a. Curah Hujan 

Curah hujan di daerah penelitian dipantau melalui beberapa stasiun 

pengamatan hujan, diantaranya adalah stasiun hujan Jumo, stasiun hujan Parakan, 

stasiun hujan Ngadirejo, stasiun hujan Jumprit, dan stasiun hujan Kledung. Curah 

hujan rata-rata tahunan ke lima stasiun hujan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Curah Hujan Tahunan Rerata Lima Stasiun Hujan di Daerah Penelitian 

Stasiun Hujan Ketinggian Tempat (m  dpal) Curah Hujan Rerata Tahunan  (cm) 

Jumo 695 277,8 

Ngadirejo 245 238,3 

Jumprit 1275 310,1 

Parakan 788 216,5 

Kledung 1390 362,4 

Sumber: Dulbahri  (2002) 

 

Berdasarkan table di atas jelas terlihat, bahwa curah hujan yang tercatat pada 

stasiun hujan yang berada pada daerah tinggi relative lebih besar jika dibanding 

dengan daerah rendah. Stasiun Jumprit dan Kledung berada di lereng Gunung 

Sundoro dan Sumbing,  sedangkan  Stasiun Jumo, Parakan dan Ngadirejo  berada 

pada  daerah dataran dalam sistem kedua gunung tersebut. Perbedaan curah hujan 

antara kedua wilayah tersebut secara spasial telah memberikan andil terhadap 

perbedaan jumlah air hujan yang meresap ke dalam tanah, khususnya dari tinjauan 

faktor eksternal.  

b. Batuan 

Fenomena geologis secara nyata berpengaruh terhadap kondisi hidrologis 

daerah yang bersangkutan, khususnya sumberdaya air tanah. Dalam ilmu geologi 

dikenal ada tiga jenis batuan utama, yaitu : beku, sediment dan metamorf (malihan). 

Tiap-tiap jenis batuan memiliki karakteristik tersendiri  yang  berpengaruh pada 

respon batuan terhadap air. Jenis batuan di daerah penelitian terdiri dari batuan beku 

dan sediment, yang terbagi menjadi tujuh macam batuan, yaitu: alluvium, aliran lava, 

lahar, andesit, kapur, breksi vulkanik dan koluvium. Jenis batuan dengan hamparan 

paling luas adalah batuan lahar, yaitu sebesar 129,6 km
2
 atau 43,7 % dari luas total 

daerah penelitian (lihat Tabel  8).  
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c. Lereng 

Daerah penelitian yang merupakan bagian hulu DAS Progo memiliki 

topografi yang bervariasi, mulai datar hingga bergunung. Variasi topografi di daerah 

ini sangat berpengaruh terhadap perilaku air hujan yang jatuh di permukaan tanah, 

sehingga akan mempengaruhi pula kondisi tata air di daerah penelitian. Kemiringan 

lereng terjal dapat dijumpai pada bagian kerucut dua gunungapi di daerah ini, yang 

kini tidak aktif lagi, yaitu: Gunung Sundoro dan Gunung Sumbing yang memiliki 

ketinggian masing-masing sekitar 3.200 dan 3.250 meter dpal. Keberadaan kedua 

gunung tersebut sangat berpengaruh terhadap kondisi tata air di daerah penelitian, 

baik ditinjau dari fungsinya dalam menangkap hujan maupun dalam menjaga 

keseimbangan penyimpanan air, disebabkan oleh keberadaan hutan di daerah 

penelitian. Kemiringan lereng yang mendominasi daerah penelitian berkisar 0 – 3 % 

yang menempati areal seluas 135,49 km
2
 (lihat Tabel 8). 

Peta Kemiringan Lereng daerah penelitian diperoleh dari hasil delineasi 

berdasarkan analisis tiga dimensi, yang dibenarkan melalui uji lapangan.  

 

Tabel  6.  Matrik uji ketelitian hasil interpretasi kemiringan lereng 

Kemiringan Lereng 

Hasil Interpretasi 

Kemiringan Lereng Hasil Uji Lapangan Jumlah 

0 – 3 3 – 8 8 – 23 > 23  

0 – 3 5 1   6 

3 – 8 1 6   7 

8 – 23  1 3  4 

> 23    -  

Jumlah 6 8 3 1 17 

 

Ketelitian :  

Jumlah sample yang sesuai sebanyak 14,  

Jumlah sample yang tidak sesuai sebanyak 3,  

Jumlah sample keseluruhan sebanyak 17, 

Persentase ketelitian =  (14 / 17)    x  100 % =  82,35  % 
 

d. Tanah 

Perbedaan jenis tanah di suatu daerah akan berpengaruh pada perbedaan atau 

variasi respon terhadap air, disebabkan karakteristik fisik yang dimilikinya. Salah 

satu karakteristik fisik tanah adalah tekstur tanah. Tekstur tanah secara umum dibagi 

menjadi tiga; berturut-turut dari yang kasar hingga halus adalah  pasir, debu dan 

lempung. Perbedaan tekstur tanah didasarkan pada ukuran butir tanah. Ukuran butir 
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tanah sangat berperan dalam peresapan air. Di daerah penelitian terdapat empat jenis 

tanah, yaitu : Litosol, Latosol, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Latosol menempati 

areal paling luas, yaitu sekitar 171, 22 km
2
 atau sekitar 57,72 %. Secara keseluruhan 

luas hamparan jenis dan tekstur tanah daerah penelitian. 

e. Pengunaan Lahan 

Jenis penggunaan lahan di daerah penelitian cukup bervariasi, diantaranya 

adalah permukiman (perkotaan dan perkampungan), persawahan (irigasi dan tadah 

hujan), tegalan, kebun campuran, hutan dan tanah terbuka (kosong dan tandus). Peta 

penggunaan lahan daerah penelitian diperoleh dari hasil delineasi Citra Landsat, yang 

kebenarannya diuji di lapangan. Jenis penggunaan lahan yang dominan di daerah 

penelitian adalah sawah irigasi, yang menempati areal seluas 127,92 km
2
 atau 43,12 

% (lihat Tabel 8).  

 Uji ketelitian data tentang penggunaan lahan di daerah penelitian dapat dilihat 

pada Tabel  7. 

 

Tabel  7. Matrik uji ketelitian data penggunaan lahan daerah penelitian 

PL Hasil 

Interpret 

Penggunaan Lahan Hasil Uji Lapangan Jumlah 

Swh-i Swh-t Tgln Kbcm Permk Hutan Lntbk  

Swh-i 3       3 

Swh-t 1 8      9 

Tgln         

Kbcm    3 1   4 

Permk         

Hutan      1  1 

Lntbk         

Jumlah 4 8  3 1 1  17 

 

Keterangan : 

Swh-i :  sawah irigasi  Swh-t  :  sawah tadah hujan 

Kbcm  :  kebun campuran  Permk  :  permukiman 

Hutan  :  hutan   Tgln :  tegalan 

Lntbk :  lahan terbuka 

  

Ketelitian :  

Jumlah sample yang sesuai sebanyak 15,  

Jumlah sample yang tidak sesuai sebanyak 2,  

Jumlah sample keseluruhan sebanyak 17, 
 

Persentase ketelitian     =  (15 / 17)   x  100 % =  86,23  %       
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Tabel  8. Luas Hamparan Tiap Variabel Penentu Potensi Kuantitas Relatif Air Tanah di Daerah Penelitian  (dalam km
2
) 

 

Nomor 
Variabel Lereng Variabel Tanah Variabel Penggunaan Lahan Variabel Geologi 

Kemiringan  Luas  Jenis Tanah Luas  Jenis P. Lahan Luas  Jenis Batuan Luas  

1 > 23 (%) 17,16 Litosol 47,69 Permukiman 23,61 Aliran lava 28,45 

2 8 – 23 (%) 73,14 Latosol 171,22 Lahan terbuka 1,75 Aluvium 86,46 

3 3 – 8 (%) 73,07 Andosol 34,99 Sawah irigasi 127,91 Andesit 4,11 

4 0 – 3 (%) 135,49 Regosol 44,96 Sawah tadah hujan 89,00 Breksi vulkanik 25,62 

5     Tegalan  4,20 Kapur 9,65 

6     Kebun campuran 41,14 Koluvium 14,97 

7     Hutan 11,32 Lahar 129,6 

8     Danau 0,03   

Luas total 298,86  298,86  298,86  298,86 

Sumber   : Analisis data primer 
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B. Potensi Kuantitas Relatif Air Tanah 

Potensi keberadaan sumberdaya air tanah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah potensi kuantitas relatif air tanah yang dicerminkan harkat total hasil penjumlahan 

factor-faktor penentu yang telah dikuantitatifkan dalam bentuk pengharkatan. Faktor-

faktor yang dimaksud meliputi tanah, lereng, penggunaan lahan, batuan, dan hujan.  

Potensi kuantitas relative air tanah daerah penelitian diperoleh melalui analisis 

spasial dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). Analisis 

spasial dilakukan dengan teknik tumpangsusun lima peta yang merupakan representasi 

faktor penentu potensi. Tumpangsusun ini menghasilkan zona-zona baru yang masing-

masing memiliki skor hasil penjumlahan derajat (harkat) pengaruh faktor-faktor penentu 

potensi yang terdapat pada zona bersangkutan. Berdasarkan skor total hasil penjumlahan 

tersebut, maka dengan dasar klasifikasi yang telah ditetapkan akan didapatkan zona-zona 

yang memiliki variasi potensi air yang selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan 

potensi kuantitas relative air tanah daerah penelitian. Secara keruangan hasil analisis 

potensi dapat dilihat pada Gambar 5 (contoh potensi beberapa satuan lahan terlampir).  

 

Tabel  9. Luas hamparan tingkat potensi kuantitas relative air tanah di daerah penelitian 

No Kelas Potensi Luasan (M2) Persentase (%) 

1 Rendah 7618000.10 2.54 

2 Sedang 175245411.42 58.64 

3 Tinggi 115999804.22 38.82 

 Jumlah 298863215.74 100.00 

Sumber : Hasil Analisis SIG 

 

Hasil analisis tumpangsusun diketahui, bahwa di daerah penelitian terdapat 116 

satuan lahan, meliputi: 2 (dua) satuan lahan masuk kelas potensi “rendah”, 71 satuan 

lahan masuk kelas potensi “sedang”, dan 43 satuan lahan masuk kelas potensi “tinggi”. 

Perincian agihan kelas potensi kuantitas relative air tanah daerah penelitian dapat dilihat 

dalam lampiran.. Pada umumnya kelas potensi “tinggi” berada pada satuan lahan 

berkemiringan lereng < 8 % dengan penggunaan lahan meliputi sawah irigasi, sawah 

tadah hujan, permukiman dan tegalan. Kelas potensi “sedang” yang merupakan kelas 

dominan di daerah penelitian tersebar merata pada berbagai kelas kemiringan lereng.  

Adapun kelas potensi “rendah” yang merupakan kelas potensi dengan luasan paling 

sempit berada pada satuan lahan berkemiringan lereng  > 23 %, yaitu pada satuan-satuan 

berbatuan aliran lava dengan tanah litosol. Luas hamparan persebaran tiap-tiap kelas 

potensi kuantitas relatif air tanah daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel  9. 
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PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Interpretasi visual Citra Landsat  skala  1 : 250.000  dapat digunakan untuk 

identifikasi faktor pengaruh potensi sumberdaya air tanah (kuantitas relative) dengan 

tingkat ketelitian cukup baik. Interpretasi penggunaan lahan dan kemiringan lereng di 

daerah penelitian dengan menggunakan citra tersebut memiliki tingkat ketelitian yang 

dapat diterima, yaitu masing-masing lebih dari 80 %, sehingga akurasi untuk 

keperluan pemetaan masih diperbolehkan. 

2. Secara keseluruhan, potensi kuantitas relative air tanah daerah penelitian dapat 

dikatakan cukup baik, dalam pengertian hanya sedikit zona-zona yang memiliki 

potensi rendah 

 

B. Saran 

Penelitian ini bersifat permulaan, masih perlu analisis lanjut terhadap hasil 

penelitian. Oleh karena itu penelitian lanjutan terkait dengan topik penelitian ini 

sebaiknya dilakukan. Prediksi potensi dalam penelitian ini masih belum menyakinkan, 

sebab hanya merupakan hasil analisis spasial. Oleh karena itu, perlu adanya tambahan uji 

lapangan akhir untuk uji validitas terhadap hasil akhir studi (dalam penelitian ini adalah 

potensi kuantitas relatif air tanah).  
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INTISARI 

Penelitian ini dilakukan di Kota Solo dengan tujuan merancang dan membuat 

sebuah Sistem Informasi Geografis berbasis WEB yang digunakan untuk pencatatan 

data pendidikan serta pemetaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Dasar (SMA, SMP, SD) di Kota Solo, dalam rangka mewujudkan 

pendidikan berbasis geospatial. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survei 

dan analisis data sekunder. Data sekunder diperoleh dari Dinas Pendidikan Pemuda 

dan Olah Raga Kota Surakarta dan literatur-literatur terkait, sedangkan data primer 

diperoleh dari survei GPS, observasi dan kuisioner dari tiap SMA di Kota Solo.  

Hasil penelitian menunjukkan aplikasi web SIG yang dikembangkan sangat 

membantu pengguna dalam pengelolaan data pendidikan sehingga memudahkan 

dalam pengambilan keputusan terkait kualitas pendidikan. Kaitannya dengan 

monitoring dan manajemen, paling tidak ada tiga aspek data pendidikan yang dapat 

dijadikan sebagai sarana monitoring dan manajemen pendidikan menggunkan sistem 

ini. Pertama; Persebaran gedung Sekolah dapat dengan cepat diketahui oleh 

pengguna melalui peta persebaran Sekolah sehingga ketersediaan Sekolah tiap 

kecamatan dapat dengan mudah analisa, sudah sesuai atau belum dengan standar 

nasional indonesi. Kedua; Sistem ini menyajikan profil tiap sekolah SMA, SMP, dan 

SD sehingga mempermudah pelaksanaan pemamtauan  pendidikan. Data dalam 

sistem ini dapat diupdate, edite, maupun hapus oleh pihak yang ditunjuk sebagai 

administrator tanpa membuat ulang sistem. Aplikasi ini sesuai digunakan di dinas 

terkait dengan cara memberikan hak administrator atau hak input data pada tiap 

Sekolah, sehingga data selalu update tanpa menunggu laporan tahunan.  Keamanan 

dan kebenaran data yang diinput akan terjamin karena yang input data langsung dari 

masing-masing SMA dengan password yang berbeda. 

 

Kata Kunci: Web SIG, Monitoring, Manajemen, Kualitas Pendidikan. 
 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini sangat pesat, terutama dalam 

bidang komunikasi dan elektronika. Perkembangan dalam bidang ini telah 

mengakibatkan revolusi informasi yang dalam kenyataannya kita dapat merasakan 

bahwa setiap saat informasi dapat diakses, dibaca serta disaksikan oleh setiap orang, 

terutama melalui internet. Perkembangan pengetahuan dan teknologi ini, diiringi 

dengan pesatnya perkembangan paradigma pemetaan. Kegiatan yang sebelumnya 

mailto:priyono.ums@gmail.com
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dikerjakan secara manual yang memakan waktu, pikiran dan tenaga, kini bisa 

dikerjakan dengan komputer, sehingga pekerjaan tersebut bisa dengan cepat 

terselesaikan. Hadirnya teknologi pemetaan digital SIG telah menjadi andalan dalam 

penayangan dan pengolahan data spasial dalam bidang pemetaan. 

SIG mempunyai  kemampuan analisis keruangan (spatial analysis) maupun 

waktu (temporal analysis) yang baik (Prahasta, 2002). Kemampuan SIG dapat 

dimanfaatkan dalam perencanaan  apapun  karena  pada  dasarnya  semua  

perencanaan  akan terkait  dengan  dimensi  ruang  dan  waktu. Setiap perubahan  

yang  terjadi  dalam  pelaksanaan  rencana  akan  terpantau  dan terkontrol secara 

baik. Hadirnya teknologi SIG telah menjawab permasalahan banyak kalangan dalam 

mengambil keputusan, tidak hanya dalam bidang landscape, namun bidang-bidang 

yang sama sekali tidak berkait langsung dengan analisis kebumian seperti lembaga 

keuangan (perbankan), telekomunikasi, kelistrikan, kesehatan dan lembaga-lembaga 

non kebumian lainnya pun turut mengaplikasikannya, bahkan dalam bidang 

pendidikanpun bisa menggunakannya, baik untuk proses pembelajaran maupun 

kegiatan monitoring, evaluasi, dan pertimbangan dalam mengambil suatu kebijakan. 

Data dan informasi dalam bidang pendidikan menjadi semakin penting untuk 

menunjang upaya pembangunan pendidikan secara berkelanjutan serta mengurangi 

atau mencegah upaya peningkatan mutu pendidikan yang didasarkan pada  common 

sense. Namun demikian, dalam kaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, peran 

pendayagunaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan, perumusan 

kebijaksanaan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi 

ternyata masih sangat terbatas. Kondisi ini akan menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkelanjutan untuk jangka 

panjang. Menurut hasil survei Tahun 1997 sampai Tahun 2007 pendidikan Indonesia 

berada dalam urutan rendah (tabel 1). 

 

Tabel 1.  urutan pendidikan indonesia terhadap negara lain 
Tahun No. urut Negara yg disurvei 

1997 39 49 

1999 46 47 

2002 47 49 

2007 53 55 

Sumber : World Competitiveness Year Book, 2007 
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Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa sistem pendidikan nasional harus 

mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi, 

dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 

tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, 

serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara 

tanpa diskriminasi. Mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan. 

Pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu, sangat mustahil jika 

tidak melalui proses pendidikan yang bermutu pula. Merupakan suatu yang mustahil 

pula, terjadi proses pendidikan yang bermutu jika tidak didukung oleh faktor-faktor 

penunjang proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu harus 

didukung oleh personalia yang bermutu dan professional. Hal tersebut didukung pula 

oleh sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, serta sumber belajar yang 

memadai, baik mutu maupun jumlahnya, biaya yang mencukupi, manajemen yang 

tepat, serta lingkungan yang mendukung. Mutu pendidikan bersifat menyeluruh, 

menyangkut semua komponen, menyangkut semua komponen pelaksanaan dan 

kegiatan pendidikan, atau disebut total quality. Hasil pendidikan yang bermutu tidak 

mungkin dapat dicapai hanya dengan satu komponen atau kegiatan yang bermutu 

(Sukmadinata, N Syaodah, Jami’at Ayi Novi dan Ahman, 2006). 

Dinas Pendidikan di Kota Surakarta, dan sebagian besar dinas pendidikan 

Indonesia masih menggunakan kenyataannya hingga saat ini masih menggunakan 

sistem yang bersifat manual (dengan pencatatan pada buku) dan penggunaan sistem 

yang belum terintegrasi (dengan mencatat data secara terpisah-pisah dalam  file  

excel). Hal tersebut tentunya menimbulkan berbagai kesulitan dalam penyimpanan 

data serta pengolahan data menjadi informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, 

pemanfaatan SIG sangat diperlukan. Penggunaan Sistem Informasi Geografis yang 

terintegrasi memudahkan pencatatan data (database) yang terdapat pada suatu daerah 

akan menjadi lebih mudah. Data yang telah tercatat pada basisdata tersebut, dapat 

dilakukan pemetaan (mapping) kualitas pendidikan pada suatu daerah dan dapat 

dibandingkan. 
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PEMBAHASAN 

A. Pre-Processing 

Pre-processing merupakan proses awal mengelola data sebelum pengolahan 

data yang dilakukan pada sistem GIS. Proses ini bertujuan agar data yang ada (awal) 

dapat dipakai pada proses di dalam GIS. Data yang digunakan dalam aplikasi ini 

terdiri dari, pertama data spatial yaitu Peta Jawa Tengah dan DIY, Peta Persebaran 

Gedung Sekolah, Peta Jalan Surakarta, Peta Surakarta, dan Jaringan Sungai. Kedua 

data non spatial yaitu deskripsi, indikator pendidikan, tabel menu dan users.  

Data spatial diperoleh dari survei dan Peta Rupa Bumi Indonesia, sedangkan 

data non spatial diperoleh dari kuisioner dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah 

Raga Kota Surakarta. Data tersebut disimpan dalam sistem basisdata, dimana setiap 

data disimpan dalam satu tabel MySQL. Tabel yang mengandung data spatial, seperti 

titik, garis, atau poligon, didalamnya mengandung kolom bertipe data Geometry yang 

digunakan untuk menyimpan data-data bereferensi geografis, tabel tersebut sekaligus 

berfungsi sebagai layer-layer peta. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengaplikasikan sistem ini diantaranya apache, mysql, java dan web browser seperti 

internet explor, opera, dan Mozilla firefox.  

 

B. Desain Program 

a. Perancangan Sistem 

Aplikasi ini dibangun dengan konsep arsitektur n-tier, terdiri dari suatu client-

tier yaitu yang menjalankan suatu browser (java applet), yang kedua application-tier 

berfungsi menggenerate data pada Apache web-server dengan PHP web scripting 

language, dan yang ketiga suatu database-tier dengan MySQL. Web  browser di sisi 

client mengirim request ke server web. Server web tidak memiliki kemampuan 

pemrosesan peta, maka request berkaitan dengan pemrosesan peta akan diteruskan 

server web ke server aplikasi dan Map Server. Hasil pemrosesan akan dikembalikan 

lagi melalui server web, terbungkus dalam bentuk file HTML atau applet. 

b. Desain Antar Muka 

Desain halaman utama (interface) merupakan tampilan pertama dari sistem 

ini, mencakup representasi spatial dan non spatial, menu, alat navigasi dan analisis 
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geografis. Halaman utama juga terdapat menu yang digunakan untuk membuka 

halaman yang lain seperti halaman kualitas, halaman admin, bantuan dan profil. 

Halaman ini dilengkapi dengan Peta Jawa Tengah dan DIY yang menunjukkan 

wilayah Kota Surakarta. Data spatial Kota Surakarta yang ditampilkan pada halaman 

ini adalah, Peta Wilayah Kota Surakarta, jaringan jalan, jaringan sungai, dan 

persebaran gedung Sekolah. Representasi halaman utama secara umum dibagi 

menjadi 9 bagian, antara lain (Gambar 1) 1) Header dan Title aplikasi; 2) Menu 

Utama; 3) Sub Menu; 4) Menu Navigasi Peta (map tools); 5) Ruang Peta (map 

space); 6) Panel penunjuk koordinat posisi pointer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Persebaran Sekolah di Kota Solo 

 Rancangan peta kota Solo sebagai basis pemetaan gedung Sekolah didasarkan 

pada hasil pengukuran dilapangan menggunakan GPS. Hasil survei persebaran 

Gedung Sekolah di Kota Solo tidak merata sebagai contoh persebaran SMA (tabel 1) 

menunjukkan bahwa ketersediaan Gedung tiap Kecamatan tidak Merata. Banjarsari 

memiliki 5 SMA Negeri dan 7 SMA Swasta, sedangkan Serengan hanya terdapat 1 

SMA Negeri dan 2 SMA Swasta. 

Gambar 1. Desain Antarmuka Halaman Utama 
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Tabel 1. Data Titik Koordinat Gedung SMA di Kota Solo 

No Nama Sekolah 
Titik Koordinat 

Kecamatan Alamat 
X Y 

1 SMAN 1 Surakarta 481265 9164499 Banjarsari Jl. Monginsidi 40 

2 SMAN 2 Surakarta 481287 9164508 Banjarsari Jl. Monginsidi 40 

3 SMAN 4 Surakarta 478213 9164764 Banjarsari Jl. Lanud Adisucipto 1 

4 SMAN 5 Surakarta 481249 9165399 Banjarsari Jl. Letjend Sutoyo 18 

5 SMAN 6 Surakarta 481433 9165459 Banjarsari Jl. Mr. Sartono 30 

6 SMA 

Muhammadiyah 1 

480352 9163831 Banjarsari Jl. RM. Said 35 

7 SMA Kristen 2 481166 9164240 Banjarsari Jl. Abdul Muis 45 

8 SMA Tunas 

Pembangunan 1 

481501 9165317 Banjarsari Jl. Krakatau Utara 146 

9 SMA 

Muhammadiyah 6 

478414 9165347 Banjarsari Jl. Sumber Bregan No.2 

10 SMA 

Muhammadiyah 2 

479524 9163974 Banjarsari Jl. Yosodipuro 135 

11 SMA Tujuh Belas 479760 9164262 Banjarsari Jl. RM. Said 111 

12 SMA 

Muhammadiyah 5 

480305 9167456 Banjarsari Jl. Kerinci Raya 

Kadipiro 

13 SMA N 8 483271 9165917 Jebres Jl. Sumbing VI/45 

14 SMA N 3 482044 9163819 Jebres Jl. RE. Martadinata 143 

15 SMA 

Muhammadiyah 3 

482763 9164407 Jebres Jl. Kolonel Sutarto 

16 SMA Warga 481484 9165314 Jebres Jl. Monginsidi 21 

17 SMA Kristen W.W. 482044 9163621 Jebres Jl. Merto Lulutan 0I/IV 

18 SMA Tri Pusaka 483039 9164575 Jebres Jl. Kol Sutarto 77 

19 SMA Kristen P.N. 482023 9165717 Jebres Jl. Surya No. 54-56 

20 SMA Regina Pacis 477582 9165147 Laweyan Jl.lanut Adisucipto 45 

21 SMA Pangudi Luhur 477654 9165314 Laweyan Jl. Lanud Adisucipto 

22 SMA Batik 1 477154 9164410 Laweyan Jl. Slamet Riyadi 445 

23 SMA Batik 2 477025 9164235 Laweyan Jl. Sam Ratulangi 86 

24 SMA Murni 478570 9163432 Laweyan Jl. Dr. Wahidin 33 

25 SMA Al-Islam 1 479702 9162751 Laweyan Jl. Honggowongso 94 

26 SMA Al-Islam 3 479766 9163162 Laweyan Jl. Honggowongso 28A 

27 SMA Widya Bhakti 475576 9165485 Laweyan Jl. Tanjung 75 

28 SMA Santo Paulus 476461 9163141 Laweyan Jl. Dr. Radjiman 345R 

29 SMA Al-Muayyad 479693 9162733 Laweyan Jl. KH. Samanhudi 64 

30 SMA Yosodipuro 480280 9163654 Laweyan Jl. Mawar 4 

31 SMA Ig. S. Riyadi 481055 9163527 Pasarkliwon Jl. Alor No.3 

32 SMA Islam 

Diponegoro 

481489 9162018 Pasarkliwon Jl. Serayu VIII No. 2 

33 SMA Islam 480592 9161099 Pasarkliwon Jl. Brigjend Sudiarto 151 

34 SMA MTA 481928 9161325 Pasarkliwon Jl. Kyai Mojo Semanggi 

35 SMA N 7 478623 9163063 Serengan Jl. Muh. Yamin 79A 

36 SMA Kristen 1 479620 9162383 Serengan Jl. Honggowongso 135A 

37 SMA Cokroaminoto 

1 

478573 9164541 Serengan Jl. Yos Sudarso 302 

 

 
Sumber : Data Primer survei GPS 2010 
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D.  Implementasi Sistem dalam Monitoring dan Manajemen Pendidikan SMA, 

SMP, SD 

Sistem yang dikembangkan bersifat dinamis, sehingga aplikasi ini bisa 

ditambah, edite dan hapus kapan saja oleh administrator tanpa membuat ulang 

sistem. Data yang dapat disajikan berupa data spatial dan non spatial, kedua data ini 

dapat langsung ditambahkan kedalam sistem tanpa memperbaiki sistem lagi yaitu 

dengan mengisi form yang telah disediakan. Sistem ini sangat membantu dinas 

terkait dalam mengelola data pendidikan. Penambahan gedung sekolah bisa langsung 

dilakukan pada sistem dengan memasukkan titik koordinat gedung (gambar 5), 

begitu pula dengan pengurangan gedung, pengguna hanya perlu memilih menu hapus 

sesuai dengan gedung yang ingin dihilangkan.  

Kaitannya dengan monitoring, ada tiga aspek data pendidikan yang dapat 

dijadikan sebagai sarana monitoring pendidikan yang bisa dilakukan menggunkan 

sistem ini. Pertama; Persebaran sekolah dapat dengan cepat diketahui oleh pengguna 

melalui peta persebaran sekolah sehingga ketersediaan sekolah tiap kecamatan dapat 

dengan mudah dilihat sudah sesuai atau belum dengan standar nasional indonesia 

(SNI tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan diperkotaan) yaitu satu 

SMA melayani 4.800 jiwa penduduk. Fungsi ini juga dilengkapi tool distance yang 

bisa digunakan sebagai analisis keruangan, dengan pengukuran jarak antar objek 

(gambar 6). Panel penunjuk koordinat posisi pointer sehingga pengguna bisa dengan 

cepat mengetahui letak absolut dari tiap objek. Kedua; Sistem ini menyajikan profil 

tiap sekolah sehingga mempermudah pelaksanaan monitoring pendidikan, data tiap 

sekolah yang ditampilkan, yaitu kondisi gedung sekolah yang divisualisasikan dalam 

bentuk foto, deskripsi yang berisi sejarah berdiri dan keunggulan, visi, misi, Kepala 

Sekolah, status akreditasi, alamat, nomor telp, website, e-mail, jumlah ruang kelas, 

jumlah kelas, guru tetap, guru tidak tetap, perpus dan uks. Profil SMA ini 

mempermudah pengguna dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan kualitas 

pendidikan, misalnya memberi prioritas sekolah yang fasilitasnya kurang memadai, 

gedung kurang layak, kekurangan ruang kelas, kekurangan guru dan sebagainya. 

Ketiga, pengguna juga dapat me-monitoring kualitas pendidikan dengan melihat 

laporan perhitungan kualitas pendidikan berdasarkan indikator pendidikan. Contoh 

penyajian data terlihat pada gambar 7. 
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Gambar 5. Penambahan gedung Sekolah dengan mengisi titik koordinat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kemudahan yang ditawarkan dari sistem ini diantaranya adalah pengelolaan 

data, penyimpanan dan penyajian. Kaitannya dengan manajemen kualitas 

pendidikan, sistem ini menyimpan data yang terintegrasi sehingga pengelolaannya 

lebih mudah, sistem akan mengantisipasi beberapa kemungkinan kesalahan dalam 

pemasukan data yang disebabkan oleh kesalahan manusia, misalnya pengguna 

memasukkan data profil Sekolah dua kali pada Sekolah yang sama, maka sistem 

tetap akan menampilkan data tersebut hanya satu yaitu berdasarkan primary key. 

Penyimpanan data pada sistem ini lebih mudah jika dibanding menggunakan 

pencatatan manual atau menggunakan exel. Penyimpanan data manual lebih sulit 

Angka  

penunjuk  

ukuran 

Garis 

Penanda 

Gambar 6. Contoh Pengukuran jarak antara gedung Sekolah 
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karena data pendidikan sekolah sangat banyak sehingga memerlukan tempat dan 

daya ingat jika ingin menggunakan data tersebut.  

Penyimpanan data dengan sistem ini sangat mudah yaitu hanya mengisi form 

sesuai dengan data yang ingin dimasukkan, kemudian pilih menu save, dengan 

demikian data akan langsung tersimpan dalam database server dan akan langsung 

ditampilkan pada ruang yang sudah disediakan, disamping itu data yang sudah 

masuk dapat diexport dalam bentuk exel jika membutuhkan data dalam format exel. 

Sistem ini dibuat untuk menyajikan data pendidikan sehingga penyajian data 

menggunakan sistem ini jauh lebih mudah dibanding  menggunakan sistem manual 

atau ketik biasa dengan exel. Pengguna hanya memilih data yang ingin dilihat dengan 

cara memilih menu sesuai tema yang ingin ditampilkan. Persebaran sekolah dengan 

sistem ini dapat langsung dilihat tanpa harus membuka program lain, begitu juga 

dengan data spasial lainnya seperti jaringan jalan, letak kantor kecamatan, jaringan 

sungai dan Peta Administrasi bisa dilihat tanpa harus membuka program lain. Sistem 

ini sangat membantu dinas terkait dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang 

data pendidikan di Kota Solo, karena sistem ini berbasis web, sehingga masyarakat 

umum bisa dengan mudah mengakses data-data pendidikan sekolah, tetapi 

masyarakat tidak bisa merubah data, hanya bisa melihat data.   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Contoh Tampilan Data Pendidikan 
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PENUTUP  

  Aplikasi Sistem Informasi Geografis berbasis web sangat bermanfaat untuk 

monitoring dan manajemen pendidikan. Banyak kemudahan yang ditawarkan dengan 

menggunakan sistem ini, misalnya penyajian spatial letak gedung sekolah yang 

dilengkapi dengan tool analisis keruangan, data ini bisa ditambah atau dihapus kapan 

saja oleh administrator. Fungsi ini  dapat dijadikan bahan pertimbangan penambahan 

atau pengurangan jumlah sekolah berdasarkan keterssediaan dan kebutuhan sekolah. 

Penyajian profil tiap sekolah dan laporan kualitas pendidikan dalam sistem ini 

memudahkan pengguna dalam monitoring secara cepat kualitas pendidikan.  
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INTISARI 

Tulisan ini merupaka hasil penelitian geologis mengenai gerak massa batuan 

dan tanah, di daerah Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Kajian 

gerak massa batuan dan tanah ini menggunakan metode penginderaan jauh, dengan 

interpretasi foto udara pankromatik hitam putih skala 1:50.000. Tujuan penelitian 

adalah: (1) mengungkap kemampuan foto udara pankromatik hitam putih skala 

1:50.000 dalam mendukung kajian gerak massa; (2) mengetahui potensi, jenis dan 

agihan gerak massa yang dapat dikenali dari foto udara pankromatik hitam putih; (3) 

untuk mengetahui pengaruh lingkungan fisik dan penggunaan lahan terhadap proses 

gerak massa yang terjadi. 

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode interpretasi foto 

udara pankromatik hitam putih skala 1:50.000 secara visual, menggunakan bantuan 

stereoskop cermin. Data hasil interpetasi foto udara, uji lapangan dan kondisi 

lingkungan fisik diuji tingkat ketelitiannya. Teknik analisa data menggunakan 

analisis deskriptif komparatif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto udara pankromatik hitam putih  

skala 1:50.000 dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi dan mengkaji gerak 

massa maupun lingkungan fisiknya terhadap terjadinya gerak massa. Tingkat 

kemudahan identifikasi obyek dari foto udara 75 % sangat mudah. Hasil penelitian 

juga diketahui bahwa kemudahan identifikasi persebaran jenis gerak massa dari 

intepretasi foto udara terutama terdukung oleh bentuk dan ukuran obyek. Kondisi 

lingkungan fisik yang dapat dikaji dari foto udara dan yang mempengaruhi terjadinya 

gerak massa adalah (a) unsur geologi (batuan,struktur geologi dan stratigrafi), (b) 

unsur geomorfologi (bentuklahan dan proses yang membentuknya), (c) tata air (air 

permukaan dan air tanah) dan (d) pengunaan lahan (bentuk dan persebarannya). 

Hasil evaluasi pola persebaran gerak massa dan unsur lingkungan fisik, menunjukkan 

bahwa aspek jenis batuan lempung napalan merupakan unsur lingkungan fisik yang 

paling dominan pengaruhnya terhadap timbulnya gerak massa di daerah penelitian.  

 

Kata Kunci: Foto Udara, Klasifikasi, Gerak Massa  

 

PENDAHULUAN 

Pembangunan adalah upaya sadar untuk mengelola dan memanfaatkan 

sumberdaya, guna meningkatkan mutu kehidupan rakyat. Sumberdaya merupakan 

sesuatu yang tidak terbatas keberadaannya baik dalam hal kualitas maupun 

kuantitasnya. Sementara dipihak lain kebutuhan manusia akan sumberdaya alam 
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semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup. Hal ini akan 

mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan dan menurunnya kualitas 

lingkungan hidup. 

Dalam rangka pembangunan suatu wilayah perlu dipertimbangkan berbagai 

hal, antara lain sifat kondisi lingkungan setempat, yang terdiri dari lingkungan fisik 

dan non fisik. Pembangunan akan menemui berbagai  hambatan, jika mengabaikan 

kondisi lingkungan setempat. Pada dasarnya kondisi lingkungan fisik suatu wilayah 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu adanya faktor pendukung dan faktor 

penghambat. Lingkungan fisik yang mendukung pengembangan suatu wilayah, 

antara lain kesuburan tanah, ketersediaan sumber daya dan mineral, morfologi lahan 

yang landai dan lereng yang stabil. Hal ini berkaitan dengan jenis peruntukan lahan. 

Sebagai faktor penghambat pengembangan wilayah, antara lain berupa langkanya 

sumberdaya air dan kemudahan atau kepekaan batuan terhadap erosi, lereng yang 

labil, serta bahaya geologi (Coates, 1981).   

Pengertian bahaya geologi lebih menekankan pada kondisi lingkungan fisik, 

yang berhubungan dengan aspek geologi dan bersifat merugikan (Schuster, 1978). 

Dalam hal ini mencakup gerakan tanah atau massa batuan ataupun tanah longsor, 

letusan gunungapi dan gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Gerakan tanah atau 

gerak massa (mass movement), dalam istilah awam disebut longsor lahan, yakni 

proses bergeraknya puing-puing batuan (termasuk di dalamnya tanah) secara besar-

besaran menuruni lereng secara lambat hingga cepat, oleh adanya pengaruh langsung 

dari gravitasi (Vernes, 1978). 

Sebenarnya banyak klasifikasi gerak massa batuan, tetapi semuanya dapat 

diklasifikasikan berdasarkan tipe gerakannya (lambat, cepat dan sangat cepat) serta 

jenis materialnya (batu-batu lepas, puing batuan dan tanah). Sharpe (1976) 

misalnya membagi gerak massa batuan menjadi 3 jenis, yaitu gerakan lambat (tipe 

rayapan), gerakan cepat (tipe aliran), gerakan cepat (tipe longsor). 

Penyebab terjadinya gerak massa batuan secara umum, adalah timbulnya 

gangguan keseimbangan pada suatu lereng tanah atau batuan. Hal ini terjadi apabila 

berat massa batuan atau tanah yang berupa tegangan gesernya lebih besar, sehingga 

berakibat massa tanah atau batuan tersebut bergerak baik secara cepat atau lambat ke 

arah bawah, miring atau mendatar (Schuster, 1978). Gerak massa yang terjadi di 



 

 | 188 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

suatu wilayah, baik secara cepat maupun lambat akan menimbulkan suatu kerusakan 

pada lahan permukiman, pertanian, jalan raya, jalan kereta api serta bangunan fisik 

lainnya.     

 Bencana tanah longsor selain menimbulkan korban jiwa, harta benda dan 

aterial lain yang tidak sedikit juga menimbulkan dampak negatif dalam jangka 

panjang yaitu berkurangnya kesuburan tanah. Hal ini sangat berkaitan dengan pola 

pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh masyarakat sekitar bencana. Pola 

pemanfaatan ruang disusun untuk mewujudkan keserasian dan keselarasan 

pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya dan non budidaya (lindung). 

Pemanfaatan ruang diwujudkan melalui program pembangunan, dan pola 

pemanfaatan ruang yang mengacu pada rencana tata ruang akan menciptakan 

terwujudnya kelestarian lingkungan. Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan 

rawan bencana longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi (kesesuaian dan 

keselarasan) antara rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang.  

Sehubungan dengan kedudukannya sebagai bagian dari rencana tata ruang, 

maka konsep dasar pengelolaan kawasan rawan bencana longsor mutlak harus 

dilindungi, sehingga tidak mengganggu fungsi lindung dan masih dapat 

dibudidayakan dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Permasalahan longsor yang 

terjadi selama ini, sangat terkait dengan adanya fenomena alam dan perilaku manusia 

dalam penyelenggaraan/ pengelolaan alam. Konsep dasar yang harus dipahami dalam 

penyelenggaraan/pengelolaan longsor adalah:  

1.  Perlu adanya pemahaman dasar terkait dengan pengertian dan ruang lingkup 

keseimbangan ekosistem, yang mempunyai limitasi pemanfaatan;  

2.  Diperlukan pola pengelolaan ruang kawasan rawan bencana longsor, sebagai 

langkah nyata dalam mendukung upaya pengendalian;  

3.  Terjadinya penyimpangan terhadap konsistensi, terkait dengan kesesuaian dan 

keselarasan, antara rencana tata ruang dengan pemanfaatannya, baik pada 

kawasan hulu maupun hilir.  Pola pemanfaatan ruang kawasan lindung sangat 

mendukung pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor. Bentuk 

pengendalian pemanfaatan ruang, baik pada bagian kawasan hulu maupun hilir, 

harus bersinergi satu sama lain, sebagai kesatuan paket kebijakan. Tujuan 

kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan rawan bencana longsor adalah: 1) 
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Pengendalian ruang untuk pemanfaatan, yang sangat terkait dengan pola 

pengelolaan kawasan di sebelah hulu. 2) Meminimalisasi korban jiwa dan harta 

benda, apabila terjadi bencana longsor. Sedangkan sasaran yang diharapkan 

tersedianya acuan bagi pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan 

ruang pada kawasan yang mempunyai potensi atau rawan terhadap longsor.  

Berbagai metode penelitian gerak massa dapat dilakukan di antaranya secara 

(1) analisis stabilitas lereng (Westley, 1977), (2) geologi atau geologi teknik 

permukaan (Sampurno, 1979), (3) geofisika (Kirono, 1979), (4) morfometri (Crozier 

Vide Schuster, 1979), (5) penginderaan jauh (Rib dan Ta Liang, 1978). Setiap 

metode tersebut tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, baik dalam lingkup 

penelitian, ketelitian maupun tingkat kerincian.  

Penelitian geologis terutama penelitian gerakaan massa batuan dapat 

menggunakan metode penginderaan jauh, terutama melalui interpretasi citra foto 

udara pankromatik hitam putih skala 1:50.000. Hal ini mengingat adanya beberapa 

kelebihan yang dimiliki foto udara pankromatik hitam putih sebagai sarana 

penelitian. Rib dan Ta Liang (1978) menyatakan dalam pengkajian gerak massa 

dengan menggunakan foto udara skala kecil (1:60.000) dan skala sedang (1:15.000) 

diperoleh keuntungan anatara lain: 

1. Foto udara meliput daerah yang luas secara menyeluruh, serta obyek diambil 

secara tiga dimensi; 

2. Gejala adanya gerak massa atasnya dapat diamati secara mudah sehingga 

langsung dapat dideliniasi pada foto udara; 

3. Mudah membedakan antara tubuh tanah dan formasi batuan yang ada; 

4. Foto udara dapat diamati dan dipelajari di laboratorium tanpa tergantung pada 

cuaca; 

5. Perkembangan gerak massa di suatu wilayah dapat diamati secara cermat dengan 

menggunakan foto udara. 

Ketidaksesuaian antara RTRW dan pembangunan (pemanfaatan ruang), 

mempunyai kontribusi tinggi sebagai pemicu terjadinya longsor di suatu kawasan. Di 

samping itu ketetapan kawasan rawan bencana longsor sebagai kawasan lindung, 

tidak sepenuhnya dapat diterapkan di lapangan, mengingat adanya beberapa wilayah 

yang pemanfaatannya sebagai kawasan budi daya, sehingga terjadi ketidaksesuaian 
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dalam pemanfaatan. Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan 

bencana longsor, diperlukan langkah-langkah yang tepat. 

Daerah Karangkobar merupakan daerah yang mempunyai batuan secara 

geologis cukup komplek dan dinamis. Di samping itu daerah ini mepunyai 

bentuklahan dan penggunaan lahan yang bervariasi. Terjadinya bencana gerak massa 

yang bersifat alami terutama dikontrol oleh beberapa unsur lingkungan fisik, seperti 

kemiringan lereng, ketebalan tanah, tingkat pelapukan, jenis dan kedudukan batuan, 

struktur geologi, tata air, proses geomorfologi dan penggunaan lahan. Adanya fariasi 

kondisi fisik ini menyebabkan proses gemorfologi yang terjadi juga bervariasi dalam 

ruang dan waktu. 

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kaitannya dengan kajian gerak 

massa, menggunakan metode penginderaan jauh melalui interpretasi foto udara 

pankromatik hitam putih. Hal ini bertolak dari permasalahan sebagai berikut: 

1) Daerah penelitian relatif luas, dengan kondisi topografi yang relatif kompleks. 

Dengan pemanfaatan foto udara diharapkan masalah tenaga, biaya dan waktu 

yang cukup besar dapat diatasi; 

2) Jenis gerak massa batuan yang cukup bervariasi baik dari aspek ukuran, tipe 

maupun persebarannya serta aspek waktu terjadinya, keadaan ini menjadi kendala 

dalam pengamatan regional. Namun dengan menggunakan metode penginderaan 

jauh diharapkan dapat diidentifikasi secara menyuluh. 

Berangkat dari masalah tersebut foto udara pankromatik hitam putih 

dipandang cukup memenuhi syarat, mengingat beberapa faktor keuntungan dari foto 

tersebut. Dengan demikian diharapkan penelitian yang berupa agihan dan jenis gerak 

massa, daerah potensial gerak massa, faktor-faktor penyebab, serta permasalahan 

gerak massa di Daerah Karangkobar dapat lebih dipahami untuk kemudian 

direkomendasikan arahan untuk mengantisipasi. 

 

PEMBAHASAN  

1. Foto udara pankromatik hitam putih  skala 1:50.000 dapat dipergunakan untuk 

mengidentifikasi dan mengkaji gerak massa maupun lingkungan fisiknya terhadap 

terjadinya gerak massa. Tingkat kemudahan identifikasi obyek dari foto udara 75 

% sangat mudah.  
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2. Hasil penelitian juga diketahui bahwa kemudahan identifikasi persebaran jenis 

gerak massa dari intepretasi foto udara terutama terdukung oleh bentuk dan 

ukuran obyek. Dua hal tersebut merupakan aspek pengenal ciri morfologi atau 

karakteristik bentuklahan dari unsur gerak massa, seperti gawir utama, bagian 

sayap, kepala, tubuh, kaki dan ujung kaki 

3. Kondisi lingkungan fisik yang dapat dikaji dari foto udara dan yang 

mempengaruhi terjadinya gerak massa adalah (a) unsur geologi (batuan,struktur 

geologi dan stratigrafi), (b) unsur geomorfologi (bentuklahan dan proses yang 

membentuknya), (c) tata air (air permukaan dan air tanah) dan (d) pengunaan 

lahan (bentuk dan persebarannya). Hasil evaluasi pola persebaran gerak massa dan 

unsur lingkungan fisik, menunjukkan bahwa aspek jenis batuan lempung napalan 

merupakan unsur lingkungan fisik yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

timbulnya gerak massa di daerah penelitian.  

4. Faktor lain yang juga mempengaruhi timbulnya gerak massa adalah aktivitas 

manusia, iklim, sifat tanah dan kegempaan. 

5. Pola persebaran gerak massa di Karangkobar dan sekitarnya ternyata dipengaruhi 

oleh pola persebaran unsur lingkungan fisik jenis batuan, struktur geologi, kontak 

stratigrafi tak selaras, topografi, proses geomorfik dan perkembangannya serta 

jenis penggunaan lahan dan vegetasinya. 

6. Dari hasil evaluasi pola persebaran gerak massa dan unsur lingkunagn fisiknya, 

ternyata aspek jenis batuan batulempung napalan merupakan unsur lingkungan 

fisik yang paling dominan pengaruhnya terhadap timbulnya gerak massa di 

Kecamatan Karangkobar. 

 

PENUTUP 

1.  Penggunaan foto udara untuk identifikasi gerak massa perlu dicoba di daerah lain 

dengan kondisi fisik dan ukuran gerak massa yang berbeda. Di sisi lain perlu juga 

menggunakan berbagai skala foto udara untuk mengetahui kemampuan foto udara 

dalam berbagai skala untuk identifikasi dan pengukuran intesitas gerakan massa.  

2. Adanya kemungkinan perkembangan permukiman dan peningkatan pengolahan 

tanah, begitupula penanaman vegetasi perlu diperhatikan jenis tanaman yang 
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sesuai dan cocok dengan kemampuan lahan, serta dapat menghindakan atau 

mengurangi proses gerak massa yang terjadi.  

3. Sangat urgen untuk melihat perkembangan kejadian longsor maupun pengelolaan 

lahan yang dilakukan oleh Pemerintah  Daerah Kabupaten Banjarnegara selama 

kurun waktu 15 tahun sejak penulis mengadakan penelitian, dengan maksud  

dapat dilakukan menejemen bencana di daerah tersebut.  
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INTISARI 

Pemahaman peta secara konsep mulai bergeser dari suatu pemahaman spasial 

visual menjadi spasial kognisi. Pemahaman spasial yang dibatasi dengan perangkat 

visualisasi, selayaknya dapat berkembang menjadi pemahaman spasial yang lebih 

luas dan mendalam berupa spasial opini, karena sesungguhnya spasial bukanlah 

produk visual melainkan daya tangkap imajinasi manusia secara keruangan. 

Pemanfaatan GPS dan GIS sebagai salah satu perangkat penuntun tunanetra ini dapat 

memberikan gambaran pemahaman yang berbeda tentang informasi spasial dalam 

perspektif non visual.   

  

Kata Kunci: Kognisi Spasial, GPS, GIS, Tunanetra, Model Panduan, Visual, Non 

Visual. 

 

PENDAHULUAN 

Data spasial, masyarakat awam lebih mengenalnya sebagai peta. Peta 

merupakan salah satu produk informasi spasial berupa representasi dunia nyata yang 

mengkomunikasikan kenyataan (fenomena geografis) dalam suatu model kepada 

pengguna. Dikatakan dalam konsep peta bahwa fungsi peta adalah memberikan 

informasi “dimana” (“where”), merujuk pada lokasi; “apa” (“what”) merujuk pada 

karakteristik; dan “kapan” (“when”) merujuk pada waktu, yang kesemuanya itu 

secara konsep merupakan bagian dari informasi spasial. Pandangan ini merupakan 

pandangan data spasial yang murni. Saat ini peta lebih dikenalkan sebagai suatu 

istilah data spasial yang secara umum persepsi masyarakat masih berkonotasi pada 

peta.  

Menilik pada perkembangan sejarah, peta sebagai data spasial yang awal 

dikembangkan menunjukkan bahwa produk-produk visual yang banyak berkembang 

dan dikembangkan hingga saat ini, bahwasanya pemahaman spasial sebagai opini 

manusia terabaikan secara dangkal melalui perkembangan yang pesat secara visual. 

Bila ditilik dari perkembangan ini tampak jelas peta sebagai produk visual dalam 
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definisinya menonjolkan sisi visual dan komponen visual sebagai perangkatnya. 

Sebagai contoh dalam definisi berikut; Peta merupakan bidang datar dan obyek yang 

digambarkan pada peta umumnya terletak pada permukaan bumi, sehingga 

digunakan skala dan sistem proyeksi untuk menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya. Definisi yang lain mengatakan “Map: a representation normally to 

scale on a flat medium of a selection of material or abstract features on or in relation 

to, the surface of the earth or celestial body”. Lebih jauh dalam perkembangannya 

istilah peta juga digunakan sebagai suatu gambaran diagram yang memperlihatkan 

hubungan-hubungan antara suatu obyek dengan obyek yang lain. Hal ini wajar 

karena “vision” merupakan ujung tombak indera manusia. 

Pemahaman spasial sekali lagi bukanlah hanya pada visual sense, 

pemahaman spasial lebih jauh seharusnya merupakan konsumsi semua indera 

manusia, karena target sesungguhnya bukan pada indera itu sendiri melainkan pada 

pikiran manusia. Membayangkan alam semesta merupakan bagian dari seluruh rasa 

(indera) yang diterjemahkan dalam otak manusia. Pengembangan spasial akan lebih 

berhasil bila dipahami secara mendasar dalam pikiran dan bukannya dipaksakan 

dalam lingkup visual yang sempit. Seperti halnya menjelaskan apa yang “kita lihat” 

kepada orang buta, mungkin akan berbeda dengan menjelaskan apa yang dilihat 

(sight), didengar (hearing), dibau (smell), disentuh (touch) dan dikecap (taste) 

kepada orang buta, menjadi sama. Merasakan dan membayangkannya secara realitas 

total semua indera secara mandiri (walau dengan perantaaraan indera yang berbeda) 

menjadikan pemahaman obyek akan  lebih tertanam pada pikirannya. 

 

PEMBAHASAN 

A. Mental Keruangan dalam perspektif manusia 

Melihat pada suatu obyek produk hasil pandang ruang berupa peta, atau yang 

biasa disebut kartografi, kartografi merupakan suatu ilmu yang mengkomunikasikan 

realitas yang dituangkan dalam sebuah peta, disini peran kartografer (pendesain peta) 

adalah sebagai penerjemah realitas spasial menjadi sajian spasial dengan berbagai 

teknik dan metode tertentu agar dapat dipahami oleh pengguna. Penerjemah 

menerjemahkan apa yang dia pahami dari realitas yang ada menjadi suatu simbol-

simbol yang mudah dimengerti oleh pengguna sehingga mendekati apa yang 



 

 | 195 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

dipahami oleh penerjemah (atau bahkan realitasnya jika memang proses 

komunikasinya berhasil). Terkadang proses komunikasi ini tidaklah selalu berhasil, 

dengan hanya  mengandalkan salah satu indera dalam pemahaman keruangan tentu 

saja tidak akan sama halnya dengan menghayati atau mengalami realitas itu sendiri. 

Jika dikaji lebih mendalam setiap manusia memiliki rasa dan dapat 

berimajinasi dalam bentuk khayal ruangnya masing-masing. Sesungguhnya spasial 

kognitif inilah yang menjadi target pemahaman keruangan yang menjadi tujuan akhir 

dari sain informasi geografis dalam memberikan menghadirkan informasi spasial 

dalam setiap  benak manusia.  

Pemahaman mental keruangan inilah yang semestinya dibangun dengan tidak 

membatasinya pada salah satu indera manusia yang dalam hal ini adalah indera 

penglihatan (vision), tetapi lebih luas lagi dan lebih mendalam dengan melakukan 

suatu integrasi dengan indera manusia yang lain, atau paling tidak dijembatani 

dengan indera yang lain. 

 

B. Tunanetra sebagai subyek model pemahaman keruangan non visual  

Keterbatasan yang dialami oleh tunanetra (yang tidak memiliki atau sangat 

rendah dalam indera penglihatannya), dapat dijadikan suatu model ideal pemahaman 

keruangan non visual. Setiap manusia memiliki imajinasi tentang ruangnya masing-

masing, sejauh ini pandang ruang manusia normal sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan penglihatannya, orang yang tidak buta sejak lahir dapat berimajinasi 

dengan realitas dunia nyata seperti halnya orang normal walaupun sejalan dengan 

waktu tentu saja ini akan mengalami pergeseran untuk hal-hal yang belum pernah 

dilihatnya, misalnya dengan meraba. Lalu bagaimanakah dia dapat meraba dunia?  

Hal ini berbeda dengan orang yang buta sejak lahir, bagaimanakah dia 

membayangkan atau berimajinasi tentang ruangnya?, ini akan diperparah dengan 

persepsinya akan ruang dari informasi yang diterimanya secara tidak jelas (sumber 

yang salah). Mencoba memahaminya dengan persepsi orang lain tentu akan berbeda 

dengan apa yang dirasakannya sendiri. Bias ini diakibatkan proses komunikasi yang 

terlalu panjang, semakin pendek proses komunikasi ini maka informasi yang diterima 

akan semakin jelas, karena setiap rantai komunikasi akan mengalami bias 

pemahaman.  
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Selain itu, berbeda dengan robot, mesin atau yang sejenisnya tingkat validitas 

pemahaman spasial yang dialami seseorang dipengaruhi pula oleh emosi dan  

perasaan yang timbul dari sisi humanis. Sebagai contoh dapat dikatakan bila 

seseorang berjalan jauh dan merasa lelah maka dia akan merasa perjalannya lebih 

panjang dari semestinya.  

Sehingga memotong rantai komunikasi informasi spasial ini dapat dilakukan 

dengan suatu model penghayatan mandiri dari si tunanetra dan dengan suatu 

informasi keruangan yang valid. Validasi tentang informasi spasial dapat diatasi 

dengan suatu perangkat yang dapat dipercaya dan memiliki akurasi yang baik. Peta 

taktikal (tactical map) yang dikembangkan sebagai bentuk pemahaman obyek 

permukaan bumi secara spasial merupakan produk yang dapat digunakan tunanetra 

untuk berimajinasi tentang realitas dunia nyata, tetapi sekali lagi hal itu merupakan 

produk kartografi dimana generalisasi dan simbolisasi dilakukan didalamnya, 

sehingga disain dan interpretasi tunanetra mempengaruhi tingkat akurasi pemahaman 

keruangannya. Hal ini akan berbeda bilamana tunanetra dituntun di dunia nyata 

dengan merasakan dan menghayati sendiri dengan suatu pedoman informasi yang 

valid.  

 

C. Global Positioning System (GPS) sebagai pedoman lokasi yang akurat  

GPS sebagai salah satu sistem penentu posisi yang saat ini paling populer dan 

banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, banyak memberikan kontribusi bagi 

pemahaman keruangan secara langsung di dunia nyata. Sebut saja, untuk 

kepentingan navigasi yang terintegrasi dengan aksesibiltas jaringan jalan dengan 

aplikasi network digunakan sebagai model pemandu pengemudi di jalan raya. 

Aplikasi GPS saat ini yang memiliki dua output informasi berupa (1) visualisasi peta 

atau navigasi jalan serta (2) informasi suara yang mengingatkan dan mengarahkan 

pengemudi agar melalui jalan yang direkomendasi berdasarkan pada analisis jaringan 

ke lokasi tujuan.  

Selain itu sistem ini juga dilengkapi dengan informasi landmark yang dapat 

dijadikan panduan dan referensi lokal agar tidak tersesat. Seperti halnya GIS, aplikasi 

ini juga memberikan informasi keruangan berupa jarak, arah serta ketinggian dari 

lokasi-lokasi yang dilaluinya. 
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Penggunaan dua input informasi berupa visual gambar peta dan suara 

dimaksudkan agar perhatian pengemudi tidak hanya didasarkan pada satu konsentrasi 

indera manusia saja, sehingga input yang masuk pada kognitif pengemudi dapat di 

dasarkan pada penglihatan dan pendengarannya. Dua input ini menyebabkan para 

pengemudi menjadi jauh lebih nyaman. Hal ini dikarenakan seolah-olah pengemudi 

dapat membagi perhatiannya pada jalan raya atau lalu lintas dan juga informasi dari 

GPS.  

Penggunaan dua arah input spasial digunakan dapat memberikan gambaran, 

bahwa pengguna (dalam contoh adalah pengemudi) dapat memahami dan mengenal 

informasi spasial dari dua sumber indera manusia. Ini membuktikan bahwa 

pengembangan input kognitif manusia dari peralatan ini tidak hanya bersumber dari 

informasi spasial visual tetapi juga informasi non visual. Tentunya dengan satu input 

sumber data pun informasi spasial dapat ditangkap oleh pengguna. Dalam model ini 

informasi spasial secara visual dapat diabaikan dengan hanya memperhatikan pada 

input spasial non visual yaitu suara.  

 

D. GPS sebagai model input pemahaman spasial bagi tunanetra 

Tunanetra sebagai suatu model subyek pengguna data spasial tentunya hanya 

mampu melakukan input spasial selain visual. Model ideal ini merupakan subyek 

dalam pemahaman spasial antara dunia nyata dengan pemahaman kognitif spasial 

dalam benaknya. 

Ada dua pendekatan indera yang dijadikan sebagai input model ini, yaitu (1) 

pendengaran (hearing) yang dibantu dengan suatu modul penunjuk (guidience) oleh 

suara yang dihasilkan dari olah spasial GPS dan kompas menjadi suatu  bisikan 

penunjuk arah dan pemberi petunjuk keberadaan landmark dan obyek penting yang 

dihitung dan disampaikan berdasarkan pada data spasial dengan suatu linking 

terhadap data atributnya serta suara-suara yang di dengar di dunia nyata, (2) indera 

penciuman (smelling) merasakan keberadaan obyek berdasarkan pada bau yang 

ditimbulkannya, (3) indera peraba (touching), yang biasa dilakukan oleh tunanetra 

dalam mengenal lingkungannya, didasarkan pada rabaan tangan atau dengan 

perpanjangan tongkat serta dengan langkah-langkah kaki untuk mengenal medan 

yang dilalui. 
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Apa yang diindera oleh pendengaran, penciuman, dan rabaan ini menjadi 

suatu simpul kognitif yang memberikan gambaran imajinasi dunia nyata berdasarkan 

pada persepsi manusia, sedangkan gambaran dunia nyata divalidasi informasi spasial 

sebagai pemandunya untuk akurasi gambaran dunia nyata ini. Sehingga bias persepsi 

dari manusia ini selalu terjaga dengan referensi spasial yang akurat. 

 

E. Pengembangan GPS sebagai input data spasial non visual 

GPS sebagai salah satu referensi mengenai lokasi suatu tempat, arah dan 

berbagai turunannya seperti kecepatan, dapat memberikan informasi spasial melalui 

mekanisme koding “nilai” (misal besaran angka dalam format digital), dapat 

diintegrasikan dengan berbagai output indera lain (misal suara, getaran/tekanan, dll). 

Output inilah yang sesungguhnya nanti dapat memberikan pemahaman kognitif 

keruangan manusia melalui perantaraan media indera yang berbeda.  

Pengembangan piranti elektronika yang dipadukan dengan GPS 

memungkinkan integrasi ke berbagai perangkat output atau luaran dari GPS baik 

secara langsung maupun melalui suatu proses konversi nilai agar dihasilkan suatu 

bentuk output yang dikehendaki yang dapat dirasakan oleh pancaindera manusia. 

 

PENUTUP 

Dari uraian diatas kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan 

kemampuan indera manusia untuk memahami realitas keruangan dunia nyata, 

tidaklah harus dibatasi dengan kemampuan visual manusia saja. Pengembangan 

teknologi dewasa ini sudah selayaknya juga memperhatikan pengembangannya bagi 

kepentingan yang lain, misalnya tunanetra dengan memanfaatkan berbagai teknologi 

informasi spasial (seperti GPS dan GIS) agar dapat memahami dunia nyata menjadi 

lebih luas lagi, yang diwujudkan dalam persepsi manusia bagi yang memiliki 

keterbatasan atau untuk meningkatkan kemampuan indera manusia normal. 
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PEMANFAATAN CITRA QUICKBIRD UNTUK EVALUASI RENCANA 

TATA RUANG WILAYAH KOTA BANDUNG 2004-2013 
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Dosen Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia* 

Alumni Mahasiswa Jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan 
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INTISARI 

Saat ini Kota Bandung mengalami perkembangan pesat yang ditunjukan 

dengan peningkatan jumlah penduduk dan perubahan penggunaan lahan yang 

semakin cepat. Berkembangnya jumlah penduduk akan berdampak pada tingginya 

permintaan lahan yang berakibat pada perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian 

penggunaan lahan yang diatur dalam Rencana Tata Ruang Kota Bandung (RTRWK). 

Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RTRWK dapat menimbulkan 

permasalahan kota dan menghambat pertumbuhan dan pengembangan kota. 

Penelitian ini bertujaun mengevaluasi RTRW Kota Bandung dengan menggunakan 

Teknologi Penginderaan Jauh dengan memanfaatkan Citra Quickbird (tahun 2008). 

Hasil dalam penelitian ini menunjukan bahwa Citra Satelit QuickBird mampu 

menyadap data penggunaan lahan Kota Bandung melalui interpretasi visual. Hasil 

Penelitian ini dapat diketahui adanya lahan yang tidak sesuai dengan RTRWK. Luas 

lahan yang tidak sesuai dengan RTRWK mencapai 50,97% atau 30,47 km
2
. 

Ketidaksesuian penggunaan lahan yang terjadi paling besar terdapat di wilayah 

Bandung Timur, yaitu Kecamatan Gedebage (38%), dan Rancasari (20%). Hal ini 

menunjukan bahwa secara umum RTRWK belum terlaksana dengan secara 

keseluruhan. 

 

Kata Kunci: RTRW Kota Bandung, Citra Quickbird, Penggunaan  Lahan  

 

PENDAHULUAN 

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 1997 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional 2015 dan Perda No 2 

Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010, Kota 

Bandung ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Dengan penetapan 

tersebut Kota Bandung berperan sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan 

internasional, juga akan berfungsi sebagai pusat jasa, pusat pengolahan dan simpul 

transportasi dengan skala pelayanan nasional atau beberapa propinsi. Pada skala 

regional, Kota Bandung juga merupakan kawasan andalan yang berpotensi untuk 

mendorong perkembangan ekonomi ke kawasan sekitarnya 

(http://diskimrum.jabarprov.go.id, 2009). 
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Dengan ditetapkannya Kota Bandung sebagai salah satu Pusat Kegiatan 

Nasional tersebut, sarana dan fasilitas kota didirikan untuk menunjang pertumbuhan 

dan perkembangan kota. Dengan visi yang ingin dicapai sebagai Kota Jasa yang 

Bersih, Makmur, Taat, Bersahabat (Bermartabat) Bandung didominasi oleh kegiatan 

jasa yang  meliputi jasa keuangan yang ditandai dengan adanya bank negeri dan 

bank-bank swasta yang tersebar di berbagai tempat di Kota Bandung.  Jasa pelayanan 

lainya seperti jasa profesi, jasa perdagangan, serta jasa pariwisata banyak 

dikembangkan untuk memenuhi tuntutannya sebagai kota jasa dan Kota Pusat 

Kegiatan Nasional.  Sesuai dengan tuntutan tersebut berbagai permasalahan seiring 

dengan perkembangan kota tersebut.  

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang 

dilakukan pada tahun 1999/2000 Kota Bandung masih mengalami berbagai kendala 

antara lain masih terpusatnya berbagai kegiatan di dalam Kota Bandung dan 

kegagalan pengembangan pusat sekunder untuk membagi konsentrasi layanan kota. 

Selain itu kondisi geografis juga sangat berpengaruh pada keberlangsungan 

perkembangan kota.   

Hasil evaluasi RUTRK yang dilakukan pada tahun 1999/2000, secara umum 

dapat disimpulkan bahwa banyaknya permasalahan yang belum terliput dalam 

RUTRK dan banyaknya penyimpangan antara fakta dan rencana yang ditemui di 

lapangan. Penyebab kurang efektifnya rencana tata ruang kota berkaitan dengan 

penetapan perluasan batas administrasi kota, perkembangan atau pertumbuhan kota 

tidak sesuai proyeksi (rencana), dan penetapan fungsi baru yang memiliki nilai 

fungsi yang lebih tinggi (BAPPEDA, 2004). 

Pada wilayah perencanaan yang luas aktifitas evaluasi memerlukan alat bantu 

yang mampu memberikan gambaran tutupan wilayah secara luas, cepat, konsisten 

dan terkini (up to date). Sumber informasi yang memiliki kemampuan tersebut 

adalah citra satelit, karena itu evaluasi pemanfaatan ruang aktual (existing land use 

dan land cover) biasanya dilakukan dengan bantuan analisis citra satelit dan Sistem 

Informasi Geografis (Rustiadi dkk, 2009). Teknologi Penginderaan Jauh 

memungkinkan identifikasi lahan berdasarkan kenampakan pada citra satelit 

sehingga dapat diketahui penggunaan lahan yang tidak sesuai RTRW dengan cepat, 
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akurat dan tidak membutuhkan banyak biaya.  Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi Rencana Tata Ruang Kota Bandung berdasarkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW 2004-2013). 

2. Mengidentifikasi Penggunaan Lahan Kota Bandung tahun 2008 dengan 

menggunakan data Citra Quickbird. 

3. Mengevaluasi Rencana Tata Ruang yang telah diimplementasikan, dan 

membandingkannya dengan hasil interpretasi Citra Quickbird.  

 

A. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang 

Penataan Ruang, disebutkan perencanaan tata ruang adalah proses untuk menentukan 

stuktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata 

ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan seperangkat hasil 

perencanaan tata ruang yang diwujudkan dalam pengaturan pemanfaatan wilayah 

berdasarkan potensi wilayah tersebut dan tujuan yang ingin dicapai, sedangkan tata 

ruang sendiri merupakan wujud sruktural dan pola pemanfaatan ruang (BAPPEDA, 

2004).  

Wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk 

rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis 

dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya 

meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan 

seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan 

ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta 

karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, 

sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan 

tanah perdesaan dan perkotaan. (htpp//openpdf/pedoman-umum-tarung.com) 

Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup dua pemanfaatan lahan yang diatur  

pengembangannya dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yaitu (1) kawasan 

budidaya yang mencakup lahan pemukinan, kawasan pemerintahan, kawasan 

perdagangan, kawasan jasa, kawasan pendidikan, kawasan layanan kesehatan, 

kawasan industri/pergudangan, dan kawasan wisata. (2) Pemanfaatan kawasan 
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lindung/konservasi yang mencakup Kawasan Resapan Air, Ruang Terbuka Hijau 

(RTH), dan Kawasan Pelestarian Alam. Pengembangan kedua pemanfaatan tersebut 

diatur dalam strategi dan hirarki perencanaan wilayah. 

Penyusunan RTRW Kota dilakukan dengan berasaskan kaidah-kaidah 

perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan, kelestarian dan 

kesinambungan dalam lingkup kota dan kaitannya dengan propinsi dan 

kota/kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan perlindungan 

lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah. RTRW Kota juga harus 

berlandaskan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, 

keberlanjutan, keberdayagunaan dan kerberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan 

dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan 

serta akuntabilitas. 

Evaluasi Rencana Kota merupakan peninjauan kembali rencana kota, dengan 

membandingkan antara rencana dan pelaksanaan secara berkala setelah rencana kota 

operasional. Menurut Jayadinata (1999) sebelum suatu rencana dapat dilaksanakan 

harus diadakan dulu pengujian apakah hal yang akan direncanakan dalam 

perencanaan wilayah itu (pemukiman, perusahaan, pertanian, peternakan dan 

industri) serasi dengan keadaan wilayah itu sendiri.  

Evaluasi diperlukan untuk mengendalikan perkembangan pembangunan dan 

pemanfaatan ruang kota sehingga sesuai dengan potensi dan rencana pembangunan 

kota yang telah dirancang dalam RTRWK. Penyusunan RTRWK dibentuk dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dan potensi setiap ruang sehingga setiap penggunaan 

ruang kota dapat semaksimal mungkin termanfaatkan. 

 

B. Citra Quickbird 

Satelit Quickbird diluncurkan pada tanggal 18 Oktober 2001merupakan citra 

satelit dengan resolusi spasial tinggi saat ini, yaitu 0,61 meter. Satelit ini mengorbit 

bumi sinkron dengan matahari setinggi 450 km. Waktu revolusinya adalah 93.4 

menit. Resolusi temporalnya adalah 3-7 hari. Quickbird didesain untuk efisiensi dan 

keakuratan citra untuk area yang luas dengan kemampuan akurasi terdepan. 

Quickbird mampu memperoleh lebih dari 75 juta kilometer per segi data citra satelit 

tiap perekamannya.  
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Tabel 1 Karakteristik satelit Quickbird 

Karakteristik Quickbird 

 

Tanggal Peluncuran 18 Oktober 2001 

Kendaraan peluncuran Boeing Delta II 

Lokasi peluncuran Vandenberg Air Force Base, California 

Ketinggian orbit 450 km 

Inklinasi orbit 97.2 derajat, sinkron matahari 

Kecepatan 7,1 km/detik 

Waktu melewati ekuator 10:30 a.m. (descending node) 

Waktu orbit 93.5 menit 

Lebar swath 16.5 km x 16.5 km pada nadir 

Resolusi Spasial Pankromatik 

Resoluasi Spasial Multispektral  

61 cm  

2.44 m 

Saluran Citra Pankromatik: 450 – 900 nm 

Biru: 450 – 520 nm 

Hijau: 520 – 600 nm 

Merah: 630 – 690 nm 

Inframerah dekat: 760 – 900 nm 

Sumber : Digital Globe, Inc, 2004 

 

Adapun manfaat citra Quickbird untuk kajian kota diantarnya : a) 

pemanfaatan citra satelit dalam pembuatan peta wilayah, b) pemanfaatan citra satelit 

untuk perencanaan infrastruktur, c) pemanfaatan citra satelit dalam monitoring 

daerah terkena  bencana, d) bidang perencanaan dan pembangunan (perencanaan tata 

ruang dan landscape pembangunan,inventarisasi batas pemilikan lahan (persil), 

pemetaan infrastruktur jaringan jalan, pembuatan peta detail penggunaan lahan, 

perencanaan tata ruang, identifikasi dan inventarisasi kawasan-kawasan kumuh, 

Perencanaan dan manajemen sarana dan prasarana wilayah). 

 

PEMBAHASAN 

A. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung 2004-2013 

Struktur ruang Kota Bandung terdiri dari unsur-unsur pembagian Wilayah 

Pengembangan (WP), Sistem Pusat Pelayanan, Struktur kegiatan Fungsional, dan 

Struktur Jaringan Transportasi. Berdasarkan Perda Kota Bandung No. 2 Tahun 2004 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Pasal 12 ayat 2 berdasarkan 

karakteristik geografisnya, Kota Bandung dibagi menjadi 3 wilayah utama, yaitu 

sebagai berikut:  
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a. Wilayah Bandung Barat yang terdiri atas WP Bojonagara, Cibeunying, Karees, 

dan Tegalega, merupakan kota Bandung lama yang telah berkembang. 

b. Wilayah Bandung Timur yang terdiri dari WP Ujungberung dan Gedebage yang 

relatif masih belum terbangun, merupakan wilayah perluasan kota yang ditetapkan 

dalam PP No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. 

c. Wilayah Bandung Utara, yaitu wilayah di atas garis kontur 750 m dpl, merupakan 

kawasan berfungsi lindung bagi kawasan bawahannya, yang sebagian juga telah 

berkembang sebagai permukiman perkotaan.  

Sistem Pusat Pelayanan Kota Bandung direncanakan terdiri dari 2 pusat 

primer dan 6 pusat sekunder, dua pusat primer yang direncanakan adalah Inti Pusat 

Kota di bagian barat dan Gedebage di bagian timur. Dengan mengembangkan dua 

pusat primer makan struktur pusat pelayanan kota akan bergeser dari satu pusat 

(monosentrik) menjadi duan pusat (duosentrik). Adanya dua pusat pelayanan 

dimaksudkan untuk mendorong perkembangan kota antara bagian barat dengan 

bagian timur, pengembangan pusat primer Gedebage bertujuan untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap inti Pusat Kota (bagian barat).  

Struktur Kegiatan Fungsional Kota Bandung dibagi menjadi kegiatan primer 

yang melayani wilayah lebih luas dari Kota Bandung, dan kegiatan sekunder yang 

melayani internal Kota Bandung. Kegiatan primer kota bandung meliputi: 

a. Pusat pemerintahan Jawa Barat di kawasan Gedung sate dan sekitarnya.  

b. Komplek Pertahanan Kodam Siliwangi 

c. Komplek Industri Dirgantara Indonesia, PT Pindad, sekitar jalan Surapati-

Cicaheum 

d. Bandara Husen Sasatranegara 

e. Stasiun kereta api Kebon Kawung-Kiaracondong 

f. Terminal terpadu Gedebage 

g. Kawasan Rekreasi Taman Hutan Raya Ir. H Juanda dan Kebun Binatang Bandung  

h. Kawasan Komersial di Inti Pusat Kota (alun-alun dan sekitarnya); Gedebage dan 

sekitarnya; Jalan Cibaduyut dan Cihampelas. 

i. Kawasan Perdagangan glosir/kulakan di pasar Induk Caringin, pasar Induk 

Gedebage. 
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Rencana pemanfaatan ruang meliputi rencana pola pemanfaatan kawasan 

lidung dan kawasan budidaya, rencana pengembangan system transportasi rencana 

pengembangan sarana dan prasarana kota serta rencana daya dukung dan daya 

tampung  serta daya dukung lingkungan.  

Gambar 1. Peta RTRW Kota Bandung Tahun 2004-2013 

 

B. Penggunaan Lahan Kota Bandung Hasil Interpretasi Citra Quickbird 

Data penggunaan lahan Kota Bandung diperoleh dari hasil interpretasi visual 

citra Quickbird. Citra Quickbird memiliki kelebihan secara visual yang tampilan 

warnanya seperti keadaan sebenarnya di alam dan secara spasial sangat akurat.  

Dengan kelebihan ini maka objek-objek perkotaan dapat diidentifikasi dengan mudah 

secara kasat mata, seperti membedakan objek bangunan permukiman dengan 

bangunan perkantoran, membedakan ukuran bangunan, dan membedakan bentuk 

bangunan industri dan bangunan pendidikan. 

Interpretasi penggunaan lahan didasarkan atas tujuh kunci interpretasi secara 

visual, yaitu warna, rona, tekstur, bentuk, pola, ukuran, bayangan, situs, dan asosiasi. 

Untuk membuat klasifikasinya dilakukan dengan mendelineasi penggunaan lahan 

pada citra Quickbird di layar monitor secara on-screen. Untuk menguji akurasi hasil 

interpretasi penggunaan lahan dari citra Quickbird kemudian dilakukan cek 

lapangan. Berikut data penggunaan lahan hasil interpretasi citra Quickbird.  
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Tabel 2  Pemanfaatan Lahan Kota Bandung hasil interpretasi citra Quickbird 

No.  Pemanfaatan Lahan Jumlah Poligon Luas (Ha
2
) 

1. Sawah  983 318,70 

2. Rumput 21 - 

3. RTH 351 1.484,25 

4. Permukiman 6595 9.290,28 

5. Perdagangan  186 1.688,54 

6. Kebun 734 215,57 

7. Institusi (pendidikan, pemerintahan) 136 - 

8. Industri 381 3.354,49 

9. Hutan kota 9 2.153,00 

10. Bandara  3 145,00 

  Jumlah  9693 16.729,00 

Sumber : Hasil interpretasi citra Quickbird, 2010 

 

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa permukiman merupakan 

penggunaan lahan yang paling luas di Kota Bandung yang mencapai 65% dari total 

luas wilayahnya. Berikut peta penggunaan lahan Kota Bandung 

Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Kota Bandung 

 

2. Evaluasi RTRW Kota Bandung Tahun 2004-2013 

Rencana penggunaan lahan pada peta RTRWK Bandung berdasarkan 

peraturan pemerintah mengenai penggunaan lahan kota dan pembangunan yang 

disesuaikan dengan potensi dan keadaan fisik setiap wilayah, tetapi pada kenyataan 

di lapangan tidak semua rancangan tersebut dapat diaplikasikan dengan baik.  
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Ketidaksesuaian rencana dengan kenyataan di lapangan disebabkan oleh 

adanya perbedaan kepentingan dan kebutuhan antara masyarakat dan  pemerintah 

yang mengatur kebijakan penggunaan lahan. Kondisi penggunaan lahan tersebut 

disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

 

Tabel 3. Luas Penggunaan Lahan RTRW 2004 dan Hasil Interpretasi Citra Quickbird 2008 

No Penggunaan 

Lahan 

Luas 

Penggunaan 

Lahan RTRW 

2004 (Ha) 

Luas lahan           

berdasarkan 

Citra Quickbird 

2008(Ha) 

Luas 

Perbedaan 

Penggunaan 

lahan (Ha) 

Prosentasi Luas 

Perubahan 

Penggunaan 

Lahan (%) 

1. Pemukiman 7.899,82 9.290,28 1.390,49 8,31 

2. Perdagangan 

dan Jasa 

1.446,23 1.688,54 242,31 1,45 

3. Industri dan 

pergudangan 

3.854,49 3.354,49 -500 -2,99 

4. Bandara 145,00 145,00 0 - 

5. Ruang Terbuka 

Hijau (RTH) 

254,23 1.484,25 1.230,02 7,35 

6. Sawah  1.788,00 318,70 -1.469,30 -8,78 

7. Kebun 762,00 215,57 -546,43 -3,27 

8. Lainya (semak 

belukar, lahan 

kosong)  

545,47 252,47 -293 -1,75 

 Jumlah  16.729,00 16.729,00 16.729,00 100 

Sumber: BPS Kota Bandung dan hasil interpretasi Citra Quickbird 2008 

 

Pada tabel tersebut luas perubahan penggunaan lahan terdapat nilai yang 

minus (-). Hal ini memiliki pengertian bahwa lahan tersebut mangalami pengurangan 

penggunaan lahan dari tahun sebelumnya, pengurangan lahan yang dimaksudkan 

lahan tersebut berubah penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan yang banyak 

terjadi pada lahan sawah yang berubah menjadi pemukiman. Luas pemukiman 

bertambah 1.390,46 ha
2 
yang sebagian besar dulunya merupakan lahan sawah.  

Berbeda dengan luas sawah yang mengalami penyusutan sebagai akibat dari 

perubahan penggunaan menjadi lahan pemukiman, ruang terbuka hijau (RTH) justru 

mengalami peningkatan atau pertambahan luas dari luas 254,23 ha
2 

 menjadi 

1.484,25 ha
2
, meskipun jumlah ini masih jauh dari target RTH dalam RTRWK yang 

mencapai 30% dari luas Kota Bandung. 
 
Peningkatan jumlah RTH yang mencapai 

13,14 persen tersebut terdiri dari kawasan lindung seluas 67,77 hektar, pertanian 

1.782,58 ha
2
, serta fasilitas umum dan sosial 347,7 ha

2
.  
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Berdasarkan hasil interpretasi citra dan overlay peta penggunaan lahan dari 

citra Quickbird dan peta RTRWK 2004-2013 terdapat ketidaksesuaian penggunaan 

lahan. Total luas penggunaan lahan yang tidak sesuai 30,47 ha (50,97%) dari 167,29 

ha luas Kota Bandung, sedangkan luas kesesuaian penggunaan lahan 136,82 ha 

(41,68%) dan lahan yang belum termanfaatkan 7,35%. Luas tersebut berdasarkan 

perhitungan perubahan luas polygon penggunaan lahan pada citra Quickbird 2008.  

Ketidaksesuaian penggunaan lahan berdasarkan RTRW dengan Peta 

Penggunaan Lahan tahun 2008, banyak terjadi diperbatasan antara Kota dan 

Kabupaten Bandung. Penggunaan lahan yang mengalami perubahan yang signifikan 

terjadi pada penggunaan lahan sawah menjadi pemukiman yang bertambah 8,31%. 

Pada umumnya perubahan lahan permukiman memiliki dua fungsi selain sebagai 

hunian juga berfungsi sebagai perdagangan dan jasa. Perubahan pemukiman banyak 

terjadi pada kecamatan Gedebage dan Rancasari. 

Kecamatan Gedebage merupakan Pusat kegiatan Primer untuk Kota Bandung 

untuk menyeimbangkan kegiatan perkotaan, selain sebagai penyeimbang Pusat 

kegiatan Primer Gedebege diharapkan dapat memecah konsentrasi kegiatan kota baik 

pelayanan atau jasa sehingga mengurangi beban pada pusat kota. Kenyataanya 

hingga saat ini pengembangan ke arah Bandung timur belum menunjukan 

perkembangan yang dapat menunjukan Pusat kegiatan primer Gedebage dapat 

menjalankan fungsinya tersebut.  

Gambar 4 Peta Ketidaksesuaian antara RTRW dan Penggunaan Lahan  

Hasil Interpretasi Citra Quickbird 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil interpretasi citra dan overlay peta penggunaan lahan tahun  

2008 dari citra Quickbird dan peta RTRWK 2004-2013 terdapat ketidaksesuaian 

penggunaan lahan. Total luas penggunaan lahan yang tidak sesuai 30,47 ha (50,97%) 

dari 167,29 ha luas Kota Bandung, sedangkan luas kesesuaian penggunaan lahan  

136,82 ha (41,68%) dan lahan yang belum termanfaatkan 7,35%. Luas tersebut 

berdasarkan hasil perhitungan perubahan luas polygon penggunaan lahan pada citra 

Quickbird 2008.  
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INTISARI  

Penulisan makalah ditujukan untuk mengungkapkan peluang dan tantangan 

penelitian bagi para ahli geografi dalam mengurangi risiko bencana di Indonesia. 

Diskusi di dalam makalah dibatasi pada permasalahan bencana alam. Permasalahan 

pengurangan risiko bencana saat ini sedang mendapat perhatian bagi semua stake 

holder pembangunan di Indonesia.  

Makalah disusun berdasarkan telaah pustaka dan pengalaman penulis dalam 

hal penelitian kebencanaan alam. Diskusi atas permasalahan yang disajikan pada 

makalah adalah pemasalahan-permasalahan penelitian yang menurut pendapat 

penulis hingga saat ini belum terselesaikan. Uluran tangan ahli geografi untuk lebih 

berperan dalam menemukan sesuatu dan membangun ilmu pengetahuan mengenai 

kebencanaan alam masih sangat diperlukan.  

Ahli geografi yang mempelajari seluruh komponen geosfera secara 

komprehensif mempunyai peluang untuk memberikan solusi yang lebih baik 

daripada kelompok ilmuan yang lain. Kemampuan untuk reorientasi ilmu yang 

selama ini masih terkotak-kotak di dalam pengkhususan cabang ilmu geografi 

diharapkan teruji dalam penelitian kebencanaan alam yang memerlukan pendekatan 

komprehensif seluruh komponen geosfera. Kerjasama antar ahli geografi dari 

berbagai pengkhususan dan lokasi di Indonesia sangat diperlukan untuk merumuskan 

solusi permasalahan pengurangan risiko bencana di Indonesia.  

 

Kata Kunci: Penelitian, Geografi, Terapan, Risiko, Bencana 

 

PENDAHULUAN 

Ilmu geografi berpeluang untuk dijadikan dasar pijakan yang kuat dalam 

penyusunan strategi pengurangan bencana alam di Indonesia. Geografi sebagai 

bagian dari ilmu kebumian yang mengkonsentrasikan diri pada telaah mendalam dari 

interaksi antara kondisi fisik wilayah dan kondisi sosial budaya masyarakat dapat 

diterapkan untuk menyusun strategi pengurangan risiko bencana alam di Indonesia. 

Neo-Malthusian menjelaskan bahwa tekanan populasi berhubungan secara sebab-

akibat dengan degradasi lingkungan dan risiko lingkungan (Coleman and Schofield, 

1986; Pelling, 2003). Pemahaman kondisi fisik wilayah merupakan dasar utama 

untuk dapat memberikan penjelasan mengapa suatu bentuk ancaman bencana alam 
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tertentu bisa ada pada suatu wilayah. Bentuk ancaman bencana alam dari waktu ke 

waktu akan relatif sama dan tetap walaupun di dalamnya seringkali terjadi perubahan 

intensitas. Pemahaman kondisi fisik dan kondisi sosial budaya masyarakat secara 

komprehensif akan memberikan dasar pijakan yang kuat untuk menyusun 

rekomendasi kebijakan pengurangan risiko bencana alam yang sesuai di suatu 

wilayah.  

Risiko bencana alam di Indonesia terus meningkat dari waktu ke waktu 

walaupun bentuk ancaman bencana alam yang ada sebagai konsekuensi dari letak 

geografis wilayah relatif tetap dan tidak berubah. Peningkatan risiko bencana seiring 

dengan peningkatan jumlah penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah perkotaan 

dan kekotaan. Pelling (2003) menjelaskan bahwa pertumbuhan dari bencana 

perkotaan dapat secara nyata dijelaskan oleh pengembangan spasial perkotaan yang 

cepat dan peningkatan yang tajam dalam proporsi populasi pemukiman nasional di 

daerah perkotaan pada daerah berisiko bencana alam. Semua wilayah mempunyai 

ancaman bencana alam yang berbeda dari satu lokasi dengan lokasi yang lain. 

Berjalannya proses pembangunan yang kurang memperhatikan karakteristik 

kebencanaan alam telah pula meningkatkan risiko bencana alam. Pembangunan 

nasional yang tentu menyerap segala macam bentuk sumberdaya nasional banyak 

yang dilakukan tanpa memperhatikan karakteristik ancaman bencana alam yang ada 

dengan seksama. Masyarakat telah pula membangun segala macam bentuk 

infrastruktur permukiman dan perekonomian tanpa memperhatikan karakteristik 

ancaman bencana alam dengan benar. Permukiman dengan segala infrastrukturnya 

telah dibangun seragam antara daerah rawan gempa bumi dan daerah rawan banjir. 

Perkembangan pola permukiman di wilayah rawan bencana kegunungapian menjadi 

relatif seragam dengan wilayah rawan bencana alam longsor. Ketidakserasian 

aktivitas pembangunan dengan karakteristik kebencanaan alam yang ada telah 

meningkatkan risiko bencana alam secara keseluruhan di Indonesia.  

Pengurangan risiko bencana alam di Indonesia adalah tindakan yang harus 

dilakukan untuk mengurangi jumlah kerugian harta dan jiwa dalam setiap kejadian 

bencana alam. Pengurangan risiko bencana hanya dapat dilakukan secara efisien dan 

efektif jika pemahaman mengenai karakteristik kebencanaan alam yang ada pada 

setiap wilayah dipunyai oleh setiap lapisan masyarakat. Pemahaman yang baik 
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mengenai karakteristik kebencanaan oleh masyarakat akan mempengaruhi perilaku 

setiap anggota masyarakat dan kebijakan pemerintah yang mengarah pada usaha 

pengurangan risiko bencana. Kebijakan penempatan lokasi aktifitas pembangunan 

dilakukan dengan memperhatikan karakteristik kebencanaan alam yang ada. Semua 

bentuk aktivitas pembangunan akan mengarah kepada pengurangan risiko bencana 

alam.  

Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB) 2010-2012 

telah menggariskan bahwa penanganan bencana yang tidak lagi hanya terfokus pada 

tanggap darurat melainkan pada keseluruhan manajemen bencana. Pada 

kenyataannya, pengelolaan bencana di Indonesia lebih terfokus pada pengelolaan 

tanggap darurat bencana. 

Penganggaran pembangunan untuk menangani bencana akan dengan mudah 

dilakukan jika telah ada kejadian bencana. Lemahnya pemahaman mengenai kondisi 

ancaman bencana alam di Indonesia menjadi sebab pertama dan utama mengapa 

pengelolaan bencana lebih bertumpu pada aktivitas tanggap darurat. Kelemahan ini 

pada tahap selajutnya akan berujung pada kurangnya pemahaman terhadap aktivitas 

pembangunan yang bersifat mitigasi bencana. Kebijakan pembangunan yang bersifat 

antisipatif terhadap bencana alam yang mungkin terjadi hampir tidak pernah 

dilakukan sebelum adanya kejadian bencana alam. Kebijakan pembangunan yang 

bersifat antisipatif terhadap bencana alam hanya mungkin disusun apabila terdapat 

pemahaman yang kuat mengenai kondisi kebencanaan alam yang ada. Kekurangan 

informasi mengenai ancaman bencana di masyarakat lapis bawah telah menyebabkan 

masyarakat kurang antisipatif terhadap ancaman bencana alam.  

Secara teoritik risiko bencana alam dapat dikurangi dengan cara 

meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Ancaman 

bencana tidak dapat dihilangkan karena merupakan konsekuensi dari letak geografis 

wilayah. Pengurangan risiko bencana hanya dapat dilakukan dengan cara 

mengurangi kerentanan dan menaikkan kapasitas. Salah satu bentuk peningkatan 

kapasitas adalah melalui peningkatan pemahaman masyarakat. FEMA (2010) 

menjelaskan bahwa kurangnya pengetahuan atau pengalaman bencana sebelumnya 

mengakibatkan masyarakat lebih rentan terhadap bencana. Faktor kerentanan 

berkaitan dengan faktor kependudukan dan sosial masyarakat, seperti patrenalistik, 
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jumlah, kepadatan, struktur, dan komposisi penduduk. Faktor kapasitas berkaitan 

dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi, seperti kekerabatan, gotong royong, 

tingkat pemahaman kebencanaan alam dan tingkat kesejahteraan ekonomi 

masyarakat.  

Besarnya risiko bencana alam dihitung dengan mempertimbangkan faktor: 

(1) ancaman bencana alam; (2) kerentanan; (3) kapasitas. Secara matematis seperti 

rumus 1.  

R = (H x V) / C -------------------------------------------------------------------------- (1)  

R = Risiko  

H = Ancaman bencana  

V = Kerentanan  

C = Kapasitas menghadapi bencana  

 

Rumus 1 merupakan rumus teoritik yang belum dioperasionalkan secara 

seragam. Pemahaman yang komprehensif mengenai kerentanan dan kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi kejadian bencana dibutuhkan untuk dapat 

mengoperasionalkan Rumus 1. Hingga saat ini risiko bencana masih dinyatakan 

secara kualitatif dan belum secara kuantitatif dikarenakan faktor-faktor penentu 

besarnya risiko bencana secara akademik ilmiah belum disepakati. Selain itu, 

rumitnya penilaian risiko secara kuantitatif juga menjadi kendala bagi para peneliti. 

Westen et al. (2005) menyatakan bahwa pengukuran risiko bencana secara kuantitatif 

membutuhkan ekspresi kehilangan harta sebagai hasil dari kemungkinan kejadian 

pada skala tertentu, biaya dari elemen yang terkena risiko, dan tingkat kerentanan 

dari masing-masing elemen yang berisiko. Ketidakpastian faktor penentu besarnya 

kerentanan dan kapasitas masyarakat menjadi penyebab ketidakpastian pada jenis 

aktivitas pembangunan berwawasan pengurangan risiko bencana yang harus 

dilakukan.  

Makalah ini ditujukan untuk membuka wawasan para geograf untuk 

melakukan penelitian bersama secara integratif antara cabang-cabang ilmu geografi. 

Peranan ahli geografi manusia, geografi fisik, pengembangan wilayah, dan teknologi 

pemetaan sangat diperlukan untuk mengkaji risiko bencana alam secara 
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komprehensif. Kebutuhan penelitian geografi dalam menguraikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi besarnya risiko bencana alam akan didiskusikan di dalam makalah.  

 

PEMBAHASAN  

A. Penelitian Ancaman Bencana Alam Di Indonesia  

Berbagai bentuk ancaman bencana alam masih menyisakan banyak tantangan 

penelitian bagi geograf. Berbagai permasalahan seperti:  

1. bagaimana perwatakan setiap jenis ancaman bencana alam?;  

2. faktor-faktor apa sajakah yang perlu dipertimbangkan di dalam 

mengklasifikasikan perwatakan bencana alam?;  

3. bagaimana ciri wilayah yang mempunyai jenis ancaman bencana alam tertentu?;  

4. bagaimana menghitung periode ulang setiap jenis ancaman bencana berbasis 

analisis keruangan?;  

5. bagaimana memformulakan penghitungan besarnya ancaman bencana berbasis 

kajian geografis?;  

perlu dijawab dengan pasti melalui penelitian geografi. Masih ada banyak lagi 

masalah terkait dengan ancaman bencana alam yang harus diselesaikan oleh ahli 

geografi khususnya kajian mengenai multi ancaman bencana pada suatu wilayah. 

Ahli geografi fisik bukan satu-satunya yang dapat berperan utama di dalam 

pengkajian ancaman bencana alam. Ahli teknologi pemetaan, pengembangan 

wilayah, dan geografi manusia juga dapat menjadi pemeran utama di dalam 

penelitian ancaman bencana alam. 

Bencana alam dikelompokkan menjadi dua berdasarkan tenaga yang 

menyebabkannya, yaitu bencana alam yang disebabkan karena tenaga endogen dan 

bencana alam yang disebabkan karena tenaga eksogen. Bencana alam yang 

disebabkan karena pengaruh tenaga endogen adalah: gempabumi, tsunami, 

gunungapi, dan amblesan. Khusus untuk amblesan pada beberapa kasus juga dapat 

dipicu oleh aktivitas manusia. Bencana alam yang disebabkan karena tenaga eksogen 

yaitu longsoran, banjir, kekeringan, angin ribut, dan kebakaran lahan. Tenaga 

eksogen penyebab kejadian bencana alam adalah khususnya iklim. Dalam beberapa 

hal seperti longsoran, banjir, dan kebakaran lahan pengaruh aktivitas manusia 

seringkali meningkatkan ancaman bencana alam.  
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Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai berbagai bentuk 

ancaman bencana alam. Semua jenis bencana alam yang ada di dunia juga terdapat di 

Indonesia dengan berbagai tingkatan ancaman yang berbeda. Adanya berbagai 

ancaman bencana alam di Indonesia disebabkan karena letak geografis negara yang 

berada di zona pertemuan tiga lempeng tektonik utama dari tujuh lempeng tektonik 

utama yang ada di dunia, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Australia, dan Lempeng 

Pasifik (Gambar 1). Konsekuensi dari letak Indonesia pada zone tumbukan lempeng 

tektonik adalah tingginya ancaman gempa dan banyaknya gunungapi aktif. Indonesia 

merupakan negara dengan jumlah gunungapi aktif terbanyak di dunia. Lebih dari 

30% gunung api dunia berada di Indonesia (Pratomo, 2006). Adanya tubuh 

gunungapi pada sebagian besar pulau-pulau di Indonesia menyebabkan kondisi relief 

yang relatif kasar dengan dataran rendah yang sempit di sepanjang garis pantai. 

Kondisi relief yang kasar ditambah dengan sering terjadinya hujan ekstrim sebagai 

akibat dari letak geografi kepulauan Indonesia di sekitar khatulistiwa menjadi sebab 

utama sering terjadinya longsor dan banjir bandang.  

 

Gempa dan tsunami adalah ancaman bencana alam yang paling serius di 

Indonesia. Kejadian bencana tsunami di Ende (1992), Banyuwangi (1994), Aceh 

(2004), Pangandaran (2006) adalah contoh kejadian bencana tsunami yang telah 

memakan ratusan hingga ribuan korban jiwa. Kejadian bencana gempa bumi di 

Yogyakarta (2006) dan di Padang (2009) adalah contoh kejadian bencana gempa 

yang menimbulkan korban ribuan jiwa. Berbagai kejadian bencana alam di Indonesia 

selama tahun 2010 disajikan pada Tabel 1. 
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Ancaman bencana alam kekeringan di Indonesia dibedakan menjadi dua 

sebab, yaitu karena jumlah hujan tidak seimbang dengan jumlah penguapan, dan 

rendahnya kemampuan tanah dan batuan dalam menyimpan air. Kejadian di daerah 

khatulistiwa seperti Indonesia tidak lepas dari posisi Indonesia yang diapit oleh dua 

benua dan dua samudera. Perbedaan tekanan udara di wilayah ini akan 

mempengaruhi proses pembentukan uap air. Uap air ini nantinya akan membentuk 

kumpulan awan aktif yang cenderung membentuk suatu garis yang disebut ITCZ 

(Intertropical Convergence Zone). Dibawah garis ITCZ (Gambar 2), sebagian 

wilayah Indonesia yang dilaluinya memiliki potensi hujan (LAPAN, 2010). Akan 

tetapi pada daerah yang tidak dilaluinya akan mengalami kemarau. Posisi ITCZ 

dalam setahun mendominasi di daerah utara dan tengah garis equatorial, 

mengakibatkan daerah selatan garis equatorial sering memiliki curah hujan yang 

rendah. Kondisi ini mendorong untuk terjadinya kekeringan pada daerah ini (Witono, 

2008). 
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Ancaman bencana kekeringan karena kurangnya jumlah hujan terdapat di 

sebagian kepulauan Nusa Tenggara mulai dari Pulau Lombok bagian timur hingga ke 

Pulau Timor dan Sumba. Beberapa wilayah lain mempunyai ancaman bencana 

kekeringan karena litologi batuannya yang porous hingga sebagian besar hujan yang 

jatuh di atasnya segera teratuskan ke lapisan batuan yang letaknya jauh dari 

permukaan dan atau ke samudera. Wilayah dengan jenis litologi batu gamping yang 

tebal merupakan wilayah yang mempunyai ancaman bencana kekeringan karena 

kemampuan tanah dan batuan yang rendah dalam menampung hujan.  

Ancaman angin ribut dan kebakaran hutan merupakan kejadian bencana alam 

yang seharusnya relatif sangat kecil tingkatnya di Indonesia, namun demikian saat ini 

seringkali terjadi. Angin ribut menjadi sering terjadi saat ini dikarenakan oleh efek 

pemanasan lokal yang tidak seimbang antara satu lokasi dengan lokasi lain yang 

berdekatan. Pertumbuhan wilayah perkotaan yang mengkonsumsi energi relatif lebih 

tinggi dari daerah sekitarnya telah diduga menjadi pemicu sering terjadinya angin 

ribut akhir-akhir ini. Kejadian alam kebakaran lahan dipicu oleh kejadian global 

yang berupa adanya angin yang panas dengan kandungan uap air rendah ke 

kepulauan Indonesia. Daerah timur Sumatera dan daerah selatan Kalimantan selalu 

memiliki peningkatan aktifitas kebakaran hutan setiap tahunnya. Intensitas kebakaran 

hutan meningkat pada musim kemarau, sekitar bulan April hingga Oktober terutama 

apabila terjadi El Nino (LAPAN, 2010). Adanya biomasa yang melimpah khususnya 

di daerah berhutan lebat dan semak belukar dan angin panas dan kering 

memungkinkan terjadinya kebakaran hutan baik secara alami maupun karena ulah 

manusia. Kebakaran akibat ulah manusia terutama di dorong oleh aktivitas 

pembersiahan lahan untuk penyiapan lahan pertanian. Metode pembakaran adalah 

metode pembersiahan lahan yang paling murah dan efektif namun sulit untuk 

melakukan kontrol menjalarnya api.  

Kejadian bencana alam utama seringkali menjadi sebab kejadian bencana 

alam yang lain. Gempa bumi yang berpusat di dasar samudera biasanya menjadi 

sebab utama terjadinya tsunami. Tsunami Aceh pada tahun 2004 berawal dari 

kejadian gempa dasar laut dengan kekuatan 9 SR yang menimbulkan gelombang laut 

ke segala arah dari pusat gempa. Acapkali pula gempa bumi diikuti dengan longsoran 

besar jika gempa terjadi pada musim hujan. Guncangan yang disebabkan oleh gempa 
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dapat mengganggu kestabilan lereng sehingga mengakibatkan terjadinya longsor, 

seperti kejadian longsor Padang (2009) (BPPT, 2009). Kejadian bencana letusan 

gunungapi diikuti dengan terjadinya banjir lahar dan kerusakan lahan akibat awan 

panas dan hujan abu. Kebakaran lahan selalu mengikuti kejadian bencana kekeringan 

yang panjang yang melanda wilayah dengan ketersediaan biomasa melimpah. 

Persebaran jenis bencana alam di Indonesia mengikuti pola zona tumbukan 

lempeng dan iklim. Wilayah sekitar zona tumbukan lempeng tektonik yang 

umumnya merupakan zona palung laut yang merupakan wilayah sumber gempabumi 

dan cenderung memicu terjadinya tsunami. Pola zona tumbukan lempeng tektonik 

berasosiasi dengan keberadaan gunungapi dan relief kasar. Kombinasi antara kondisi 

relief dengan kondisi iklim mengontrol wilayah persebaran bencana alam longsor, 

banjir bandang, banjir-genangan, kekeringan. Kombinasi antara ketersediaan 

biomasa dan adanya angin yang panas dan kering mengontrol terjadinya kebakaran 

lahan. Persebaran kejadian bencana alam di Indonesia disajikan dalam Gambar 3. 

 

Kejadian bencana alam dapat berlangsung secara singkat, namun juga dapat 

berlangsung dalam durasi yang panjang. Gempa dan tsunami adalah contoh kejadian 

bencana alam yang berlangsung dalam waktu singkat. Gempa besar jarang terjadi 
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dalam waktu lebih dari 1 menit. Gempa-gempa yang mengikuti gempa besar akan 

terus berlangsung dalam waktu yang panjang namun intensitasnya lebih kecil. 

Bencana kegunungapian dapat berlangsung dalam kurun waktu yang relatif panjang, 

namun pada umumnya puncak kejadian terjadi dalam kurun waktu kurang dari satu 

bulan. Tanah longsor dan banjir bandang terjadi dalam waktu yang relatif pendek, 

biasanya terjadi dalam hitungan jam. Genangan sebagai akibat ikutan dari kejadian 

banjir dapat berlangsung dalam kurun waktu yang lebih panjang dalam hitungan hari. 

Kekeringan dan kebakaran lahan dapat berlangsung berbulan-bulan. 

Kejadian bencana juga dapat menimpa wilayah dengan berbagai luasan yang 

bervariasi. Tsunami dapat mencapai daerah yang luas, namun hanya terbatas di 

dataran rendah sepanjang garis pantai. Gempa bumi dapat melanda daerah yang luas, 

namun kerusakan biasanya terpusat di sekitar pusat gempa. Kejadian bencana letusan 

gunungapi biasanya tidak lebih luas dari tubuh gunungapi yang berkisar dari kerucut 

hingga lereng kaki. Banjir biasanya hanya melanda daerah rendah sekitar sungai. 

Longsor hanya mempunyai luasan relatif paling sempit dibandingkan dengan 

bencana alam yang lain.  

Kejadian bencana berlangsung berulang-ulang pada lokasi yang relatif sama 

walaupun dengan intensitas yang berbeda dari waktu ke waktu. Kejadian yang terjadi 

sekarang merupakan gambaran tentang apa yang sudah pernah terjadi sebelumnya di 

waktu lampau dan akan terjadi pada masa yang akan datang walaupun intensitasnya 

tidak selalu sama (Thornbury,1969). Bencana gempa terjadi pada periode ulang yang 

relatif panjang dan demikian pula dengan tsunami yang disebabkan karena sumber 

gempa yang sama. Bencana kegunungapian juga mempunyai periode ulang yang 

relatif panjang. Bencana-bencana alam yang berkaitan langsung dengan pergerakan 

lempeng tektonik umumnya mempunyai periode ulang yang relatif panjang. 

Bencana-bencana alam yang berkaitan dengan iklim umumnya lebih sering terjadi 

dan hampir setiap tahun berulang. Kejadian bencana alam yang besar oleh pengaruh 

iklim mempunyai periode ulang yang relatif panjang terkait dengan siklus iklim.  

 

B. Penelitian Kerentanan Masyarakat Di Indonesia  

Kondisi permasalahan kepadatan penduduk, persebaran penduduk, kesukuan, 

wilayah kesukuan, hubungan yang kurang harmonis antar suku adalah contoh faktor-
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faktor non fisik yang berkaitan erat dengan kerentanan sosial masyarakat. Wilayah 

yang mempunyai penduduk padat tentu akan mempunyai kerentanan yang tinggi 

terhadap bencana. Kejadian bencana alam dapat saja memicu kejadian bencana non 

alam di wilayah padat penduduk dengan latar belakang suku yang berbeda. Faktor-

faktor yang harus dinilai dalam menentukan tingginya kerentanan dan bagaimana 

menyatukannya menjadi sebuah nilai yang utuh merupakan permasalahan penelitian 

utama yang perlu dijawab oleh ahli geografi. Permasalahan penilaian kerentanan 

masyarakat dapat menjadi ratusan dan bahkan ribuan yang berbeda bagi bidang 

geografi manusia, pengembangan wilayah, geografi fisik, dan kajian pemetaan. 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai populasi besar. Jumlah 

penduduk negara Indonesia menduduki ranking ke 4 setelah Republik Rakyat Cina, 

India, dan Amerika Serikat (BKKBN, 2011). Pertumbuhan penduduk Indonesia juga 

tergolong tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, sehingga terjadi 

tidak dapat terhidarkan lagi di waktu yang relatif singkat terjadi peledakan jumlah 

penduduk. Saat ini rata-rata setiap keluarga mempunyai lebih dari 4 anggota 

keluarga, yang berarti setiap pasangan suami istri mempunyai 2 anak atau lebih.  

Persebaran jumlah penduduk di Indonesia tidak merata antar pulau. Pulau 

yang terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari 58% penduduk Indonesia 

tinggal di Pulau Jawa (Pusdatin Kesos, 2010). Pulau besar di Indonesia yang 

penduduknya relatif jarang adalah Kalimantan dan Papua. Pertumbuhan jumlah 

penduduk antara pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa akan semakin tinggi gap-nya 

karena antar pulau mempunyai laju pertumbuhan penduduk antar pulau yang relatif 

sama. Hal ini menyebabkan pertambahan penduduk Indonesia yang semakin 

signifikan dari waktu ke waktu (Gambar 4). 

Gambar 4. Pertambahan penduduk Indonesia 
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Persebaran penduduk di Pulau Jawa banyak terkonsentrasi di kota-kota yang 

terletak di dataran rendah sepanjang garis pantai utara pulau. Kota-kota utama seperti 

Jakarta, Semarang, dan Surabaya merupakan kota-kota besar yang terletak di dataran 

rendah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Ada juga kota-kota lain yang dengan 

cepat tumbuh menjadi kota pesisir utara Pulau Jawa, yaitu Bekasi, Kerawang, 

Cirebon, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Brebes, Demak, Gresik, Pasuruan, 

Probolinggo, dan Situbondo. Disisi lain, kota-kota di sepanjang pantai selatan 

perkembangannya tidak terlalu pesat, seperti kota Cilacap dan Pacitan. Kota-kota 

besar yang lain yang letaknya relatif di tengah pulau Jawa adalah Bandung, Tasik, 

Garut, Purwokerto, Purbalingga, Yogyakarta, Surakarta, Ngawi, Madium, 

Mojokerto, Malang, Lumajang. Kota-kota yang teletak di bagian tengah pulau 

umumnya menempati dataran kaki gunungapi. 

Pembangunan nasional di Indonesia dengan sendirinya mengikuti persebaran 

penduduk yang ada. Hal ini disetujui oleh Prijono (2009) yang menyatakan 

penduduk adalah subjek dan objek dari pembangunan. Kondisi kependudukan yang 

ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh 

pemerintah. Pusat pembangunan telah terpusat di Pulau Jawa khususnya di kota-kota 

besar yang merupakan konsentrasi penduduk utama. Pembangunan di luar Pulau 

Jawa juga telah terpusat pada ibukota-ibukota propinsi dan kabupaten. Propinsi dan 

kabupaten yang mempunyai penghasilan daerah tinggi khususnya berasal dari sektor 

tambang dan kehutanan telah berkembang lebih pesat daripada wilayah lain yang 

mempunyai penghasilan daerah relatif rendah.  

Penduduk Indonesia terdiri dari ratusan suku dengan distribusi jumlah yang 

mempunyai rentang lebar. Suku Jawa, Sunda, dan Bali merupakan suku-suku di 

Indonesia yang mempunyai jumlah besar. Suku-suku lain mempunyai jumlah yang 

lebih kecil. Pada setiap suku masih ada sub-sub suku dengan anggota populasi yang 

sangat bervariasi. Masing-masing suku pada awalnya tersebar pada wilayah dengan 

batas alam yang tegas. Batas alam dapat berupa sungai besar, rangkaian pegunungan, 

dan selat atau laut antar pulau. Batas-batas wilayah suku saat ini sudah mulai kabur, 

khususnya pada wilayah yang mulai berkembang.  

Setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai adat istiadat yang berbeda. 

Adat istiadat yang berkembang adalah bentuk hasil interaksi yang panjang antara 
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kondisi sosial masyarakat dan kondisi fisik wilayah. Adat istiadat yang berkembang 

pada suatu suku juga dipengaruhi oleh interaksinya dengan suku lain yang 

berdekatan. Interaksi dengan suku lain seringkali mempunyai sejarah yang kurang 

baik dimasa lalu. Kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen dan majemuk 

(pluralistik) memungkinkan mudah tersulutnya konflik sosial (Soeroso, 2005). 

Ketidakharmonisan hubungan satu suku dengan suku lain di sekitarnya telah 

menyebabkan lambatnya pembauran antar suku pada kasus tertentu di Indonesia.  

Perkembangan adat istiadat dan pemahaman akan lingkungan tempat tinggal 

seringkali berlangsung lambat. Hubungan yang kurang harmonis dengan suku lain 

atau penduduk dari tempat lain dimasa lampau sering menjadi sebab lambatnya 

perkembangan adat istiadat dan pemahaman lingkungan yang dinamis. Suatu suku 

telah menjadi resesif terhadap pengaruh suku lain tidak terkecuali dalam 

permasalahan pemahaman lingkungan. Keterlambatan perkembangan adat istiadat 

dan pemahaman akan lingkungan juga dapat dipicu oleh faktor fisik seperti letak 

geografis suku yang terpencil dan terisolasi. 

 

C. Penelitian Kapasitas Masyarakat Di Indonesia  

Penelitian-penelitian terkait dengan kapasitas masyrakat menghadapi bencana 

masih jauh dari sempurna. Pemahaman mengenai politik dan kaitannya dengan 

pertumbuhan perekonomian masyarakat juga dimungkinkan dapat meningkatkan 

kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam. Penelitian kapasitas 

masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana alam bukan hanya merupakan 

domain ahli pembangunan wilayah, namun juga ahli teknologi pemetaan, ahli 

geografi manusia, dan ahli geografi fisik. Kelemahan yang terdapat pada ahli 

geografi selama ini adalah bahwa penelitian objek geografi secara parsial lebih 

menonjol daripada penelitian yang dilakukan secara integral yang mencakup aspek 

fisik dan sosial budaya masyarakat (Sartohadi, 2011). Uluran tangan ahli geografi 

yang mempunyai tingkat pemahaman komprehensif antar berbagai faktor sosial 

budaya dan perekonomian masyarakat sangat dinantikan.  

Masyarakat di Indonesia pada umumnya telah terbiasa dengan adat gotong 

royong. Gotong royong dapat diartikan bekerja sama dalam mewujudkan sesuatu 

untuk kepentingan bersama. Gotong royong dapat berskala keluarga kecil dan 
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keluarga besar hingga meluas pada seluruh anggota masyarkat di suatu satuan 

permukiman tertentu. Gotong royong juga dapat mencakup anggota masyarakat dari 

beberapa satuan permukiman yang berdekatan maupun berjauhan. Beberapa contoh 

dapat diilustrasikan dalam membangun sebuah rumah. Seluruh anggota keluarga 

dapat terlibat dengan peran masing-masing. Pembangunan pos ronda mungkin hanya 

melibatkan anggota masyarakat dalam satu rukun tetangga. Pembangunan balai desa 

akan melibatkan anggota masyarakat dari berbagai dusun yang ada di dalam sebuah 

desa yang sama. Pembangunan jembatan yang menghubungkan antar desa tentu 

paling tidak akan memerlukan peran serta masyarakat dari dua desa yang berbeda.  

Hubungan kekeluargaan yang erat merupakan dasar yang kuat dalam 

pembangunan. Hubungan antar anggota keluarga yang bertempat tinggal jauh bahkan 

sudah berbeda pulau biasanya masih terus terjalin erat. Begitu juga hubungan 

kekeluargaan antar sesama anggota suku juga sangat kuat walaupun telah lama 

merantau di tempat yang berjauhan dengan tempat asal. Rasa keterikatan dengan 

keluarga baik dalam arti sempit dan luas dapat menjadi modal dasar yang kuat dalam 

pembangunan. Saling bantu membantu antar anggota keluarga tetap terjalin 

walaupun terpisah secara geografis dalam waktu yang relatif panjang.  

Perekonomian daerah yang kuat dapat disebabkan karena ikatan kekeluargaan yang 

erat. Wilayah Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

merupakan salah satu contoh bagaimana perekonomian daerah telah dibangun 

berbasis ikatan kekeluargaan yang erat. Kondisi wilayah yang miskin sumberdaya 

alam telah memicu anggota masyarakat untuk merantau ke daerah lain. Anggota 

masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang telah berhasil di perantauan tidak pernah 

melupakan wilayah asalnya. Bantuan keuangan untuk sanak saudara yang masih 

tinggal di daerah asal senantiasa mengalir masuk ke Kabupaten Gunungkidul. Aliran 

dana segar yang masuk ke Kabupaten Gunungkidul telah ikut membangkitkan 

perekonomian daerah. Contoh kasus serupa di daerah lain di Indonesia tentu masih 

lebih banyak lagi.  

Peningkatan taraf hidup dan perekonomian masyarakat akan menuju kepada 

tingginya kemampuan masyarakat menghadapi bencana. Penghasilan masyarakat 

merupakan salah satu karakteristik yang secara jelas mengekspresikan status 

ekonomi masyarakat. Masyarakat yang hidup berada dalam kemiskinan lebih rentan 
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terhadap bencana (Fothergill and Peek, 2004; Rygel, 2006; Pulungan, 2011). 

Masyarakat yang perekonomiannya telah bergerak naik dari kondisi subsisten ke 

arah yang lebih baik akan memberikan kemungkinan lebih luas dalam memenuhi 

kebutuhan hidup non primer. Rumah dengan struktur yang baik dan tahan terhadap 

goyangan gempa bumi hanya akan mungkin dibangun oleh anggota masyarakat yang 

mempunyai taraf perekonomian tinggi dan kesadaran tinggi akan pentingnya mitigasi 

bencana. Pemerintah daerah yang mengalokasikan pembangunan berbasis 

pengurangan risiko bencana dapat dilakukan apabila pendapatan daerah tinggi dan 

didukung oleh masyarakat yang mempunyai pemahaman tinggi akan kondisi 

kebencanaan alam daerah tempat tinggal.  

Pembangunan mental dan pendidikan masyarakat telah meningkatkan 

kesadaran akan pentingnya tindakan antisipatif terhadap bencana. Pendidikan 

masyarakat juga memegang peranan penting dalam kerentanan sosial. Kekurangan 

pada ilmu pengetahuan dan pengalaman akan kebencanaan cenderung membuat 

masyarakat lebih rentan terhadap ancaman bencana (FEMA, 2010; Pulungan 2011). 

Usulan-usulan pembangunan infrastruktur fisik untuk pencegahan atau mitigasi 

bencana biasanya banyak muncul dari anggota masyarakat. Pembangunan tanggul 

sepanjang sungai dan tebing terjal adalah contoh pembangunan instrastruktur 

pencegahan bencana yang umum diketahui. Pembangunan non fisik yang berupa 

penyadaran masyarakat melalui penyuluhan menggunakan berbagai media sosial dan 

media komunikasi telah secara signifikan meningkatkan pengetahuan masyarakat 

akan kondisi lingkungan sekitar. Pentingnya menjaga kondisi lingkungan tempat 

tinggal telah menjadi kesadaran umum di masyarkat. 

 

PENUTUP 

Pengelolaan bencana di Indonesia saat ini lebih berbasis pada penanganan 

kondisi tanggap darurat menghadapi kejadian bencana. Pelajaran berupa 

pengalaman-pengalaman melakukan aksi tanggap darurat menghadapi bencana 

dievaluasi kekurang-sempurnaannya. Faktor penyebab dari kekurang-sempurnaan 

aksi tanggap darurat dapat berupa kesiapan aparat, kelengkapan peralatan, 

kelengkapan prasarana, kondisi wilayah, dan kondisi sosial masyarkat. 

Penyempurnaan sarana dan prasarana operasi tanggap darurat dan rekayasa fisik 
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serta sosial masyarakat dilakukan setelah kejadian bencana. Perencanaan tindakan 

pengurangan risiko bencana dilakukan segera setelah operasi tanggap darurat. Data, 

fakta dan informasi yang dikumpulkan dalam masa tanggap darurat diolah 

sedemikian rupa dan dijadikan dasar dalam menyusun semua tahapan yang harus 

dilakukan dalam pengurangan risiko bencana dimasa yang akan datang.  

Pengelolaan bencana berbasis operasi tanggap mengisyaratkan minimnya 

pemahaman wilayah terhadap ancaman bencana. Pengelolaan bencana dapat 

dilakukan jauh sebelum ada kejadian bencana sehingga ketika terjadi bencana jumlah 

kerugian dapat ditekan seminimum mungkin. Pengumpulan data, fakta, dan 

informasi wilayah yang dilakukan pada masa tidak ada bencana akan lebih akurat 

untuk dijadikan dasar peyusunan rencana pengurangan risiko bencana. Jumlah 

kerugian dapat ditekan seminimum mungkin dan bahkan tidak ada korban jiwa dapat 

diusakan melalui kegiatan pengurangan risiko bencana yang baik.  

Data, fakta, dan informasi wilayah dikumpulkan, dikelola, dan diolah oleh 

ahli geografi. Data, fakta, dan informasi wilayah mencakup kondisi fisik dan sosial 

masyarkat yang ada pada wilayah tertentu. Pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, 

serta penyajian data, fakta, dan iformasi wilayah yang baik dan benar adalah 

semestinya menjadi domain ahli geografi. Interpretasi dan pengambilan keputusan 

mengenai pengelolaan wilayah khususnya pengurangan risiko bencana atas dasar 

data, fakta dan informasi wilayah semestinya juga menjadi domain utama geograf.  

Permasalahan pengelolaan bencana melalui penyusunan rencana pengurangan 

risiko bencana merupakan masalah yang saat ini telah baru disadari secara luas di 

Indonesia. Forum Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Geografiawan Indonesia (PIT 

IGI) semestinya diarahkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bangsa 

Indonesia. Ulur tangan ahli geografi dalam pengurangan risiko bencana di Indonesia 

mungkin dapat dijadikan salah satu cara yang efektif dan efisien dalam menujukkan 

kiprah ahli geografi dalam pembangunan di Indonesia. 
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INTISARI 

 Ketidaknyamanan hidup manusia dapat ditandai dengan suhu dan 

kelembapan yang tinggi. Suhu dan kelembaan yang tinggi umumnya terjadi di kota-

kota berdekatan dengan laut, seperti DKI Jakarta, sebagaimana hal ini menjadi ciri 

wilayah tropis yang dipengaruhi oleh laut. Penelitian ini dalam jangka panjang 

bertujuan untuk menghasilkan model pengelolaan lingkungan berskala mikro yang 

dapat menciptakan iklim mikro yang nyaman bagi kehidupan manusia. Target 

khususnya adalah (1) mendeskripsikan perubahan suhu dan kelembapan pada setiap 

wilayah; (2) menentukan indeks kenyamanan hidup wilayah; (3) menentukan zonasi 

kenyamanan hidup. 

 Penelitian ini menggunakan survey pada setiap titik sampel. Sampel 

ditentukan berdasarkan grid pada peta dengan luas grid 25 km
2
 dan titik sampel 

ditentukan pada titik perpotongan diagonal grid. Jumlah sampel sebanyak 36 titik. 

Pengukuran suhu dan kelembapan dilakukan secara serentak di setiap titik sampel 

pada jam yang sama, dan jumlah jam pengamatan setiap 1 jam dimulai jam 06.00 

sampai jam 18.00.  Alat pengukur suhu dan kelembapan menggunakan termometer 

bola basah dan bola kering. Waktu penelitian dipilih pada saat aphelion (awal Juli) 

dimana suhu bumi secara global mengalami penurunan.  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) variasi suhu udara rata-rata 30,27
o
C, 

kelembapan relatif 74,48% dan indeks kenyamanan hidup 83,73 (tidak nyaman); (2) 

Pulau bahang terjadi di daerah Daan Mogot-Cengkareng Drain; (4) Zonasi 

kenyamanan hidup secara umum tergolong tidak nyaman yang melebar dari Daan 

Mogot (Kalideres)-Cengkareng Drain-Tol Pluit-Tomang-Gunung Sahari-Tanjung 

Barat dan ke Cilincing; sedangkan daerah yang lebih nyaman di daerah sekitar Jl. W. 

Monginsidi. Oleh sebab perlu penataan ruang kota dengan memperhatikan parameter 

meteorologis. 

 

Kata Kunci: Kenyamanan Hidup, Parameter Meteorologis 

 

PENDAHULUAN 

 Peningkatan suhu udara di atmosfer terutama di kota besar seperti Jakarta  

tidak dapat dilepaskan pengaruh keberadaan aerosol dan gas rumah kaca. 

Peningkatan jumlah aerosol dan gas rumah kaca berasal dari industri, dan 

penggunaan bahan bakar fosil yang semakin meningkat. Akibat yang dapat dirasakan 

oleh manusia adalah perpeluhan atau evaporasi yang semakin meningkat dari hari ke 

hari walaupun kegiatan yang sama. Evaporasi ini secara simultan juga terjadi pada 

tanah, perairan dan vegetasi sehingga secara bersama-sama menjadikan 
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evapotranspirasi yang semakin meningkat. Akibatnya kelembapan menjadi 

bertambah sehingga udara menjadi ”pengap” karena jumlah uap air lebih besar 

mengisi volume udara. Kondisi ini menjadikan manusia secara fisik tidak ”betah” 

dan ini merupakan batas kenyaman fisiologis manusia, yaitu saat manusia mulai 

merasakan ketidaknyamanan hidup. 

 Ketidaknyamanan hidup manusia dapat berakibat pada gangguan psikis 

seperti mudah marah, malas karena kelelahan, bahkan terjadi perilaku yang 

menyimpang, seperti sikap tidak patuh dan cenderung memberontak. Perilaku 

demikian dapat mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat, ketidakpatuhan akan 

menyebabkan missmanegement, misscontrol yang mengganggu kedisiplinan dan 

dalam dunia kerja akan berakibat fatal, yaitu kinerja menjadi melemah yang dapat 

mengganggu proses dan produk.    

 Suhu dan kelembapan menjadi indikator dalam menentukan kenyamanan 

hidup. Oleh sebab itu berdasarkan data suhu dan kelembapan wilayah dapat dibuat 

zonasi kenyamanan hidup yang dapat dikualitatifkan dalam rentangan mulai dari 

sangat nyaman sampai sangat tidak nyaman. Penelitian ini penting karena dapat 

menentukan zonasi kenyamanan hidup yang dapat menjadi dasar pengelolaan 

lingkungan hidup. Jadi prospeknya ke depan adalah menjaga dan memelihara 

ketertiban nasional bahkan memberi suasana yang kondusif terpeliharanya 

kedamaian di masyarakat dan di dunia kerja. 

 Penelitian dilakukan dengan metode survey pada berbagai titik dengan sistem 

grid, hasil pengukuran suhu dan kelembapan pada setiap titik dilakukan secara 

serentak pada jam yang sama jadi dapat menggambarkan secara synopsis perubahan 

suhu dan kelembapan pada setiap perubahan waktu. Waktu dipertimbangkan karena 

waktu terkait dengan intensitas radiasi matahari juga terkait dengan intensitas 

aktivitas manusia. Dengan demikian indeks kenyamanan hidup selain berzonasi juga 

menyatakan waktunya. 

 

PEMBAHASAN 

 Pemanasan wilayah perkotaan seperti di Jakarta ditunjukkan oleh perubahan 

suhu yang lambat dari waktu ke waktu sehingga sepanjang hari menunjukkan suhu 

yang tinggi. Perubahan suhu yang lambat ini sebagai akibat keberadaan materi yang 
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mampu menyerap radiasi matahari dan ditransfer secara konvektif, konduktif dan 

juga secara radiatif. Penyerapan radiasi matahari oleh permukaan bumi lebih besar 

daripada yang dipantulkan sebagai albedo. Kendati setiap material permukaan 

mempunyai albedo berbeda yang mengubah fraksi dari radiasi matahari yang 

terpantul dan terserap di permukaan. Dalam beberapa penelitian ditemukan bahwa 

albedo kawasan perkotaan hanya sekitar 10-15% (albedo untuk salju adalah lebih 

besar dari 80%) yang berarti banyak energi matahari yang datang diserap oleh suatu 

kota (Landsberg, H.E., 1981).  

Materi kota merupakan komponen keruangan yang memberikan respon 

radiasi matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Oleh karena bentang alam kota 

sebagai bentang budaya sebagai akibat semakin meluasnya lahan terbangun 

menempatkan kota sebagai lahan sarat dengan materi yang mampu menyimpan dan 

meradiasikan kembali radiasi matahari ke atmosfer. Atmosfer sebagai penerima 

radiasi permukaan dan juga radiasi matahari, maka kemampuan atmosfer menyerap 

radiasi sangat dipengaruhi oleh materi yang dikandung oleh atmosfer, seperti gas 

rumah kaca dan aerosol yang berasal dari berbagai polutan.  

 Materi pada lahan terbangun yang digunakan untuk konstruksi kota seperti 

beton, kaca, genteng, seng, dan aspal pada umumnya dicirikan oleh kapasitas dan 

keterhantaran panas tinggi. Dengan demikian albedo yang rendah disertai  kapasitas 

panas yang tinggi dapat meningkatkan panas tersimpan di wilayah perkotaan. Panas 

yang tersimpan di siang hari itu kemudian dilepaskan pada malam hari dengan proses 

yang sangat lambat, karena panas ditahan oleh uap air di atas permukaan tanah, 

terlebih pada wilayah yang dekat dengan pantai atau mempunyai luasan perairan 

(rawa, waduk, tambak).  

Kondisi tersebut terjadi di Jakarta sepanjang pantai utara Jawa, seperti di 

Pantai Indah Kapuk, Pluit dan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok, demikian juga 

terjadi di sekitar Cilincing yang dekat dengan rawa ataupun daerah yang dilewati 

oleh saluran drainase cengkareng (Cengkareng Drain). Perairan ini mempunyai sifat 

lambat menerima panas dan lambat pula melepaskan panas. Akibatnya proses 

pendingingan di wilayah perkotaan ini jauh lebih lambat bila dibandingkan dengan 

pendinginan yang terjadi di wilayah pedesaan yang memiliki jumlah luasan terbuka 

hijau yang lebih luas. 
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 Peningkatan kelembapan relatif dapat terjadi karena ada tambahan uap 

ataupun karena terjadi penurunan suhu. Pada daerah dekat perairan, seperti laut, 

rawa, waduk, tambak dan sungai/saluran terbuka menghasilkan jumlah uap air lebih 

banyak sehingga mengisi udara di sekitar menjadikan kelembapan relatif yang lebih 

tinggi. Pada daerah dengan sedikit perairan atau jauh dari perairan peningkatan 

kelembapan disebabkan karena penurunan suhu pada kondisi udara yang relatif diam 

dan produk uap air karena evapotranspirasi, seperti di daerah Meruya Ilir.  

 Pernyataan indeks kenyamanan hidup (discomfort index) didasarkan pada 

suhu dan kelembapan saat itu, sehingga pada suhu yang tinggi disertai dengan 

kelembapan yang tinggi pula dapat menyebabkan semakin meningkatnya indeks 

kenyamanan hidup dan ini berarti semakin ke arah tidak nyaman bahkan semakin ke 

arah sangat tidak nyaman. Dengan demikian pada kondisi ketidaknyaman hidup ini 

menunjukkan gejala suhu yang tinggi disertai kelembapan yang tinggi yang 

menjadikan suhu tubuh manusia sebagai penghuni juga menjadi tinggi tetapi tidak 

disertai perpeluhan yang tinggi, akibat itu manusia menjadi tidak nyaman. Zonasi 

kenyamanan hidup di wilayah Jakarta secara umum tergolong tidak nyaman yang 

melebar dari Daan Mogot (Kalideres)-Cengkareng Drain-Tol Pluit-Tomang-Gunung 

Sahari-Tanjung Barat dan ke Cilincing; sedangkan daerah yang lebih nyaman di 

daerah sekitar Jl. W. Monginsidi.  

 Secara spasial pada setiap daerah menunjukkan komponen keruangan yang 

didominasi oleh lahan terbangun utamanya permukiman penduduk yang padat dan 

sedikitnya lahan terbuka hijau. Selain itu, peningkatan suhu yang terjadi karena 

secara keruangan terdapat sumber panas yang bergerak (mobil, motor) ataupun yang 

permanen (industri) dan semi permanen (kemacetan lalu lintas). Penggenangan air 

pada suatu daerah dengan aliran yang lamban dan cenderung diam  memberikan juga 

pengaruh kepada peningkatan suhu udara, karena air yang diam merupakan 

penyimpan panas tetap yang meradiasikan ke udara ataupun melalui konduksi. Air 

yang tenang tersebut berupa waduk, saluran darinase, rawa, sungai dan air laut yang 

berbatasan dengan pantai ataupun pertemuan dengan sungai. Sebagaimana hal itu 

terjadi pada daerah Prepedan (Cengkareng Utara), Daan Mogot-Cengkareng Drain, 

Jambatan Besi (sekitar Tol Pluit-Tomang), Jakarta Utara (Jl. Pelabuhan, Tanjung 

Priok, dan Cilincing). Daerah-daerah tersebut merupakan daerah dengan suhu udara 
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yang lebih tinggi (>31
o 

C) bahkan merupakan pusat pulau bahang (heat island) atau 

kutub panas. 

 Kecenderungan peningkatan suhu di wilayah Jakarta sebagaimana dilaporkan 

oleh BMG bahwa dalam 25 tahun terakhir ada beberapa unsur mengalami perubahan 

diantaranya adalah suhu udara di wilayah DKI Jakarta mengalami kenaikan rata-rata 

0,17
o
C, suhu di daerah Jakarta cenderung lebih tinggi 0,7

o
C – 0,9

o
C di bandingkan 

dengan daerah pinggiran (Halim dan Cengkareng) (Ali Mas’at, bmg.go.id/ 2009). 

 Sementara itu, suhu terendah (27,77
o 

C) terjadi di daerah Jl. W. Monginsidi 

sekitar Kantor Walikota Jakarta Selatan, Jl. Pahlawan-Pesanggrahan (28,79
o
C), 

Cilandak Dalam (29,04
o
C), Ragunan-Pangkalan Jati (28,27

o
C). Suhu udara yang 

lebih rendah tersebut terjadi karena komponen keruangannya terdiri dari komplek 

perkantoran ataupun permukiman yang masih memberikan ruang terbuka hijau 

termasuk pepohonan yang melindungi jalan aspal dari terik sinar matahari,  arus 

transportasi yang tidak padat serta sumber panas permanen hanya dari AC (Air 

Condition) di perkantoran.  

Kondisi tersebut menyebabkan adanya kutub dingin. Keberadaan ruang 

terbuka hijau atau area bervegetasi berperan dalam menekan peningkatan suhu udara 

kota. Sebagaimana penelitian Wenda, 1991 (http://www.dephut.go.id/ akses16 Mei 

2009) pada areal bervegetasi suhu 25,5-31,0
o
C dengan kelembapan relatif 66-92%; 

pada areal yang kurang bervegetasi dan didominasi oleh tembok dan jalan aspal suhu  

27,7-33,1° C dengan kelembapan 62-78%; areal padang rumput mempunyai suhu 

27,3-32,1° C dengan kelembapan 62-78%. 

 Adanya kutub panas dan kutub dingin tersebut menyebabkan ke dua kutub 

saling berinteraksi yang ditunjukkan dengan gerakan udara. Kutub panas 

menyebabkan udara permukaan mengembang sehingga tekanan udaranya lebih 

rendah, sedangkan kutub dingin udara permukaannya mempunyai tekanan yang lebih 

tinggi. Gerakan udara berasal dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, tetapi gerakan 

udara ini tidak dapat bergerak secara lurus bahkan bergerak secara acak (eddy) 

karena efek gesekan dengan permukiman yang padat. Gerakan udara yang konvektif 

ini mengalir sehingga secara termis terjadi perubahan suhu walalaupun perubahan itu 

tidak mencolok karena gerakan udara relatif tenang sampai sepoi-sepoi. Akibatnya, 

garis isotherm tidak menunjukkan garis yang rapat, tetapi cukup renggang kecuali 

http://www.dephut.go.id/%20akses16%20Mei%202009
http://www.dephut.go.id/%20akses16%20Mei%202009
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mendekati kutub panasnya. Zonasi termis pada peta isotherm menunjukkan 

bentangan wilayah isotherm yang secara umum mengarah barat-timur dengan 

lekukan mengarah ke selatan.        

  

PENUTUP 

 Berdasarkan hasil penelitian terhadap perubahan suhu dan zonasi 

kenyamanan hidup di wilayah Jakarta, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variasi suhu udara di Jakarta menunjukkan variasi yang dipengaruhi oleh marin 

yaitu yang diindikasikan oleh variasi suhu harian yang hampir merata sepanjang 

waktu atau terjadi perbedaan suhu antara suhu maksimum dan minimum yang 

sangat kecil. Pulau bahang di wilayah Jakarta terjadi di sekitar persimpangan 

Daan Mogot-Cengkareng Drain dan di sekitar Jembatan Besi dekat pintu Tol 

Pluit-Tomang. Sementara suhu paling rendah terjadi di sekitar Jl. W. Monginsidi.  

2. Variasi kelembapan udara di Jakarta menunjukkan variasi yang fluktuatif 

terutama antara pagi dan siang hari. Pagi hari kelembapan lebih tinggi dari pada 

di siang hari. Tetapi di sore hari terjadinya peningkatan kelembapan disebabkan 

karena ada tambahan uap air akibat evaporasi dan penurunan suhu.  

3. Variasi kenyamanan hidup di Jakarta  menunjukkan bahwa semua tempat tidak 

nyaman bahkan ke  arah sangat tidak nyaman. Kondisi ini disebabkan oleh 

peningkatan suhu yang diikuti oleh peningkatan kelembapan. Jakarta bukan 

merupakan wilayah dengan udara kering, tetapi merupakan wilayah dengan udara 

lembap. Karena sumber uap air utamanya berasal dari perairan, seperti laut, 

danau, waduk, sungai dan saluran pembuangan air apalagi keberadaannya yang 

mengalir sangat lambat. Kondisi yang lebih nyaman terjadi pada pagi hari dan 

itupun terjadi sangat singkat.    

4. Zonasi kenyamanan hidup di Jakarta secara umum tergolong tidak nyaman yang 

melebar dari Daan Mogot (Kalideres)-Cengkareng Drain-Tol Pluit-Tomang-

Gunung Sahari-Tanjung Barat dan ke Cilincing; sedangkan daerah yang lebih 

nyaman di daerah sekitar Jl. W. Monginsidi.   

 Zonasi kenyamanan hidup di wilayah Jakarta yang berada pada zonasi tidak 

nyaman, maka disarankan kepada Dinas Tata Kota, Pengembang Permukiman serta 

kepada masyarakat penghuni kota, yaitu:   
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1. Pada pemukiman padat penduduknya diupayakan ada taman dan peneduh berupa 

pepohonan rindang ataupun tanaman dalam pot yang terkesan teduh untuk 

menciptakan iklim mikro yang lebih nyaman. Terutama pada daerah yang 

berdekatan dengan perairan, laut, waduk, sungai, tambak ataupun saluran 

pembuangan air yang cenderung menggenang, serta berdekatan dengan industri. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan suhu dan kelembapan, fungsi tanaman 

peneduh untuk mengurangi efek panas radiasi matahari secara langsung sehingga 

suhu udara menjadi lebih rendah.     

2. Penataan ruang kota tidak perlu ada pemusatan area industri yang luas, sebab 

akan berdampak pada pembentukan pulau bahang yang pada akhirnya bukan 

hanya kota semakin panas tetapi juga menjadikan kota “memanen” polutan dari 

daerah sekitarnya sehingga lingkungan menjadi tidak sehat dan tidak nyaman.  

3. Penciptaan iklim mikro yang nyaman di lingkungan sendiri, seperti taman dengan 

berbagai jenis tanaman di samping rumah dan halaman ataupun dengan tanaman 

pot gantung sehingga asri, sejuk dipandang dan dirasakan. 
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INTISARI 

Tanah sebagai sumberdaya mempunyai ukuran luas dimana ukuran ini 

merupakan gambaran sosial dan ekonomi masyarakat dalam mengelolah dan 

menggunakan lahan di permukaan bumi. Secara alami kipas aluvial Jakarta berupa 

dataran rendah 0,5 m – 25 m dpl, di mana memiliki wilayah endapan dengan 

morfologi dataran banjirnya kurang lebih 40 persennya atau 24.000 Ha dataran 

rendah yang tingginya 1 hingga 1,5 meter di bawah muka laut pasang yang 

merupakan daerah sasaran banjirnya, selain itu daerah bebas banjir yang ada di 

Jakarta hanya 15% - 20% dari luas 65.000 Ha. Provinsi DKI Jakarta memiliki  

keterbatasan ruang penggunaan lahan perkotaan bebas banjir di bentuklahan aluvial 

yang datar bagi masyarakatnya sebesar 8 juta jiwa penduduk malam. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik penggunaan lahan perkotaan di Propinsi 

DKI Jakarta pada periode banjir besar dalam perspektif geografi. Metode penelitian 

berupa overlay peta skala 1:25.000. Hasil penelitian membuktikan ternyata lebih dari 

50% atau 25.000 Ha penggunaan lahan permukiman  terendam banjir di mana yang 

dominan terdapat pada wilayah kota administrasi Jakarta Barat, Jakarta Timur, 

Jakarta Utara dan sebagian kecil di wilayah kota administrasi Jakarta Pusat. Ada 

kaitan yang significant (> 10%) perubahan penggunaan lahan berupa “parkir air” 

seperti situ dan rawa ke penggunaan lahan terbangun misal lahan permukiman di 5 

kota administrasinya dengan persebaran wilayah banjirnya.   

 

Kata Kunci: Sumberdaya Lahan, Karakteristik Penggunaan Lahan Perkotaan, 

Karakteristik Wilayah Banjir, Wilayah  Permukiman Banjir, Provinsi 

DKI Jakarta.   
 

PENDAHULUAN 

Banjir dan permasalahannya sangat terkait erat dengan sumberdaya tanah 

dimana tanah sebagai sumberdaya mempunyai makna satuan dan ukuran yang nyata 

dan konkrit di dalam hal ini dapat berupa kesuburan, volume (ton), dan luasan 

(hektar). Keberadaan luasan tanah sebagai sumberdaya di wilayah Jakarta 

mempunyai nilai luasan yang tetap (fixed land area value) yakni 650 km2, 

sedangkan jumlah penduduk yang mendiami dan menetap di wilayah ini  setiap 

tahunnya bertambah berdasarkan deret ukur, di mana pertambahan penduduk rata-

rata 2,85 % per tahunnya (BPS, 2010).  

mailto:mangapul.parlindungan@ui.ac.id
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Perkembangan penggunaan lahan perkotaan di Provinsi DKI Jakarta yang 

selalu diiringi dengan peningkatan jumlah penduduk, aktifitas dan kebutuhan lahan, 

baik untuk permukiman maupun kegiatan ekonomi. Karena keterbatasan lahan di 

perkotaan, terjadi intervensi kegiatan perkotaan pada lahan yang seharusnya 

berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau. Akibatnya, daerah 

resapan air semakin sempit sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi. 

Hal ini berdampak pada pendangkalan (penyempitan) sungai, sehingga air meluap 

dan memicu terjadinya bencana banjir, khususnya pada daerah hilir 

Dalam Keputusan Presiden (KepPres) No.114 tahun 1999 dijelaskan bahwa  

fungsi kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur (Bopunjur) merupakan kawasan 

konservasi air dan tanah, yang memberikan perlindungan bagi kawasan dibawahnya 

untuk menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan dan penanggulangan banjir 

bagi kawasan Bopunjur dan daerah hilirnya . Dimana penggunaan lahan di kawasan 

Bopunjur yang secara geografis merupakan daerah hulu, penyimpangan tersebut 

tercermin dari adanya pertambahan  daerah terbangun secara signifikan.   

Adapun penyimpangan pemanfaatan lahan untuk kawasan Jakarta, Bogor, 

Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) sebagai daerah hilir, antara lain 

ditunjukan dengan perubahan pemanfaatan menjadi daerah terbangun pada lahan 

yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan tempat 

resapan/penyimpanan/ penampungan air. Terjadinya penyimpangan pemanfaatan 

lahan, baik pada daerah hulu maupun hilir Jabodetabek Punjur, tentunya tidak 

terlepas dari adanya tuntutan kepentingan sektor ekonomi yang mengabaikan faktor 

lingkungan. Selain itu, masalah permukiman liar di sepanjang sungai dan budaya 

masyarakat yang memposisikan sungai sebagai tempat pembuangan (limbah dan 

sampah) juga menyebabkan kondisi sungai tidak terpelihara. Hal ini menunjukkan 

betapa kompleksnya permasalahan  banjir.  

Pertumbuhan wilayah kota Jakarta sangat pesat yang kurang sesuai dengan 

perencanaan semula dimana diarahkan perkembangan ke arah Timur-Barat, 

perkembangan mengarah ke selatan. Perkembangan ke arah Selatan akan merubah 

rasio antara daerah konservasi dan daerah perkotaan yang kedap air di hulu daerah 

tangkapan air sungai-sungai yang mengalir ke Jakarta. Perbangunan ini akan secara 
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langsung menciptakan aliran banjir lebih tinggi yang akan menimbulkan 

permasalahan banjir pada kota Jakarta. 

Akibat pertambahan luas dan persebaran penggunaan lahan terbangun yang 

kedap air misal permukiman dan fasilitasnya, pada saat hujan intensitas lebat, maka 

air hujan sebagai air limpasan permukaan tidak dapat masuk (perkolasi) ke dalam 

tanah karena tanah telah diperkeras oleh semen dan aspal di bentuklahan aluvial. 

Sehingga air sungai meluap melewati tanggulnya dan mengalir ke bagian topografi 

rendah dan datar di dataran banjir, rawabelakang, dan dataran aluvial sebagai 

bentuklahan banjir. Permukiman masyarakat yang menetap pada permukiman 

kumuh, dan gubuk-gubuk liar pada di sepanjang dataran banjir di 14 aliran sungai. 

Daratan sungai sebagai dataran banjir untuk bangunan rumah yang mengurangi 

daerah resapan air dan penahan air, dan penyempitan bantaran sungai. Keberadaan 

bangunan rumah dan fasilitasnya bila hujan besar bisa menyebabkan aliran airnya 

pada permukaan tanah terhambat ke saluran air, dan meluap sungai yang bisa 

menjadi  banjir lebih meluas dan lama di Provinsi DKI Jakarta. 

 

PEMBAHASAN 

Provinsi DKI Jakarta 65.363,46 Ha dengan penggunaan lahan berupa lahan 

terbangun, lahan basah, dan lahan pertanian yang beragam keruangan dan temporal 

baik jenis, luasan dan penyebarannya (Gambar 1) adalah sebagai berikut:
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  Pada tahun 1996, penggunaan lahan di Provinsi DKI Jakarta yang dominan  

berupa lahan terbangun 42.108,09 Ha ( 64,5%)  dimana jenis penggunaan lahan 

terbangun yang terluas yaitu lahan permukiman. Luasan lahan permukimam 34.521 

Ha atau 82% dari total luasan lahan terbangunnya. Kemudian penggunaan lahan 

pertanian 18.535,73 Ha atau 28,4% dan  terakhir berupa luasan terkecil pada 

penggunaan lahan basah 4.679,27 Ha atau 7,2% dari total luasan provinsinya. 

Pada tahun 2002, memiliki pola sama dengan penggunaan penggunaan lahan 

di Provinsi DKI Jakarta 1996. Penggunaan lahan. yang dominan berupa lahan 

terbangun 44.160,98 Ha ( 67,6%)  dimana jenis penggunaan lahan terbangun yang 

terluas yaitu lahan permukiman. Luasan lahan permukimam 40.063 Ha atau 90,7% 

dari total luasan lahan terbangunnya. Diikuti oleh penggunaan lahan pertanian 

15.246,81 Ha (23,3%) dan terakhir berupa luasan terkecil pada penggunaan lahan 

basah 5.915,21 Ha atau 9,1% dari total luasan provinsinya. 

Pada tahun 2007, memiliki pola sama dengan penggunaan penggunaan lahan 

di Provinsi DKI Jakarta 1996 dan 2002. Penggunaan lahan. yang dominan berupa 

lahan terbangun 49.647,77Ha ( 76%)  dimana jenis penggunaan lahan terbangun 

yang terluas yaitu lahan permukiman. Luasan lahan permukimam 41.695 Ha atau 

84% dari total luasan lahan terbangunnya. Diikuti oleh penggunaan lahan pertanian 

14.645,99 Ha (22,4%) dan terakhir berupa luasan terkecil pada penggunaan lahan 

basah 1.029,25 Ha atau 1,58% dari total luasan provinsinya. 

Dalam periode lima tahun pertama (1996-2002) di Provinsi DKI Jakarta, 

terjadi perubahan penggunaan lahannya secara kuantitas. Ada penambahan lahan 

terbangun seluas 2.052,89 Ha, lahan permukiman 5.542 Ha, dan lahan basah 

1.235,94 Ha. Ada penurunan luasan penggunaan lahan pertanian 3.288,92 Ha 

menjadi lahan terbangun dan lahan basah sebagai parkir air pada saat hujan. 

Periode lima tahun kedua (2002-2007) di Provinsi DKI Jakarta, terjadi 

perubahan penggunaan lahannya secara kuantitas. Ada penambahan lahan terbangun 

seluas 5.486,79 Ha atau 50% lebih luas dari periode pertama, dan lahan permukiman 

1.632 Ha. Ada penurunan luasan penggunaan lahan pertanian 600,82 Ha dan lahan 

basah 4.885,96 Ha menjadi lahan terbangun penyebab banjir. Satu dasawarsa terakhir 

(1996-2007) di Provinsi DKI Jakarta mengalami dinamika perubahan penggunaan 

lahan secara kuantitas, yaitu perubaha positif terjadi pada penggunaan lahan 
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terbangun seluas 7539,68 Ha atau 11,5% dari luas provinsi. Dimana rata-rata 

penambahan luasan lahan terbangun  mencapai 750 hektar per tahunnya, dominan 

berupa lahan permukiman seluas 7.174 Ha. Sedangkan penggunaan lahan pertanian 

dan lahan basah kecenderungan mengalami penurunan sebesar 3500 hektar atau 350 

hektar setiap tahunnya yang digunakan sebagai lahan terbangun, seperti lahan 

permukiman (Gambar 2). 

 
Gambar 2.  Grafik Penggunaan lahan di Provinsi DKI Jakarta pada periode banjir besar 

Sumber: Pengolahan Data Penggunaan Lahan (Dinas Pertanahan DKI Jakarta, 2009). 

 

Ada kesamaan persebaran pola  penggunaan lahan pertanian atas dasar rata-

rata luasan. Dimana lahan pertanian terluas di Jakarta Utara mencapai 5330,6 Ha, 

kemudian diikuti oleh Jakarta Timur 4565,3 Ha, Jakarta Barat 2869,9 Ha, Jakarta 

Selatan 2509.467 Ha, dan luasan tersempit di Jakarta Pusat 867,6 Ha selama 10 

tahun terakhir.. Terjadi penurunan luasan penggunaan lahan pertaniannya dalam 10 

tahun terakhir, yaitu Jakarta Utara 997,9 Ha, Jakarta Barat 868,5 Ha, Jakarta Timur 

811,5 Ha, dan Jakarta Pusat 501,8 Ha (Gambar 3). 

 
Gambar 3. Grafik Penggunaan Lahan Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, periode banjir besar 

Sumber: Pengolahan Data Penggunaan Lahan (Dinas Pertanahan DKI Jakarta, 2009). 
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Penggunaan lahan pertanian pada masing-masing kelurahan mencapai rasio 

50, artinya dalam 1 hektar luasan kelurahan terdapat 0,5 hektar penggunaan lahan 

pertaniannya. Adapun kelurahan yang memiliki rasio 50 penggunaan lahan pertanian  

pada tahun 1996 terdapat Kedaung Kaliangke, Kamal, Gambir, Gunung Sahari 

Selatan, Gelora, Karet Tengsin, Cipedak, Halim Perdana Kusuma, Pinang Ranti, 

Rorotan, Koja, Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Papanggo, dan 

Tanjungpriok. Pada tahun 2002, di Kelurahan Kamal, dan Gelora. Sedangkan tahun 

2007 terdapat di Gelora, Halim Perdana Kusuma, Semper Timur, Kelapa Gading 

Barat, Kamal Muara, dan Kapuk Muara. Proporsi  penggunaan lahan  DKI  Jakarta 

yang berupa lahan pertanian  pada tahun 1996 adalah 22,10%  kemudian menurun 

18,92% (2002), dan berkurang lagi 18,31% (2007) dari seluruh luasan provinsinya.  

Penggunaan lahan basah di DKI Jakarta 4679,27 Ha atau 7,16% (1996), 

3785,43 Ha atau 5,8% (2002), dan 1029,73 Ha atau 1,58% dari luasan provinsinya 

yang tersebar di lima kota administratif. Persebaran penggunaan lahan basah dalam 

10 tahun terakhir memiliki keragaman ruang dalam ukuran luasan dan urutannya. 

Dimana keberadaan lahan basah terluas terdapat  Jakarta Timur 1520,54 Ha atau 

8,06% (1996), di Jakarta Utara 1533,06 Ha atau 10,97% (2002) dan 513,62 Ha atau 

3,67%. Selanjutnya lahan basah di Jakarta Utara seluas 1089,11 Ha atau 7,79% 

(1996) dan 513,62 Ha atau 3,67% (2007), Kemudian, di Jakarta Selatan 977,21 Ha 

atau 6,74% (1996), 107,1 Ha atau 0,74% (2002) dan 134,23 Ha atau 0,93% (2007). 

Terakhir, pada lahan basah yang tersempit terdapat di Jakarta Pusat 168,28 Ha atau 

3,49% (1996), 87,83 Ha atau 1,82% (2002), dan Jakarta Barat 121,8 Ha atau 0,93% 

(2007). 

Provinsi DKI Jakarta proporsi penggunaan lahan basah kurang dari 10 % dari 

seluruh luasan provinsinya pada periode banjir yang tersebar di 261 kelurahan. 

Penurunan luasan penggunaan lahan basah karena pembangunan dalam 10 tahun 

terakhir, yaitu 893,84 Ha (1996-2002), 2755,7 Ha (2002-2007), dan 3649,54 Ha 

(1996-2007). Periode lima tahun pertama yakni pada tahun 1996-2002, persebaran 

penurunan terbesar untuk lahan basah terjadi di Jakarta Selatan 870,11 Ha, dan 

penurunannya kategori luasan terkecil di Jakarta Pusat 80,45 Ha kecual di Jakarta 

Utara dan Jakarta Barat tidak ada penurunan luasan lahan basah. Pada tahun 2007-

2002, penurunan luasan lahan basah terdapat di Jakarta Utara 1019,44 Ha, Jakarta 
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Barat 900 Ha, dan Jakarta Timur 898,87 Ha. Di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan 

tidak terjadi penurunan luasan lahan basah. Periode 1996-2007, penurunan luasan 

lahan basah di lima kota administratif nya dimana yang terbesar di Jakarta Timur 

1383,77 Ha atau 7,37%, lahan basah dengan penurunan luasannya terkecil di Jakarta 

Pusat 44,97 Ha atau 0,9% dari luasan kota administratifnya (Gambar 4).  

Akibat dari penurunan luasan lahan basah (misal rawabelakang berubah 

menjadi lahan-lahan permukiman) di permukaan bentuklahan aluvial dataran rendah 

Jakarta maka pada saat hujan besar dan lama aliran air permukaan tidak dapat 

tertampung lagi di bentuklahannya dan berubah menjadi limpasan permukaan. 

Kondisi penggunaan lahan basah untuk lahan-lahan permukiman di Bentuklahan 

rawabelakang sebagai sasaran daerah banjirnya. Penyebaran sasaran daerah banjir 

misalnya terdapat di Kelurahan Rawamangun,dan Rawa Bunga.   

 

 

Gambar 4.. Grafik Penggunaan Lahan Basah di Provinsi DKI Jakarta, Periode banjir besar 

Sumber: Pengolahan Data Penggunaan Lahan (Dinas Pertanahan DKI Jakarta, 2009). 

 

Penggunaan lahan terbangun berfungsi sebagai penyebab besaran aliran 

permukan pada saat hujan di 14 DAS, sehingga mempengaruhi karakteristik banjir 

baik secara spasial dan temporal di Provinsi DKI Jakarta. Penggunaan lahan 

terbangun di Provinsi DKI seluas 42108,1 Ha atau 64,5% (1996), 46932,7 Ha atau 

71,9% (2002) dan 49647,8 Ha atau 76% (2007) dari luas provinsinya. Rata-rata 

penambahan setiap tahun dalam 10 tahun terakhir penggunaan lahan terbangun 

seluas 4.623 Ha per tahun atau 7,08% dari luasan provinsi DKI Jakarta. 
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Persebaran lahan terbangun pada 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta 

memiliki pola ruang yang sama dengan luasan berbeda selama 10 tahun terakhir 

adalah sebagai berikut pada tahun 1996, luasan penggunaan lahan terbangun yang 

terluas terdapat di Jakarta Timur 12164,8 Ha. Selanjutnya di Jakarta Selatan 10629,4 

Ha, Jakarta Barat 8846,9 Ha, dan Jakarta Utara 6942,1 Ha. Sedangkan luasan 

penggunaan lahan terbangun yang tersempit terdapat di Jakarta Pusat 3524,9 Ha. 

Pada tahun 2002, luasan penggunaan lahan terbangun yang terluas terdapat di 

Jakarta Timur 13656,4 Ha. Selanjutnya di Jakarta Selatan 11938,2 Ha, Jakarta Barat 

9458,9 Ha, dan Jakarta Utara 8014,9 Ha. Sedangkan luasan penggunaan lahan 

terbangun yang tersempit terdapat di Jakarta Pusat 3864,3 Ha. Pada tahun 2007, 

luasan penggunaan lahan terbangun yang terluas terdapat di Jakarta Timur 14360,5 

Ha. Selanjutnya di Jakarta Selatan 12182,5 Ha, Jakarta Barat 10517,7 Ha, dan 

Jakarta Utara 8515,5 Ha. Sedangkan luasan penggunaan lahan terbangun yang 

tersempit terdapat di Jakarta Pusat 4071,6 Ha. 

Ada peningkatan luasan lahan terbangun pada lima tahun pertama (1996-

2002) sebesar 4824,61 Ha atau 964,92 Ha tiap tahunnya atau 7,38% dari luasan 

provinsi. Pada lima tahun kedua (2002-2007) di Provinsi DKI Jakarta penambahan 

luasan lahan terbangun seluas 2715,07 Ha atau 543,01 Ha tiap tahunnya atau 4,16%. 

Dalam 10 tahun, total peningkatan lahan terbangun seluas 7539,68 Ha atau 11,54% 

(1996-2007). Terjadi peningkatan luasan penggunaan lahan terbangun pada 5 kota 

administratif di DKI Jakarta periode banjir besar yakni 1996-2002, 2002-2007, dan 

1996-2007 adalah sebagai berikut  periode 1996-2002, peningkatan luasan lahan 

terbangun terluas terdapat di Kota administratif Jakarta Timur 1491,64 Ha. 

Kemudian, di Jakarta Selatan 1308,74 Ha, Jakarta Utara 1072,81 Ha, dan Jakarta 

Barat 612,01 Ha. Pada peningkatan luasan terbangun dengan kategori tersempit 

terdapat di Kota administratif Jakarta Pusat 339,41 Ha atau 67,9 Ha per tahunnya. 

Periode 2002-2007, peningkatan luasan lahan terbangun terluas terdapat di 

Kota administratif Jakarta Barat 1058,8 Ha. Kemudian, di Jakarta Timur 704,06 Ha, 

Jakarta Utara 500,6 Ha, dan Jakarta Selatan 244,3 Ha. Pada peningkatan luasan 

terbangun dengan kategori tersempit terdapat di Kota administratif Jakarta Pusat 

207,31 Ha atau 41,5 Ha per tahunnya. Periode 1996-2007, dalam 10 tahun terakhir 

ada peningkatan luasan lahan terbangun dimana terluas terdapat di Kota administratif 
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Jakarta Timur 2195,7 Ha. Kemudian, di Jakarta Barat 1670,78 Ha, Jakarta Utara 

1573,41 Ha, dan Jakarta Selatan 1553,07 Ha. Pada peningkatan luasan terbangun 

tersempit terdapat di Kota administratif Jakarta Pusat 546,72 Ha atau 0.08%  per 

tahunnya (Gambar 5). 

 

Gambar 5.  

Grafik Penggunaan Lahan Terbangun di Provinsi DKI Jakarta, Periode banjir besar 

Sumber: Pengolahan Data Penggunaan Lahan (Dinas Pertanahan DKI Jakarta, 2009). 

 

Ada kesamaan letak dari pola persebaran proporsi penggunaan lahan 

terbangun pada tahun 1996, 2002, dan 2007 dimana proporsi penggunaan lahan 

terbangun kategori tertinggi terdapat di kelurahan Galur yakni 49.79%, Duri Utara 

dan Kayu Manis yang masing-masing 49,95%. Proporsi penggunaan lahan terbangun 

dengan kategori terkecil di kelurahan Kamal Muara 5,54% dan meningkat 15% 

(2007) dari keseluruhan luasan penggunaan lahan Provinsi DKI Jakarta. Provinsi 

DKI Jakarta sebagian besar (> 50%) luasan penggunaan lahan terbangun berupa 

bangunan rumah dengan kategori penggunaan lahan permukiman 38.658 Ha sebagai 

potensi banjir. 

Persebaran wilayah permukiman penduduk yang bentuklahan aluvial yang 

selalu terendam oleh air banjir  mencakup semua tempat di : 

1. Kota administrasi Jakarta Barat meliputi Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Daan 

Mogot, Kedoya, Meruya, Kebun Jeruk, Tomang, Joglo, Kemanggisan, Grogol, 

Pal Merah, Petamburan, dan Puri Kembangan; 

2. Kota administrasi Jakarta Selatan meliputi Kelurahan Mampang, Tegal Parang, 

Pejaten, Tebet, Bukit Duri, Kebun Baru, Pesanggrahan, Pondok Jaya, Blok S, 

Prapanca, Blok A, Pakubowono, Cipulir, Bintaro IKPN, STO Semanggi II, Gatot 

Subroto dan Sangrila Indah; 
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3. Kota administrasi Jakarta Timur meliputi Kelurahan Kampung Melayu, Bidara 

Cina, Jatinegara, Cipinang Muara dan Durensawit; 

4. Kota administrasi Jakarta Utara meliputi wilayah Pluit, Penjaringan Kota, 

Cilincing, Kelapa Gading, Cakung, Martadinata, dan Sunter; dan 

5. Kota administrasi Jakarta Pusat meliputi wilayah Agus Salim, Tanah Abang, 

Cideng, Thamrim Dukuh Atas, dan Jati Baru.    

 

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa diantara faktor 

tersebut terdapat korelasi yang cukup tinggi. Penggunaan lahan permukiman dengan 

luasan banjir berkorelasi sangat tinggi (0,849). Semakin luas penggunaan lahan 

permukiman maka semakin luas banjir pada masing-masing bentuklahan. 

Penggunaan lahan permukiman dengan ketinggian banjir berkorelasi tinggi (0,592) 

artinya bahwa semakin luas penggunaan lahan permukiman, semakin tinggi air 

banjirnya. Hal ini adalah fenomena yang wajar terjadi di bentuklahan aluvial Jakarta 

yang berlereng datar dan elevasi rendah serta banjir. 

Faktor-faktor lain yang juga menunjukkan korelasi tinggi adalah penggunaan 

lahan permukiman dengan lama banjir (0,648) berarti semakin luas penggunaan 
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lahan permukiman maka semakin lama banjirnya kecuali di bentuklahan kipas 

aluvial dimana korelasinya cukup tinggi (0,344) artinya semakin luas penggunaan 

lahan permukiman, semakin lama waktu banjirnya. Banjir karena terhalang atau 

terperangkap oleh bangunan permukiman (lihat Tabel 1) di bawah ini: 

 

Tabel 1.  Korelasi Antar Faktor 

  Penggunaan 

Lahan 

Permukiman 

Luasan 

Banjir 

Ketinggian 

Banjir 

Lama 

Banjir 

Pearson 

Correlation 

Penggunaan 

Lahan 

Permukiman 

 

1,000 

 

,849
**

 

 

,592
**

 

 

,648
**

 

 Luasan  

Banjir 

,849
**

 1,000 

 

,359
**

 ,261
**

 

 Ketinggian 

Banjir 

,592** ,359** 1,000 ,372** 

 Lama  

Banjir 

,648
**

 ,261
**

 ,372
**

 1,000 

Sumber: Pengolahan data menggunakan SPSS Base 7.5 for Windows 

 

Dari analisis korelasi menunjukkan bahwa terjadi korelasi yang tinggi di 

antara faktor yang dianalisis. Oleh karena itu, dalam mencari hubungan antara 

penggunaan lahan permukiman dengan faktor-faktor yang telah disebutkan maka 

digunakan metode stepwise dengan kriteria entry αF = 0.05 dan removal αF = 0.10 

(lihat Tabel 2). 

 

Tabel 2. Model Summary: Banjir di Penggunaan Lahan Permukiman 

Model R R Square Adjusted R Square Std Error of The Estimate 

1 ,795 ,685 ,674 ,1775 

Sumber: Pengolahan data menggunakan SPSS Base 7.5 for Windows 

 

Tabel 2. dapat dijelaskan bahwa luasan penggunaan lahan permukiman 

mempengaruhi persebaran spasial dan temporal pada karakteristik banjir di 

bentuklahan aluvial Jakarta. Bahwa penggunaan lahan permukiman berpengaruh 

signifikan (nilai signifikansi 0,05) memiliki korelasi 0,795. Ini berarti bahwa 

semakin tinggi prosentase luasan penggunaan lahan permukiman pada semua 

kategori, maka semakin tinggi karakteristik banjirnya baik luasan, ketinggian, 

maupun lama banjir di bentuklahan dataran rendah Jakarta. 
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PENUTUP 

Ternyata lebih dari 50% atau 25.000 Ha penggunaan lahan permukiman  

terendam banjir di mana yang dominan terdapat pada wilayah kota administrasi 

Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan sebagian kecil di wilayah kota 

administrasi Jakarta Pusat. Ada kaitan yang significant (> 10%) perubahan 

penggunaan lahan berupa “parkir air” seperti situ dan rawa ke penggunaan lahan 

terbangun misal lahan permukiman di 5 kota administrasinya dengan persebaran 

wilayah banjirnya.   

Penggunaan lahan permukiman dengan luasan banjir berkorelasi 0,849 

sedangkan dengan ketinggian banjir berkorelasi 0,592 dan dengan ketinggian banjir 

berkorelasi 0,592. Bahwa penggunaan lahan permukiman berpengaruh signifikan 

(nilai signifikansi 0,05) mempunyai korelasi 0,795. Ini berarti bahwa semakin tinggi 

prosentase luasan penggunaan lahan permukiman pada semua kategori, maka 

semakin tinggi karakteristik banjirnya baik luasan, ketinggian, maupun lama banjir di 

bentuklahan dataran rendah Jakarta kecuali di bentuklahan kipas aluvial yang landai 

hingga agak terjal. 
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INTISARI 

  Meningkatnya jumlah penduduk kota Yogyakarta yang berdampak pada 

meningkatnya permintaan lahan non pertanian kearah  wilayah pinggiran kota 

sampai perdesaan telah direspon secara positif maupun negatif oleh sebagian  petani  

pemilik lahan. Di satu sisi sebagian  petani menganggap meningkatnya tekanan 

penduduk tehadap lahan pertanian merupakan ancaman akan hilangnya lahan sawah, 

namun di sisi  lain meningkatnya jumlah penduduk berarti akan meningkatkan 

permintaan kebutuhan pangan. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini 

bertujuan untuk; pertama mengetahui strategi petani dalam menentukan arah 

perubahan pemanfaatan lahan sawah, dan kedua mengetahui alasan yang menjadi 

latar belangkang petani menentukan arah perubahan pemanfaatannya. Penelitian ini 

dilakukan di wilayah Kabupaten Sleman dan Bantul yang dibagi kedalam  tiga zona 

penelitian yaitu zona bingkai kota-desa [zobikodes], zona bingkai desa-kota 

[zobidekot] dan zona bingkai desa [zobides]. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan 

melalui  wawancara  langsung dengan sejumlah petani pemilik lahan sawah yang ada 

di ketiga zona penelitian. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif  dengan 

menggunakan table frekuensi dan table silang. Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa ada dua arah perubahan pemanfaatan lahan yang dilakukan petani yaitu  

perubahan lahan secara vertikal dan perubahan lahan secara horisontal. Perubahan 

pemanfaatan lahan secara vertical yang paling banyak dilakukan petani adalah 

perubahan pola tanam dan diversifikasi tanaman dengan jenis tanaman yang berbeda, 

sedangkan untuk perubahan frekuensi tanam relatif sangat rendah. Latar belakang 

petani melakukan perubahan pola tanam maupun diversifikasi tanam dengan jenis 

tanaman yang berbeda pada dasar ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan dan 

memenuhi permintaan kebutuhahan pasar/konsumen sedangkan untuk latar belekang 

lainya relative lebih rendah. Sementara itu, perubahan pemanfaatan lahan secara 

horisontal terjadi karena lahan sawah dipandang tidak lagi memberikan keuntungan 

maksimum dari hasil usahatani dan karena petani melihat prospek pemanfaatan non 

pertanian lebih menjanjikan dibandingkan untuk lahan sawah, sehingga walaupaun 

secara fisik maupun non fisik lahan sawah masih produktif, petani tetap melakukan 

perubahan. Sementara itu, tujuan perubahan lahan secara horisontal yang dilakukan 

petani, pada dasarnya dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi yaitu untuk 

mendapatkan keuntungan dari hasil pemanfaatannya [bersifat ekonomi]  dan untuk 

memenuhi kebutuhan dasar hidup anggota rumahtangga  berupa rumah untuk tempat 

tinggal [bersifat non ekonomi]. 
 

Kata Kunci:  Petani,  Lahan Sawah, Perubahan Secara Vertikal dan Horisontal 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan kota Yogayakarta ke arah Sleman dan Bantul  telah 

mengakibatkan persaingan untuk mendapatkan lahan semakin tidak terkendali 

[Yunus,2000]. Padahal, di satu sisi ada kepentingan pertanian untuk memenuhi 

kebutuhan pangan dan disi lain ada kepentingan pemenuhan kebutuhan ruangan 

untuk berbagai penggunaan di non pertanian. Persaingan untuk mendapatkan lahan 

tidak hanya terjadi di pinggiran kota tetapi sudah menjalar ke wilayah perdesaan 

sehingga masyarakat petani di perdesaan juga merasakan adanya permintaan lahan 

yang cukup meningkat [lham, 2003]. Meningkatnya permintaan lahan telah 

mengakibatkan pemilikan lahan sawah petani semakin sempit, namun karena lahan 

sawah masih merupakan sumber mata pencaharaian pokok sebagian besar petani 

maka beberapa petani selalu berusaha memanfaatkannya secara intensif dengan 

berbagai komoditi pertanian untuk meningkatkan pendapatannya [Jamal, 2000]. 

Meningkat permitaan lahan untuk penggunaan lahan non pertanian telah 

ditanggapi secara positif maupun negatif oleh sebagian  petani pemilik lahan 

pertanian [Yunus, 2001]. Beberapa petani memandang bahwa meningkatnya tekanan 

penduduk terhadap lahan pertanian telah memberikan nilai positif terhadap 

peningkatan harga lahan sehingga banyak petani yang merespon dengan merubah 

lahan atau menjual lahan pertaniannya ke para pendatang untuk dijadikan kegiatan 

non pertanian [Jamal, 2000]. Sementara itu, petani yang merespon negatif 

meningkatnya permintaan lahan pertanian dianggap sebagai suatu ancaman karena 

petani akan kehilangan lahan pertanian yang dapat memberikan berbagai manfaat 

seperti, manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomi, lahan pertanian 

adalah masukan paling esensial  bagi berlangsungnya proses produksi, kesempatan 

kerja, pendapatan, devisa dan lain sebagainya, sedangkan secara sosial eksistensi 

lahan pertanian terkait dengan eksistensi kelembagaan masyarakat petani dan aspek 

budaya lainnya. Sementara itu dari aspek lingkungan, aktivitas pertanian pada 

umumnya lebih kompatibel dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. [Ilham, 

2003; dan Sudrajat, 2010].  

Berpijakan pada uraian di atas maka penelitian ini menjadi sangat penting  

untuk dilakukan mengingat permintaan lahan untuk non pertanian di satu sisi terus 

meningkat dan disisi lain permintaan kebutuhan bahan pangan juga meningkat 
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sejalan dengan meningkat jumlah  penduduk. Dalam kondisi seperti itu petani 

sebagai pemilik lahan akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu 

mengkomersialisasikan lahan pertanianya karena harga tawar lahan semakin 

meningkat atau tetap mempertahankan kepemilikan lahan dengan mengintensifkan  

pemanfaatannya dengan berbagai komoditi pertanian, karena meningkatnya 

permintaan bahan pangan, atau merubah sendiri lahan pertaniannya menjadi lahan 

non pertanian untuk dijadikan tempat usaha atau berinvestasi di non pertanian. 

Dengan demikian maka tujuan dari penelitian ini adalah pertama mengetahui 

strategi petani dalam  menentukan arah pemanfaatan lahan sawah dalam kondisi 

lingkungan yang semakin meningkat pesaingan pemanfaatan lahan untuk  non 

pertanian dan kedua mengetahui faktor yang menjadi latar belakang petani  dalam 

menentukan arah  pemanfataanya di Daerah Istimewa Yogyakarta  

 

PEMBAHASAN 

A. Strategi Petani Menentukan Arah Pemanfaatan Lahan Sawah 

Strategi petani dalam menentukan arah pemanfaatan lahan sawah adalah 

suatu tindakan yang diambil petani untuk mendapatkan keuntungan maksimum dari 

pemanfaatan lahan sawah. Arah perubahan  pemanfaatan lahan sawah yang 

dilakukan petani dapat  dilihat dari perubahan pemanfaatan  lahan  secara  horisontal 

dan secara vertikal.. Perubahan pemanfaatan lahan secara horisontal adalah 

perubahan pemanfaatan lahan pertanian ke non pertanian, sedangkan pemanfaatan 

lahan pertanian secara vertikal adalah merupakan bentuk intensitas dari pemanfaatan 

lahan sawah karena adanya perubahan berbagai jenis komoditi yang diusahakan, pola 

tanam maupun frekuensi penanaman.. Arah perubahan pemanfaatkan  lahan sawah  

yang dilakukan petani tidak terlepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya,  

baik secara fisik maupun non fisik. Menurut  menurut Rostam dan Anuar, [1984] 

petani dalam memanfaatkan lahan sawah pada suatau wilayah sangat dipengaruhi 

oleh tiga aspek  yaitu ; [1] aspek  fisik yang berkaitan dengan iklim, jenis tanah, 

bentuk permukaan bumi; [2] aspek sosial seperti ukuran dan kepemilikan lahan 

sawah, adat istiadat dan kepercayaan; dan [3] aspek ekonomi seperti pemasaran, 

pengangkutan, teknologi, kelembagaan dan modal. Ketiga aspek tersebut mempunyai 

pengaruh yang berbeda-beda terhadap pensebaran  dan perkembangan lahan sawah 
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dipermukaan bumi maupun dalam menentuka arah pemanfaatan lahan oleh petani. 

Demikian juga, menurut  Peter Laut, [1968]  bahwa petani dalam memanfaatkan 

lahan pertanianya sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu ; [1] faktor alam 

sekitarnya atau faktor ekologi yang terdapat di suatu wilayah seperti iklim, 

geomorfologi, asal tanaman dan lahan yang menentukan batas ekologi terhadap suatu 

jenis tanaman atau ternak; [2] faktor tradisional yang terdiri dari faktor sejarah, 

perubahan-perubahan dalam masyarakat, organisasi sosial, adat istiadat, agama dan 

kepercayaan; [3]  faktor ekonomi yang terkait dengan keuntungan dalam kegiatan 

produksi yaitu model, tenaga kerja, teknologi dan pasar; dan [4] faktor politik yang 

meliputi kebijakan dan keputusan dari pemerintah terhadap kegiatan pemanfaatan 

lahan pertanian. Namun demikian, sejalan dengan perubahan perkembangan suatu 

wilayah maka berbagai aspek yang mempengaruhi petani juga mengalami perubahan 

sehingga terjadilan perubahan cara pandang petani terhadap  pemanfaatan lahan 

sawah untuk kegiatan pertanian maupun non pertanian. 

   Perubahan pemanfaatan lahan secara horisontal akan lebih tampak pada zona 

yang lahan sawahnya banyak mengalami tekanan, akibat dari perkembangan 

infrastruktur social-ekonomi maupun penduduk. Salah satu zona yang banyak 

mengalami tekanan yang  cukup kuat  adalah  zona bingkai kota-desa [zobikodes] 

sedangkan untuk kedua  zona lainya relative lebih rendah. Pada zona ini, petani 

memanfaatkan lahan sawah selalu dihadapkan pada permasalah yang terkait dengan 

kondisi lingkungan lahan sawah yang kurang mendukung seperti; terkait dengan 

masalah luas lahan yang semakin sempit, terganggunya sistem pengairan, 

pencemaran dari limbah rumahtangga, kesuburan lahan sawah yang semakin 

menurun, kelembagaan, dukungan lingkungan dan lain sebagainya. Dalam kondisi 

seperti itu, para petani semakin tertekan dan pada akhirnya menyebabkan petani 

kurang serius  dalam memanfaatkan lahan sawah, terutama petani yang tidak 

tergantung hidupnya pada hasil pemanfaatkan lahan sawah. Sebaliknya bagi petani 

yang masih mengantungkan hidup pada lahan sawah, walaupun dalam kondisi 

tertekan  akan tetap teguh melakukan kegiatan usahatani. Kesungguhan petani dalam 

pemanfaatan lahan sawah  akan tampak dari adanya perubahan arah pemanfaatan 

lahan sawah secara vertical, sebagai jawaban atas tingginya permintaan kebutuhan 

berbagai komoditi bahan  pangan. Berbeda dengan petani yang ada di zona bingkai 
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desa-kota [zobidekot] maupun di zona bingkai desa [zobides] yang tidak begitu besar 

merasakan kekuatan tekanan terhadap lahan sawahnya. Petani di kedua zona in akan 

lebih banyak yang berorientasi untuk melakukan  perubahan pemanfaatan lahan 

sawah secara vertical daripada melakukan perubahan pemanfaatan lahan secara 

horizontal. Namun demikian, semua itu juga tergantung pada tingkat ketergantungan 

petani terhadap lahan sawahnya.  

 

B. Arah Perubahan Pemanfaatan Lahan Secara Vertikal  

  Arah perubahan pemanfaatan lahan secara vertical dapat dilihat dari perubahan 

pemanfaatan lahan yang pernah dilakukan maupun yang akan dilakukan petani di 

masa yang akan datang.Perubahan pemanfaatan lahan sawah secara vertikal 

diwujudkan petani dalam bentuk perubahan  intensitas dari pemanfaatan lahan sawah 

karena adanya perubahan pola tanam dari berbagai jenis komoditi yang diusahakan, 

frekuensi penanaman dan diversifikasi tanaman.   

 

Perubahan Pola Tanam 

  Pola tanam adalah suatu susunan urutan penanaman  tanaman pada sebidang 

lahan dalam priode waktu satu tahun, termasuk pengolahan tanah dan membiarkan 

lahan menjadi bero. Pola tanam yang dilakukan petani akan sangat bervariasi karena 

sangat dipengaruhi oleh faktor ketersediaan sumberdaya air, kemampuan petani 

dalam memilihi jenis tanaman yang akan ditamam maupun iklim dan kesuburan 

lahan sebagai pendukung syarat tumbuhnya tanaman. Pola tanam pada daerah lahan 

kering atau lahan tadah hujan akan berbeda dengan pola tanaman yang ada di daerah 

beririgasi. Namun demikian, sistem irigasi yang cukup juga belum selalu 

mempermudah pengaturan pola tanam, sebab harus diikuti dengan drainase yang 

baik. Pada lahan sawah yang pengaturan sistem drainasenya kurang baik lahan akan 

selalu tergenang air, sehingga  petani tidak biasa melakukan perubahan pola tanam 

terutama pada musim tanam ketiga  dengan tanaman palawija, seperti; kacang tanah, 

kedelai, jagung, sayuran maupun buah-buah dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan 

karena lahan sawah selalu tergenang air sepanjang tahun  sehingga petani hanya bisa 

menanam padi atau diselingi menanam ikan atau diberokan. Akibatnya,  pola tanam 

yang terjadi hanya berupa; padi-padi-bero atau padi-padi-ikan atau padi-padi-padi. 
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Oleh karena itu, alternatif menanam ikan atau diberokan pada musim tanam ketiga 

merupakan salah satu strategi petani  untuk mematahkan siklus hama tanam sehingga 

tanam pada musim tanam berikutnya tidak akan diserang hama tanaman. 

Berbeda dengan pola tanaman pada lahan sawah  yang memiliki sistem irigasi 

dengan sistem drainase baik akan membentuk pola tanam yang cukup beragam. Pada 

umumnya,  di daerah penelitian lahan sawah memiliki irigasi dengan sistem drainase 

yang baik, sehingga petani dalam melakukan perubahan pemanfaatan lahan secara 

vertikal yang ditunjukan dengan perubahan pola tanaman dengan jenis tanaman yang 

berbeda akan lebih tampak. Perubahan pola tanam yang dilakukan petani pada 

dasarnya merupakan salah satu strategi petani untuk memperoleh hasil yang baik 

atau mendapatkan keuntungan yang maksimal. Petani yang memiliki kepampuan 

yang baik dan wawasan yang luas akan selalu memperhatikan kondisi lingkungan 

fisik lahan maupun aspek pasar dari suau komoditi yang akan ditanam. Perubahan 

pola tanaman yang dilakukan petani terlihat dari perubahan jenis tanaman yang 

dilakukan petani terutama pada musim tanam kedua maupun ketiga.   

Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian besar petani di ketiga zona 

penelitian dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah melakukan perubahan pola 

tanaman dengan jenis tanaman yang berbeda. Pada zona bingkai kota-desa 

[zobidekot] jumlah petani yang melakukan perubahan pola tanaman dengan dengan 

jenis tanaman yang berbeda ada sebanyak 79,4% sedangkan pada zona bingkai desa-

kota [zobidekot] ditemukan sebanyak 66,3%. Berbeda dengan petani yang ada 

dizona bingkai desa [zobides] karena pada zona ini jumlah petani yang melakukan 

perubahan pola tanam dengan jenis tanaman yang berbeda relatif  rendah [40,6%] 

dan sebalinya jumlah petani yang tidak melakukan perubahan pola tanam dengan 

jenis tanaman yang berbeda relative  lebih banyak [59,4%] dibandingkan  di zona 

bingkai kota-desa [zobikodes] maupun di zona bingkai desa-kota [zobodekot]. 

Perbedaan pola tanam dengan jenis tanaman yang berbeda, sebagian besar terjadi 

pada musim ataman kedua dan musim tanam ketiga. 

Perubahan pola tanam yang dilakukan petani pada dasarnya sangat 

dipengaruhi oleh berbagai latar belakang sebagai alasan petani melakukan 

perubahan.  Walaupun alasan yang diberikan petani di ketiga zona penelitian cukup 

bervariasi, namun secara keseluruhan ada kecederungan yang sama bahwa petani 



 

 | 253 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

melakukan perubahan pola tanam dilatarbelakangi karena untuk memenuhi 

permintaan pasar dan untuk meningkatkan hasil pendpatan usahatani, sedangkan 

untuk alasan yang lainnya relative lebih rendah [Tabel 1]. Banyaknya petani yang 

memberikan alasan karena ingin memenuhi permintaan pasar/konsumen 

menunjukkan bahwa petani di ketiga zona penelitian telah merespon secara positif  

atas meningkatnya permintaan kebutuhan pangan  untuk  jenis komoditi tertentu 

sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk. Demikian juga, untuk alasan  petani 

melakukan perubahan pola tanam karena  untuk meningkat pendapatan usahatani 

merupakan alasan yang cukup logis juga,  karena petani pada dasarnya melakukan 

kegiatan usahatani adalah untuk mendapatkan pendapatan. Oleh karena itu, bagi 

petani yang rasional akan selalu memilih jenis komodii yang dipandang akan 

memberikan hasil produksi yang banyak dengan harga jual yang tinggi, sehingga 

dapat memberikan pendapatan yang tinggi. Sementara itu, rendahnya alasan petani  

karena ingin menghindari/memutus  serangan hama dan penyakit tanaman maupun 

alasan karena mengikuti petani lain, menunjukan bahwa petani di ketiga zona 

penelitian lebih berorientasi ekonomi dalam memanfaatkan lahan sawahnya. 

 

Tabel 1  

Alasan Petani Melakukan dan Tidak Melakukan Perubahan Pola Tanam  

Menurut Zona Penelitian 

 

Alasan Petani Melakukan Perubahan 

Zona Penelitian 

Zobikodes Zobidekot Zobides Total 

f % f % f % f % 

1. Untuk meningkatkan pendapatan lahan sawah 49 38,6 56 52,8 62 60,0 167 50,9 

2. Untuk  mendapatkan pengalaman bercocok 

tanam 

9 7,1 3 2,8 6 6,3 18 5,5 

3. Untuk memenuhi permintaan pasar/ konsumen 65 51,2 45 42,4 16 22.1 126 38,4 

4. Untuk memutus serangan hama dan penyakit 

tanaman 

4 3.1 2 1.9 11 11.6 17 5,2 

Jumlah 127 100,0 106 100.0 95 100,0 328 100,0 

Alasan Petani Tidak Melakukan Perubahan  f % f % f % f % 

1. Masih meras untung dengan pola tanam yang 

biasa dilakukan yang sudah turun temurun 

19 57.6 18 33.3 44 67.7 81 53,3 

2. Tidak berpengalaman menanam tanam lain 2 6.1 9 16.7 6 9.2 17 11,2 

3. Kondisi lahan sawah yang tidak mendukung 9 27.3 25 46,3 11 16.9 45 29,6 

4. Mengikuti petani lain 3 9.1 2 3,7 4 6.2 9 5,9 

Jumlah 33 100,0 54 100,0 65 100,0 152 100,0 

Sumber: Data Primer, 2011 
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Petani yang tidak pernah melakukan perubahan pola tanam dengan jenis 

tanaman yang berbeda juga memberikan alasan yang cukup bervariasi. Namun, jika 

dilihat secara keseluruhan alasan yang diberikan petani ada kecenderungan yang 

sama yaitu sebagian besar memberikan alasan  karena  masih merasa untung denga 

pola tanaman yang biasa dilakukan secara turun-temurun dan kondisi lahan 

sawahnya yang tidak mendukung untuk dilakukan perubahan dengan jenis tanaman 

lainnya, sedangkan untuk alasan lainnya relative lebih rendah [Tabel 2]. Fenomena 

ini memberikan gambaran bahwa untuk melakukan perubahan pola tanam dengan 

jenis tanaman yang berbeda banyak faktor yang mempengaruhinya seperti; 

pengalaman petani, pengetahuan tentang jenis tanaman, kondisi iklim, orientasi 

usahatani dan lain sebagainya. Akibatnya, masib banyak petani yang tidak  

melakukan perubahan  pola tanam karena jika melakukan perubahan harus mamiliki 

pengalaman dan pengetahuan yang cukup dan disamping itu juga harus didukung 

ketersediaan air, iklim maupun sumberdaya alam lainnya. Hal ini sejalan dengan 

pendapat [Setjanata, 1983] yang mengatakan bahwa dalam melakukan perubahan 

pola tanam dengan jenis tanaman berbeda yang  harus diperhatikan adalah 

pembelajaran terhadap jenis tanam yang akan diusahakan, kemampuan maupun 

ketersediaan air, pola distribusi dan jumlah hujan, keadaan tanah yang meliputi sifat 

fisik, kimia dan bentuk permukaan tanah., suhu dan temperature udara, eksistensi 

penyakit tanaman yang bersifat potensial, ketersediaan jenis dan varietas tanaman 

dan pemasaran hasil.  

Perubahan Frekuensi  Penanaman  

Frekuensi tanaman menunjukkan banyak penanaman  yang dilakukan petani 

pada sebidang lahan, yang  dimulai dari penanaman sampai waktu panen untuk suatu 

jenis tanaman dalam priode satu tahun. Frekuensi tanam dapat menunjukkan juga 

tinggi rendahnya intensitas penanaman yang dilakukan petani pada sebidang lahan. 

Intensitas pemanfaatan lahan sawah dengan jenis tanaman tertentu  pada dasarnya 

ditunjukkan untuk meningkat pendapatan dari hasil usahatani per satuan luas lahan. 

Namun demikian, petani dalam mengintensifkan penanaman dan peningkatan 

produksi lahan sawah menurut Soemihardjo, [1991] sangat dipengaruhi oleh 

berbagai aspek seperti; kondisi kesuburan lahan sawah, ketersedian air, modal, 
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tenaga kerja, teknologi dan sumberdaya lainnya. Selain faktor alam yang juga turut 

berperan dalam menentukan intensitas penanaman adalah status penguasaan lahan. 

Petani yang mengusahakan lahan sawah bukan miliki sendiri tetapi hasil dari 

menyewa, menyakap dan mengadai dari petani lain mempunyai kecenderungan 

untuk mengintensifkan penanaman dan meningkat produksinya agar mendapatkan 

keuntung yang lebih besar. Hal ini terjadi karena petani yang menyewa, menyakap 

atau mengadai lahan tidak akan biarkan lahan sawahnya dalam keadaan bero atau 

tidak ditanami, sebagai langkah untuk menutupi biaya yang dikeluarkan [Sudrajat, 

2009]. 

Perubahan frekuensi tanam yang ditunjukkan dengan perubahan intensitas 

penanaman merupakan salah satu bentuk strategi petani dalam memanfaatkan lahan 

sawah. Namun demikian, perubahan frekuensi tanam pada dasarnya relatif rendah 

dan sangat jarang sekali dilakukan petani jika tidak dalam kondisi terpaksa atau 

karena ada serangan hama dan penyakit tanaman. Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan pendapatan lahan sawahnya, petani akan lebih mengintensifkan 

penanaman dengan selalu memanfaatkan lahan sawah dengan tidak membiarkan ada 

waktu bero, tidak membiarkan lahan sedikit pun tidak diusahakan, menggunakan  

bibit unggul dengan   pola tanam yang  teratur  baik secara tumpangsari maupun satu 

jenis tanaman. Hal ini tampak dari hasil penelitia yang  menemukan bahwa  di ketiga 

zona penelitian menunjukkan hal yang sama yaitu jumlah petani yang tidak pernah 

melakukan perubahan frekuensi tanam selama kurun waktu lima  tahun terakhir 

relatih hanya sedikit. Pada zona bingkai kota-desa [zobikodes] hanya ditemukan 

sebanyak 9,4%, di zona bingkai desa-kota [zobidekot] sebanyak 11,9% dan  di zona 

bingkai desa [zobides] sebanyak 5,6%. Fenomena rendah petani melakukan 

perubahan frekeusni tanam terjadi sebagai akibat dari telah intensifnya penanaman 

yang dilakukan petani pada lahan sawah dengan frekuensi tanam sebagian besar 3 

kali dalam satehun dengan pola tanam yang cukup bervaraisi.   

Sementara itu, petani yang melakukan perubahan frekuensi tanam di ketiga 

zona penelitian,  pada dasarnya dilatarbelakangi oleh berbagai berbagai macam 

alasan. Walaupaun secar spasial tampak cukup bervariasi, namun secara keseluruhan 

ada kecederungan yang sama yaitu sebagian besar beralasan karena untuk menjaga 

kesuburan lahan sawah, sedangkan alasan lainya relative lebih sedikit. Sementara itu, 
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bagi bagi petani yang tidak melakukan perubahan frekuensi penanam sebagian besar 

lebih dilatarbelakangi alasan kehilangan pekerjaan dan penurunkan pendapatan, 

sedangkan alasan lainya relatif lebih sedikit. Dominannya kedua alasan tersebut 

cukup logis karena dengan mengurangi frekuensi tanam berarti petani akan 

kehilangan satu musim tanam yang menyebab petani tidak bekerja dan tidak punya 

penghasilan. Dengan demikian cukup logis, jika  kedua alasan ini  menjadi latar 

belakang yang cukup banyak dipilih petani yang tidak mau melakukan perubahan 

frekuensi tanam dengan cara mengurangi frekeusi penanamannya [Tabel 2.]. 

 

Tabel 2  

Alasan Petani Melakukan dan Tidak Melakukan Perubahan Frekuensi Tanam  

Menurut zona Penelitian 

 

Alasan Petani Malakukan Perubahan Frekuensi  

Tanam 

Zona Penelitian 

Zobikodes Zobidekot Zobides Total 

f % F % F % f % 

1. Untuk menghindari serang hama dan penyakit 3 20,0 1 5,3 1 11,1 4 9,3 

2. Ketersidiaan air yang kurang mendukung 

penanaman 

2 13,3 6 31,6 3 33,4 15 34,9 

3. Mengikuti petani lain 1 6,7 2 10,5 1 11,1 2 4,6 

4. Menjaga kesuburan lahan  9 60,0 10 52,6 4 44,4 22 51.2 

Jumlah 15 100,0 19 100.0 9 100,0 43 100,0 

Alasan Petani tidak Malakukan Perubahan 

Frekuensi  Tanam 

        

1. Agar pendapatan lahan sawah tetap/meningkat 51 35.2 34 24.1 66 43.7 151 34,5 

2. Mengikuti petani lain 3 2.1 6 4.3 4 2.6 13 3,0 

3. Dapat mengurangi pekerjaan di lahan sawah 71 49.0 76 53.9 53 35.1 200 45,8 

4. Kondisi lahan sawah  masih subur 20 13.8 25 17.7 28 18.5 73 16,7 

Jumlah 145 100,0 141 100.0 151 100.0 437 100,0 

Sumber : Data Primer, 2011 

  

Diversifikasi Tanaman  

Perubahan secara vertikal  lainnya yang dilakukan petani sebagai strategi 

dalam memanfaatkan lahan sawah adalah diversifikasi tanaman. Diversifikasi 

tanaman yang dilakukan petani pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan 

pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan produksi pertanian. Menurut Suryana, 

[1990], diversifikasi pertanian yang sering dikembang petani pada lahan sawah ada 

tiga  model yaituh: pertama  model multifle cropping  yaitu menanam lebih dari satu 

jenis tanaman secara bergiliran pada satu bidang lahan dalam setahun ; kedua model 
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mix cropping yaitu menanam lebih dari satu jenis tanaman  secara serentak pada 

sebidalan lahan pertanian dalam setahun dengan jarak yang tidak teratur ;  dan model 

miller cropping yaitu menanam lebih dari satu jenis tanaman secara serentak pada 

sebidang lahan pertanian dalam setahun, degan jarak tanaman dan larikan yang 

teratur [seperti sistem surjan dan tupangsari].  Model mix cropping merupakan 

sistem yang paling banyak dilakukan petani di lokasi penelitian. Hal ini terjadi 

karena dengan sistem mix cropping disamping petani dapat panen lebih dari sekali 

setahun dengan beraneka komoditas (deversifikasi hasil), juga resiko kegagalan 

panen dapat ditekan, intensitas tanaman dapat meningkat dan pemanfaatan sumber 

daya air, sinar matahari dan unsur hara yang ada akan lebih efisien. Disis lain sistem 

model tersebut juga dapat menunjang strategi pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

program diversifikasi pertanian yang diarahkan untuk dapat meningkatkan 

optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan tetap memperhatikan kelestariannya. 

Walaupun demikian, untuk melakukan diversifikasi lebih dari satu jenis tanaman 

pada lahan sawah diperlukan kemampuan maupun keberanian dari seorang petani. 

Hal ini terjadi karena masih banyak petani yang melakukan kegiatan usaha taninya  

melalui cara-cara yang telah turun temurun dan tidak mau melakukan diversifikasi 

lebih dari satu jenis tanaman pada lahannya, karena  tidak memiliki kemampuan dan 

pengalaman untuk melakukannya. Oleh karena itu, agar diperoleh hasil yang 

maksimal petani harus mampu memilih tanaman yang tetap dengan tujuan agar dapat 

memanfaatkan ruang dan waktu seefisien mungkin serta dapat menurunkan pengaruh 

kompetitif yang sekecil-kecilnya.  

 Hasil penelitian di ketiga zona penalitian menemukan bahwa jumlah  petani 

yang pernah melakukan diversifikasi tanaman jumlahnya cukup bervariasi. Jumlah 

petani yang paling banyak melakukan diversifikasi tanamn di temukan di zona 

bingkai desa-kota [zobidekot] yaitu sebanyak 83,7%, kemudia di zona bingkai kota-

desa [zobikodes] ada sebanyak 73,7% dan di zona bingkai desa [zobides] hanya  

sebanyak 66,9%. Secara spasial jumlah  petani yang melakukan strategi pemanfaatan 

lahan dengan melakukan diversifikasi tanaman dilatarbelakangi oleh berbagai 

macam alasan, namun secara keseluruhan ada kecenderungan yang sama, bahwa 

alasan yang diberikan petani sebagian besar lebih bersifat ekonomi yaitu; untuk 

menganekaragamkan sumber pendapatan dari usahatani lahan sawah, sedangkan 
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untuk alasan yang bersifat non ekonomi relative lebih rendah [Tabel 3]. Gejala ini 

mengandung pengertian bahwa petani secara ekonomi dalam menfaatkan lahan 

sawah tidak lagi bersifat subsisten, tetapi lebih berorientasi ekonomi untuk 

mendapatkan keuntungan maksimum dengan memperhatikan aspek pasar. Alasan 

lain yang juga cukup banyak dikemukan petani adalah alasan karena menghindari 

kegagalan panen  untuk salah satu jenis tanama. Alasan ini juga cukup logis karena 

petani akan terhindar dari kegagalan salah satu tanaman jika dalam sebidang lahan 

dapat ditanamai dengan berbagai macam tanaman baik dalam priode waktu yang 

sama maupun berbeda. Namun demikian, ditemukan juga alasan petani  yang bersifat 

tidak rasional dalam melakukan diversifikasi tanaman karena alasannya mengikuti 

petani lain. Alasan ini mencerminkan petani tidak memiliki pendirian dalam 

melakukan kegiatan usahatani, namun jumlahnya relative sangat sedikit sekali.  

 

Tabel 3 

Alasan Petani Melakukan dan Tidak Melakukan Diversifikasi Tanam  

Dengan Jenis Tanam Yang Berbeda Menurut zona Penelitian 

 

Alasan Petani Malakukan Diversifikasi Tanaman 

Zona Penelitian 

Zobikodes Zobidekot Zobides Total 

f % f % f % f % 

1. Menganekaragamkan sumber pendapatan 

usahatani   

54 45.8 79 59.0 56 52.3 189 52,6 

2. Menghindari kegagalan panen untuk salah satu 

jenis tanaman 

44 37.3 24 17.9 35 32.7 103 28,7 

3. Agar permintaan pasar selalu terpenuhi 19 16.1 28 20.9 10 9.3 57 15,9 

4. Mengikuti petani lain 1 0.8 3 2.2 6 5.6 10 2,8 

Jumlah 118 100,0 134 100.0 107 100,0 359 100,0 

Alasan Tidak Petani  Malakukan Diversifikasi  

Tanaman 

        

1. Mengikuti petani lain 2 4,7 4 15.4 6 11.3 12 9,9 

2. Agar produksi untuk satu tanaman maksimal 23 54.8 13 50.0 31 58.5 67 55,4 

3. Keuntungan satu jenis tanaman lebih banyak 17 40,5 9 34.6 16 30.2 42 34,7 

Jumlah 42 100.0 26 100.0 53 100.0 121 100,0 

Sumber: Data Primer, 2011 
  

Untuk petani yang tidak pernah melakukan diversifikasi tanaman pada lahan 

sawahnya di zona bingkai kota-desa [zobikodes] ditemukan sebanyak 26,3% d di 

zona bingkai desa-kota [zobidekot] ditemukan sebanyak 16,3% dan di  zona bingkai 

desa [zobides] ditemukan sebanyak 33,1%. Adapun yang menjadi latarbelakang 

petani tidak melakukan diversifikasi tanaman sebagian besar dilatarbelakangi karena 
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petani mengingin produksi dari salah tanaman maksimum. Hal ini terjadi karena 

petani menganggap jika melakukan diversifikasi tanaman dalam priode waktu yang 

sama hasil dari tanaman dianggap  tidak akan masimum. Hal ini terjadi karena 

tanaman akan saling bersaing dalam mendapatkan pupuk maupun bahan organic 

lainya yang dibutuhkan tanam. Alasan lain yang juga menjadi latar belakang petani 

tidak melakukan perubahan diversifikasi tanaman adalah petani merasa keuntungan 

yang diperoleh dengan hanya satu jenis tanaman pada priode tertentu lebih 

menguntungkan daripada dengan melakukan diversifikasi. Disamping itu juga petani 

dengan tidak melakukan diversifikasi tanaman akan mendapatkan kemudahan dalam 

mempersiapkan lahan, penanaman maupun  perawatan. Bahkan masih ditemukan 

juga petani yang tidak melakukan diversifikasi karena beralasan  mengikuti petani 

lain [Tabel 3]. 

 

C. Rencana Perubahan Lahan secara Vertikal 

 Arah perubahan pemanfaatan  lahan secara vertical dapat juga dilihat dari  

dari rencana petani melakukan perubahan lahan di masa yang akan datang. Pada 

dasarnya petani di ketiga zona penelitian ada yang telah memiliki rencana dan ada 

juga yang belum memiliki rencana untuk melakukan perubahan lahan secara lahan 

secara vertical. Hasil penelitian menemukan jumlah petani yang berencana 

melakukan perubahan pemanfaatan lahan melalui  perubahan pola tanam jumlahnya 

sangat banyak. Pada zona bingkai kota-desa [zobikodes] jumlah petani yang 

berencana melakukan perubahan pola tanam  sebanyak 89,4%, di zona bingkai desa-

kota [zobidekot] sebanyak 82,5% dan di zona bingkai desa [zobides] ada sebanyak 

70,%. Adapun yang menjadi alasan sebagian besar petani yang berencana melakukan 

perubahan lahan secara vertical melaui perubahan pola tanaman adalah kerana petani 

ingin meningkatkan pendapatan lahan sawah dan memenuhi permintaan 

pasar/konsumen, sedangkan petani yang beralasan untuk mendapatkan pengalaman 

bercocok tanam dan memutus serangan hama dan penyakit tanam relative lebih 

sedikit. Sementara itu, untuk  petani yang berencana melakukan diversfikasi tanaman 

dengan jenis tanam yang berbeda di zona  bingkai kota-desa [zobikodes]  ditemukan 

sebanyak 86,9%, di zoa bingkai desa-kota [zobidekot] sebanyak 90,0% dan di zona 

bingkai desa [zobides] ada sebanyak 73,8%. Adapapun yang menjadi alasan sebagian 
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besar petani melakukan diversifikasi tanaman dengan jenis tanam yang berbeda 

adalah karena ingin menganekaragamkan sumber pendapatan usahatani, menghindari 

kegagalan panen dan agar permintaan pasar selalu terpenuhi, sedangkan untuk alasan 

karena tergantung petani lain relative sedikit seklai. Berbeda dengan jumlah petani 

yang berencana melakukan perubahan frekuesi tanam tidak banyak ditemukan, baik 

di zona bingkai kota-desa [zobikodes], zona bingkai desa-kota [zobidekot] maupun 

di zona bingkai desa [zobides]. Ini berarti, rencana perubahan frekuensi tanam hanya 

akan dilakukan oleh petani yang sebelum telah  melakukan perubahan frekeunsi 

tanam pada musim tanam sebelumnya.  

 

D. Perubahan Pemanfaatan Lahan Sawah Secara Horisontal 

Proses perubahan lahan secara horisontal sebagai strategi petani untuk 

mendapatkan keuntungan maksimum dapat  dilihat dari dua sisi. Pertama, proses 

perubahan pemanfaatan lahan terjadi jika petani memandang  lahan sawahnya tidak 

lagi memberikan keuntungan maksimum dari hasil usahataninya karena adanya 

berbagai hambatan dalam pengolahannya. Kedua proses perubahan pemanfaatan 

terjadi karena petani lebih melihat prospek pemanfaatan non pertanian lebih 

menjanjikan sehingga walaupaun secara fisik maupun non fisik lahan sawah masih 

produktif dan banyak hambatan dalam pengelolaanya, petani tetap melakukan 

perubahan. Berdasarkan kedua gejala tersebut dapat memberikan gambaran bahwa 

perubahan lahan secara horisontal  akan terus berjalan sejalan dengan perkambangan 

social-ekonomi maupun penduduk di lingkunganya. Hal ini dapat dipahami karena 

petani secara rasional akan memberikan respon baik secara positif maupun negative 

terhadap perubahan lingkungan di sekitar lahan sawah maupun di lingkungan tempat 

tinggalnya. Secara positif respon yang diberikan petani atas perubahan 

lingkungannya adalah petani melakukan strategi perubahan pemanfaatan lahan 

sawah menjadi lahan non-pertanian agar keuntungan maksimum tetap diperoleh, 

sedangkan secara negatif petani merasa semakin termarjinalkan dan pada ahkirnya 

melepaskan lahan sawah yang dimilikinya dengan cara menjual pada orang lain. 

Pada kenyataannya, petani melakukan strategi perubahan pemanfaatan lahan 

sawah secara horisontal tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. 

Menurut Lee [1979]  dalam Yunus [2003] mengatakan bahwa petani melakukan 
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strategi perubahan secara horisontal sangat dipengaruhi oleh karakterisktik fisik 

lahan sawah, peraturan mengenai pemanfaatan lahan sawah, banyak sedikitnya 

utilitas umum, derajat aksesibilitas lahan sawah dan inisiatif para pembangun. Faktor 

lain yang juga sangat berperan dalam mempengaruhi petani untuk melakukan strategi 

perubahan lahan secara horisontala adalah kerakteritik pemilik lahan. Bagi petani 

yang memiliki ekonomi kuat akan memberikan respon yang sangat tinggi untuk 

segera melakukan perubahan pemanfaatan lahan sawah menjadi  lahan non pertanian. 

Di mana perubahan tersebut lebih banyak diorientasikan untuk  menyedaikan ruang 

untuk berbagai aktivitas di non pertanian, seperti rumah kontrakan, kios, ruko 

maupun gudang untuk dikontrakan/disewakan pada orang lain maupun untuk 

digunakan sendiri untuk tempat usaha. Berbeda dengan petani yang tidak memiliki 

modal yang kuat,  perubahan  pemanfaatan lahan sawah biasanya dilakukan melalui 

tangan kedua,  yaitu dengan cara lahan sawah disewakan pada orang yang akan 

menyewa untuk penggunaan non pertanian. Petani seperti ini, hanya menerima uang 

sewa lahan untuk jangka waktu yang telah disepakati antara petani sebagai pemilik 

lahan  dengan penyewa. Walaupun demikian, ada juga petani yang melakukan 

perubahan pemanfaatan lahan sawah bukan merupakan strategi untuk mendapatkan 

keuntungan maksimum, tetapi lebih diorientasii untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

anggota rumahtangganya, seperti pemenuhan kebutuhan untuk rumah tinggal.  

Hasil penelitian di ketiga zona penelitian menemukan adanya variasi jumlah 

petani yang pernah melakukan perubahan pemanfaatan lahan sawah secara 

horisontal. Pada zona bingkai kota-desa [zobikodes] ditemukan sebanyak 23,1%, di 

zona bingaki desa-kota [zobidekot] sebanyak 7,5% sedangakan di zona bingkai desa 

[zobides] hanya sebanyak 3,8%. Perubahan lahan sawah secara horisontal yang 

dilakukan petani  pada dasarnya dilatar belakangi oleh tujuan yang bersifat ekonomi 

dan non ekonomi.  Adapun alasan yang bersifat ekonomi sebagai strategi petani 

melakukan perbahan secara horisontal  karena petani ingin membangun  tempak 

usaha kios/ruko yang disewakan, membangun  tempak usaha kios/ruko yang 

disewakan, untuk dijual dalam bentuk lahan non pertanian, membangun  rumah 

untuk di kontrakan atau disewakan, untuk disewakan dalam bentuk lahan non 

pertanian dan membangunan tempat usaha/kios/ruko yang dipakai sendiri, sedangkan 

alasan yang bersifat non  ekonomi adalah perubahan yang diorientasikan untuk 
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pemenuhan kebutuhan rumahtinggal anggota rumahtanggnya. Dari berbagai alasan 

tersebut ternyata faktor ekonomi merupakan factor yang dominan yang menjadi latar 

belakang petani melakukan perubahan lahan secara horisontal, kecuali  untuk di zona  

bingkai desa [zobides].  

Gejala ini  terjadi sebagai akibat dari kondisi  lingkungan lahan sawah petani 

mengalami tekanan akan permintaan lahan untuk penggunaan non pertanian akibat 

dari meningkatnya jumah penduduk dan perkembangan infrastruktur social-ekonomi. 

Dengan demikian cukup rasional jika petani melakukan perubahan secara horisontal 

dengan orientasi ekonomi lebih domonan sebagai langkah strateginya untuk 

mendapatkan keuntungan maksimum.  Hal ini sejalan dengan pendapat Irawan 

[2005] dan  Murniningtyas, [2007] yang mengatakan bahwa  perubahan pemanfaatan 

lahan  sawah yang dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan, akar 

penyebabnya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan sektor ekonomi lain yang 

menghasilkan surplus ekonomi [land rent] di non pertanian atau untuk pemenuhan 

kebutuhan mendasar tempat tinggal pemilik lahan yang bersangkutan.  

 

Tabel 4  

Alasan Petani Pernah Melakukan  Perubah Pemanfaatan Lahan Secara Vertikal   

Menurut Zona Penelitian 

 

Alasan Petani  Melakukan Perubahan 

Zona Penelitian 

Zobikodes Zobidekot Zobides Total 

f % f % f % f % 

Tidak Pernah  Malakukan Perubahan  123 76.9 148 92,6 154 96.3 425 88,5 

1. Membangun  tempak usaha/kios/ruko 

yang disewakan 

8 5,0 2 1,2 0 0,0 12 2,5 

2. Untuk dijual dalam bentuk lahan non 

pertanian 

3 1,9 1 0,6 0 0,0 2 0,4 

3. Membangun  rumah untuk di 

kontrakan/disewakan 

13 8,1 2 1,2 0 0,0 17 3,5 

4. Untuk disewakan dalam bentuk lahan non 

pertanian 

3 1,9 0 0,0 0 0,0 3 0,6 

5. Membangunan rumah  untuk anggota  

rumahtangga 

4 2.5 3 1,9 5 3.1 11 2,3 

6. Membangunan tempat usaha/kios/ruko 

yang dipakai sendiri 

6 3,7 4 2,5 1 0.6 9 1,9 

Jumlah 160 100,0 160 100,0 160 100,0 480 100,0 

Sumber : Data Primer, 2011 



 

 | 263 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

E. Rencana  Petani Melakukan Perubahan Secara Horisontal 

Arah perubahan pemanfaatan lahan secara horisontal  dapat juga dilihat dari 

rencana petani melakukan perubahan lahan  di masa yang akan datang. Hasil 

penelitian menemukan bahwa petani  yang berencana  melakukan perubahan 

pemanfaatan lahan secara horizontal di ketiga zona penelitian  jumlahya  cukup 

bervarisi. Pada zona bingkai kota-desa [zobikodes] jumlah petani yang berencana 

untuk melakukan perubahan secara horisontal sebagai strateginya, relatih lebih 

banyak [16,9%], sedangkan di zona  bingkai desa-kota [zobidekot] sebanyak 5,6% 

dan di zona bingkai desa [zobides] hanya sebanyak 1,9%. Sebenarnya, besarnya 

jumlah petani yang berencana melakukan perubahan lahan secara horisontal di zona 

bingkai kota-desa [zobikodes] maupun di zona bingkai desa-kota [zobidekot] tidak 

terlepas dari pengaruh tekanan penduduk dan pekembangan infrastruktur social-

ekonomi yang meluber dari wilayah Kota Yogyakarta.  

Hal ini sejalan dengan pendapatan Winoto (2005), mengemukakan bahwa 

lahan sawah yang paling rentan terhadap perubahan lahan adalah lahan sawah yang 

berada lingkungan yang memiliki kepadatan penduduk lebih tinggi, lahan sawah 

yang lokasinya berdekatan dengan  perkotaan, lahan sawah yang berada di sekitar 

kawasan pemukiman maupun kawasan industri dan karena lahan sawah biasanya 

bertopografi datar sehingga mudah untuk dialihfugsikan. Dengan demikian cukup 

beralasan jika  petani di zona bingkai kota-desa [zobikodes] maupun di zona bingkai 

desa-kota [zobidekot] lebih terdorong untuk melakukan perubahan lahan secara 

horisontal dibandingkan dengan petani yang berada di dalam zona bingkai desa 

[zobides].  

Apalagi jika hambatan-hambatan teknis maupun non teknis muncul seperti, 

sistem irigasi terganggu, lahan yang tercemar dari limbah rumahtangga maupun 

sampah yang pada saat musim hujan yang mengakibatkan tingkat kesuburan lahan 

menurun, sulitnya mencari  tenaga kerja dan lingkungan yang didominasi bukan 

petani, akan lebih mendorong petani melakukan perubahan pemanfaatan lahan secara 

horisontal. Berbeda dengan di zona  bingkai desa [zobides] karena pada zona ini 

sebagian besar lahan sawah berada  lingkungan tempat tinggal petani tidak yang 

banyak mengalami tekanan akan permintaan lahan untuk non pertanian maupun 

hambatan-hambatan yang bersifat teknis maupun non teknis. 
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Pada dasarnya, alasan yang menjadi latar belakang petani berencana 

melakukan  perubahan pemanfaatan lahan secara hprizontal cukup bevariasi. Hasil 

penelitian menemukan ada enam alasan yang menjadi latar belakang petani 

berencana untuk melakukan perubahan lahan sawah dalam kurung waktu kurang dari 

lima tahun.  

Adapun alasan yang cukup banyak dipilih petani di zona bingkai kota-desa 

[zobikodes] maupun di zona bingkai desa-kota [zobidekot] melakukan perubahan 

lahan sawah secara horisontal adalah karena petani ingin menjual lahan dalam bentuk 

lahan sawah, ingin membangun tempat usaha berupa kios/ruko yang akan disewakan 

dan ingin menyewakan lahan dalam bentuk lahan non pertanian, sedangkan untuk 

alasan lainya relative lebih sedikit. Berbeda dengan petani yang ada  di zona bingkai 

desa [zobides] karena sebagain besar petani beralasan hanya untuk memenuhi 

kebutuhan rumah tempat tinggal anggota rumahtangganya, sedangkan alasan lainya 

relative sangat sedikit sekali [Tabel 5].  

Besarnya jumlah petani yang beralasan ingin menjual lahan sawah dalam 

bentuk lahan non pertanian terjadi karena petani tertarik dengan harga lahan non 

pertanian yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga lahan masih dalam bentuk 

lahan sawah. Demikian juga, bagi petani yang ingin menyewakan lahan sawaha 

dalam bentuk lahan non pertanian beralasan karena harga sewa lahan untuk non 

pertanian sangat tinggi dibandingkan dengan harga sewa saat lahan masih berupa 

lahan sawah.  

Sementara itu, bagi petani yang memberikan alasan karena ingin membangun 

kios/ruko/rumah kontrakan, baik yang akan disewakan maupun untuk dipakai sendiri 

sebagian besar petani memberikan alasan karena ingin beralih profesi sebagai petani. 

Keinginan petani beralih profesi menjadi non petani terjadi  sebagi akibat tidak ada 

lagi penurus yang mau bekerja di pertanian.  

Di samping itu juga, petani memandang bahwa kegiatan di non pertanian 

akan lebih menguntungkan dan tidak banyak beresiko dibandingkan dengan kegiatan 

usahatani. Dengan demikian cukup wajar jika cukup banyak petani dimasa yang akan 

terdorong untuk melakukan perubahan lahan secara horisontal sebagai strategi untuk 

meningkatkan pendapatannya. 
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Tabel 5 

Alasan  Petani  Berencana Melakukan Perubahan Pemanfaatan Lahan Secara Horisontal 

Dalam Kurun Waktu  < 5 Tahun  Menurut Zona Penelitian 

 

Alasan Petani Berencana Akan Malakukan 

Perubahan Sendiri Lahan Sawahnya   

Zona Penelitian 

Zobikodes Zobidekot Zobides Total 

f % f % f % f % 

Tidak Pernah Akan Melakukan Perubahan 117 73,1 142 88,7 156 97,5 441 91,9 

1. Ingin membangun  kios/ruko yang disewakan 10 6,3 3 1,9 0 0,0 13 2,7 

2. Ingin dijual dalam bentuk lahan non 

pertanian 

13 8,1 6 3,7 1 0,6 5 1,0 

3. Ingin membangun  rumah  

kontrakan/disewakan 

3 1,9 2 1,3 0 0,0 5 1,0 

4. Ingin disewakan dalam bentuk lahan non 

pertanian 

9 5,6 4 2,5 0 0,0 2 0,4 

5. Ingin membangunan rumah  untuk anggota  

rumahtangga 

3 1,9 1 0,6 2 1,3 6 1,2 

6. Ingin membangunan /kios/ruko yang dipakai 

sendiri 

5 3,1 2 1,3 1 0,6 8 1,7 

Jumlah 160 100,0 160 100,0 160 100,0 480 100,0 

Sumber : Data Primer, 2011 

 

PENUTUP 

 Arah perubahan pemanfaatan lahan yang dilakukan petani dapat dilihat dari dua 

bentuk perubahan yaitu perubahan lahan secara vertikal dan perubahan lahan secara 

horisontal.  Perubahan pemanfaatan lahan sawah secara vertikal merupakan 

perubahan bentuk intensitas dari pemanfaatan lahan sawah karena adanya perubahan 

pola tanam dari berbagai jenis komoditi yang diusahakan, frekuensi penanaman dan 

diversifikasi tanaman. Perubahan pemanfaatan lahan secara vertikal yang paling 

banyak dilakukan petani dalam proses pemanfaatan lahan sawahnya adalah 

perubahan pola tanam dan diversifikasi tanaman dengan jenis tanaman yang berbeda, 

sedangkan untuk perubahan frekuensi tanam relative sangat rendah. Latar belakang 

petani melakukan perubahan pola tanam maupun diversifikasi tanam dengan jenis 

tanaman yang berbeda pada dasar ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan dan 

memenuhi permintaan kebutuhahan pasar/konsumen sedangkan untuk latar belakang 

lainya relatif lebih rendah.  
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 Untuk perubahan pemanfaatan lahan secara horisontal pada dasarnya diarahkan 

untuk merubah lahan sawah menjadi lahan non pertanian. Proses perubahan 

pemanfaatan lahan secara horisontal sebagai strategi petani untuk mendapatkan 

keuntungan maksimum dapat  dilihat dari dua sisi. Pertama proses perubahan lahan 

sawah menjadi lahan non pertanian terjadi jika lahan sawah dipandang tidak lagi 

memberikan keuntungan maksimum dari hasil usahatani karena adanya berbagai 

hambatan dalam kegiatan usahatani. Kedua proses perubahan lahan terjadi  karena 

petani melihat prospek pemanfaatan non pertanian lebih menjanjikan dibandingkan 

untuk lahan sawah, sehingga walaupun secara fisik maupun non fisik lahan sawah 

masih produktif, petani tetap melakukan perubahan. Sementara itu, tujuan perubahan 

lahan secara horisontal yang dilakukan petani pada dasarnya dilatarbelakangi oleh 

kepentingan ekonomi yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil 

pemanfaatannya [bersifat ekonomi]  dan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup 

anggota rumahtangga  berupa rumah untuk tempat tinggal [bersifat non ekonomi]. 
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INTISARI 

Kemampuan Penggunaan Lahan (KPL) digunakan sebagai salah satu 

pertimbangan di dalam penyusunan tataruang wilayah. Namun demikian sering 

dijumpai pemanfaatan/penggunaan lahan tidak mengacu kepada kelas kemampuan 

pengguanan lahan. Hal tersebut dapat berakibat degradasi sumber daya lahan. 

Sumber daya lahan yang terdegradasi dapat mengakibatkan berbagai bencana 

lingkungan seperti banjir dan kekeringan. Tujuan kajian adalah untuk mengetahui 

pemanfaatan/penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kelas kemampuan 

penggunaan lahan melalui analisis Sistem Informasi Geografis (SIG).  Lokasi kajian 

terletak di Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Keduang di Kabupaten Wonogiri 

Provinsi Jawa Tengah. Kelas kemampuan Penggunaan Lahan diperoleh dari analisis 

peta RePPProT, sedangkan data pemanfaatan/penggunaan lahan diperoleh dari peta 

Rupa Bumi Indonesia skala 1:25.000.  Metode yang digunakan adalah overlay antara 

kemampuan penggunaan lahan dengan penggunaan lahan. Hasil kajian menunjukkan 

bahwa pada kelas KPL VII (seharusnya dimanfaatkan untuk hutan produksi terbatas) 

dimanfaatkan untuk kebun (2.585,81 ha), pemukiman (930,50 ha), rumput (30,82 

ha), sawah irigasi (659,91 ha), sawah tadah hujan (1.153,38 ha), dan tegalan 

(4.950,54 ha). 

 

Kata Kunci : Kelas Kemampuan Penggunaan Lahan, Penggunaan Lahan, Degradasi 

Sumberdaya Lahan, Sistem Informasi Geografis. 

 

PENDAHULUAN 

Sub DAS bagian hulu (seperti Sub DAS Keduang) mempunyai arti penting 

terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan 

di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan 

fluktuasi debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran 

airnya. Dengan perkataan lain ekosistem sub DAS bagian hulu mempunyai fungsi 

perlindungan terhadap keseluruhan DAS. Perlindungan ini antara lain dari segi 

fungsi tata air, dan oleh karenanya pengelolaan DAS hulu seringkali menjadi fokus 

perhatian.  

mailto:agus_july1065@yahoo.com
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Waduk Gajah Mungkur di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah 

merupakan bangunan pengendali banjir. Rencana awal, umur waduk diperkirakan 

mencapai 100 tahun dengan asumsi tingkat sedimentasi dapat ditekan menjadi 1,2 

mm/tahun. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada (UGM) selama periode tahun 1981 – 

1985 diketahui bahwa tingkat sedimentasi mencapai 5,3 mm/tahun. Berdasarkan 

penelitian tersebut, maka waduk tersebut hanya dapat berumur 27 tahun (Pramono, 

dkk.,2001). Sub DAS Keduang, merupakan salah satu Daerah Tangkapan Air (DTA) 

Waduk Gajah Mungkur menjadi pemasok sedimentasi terbesar di waduk tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian dari JICA (2007), total sedimentasi di Waduk Gajah 

Mungkur sebesar 3.178.510 m
3
/tahun, sub DAS Keduang menghasilkan sedimentasi 

± 1.218.580 m
3
/tahun.  Sub DAS Keduang berada di bagian hulu dari DTA waduk 

gajah mungkur. 

Tingginya laju erosi dan sedimentasi di wilayah Sub DAS Keduang 

disebabkan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan Kemampuan Penggunaan 

Lahan. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan akan lahan menjadi 

penyebab terjadinya pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuannya.  

Kemampuan Penggunaan Lahan (KPL) disusun dari bebrbagai parameter 

yaitu bentuk lahan, batuan, tanah, kelerengan, konservasi tanah, 

penutupan/penggunaan lahan, dan iklim. KPL diklasifikasi menjadi delapan yaitu 

kelas I sampai dengan VIII. Kelas KPL I – IV sesuai untuk tanaman semusim, 

padang penggembalaan, dan untuk tanaman keras (forestry uses), sedangkan kelas 

KPL V – VII tidak sesuai untuk budidaya tanaman semusim. Kelas KPL VIII tidak 

sesuai untuk padang penggembalaan atau hutan produksi dan hanya sesuai untuk 

kawasan hutan lindung untuk perlindungan DAS (watershed protection). 

 

PEMBAHASAN 

A. Penutupan/penggunaan Lahan 

Berdasarkan hasil analisis peta RBI digital 1:25.000, penutupan/penggunaan 

lahan di Sub DAS Keduang terdiri dari air tawar, belukar/semak, gedung, hutan, 

kebun, pemukiman, rumput, sawah irigasi, sawah tadah hujan, tanah berbatu dan 

tegalan (Gambar 2.).  
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Gambar 2. Distribusi spasial penutupan/penggunaan lahan di Sub DAS Keduang 

 

Tipe penggunaan lahan pemukiman menempati areal yang paling luas yaitu 

10.696,96 ha atau 25,41 % dari total luas sub DAS. Penggunaan lahan tersebut 

terdistribusi merata di seluruh wilayah sub DAS. Sedangkan penggunaan lahan hutan 

hanya menempati areal seluas 1.078,61 ha atau sekitar 2,56 % dari total luas Sub 

DAS Keduang. Penggunaan lahan tersebut terletak di bagian hulu sub DAS. Luas 

penutupan/penggunaan lahan sub DAS Keduang pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Luas penutupan/penggunaan lahan di Sub DAS Keduang 

No Penutupan/Penggunaan Lahan Luas (ha) Prosentase (%) 

 1 Air tawar 171,50 0,41 

2 Belukar/Semak 1.090,76 2,59 

3 Gedung 1,95 0,00 

4 Hutan 1.078,61 2,56 

5 Kebun 7.460,13 17,72 

6 Pemukiman 10.696,96 25,41 

7 Rumput 63,09 0,15 

8 Sawah irigasi 8.162,22 19,39 

9 Sawah tadah hujan 7.163,90 17,02 

10 Tanah berbatu 0,01 0,00 

11 Tegalan 6.209,05 14,75 

  Total (ha) 42.098,17 100,00 
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B. Kemampuan Penggunaan Lahan (KPL) 

Hasil analisis peta KPL, di lokasi kajian terdapat 3 kelas KPL yaitu kelas III, 

IV, dan VII. KPL kelas III dibagi menjadi 3 tipe yaitu kelas IIIc, IIIg, dan IIIw. 

Huruf c, g, dan w menunjukkan faktor pembatas, c untuk iklim, g untuk gradien 

(kelerengan) dan w untuk kelembaban (wetness).  Kelas KPL IIIg menempati areal 

paling luas di Sub DAS Keduang yaitu 20.607,02 ha (48,95%). Distribusi spasial 

kelas KPL pada gambar 3. Sedangkan luasan kelas KPL pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Luasan masing – masing kelas KPL di Sub DAS Keduang 

No. Kelas KPL Luas (Ha) Prosentase (%) 

1 IIIc 520,93 1,24 

2 IIIg 20.607,02 48,95 

3 IIIw 293,82 0,70 

4 Ivg 8.260,22 19,62 

5 VIIg 2.384,97 5,67 

6 VIIs 10.031,21 23,83 

  Total 42.098,17 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta kelas KPL di wilayah Sub DAS Keduang 
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C. Overlay Peta Penutupan/penggunaan Lahan dengan Kelas KPL 

Kemampuan Penggunaan Lahan (KPL) adalah sistem kelas lahan yang 

bertujuan untuk kegiatan konservasi tanah (Fletcher.J.R., Gibb.R.G., 1990). Selain 

itu KPL dapat dimanfaatkan sebagai salah satu parameter untuk  menyusun 

perencanaan penggunaan lahan. Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan 

kemampuan penggunaan lahan dapat berakibat pada degradasi lahan. Hasil overlay 

peta penutupan/penggunaan lahan dengan kelas KPL di sub DAS Keduang 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelas penggunaan lahan seperti pemukiman, 

tegalan, sawah irigasi, kebun, dan semak belukar yang berada di kelas KPL VII 

(VIIg dan VIIs).  

Sedangkan kelas KPL VII hanya sesuai untuk tanaman keras (hutan), yang 

berarti bahwa kelas KPL VII tidak sesuai untuk penggunaan/penutupan lahan seperti 

pemukiman, tegalan, sawah irigasi, sawah tadah hujan, belukar/semak, dan kebun. 

Total luas areal penggunaan/penutupan lahan yang tidak sesuai dengan kelas KPL 

yaitu 11.337,57Ha (26,93 % dari total luas sub DAS Keduang). Di wilayah kajian, 

penggunaan lahan hutan hanya menempati areal seluas 1.078,61 ha (2,56%) (tabel 3). 

Oleh karena itu sub DAS Keduang merupakan penyumbang sedimentasi terbesar di 

Waduk Gajah Mungkur. Peta hasil overlay antara penutupan/penggunaan lahan 

dengan kelas KPL pada Gambar 4.  

 

Tabel 3. Luas Penggunaan/penutupan lahan pada masing – masing KPL 

No Penggunaan 

Lahan 

Kelas KPL (ha) 

 

Total 

(ha) 

IIIc IIIg IIIw Ivg VIIg VIIs 

1 Air tawar 3,23 143,45 3,06 3,52 0,19 18,03 171,50 

2   Semak 0,00 19,79 0,00 62,58 297,21 711,17 1.090,76 

3 Gedung 0,00 1,86 0,00 0,09 0,00 0,00 1,95 

4 Hutan 0,00 0,00 0,00 0,00 1.078,61 0,00 1.078,61 

5 Kebun 205,00 3.565,37 6,96 1.097,00 356,10 2.229,71 7.460,13 

6 Pemukiman 84,33 6.777,79 46,03 2.858,32 34,17 896,32 10.696,96 

7 Rumput 4,05 20,13 0,00 8,08 0,00 30,82 63,09 

8 Sawah irigasi 63,77 6.212,09 185,22 1.041,23 0,00 659,91 8.162,22 

9 Sawah tadah 

hujan 

149,79 3.226,56 24,65 2.609,51 6,64 1.146,74 7.163,90 

10 Tanah berbatu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 

11 Tegalan 10,76 639,97 27,91 579,88 612,05 4.338,49 6.209,05 

 Total (ha) 520,93 20.607,02 293,82 8.260,22 2.384,97 10.031,21 42.098,17 
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Gambar 4. Peta penutupan/penggunaan lahan pada setiap kelas KPL di Sub DAS 

Keduang 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Penggunaan lahan di sub DAS Keduang didominasi oleh pemukiman yaitu seluas 

10.696,96 ha atau 25,41 % dari total luas sub DAS. Sedangkan penggunaan lahan 

hutan hanya menempati areal seluas 1.078,61 ha atau sekitar 2,56 % dari total luas 

Sub DAS Keduang hal tersebut tidak memenuhi ketentuan luas minimal hutan 

pada suatu wilayah yaitu 30 % (UU. No.41 tahun 1999 tentang kehutanan). 

2. Terdapat beberapa tipe penutupan/penggunaan lahan seperti pemukiman, 

belukar/semak, rumput, sawah irigasi, sawah tadah hujan, kebun, dan tegalan 

yang tidak sesuai berada pada kelas KPL VII (VIIs dan VIIg), dimana kelas KPL 

tersebut sesuai untuk kawasan hutan. 

3. Kerusakan lahan pada wilayah Sub DAS Keduang yang diindikasikan oleh 

besarnya erosi dan sedimentasi disebabkan oleh pemanfaatan lahan yang tidak 

mempertimbangkan kemampuan penggunaan lahan. 

 

B. Saran 

Penyusunan perencanaan penggunaan lahan perlu mempertimbangkan 

kemampuan penggunaan lahan. Untuk mencegah kerusakan lahan di sub DAS 

Keduang diperlukan penataan ruang yang mempertimbangkan KPL dan penegakan 

hukum.  



 

 | 274 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

DAFTAR PUSTAKA 

Pramono,I.B.,Sukresno, M.H.Ugro., 2001. Evaluasi Kondisi Hidrologi di Daerah Tangkapan 

Air Waduk Gadjah Mungkur, Wonogiri. Prosiding Ekspose Hasil Penelitian 

BTPDAS Surakarta. 

JICA. 2007. Studi Penanganan Sedimentasi Waduk Serbaguna Wonogiri, Volume II, Nippon 

Koei and Yachiyo Engineering Co.Ltd. 

Murtiono Hari U. 2005. Kajian Model Estimasi Volume Limpasan Permukaan, Debit Puncak 

Aliran, dan Erosi Tanah dengan Model Soil Conservation Service (SCS), Rasional 

dan Modified Universal Soil Loss Equation (MUSLE) Studi Kasus di DAS 

Keduang, Wonogiri. Jurnal Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.  

Fletcher.J.R., Gibb.R.G., 1990. Land Resource Survey Handbook For Soil Conservation 

Planning In Indonesia. Ministry of Forestry Directorat General Reforestation and 

Land Rehabilitation Indonesia and Department of Scientific and Industrial Resources 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 | 275 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

MODEL PERENCANAAN WILAYAH TERBANGUN DENGAN SMCA  

(STUDI KASUS DI KOTA SERANG)  
 

Adi Wibowo  

Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia 

 

 

INTISARI 

Perencanaan wilayah sangat penting dalam perencanaan pembangunan. 

Ketersedian tanah dan ruang terbatas, serta terdapat limitasi atau larangan untuk 

terjadinya perubahan penggunaan tanah berdasarkan ketentuan misalnya laragan 

membangun di bantaran sungai. Salah satu yang menjadi perhatian juga adalah 

fenomena pulau panas perkotaan (Urban Heat Island=UHI). SMCA (Spatial Multi 

Criteria Analysis) menjadi suatu alternatif metode dalam analisis spasial. Beberapa 

software SIG sudah memasukan aplikasi MCA (Multi Criteria Analysis) didalamnya 

antara lain software ILWIS termasuk dalam GOSS (GIS Open Source Software) 

yang dikembangkan oleh ITC Belanda (sekarang Twente University). Dalam 

perencanaan pembangunan SMCA menjadi penting sebagai simulasi rencana 

sehingga beberapa pilihan wilayah berbeda dapat dianalisis untuk pengambilan 

keputusan. Kota Serang menjadi model penelitian karena kota iin termasuk sebagai 

kota baru di Indonesia. Berdasarkan aspek Jarak dari Jalan, Sugai, Kesesuaian 

Fisiografi dan Jarak dari Permukiman maka hasil simulasi A didapat wilayah yang 

sesuai, kemudian dilakukan uji ulang dengan simulasi B dan simulasi C sehingga 

didapat wilayah yang selalu muncul sebagai wilayah kesesuaian. Hasilnya akhir 

wilayah yang sesuai untuk wilayah terbangun di Kota Serang mencapai luas 789,25 

hektar. Hasil model perencanaan wilayah terbangun  ini dapat dijadikan alternatif 

bagi para pengambil keputusan. 

 

Kata Kunci : Perencanaan, Wilayah Terbangun, SMCA 
 

PENDAHULUAN 

Perencanaan wilayah sangat penting dalam perencanaan pembangunan. 

Ketersedian tanah dan ruang terbatas, serta terdapat limitasi atau larangan untuk 

terjadinya perubahan penggunaan tanah berdasarkan ketentuan misalnya larangan 

membangun di bantaran sungai. Salah satu yang menjadi perhatian juga adalah 

fenomena pulau panas perkotaan (Urban Heat Island=UHI). Berdasarkan wilayah 

terbangun maka indikasi pola dari UHI bisa dideteksi berdasarkan pola wilayah 

terbangun.  

Kegiatan perencanaan banyak digunakan diberbagai bidang yang ditandai 

dengan munculnya berbagai istilah dari sektor-sektor yang melakukan perencanaan 

seperti: economic planning, environmental planning, social planning, city planning, 

regional planning, dan istilah lainnya. Dalam konteks Indonesia, dua proses 
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perencanaan utama yang telah dilegalkan melalui payung hukum adalah, yang 

pertama, perencanaan pembangunan (development planning) yang telah 

diformulasikan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU No. 25 

Tahun 2004) dan kedua, perencanaan keruangan (spatial planning) tentang Sistem 

Penataan Ruang (UU No. 26 Tahun 2007). (Dewi, S dkk, 2009) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) menekankan kepada input (pengumpulan 

data), data proses, analisa dan output. (Supriyatna, 2001). Dalam perkembangan 

Teknologi SIG untuk melaksanakan perencanaan diperlukan perangkat yakni SDSS 

(Spatial Decision Suport System). Menurut Malczewski (1997) A Spatial Decision 

Support System is an interactive, computer-based system designed to support a user 

or group of users in achieving a higher effectiveness of decision making while 

solving a semi-structured spatial decision problem. Agar SDSS bisa terlaksana 

dengan baik maka perlu disiapkan data dasar spasial sebagai input, penyimpanan 

data yang baik (manajeman, tempat (hardisk/server) serta analisis yang baik serta 

SDM yang memiliki pengetahuan spasial yang baik. 

Analisis didalam perencanaan sebagai penunjang dalam SDSS salah satunya 

adalah SMCA (Spatial Multi Criteria Analysis). Langkah pertama dalam SMCA 

adalah membuat seleksi dari beberapa alternatif dengan peta dari suatu wilayah 

berdasrkan beberapa aspek. Kemudian aspek yang berisi informasi dibuatkan 

standarisasi bobot untuk masing‐masing aspek.  

Hasil dari SMCA yang menjadi luaran adalah peta. Peta ini menampilkan 

wilayah kesesuaian (beberapa alternatif wilayah) yang sangat membantu dalam 

pengambilan kebijakan atau keputusan. (Raaijmakers, 2006). Beberapa software SIG 

sudah memasukkan aplikasi MCA (Multi Criteria Analysis) didalamnya. Software 

ILWIS termasuk dalam GOSS (GIS Open Source Software) yang dikembangkan oleh 

team ITC University di Belanda (sekarang bergabung dengan Twente University). 

Dalam perencanaan pembangunan SMCA menjadi penting sebagai simulasi rencana 

sehingga beberapa pilihan wilayah berbeda dapat dianalisis untuk pengambilan 

keputusan. Hasil dari MCA berupa wilayah dengan beberapa pilihan lokasi atau 

luasan yang berbeda. (Wibowo, 2009). Software ILWIS Open Source adalah 

perangkat lunak tak berbayar (free and open source) berdasarkan skema General 
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Public License (GNU GPL) yang dimiliki oleh 52
0
 North Initiative for Geospatial 

Open Source Software GmbH (Dewi, S dkk, 2009). 

Dalam penelitian Keshkamat (2007) dengan SMCA telah berhasil 

menyajikan beberapa alternatif yang bisa dipilih untuk menentukan alternatif wilayah 

rencana untuk pembuatan jalan menghubungkan Warsawa (Polandia) dan Postdam 

(Jerman). Alternatif ini menyajikan 4 (empat) informasi berdasarkan sudut pandang 

ekonomi, lingkungan hidup dan sosial dan gabungan ketiganya. Pilihan ini dapat 

diterapkan juga dalam hal yang berkenaan dengan Analisis Strategis dalam 

Lingkungan Hidup.  

Gambar 1. Peta Kota Serang di Provinsi Banten 

 

Untuk penerapan Model SMCA dipilih sebagai studi kasus yakni Kota 

Serang di Provinsi Banten (Lihat Peta 1). Kota Serang adalah kota administratif 

baru setelah adanya kebijakan otonomi daerah dan sebagai kota baru untuk 

perencanaan wilayah sehingga direncanakan menjadi kota yang nyaman untuk 

beraktifitas. Pertanyaan masalah adalah dimana wilayah kesesuaian untuk 

menjadi wilayah terbangun dengan menggunakan SMCA?  

 

PEMBAHASAN 

Untuk melakukan penentuan wilayah kesesuaian terabangun maka dilakukan 

kajian dengan melakukan simulasi dengan bobot faktor yang berbeda. 

A. Hasil Proses Simulasi A 

Proses Simulasi A yakni dengan menentukan 4 aspek yang dipilih dengan 

bobot untuk masing-masing faktor sama, yakni 25%. Pada Tabel 1 terlihat bobot 
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untuk aspek Jalan adalah 25%, Aspek Sungai dengan bobot 25%,Aspek Fisiografi 

dengan bobot 25% dan Aspek Permukiman dengan bobot 25%. Total bobot 

keseluruhan adalah 100%. (Lihat Gambar 6) 

 

Tabel 1. Bobot Aspek di SMCA Simulasi A 

No Spatial Data Aspek Bobot 

1 Buffer Jalan Jalan 25% 

2 Buffer Sungai Sungai 25% 

3 Lereng + Ketinggian Fisografi 25% 

4 Buffer Permukiman Permukiman 25% 

5 Landuse Penghambat 0 

  

 
Gambar 2. Tampilan SMA dan Metode yang digunakan 

 

Hasil dari simulasi di SMCA untuk bobot yang sama (equal) untuk Kawasan 

Industri di Kota Serang terlihat pada Gambar 7. Warna merah sangat tidak sesuai 

hingga ke warna hijau adalah sangat sesuai.    

 

 

Gambar 3. Hasil Untuk Bobot Semua Sama 25%. 
 

B. Hasil Proses Simulasi B 

Proses Simulasi B dengan melakuan perubahan bobot pada aspek dengan kisaran 

yang hampir sama yakni berkisar pada bobot 40% dan sisanya 20% untuk masing-

masing aspek. (Lihat Tabel 2).  
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Tabel 2. Bobot Faktor di SMCE Simulasi B 

No Aspek Bobot (1) Bobot (2) Bobot (3) Bobot (4) 

1 Jalan 40% 20% 20% 20% 

2 Sungai 20% 40% 20% 20% 

3 Fisografi 20% 20% 40% 20% 

4 Permukiman 20% 20% 20% 40% 

5 Penghambat 0 0 0 0 

  

Hasil dari simulasi dari SMCA untuk Wilayah Terbagun di Kota Serang, 

seperti terlihat pada Gambar 4. Ada hal yang menarik dari hasil simulasi tersebut, 

pertama adalah kenyataan bahwa jika bobotnya tidak banyak perbedaan, maka 

hasilnya juga tidak jauh berbeda dengan bobot dengan perbandingan yang sama. 

(Simulasi A dan Simulasi B hasilnya hampir sama). 

 

   

 
Bobot (1)                  Bobot (2) 

 

 
 

Bobot (3)                  Bobot (4) 

Gambar 4. Hasil Simulasi B, sesuai pada Tabel 2 

 

C. Hasil Proses Simulasi C 

Proses Simulasi C adalah dengan melakukan pembobotan yang subyektif 

(sudut pandang pada aspek tertentu saja) pada bobot, sehingga bobot sangat tinggi 

hanya untuk satu aspek. Berdasarkan Tabel 3 ada 4 simulasi yakni: (1) Aspek Jalan 

dengan bobot 70% sedangkan faktor lainnya 10%, (2) Aspek Sungai menjadi 

penekanan pilihan bobot 70%, faktor lainnya 10%, (3) Aspek Fisiografi dengan 

bobot 70%, faktor lainnya 10% dan (4) Aspek dengan bobot 70%, faktor lainnya 

10%.  
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Tabel 3. Bobot Faktor di SMCE Simulasi C 

No Aspek Bobot 

(1) 

Bobot (2) Bobot 

(3) 

Bobot (4) 

1 Jalan 70% 10% 10% 10% 

2 Sungai 10% 70% 10% 10% 

3 Fisografi 10% 10% 70% 10% 

4 Permukiman 10% 10% 10% 70% 

5 Penghambat 0 0 0 0 

 

Simulasi (1) dengan penekanan pada Aspek Jalan yakni 70% untuk melihat 

apakah blok area pada simulasi A dan simulasi B tetap muncul atau tidak. Hasilnya 

blok area tersebut muncul dengan kecenderungan warna kuning dan hijau. (Lihat 

Gambar 5).  

 

 
Gambar 5. Hasil Simulasi C dengan kriteria (1)  

 

Simulasi (2) dengan penekanan pada Aspek Sungai yakni 70%, hasilnya juga 

memperlihatkan blok area tetap muncul dan warnanya cenderung hampir semuanya 

hijau, dan sedikit kuning. (Lihat Gambar 6).  

 

 
Gambar 6. Hasil Simulasi C dengan kriteria (2) 
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Simulasi (3) dengan penekanan pada Aspek Fisiografi yakni 70%, hasilnya juga 

sama yakni terlihat blok area dengan warna hijau. (Lihat Gambar 7).  

 

 
Gambar 7. Hasil Simulasi C dengan kriteria (3) 

 

Simulasi (4) dengan penekanan pada Aspek Permukiman yakni 70%, hasilnya 

ternyata agak berbeda dengan simulasi (1), simulasi (2) dan simulasi (3). Untuk blok 

area rencana wilayah terbangun  disimulasi sebelumnya menunjukkan warna hijau 

dominan, tetapi disimulasi (4) warnanya berubah dengan ada warna merah, tetapi 

dominasi adalah kuning serta hijau. (Lihat Gambar 8). Hal ini menjadi temuan yang 

menarik jika dikaitkan dengan aspek permukiman bahwa hampir semua Kota Serang 

warnanya cenderung merah dan sedikit warna hijau.   

 

 
Gambar 8. Hasil Simulasi C dengan kriteria (4) 

 

D. Hasil Akhir Alternatif Kawasan Industri 

Pada Simulasi A muncul area yang diidentifikasi sesuai untuk Wilyah 

Terbagun. Hasil ini kemudian diuji dengan model spasial pada Simulasi B, ternyata 

area yang telah mucul di Simulasi A tetap muncul pada Simulasi B. Pada Simulasi C 

model SMCA ditentukan aspek yang lebih penting dibandingkan dengan aspek 

lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa blok tersebut tetap muncul, meski bobot 

masing-masing aspek diubah. 
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Berdasarkan Simulasi (3) dengan penekanan pada Aspek Fisiografi yakni 

70%, hasilnya terlihat jelas untuk masing-masing luasan wilayah kesesuaian 

terbangun mulai dari Sangat Sesuai hingga Tidak Sesuai (Lihat Tabel 4). 

 

Tabel 4. Luas Wilayah Kesesuaian 

No Tingkatan Luas (ha) Persen (%) 

1 Sangat Sesuai 789,25 3,00 

2 Sesuai 1.555,75 5,91 

3 Cukup Sesuai 4.183,00 15,89 

4 Kurang Sesuai 333,98 12,69 

5 Tidak Sesuai 16.453,75 62,51 

 

Setelah melakukan analisis dari hasil simulasi mulai dari Simulasi A, 

Simulasi B dan Simulasi C, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi yang Sangat 

Sesuai untuk Wilayah Terbagun di Kota Serang berdasarkan Aspek Jalan, Sungai, 

Fisiografi dan Permukiman serta Aspek Penghambat adalah seluas 789,25 ha. 

Wilayah ini berada di dua kecamatan yakni di Kecamatan Kesemen dan Kecamatan 

Serang. (Lihat Peta 2) 

 

Gambar 2. Peta Wilayah Kesesuaian Terbagun di Kota Serang 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Wilayah Terbagun yang sangat sesuai di Kota Serang terdapat di Kecamatan 

Kesemen dan Kecamatan Serang dengan luas 789,25 ha yang dihasilkan dari model 

spasial dengan SMCA. Metode SMCA dapat memberikan alternatif dan juga model 

simulasi yang mampu memberikan keyakinan atas kesesuaian wilayah berdasarkan 

beberapa aspek. 

  

B. Rekomendasi 

SMCA dapat membantu semua stakeholder dalam melihat berbagai 

kemungkinan hasil perencanaan wilayah dengan simulasi spasial dan hasilnya bisa 

diuji kesesuaian wilayahnya. SMCA diperlukan karena manfaatnya memberikan 

kekuatan analisis spasial dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan 

wilayah. 
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INTISARI 

Dalam era globalisasi dan pasar terbuka, sejumlah relokasi dan 

internasionalisasi perusahaan terus terjadi dan berkembang. Relokasi perusahaan 

menggambarkan kasus terbaik pengambilan keputusan para pengusaha terkait 

dengan pilihan lokasi. Karena itulah dampak globaliasi terhadap relokasi perusahaan 

dan pembangunan wilayah penting untuk dikaji.  

Tulisan ini menekankan pada dua hal utama yaitu kajian teoretis geografi 

ekonomi terhadap globalisasi dan relokasi perusahaan dan dampaknya terhadap 

pembangunan wilayah. 

Kajian pertama yaitu kajian teoretis globalisasi dan relokasi perusahaan 

dalam studi geografi ekonomi. Relokasi perusahaan merupakan sumber pengetahuan 

terbaik untuk membangun teori-teori pilihan lokasi yang secara tradisional menjadi 

pertanyaan utama dalam bidang geografi ekonomi.  

Kajian kedua yatu tentang bagaimana globaliasi dan relokasi perusahaan 

berdampak bagi pembangunan wilayah dan sub-wilayah. Dalam kasus Indonesia, 

peranan wilayah dan sub-wilayah, dalam hal ini kabupaten dan kota, semakin nyata 

dan mendapatkan tempat sejak adanya UU tentang otonomi daerah pada tahun 1999 

dan efektif dijalankan sejak tahun 2001. Penerapan otonomi daerah memberikan 

peluang bagi daerah untuk memajukan daerahnya. Akibatnya persaingan tidak hanya 

terjadi di tingkat perusahaan, namun juga antar ruang yaitu wilayah satu akan 

bersaing dengan wilayah lainnya untuk menjadi lebih kuat dan berkembang.  

Tulisan ini menemukan bahwa daerah-daerah baru tidak mudah untuk 

berkompetasi. Temuan internasional menunjukkan bahwa seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi umumnya menjadi lebih terkonsentrasi, 

bukan sebaliknya. Konsentrasi ini bukan hanya dalam volume aktivitas ekonomi 

yang bertumbuh, tetapi generasinya semakin terpadatkan ke dalam area yang lebih 

sempit. Selain itu ditemukan pula bahwa daerah maju adalah daerah yang paling 

diuntungkan oleh pemadatan dan pertumbuhan ekonomi.  

 

Kata Kunci: Geografi Ekonomi, Globaliasi, Relokasi, Kompetisi, Pembangunan 

Wilayah 

 

PENDAHULUAN 

Dalam era globalisasi dan pasar terbuka, sejumlah relokasi dan 

internasionalisasi perusahaan terus terjadi dan berkembang (Knoben dan Oerlemans, 

2005; 2008; Biggiero, 2006). Perhatian tentang hal ini bukan hanya terletak pada 

relokasi perusahaan antar-wilayah dalam sebuah negara, tetapi juga relokasi 
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perusahaan antar-negara. Sejumlah studi memperkirakan adanya peningkatan jumlah 

perusahaan yang merelokasikan kegiatan usahanya ke negara lain yang lebih menarik 

(Ministry of Economic Affairs, 2005; Forte dan Brandão, 2008; Pellenbarg dan 

Wever, 2008).  

Terbukanya pasar dalam era globalisasi membuat perusahaan memiliki 

peluang lebih besar mendapatkan lokasi terbaik bagi usaha mereka. Mereka dapat 

melakukan perluasan usaha, mengurangi biaya produksi, mengembangkan pasar, dan 

pada akhirnya meningkatkan keuntungan. Perusahaan dapat dipindahkan dimana saja 

dan jika tidak bekerja dengan baik, perusahaan dapat dipindahkan ke tempat lain 

yang lebih menguntungkan. Dengan kata lain, seperti yang dinyatakan oleh Palmberg 

dan Pajarinen (2005) bahwa internasionalisasi perusahaan merupakan sebuah ciri 

yang melekat dari berlangsungnya globalisasi.  

Kecenderungan relokasi perusahaan menjadi bahan kajian yang menarik 

dalam studi geografi ekonomi untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang 

keputusan pemilihan lokasi dan relokasi yang mereka pilih (Pennings and 

Sleuwaegen, 2000). Kajian tentang ini menjadi lebih menarik karena dampak dari 

relokasi terhadap dinamika ketenagakerjaan, keuangan, dan keruangan di wilayah 

tujuan dan asal.  

Meskipun terdapat kecenderungan peningkatan literatur dan studi tentang 

keputusan lokasi yang terkait dengan unit produksi, namun studi tentang  relokasi 

perusahaan antar negara khususnya dari dan ke negara berkembang masih terbatas. 

Hal ini bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi, yang menunjukkan 

mobilitas perusahaan internasional meningkat dengan cepat.  Indikasi dari 

internasionalisasi perusahaan dapat dilihat dari tumbuhnya perusahaan multinasional 

dan meningkatnya investasi langsung asing (PMA). Jumlah perusahaan multinasional 

telah tumbuh secara eksponansial dalam  tiga dekade terakhir, yakni telah tumbuh 

dari 40.000 perusahaan induk dan 250.000 afiliasi asing pada tahun 1995 menjadi 

70.000 perusahaan induk dengan  690.000 afiliasi asing pada tahun 2004. Aliran 

masuk PMA di seluruh dunia telah meningkat dari 564.078 juta dolar pada tahun 

2003 menjadi 1.305.852 juta dolar pada tahun 2006. Dalam kasus Asia Tenggara, 

aliran masuk PMA telah meningkat dari 24.491 juta dollar pada tahun 2003 menjadi 

51.483 juta dolar pada tahun 2006 (UNCTAD, 2007).   
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Dampak relokasi perusahaan adalah kompeks baik bagi negara asal maupun 

negara tujuan dari perusahaan itu. Di negara-negara industri, relokasi perusahaan 

telah menjadi salah satu sumber ketakutan yang nyata,  selain adanya perubahan 

teknologi. Adanya pergeseran geografis dalam lokasi kegiatan ekonomi telah 

merubah prospek dan peluang kerja untuk banyak orang, tidak hanya bagi pekerja 

yang kurang berpendidikan dan tidak terampil, namun untuk banyak orang dari 

kelompok terdidik (Dicken, 2004).  

Bagi negara-negara berkembang, adanya relokasi perusahaan asing 

merupakan salah satu peluang penciptakan lapangan kerja. ADB (2005) 

memperkirakan bahwa Indonesia membutuhkan kesempatan kerja baru kurang lebih 

2-2,5 juta setiap tahunnya. Neumark, Zhang, dan Wall (2005) mencatat bahwa 

perubahan dalam angkatan kerja yang mampu terserap dalam lapangan kerja 

ditentukan oleh penciptaaan lapangan kerja dan perusakan lapangan kerja. 

Karakteristik demografis dari keberadaan usaha dan dinamika ketenagakerjaan 

menekankan bahwa perubahan ketenagakerjaan dalam ekonomi merupakan hasil dari 

enam faktor pengaruh: tiga faktor penciptaan pekerjaan (kelahiran, perluasan, dan 

migrasi masuk perusahaan) dan tiga faktor perusakan pekerjaan (kematian, kontraksi, 

dan migrasi keluar perusahaan).  

Kecenderungan global dan perkembangan yang ada di Indonesia 

sebagaimana digambarkan di atas, menjadikan tema globaliasi, relokasi perusahaan 

menarik untuk dikaji dalam geografi (ekonomi).  Selain itu, penelitian tentang 

relokasi perusahaan asing di Indonesia menarik karena beberapa alasan. Pertama, 

PMA merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan 

dengan sumber lain dan lebih menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan 

dengan aliran bantuan atau modal portofolio. Terjadinya PMA di suatu negara 

umumnya akan diikuti dengan perpindahan pengetahuan, teknologi, manajemen, dan 

risiko usaha relatif lebih kecil. Kedua, kemungkinan besar bank-bank asing akan 

tidak mudah untuk memberikan pinjaman baru yang berisiko dibandingkan sebelum 

krisis (Penayotou, 1998; Sarwedi, 2002; Sjoholm, 2002).  Ketiga, bagi Indonesia, 

pembangunan yang lebih mengandalkan hutang, telah terbukti telah menjadi 

persoalan dan beban saat ini dan mendatang.   
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Gambaran tentang kompleksitas persoalan yang terkait dengan relokasi 

tersebut, menimbulkan pertanyaan dan permasalahan yang menarik untuk dijawab 

lebih jauh, yakni bagaimana geografi ekonomi melihat bagaimana  kencenderung  

globaliasi terhadap pemilihan lokasi perusahaan; bagaimana perubahan sistem 

permintahan seperti yang terjadi di Indonesia memiliki dampak terhadap 

kecenderungan pilihan lokasi perusahaan dan pembangunan wilayah.  

Berdasarkan kepada latar belakang diatas, tulisan ini bertujuan untuk pertama 

memberikan kajian teoretis globalisasi dan relokasi perusahaan dalam studi geografi 

ekonomi. Kedua,  mengkaji bagaimana globaliasi dan relokasi perusahaan 

berdampak bagi pembangunan wilayah dan sub-wilayah.  Dalam kasus Indonesia, 

peranan sub-wilayah, dalam hal ini kabupaten dan kota, semakin nyata dan 

mendapatkan tempat sejak munculnya UU tentang otonomi daerah pada tahun 1999 

dan efektif dijalankan sejak tahun 2001. Penerapan otonomi daerah memberikan 

dampak dan peluang bagi daerah untuk memajukan daerahnya. Asumsinya, 

persaingan tidak hanya terjadi di tingkat perusahaan, namun juga persaingan antar 

ruang yaitu daerah akan bersaing dengan daerah lainnya menjadi lebih kuat dan 

berkembang.  

 

PEMBAHASAN 

A. Relokasi Perusahaan dan Geografi Ekonomi 

Relokasi perusahaan merupakan satu peristiwa (selain pertumbuhan, 

kematian, dan kelahiran perusahaan) yang dipelajari dalam studi demografi 

perusahaan, sebuah bidang penelitian yang merupakan domain dari geografi ekonomi 

(Mariotti, 2005). Dalam studi geografi ekonomi, relokasi perusahaan menarik untuk 

dikaji karena menggambarkan kasus terbaik pengambilkan keputusan pengusaha 

terkait dengan pilihan lokasi. Hal tersebut merupakan sumber pengetahuan terbaik 

untuk membangun teori-teori pilihan lokasi yang secara tradisional menjadi 

pertanyaan utama dalam bidang geografi ekonomi (Pellenbarg, 2005). 

Penelitian tentang relokasi perusahaan memiliki relevansi sosial terkait 

dengan perencanaan dan pembangunan wilayah. Pellenbarg (2005) mencatat bahwa 

relokasi perusahaan merupakan kasus ideal untuk memberikan gambaran kebijakan 

pembangunan ekonomi regional. Perpindahan fisik kegiatan usaha akan 
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memengaruhi distribusi geografis dari kegiatan ekonomi pada setiap titik waktu 

(Marrioti, 2005). Relokasi secara khusus sangat penting dilakukan dari sudut 

pandang keruangan karena implikasi relokasi terhadap pola keruangan kegiatan 

ekonomi dan memberikan indikasi dari perubahan daya saing dari sebuah wilayah 

ekonomi.   

Dalam studi geografi ekonomi, relokasi perusahaan menarik untuk dikaji 

karena menggambarkan kasus terbaik pengambilan keputusan pengusaha terkait 

dengan pilihan lokasi. Hal tersebut merupakan sumber pengetahuan terbaik untuk 

membangun teori-teori pilihan lokasi yang secara tradisional menjadi pertanyaan 

utama dalam bidang geografi ekonomi (Pellenbarg, 2005).  Meskipun penelitian 

tentang relokasi perusahaan telah dilakukan dengan berbagai pendekatan teoretis 

(Barbirch dan Hutberg, 2001; Beneria dan Santiago, 2001; Pellenbarg, Wissen, dan 

Dijk,2002: Owens dan Sarte, 2002; Brumer, Mariotti, dan Omrean, 2004; Mariotti, 

2005; De Bok dan Frank, 2005; Holguen-Veras, 2005; Quark, 2007; de Vries, 2008), 

tetapi dari berbagai penelitian tersebut belum banyak studi yang mengfokuskan 

tentang relokasi perusahaan dari satu ke negara ke negara lain terutama ke negara 

berkembang dalam situasi transisi politik dan perubahan sistem pemerintahan seperti 

Indonesia.  

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia  terkait dengan PMA masih 

terbatas pada arus PMA dan faktor-faktor yang memengaruhinya yang didasarkan 

pada data-data PMA dari BKPM, dan tidak mengfokuskan kepada analisis tentang 

keberadaan perusahaan asing di suatu wilayah (misalnya penelitiannya Hill, 1990; 

Sarwedi, 2002; Mudrajat, 2004). Kelemahan lain dari penelitian tersebut adalah 

umumnya penelitian tersebut hanya mambatasi pada satu waktu tertentu dan tidak 

melihat pola dan kecenderungan lokasi perusahaan asing yang ada.  

Analisis tentang pola dan kecenderungan lokasi perusahaan (asing) dengan 

mengaitkan dimensi waktu penting dilakukan terutama bagaimana mengaitkan 

dengan situasi pasca kolonialisme. Sejauh pengetahuan peneliti, hal ini belum pernah 

dilakukan. Analisis temporal ini juga penting terutama untuk melihat konsentrasi-

diskontrasi perusahaan asing yang ada di Indonesia, kajian yang belum pernah 

dilakukan.  
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Lecraw (1996) mencatat sejarah masuknya perusahaan asing ke Indonesia 

sudah berlangsung sejak lama, bahkan semenjak zaman kolonial.  Kebanyakan 

perusahaan asing tersebut di sektor sumber daya alam dan pertanian, meskipun 

perusahaan asing di sektor manufaktur juga ada, terutama terkait dengan industri 

rokok dan automotif. Masuknya perusahaan asing ke Indonesia sempat terhenti 

ketika merdeka sampai orde lama berakhir. Perubahan rezim pemerintahan pada 

tahun 1966, telah membuka peluang investasi asing sejak tahun 1967 yakni ketika 

pemerintah Indonesia menyetujui UU no 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal 

Asing. Walaupun kran inventasi sudah dibuka, namun investasi asing ke Indonesia 

relatif stagnan sampai pertengahan tahun 1980an karena regulasi yang ketat selama 

bom minyak (Osada, 1994).  

Perbaikan regulasi terhadap masuknya investasi asing dimulai tahun 1984 dan 

diikuti dengan perubahan paket kebijakan ekonomi. Deregulasi mencangkup bidang 

yang luas seperti kebijakan pekerja asing, penyederhanaan ijin pendirian usaha, 

perluasan kegiatan/sektor industri yang dapat diperbolehkan, mengganti sertifikat 

ekspor dengan sistem pengembalian bea masuk, dan penurunan biaya untuk akses 

bahan baku. Sejak itu,  investasi asing meningkat secara bertahap dan telah menjadi 

salah satu elemen penting bagi proses pembangunan ekonomi Indonesia (Hill, 1990; 

Ikhsan, 2006; Kuncoro, 2002, 2006; Tambunan, 2006).  

Tahun 1997 membawa Indonesia mengalami perubahan radikal, yakni 

semenjak krisis ekonomi dan terjadinya perubahan regim dari Orde Lama ke Era 

Reformasi (Bahri, Suryana, dan Erwidodo, 1998; Firdausy, 1998; Fane dan McLeod, 

2001).  Reformasi dan munculnya UU tentang otonomi politik dan keuangan akan 

secara jelas memberi keuntungan kepada sedikit provinsi yang memiliki sumberdaya 

alam yang kaya, utamanya Kalimantan Timur, Papau, Aceh, dan Riau. Jawa juga 

akan mendapatkan keuntungan terutama dari pendapatan pajak karena konsentrasi 

penduduk dan fasilitas yang ada di Jawa (85 % dari pendapatan pajak) dan Jakarta 

secara khusus (65 %) (Brejonegoro dan Asamuna, 2000). Di sisi lain, banyak 

terdapat provinsi dan kabupaten akan menghadapi pengurangan pendapatan dan 

menemui kesulitan dalam menjalankan peran baru yang didelegasikan kepada 

mereka. Salah satu alternatif modal pembangunan adalah dengan mendorong arus 

investasi masuk.  
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Di samping persoalan dalam perubahan kebijakan dalam negeri, Indonesia 

(nasional dan daerah) juga menghadapi tantangan dan persaingan baru dengan 

negara-negara lain dalam menarik investasi (Thomsen, 1999; Bappenas, 2002; 

Tambunan, 2006). Untuk merespons dinamika tersebut, pemerintah Indonesia telah 

membuat dan mendorong kebijakan untuk menarik invetasi melalui pemberian 

insentif khusus. Insentif khusus tersebut di antaranya adalah, tax holidays untuk 

perusahaan baru, kredit untuk investasi baru, khususnya keringanan pajak untuk 

impor barang modal dan juga memberikan zona khusus untuk perusahaan ekspor 

(Ikhsan, 2006). 

 

B. Teori-teori Relokasi Perusahaan 

Teori tentang relokasi perusahaan sendiri masing sangat jarang (Pallenbarg, 

2005; Marrioti, 2005). Secara umum, relokasi diperlakukan sebagai kasus khusus 

dari teori-teori lokasi yang sudah ada. Relokasi perusahaan berbeda dengan lokasi 

perusahaan karena secara eksplisit relokasi berarti mengganti satu lokasi dengan 

lokasi lain, atau dengan kata lain adanya perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. 

Proses relokasi mengambil dua tahap secara runtut, pertama keputusan untuk pindah 

dan kedua keputusan untuk memindahkan perusahaan ke lokasi lainnya (Pellenbarg, 

Wissen, dan Dijk, 2002; Marrioti, 2005). Perusahaan melakukan relokasi dengan 

berbagai bentuk, ada yang melakukan relokasi untuk memindahkan lokasi produksi, 

bagian dari rantai produksi, atau melakukan reorganisasi produk-produk usaha (de 

Vries, 2008). 

Relokasi perusahaan dapat dikategorikan dalam tiga skala keruangan, 

pertama relokasi intra-regional, relokasi inter-regional, dan relokasi internasional 

(Mariotti, 2005; de Vries, 2008). Relokasi intra-regional dapat digambarkan sebagai 

perpindahan dalam aglomerasi kekotaan. Relokasi inter-regional merupakan relokasi 

dari satu wilayah ke wilayah lain. Akhirnya, relokasi internasional dapat 

digambarkan sebagai penyesuaian lokasi kegiatan ekonomi dari satu negara ke 

negara lainnya. Ketiga skala relokasi tersebut dapat dapat digambarkan seperti 

terlihat pada tabel 1. 
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Tabel 1. Tipe relokasi menurut Marriori (2005) 

Tipe 

Skala Keruangan 

Intra-regional Inter-regional Internasional 

Relokasi intergral 

 
v v v 

Relokasi parsial atau –delokasisasi 

 
v v v 

Investasi langsung asing (PMA) 

Aliansi Strategi Internasional (ISA) 
  

v 

v 

Sumberl Marrioti (2005) 

 

Selain tiga skala keruangan, relokasi perusahaan dapat dilihat dari tipe 

relokasi yaitu terutama yang sifatnya intra-regional dan inter-regional adalah relokasi 

intergral dan parsial. Relokasi integral atau komplet adalah bentuk dari relokasi yang 

secara umum digunakan oleh perusahaan tunggal dan berskala lokal sebagai 

perusahaan yang ingin memindahkan lokasinya karena untuk lebih dekat dengan 

suplyer atau konsumen. Relokasi parsial umumnya ditemukan oleh perusahaan yang 

lebih besar yang ingin mengembangkan produk-produk mereka ke lokasi-lokasi 

khusus, karena adanya nilai lebih dari lokasi tersebut (Schemenner, 1980, Kemper 

dan Pallenbarg, 1997, Mariotti dan Pen, 2001; Marriotti, 2005).  

Relokasi internasional kegiatan ekonomi ke negara asing dapat dilakukan 

melalui investasi asing langsung dan melalui aliansi strategis internasional. Investasi 

asing langsung (PMA) merujuk kepada investasi yang dibuat oleh perusahaan di luar 

negara dari ekonomi investor (Linddert, 1991; BPM5 dalam UNCTAD, 2008). 

Sementara aliansi strategis internasional adalah perjanjian formal antar perusahaan 

lintas batas yang dicirikan oleh komitmen mitra untuk mencapai tujuan bersama, 

misalnya pemberian lisensi dan franchise (Palmberg dan Pajaringan, 2005). PMA 

berbeda  dengan aliansi strategis internasional karena PMA merupakan investasi riil 

dengan bentuk pendirian perusahaan, pembangunan pabrik, pembelian barang modal, 

tanah, bahan baku dan persediaan, dan investor terlibat langsung dalam manajemen 

perusahaan dan mengontrol modal tersebut (Hadi, 2004).  
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Berbagai literatur menunjukkan bahwa kekuatan utama terjadinya relokasi 

adalah ekspansi dan memenuhi kebutuhan yang lebih sesuai dan untuk menghemat 

biaya. Perusahaan akan memindahkan perusahaan karena adanya perbedaan biaya, 

misalnya upah, skala ekonomi, harga energi, dan faktor lainnya (Lioyd dan Dicken, 

1992; Pellenbarg, Wissen, Dijk 2002, Brouwer, Marrioti, Ommeren, 2004). 

Secara umum, studi relokasi perusahaan dilihat dengan empat teori yang 

secara umum digunakan oleh akademisi untuk menggambarkan relokasi perusahaan 

atau pembangunan ekonomi keruangan secara umum (tabel 2). Dari berbagai teori-

teori yang ada dan dikembangkan secara luas selama ini, nampaknya tidak ada yang 

memberikan penjelasan secara baik selain “grand theory” yang rumuskan oleh 

Pallenbarg. Pendekatan tersebut adalah pendekatan neoklasik, perilaku, institusional, 

dan evoluasioner (Pallenbarg, 2005 ;Mairotti, 2005). Beberapa pendekatan tersebut 

mengunakan teoeri lokasi klasik Von Thunen, Weber, Marshall, Christaller dan 

Losch seperti layanan terbaik yang berarti ketersediaan dan biaya yang murah atas 

lahan, transportasi, dan tenaga kerja. Beberapa lainnya pengelaborasi teori perilaku, 

dan teori setruktural tentang lokasi.  

 

Tabel 2. Ringkasan Teori Relokasi Perusahaan 

Kerangka 

Teori 

Konsep Kunci Asumsi-asumsi Metode dan 

Analisis 

Kritik 

Neo-klasik Situasi pasar 

(Faktor-faktor 

lokasi) 

Instrumen 

dibuat rasional 

Informasi penuh 

Makro, 

statistik, 

modeling 

Asumsi yang 

tidak 

realistik, 

fakus pada 

perhitungan, 

mengabaikan 

kekayaan 

geografis 

 

Perilaku/behavi

oral 

Informasi 

(faktor-faktor 

internal) 

Informasi yang 

terbatas, 

subyektivitas, 

pencari 

kepuasan, 

rasional 

prosedural 

Mikro, survei 

dan 

wawancara, 

deskripsi 

Terlalu 

bertolak 

belakang 

dengan neo-

klasik, terlalu 

deskiptif 
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Institutional Jaringan 

(Faktor-faktor 

ekternal) 

Kekuasaan dan 

struktur 

Studi kasus, 

data 

perusahaan, 

penjelasan 

interaksi 

perusahaan-

keruangan 

Relatif sulit 

dilakukan/di

kaji 

Evolusioner Inovasi dan 

Kompetisi 

Interaksi 

perusahaan dan 

lungkungan dan 

daya adaptasi 

perusahaan 

Mikro, studi 

kasus 

Sulit 

dilakukan 

karena data 

terbatas 

Sumber: diolah dari Mariotti, 2005 dengan sedikit modifikasi. 

 

C. Relokasi Perusahaan dan Pembangunan Wilayah 

Globalisasi menjadikan hambatan perdagangan semakin berkurang. Dengan 

dorongan WTO, IMF, dan World Bank  berbagai negara telah menghilangkan 

hambatan politis terhadap aliran investasi dalam berbagai bentuk. Tidak hanya 

perusahaan, tetapi juga negara, kota, wilayah, dan tempat akan bersaing jika mereka 

mengharapkan untuk menjadi lebih kuat. Dalam kasus Indonesia, persaingan antar 

ruang (dalam hal ini wilayah) akan terjadi jika dikaitkan untuk menarik invetasi 

masuk ke wilayahnya. Tahun 1997 membawa Indonesia mengalami perubahan 

radikal,  yakni semenjak krisis ekonomi dan terjadinya perubahan regim dari Orde 

Lama ke Era Reformasi (Bahri, Suryana, dan Erwidodo, 1998; Firdausy, 1998; Fane 

dan McLeod, 2001).  Salah satu akibat dari munculnya era reformasi adalah adanya 

perubahan pendekatan kebijakan pembangunan nasional dari yang bersifat 

sentralistik menjadi lebih bersifat desetralistik. Dua undang-undang (UU) telah 

diterbitkan pada tahun 1999 untuk meningkatkan otonomi politik dan keuangan di 

tingkat provinsi dan kabupaten dan dijalankan sejak tahun 2001.  Otonomi memberi 

peluang kepada daerah untuk melakukan pembangunan dan harapannya ketimpangan 

pembangunan yang sudah berjalan dapat berkurang.  

Reformasi dan munculnya UU tentang otonomi politik dan keuangan akan 

secara jelas memberi keuntungan kepada sedikit provinsi yang memiliki sumberdaya 

alam yang kaya, utamanya Kalimantan Timur, Papau, Aceh, dan Riau. Jawa juga 

akan mendapatkan keuntungan terutama dari pendapatan pajak karena konsentrasi 
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penduduk dan fasilitas yang ada di Jawa (85 % dari pendapatan pajak) dan Jakarta 

secara khusus (65 %) (Brejonegoro dan Asamuna, 2000). Di sisi lain, banyak 

provinsi dan kabupaten akan menghadapi pengurangan pendapatan dan menemui 

kesulitan dalam menjalankan peran baru yang didelegasikan kepada mereka. Salah 

satu alternatif modal pembangunan adalah dengan mendorong arus investasi masuk. 

Jika setiap daerah saling berlomba untuk menarik invetasi, maka disitulah akan 

terjadi kompetisi.  

 Shepperd (2003) mengutip pemikiran Michael Porter memberikan analogi 

wacana tentang persaingan antar ruang seperti hanya persaingan antar perusahaan. 

Ruang dapat menciptakan keunggulan komperatif, bahwa keungulan komperatif 

antar ruang adalah tidak sama dan pemerintah lokal dapat melakukan indetifikasi 

terkait dengan peluang terbaik, memilih cara yang sesuai untuk mempromosikan 

daerahnya dan membantu perusahaan secara efisien agar saling menguntungkan. Dia 

melihat bahwa kesempatan terbaik itu dapat dilihat dari wilayah yang mempu 

menciptakan kluster-kluster industri, yang mana kluster industri tersebut 

menggerakan ekonomi ekternal. Ahirnya Porter berargumen bahwa promosi dari 

keunggulan kompetitif dapat mencapai pembangunan yang diinginkan dari sebuah 

ruang.  

Tidak mudah bagi daerah-daerah baru untuk berkompetasi. Temuan 

international menunjukan bahwa siring dengan pertumbuhan ekonomi, aktivitas 

ekonomi umumnya menjadi lebih terkosentrasi, bukan sebaliknya (World bank, 

2009). Konsentrasi ini bukan hanya volume aktivitas ekonomi yang bertumbuh, 

tetapi generasinya semakin terpadatkan ke dalam area yang lebih sempit. Daerah 

maju adalah daerah yang paling diuntungkan oleh pemadatan dan pertumbuhan 

ekonomi.  

 

PENUTUP 

Tidak dapat diabaikan bahwa globalilasi membawa tantangan baru bagi 

geograf dalam menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan internasionaliasi 

perusahaan dan pembangunan wilayah. Perusaahaan akan lebih mudah perpindah 

dan mencari lokasi industry yang menarik bagi usaha mereka. Otonomi daerah 

member peluang bagi daerah untuk tumbuh melalui penarikan investasi (asing). 
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Otonomi daerah diharapkan akan dapat membawa keadilan dan pemerataan, namun 

jika tidak ditangani dengan baik malah akan semakin menimbulkan ketidakadilan 

ekonomi melalui konsetrasi kekayaan ekonomi di wilayah-wilayah tertentu.  

Tantangan bagi yang mendalami geografi ekonomi adalah mengamati proses 

dan kecenderungan otonomi daerah dan dampaknya terhadap kosentrasi-dekosnetrasi 

ekonomi dan pembangunan wilayah. Meskipun tidak dapat diabaikan juga bahwa 

dalam kondisi tertentu pertumbuhan ekonomi dimungkinkan untuk meloncat ke 

kawasan ekonomi yang sepenuhnya baru (Shatz dan Venables dalam World Bank, 

2009).  Model lombatan katak dapat mungkin terjadi dipengaruhi oleh bebarapa 

faktor diantarnya besarnya pasar, biaya perdangan dan transaksi, kepemilikan modal 

sumberdaya manusia dan fisik lain, dan persaingan dari pertumbuhan potensial lain.  
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PANGAN UNTUK PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI  

DI KABUPATEN GRESIK 

 
Sukma Perdana Prasetya dan Dini Atikawati 

Universitas Negeri Surabaya 

 

 

INTISARI 

        Kabupaten Gresik sebagai salah satu kabupaten di Indonesia mempunyai 

potensi dalam sektor pertanian terutama tanaman pangan. Akan tetapi potensi ini 

belum dimanfaatkan dengan optimal. Salah  satu upaya yang dapat dilakukan yaitu 

dengan pengembangan agroindustri di Kabupaten Gresik. Tujuannya adalah untuk 

mengetahui tipologi wilayah pertanian subsektor tanaman pangan berdasarkan 

komoditas unggulannya dan kecamatan-kecamatan yang dapat dikembangkan 

sebagai kecamatan potensial pengembangan agroindustri di Kabupaten Gresik. 

Analisis  data yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ) sehingga dapat 

diketahui komoditas unggulan tiap-tiap kecamatan dan analisis overlay dan query 

sehingga diketahui wilayah-wilayah yang dapat dikembangkan menjadi wilayah 

potensial pengembangan agroindustri. Kecamatan-kecamatan yang dapat 

dikembangkan sebagai kecamatan potensial pengembangan agroindustri di 

Kabupaten Gresik yaitu kecamatan Wringinanom, Driyorejo, Kedamean, Menganti, 

Benjeng, Kebomas, Manyar, Sidayu dan Ujungpangkah 

 

Kata Kunci: Pertanian, Agroindustri, Gresik 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Gresik yang terkenal dengan sektor industri, di sektor 

pertaniannya merupakan penyumbang PDRB terbesar ketiga yaitu sebesar 9,90% 

(BPS Gresik, 2009). Sektor pertanian merupakan sektor yang penting karena dari 

sektor ini dihasilkan berbagai macam pangan yang sangat dibutuhkan oleh manusia 

untuk kebutuhan hidupnya. Dari berbagai subsektor pertanian yang ada yaitu 

tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan, diketahui bahwa 

subsektor tanaman pangan merupakan subsektor penyumbang PDRB terbesar di 

sektor pertanian Kabupaten Gresik. 

      

Tabel 1. Sumbangan   Sektor   Pertanian   Dalam   Produk  Domestik 
Regional   Bruto  Atas   Dasar   Harga   Berlaku  Kabupaten Gresik Tahun 2007 

No Subsektor 2005 2006 2007 
1. 

2. 

Tanaman pangan 

Perikanan Peternakan 

4,19 

3,92 

4,40 

4,25 

4,22 

3,99 
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3. 

4. 

5. 

Perkebunan 

Kehutanan 

1,52 

0,11 

- 

1,63 

0,12 

- 

1,58 

0,12 

- 

Jumlah 9,75 10,40 9,90 

Sumber : Gresik Dalam Angka, 2009 

 

Dari tabel 1 diketahui bahwa dari tahun ke tahun subsektor tanaman pangan 

merupakan penyumbang tertinggi di sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan 

bahwa Kabupaten Gresik mempunyai potensi dalam pertanian subsektor tanaman 

pangan. Yang nantinya akan menjadi bahan baku untuk pengembangan agroindustri 

khususnya tanaman pangan. 

Potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Gresik ini belum dimanfaatkan 

dengan optimal. Dengan adanya penggunaan lahan yang luas untuk pertanian 

seharusnya diikuti dengan agroindustri dalam jumlah besar pula, karena di 

Kabupaten Gresik lahan yang belum terbangun masih cukup luas yaitu sebesar 24,2 

% dari seluruh luas Kabupaten Gresik (Bappelitbangda, 2010 : IV-6).  

Dari 43 agroindustri yang terdapat di Kabupaten Gresik, hanya 12 

agroindustri yang merupakan agroindustri tanaman pangan. Sehingga pengembangan 

agroindustri ini perlu dilakukan. Dengan adanya agroindustri, maka akan 

memberikan nilai tambah dan nilai tukar terhadap hasil pertanian. Hasil pertanian 

yang tadinya langsung dijual ke pasar, harus diolah terlebih dahulu untuk 

menghasilkan berbagai produk makanan seperti rendang ubi, kedelai bubuk instan, 

karang emas, dodol ubi jalar, keripik ubi jalar, keripik singkong, kecap, kacang 

garing, roti tawar, mie, dodol jagung, tepung maizena, emping jagung, soun, kacang 

hijau bubuk, popcorn, jenang kacang hijau, tepung kedelai, keripik jagung, susu 

kedelai bubuk, tepung ubi jalar, tepung terigu, tepung tapioka, tahu, tempe, tepung 

beras, kwetiau, bihun, selai kacang, keripik jagung dan masih banyak lagi.  

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dilakukan pemetaan komoditi sesuai 

potensi wilayah untuk mengetahui sentra-sentra komoditi unggulan. Dengan begitu 

dapat dikembangkan agrondustri sesuai dengan komoditi unggulan yang ada.  

 

PEMBAHASAN 

A. Tipologi Wilayah Pertanian Subsektor Tanaman Pangan 

Berdasarkan Hasil perhitungan LQ menghasilkan tabel data sebagai berikut. 
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Tabel  2.  Nilai   LQ   Sektor   Pertanian  Tanaman  Pangan 

Per Kecamatan di Kabupaten Gresik Tahun 2010 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, 2010 (diolah) 

 

Keterangan :    +   =  komoditas unggulan 

                       -    =   komoditas non unggulan 

 

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa kecamatan-kecamatan di Kabupaten 

Gresik mempunyai komoditi unggulan yang berbeda kecuali untuk Kecamatan 

Gresik karena di sana tidak terdapat lahan pertanian. Tipologi wilayah pertanian di 

Kabupaten Gresik didominasi oleh padi, jagung dan kacang tanah.  

 

No Kecamatan Nilai LQ Kesimpulan Komoditi 

Unggulan 
Padi 

Ja-

gung 

Ke-

delai 

Kacang 

Tanah 

Kacang                                               

Hijau 

Ubi  

Kayu 

Ubi  

Jalar 
Padi 

Ja-

gung 

Kede-

lai 

Kacang 

Tanah 

Kacang  

Hijau 

Ubi  

Kayu 

Ubi 

Jalar 

1 Wringi-

nanom 

0.68 2.38 0.41 0.56 0 0.16 0 - + - - - - - Jagung 

2 Driyorejo 0.8 1.56 0.34 0.96 2.44 0.96 3.81 - + - - + - + Jagung, 

Kacang Hijau, 

Ubi Jalar 

3 Kedamean 0.98 0.79 2.82 0.57 4.6 0.7 6.16 - - + - + - + Kedelai, 

Kacang Hijau, 

Ubi Jalar 

4 Menganti 0.68 2.22 2.9 0.52 2.02 0.04 1.67 - + + - + - + Jagung, 

Kedelai,     K. 

Hijau, Ubi 

jalar 

5 Cerme 1.27 0.37 0 0.07 0.24 0.18 0.15 + - - - - - - Padi 

6 Benjeng 1.32 0.26 0.05 0.04 0.37 0 0 + - - - - - - Padi 

7 Balong-

panggang 

1.33 0.16 1.52 0 0 0 0 + - + - - - - Padi, Kedelai 

8 Duduk-

sampeyan 

1.39 0 0.15 0 0 0 0 + - - - - - - Padi 

9 Kebomas 1.31 0.18 0.92 2.05 0.16 0 0 + - - + - - - Padi, Kacang 

Tanah 

10 Gresik 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 

11 Manyar 1.32 0.02 0 0.23 0.53 0.98 0 + - - - - - - Padi 

12 Bungah 0.94 0.44 1.06 2.57 1.9 4.2 0 - - + + + + - Kedelai, K. 

Tanah, K. 

Hijau, Ubi 

Kayu 

13 Sidayu 0.61 0.86 0.48 1.06 0.02 8.11 0 - - - + - + - K.Tanah, Ubi 

Kayu 

14 Dukun 1.03 1.06 0.51 1.98 0.59 0.35 0.03 + + - + - - - Padi, Jagung, 

Kacang Tanah 

15 Panceng 0.35 2.44 0.23 3.46 0 4.59 0 - + - + - + - Jagung, 

Kacang 

Tanah, Ubi 

Kayu 

16 Ujung-

pangkah 

0.65 2.11 0 10.58 0 0 0 - + - + - - - Jagung, K. 

Tanah 
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B. Pengembangan Agroindustri 

  Wilayah kecamatan yang dapat dikembangkan untuk agroindustri yaitu 

wilayah yang didukung oleh hasil produksi komoditas tanaman pangan yang tinggi 

(komoditas unggulan dengan nilai LQ >1) dan didukung oleh faktor-faktor pendirian 

agroindustri yang meliputi aksesibilitas yang diukur dengan kerapatan jaringan jalan, 

sumber daya tenaga yang diukur dengan listrik dan BBM, tenaga kerja yang diukur 

dengan kepadatan penduduk angkatan kerja dan tingkat konsumsi masyarakat akan 

tanaman pangan. Agroindustri yang dimaksud disini adalah agroindustri tanaman 

pangan yaitu industri yang mengolah hasil pertanian tanaman pangan yang meliputi 

padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. 
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Keterangan :  

             =  Overlay (tumpang tindih) 

TPKJ =  Hasil overlay peta Tipologi Wilayah Pertanian dan peta   

Kerapatan Jalan 

TPKJST =  Hasil overlay TPKJ dan peta Sumber Tenaga 

TPKJSTTK  =  Hasil overlay TPKJST dan peta Tenaga Kerja 

TPKJSTTKK =  Hasil overlay TPKJSTTK dan peta Konsumsi 

TPKJABSTAPJPTKKA   =  Hasil overlay TPKJSTTKK dan peta Administrasi 

 

Hasil overlay antara peta tipologi wilayah pertanian subsektor tanaman 

pangan, kerapatan jaringan jalan, sumber daya tenaga, pasokan tenaga kerja dan 

tingkat konsumsi masyarakat menghasilkan peta kecamatan potensial pengembangan 

agroindustri di Kabupaten Gresik. Kesesuaian antara tipologi wilayah pertanian 

subsektor tanaman pangan dengan faktor-faktor pendirian agroindustri di Kabupaten 

Gresik dapat dilihat pada tabel 3. 

Produksi Pertanian 

Analisis LQ 
Peta RBI skala 1 : 25000 

TPKJABSTAPJPTKKA 

TPKJSTTK 

Tipologi Wil. Pertanian Kerapatan Jalan 

TPKJ 

TPKJST 

Sumber 

Tenaga 

Tenaga Kerja 

Konsumsi 

TPKJSTTKK 

Query 

Peta Kecamatan Prioritas 

Pengembangan Agroindustri 

Peta Adm. 
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Tabel 3. Kesesuaian  antara  Tipologi  Wilayah  Pertanian dan Faktor 

Pendirian Agroindustri di Kabupaten Gresik Tahun 2010 
No Kecamatan Tipologi 

Wilayah 

Pertanian 

Faktor Pendirian Agroindustri Potensial 

Agro-

industri 
Kera-

patan 

Jar.Jalan 

SD 

Tenaga 

Ang-

katan 

Kerja 

Tingkat 

Kon-

sumsi 

1 Wringinanom 2 - - - √ III 

2 Driyorejo 2,5,7 √ - - √ II 

3 Kedamean 3,5,7 √ √ - - II 

4 Menganti 2,3,5,7 - - - - IV 

5 Cerme 1 - - - - IV 

6 Benjeng 1 √ - - - III 

7 Balongpanggang 1,3 - - - √ III 

8 Duduksampeyan 1 - - - - IV 

9 Kebomas 1,4 √ √ √ √ I 

10 Gresik - √ √ √ √ IV 

11 Manyar 1 - √ - √ II 

12 Bungah 3,4,5,6 - √ - - III 

13 Sidayu 4,6 - √ - - III 

14 Dukun 1,2,4 - - - - IV 

15 Panceng 2,4,6 √ √ - - II 

16 Ujungpangkah 2,4 - - - - IV 

Sumber : Dinas Pertanian, Bappelitbangda, 2010 (diolah) 

Keterangan :     

1 = padi 2 = jagung 3 = kedelai  4 = kacang tanah 

5 = kacang hijau 6 = ubi kayu 7 = ubi jalar  √ = kategori tinggi 

  

        Dari tabel 3 diketahui bahwa kecamatan potensial agroindustri I yaitu 

Kebomas. Kecamatan potensial II yaitu Panceng, Manyar, Kedamean dan Driyorejo. 

Kecamatan potensial III yaitu Sidayu, Bungah, Benjeng, Balongpanggang dan 

Wringinanom. Sedangkan kecamatan potensial IV yaitu Ujungpangkah, Dukun, 

Duduksampeyan, Cerme, Menganti dan Gresik. 
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Kecamatan-kecamatan yang dapat dikembangkan sebagai kecamatan 

potensial pengembangan agroindustri di Kabupaten Gresik yaitu : 

a. Kecamatan Wringinanom untuk pengembangan agroindustri jagung 

b. Kecamatan Driyorejo untuk pengembangan agroindustri jagung dan kacang hijau 

c. Kecamatan Kedamean untuk pengembangan agroindustri kedelai dan kacang 

hijau 

d. Kecamatan Menganti untuk pengembangan agroindustri jagung, kedelai dan 

kacang hijau 

e. Kecamatan Benjeng untuk pengembangan agroindustri padi 

f. Kecamatan Kebomas untuk pengembangan agroindustri padi dan kacang tanah 

g. Kecamatan Manyar untuk pengembangan agroindustri padi 

h. Kecamatan Sidayu untuk pengembangan agroindustri kacang tanah dan ubi kayu 

i. Kecamatan Ujungpangkah untuk pengembangan agroindustri jagung dan kacang 

tanah. 

 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Tipologi wilayah pertanian subsektor tanaman pangan berdasarkan komoditas 

unggulannya di Kabupaten Gresik didominasi padi, jagung dan kacang tanah. 

Tipologi wilayah pertanian padi terdapat di Kecamatan Dukun, Duduksampeyan, 

Manyar, Kebomas, Cerme, Benjeng, Balongpanggang. Tipologi wilayah pertanian 

jagung terdapat di Kecamatan Dukun, Panceng, Ujungpangkah, Menganti, 

Wringinanom dan Driyorejo. Tipologi wilayah pertanian kacang tanah terdapat di 

Kecamatan Dukun, Panceng, Ujungpangkah, Sidayu, Bungah dan Kebomas. 

2. Kecamatan-kecamatan yang dapat dikembangkan sebagai kecamatan potensial 

pengembangan agroindustri di Kabupaten Gresik yaitu kecamatan Wringinanom, 

Driyorejo, Kedamean, Menganti, Benjeng, Kebomas, Manyar, Sidayu dan 

Ujungpangkah. 

 

B. Saran  

1. Dengan diketahuinya tipologi wilayah pertanian setiap kecamatan di Kabupaten 

Gresik, maka perlu adanya sosialisasi dari pemerintah yang bersangkutan agar 
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tiap kecamatan mengetahui tipologi wilayah pertaniannya masing-masing 

sehingga dapat berkembang sesuai dengan tipologi wilayah pertanian yang 

dimilikinya. 

2. Hasil Kajian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan keputusan 

pembangunan oleh pemerintah di Kabupaten Gresik untuk mengembangkan 

agroindustri tanaman pangan sesuai dengan potensi wilayah. 
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SILVOFARMING: MODEL SPASIAL TATA HUTAN ERGONOMIS  

UNTUK MEMBANGUN HUTAN KAWASAN MURIA (HKM) 

 
Eva Banowati 

Staf Pengajar Jurusan Geografi FIS - Unnes 

evabanowati@yahoo.co.id 

 

 

INTISARI 

 Beberapa faktor penyebab kerusakan hutan produksi di Kawasan Muria 

administrasi Kabupaten Pati -Jawa Tengah ialah tingginya penjarahan hutan, tidak 

terakomodir kepentingan masyarakat setempat, kelambanan pengelola dalam 

penanganan baik penindakan pelaku penjarahan maupun penanaman kembali. 

Inventarisasi KPH Pati tahun 2003 terdata luas kerusakan mencapai  20.421,5 Ha 

atau lebih dari 97%. Kondisi tersebut memberi peluang kepada masyarakat 

pesanggem untuk menjadikannya sebagai lahan pertanian, dalam istilah lokal disebut 

borgan. Tujuan penelitian untuk menemukan model tata hutan di Hutan Kawasan 

Muria (HKM). Sampel area dan sampel responden ditetapkan dengan metode acak. 

Digunakan Analisis Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan Kebutuhan Fisik Minimum 

(KFM) berasal dari bertani di borgan. Kebermaknaan hasil analisis dilakukan dengan 

wawancara mendalam (indept-interview), observasi lapangan, dan FGD. Out come 

Model Spasial Silvofarming (MSS) sebagai tata hutan ergonomis. 

 

Kata Kunci: Borgan, Ergonomis, Pesanggem, Model Spasial Silvofarming 

 

PENDAHULUAN 

Memanfaatkan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenarasi dari apa 

yang di ambil dari hutan, hal ini merupakan cerminan dalam menjaga kelestaraian 

lingkungan. Prinsip ergonomis adaptif terhadap alam lingkungan lokal dan bersifat 

berkelanjutan, namun dalam program dan praktek pembangunan hutan seringkali 

prinsip ergonomis tidak dipertimbangkan karena dianggap sepele dan kurang 

memenuhi laju tuntutan kemajuan jaman. Sebagai akibatnya, banyak aspek dari 

ergonomis mengalami kepunahan. Hal ini dianggap wajar karena sebagai akibat 

lanjut dari pembangunan yang dijalankan selama ini lebih bersifat top down yang 

berasal dari luar komunitas sasarannya bahkan terbukti tidak selalu tepat, serta 

mengakibatkan kerusakan lingkungan. 

Konseptual dalam tata hutan merupakan kegiatan pengelolaan hutan yang 

menyangkut pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan 

potensi yang terkandung di dalamnya; tata hutan bertujuan untuk memperoleh 

manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari (Direktorat Jenderal 

mailto:evabanowati@yahoo.co.id
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Penataan Ruang, 2009). Teori Thunen melandasi kajian dalam memanfaatkan lahan 

sesuai kepentingan dan jamannya. Masing-masing jenis kegiatan/produksi memiliki 

permintaan atas tanah berupa kurve tak acuh (indifference curve) yang 

menggambarkan hubungan antara kelestarian tanaman pertanian (ekonomis) dengan 

kelestarian tegakan (ekonomis-ekologis). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar 

ergonomi yakni manusia menyesuaikan dengan alam, pekerjaan yang digelutinya 

dapat memelihara harkat dan harga dirinya sebagai manusia sehingga bersifat 

manusiawi yang terkandung pengertian adanya keberlanjutan.  

Pola penggunaan tanah digambarkan sebagai diagram cicin (Gambar 1), 

digunakan sebagai dasar untuk membangun model Tata Hutan Berkelanjutan di 

Hutan Kawasan Muria (HKM).  

 

Sumber: Bradford and Kent, 1982 

Gambar 1. Diagram Cincin Von Thunen 
 

Model Spasial Silvofarming (MSS) dibangun dengan diilhami oleh diagram cincin 

Von Thunen pada isolated state yang didasarkan pada asumsi: 

1. pelaku utama pengelolaan atau pembangun sumber daya hutan adalah petani 

pesanggem (farmer), 

2. asset utama pesanggem ialah lahan pertanian dalam luasan memadai (0,25 hektar), 

3. pesanggem ingin mencukupi KFM berkaitan dengan itu mereka membutuhkan 

hasil pendapatan harian. 

4. KHL, dari tanaman musiman dan sharing sumber daya hutan lainnya, 

5. Model Spasial silvofarming dapat efektif bila struktur pemanfaatan lahan 

didasarkan pada temuan peneliti. 
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Berdasarkan serangkaian kegiatan penelitian yang telah dilakukan di HKM 

dapat ditemukan Model Spasial Silvofarming (MSS) di lahan borgan untuk 

menghasilkan pembangunan sumber daya hutan yang sesuai dengan potensi wilayah 

dan variasi keruangan yang mengarah pada keseimbangan antara sustainable 

economic dan sustainable ecologic. MSS pada dasarnya merupakan tumpangsari 

sepanjang daur. Sebagai pusat kegiatan adalah sejumlah tegakan (market gardening 

and milk production) dikombinasikan kebijakan Pemanfaatan Lahan Di-bawah 

Tegakan (PLDT) Kencur (Kaempferia galanga) untuk wanafarma. Lingkaran ke dua 

untuk tanaman perkebunan jenis perdu penghasil kayu bakar (firewood and lumber 

production), lingkaran sebagai areal pertanian yang menghasilkan pendapatan layak 

dan mencukupi kebutuhan pakan ternak (crop farming, fallow and pasture), tanaman 

tepi kapuk randu untuk sharing musiman.  

Bila ditelaah lebih lanjut mampu menguatkan untuk keajegan mata 

pencaharian dan pendapatan berpotensi membuat orang berperilaku positif. 

Berdasarkan Tabel 1, (Struktur Pemanfaatan Lahan Model PHBM) pada lahan 

borgan berluasan 0,25 hektar hanya mampu menghasilkan pendapatan optimal 

sebesar Rp. 4.000.000,00 nominal yang amat kecil, itupun hanya mereka dapatkan 

selama 2 (dua) tahun sesuai kontrak kerjasama dengan Perhutani. Bila dikaitkan 

dengan daur 10 tahun pada tegakan Akasia (Acacia), Mindi (Melia azedarach) daur 

20 tahun, maupun dengan tegakan Jati (Tectona Grandis) berdaur lebih dari 40 

tahun, apa yang didapat pesanggem semakin tidak berarti. Sebagai gambaran kaitan 

antara daur tegakan di HKM dan pendapatan maksimal disajikan pada Tabel 1 di 

bawah ini. 

 

Tabel 1. Kontribusi dari Sistem Pengelolaan 

No Tegakan Daur  

(tahun) 

Analisis  

(%) 

Kontribusi  

Tahunan (%) 

Pendapatan per 

bulan (RP) 

1 Akasia  10 2/ 10 x 100 = 20 2  1.000.000,00 

2 Mindi 20 2/ 20 x 100 = 10 0,5 250.000,00 

3 Jati 40 2/ 40 x 100 = 5 0,125 125.000,00 

Sumber: Analisi Data Primer, 2011 

Pendapatan pesanggem yang amat kecil tersebut tidak bersifat ergonomis 

karena hasil bertani di lahan borgan tidak cukup untuk membiayai segala kebutuhan 

hidupnya, yaitu memperoleh bahan makanan, sandang dan perumahan. Pengaruh 
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pendapatan pesanggem terhadap pembangunan sumber daya hutan Kawasan Muria. 

Pesanggem yang termasuk kelompok berpendapatan tinggi dan dalam kriteria 

mampu mencukupi kebutuhan hidup layak (KHL) sejumlah 43 KK (12,46%), 

kelompok yang mampu mencapai KHL diperoleh informasi bahwa hasil tersebut 

mereka dapatkan karena mereka melakukan pemupukan pada tanaman ketela, selain 

itu mereka menjualnya tidak dengan ijon.  

 

Tabel 2. Perhitungan Rancangan Model Spasial Silvofarming 

Orientasi Produk Kayu (Tegakan) 

Waktu Umur Tegakan ∑ Tegakan / 1 hektar 
 

T0. 
0 tahun 100m X 100m = 10.000m

2
. 

Jumlah tegakan (100/2) X (100/2) = 2500  

T1. 10 tahun (100/4) X (100/2) = 1250 

T2. 20 tahun (100/4) X (100/4) = 625 

T3. 30 tahun (100/6) X (100/4) = 425 

T4. 40 tahun (100/8) X (100/6) = 209 

Jumlah tegakan pada T4 luas 6,3 ha.,  6,3 X 209 = 1317 pohon. 

 

Temuan ini dilengkapi dengan hasil wawancara kepada pesanggem dikatakan 

oleh mereka bahwa bekerja di borgan bukan pekerjaan utama. Keluarga pesanggem 

yang mampu mencukupi mencukupi kebutuhan hidup tambahan (KHT) 19 KK atau 

hanya (5,5%). Tingginya pendapatan dari borgan berpengaruh terhadap semakin 

rendah tegakan yang hidup. 

Orientasi kegiatan adalah sejumlah tegakan (log production) dikombinasikan 

kebijakan PLDT bersifat ramah lingkungan salah satunya adalah Kencur 

(wanafarma). Artinya pada kontrak kerjasama, pada zone ini hanya dapat ditanami 

dengan tanaman rimpang. Pada kenyataannya tanaman yang bernaungan 

mendapatkan hasil yang lebih kecil. 

 
Tabel 3. Produksi Tanaman Pertanian Tanpa Naungan 

Jenis Tanaman Mixed Cropping Tanpa Naungan
 **)

 

Ketela Pohon
*)

 38-40 Kw/ 0,25/ha 49, 185 kw/ 0, 25 ha. 

Kacang Tanah  256 kg/ 0,25 ha 286,25 kg/ 0, 25 ha. 

Padi  1.160/kg/0.25 ha 1.210,75 kg/ 0,25 ha. 

Jagung   100 kg/ 0,25 ha. 1.600 kg/ 0,25 ha. 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2009 

Keterangan: 
*)  

Kecamatan Cluwak 
**) 

Sebagai pembanding BPS Kabupaten Pati, Tahun 2009 
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Orientasi tanaman perkebunan jenis perdu penghasil kayu bakar (firewood 

and lumber production), untuk mencukupi kebutuhan kayu bakar dan buah. 

Selanjutnya terluar adalah orientasi pertanian yang menghasilkan pendapatan layak 

dan mencukupi kebutuhan pakan ternak (crop farming, fallow and pasture). 

 

PEMBAHASAN  

A. Silvofarming Untuk Tata Hutan Ergonomis Di Hkm 

MSS tidak bertentangan dengan program PHBM maupun kebijakan PLDT 

untuk itulah perlu aplikasikan dalam pembangunan hutan produksi yang kini rusak 

agar mampu menghasilkan sumber daya hutan optimal sesuai variasai keruangannya. 

Tata hutan merupakan suatu tindakan kebijakan dengan mempertimbangkan keadaan 

wilayah terkait dengan kondisi fisik, biofisik, maupun kondisi sosial-ekonomi 

wilayah bersangkutan. Model Spasial Silvofarming merupakan sumbangan dalam 

tindakan ini adalah:  

1. penentuan lokasi kemitraan 

2. penetapan fungsi suatu kawasan hutan 

3. serta teknik silvikultur yang diterapkan.  

Pertimbangan ketiga faktor pengelolaan tersebut harus berorientasi untuk 

melestarikan sumber daya hutan karena menyangkut produk utama hutan produksi 

kayu dan produk sampingan (non kayu) untuk mengakomodir kepentingan 

masyarakat setempat sebagai salah satu stakeholder (baik sebagai konsumen, mau 

pun sebagai faktor produksi).  

Jarak tanam antara tegakan dan tanaman pertanian diatur masing-masing 

sesuai dengan daur setiap tegakan. Model pola tanam secara grafis seperti 

disimulasikan pada masing-masing petak perlu disepakai oleh para pemangku 

kepentingan atas kesadaran dengan jiwa saling berbagi. Pengelolaan hutan yang 

terkemas dalam program pembangunan mampu mengatasi permasalahan yang visible 

seperti tanah hutan, lahan hutan, dan hasil hutan maupun yang dapat mengungkap 

permasalahan unvisible berupa kearifan masyarakat yang diformulasikan dalam 

model pengeloalan berbasis masyarakat. Perwujudan pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development), melalui tahapan yang memperhatikan sistem biologis 

alam dan kemampuan masyarakat setempat yang berakar pada pemikiran untuk 
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mengintegrasikan ekonomi dan ekologi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat 

ini tujuannya lebih meningkatkan fungsi individu pesanggem di suatu petak atau 

lahan brogan yang dikuasainya untuk mewujudkan dalam rangka hidup lebih 

bermakna dan bergunan bagi dirinya dan keluarganya di lingkungan totalnya.  

MSS terbentuk dari kondisi obyektif HKM yang merupakan interrelasi unsur 

biofisik hutan (A), pemanfaatan lahan untuk pertanian (B), dan ergonomis 

pesanggem (C). Sesuai variasi keruangannya atau secara makro di HKM untuk 

tujuan ganda yang menghasilkan produk beragam -- pemaduan antara kehutanan 

penghasil kayu, perkebunan penghasil kayu bahan maupun non kayu, dan pertanian 

penghasil bahan pangan. Artinya MSS merupakan penerapan metode manajemen 

keanekaragaman hayati pada petak hutan atau beragam pilihan aturan silvikultur 

spesifik lokasi baik dari faktor fisik maupun masyarakatnya yang mengedepankan 

prinsip ergonomis.  

Dengan demikian dalam satu kawasan (HKM) dapat diberlakukan model 

yang berbeda. Pada penelitian ini perbedaan penerapan MSS berkaitan dengan 

kondisi kelerengan dan umur tegakan. Pemberlakuan atau uji coba (pilot project) 

dapat dilakukan pada lahan hutan yang masih gundul di HKM seluas 3.300,4 hektar 

dan yang di lokasi saple area seluas 442,6 hektar sehingga In put ataupun 

pertimbangan yang digunakan untuk tata hutan adalah kondisi biofisik (jenis tegakan, 

umur tegakan, jenis tanaman pertanian), struktur pemanfaatan lahan, serta pola 

tanaman yang dijalankan, sehingga kesemuanya melahirkan kearifan loakl 

masyarakat (pesanggem) dalam menata hutan ergonomis. Kegiatan yang berbasis 

lahan dikaji dalam penelitian ini adalah lahan sebagai hutan yang merupakan tempat 

hidup pohon (stand) dan lahan hutan sebagai borgan (lahan pertanian). Keduanya 

pada ranah kebutuhan (need), keinginan (want), mapun emosinya yang merupakan 

kebutuhan tersier yang bersumber pada diri manusia sebagai mahlkuk pemikir dan 

bermoral.  

Berdasarkan pemaparan temuan lapangan di atas mengenai pola dan sebaran 

tanaman kehutanan. Kesiapan masyarakat dalam mempertahankan fungsi hutan 

sebagai penghasil produk kayu dan non kayu dalam upaya mempertahankan hutan 

sebagai recharge area dan sumber penghidupan. Dapatlah dirancang model pola 

tanam pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Model Pola Tanam Sesuai Karakteristik Petak 

Tegakan Pola Tanam 

Deskripsi Grafis 

   

 

 

 

 

 

Jati 

 

 Penetapan Luasan borgan minimal dan 

maksimal tiap pesanggem 

 Pada Tegakan muda, jarak tanam sesuai 

kesepakatan  1 meter antara tanaman pokok 

dan tanaman penyela atau PLDT.  

 Target Minimal Tegakan Kurun waktu 

tertentu sesuai daur. 

 Jenis tanaman pertanian yang sesuai dengan 

sifat jati yang meranggas pada musim 

kemarau maka dipilih jenis tanaman yang 

mampu meresapkan air ke dalam tanah 

 Polikultur atau mengganti pada tahun ke dua 

atau setelah panen tanaman pertanian selama 

2-3 kali.  

 Ketela- ketela- jagung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Akasia 

 

 Penetapan Luasan borgan minimal dan 

maksimal tiap pesanggem 

 Tanaman muda, jarak tanam sesuai 

kesepakatan  1,5 m antara tanaman pokok dan 

tanaman penyela atau PLDT.  

 Ditanami dengan tanaman sela menyesuaikan 

dengan sifat fisik tegakan 

 Upaya tebang pilih, tebang dan ditanami 

kembali 

 Polikultur atau mengganti pada tahun ke dua 

atau setelah panen tanaman pertanian selama 

2-3 kali.  

 Ketela- ketela- kacang tanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindi 

 

 Penetapan Luasan borgan minimal dan 

maksimal tiap pesanggem 

 Dibuat pola tanam tanaman tahunan dengan 

jenis tanaman yang tahan terhadap naungan 

 Ditanami dengan tanaman sela menyesuaikan 

dengan sifat fisik tegakan 

 Upaya tebang pilih, tebang dan ditanami 

kembali 

 Polikultur atau mengganti pada tahun ke dua 

atau setelah panen tanaman pertanian selama 

2-3 kali.  

 Ketela- ketela- empon-empong/ porang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Sumber: Analisis Data Primer, Tahun 2009 
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Keterangan 
 

  

Tegakan pokok masing-masing petak 

Ketela Pohon 

 Kacang Tanah 

  

Jagung 

 Empon-empon: porang, kapulaga 

 

Memperhatikan hasil temuan lapangan tersebut di atas maka model yang 

disarankan adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Crop farming 

                                     Pasture Zone 

                                     Firewood Zone 

 
 

 Orientasi pertanian yang menghasilkan 

pendapatan layak dan mencukupi 

kebutuhan pakan ternak (crop 

farming, fallow and pasture). 

 Orientasi tanaman perkebunan jenis 

perdu penghasil kayu bakar (firewood 

and lumber production). 

 Orientasi kegiatan adalah sejumlah 

tegakan(log production) 

dikombinasikan kebijakan PLDT 

kapulaga (wanafarma). 

 

Gambar 2. Model Spasial Silvofarming (MSS) 

 

Berdasarkan informasi oleh kasi PHBM KPH Pati, bahwa pada masing-

masing RPH di Gunung Muria (HKM) mulai tahun 2011 dilakukan panen. Artinya 

akan terbentuk lahan kosong. Pada kesempatan inilah MSS dapat diterapkan 

didasarkan pada 4 asumsi yakni. 

a. Petak hutan pada WP bersifat relatif datar maka dapat diterapkan zone konsentris 

yang seimbang, atau konsentris disesuaikan dengan relief (kontur). 

b. Seluruh petak hutan kelas hutan tidak produktif (gundul belum direboisasi) baik 

akibat penjarahan maupun areal tebang habis. 

c. Luasan lahan penguasaan minimal 0,25 hektar untuk menjamin keajegan 

pemenuhan kebutuhan harian baik pangan maupun non pangan. 

d. Struktur pemanfaatan borgan mengacu pada pola polikultur mengikuti irama 

umur tegakan. 

b 

s 

k 
b 

s 

k 

20, 5 ha 



 

 | 314 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

PENUTUP 

Reinventarisir penguasaan lahan borgan oleh masyarakat sangat diperlukan 

dengan tujuan dapat diketahui pertanggungjawaban pesanggem pada petak hutan 

yang dikuasainya. Menata kembali stuktur penggunaan lahan dengan Model Spasial 

Silvofarming (MSS) yang dimulai dari membuat Pilot Project pada lahan yang 

bertegakan tidak produktif karena lahan hutan amat lengang dari tegakan. MSS 

berbasis non lahan disarankan melalui pemberdayaan berkesinambungan dalam 

kegiatan yang berorientasi ekologis dan ekonomis dan kegiatan berbasis bukan lahan 

yang dibangun dengan jiwa berbagi.  
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DESENTRALISASI, OTONOMI, PEMEKARAN DAERAH DAN  

 POLA PERKEMBANGAN WILAYAH DI INDONESIA 
 

Djoko Harmantyo  

Staf Pengajar dan Kepala Laboratorium Pengembangan Wilayah Departemen Geografi 

FMIPA-UI 

djoko.harmantyo@ui.ac.id, djokoharmantyo@yahoo.com 

 

 

INTISARI 

Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah yang diikuti dengan 

kebijakan pemekaran daerah mengakibatkan perubahan pola perkembangan wilayah. 

Dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak keluarnya UU Otonomi Daerah tahun 1999 

dan PP Pemekaran Daerah tahun 2000 jumlah daerah otonom hampir berlipat dua. 

Semakin banyaknya daerah otonom diikuti oleh permasalahan akibat semakin 

besarnya beban pendanaan  otonomi daerah dan rendahnya pencapaian tujuan 

pemekaran daerah. Rendahnya tingkat pencapaian tujuan pemekaran daerah 

disebabkan antara lain oleh longgarnya instrumen persyaratan pembentukan daerah 

otonom baru. Dalam tulisan ini disajikan hasil analisis dalam dimensi geografis 

untuk menemukan persyaratan minimal apa saja yang diperlukan dalam 

pembentukan daerah otonom baru untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan 

otonomi daerah . 

Kata Kunci : Desentralisasi, Otonomi,  Pemekaran Daerah, Moratorium. 

 

PENDAHULUAN 

      Perkembangan wilayah biasanya merupakan wujud dari keinginan 

masyarakat di suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang dari segi ekonomi, 

politik, sosial, budaya dan keamanan, dalam dimensi geografis. Tingkat 

mailto:djoko.harmantyo@ui.ac.id
mailto:djokoharmantyo@yahoo.com
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perkembangan wilayah dapat dilihat dari rasio luas wilayah terbangun (built-up area) 

terhadap total luas wilayah. Semakin besar rasionya, maka semakin tinggi tingkat 

perkembangan wilayahnya. Semakin luas built-up areanya dapat diartikan semakin 

tinggi aktivitas ekonomi masyarakatnya. Kondisi tersebut dapat dilihat dari semakin 

rapatnya jaringan jalan, semakin meluasnya wilayah perkantoran dan perdagangan, 

semakin menyebarnya wilayah pemukiman dengan kepadatan penduduk yang tinggi 

dan tingginya peluang kerja. 

      Semakin meningkatnya kegiatan ekonomi mulai dari pusat pusat bisnis 

(central business district atau CBD) yang cenderung berkembang ke arah luar, baik 

secara difusif maupun secara lompatan katak (leaf frog), mengakibatkan tumbuhnya 

kota kota satelit sebagai lokasi pemukiman baru. Oleh karena sebuah pemukiman 

kota baru atau kota satelit membutuhkan luas tanah yang besar dan di dalam wilayah 

kota sendiri ketersediaan tanah semakin terbatas dan cenderung sangat mahal, maka 

lokasi kota kota baru tersebut akan menyebar di luar wilayah kota asalnya. Proses 

inilah yang kemudian menyebabkan wilayah administratif tetangganya memperoleh 

manfaat dengan semakin berkembangnya daerah perbatasannya. 

      Berkembangnya wilayah administratif yang berbatasan dengan kota kota 

besar inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya daerah otonom baru dari 

pemekaran daerah induknya. Proses seperti inilah yang semestinya menjadi acuan 

dasar dalam melahirkan daerah otonom baru di Indonesia. Sebuah daerah yang sudah 

layak menjadi daerah otonom karena memiliki potensi ekonomi yang memenuhi 

syarat bagi kehidupan warganya untuk dapat tumbuh dan berkembang. Secara 

perlahan tapi pasti, tanpa menimbulkan beban keuangan negara, wilayah tersebut 

akan berkembang sesuai mekanisme pasar. 

      Perkembangan wilayah seperti yang dijelaskan di atas, pada kurun waktu 

tertentu akan tumbuh menjadi suatu megapolitan area. Gabungan kota kota dalam 

suatu megapolitan area memiliki ciri kehidupan yang sangat efisien dan efektif. 

Interaksi antar kota terjauh dapat ditempuh paling lama dalam satu jam, dalam jarak 

terjauh sekitar 300 – 600 km. Kota megapolitan tersebut seperti Boswash (Boston-

Washington), Chipitts (Chicago-Pittsburg) atau Sansan (Santa Barbara - San Diego) 

di Amerika Serikat (Haggett, 2001). Di Indonesia, fenomena di atas sudah barang 

tentu memiliki perbedaan karena tingkat kemajuan ekonomi, kondisi sosial politik 
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dan budaya yang tidak sama dengan negara negara tersebut. Dalam skala yang lebih 

kecil dijumpai area Jabodetabek, Gerbangkertasusila dan Joglosemar.    

      Di Indonesia, pola perkembangan wilayah sebelum tahun 1998 mengalami 

perubahan sejak bergulirnya era reformasi setelah tahun 1998. Fenomena tersebut 

merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi 

(otonomi daerah).  Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 2 tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004. Dalam 

rangka implementasi kebijakan tersebut maka dikeluarkan PP No. 129 tahun 2000 

tentang persyaratan dan tata cara pembentukan daerah otonom baru, penghapusan 

dan penggabungan daerah otonom. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian diganti 

dengan PP No. 78 tahun 2007. 

      Kebijakan otonomi daerah sesungguhnya ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dalam naungan wilayah NKRI yang semakin kokoh 

melalui strategi pelayanan kepada masyarakat yang semakin efektif dan efisien dan 

adanya akselerasi pertumbuhan dan perkembangan potensi daerah yang semakin 

cepat. Dalam bahasa yang sederhana yaitu untuk mewujudkan pembangunan yang 

lebih adil dan lebih merata. Masing masing daerah otonom didorong dan dipacu 

untuk tumbuh dan berkembang secara mandiri sesuai kewenangan yang diberikan 

untuk mengelola potensi daerahnya masing masing. Dengan demikian diharapkan 

bangsa Indonesia di masa datang akan lebih mampu bersaing dengan bangsa bangsa 

lain di dunia dalam persaingan global yang semakin ketat. 

      Seiring dengan perjalanan implementasi kebijakan otonomi daerah di 

Indonesia muncul berbagai persoalan yang memerlukan usaha usaha perbaikan baik 

dalam substansi peraturan perundangan maupun teknis pelaksanaan di lapangan. 

Beberapa masalah yang dipandang sangat penting untuk segera diatasi adalah  

(Kemendagri, 2010): 

1. Dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 1999 telah terbentuk daerah otonom 

baru sebanyak 205 buah yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten dan 34 Kota. 

Dengan perkataan lain terjadi peningkatan  64% dari jumlah daerah otonom tahun 

1998 atau secara rata rata dalam satu tahun lahir 20 daerah otonom baru. 

2. Banyaknya daerah otonom baru tersebut memiliki implikasi terhadap semakin 

besarnya dana pembangunan daerah otonom baru yang dialokasikan dari APBN. 
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Pada tahun 2002 dialokasikan DAU sebesar Rp. 1.33 triliun, tahun 2003 sebesar 

Rp. 2.6 triliun dan pada tahun 2010 sebesar Rp. 47.9 triliun. 

3. Beberapa fakta yang dijumpai antara lain adalah adanya daerah otonom baru 

ternyata memiliki jumlah penduduk sangat sedikit bahkan ada sebuah daerah 

otonom kabupaten baru hanya berpenduduk kurang dari 12.000 jiwa. Fakta lain 

adalah jumlah dan kualitasSDM sebagai personil Pemerintah Daerah sangat 

minim, kurang tersedianya prasarana dan sarana pemerintahan dan munculnya 

berbagai konflik masyarakat lokal yang mengiringi proses otonomi daerah antara 

lain akibat persoalan batas wilayah.  

      Hal hal di atas adalah sebagian masalah yang timbul pada saat awal 

digulirkannya kebijakan otonomi daerah dan pemekaran daerah berdasarkan 

perangkat UU dan peraturan pelaksanaannya. Perangkat peraturan pelaksanaannya 

inilah yang kemudian perlu disempurnakan sebagai salah satu alternatif untuk 

menghindari timbulnya masalah yang sama di masa yang akan datang. 

Secara garis besar alur pemikiran dari tulisan ini dapat dilihat pada gambar 1.   

Kerangka konsep

UU No. 22 / 1999
UU No. 32 / 2004

Kebijakan Desentralisasi
Dan Otonomi Daerah

Pemekaran Daerah
Tahun 1999 - 2010

Evaluasi 10 Tahun
Pemekaran Daerah 

Otonom Baru

Masalah dan
Pemecahannya

1. Moratorium Pemekaran Daerah sejak tahun 2010.
2. Penataan Daerah Otonom Lama (hasil pemekaran), Daerah Otonom

Baru (melalui tahapan masa persiapan setelah pemenuhan
persyatatan administrasi dan teknis).

1. Kebutuhan Dana yang sangat besar.
2. Kurang dari 10% yang berhasil.
3. Jumlah konflik meningkat tajam.

 
Gambar 1. Permasalahan pemekaran daerah dan alternatif pemecahannya. 

      

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap daerah otonom hasil pemekaran daerah 

selama kurun waktu 10 tahun yang dipandang kurang memuaskan maka dicanangkan 
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kebijakan pemberhentian sementara (moratorium) terhadap pembahasan usulan 

daerah otonom baru pada tahun 2010. Seiring dengan keputusan moratorium tersebut 

dilakukan upaya komperhensif untuk menata kembali daerah otonom yang sudah ada 

dan secara khusus menetapkan strategi untuk menangani usulan daerah otonom baru 

antara lain dengan menetapkan persyaratan teknis meliputi parameter dan indikator 

yang harus dipenuhi. Salah satu persyaratan yang harus ada adalah parameter dan 

indikator dari dimensi geografi, yang dalam tulisan ini menjadi fokus bahasan utama. 

      Pada tahun 2011 secara administratif wilayah Indonesia terbagi dalam 33 

provinsi, 398 kabupaten dan 93 kota. Berdasarkan luasnya, wilayah provinsi paling 

kecil adalah provinsi Bali dan DI Yogyakarta, sedangkan yang paling luas adalah 

provinsi provinsi di Kalimantan   kecuali Kalimantan Selatan dan Papua (periksa 

peta). Wilayah wilayah provinsi yang paling luas inilah, dari segi luas wilayah, 

memiliki potensi untuk dimekarkan di masa datang.  

Gambar 2. Peta Sebaran ibu kota provinsi di Indonesia tahun 2011  

(www.indonesia-tourism.com/map/). 

     

Pembahasan masalah tentang apa saja parameter dan indikator utama aspek 

geografi dan bagaimana bentuk data dan informasinya akan dilakukan dengan 

pendekatan analisis eksploratif didukung data dari berbagai sumber yang dianggap 

memenuhi persyaratan ilmiah. Sebagai pengantar disajikan hasil sementara dari 

seminar yang diselenggarakan oleh Kementrian Dalam Negeri bulan September 2011 

seperti pada gambar 3 di bawah ini.   
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Persyaratan Teknis Dimensi Geografi 

Daerah Otonom Baru (DOB)

PARAMETER

1. PETA DASAR
2. HIDROGRAFI
3. PERAIRAN

KEPULAUAN
4. TATA RUANG DAN

LINGKUNGAN
5. GEOHAZARD

INDIKATOR

1. KETERSEDIAAN PETA DASAR
2. KETERSEDIAAN AIR BERSIH
3. PELAYANAN TRANSPORTASI

LAUT
4. PEMENUHAN LUAS TANAH

EFEKTIF DAN RTH SESUAI UU
SERTA PETA RANCANGAN
RTRW

5. KETERSEDIAAN PETA RAWAN
BENCANA

DATA YANG 
DIBUTUHKAN

1. PETA DASAR MINIMAL
SKALA 1:10000 (KOTA),
1:25000 (KABUPATEN) DAN
1:100000 (PROVINSI).

2. POTENSI AIR BERSIH
MINIMAL 1100 M3/ORANG

3. PELABUHAN, SARANA
KAPAL LAUT

4. LUAS TANAH EFEKTIF 60%
DARI LUAS TOTAL, LUAS RTH
30% DAN DOKUMEN
RANCANGAN RTRW.

5. PETA RAWAN BENCANA

 

Gambar 3. Parameter dan indikator geografi (Kemdagri, 2010). 

 

Parameter dan indikator geografi seperti dalam gambar 3 di atas merupakan 

hasil kajian tim yang disusun oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Dalam 

Negeri, yang selanjutnya menjadi bagian dari buku yang berjudul Desain Besar 

Penataan Daerah Di Indonesia Tahun 2010-2025. Dengan maksud untuk 

memberikan masukan perbaikan terhadap parameter dan indikator dimensi geografi 

dalam penataan daerah di Indonesia maka dalam tulisan ini akan dibahas konsep 

pengembangan wilayah dalam perspektif disiplin ilmu geografi dan penerapannya 

pada kasus otonomi daerah di Indonesia.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan sejarahnya, luas wilayah kedaulatan Indonesia sebagai sebuah 

negara mengalami perkembangan yang dinamis. Pada saat Indonesia merdeka tahun 

1945, wilayah Indonesia terbagi dalam 8 provinsi yaitu provinsi Sumatra, 

Kalimantan (Borneo), Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi, Maluku, 

dan provinsi Bali dan Nusa Tenggara. Pada tahun 1963 Irian Barat menjadi provinsi 

termuda yang kemudian disusul oleh provinsi Timor Timur pada tahun 1975 

menjadikan jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 27 buah. Jumlah ini bertahan 
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hingga tahun 1999 di mana pada tahun 2000 jumlah provinsi berubah menjadi 26 

buah karena provinsi Timor Timur berubah menjadi negara yang merdeka yaitu 

Timor Leste. Sejak tahun itu jumlah provinsi berkembang terus hingga saat ini, tahun 

2011, menjadi 33 provinsi (lihat gambar 4). 

Gambar 4. Perkembangan jumlah provinsi di Indonesia tahun 1945 – 2010. 

      

Pembagian wilayah administratif provinsi pada awal Indonesia Merdeka 

dapat dilihat pada gambar 5. Pada gambar tersebut wilayah Papua (Irian Barat) baru 

masuk menjadi bagian integral wilayah kedaulatan Indonesia tahun 1963, sedangkan 

wilayah Timor Timur sempat menjadi bagian NKRI selama 25 tahun (1975-2000). 

Berdasarkan peta tersebut tampak bahwa provinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan 

Jawa Timur sejak Indonesia merdeka sampai saat ini belum mengalami pemekaran.     

 

PEMBAGIAN WILAYAH PROVINSI TAHUN 1945

1 2

3
5

7

6

4 5
8
8

1975 - 1999

1963

Ekuator 0

 

Gambar 4. Pembagian wilayah administratif provinsi di Indonesia tahun 1945. 
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 A. Pemekaran daerah periode 1999-2011. 

      Sejak era reformasi tahun 1998, potret pembangunan wilayah di Indonesia 

mengalami perubahan yang signifikan. Kewenangan kepala daerah (gubernur, bupati 

dan wali kota) dalam mengembangkan wilayah tercermin dari berbagai kebijakan 

yang tertuang dalam peraturan daerah (perda) sesuai UU Otonomi Daerah. 

Pelaksanaan kegiatan pembangunan didasarkan pada rencana pembangunan daerah 

dan rencana pembangunan idealnya disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah. 

Rencana tata ruang wilayah sebagai pedoman dalam pengelolaan wilayah disusun 

berdasarkan keinginan dan harapan rakyat (seluruh stake holder/pemangku 

kepentingan), yang secara sederhana disebut sebagai cerminan “visi” yang ditetapkan 

pemerintah daerah. 

      Rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah potret kondisi wilayah yang 

diharapkan di masa depan, sekaligus dapat memberikan gambaran bagaimana tingkat 

kesejahteraan rakyat yang ingin dicapai. Dokumen RTRW biasanya dilengkapi 

dengan deskripsi bagaimana strategi dan cara mencapainya. RTRW disusun dengan 

berpedoman pada rencana tata ruang nasional, artinya apabila RTRW seluruh 

kabupaten dan kota dirangkai menjadi satu kesatuan maka akan tampak mosaik 

rencana tata ruang nasional. Wajah wilayah Indonesia masa depan dapat dilihat 

melalui hasil mosaik tersebut. Persoalannya apakah penggabungan seluruh RTRW 

kabupaten dan kota yang ada dapat membentuk sebuah mosaik yang utuh? Ternyata, 

dari beberapa kasus konstruksi mosaik dari beberapa RTRW kabupaten/kota yang 

bertetangga dijumpai berbagai masalah seperti tidak sinkronnya rencana kawasan di  

perbatasan antar wilayah, garis perbatasan antar wilayah yang belum jelas, garis 

batas yang tidak match atau terjadi penyimpangan, dan masalah lainnya. 

  

Garis batas antar 
wilayah tidak 

match

Kabupaten A

Kabupaten B

Kawasan 
industri

Kawasan 
pemukiman

Dua rencana tata 
ruang yang tidak 

sinkron

 

Gambar 6. Diagram potensi konflik antar daerah otonom. 
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       Salah satu dokumen RTRW adalah peta dan salah satu peta yang memberikan 

informasi acuan pengelolaan wilayah adalah peta zonasi atau peta kawasan. Peta 

RTRW tersebut disusun dalam skala yang berbeda-beda sesuai kebutuhan informasi 

yang disajikan. Peta RTRW provinsi menggunakan skala peta 1 : 100.000, untuk 

kabupaten menggunakan skala 1:25.000 dan skala 1:10.000 untuk peta RTRW Kota. 

Oleh karena peta RTRW sangat penting sebagai acuan pengambilan kebijakan 

pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya maka setiap daerah otonom 

harus memiliki peta RTRW. 

      Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementrian Dalam Negeri menyebutkan, 

di samping persoalan adanya ketimpangan antara besarnya dana yang dialokasikan 

dengan hasil yang dicapai dalam pembangunan daerah otonom baru serta munculnya 

konflik horisontal yang cenderung semakin meningkat, ternyata masalah di atas juga 

disebabkan oleh lemahnya aturan persyaratan dan pentahapan pembentukan daerah 

otonom baru. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu mengeluarkan kebijakan 

penghentian sementara (moratorium) pemekaran daerah sekaligus berupaya 

melakukan penyempurnaan aturan pemekaran daerah, salah satu diantaranya 

menyempurnakan ketentuan persyaratan minimal untuk daerah otonom baru. 

 

B. Perkembangan Pemekaran Daerah 

       Telah dikemukakan bahwa sejak tahun 1999 jumlah daerah otonom telah 

berkembang pesat dari 319 daerah otonom menjadi 524 daerah otonom (provinsi, 

kabupaten, kota). Secara rinci perubahan tersebut adalah sebagai berikut (diolah dari 

Kemendagri, 2010). 

 

Tabel 1. Perkembangan jumlah daerah otonom di Indonesia tahun 1999-2010. 

PERKEMBANGAN JUMLAH DAERAH OTONOM DI INDONESIA ANTARA 

TAHUN 1999 – 2010 

 

JUMLAH DAERAH OTONOM 1999                PERUBAHAN 2010 

Jumlah provinsi 26 7 33 

Jumlah kabupaten 234 164 398 

Jumlah kota 59 34 93 

Jumlah Total Daerah Otonom(*) 319 205 524 

 (*) Angka ini tidak termasuk provinsi DKI Jakarta dan 6 daerah administratif 
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      Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara rata rata dalam 

kurun waktu 10 telah lahir lebih dari 20 daerah otonom baru tiap tahunnya. 

Berdasarkan kecenderungan tersebut persoalannya adalah, berapa banyak lagi daerah 

otonom baru akan dilahirkan, atau sampai berapa banyak jumlah daerah otonom 

yang layak membagi wilayah Indonesia di masa datang? Masih adakah alternatif cara 

yang lain untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat agar memperoleh keadilan dan 

pemerataan pembangunan, di luar cara pemekaran daerah? Jawaban dari pertanyaan 

ini ada baiknya dibahas pada kesempatan lain. 

      Salah satu upaya rasional untuk menentukan jumlah maksimal daerah otonom 

di Indonesia dilakukan melalui kajian dari berbagai disiplin ilmu. Hasil kajian 

tersebut digunakan sebagai masukan bagi Kemendagri untuk menentukan angka 

jumlah maksimal provinsi, kabupaten / kota di Indonesia periode 2010-2025. Salah 

satu hasil analisis dari bidang ilmu geografi menunjukkan bahwa jumlah maksimal 

provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia sampai tahun 2050 masing masing adalah 

48 dan 460 (Harmantyo, 2007). Kemendagri sendiri telah melakukan kajian yang 

menghasilkan angka perkiraan jumlah maksimal daerah otonom di Indonesia seperti 

dalam tabel di bawah ini. 

  

Tabel 2. Estimasi jumlah daerah otonom periode  2010-2025 di Indonesia. 

ESTIMASI JUMLAH MAKSIMAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010-2025 DI 

INDONESIA 

Daerah otonom 2010                Penambahan 2025(*) 

Jumlah provinsi 33 11 44 

Jumlah kabupaten/kota 491 54 545 

Jumlah daerah otonom 524 65 589 

(*) Diolah berdasarkan estimasi tim Desertada Kemendagri (2010). 

 

      Desain besar penataan daerah (Desertada) yang dibentuk oleh Kemendagri 

antara lain berisi ketentuan ketentuan yang mengatur tahap pelaksanaan operasional 

daerah otonom baru yaitu adanya tahap persiapan selama 3 tahun dan persyaratan 

minimal yang harus dipenuhi dari berbagai aspek teknis. Salah satu aspek teknis 

yang harus dipenuhi adalah dari dimensi geografi. 
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Berikut adalah hasill kajian yang disulkan tentang parameter, indikator, 

standar minimal dan data yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan teknis 

daerah otonom baru. 

Parameter Definisi Indikator Definisi Standar 

(Ukuran) 

Minimal 

Data yang dibutuhkan 

Peta 

Dasar 

 

 

 

 

 

 

 

Peta dasar 

adalah 

peta yang 

digunakan 

sebagai 

dasar 

membuat 

peta peta 

tematik 

Tersedia-

nya peta 

dasar 

untuk 

pemben-

tukan 

kota 

Keterse-

diaan 

peta 

dasar 

untuk 

pemben-

tukan 

daerah 

otonom 

Kota. 

Skala peta 

dasar Kota 

minimal 

adalah 

dalam skala 

1 : 10.000 

Data yang dibutuhkan 

minimal adalah garis 

batas administrasi 

Kecamatan, Kelurahan, 

RW dan RT, jaringan 

jalan, jaringan rel kereta 

api, jaringan sungai, 

saluran air, garis pantai, 

dan tugu koordinat 

geodesi serta data garis 

batas administrasi yang 

belum jelas untuk 

mendeteksi dan 

identifikasi potensi  

konflik. 

  

  

Tersedian

ya peta 

dasar 

untuk 

pemben-

tukan 

Kabu-

paten 

Keterse-

diaan 

peta 

dasar 

untuk 

pemben-

tukan 

daerah 

otonom 

Kabu-

paten. 

Skala peta 

dasar 

Kabupaten 

minimal 

adalah 

dalam skala     

1 : 25.000 

Data yang dibutuhkan 

minimal  adalah garis 

batas administrasi 

Kecamatan, Kelurahan 

dan batas Desa, jaringan 

jalan, jaringan rel kereta 

api, jaringan sungai, garis 

pantai, kawasan hutan dan 

Taman Nasional serta 

data garis batas yang 

belum jelas. 

  

  

Tersedia-

nya peta 

dasar 

untuk 

pemben-

tukan 

Provinsi 

Keterse-

diaan 

peta 

dasar 

untuk 

pemben-

tukan 

daerah 

otonom 

Provinsi

.  

Skala peta 

dasar 

Provinsi 

minimal 

adalah 

dalam skala 

1 : 100.000 

Data yang dibutuhkan 

minmal adalah garis batas 

administrasi Kabupaten 

dan Kota (jika ada),  

jaringan jalan, jaringan rel 

kereta api, jaringan 

sungai,garis pantai, 

kawasan hutan dan 

Taman Nasional serta 

data garis batas yang 

belum jelas. 
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Hidrografi 

 

 

 

 

 

 

Hidro-

grafi 

adalah 

uraian 

atau 

deskripsi 

tentang 

air di 

daratan 

termasuk 

di dalam 

lapisan 

tanah. 

Keterse-

diaan air 

bersih per 

kapita 

Air 

bersih 

per 

kapita 

adalah 

adalah 

jumlah 

kebutu-

han air 

bagi 

pen-

duduk 

terutama 

untuk 

air 

minum, 

mandi 

dan 

cuci, 

dan 

kebutu-

han 

untuk 

kegiatan 

ekonomi 

seperti 

pertani-

an dan 

industri. 

Kebutuhan 

air bersih 

minimal 

adalah 

1100 

m3/th/ 

kapita 

(PBB). 

Total produksi air bersih 

dan jumlah penduduk 

Perairan 

kepulauan 

 

 

 

 

Perairan 

kepulauan 

adalah 

permuka-

an air di 

luar 

daratan 

dalam 

bentuk 

laut dan 

selat.  

Pelayanan 

angkutan 

antar 

pulau. 

Sarana 

dan pra-

sarana 

trans-

portasi 

laut 

yang 

meng-

hubung-

kan dua 

daratan 

atau 

lebih.  

Minimal 

ada 

pelabuhan 

penye-

berangan 

dan kapal 

laut yang 

melayani 

kebutuhan 

angkutan 

antar pulau. 

Jumlah pelabuhan, jumlah 

kapal, peta jaringan 

transportasi laut. 
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Tata 

ruang dan 

lingku-

ngan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tata 

ruang dan 

lingku-

ngan 

adalah 

produk 

penataan 

ruang dan 

ling-

kungan. 

Pemenu-

han 

minimal 

luas lahan 

efektif 

sesuai 

peraturan 

perun-

dangan 

dan 

pemenu-

han ruang 

terbuka 

hijau 30% 

untuk 

wilayah 

ibu kota 

provinsi, 

ibu kota 

kabupaten 

dan kota. 

Lahan 

efektif 

adalah 

wilayah 

daratan 

yang 

me-

miliki 

kemiri-

ngan 

lereng 

antara 0 

- 25%. 

Ruang 

terbuka 

hijau 

adalah 

area 

permu-

kaan 

tanah 

yang 

tertutup 

vegetasi 

yang 

ber-

fungsi 

menjaga 

keles-

tarian 

ling-

kungan 

dan me-

reduksi 

terjadi-

nya 

bencana 

banjir 

dan 

pencem

aran 

udara. 

Luas lahan 

efektif 

minimal 

mampu 

memenuhi 

syarat daya 

tampung 

dan daya 

dukung 

lingkungan 

untuk 

keber-

lanjutan 

aktivitas 

penduduk.  

Dokumen rancangan 

RTRW, peta lereng, peta 

penggunaan tanah,  

jumlah dan penyebaran 

penduduk. 
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Geo-

hazard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geo-

hazard 

adalah 

bahaya 

yang ber-

sumber 

baik dari 

alam 

seperti 

gempa, 

erupsi 

gunung 

api, 

tsunami, 

maupun 

dari 

aktivitas 

manusia 

seperti 

kebakaran 

per-

mukiman, 

wabah 

penyakit 

memati-

kan, 

banjir, 

yang 

potensial 

untuk 

terjadinya 

bencana 

bagi 

manusia.  

Ke-

rawanan 

bencana 

Ke-

rawanan 

bencana 

adalah 

karak-

teristik 

wilayah 

yang 

rentan 

terhadap 

terjadi-

nya 

bencana 

yang 

mengaki

-batkan 

kemati-

an dan 

atau 

kerugian 

materiil 

yang 

sangat 

besar. 

Tersedia 

peta 

kerentanan 

terhadap 

bencana 

perkotaan 

(urban 

disaster) 

untuk Kota 

dan peta 

kerentanan 

terhadap 

bahaya dari 

alam untuk 

Kabupaten 

dan 

Provinsi.  

Peta pola pemukiman 

padat penduduk, sarana 

dan prasarana pemadam 

kebakaran, peta drainase 

kota, peta jaringan jalan 

khusus untuk 

pembentukan Kota, dan 

peta bahaya gempa, peta 

bahaya letusan gunung 

api dan peta bahaya 

tsunami. 

 
     

 

PENUTUP 

      Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam kurun waktu 10 tahun telah 

terbentuk hampir 40% daerah otonom baru. Hal ini berarti telah terjadi wilayah 

wilayah baru yang secara cepat mengalami perkembangan sebagai hasil 

pembangunan dengan memanfaatkan bantuan pendanaan khusus dari pemerintah 

pusat. Perkembangan wilayah pada daerah daerah otonom baru sampai saat ini 

umumnya masih tergantung bantuan pendanaan dari pemerintah. Jika ditinjau secara 

teoritis desentralisasi, setelah ada keputusan politik untuk membentuk daerah otonom 

baru maka pemerintah (pusat) wajib memenuhi kebutuhan dana pembangunan 
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sampai daerah tersebut mampu untuk mandiri. Oleh karena itu sesungguhnya aspek 

pendanaan tidak dapat dijadikan obyek masalah. 

       Bertambahnya 205 daerah otonom baru dapat diartikan bahwa selama kurun 

waktu 10 tahun telah terbangun 205 pusat perkembangan wilayah baru. Hal ini juga 

dapat diartikan bahwa telah terjadi perluasan wilayah terbangun (built-up area) 

secara progresif dan merata di berbagai pelosok Indonesia. Sudah barang tentu 

perkembangan wilayah seperti ini prosesnya berbeda dengan perkembangan wilayah 

yang terjadi secara alamiah sebagaimana dijelaskan pada awal tulisan ini. 

Perbedaannya adalah bahwa keberlangsungan perkembangan wilayah dalam 

kerangka otonomi daerah sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dari 

pemerintah pusat. Persoalannya adalah berapa lama waktu dibutuhkan untuk daerah 

otonom dapat berkembang secara mandiri? Apakah pemerintah memiliki anggaran 

yang cukup untuk memenuhi dana yang dibutuhkan untuk kegiatan pembangunan di 

daerah otonom baru, yang cenderung semakin besar setiap tahun? 

     Oleh karena itu ke depan, pemerintah perlu lebih cermat dalam memutuskan 

pembentukan daerah otonom baru dengan mempertimbangkan kelayakan persyaratan 

dan potensi wilayah antara dalam dimensi geografis. Dengan demikian, 

perkembangan wilayah dari daerah otonom baru yang terbentuk dapat tumbuh dan 

berkembang secara mandiri tanpa ada ketergantungan dari bantuan pendanaan dari 

pemerintah (tidak menimbulkan beban bagi pemerintah). 
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TIPOLOGI PERTUMBUHAN SPASIAL WILAYAH PERKOTAAN 

KOTA-KOTA DI JAWA DAN BALI 

 
Djaka Marwasta, S.Si., M.Si. 

Jurusan Geografi Lingkungan Fakultas Geografi UGM 

 

 

INTISARI 

Makalah ini membahas mengenai tipologi pertumbuhan spasial wilayah 

perkotaan (urban growth) kota-kota di Pulau Jawa dan Bali. Delapan kota di Jawa 

(Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan 

Cirebon) serta dua Kota di Bali (Denpasar dan Singaraja) dipilih sebagai sampel 

untuk mewakili karakteristik kota besar-menengah-kecil di Jawa dan Bali. Tujuan 

dari kajian ini adalah: (1) memahami variasi pertumbuhan spasial kota di Jawa dan 

Bali; dan (2) menjelaskan tipologi pertumbuhan spasial kota-kota tersebut 

berdasarkan setting geografisnya. Citra satelit Landsat multiwaktu (1970an, 1990an, 

dan 2010an) dipilih sebagai sumber data untuk mengidentifikasi proses 

perkembangan morfologi perkotaan di daerah penelitian, sedangkan untuk membantu 

analisis tipologi digunakan perangkat analisis spasial ARCGIS. Kesepuluh kota yang 

dikaji dipilih sebagai sampel untuk mewakili kondisi kota-kota di Jawa dan Bali 

menggunakan pertimbangan setting geografi, diantaranya topografi, ukuran kota, 

jumlah dan kepadatan penduduk, serta sejarah perkembangan kota. Berdasarkan hasil 

analisis diketahui bahwa pertumbuhan kota-kota di Jawa dan Bali memiliki variasi 

yang cukup beragam, baik dari aspek permukiman kota, infrastruktur, maupun 

fungsi-fungsi kekotaannya. Namun demikian, keragaman pertumbuhan kota tersebut 

dapat disederhanakan ke dalam 4 tipe pertumbuhan didasarkan pada bentuk dan 

proses dominan dari perkembangan fisik fungsi-fungsi kota dan permukimannya. 

Empat tipe tersebut adalah (1) tipologi kota kompak-rounded yang terbentuk karena 

dominasi proses densifikasi; (2) tipologi kota menyebar-memanjang yang terbentuk 

karena dominasi proses ekstensifikasi; (3) tipologi kota kompak fan shaped yang 

terbentuk karena dominasi proses ekstensifikasi terhambat kondisi fisik alamiah; dan 

(4) tipologi kota menyebar-random yang terbentuk karena dominasi proses 

leapfrogging. 

 

Kata Kunci: Pertumbuhan Spasial, Tipologi, Densifikasi, Ekstensifikasi, 

Leapfrogging 

 

PENDAHULUAN 

Dunia mengalami pertumbuhan penduduk perkotaan jauh lebih cepat 

dibandingkan apa yang diprediksikan oleh Malthus yang dikenal dengan istilah 

Limits of Growth. Pada tahun 1950 hanya terdapat 86 kota di dunia yang 

berpenduduk lebih dari 1 juta jiwa, tetapi sudah mencapai 400 kota di tahun 2005. 

Diperkirakan tahun 2015 nanti terdapat setidaknya 550 kota di dunia yang memiliki 
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populasi penduduk lebih dari 1 juta jiwa (United Nation, 2005). Dari aspek proporsi 

penduduk perkotaan terhadap total penduduk dunia, United Nation mencatat bahwa 

di awal 1900 sebesar 13% (220 juta) bertambah menjadi 29% (732 juta) di tahun 

1950, meningkat drastis menjadi 49% (3,2 milyar) di tahun 2005 (Lihat Gambar 1). 

United Nation memprediksikan di tahun 2030 nanti proporsi penduduk akan 

mencapai 60% (4,9 milyar jiwa). Jumlah penduduk perkotaan tahun 2005 ternyata 

lebih besar daripada jumlah penduduk total dunia di tahun 1960 (Douglas, 1998). 

 

 

Gambar 1. Grafik Proporsi Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Dunia 
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POLA MOBILITAS SPASIAL DAN REMITAN MIGRAN  
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INTISARI 

DKI Jakarta telah lama menghadapi masalah pertumbuhan penduduk yang 

pesat, terutama masuknya migran permanen maupun non permanen dalam skala 

besar. Namun fenomena ini dapat lebih mempercepat pemerataan pendapatan ke 

daerah asal, dengan transfer pendapatan (remitan). Tujuan tulisan ini adalah (a) 

menilai hubungan mobilitas spasial dan remitan pedagang sayur; (b) Menilai 

hubungan karakteristik pedagang dengan  remitan. Hasil penelitian  menunjukkan 

bahwa pola mobilitas pedagang sayur  adalah permanen dan tidak permanen 

(sirkuler). Lama migran tinggal di daerah tujuan tidak ada hubungan dengan besar 

kecilnya remitan, demikian pula karakteristik pendidikan maupun jenis kelamin 

migran juga tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya remitan. Namun terdapat 

hubungan yang signifikan antara usia migran dengan besar kecilnya remitan, yaitu 

migran umur muda cenderung memberikan remitan lebih besar dibanding usia tua. 

Remitan akan lebih besar jika keluarga penerima remitan di daerah asal adalah 

keluarga inti. Sebaliknya, remitan akan lebih kecil jika keluarga penerima remitan di 

daerah asal bukan keluarga inti.  

 

Kata Kunci: Mobilitas, Remitan, Karakteristik Migran 
 

PENDAHULUAN 

Mobilitas yang terjadi di negara-negara berkembang dipandang memiliki efek 

yang sama. Namun terdapat perbedaan fenomena yang diperkirakan lebih 

mempercepat pemerataan pembangunan. Fenomena tersebut berbentuk transfer 

pendapatan ke daerah asal (baik berupa uang atau barang), yang dalam teori 

mobilitas dikenal dengan istilah remitan (remittance). Menurut Connel dalam 

Junaidi, 2007, di Negara-negara sedang berkembang terdapat hubungan yang sangat 

erat antara migran dengan daerah asalnya dan hal tersebut yang menimbulkan 

fenomena remitan. 

Mobilitas penduduk menuju ke kota di Indonesia semakin meningkat dengan 

pesat, ditunjukkan oleh angka pertumbuhan kota yang sangat tinggi, terutama terjadi 

pada periode tahun 1980 – 1990 yaitu sebesar 7,85 persen per tahun. Tingkat 
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mailto:dewi.susiloningtyas@ui.ac.id
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pertumbuhan penduduk kota turun menjadi 2,01 persen pada periode 1990 – 2000, 

tetapi dilihat dari persentase penduduk yang tinggal di kota tampak semakin 

meningkat. Menurut sensus penduduk Indonesia menunjukkan, terutama penduduk 

kota di Indonesia pada tahun 1980 sebesar 22,38 persen, meningkat manjadi 35,91 

persen pada tahun 1990. Sepuluh tahun kemudian (tahun 2000), penduduk kota 

Indonesia telah mencapai 42,43 persen. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 

merupakan tujuan utama bagi pelaku mobilitas penduduk. Pada pereode tahun 1980 

– 1990 pertumbuhan penduduk 3,08 persen per tahun, kemudian turun menjadi 0,14 

persen per tahun pereode 1990 – 2000 (Romdiati H, 2004)  

Secara umum, pada saat ini DKI Jakarta tengah menghadapi berbagai 

masalah dalam tatanan masyarakat sebagai akibat ketidaksanggupan daya dukung 

sumberdaya kota menghadapi pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama 

masuknya migran permanen maupun non permanen dalam skala besar dan telah 

berlangsung lama. 

Dalam perspektif yang lebih luas, remitan dari migran sebagai suatu 

instrument dalam memperbaiki keseimbangan pembayaran dan merangsang 

tabungan dan investasi di daerah asal. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa 

remitan menjadi komponen penting dalam mengkaitkan mobilitas pekerja dengan 

proses pembangunan di daerah asal. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang 

dilakukan di daerah Jatinom Jawa tengah (Effendi dalan Junaidi, 2007). Sejak 

pertengahan tahun 1980, seiring dengan meningkatnya mobilitas pekerja, terjadi 

perubahan pola makanan keluarga migran di daerah asal menuju pada pola makanan 

dengan gizi sehat. Perubahan ini tidak dapat dilepaskan dari peningkatan daya beli 

migran di daerah asal, sebagai akibat adanya remitan.  

Mengingat persoalan di DKI Jakarta terkait erat dengan daerah asal migran 

maka hubungan harmonis dalam tataran nasional harus ditingkatkan. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengintegrasikan kegiatan di mana pertumbuhan dan 

pendapatan , kesempatan kerja di perdesaan maupun di kota-kota lain, saling 

membantu dan saling bermanfaat. Dengan keterpurukan kondisi ekonomi Indonesia 

selama ini maka persoalan yang diakibatkan oleh isu tersebut diperkirakan akan 

berlanjut dalam tempo yang panjang. Meskipun demikian, upaya untuk mengatasi 

maupun mereduksi persoalan harus tetap diupayakan. Upaya mengatasi persoalan 
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DKI Jakarta sebagai akibat masuknya migran non-permanen yang datang dari 

berbagai daerah, tentu saja juga harus melibatkan kebijakan makro, baik pada tataran 

nasional maupun pada tataran regional, selain kebijakan yang sifatnya mikro atau 

spesifik. 

Tujuan riset ini adalah (a) menilai hubungan mobilitas spasial dan remitan 

pedagang sayur; (b) menilai hubungan karakteristik pedagang sayur dengan  remitan. 

 

PEMBAHASAN 

A. Mobilitas Pedagang Sayur  

Migran pedagang sayur awalnya memang tidak berencana menetap di 

Jakarta. Mereka masih memiliki tempat tinggal di daerah asal, dan menganggap 

Jakarta merupakan lahan  yang digunakan untuk mencari nafkah bagi kehidupan 

keluarganya di daerah asal. Oleh karena itu pada awalnya mereka masih 

mempertahankan Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah asal. Namun dengan 

berjalannya waktu berkait dengan kemudahan dan fasilitas yang diperolehnya kalau 

mereka memiliki KTP DKI, maka sebagian dari mereka pun memiliki KTP Jakarta. 

Ada yang sudah pindah alamat, tapi ada pula yang tidak melepaskan KTP daerah asal 

tapi berusaha memperoleh KTP DKI. Sebesar 82 % persen sudah memiliki KTP DKI 

dan hanya 18 % yang belum, kemungkinan ini adalah penduduk yang baru masuk Ke 

DKI. Sedangkan yang sudah lama, maka akan berusaha memperoleh KTP tersebut. 

Namun pemilikan KTP ternyata tidak menjadikan mereka betul-betul melepaskan 

diri dari daerah asal. Apalagi yang memang dari awal berdagang sayur ke Jakarta 

dengan meninggalkan keluarganya.  

Asal pedagang sayur yang ada di Jatinegara dan Pulogebang bervariasi, 

namun dari cara mereka berbicara dan berhubungan sosial dengan pedagang lain 

serta penduduk disekitarnya, dominasi penduduk berasal dari  etnis Jawa, dengan 

logat daerah asalnya, meskipun para pedagang itu menggunakan bahasa Indonesia 

sebagai pengantar dalam berdagang. 

Propinsi Jawa Tengah mendominasi asal pedagang sayur, yakni 72 %, Jawa 

Barat hanya 12 % dan Banten hanya 6 %. Menarik sekali karena ternyata faktor 

jarak/kedekatan lokasi tidak berpengaruh terhadap kehadiran pedagang sayur dan di 

DKI. 
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Dari hasil penelusuran asal pedagang  sayur di Jawa Tengah, ditemukan hal 

yang sangat menarik, yakni sebesar 59 % berasal dari Kabupaten Boyolali, sisanya 

41 % berasal dari berbagai kabupaten . Menariknya lagi, bahkan kabupaten yang 

menempel di Jawa Barat dan lebih dekat seperti  Brebes dan Banyumas, ternyata  

hampir tidak ada pedagang sayur yang diketemukan di daerah penelitian.  

  

B. Kunjungan ke Daerah Asal 

Dari responden di kedua kelurahan yang di kaji, ternyata variasi waktu 

pulang ke daerah asal sangat bervariasi. Pulang ke kampung rupanya mempunyai 

nilai yang sangat mahal. Hal ini terbukti dari seluruh responden hanya 2 % yang 

pulang hampir tiap bulan, 5 % yang sekitar 2 bulan, 8 % yang pulang tiap 6 bulan, 

yang paling banyak atau puncak pedagang yang pulang ke daerah asal, adalah  setiap 

setahun sekali yakni sebesar 49 %. Ada kemungkinan mereka pulang sesuai dengan 

saat lebaran.  

Hal tersebut dilihat dari pengamatan selanjutnya, terjadi penurunan  jumlah 

pedagang sayur yang hanya tiap dua tahun sekali atau lebih banyak 8 %. Yang berarti 

karena menghemat uang makin lama tidak pulang makin banyak jumlahnya ternyata 

tidak terjadi. Ikatan dengan daerah asal tetap merupakan hal yang sangat penting. 

Kepulangan pada hari raya dimanfaatkan untuk membayar perjuangan yang selama 

setahun di lakukan di daerah tujuan. Kesempatan menunjukkan keberhasilannya, 

sekaligus melakukan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena meninggalkan 

rumah, seperti mengurus surat surat penting, menyiapkan kegiatan pendidikan anak, 

menyiapkan pembangunan rumah, dan berbagi kepentingan lainnya. Pada data 

tersebut yang  pulang dengan waktu tidak menentu jumlahnya hanya 9 %, dan yang 

tidak pernah pulang alias sudah menetap di Jakarta sebesar 5 %. 

Alasan tidak pulang adalah karena biaya, tetapi pada hari Raya mereka tetap 

berusaha pulang karena itu adalah saat penting agar dapat bertemu dengan keluarga 

besar, serta rekan-rekan yang juga melakukan kegiatan migran. 

 

C. Lama Tinggal di Daerah Tujuan  

Pedagang buah dan sayur yang saat ini berada di daerah penelitian, ternyata 

sebagian besar sudah cukup lama tinggal di daerah tersebut. Sekitar 59 % sudah 
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berada di daerah tujuan lebih dari 10 tahun, 23 % sekitar lima sampai sepuluh tahun, 

sedangkan yang kurang dari satu tahun berjumlah 4 % saja. Baik Pulogebang 

maupun Jatinegara memiliki pola yang hampir sama. Ada kecenderungan jumlah 

yang tinggal di daerah tujuan baru sebentar jumlahnya sedikit, yang tinggal makin 

lama jumlahnya makin banyak. Sehingga ada dugaan pendatang yang bekerja 

sebagai pedagang sayur semakin sedikit pada tahun akhir akhir ini, apakah pekerjaan 

tersebut tidak menarik lagi, atau karena pada lokasi tersebut sudah terlampau banyak 

pedagang sayur, sehingga jenuh dan tidak mungkin atau tidak lagi menguntungkan 

bila jumlahnya bertambah. 

Lamanya tinggal di tempat tujuan menunjukkan bahwa meskipun hidup 

mereka seadanya tapi pasti ada nilai tambah yang dirasakan bagi kehidupan 

keluarganya di daerah asal, sehingga mereka betah hidup sangat sederhana di daerah 

tujuan. 

 

D. Remitan 

Remitan merupakan bentuk upaya migran dalam menjaga kelangsungan 

ikatan sosial ekonomi dengan daerah asal, meskipun secara moral maupun sosial 

mereka memiliki tanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan. Kewajiban 

dan tanggung jawab sebagai seorang migran, sudah ditanamkan dalam diri migran. 

Masyarakat akan menghargai migran yang secara rutin mengirim remitan ke daerah 

asal dan sebaliknya akan merendahkan migran yang tidak biasa memenuhi kewajiban 

dan tanggung jawab. Remitan dari migran, selain dipakai untuk sekolah anak-

anaknya, juga menambah tabungan dan investasi di daerah asal. Oleh karena itu 

dapat dikemukakan bahwa remitan menjadi komponen penting dalam mengkaitkan 

mobilitas pekerja dengan proses pembangunan di daerah asal.  

Peningkatan daya beli tidak hanya berpengaruh pada pola makanan, namun 

juga berpengaruh pada kemampuan membeli barang- barang konsumsi rumah tangga 

lainnya, seperti pakaian, sepatu, alat-alat dapur, radio, televisi dan sepeda motor. 

Permintaan akan barang-barang tersebut telah memunculkan peluang berusaha di 

sektor perdagangan, dan pada tahap selanjutnya berefek ganda pada peluang 

berusaha di sektor lainnya sebagai contoh; usaha perikanan/ ternak ikan oleh 

keluarga yang berada di desa Ngagorejo, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten 
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Boyolali, Jawa Tengah. Orang tua dari responden pada saat itu sebagai bekas migran 

dari Jakarta, yang telah mengirimkan uang (remitan) ke daerah asal dan digunakan 

sebagai usaha ternak ikan. 

Para migran akan melakukan pengorbanan dalam hal makanan, pakaian, dan 

perumahan supaya bisa menabung dan akhirnya bisa mengirim remitan ke daerah 

asal. Secara sederhana para migran akan meminimalkan pengeluaran untuk 

memaksimalkan pendapatan. Migran penjual sayur, akan mencari rumah untuk 

tinggal yang paling murah dan biasanya merupakan pemukiman miskin di pusat-

pusat kota. Migran penjual sayur  untuk memperbesar remitan, ada kecenderungan 

mengikuti  sistem pondok, yakni tinggal secara bersama-sama dalam satu rumah 

sewa atau bedeng di daerah tujuan. Sistem pondok memungkinkan para migran 

untuk menekan biaya hidup, terutama biaya makan dan penginapan selama bekerja di 

kota. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya remitan yang dikirimkan 

migran ke daerah asal relatif bervariasi, baik dalam bentuk uang maupun barang. 

Remitan migran yang dikirim ke daerah asal secara tidak rutin sebanyak 35,29 % dan 

secara rutin 64,71 %. Migran yang mengirim secara rutin, yang paling banyak (30,25 

%) kurang dari 20 % dari pendapatan penjualan.  

Pengiriman uang (remitan) ke keluarga di daerah asal dilakukan dengan 

berbagai cara, yaitu diantar langsung, lewat pos, titip tetangga atau saudara yang 

kembali ke daeras asal, maupun di transfer antar bank. Apabila dilihat dari data yang 

ada, yang paling banyak dikirim lewat tetangga atau saudara yang sedang kembali ke 

daerah asal. Pengiriman uang ke daerah asal sebagian rutin dan sebagian tidak rutin, 

serta terdapat 4 orang yang tidak mengirim uang ke daerah asal  

Besar kecilnya remitan ditentukan oleh berbagai karakteristik 

mobilitas/migrasi maupun migran itu sendiri. Karakteristik migrasi mencakup sifat 

mobilitas (sirkulasi dan menetap), lamanya di daerah tujuan. Karakteristik migrant 

meliputi; jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan migran, penghasilan migrant, serta 

sifat hubungan migran dengan keluarga yang ditinggalkan di daerah asal. 

Berkaitan dengan sifat mobilitas dari pekerja, terdapat kecenderungan pada 

mobilitas pekerja yang bersifat permanen, remitan lebih kecil dibandingkan dengan 

yang bersifat sementara (sirkuler), menemukan bahwa remitan yang dikirimkan oleh 
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migran sirkuler berkisar 20 - 50 persen dari keuntungan penjualan, sedangkan pada 

migran permanen kurang dari 20 persen dari keuntungan penjualan. 

Sejalan dengan hal tersebut, besarnya remitan berhubungan dengan 

karakteristik migran. Uji Chi-Square untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

antara dua variabel. Hasil analisis hubungan antara jenis kelamin dengan besarnya 

remitan, menunjukkan bahwa perbandingan Chi-Square hitung  dan tabel, dengan 

tingkat sinifikansi (α) = 0.05, derajat kebebasan (df) = 4, terlihat bahwa Chi-Square 

hitung angka probabilitasnya 0,087 > 0,05,  maka dapat disimpulkan bahwa jenis 

kelamin migran tidak ada hubungan dengan besar kecilnya remitan. Besarnya 

hubungan (Contingency Coefficient) 0,253, berarti tidak signifikan pada taraf 

kepercayaan 95 %, atau tidak terdapat perbedaan besarnya remitan dilihat dari jenis 

kelamin migran. Sedangkan untuk korelasi tingkat usia/umur migran dan remitan, 

terlihat bahwa Chi-Square hitung (38,607 ) > Chi Square tabel, dengan tingkat 

sinifikansi (α) = 0.05 dan derajat kebebasan (df) = 16, kemudian berdasarkan 

probabilitas terlihat bahwa angka probabilitasnya 0,001 < 0,05,  maka dapat 

disimpulkan bahwa usia migran ada hubungan dengan  besarnya remitan. Ada 

kecenderungan migrant usia muda memberikan remitan lebih besar dibandingkan 

migran usia tua. 

Hubungan antara pendidikan migran dengan besarnya remitan, terlihat bahwa 

perbandingan Chi-Square hitung  dan tabel, dengan tingkat sinifikansi (α) = 0.05, 

derajat kebebasan (df) = 20, terlihat bahwa Chi-Square hitung (23,634) < Chi Square 

tabel, kemudian berdasarkan probabilitas terlihat bahwa angka probabilitasnya 0,259 

> 0,05,  maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan migran tidak ada hubungan 

dengan besar kecilnya remitan,  karena pendidikan penjual sayur maupun buah relatif 

sama yaitu tingkat SD. 

Besarnya remitan tidak ada hubungannya dengan lamanya migran tinggal di 

daerah tujuan. Ditemukan bahwa besarnya remitan yang dikirimkan ke daerah asal, 

tidak berbeda nyata antara migran yang tinggal kurang dari satu tahun hingga lebih 

dari 10 tahun. Hal ini didukung hasil analisis statistik dengan menggunakan uji Chi-

Squqre, dengan tingkat sinifikansi (α) = 0.05, derajat kebebasan (df) = 12, terlihat 

bahwa Chi-Square hitung (11,010) < Chi Square tabel, kemudian berdasarkan 

probabilitas terlihat bahwa angka probabilitasnya 0,528 > 0,05,  maka dapat 
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disimpulkan bahwa lama migran tinggal di daerah tujuan tidak ada hubungan dengan 

besar kecilnya remitan. 

Migran yang sudah membawa keluarga inti ke Jakarta, pada umumnya 

remitan kecil, disebabkan karena hubungan keluarga yang di daerah asal bukan 

keluarga inti namun orang tua atau saudara. Demikian pula keluarga yang sudah 

lama bekerja di DKI Jakarta, disebabkan oleh semakin berkurangnya beban 

tanggungan migran di daerah asal (misalnya anak-anak migran di daerah asal sudah 

mampu bekerja sendiri), juga disebabkan oleh semakin berkurangnya ikatan sosial 

dengan masyarakat di daerah asal. Migran yang telah menetap lama umumnya mulai 

mampu menjalin hubungan kekerabatan baru dengan masyarakat/ lingkungan di 

daerah tujuannya. 

Besarnya remitan juga tergantung pada hubungan migran dengan keluarga 

penerima remitan di daerah asal. Keluarga di daerah asal dapat dibagi atas dua bagian 

besar, yaitu keluarga inti (batih) yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak, serta 

keluarga di luar keluarga inti. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa remitan akan 

lebih besar jika keluarga penerima remitan di daerah asal adalah keluarga inti. 

Sebaliknya, remitan akan lebih kecil jika keluarga penerima remitan di daerah asal 

bukan keluarga inti. 

Hasil pengiriman uang akan menentukan dampak remitan terhadap 

pembangunan daerah asal. Hasil penelitian telah menemukan beberapa tujuan 

remitan yaitu sejumlah besar remitan yang dikirim oleh migran berfungsi untuk 

menyokong kerabat/keluarga migran yang ada di daerah asal. Migran mempunyai 

kewajiban dan tanggung jawab untuk mengirimkan uang/barang untuk menyokong 

biaya hidup sehari- hari dari kerabat dan keluarganya, terutama untuk anak-anak dan 

orang tua.Di samping mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup sehari-

hari keluarga dan kerabatnya, seorang migran juga berusaha untuk dapat pulang ke 

daerah asal pada saat diadakan peringatan hari-hari besar, misalnya kelahiran, 

perkawinan, dan kematian.  

Bentuk investasi adalah perbaikan rumah, modal usaha kecil. Kegiatan ini 

tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sebagai sarana sosial dan budaya dalam 

menjaga kelangsungan hidup di daerah asal, tetapi juga bersifat psikologis, karena 

erat hubungannya dengan prestise seseorang. Migran mempunyai keinginan, jika 
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mereka mempunyai cukup uang, mereka akan kembali ke daerah asal. Hal ini erat 

kaitannya dengan fungsi investasi, mereka akan membangun rumah atau membeli 

tanah di daerah asal sebagai simbol kesejahteraan, prestisius, dan kesuksesan di 

daerah rantau.  

Dari hasil penelitian ternyata pemanfaatan terbesar dari hasil kerja para 

migran adalah untuk pendidikan, termasuk biaya hidup. Responden tersebut 

umumnya adalah orang tua dari migran yang masih lajang. Namun demikian migran 

yang masih lajang juga ada yang membiayai pendidkan adiknya. Pemanfaatan kerja 

migran yang lain adalah untuk modal usaha, ini biasanya dilakukan oleh migran 

wanita yang suaminya berada di daerah asal, atau sudah memiliki anak dewasa yang 

sudah selesai sekolah, dan tidak mau melanjutkan sekolah. Modal usaha tersebut 

antara lain untuk usaha ternak ikan, usah penjualan pulsa dan berbagai perdagangan 

lain, namun tidak ada satupun yang menjawab untuk usaha berdagang sayur. Hal ini 

menarik, karena di daerah tujuan beberapa pria yang melakukan migrasi juga 

berdagang sayur.  

Manfaat dari kegiatan migrasi bisa dibuktikan dengan hasil yang nampak dari 

tabel tersebut. Meskipun yang menempuh pendidikan SMA masih yang tertinggi, 

kemudian keluarga yang masih memiliki anak SD juga masih cukup banyak. Namun 

24 % dari responden dapat membiayai anaknya di perguruan tinggi adalah suatu hal 

yang sangat  membanggakan sebagi hasil jerih payah meninggalkan keluarganya. 

Pengertian Perguruan Tinggi di sini memang tidak selalu strata Sarjana, ada beberapa 

yang menempuh pendidikan D3 atau akademi, namun tetap saja merupakan prestasi 

yang sangat baik. Hal ini tentu saja menjadikan migrasi ke Jakarta menjadi suatu 

tumpuan, karena pada kenyataannya dapat mewujudkan impian yang susah untuk di 

laksanakan apabila tidak  

 

PENUTUP 

Pola mobilitas pedagang sayur  adalah permanen dan tidak permanen 

(sirkuler). Lama migran tinggal di daerah tujuan tidak ada hubungan dengan besar 

kecilnya remitan, demikian pula karakteristik pendidikan maupun jenis kelamin 

migran juga tidak ada hubungannya dengan besar kecilnya remitan. Namun terdapat 

hubungan yang signifikan antara usia migran dengan besar kecilnya remitan, yaitu 



 

 | 353 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

migran umur muda cenderung memberikan remitan lebih besar dibanding usia tua. 

Remitan akan lebih besar jika keluarga penerima remitan di daerah asal adalah 

keluarga inti. Sebaliknya, remitan akan lebih kecil jika keluarga penerima remitan di 

daerah asal bukan keluarga inti.  
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INTISARI 

Bencana  erupsi Gunungapi Merapi yang terjadi pada bulan Oktober 2010 

melanda sebagian wilayah Kabupaten Sleman bagian utara. Bencana ini 

mengakibatkan  hancurnya dusun-dusun di wilayah Kecamatan Cangkringan. 

Akibatnya banyak dusun yang sudah tidak dapat dihuni lagi. Kondisi ini memaksa 

penduduk dusun-dusun tersebut harus berpindah tempat. Untuk sementara 

pemerintah menyediakan tempat tinggal ‘huntara‘/shelter, dan memberikan biaya 

hidup bagi penghuni huntara ini. Pemerintah tentunya tidak akan  memberikan 

bantuan selamanya, untuk langkah selanjutnya tentunya harus dipikirkan karena 

wilayah yang terkena bencana tidak mungkin ditempati lagi. Oleh karena itu 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) mengetahui kondisi sosial ekonomi 

penghuni  huntara; (2) mengetahui keinginan penghuni huntara dalam kaitan 

relokasi. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan metode Focus 

Group Discussion (FGD) pada penghuni huntara. Pengambilan responden dilakukan 

secara acak sejumlah 75 orang dari empat  komplek huntara di Kabupaten Sleman. 

Penentuan Huntara berdasarkan jumlah hunian yang relatif  banyak dibanding 

wilayah lain.  Analisa hasil FGD dianalisis secara kualitatif dan didukung dengan 

data sekunder dari instansi terkait. 

 Hasil penelitian ini memperlihatkan  kegiatan-kegiatan sosial sudah berjalan 

seperti apa yang dilakuan sebelum bencana.  Untuk kegiatan ekonomi masyarakat 

kehilangan lahan pertanian sebagai mata pencaharian pokok dan saat ini masih 

tergantung  pada bantuan  pemerintah dan swasta. Relokasi mungkin untuk dilakukan 

namun dengan berbagai catatan dan pengawasan yang terus menerus. 

 

Kata  Kunci: Relokasi, Bencana, Gunung Merapi  

 

PENDAHULUAN 

Letak wilayah Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik 

yang aktif yaitu lempeng Eurasia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik 

mengakibatkan rawan terhadap bencana. Letak di pertemuan tiga lempeng tektonik 

ini menjadikan Indonesia banyak tumbuh gunungapi antara lain Gunungapi Merapi 

di Daerah Istimewa Yogyakarta. Gunungapi Merapi termasuk gunungapi yang paling 

aktif di dunia.  
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Walaupun Gunung Merapi sangat aktif dan sering menimbulkan bencana 

namun kepadatan penduduk di lereng gunung ini cukup tinggi. Banyak penduduk 

yang bertempat tinggal dan mengembangkan usaha di lereng Gunung Merapi karena 

kondisi lahannya yang relatif subur. Untuk membatasi terjadinya banyak korban jiwa 

apabila terjadi bencana gunungapi, terutama Gunung Merapi maka pemerintah 

melalui Direktorat Volkanologi membuat zonasi wilayah yang boleh dihuni oleh 

penduduk. Direktorat Volkanologi menyusun zonasi bahaya Gunungapi Merapi 

menjadi tiga zona yaitu (1) Zona terlarang: yaitu daerah disekitar kepundan atau 

kawah gunungapi yang letaknya berdekatan dengan sumber bahaya, sehingga 

kemungkinan terkena aliran lava, piroklastik, dan awan panas sangat besar; (2) Zona 

bahaya I: yaitu daerah yang dianggap berbahaya berdasarkan pengalaman letusan 

masa lampau; (3) Zona bahaya II: yaitu daerah yang letaknya berdekatan dengan 

sungai yang berhulu di puncak gunungapi, dengan topografi lebih rendah sehingga 

pada musim hujan dapat terlanda aliran lahar (Sunarto, dkk, 1994). 

Pembatasan zonasi ini sangat diperlukan untuk mitigasi bencana. Oleh karena 

itu, zonasi ini perlu disosialisasikan. Selain itu masyarakat yang sudah terlanjur 

hidup di daerah bahaya harus diberikan wawasan yang cukup tentang kemungkinan 

bencana. Perlu penguatan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kelembagaan 

yang kuat di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah hingga ke pemerintah desa, 

sehingga masyarakat dapat hidup aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan 

(Sudibyakto, 2009) 

Wawasan dan pengetahuan yang cukup sangat diperlukan bagi masyarakat 

daerah bencana. Setelah mengalami bencana besar, tidak mudah untuk dapat kembali 

menjalani kehidupan seperti sebelumnya, akan memerlukan waktu yang panjang. 

Alasan  belum kembalinya kehidupan seperti sediakala karena adanya penurunan 

pendapatan dan kehidupan yang belum aman, dan juga belum stabil (Shigeyosi, 

2011). Demikian pula pada korban bencana erupsi Gunung Merapi di tahun 2010. 

Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman merupakan wilayah paling atas 

dan sebagian besar berada pada lereng Gunung Merapi. Letaknya yang sangat 

berdekatan dengan pusat erupsi mengakibatkan tingkat bahaya yang dimiliki daerah 

tersebut menjadi lebih besar dibanding wilayah lain. Korban jiwa yang sangat 

banyak hampir mencapai 300 jiwa, rumah-rumah yang hancur hingga tidak dapat 
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ditempati lagi, serta lahan-lahan pertanian tidak berbekas karena tertutup pasir masih 

menjadi permasalahan hingga saat ini.  

Akibat dari bencana tersebut banyak masyarakat yang harus pindah ke barak 

pengungsian. Barak pengungsian Kabupaten Sleman di pusatkan di Stadion 

Magowoharjo. Namun karena belum mencukupi ada yang berada di Kantor Desa 

Sardonoharjo, dan Kantor Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik. Fasilitas yang sangat 

terbatas di pengungsian dan banyaknya penghuni mengakibatkan banyak pengungsi 

yang mengalami tekanan mental. Kondisi ini memaksa pemerintah untuk 

menyediakan hunian sementara (huntara). 

Pembangunan rumah hunian sementara ini memang mengatasi persoalan 

tempat tinggal untuk sementara. Untuk langkah selanjutnya tentunya harus 

dipikirkan karena wilayah yang terkena bencana tidak mungkin ditempati lagi. Oleh 

karena itu tulisan ini bertujuan memberikan gambaran kondisi sosial ekonomi 

penghuni  huntara; dan  keinginan penghuni huntara dalam kaitan relokasi. 

 

PEMBAHASAN 

A. Kondisi Fisik Daerah Penelitian 

Kecamatan Cangkringan berada di sebelah timur Ibukota Kabupaten Sleman. 

Secara astronomis terletak antara 7‘35‘ – 7‘41‘ LS dan 110‘14‘‘ – 110‘19‘‘ BT 

memiliki luas sebesar 47,99 Km2 yang terdiri dari lima desa. Kecamatan 

Cangkringan merupakan morfologi lereng selatan Gunungapi Merapi, berada pada 

lereng sebelah selatan Gunungapi Merapi dengan ketinggian 226-1080 mdpal. Secara 

umum memiliki topografi berupa suatu pegunungan yaitu pegunungan vulkanik atau 

gunungapi. Lereng yang terdapat di sebelah selatan Gunungapi Merapi termasuk tipe 

yang tua, kemiringan lereng dari arah selatan ke utara di Kecamatan Cangkringan 

menunjukkan kenaikan secara gradual. Sebagian besar daerah didominasi oleh kelas 

lereng  8-13% sehingga termasuk daerah  agak miring. Semakin ke utara secara 

umum kelas lereng semakin besar dan beberapa daerah terdapat kemiringan lereng 

<30%, umumnya terdapat di sekitar alur-alur sungai yang membentuk beberapa 

lembah yang dalam dan lebar. 

Bentuk relief dan kemiringan lereng di daerah penelitian banyak dipengaruhi 

oleh proses dan kegiatan vulkanik. Pola aliran yang terdapat di daerah penelitian 
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adalah radial sentrifugal yaitu berbentuk aliran yang terfokus dengan arah melebar 

atau keluar., fokusnya adalah kerucut atau lubang kepundan yang kemudian 

alirannya ke arah luar atau ke bawah sebagai wahana transpor dari hasil proses 

vulkanik. Bentuklahan lereng atas kemiringan bervariasi dari miring sampai agak 

terjal dan terjal hingga sangat terjal terutama terdapat pada daerah sekitar alur sungai. 

Pada bentuklahan lereng tengah gunungapi kemiringan yang demikian adalah miring 

hinggga sangat terjal dan ada beberapa tempat memiliki kemiringan landai, terutama 

lereng tengah bagian bawah. Pada bentuklahan lereng bawah dan lereng kaki 

terdapat kemiringan lereng landai dengan kemiringan 0-8%.  

 

B. Kondisi Sosial Ekonomi 

Bencana erupsi Gunung Merapi di akhir bulan oktober dan awal bulan 

November meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Kecamatan Cangkringan. 

Banyak rumah rusak bahkan hilang tanpa bekas akkibat tertimbun lahar panas yang 

di keluarkan oleh Gunung Merapi. Bencana tersebut memaksa penduduk untuk 

keluar dari desanya.  

Pada awalnya penduduk mengungsi di barak-barak pengungsian di desat desa 

masing-masing yang telah disediakan oleh pemerintah, namun karena aktivitas 

Gunung Merapi semakin besar dan membahayakan maka penduduk mengungsi lebih 

jauh lagi. Pemerintah yang tidak menduga bahwa aktivitas Gunung Merapi akan 

sebesar itu tidak menyiapkan lokasi pengungsian yang lain. Lokasi pengungsian yang 

mendadak dan tidak dipersiapkan terlebih dahulu mengakibatkan banyak masalah. 

Tekanan mental bagi pengungsi sangat dirasakan. Untuk itu pemerintah 

dibantu swasta menyiapkan hunian yang lebih baik. Hunian sementara yang 

dibuatkan baik oleh pemerintah maupun swasta diperuntukkan bagi korban erupsi 

Gunung Merapi yang tidak memungkinkan untuk kembali ke rumahnya. Untuk 

memudahkan administrasi maka kelompok-kelompok huntara ditempati penduduk 

berdasarkan desa asal. 

Huntara Gondang Legi ditempati oleh penduduk yang berasal dari Dusun 

Srodokan, Kepuharjo, Kaliurang. Huntara Godang legi ini merupakan huntara 

pertama dan dibangun oleh swasta yaitu kelompok Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Huntara Kuwang dihuni sejak tanggal 27 Desember 2010, dihuni oleh penduduk 
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yang dulunya tinggal dari Bantaran Sungai Gendol seperti Bakalan, Banaran, 

Jaranan. Shelter Plosokerep ditempati oleh penduduk yang berasal dari Dusun 

Palemsari, Desa Kinahrejo, dihuni mulai Januari 2011. 

Pengungsi yang berada di Huntara Dongkelsari berasal dari penduduk  Desa 

Glagahharjo. Pengungsi yang berada di shelter Dongkelsari  menempati shelter 

pertama kali pada bulan Mei tahun 2011. Penduduk yang berada di shelter ini  

berpindah-pindah pengungsian sebelum menempati shelter. Setelah pengungsian 

yang dipusatkan di Stadion Maguwoharjo ditutup, pengungsi yang berasal dari 

Glagaharjo tersebut dipindahkan ke barak pengungsian Kiyaran yang menggunakan 

SDN kiyaran. Mereka tidak kembali ke rumah asal mereka karena sebagian besar 

rumah mereka hancur dan rusak berat. Pemerintah menempatkan mereka di Barak 

Kiyaran selama menunggu shelter yang terletak di Dusun Dongkelsari selesai 

dibangun. 

Gambar 1. Kondisi permukiman penduduk di Desa Kepuharjo sesudah erupsi Merapi 

 

Korban erupsi Merapi 2010 yang menempati  huntara-huntara ini sebagian 

besar bekerja sebagai petani. Akan tetapi, erupsi Merapi tahun 2010 mengakibatkan 

lahan pertanian dan lahan usaha penduduk tertimbun pasir dan batu sehingga 

penduduk kehilangan mata pencahariannya. Selain mata pencaharian, penduduk juga 

kehilangan harta benda, termasuk rumahnya. Kondisi ini mengakibatkan penduduk 

mengalami kesulitan, terutama dalam hal perekonomian. Walaupun penduduk sudah 
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diperkenankan untuk menempati huntara, tetapi untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari mereka masih merasa sulit karena tidak adanya penghasilan. Bantuan jatah 

hidup (jadup) dari pemerintah yang dijanjikan selama 7 bulan ternyata hanya berjalan 

satu bulan pertama mereka menghuni huntara. Setelahitu penghuni huntara harus 

berusaha sendiri untuk kelangsungan hudup keluarganya. 

Penduduk yang sebelum erupsi bekerja sebagai petani, pedagang, dan 

peternak, sekarang banyak yang menganggur. Namun, karena adanya tuntutan 

ekonomi maka sebagian penduduk beralih pekerjaan menjadi pencari pasir dan batu,, 

pedagang, dan tukang ojek di lokasi wisata erupsi. Ada juga yang bekerja serabutan, 

kadang menjadi buruh tani, kadang bekerja menjadi kuli angkut, adapula dengan 

mencari arang, yang berasal dari pohon yang tertimbun lahar. Pencari arang ini 

dilakukan terutama pada lahan-lahan yang dimiliki.   

Gambar 2. Kondisi lahan pertanian yang tertimbun pasir 

 

C. Kondisi Huntara 

Huntara merupakan hunian sementara yang dibangun untuk pengungsi 

korban erupsi merapi yang tidak mungkin lagi untuk kembali ke tempat tinggal 

asalnya. Pengungsi ini tidak mungkin kembali karena rumah yang sudah hancur, atau 

mungkin masih berdiri namun tidak dapat ditempati karena berada di lokasi 

berbahaya. Pembangunan huntara ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah namun 

lebih banyak oleh swasta. Setiap donatur terlihat sekali perbedaan dari keadaan untuk 

setiap huntara. 
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Huntara Gondanglegi dibangun oleh ACT. Hasil pengamatan 

memperlihatkan hunian ini paling layak untuk ditempati. Rumah yang dibuat berupa 

rumah panggung dengan lingkungan yang bersih dan fasilitas yang lengkap membuat 

nyaman penghuninya. Untuk huntara lainnya berupa rumah biasa dengan dinding 

dari bambu. Shelter dibangun dengan ukuran 6 x 6 m, dengan 2 kamar tidur, dan 1 

kamar mandi.  Dinding yang terbuat dari bambu pada awal mulanya ada yang sudah 

berlapiskan terpal, adapula belum tersedia tergantung pada donatur. Dinding yang 

tidak terlapisi terpal sangat mudah rusak karena saat awal dihuni pada musim 

penghujan. Selain itu lantai yang dibangun dengan lapisan semen yang tipis sehingga 

penduduk merasakan shelter tersebut lembab, lapisan lantai dari semen tidak 

bertahan lama hanya beberapa bulan. Untuk keadaan kamar mandi, pada mulanya 

saluran septictank lancar, akan tetapi beberapa bulan ditempati mengalami gangguan.  

Huntara Kuwang mungkin memiliki lingkungan yang lebih baik karena  

keadaan ekonomi sebelum bencana  penghuni huntara ini lebih baik dari yang lain. 

Selain itu  penghuni huntara ini tidak mengalami kerusakan rumah yang parah 

sehingga masih banyak barang-barang yang dapat diselamatkan dan dibawa ke 

huntara. Khusus shelter Kuwang dibangun untuk mereka yang terkena dampak banjir 

lahar dingin di sepanjang sungai gendol yang melewati desa Argomulyo. Jika 

diamati berdasarkan aksesibilitas, shelter Kuwang ini cukup strategis, Shelter dalam 

arti penduduk masih bisa menjangkaunya dari asal dusun mereka, dan dari tempat 

bekerja penduduk shelter. Kuwang merupakan bantuan dari berbagai donatur, seperti 

Dandim, UGM, dan Pemerintah. 

Gambar 3. Sebagian huntara di Plosokerep 
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D. Relokasi 

Erupsi Merapi tahun 2010 mengakibatkan penduduk sekitar Gunung Merapi 

mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Kehilangan rumah, harta benda, dan 

mata pencaharian merupakan kondisi yang tidak diduga. Oleh sebab itu, masyarakat 

penghuni huntara yang menjadi korban erupsi tentu memiliki harapan-harapan untuk 

memperoleh kehidupan yang lebih baik. Hunian tetap bagi penghuni huntara 

merupakan harapan utama yang diinginkan. Menurut penghuni huntara, hunian tetap 

merupakan kebutuhan pokok yang harus segera dipenuhi. Dengan adanya hunian 

tetap, penduduk percaya bahwa kondisi sosial ekonomi dan aktivitas sehari-hari 

dapat menjadi lebih baik.  

Tempat tinggal secara tetap lebih diinginkan karena masyarakat yang 

menghuni di huntara mengetahui bahwa huntara ini disediakan hanya selama 2 

tahun. Tanah yang dipakai untuk membangun huntara ini merupakan tanah kas desa 

yang disewa pemerintah selama 2 tahun. Setelah 2 tahun tanah akan dikembalikan ke 

pada desa setempat, sehingga pengungsi harus berpikir lagi untuk mencari tempat 

tinggal baru. Untuk itu masyarakat penghuni huntara sangat menginginkan hunian 

tetap. Kondisi ini memaksa pemerintah berinisiatif untuk melakukan relokasi, 

Masalah relokasi muncul seiring dengan keinginan masyarakat untuk 

mendapatkan hunian tetap. Penghuni Huntara Gondanglegi menyatakan bersedia 

direlokasi dan hunian akan yang didapatkan tidak ingin berlokasi di dusun asal. 

Mereka masih merasa trauma, takut, dan khawatir dengan bahaya erupsi Gunung 

Merapi yang kemungkinan terjadi lagi di waktu mendatang. Tetapi, mereka berharap 

lahan relokasi tidak jauh dari dusun asal karena lahan di dusun asal merupakan lahan 

mata pencaharian, baik untuk bertanam kembali atau mencari pasir dan batu.  

Selain mendapatkan hunian tetap, penghuni huntara juga menginginkan tanah 

di dusun asal tetap menjadi milik mereka dan tidak diperbolehkan untuk dibeli oleh 

pemerintah. Keinginan mereka tersebut dipengaruhi rasa khawatir bahwa luas lahan 

hunian tetap yang nantinya akan dapatkan lebih sempit daripada tanah di dusun asal 

sehingga. Selain itu,penghuni huntara ini juga ingin menjadikan tanah di dusun 

asalnya menjadi lahan pekerjaan.  

Untuk itu warga juga menginginkan, tempat asal mereka masih menjadi hak 

milik, dan lokasi relokasi juga hak milik. Dalam artian bahwa ketika pemerintah 
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mendirikan bangunan untuk warga sebagai hunian tempat tinggal, pemerintah tidak 

bisa menukarnya dengan tempat asal mereka atau lahan mereka dulu menjadi milik 

pemerintah. Sehingga kesepakatan yang diajukan adalah warga bersedia membayar 

dengan sistem kredit untuk hunian tetap. Selain sebagai tepat mencari nafkah warga 

juga merasa wajib untuk mempertahankan tanah leluhur. Tanah tersebut sudah 

warisan turun-temurun dari keluarga istilah lain harga mati untuk tanah tersebut,  

 

PENUTUP 

 Bencana erupsi Gunungapi Merapi yang terjadi tahun 2010 mengakibatkan 

kerugian yang sangat besar terutama bagi masyarakat Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman. Banyak masyarakat yang kehilahan rumah dan lahan untuk 

kegiatan pertanian. Pada saat ini warga masih hidup di huntara dengan kondisi 

seadanya. Namun demikian kegiatan social seperti kegiatan arisan, pengajian yang 

dilakukan tiap bulan di dusun asal sudah mulai berjalan seperti dahulu. Untuk 

kegiatan perekonomian penghuni huntara ini berusaha melakukan kegiatan namun 

tidak seperti dahulu karena lahan pertanian dan lahan usaha yang dulu tidak mungkin 

lagi untuk dikelola.  

 Wacana untuk relokasi sangat mungkin dilakukan dengan catatan bahwa letak 

relokasi tidak terlalu jauh dari desa asal, jika memungkinkan masih di wilayah 

Kecamatan Cangkringan atau Kecamatan Pakem.  Selain itu tanah yang dimiliki 

warga di dusun asal tidak diambil alih oleh pemerintah. Warga masih diperbolehkan 

untuk memiliki dan mengelola sebagai sumber matapencaharian.  
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INTISARI 

 Ketidaseimbangan dan variasi supply and demand kebutuhan ruang untuk 

program transmigrasi, yang diikuti dengan perubahan lingkungan strategis dan 

paradigma pembangunan mengakibatkan dimasa mendatang pola penyediaan ruang 

untuk TSM menghadapi kendala dan tantangan yang cukup berat. Makalah ini 

bertujuan untuk mengulas dan mendiskusikan tentang kebutuhan ruang untuk TSM, 

potensi dan kendala yang dihadapi serta  strategi yang harus dilakukan.  

 Pola penyedian ruang untuk TSM  harus didasarkan kepada peruntukan 

kawasan atau  RTRW dan kelayakan lokasional yang tinggi dan ekonomis. Efisiensi 

penyediaan ruang dan peningkatan daya tarik (pull factors) lokasi mutlak diperlukan, 

diantaranya dengan pengembangan pola usaha hemat lahan dan integrasi dengan 

kebijakan-kebijakan spasial, seperti pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, rural-

urban linkages, kawasan andalan. Selain itu, penyediaan ruang bukan lagi monopoli 

pemerintah, tetapi tanggungjawab semua stakeholder, yaitu melalui pengembangan 

kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta atau badan 

usaha, baik di daerah  asal maupun tujuan.  

 

Kata Kunci: Ketersediaan Lahan, Transmigrasi, Model Kerjasama 

 

PENDAHULUAN  

 Pada awal penyelenggaraan transmigrasi tidak terlampau sulit untuk 

menyediakan ruang dan menentukan lokasi transmigrasi di luar Pulau Jawa, karena 

lahan yang tersedia dan layak untuk permukiman masih tersedia sangat luas. Namun 

sejak sedake terakhir telah dirasakan kesulitan untuk memperoleh lahan yang 

memadai dalam arti luas dan kesesuaiannya untuk permukiman transmigrasi 

(Anonimous, 1992). Selain karena kebutuhan lahan yang meningkat seiring dengan 

perkembangan penduduk dan ekonomi lokal, juga dikarenakan semakin terbatasnya 

ketersediaan lahan dengan kualifikasi layak huni. 

 Prospek penyediaan ruang untuk transmigrasi semakin sulit seiring dengan 

perubahan-perubahan lingkungan eksternal. Tekanan sosial, ekonomi, dan politik 

terhadap pelaksanaan transmigrasi semakin memposisikan transmigrasi pada kondisi 

sulit dan dilematis. Kegagalan proyek lahan gambut, konflik di daerah transmigrasi, 
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banyaknya transmigran yang balik ke daerah asal, penjualan aset transmigrasi, serta 

kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan transmigrasi semakin menambah 

deretan panjang pertanyaan tentang efektifitas dan manfaat dari program 

transmigrasi. Di beberapa daerah bahkan mungkin ditingkat pusat institusi 

transmigrasi semakin kehilangan peran. Kondisi tersebut secara langsung 

berpengaruh terhadap proses penyediaan ruang untuk transmigrasi. 

 Pembukaan wilayah transmigrasi merupakan proses yang cukup kompleks, 

dimulai dari penentuan lokasi dan penyediaan ruang, menyiapkan lahan permukiman, 

lahan usaha, dan segala kegiatan yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat 

seperti infrastruktur, jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi 

lainnya. Beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan ruang 

untuk transmigrasi di masa sekarang dan mungkin pada masa mendatang terkait 

dengan beberapa hal berikut: 

a. ‘Image’ transmigrasi masa lalu yang seolah-olah program transmigrasi dapat 

ditempatkan di mana saja (tergantung ‗maunya‘ pemerintah) asalkan memenuhi 

target dan banyaknya lokasi transmigrasi pada lahan-lahan marginal (secara 

ekonomi) dengan aksesibilitas rendah, bahkan terpencil. Di dalam lingkungan 

masyarakat dan pengusaha terlanjur tertanam citra kurang baik yang sulit untuk 

diubah dalam jangka pendek. 

b. Keterbatasan ruang dan lahan, tidak hanya dalam aspek kuantitas tetapi juga 

kualitas. Dari aspek kuantititas selain mulai terbatasnya lahan yang dikelola oleh 

transmigrasi dan sulitnya menambah areal baru. Pada sisi kualitas, lahan tersisa 

yang dapat dikonversi untuk kepentingan transmigrasi umumnya memiliki 

kualitas lahan yang rendah, marginal, kurang subur, kurang air, tererosi, dan 

daerah rawan bencana (Sutikno, 2002). 

c. Lahan yang dapat dijadikan lahan transmigrasi sangat bervariatif di Indonesia, 

mulai dari daerah pantai, dataran, perbukitan, pegunungan, yang masing-masing 

mempunyai karakteristik dan kualitas ekosistem tertentu, sehingga memerlukan 

perlakukan dan pendekatan yang berbeda, baik dalam penyediaan ruang maupun 

pengembangannya. 

d. Persaingan antar pemanfaatan ruang oleh sektor-sektor ekonomi dalam 

memperebutkan ruang atau lahan dengan kualitas baik secara tidak langsung akan 
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memposisikan kegiatan transmigrasi pada pihak yang ‗terkalahkan‘. Karena hanya 

kegiatan-kegiatan ekonimislah yang mampu memperoleh lahan dengan kualitas 

dan posisi (letak) yang strategis. Dengan kata lain hukum pasar lebih menentukan 

alokasi pemanfaatan ruang dibanding peran pemerintah. 

e. Penyediaan lahan untuk transmigrasi (khususnya dalam skala besar) yang 

memiliki aspek legalitas atau jaminan kepastian hukum, sebagai prasarat dasar 

pembangunan transmigrasi lahan tidak mudah untuk diperoleh, karena masih 

banyaknya tumpang tindih peruntukan dan kepemilikan lahan.  

f. Era otonomi dan desentralisasi, yang mengakibatkan perubahan pola 

penyelenggaraan transmigrasi dari sentralistik (pusat) menjadi desentralistik 

(daerah) dan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, diperkirakan akan 

berimplikasi terhadap keterlambatan pelaksanaan program transmigrasi, termasuk 

proses penyediaan ruang untuk transmigrasi.  

g. Tata ruang wilayah tidak secara eksplisit menyebutkan tentang alokasi 

pemanfatan ruang untuk kepentingan transmigrasi. Akibatnya, ruang untuk 

transmigrasi tidak memiliki posisi yang jelas dan hanya ditempatkan pada ruang-

ruang budidaya yang ada. 

h. Transmigrasi menjadi bagian integral dari pembangunan daerah belum 

memperoleh kejelasan. Di samping kondisi dan karakteristik wilayah yang sangat 

bervariatif, juga menguatnya artikulasi politik masyarakat lokal, diduga akan 

menambah kesulitan dalam penyediaan ruang untuk transmigrasi. 

 Menghadapi persoalan-persoalan tersebut di atas, sejak lima tahun terakhir 

telah terjadi perubahan paradigma pembangunan transmigrasi, dari paradigma sosial-

demografis ke paradigma ekonomis (Anharudin, dkk, 2004). Dalam 

operasionalisasinya terjadi pergeseran dari pola transmigrasi umum menjadi TSM.  

Berdasarkan definisi dan filosofinya, Pola TSM cenderung memerlukan lahan yang 

tidak terlalu luas, dibandingkan transmigrasi umum. Selain memberikan keleluasaan 

bagi berbagai pihak (swasta dan masyarakat) untuk ikut serta dalam 

penyelenggaraannya,  pola TSM juga lebih menekankan kepada kegiatan-kegiatan 

atau pola usaha yang lebih bervariatif dan tidak memerlukan lahan luas. Meskipun 

demikian kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam penyediaan ruang untuk TSM 

tetap tinggi.  
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Hal ini disebabkan area ruang yang harus disediakan untuk TSM memerlukan 

tingkat kualifikasi yang lebih baik daripada lokasi transmigrasi umumnya, di 

antaranya kelayakan fisik lingkungan, nilai strategis lokasi dan ekonomi atau dalam 

terminologi transmigrasi memenuhi kriteria layak huni, layak usaha, layak 

berkembang dan layak lingkungan. Di samping itu juga kesesuaian dengan 

kompetensi migran dan jenis pola usaha yang dikembangkan. 

Berdasarkan uraian di atas, penyediaan ruang untuk TSM dapat dilakukan 

dengan menempatkannya pada lokasi transmigrasi yang telah ada, menyiapkan lokasi 

baru, dan dengan mengintegrasikan dengan wilayah usaha atau permukiman yang 

telah ada/telah lama berkembang. Dengan kata lain, yang jauh lebih penting dan 

mendasar adalah apakah lokasi transmigrasi yang ada memiliki daya tarik dan 

mampu menarik pelaku transmigrasi? Jika tidak, apakah diperlukan lokasi baru, 

dimana dan bagaimana memenuhinya? 

 

PEMBAHASAN 

A. Strategi Penyediaan Ruang 

 Dalam rangka penyusunan strategi penyediaan ruang untuk TSM, perlu 

dikenali dan dianalisa pola penyediaan yang telah dilakukan dan beberapa 

pertimbangan normatif. Pada PP 47 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan 

Transmigrasi disebutkan bahwa wilayah transmigrasi harus mengacu kepada tata 

ruang wilayah dan dapat diselenggarakan pada lokasi transmigrasi yang telah ada 

atau membangun kawasan transmigrasi baru. Selain itu pengembangan lokasi 

transmigrasi juga harus mendasarkan kepada pola usaha serta potensi atau 

kemampuan untuk dapat menjadikan wilayah tersebut sebagai pusat pertumbuhan. 

Untuk mewujudkan upaya tersebut dan mengatasi berbagai macam kendala 

penyediaan ruang untuk TSM berikut diuraikan tentang beberapa strategi, 

diantaranya strategi pemilihan lokasi dan pola pengembangan TSM, kelayakan 

lokasi, strategi pelaksanaan, dan pola kerjasama dalam penyediaan ruang TSM. 

 

B. Strategi Pemilihan Lokasi  Dan Pola Pengembangan TSM 

 Untuk mengembangan TSM yang berbasis  kepada pola usaha yang kuat dan 

mandiri serta mampu menjadi pemicu atau penggerak ekonomi daerah (lokal), selain 
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harus didukung oleh potensi sumberdaya alam serta jangkauan (aksesibilitas) pasar 

yang cukup baik, maka lokasi TSM juga harus ditempatkan pada daerah yang sesuai 

untuk peruntukannnya. Salah satu dasar acuannya adalah Tata Ruang Wilayah. 

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan, maka kegiatan TSM harus diletakkan 

pada area peruntukan kawasan budidaya. Beberapa alokasi fungsi ruang budidaya 

yang potensial bagian pengembangan lokasi TSM adalah hutan produksi, tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri dan jasa, pariwisata dan lainnya. 

 Sesuai dengan perkembangan yang terjadi baik internal maupun eksternal, 

pengembangan areal transmigrasi umumnya, dan pola TSM pada khususnya pada 

dasarnya dapat dilakukan dengan tiga jalur, yaitu (1) mengembangan pada lokasi 

atau kawasan transmigrasi yang sudah ada, (2) mengembangkan atau membangun 

lokasi baru, dan (3) mengintegrasikan dengan permukiman atau lahan usaha yang 

telah ada diluar area transmigrasi.  Masing-masing pola memiliki keunggulan dan 

kelemahannya masing-masing, namun dari aspek efisiensi dan kemudahan, maka 

pola pertama lebih mudah untuk dilakukan. Selain karena telah dikelola oleh 

pemerintah, pada saat ini masih banyak tersedia kawasan transmigrasi dengan daya 

tampung yang mencukupi. Meskipun demikian dalam banyak kasus kawasan yang 

telah ada kurang mampu memberikan prospek yang baik karena lokasinya yang 

kurang menguntungkan, sehingga tidak tertutup kemungkinan mengembangkan pola 

kedua dan ketiga terutama untuk TSM pola non pertanian pangan. Untuk mengetahui 

kesesuaian pola pengembangan TSM dengan aspek tata ruang dan pengembangan 

lokasi transmigrasi pada tabel 1 berikut disajikan matrik hubungan antara potensi 

lokasi pengembangan TSM dengan peruntukan fungsi kawasan. 

 

Tabel 1. Matrik Hubungan Alokasi Peruntukan Fungsi Ruang Wilayah 

dengan Potensi Lokasi TSM serta Pola Usaha yang dikembangkan. 
 

Peruntukan Fungsi  

kawasan 

(BUDIDAYA)*) 

Potensi Lokasi Pengembangan TSM 

Lokasi Transmigrasi 

yang ada 

Pembangunan 

Lokasi transmigrasi 

baru 

Mengintegrasikan 

dengan Permukiman atau 

lahan usaha 

A PERTANIAN 

(PRIMER) 

   

1. Kawasan Hutan 

    Produksi  

    Hutan / Rakyat 

 TSM khusus untuk 

relokasi bagi 

perambah hutan 

TSM kehutanan, 

terutama untuk 

mendukung proses 

produksi atau supply 

tenaga kerja sektor 

kehutanan 
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2. Kawasan Lahan 

Basah 

TSM tanaman 

pangan telah 

berkembang pada 

lokasi transmigrasi  

 TSM tanaman pangan 

skala kecil 

3. Kawasan Lahan 

Kering 

TSM tegalan 

berkembang pada 

lokasi transmigrasi 

lahan kering 

 TSM pada lahan kering 

skala kecil 

4. Kawasan 

Perkebunan 

TSM perkebunan 

berkembang pada 

lokasi transmigrasi 

pola perkebunan 

 TSM perkebunan dapat 

dikembangkan sekitar 

lahan usaha perkebunan 

milik  badan Usaha 

5. Kawasan 

Peternakan 

TSM peternakan 

untuk mendukung 

usaha pertanian 

pada lokasi 

transmigrasi yang 

telah ada 

 TSM peternakan lebih 

tepat dikembangkan 

sekitar permukiman atau 

lahan usaha) 

6. kawasan 

Perikanan 

 TSM perikanan 

(laut) dikembangkan 

di lokasi ini, karena 

hemat tidak 

TSM perikanan darat 

(optimasi tambak) pada 

daerah-daeraj perikanan 

tambak 

B. NON 

PERTANIAN 

   

1. Kawasan 

Industri 

TSM Agroindustri 

dengan mengolah 

komoditas pertanian 

di lokasi 

transmigrasi yang 

telah ada 

TSM industri 

dikembangkan pada 

pusat industri baru 

TSM industri 

dikembang- kan untuk 

mendukung kegiatan atau 

pusat industri yang telah 

ada 

2. kawasan 

Pariwisata 

 TSM Pariwisata 

dapat dikembangkan 

pada lokasi 

pariwisata yang baru 

ditemukan 

TSM Pariwisata dapat 

dikembangkan pada 

lokasi pariwisata yang 

telah berkembang 

3. Kawasan 

permukiman 

 TSM dapat 

dibangun untuk 

memunculkan pusat-

pusat permukiman 

baru 

TSM Perdagangan dan 

jasa untuk melayani 

kebutuhan masyarakat di 

permukiman yang ada 

4. Kawasan 

pertambangan 

 TSM Pertambangan, 

dikembangkan pada 

areal sekitar 

tambang sebagai 

supply tenaga kerja 

dan pusat 

permukiman sekitar 

kawasan tambang 

 

*) KAWASAN  

TERTENTU  

TSM TSM  

KAWASAN  

ANDALAN 

TSM TSM  

* UU Nomor 27 Tahun 2007 dan PP 27 tahun 2008 tentang RTRW Nasional 
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Berdasarkan tabel di atas maka beberapa skenario pola pengembangan TSM 

beserta lokasinya dapat dikelompokkan menjadi pertanian dan non pertanian. 

1. TSM Pertanian (Sektor Primer) 

a. TSM Pola Tanaman pangan, lebih banyak dikembangkan pada daerah 

transmigrasi yang telah ada dan memiliki potensi lahan basah (irigasi) serta 

potensi komoditas pangan. Dalam skala kecil juga dapat dikembangkan dengan 

mengintegrasikannya dengan permukiman yang ada. 

b. TSM Pola Perkebunan, yang dilakukan secara mandiri dapat dilakukan pada 

daerah transmigrasi yang telah ada, namun juga dapat dikembangkan untuk 

mendukung pola perkebunan yang telah dikembangkan oleh swasta atau badan 

usaha. 

c. TSM Pola Peternakan, dapat dikembangkan pada lokasi yang telah ada maupun 

mengintegrasikannya dengan permukiman. Untuk ternak skala besar yang 

difasilitasi oleh swasta atau badan usaha dapat menempati lokasi dengan 

membuka lokasi transmigrasi baru. 

d. TSM Pola Perikanan, dibedakan menjadi perikanan  darat (tambak) dan perikanan 

laut. Untuk perikanan darat dapat diletakkan pada daerah yang telah memiliki atau 

potensial tambak. Sedangkan untuk perikanan laut dapat ditempuh dengan 

membangun lokasi transmigrasi baru (karena tidak membutuhkan areal yang 

terlalu luas), seperti pada pengembangan transmigrasi pada pulau-pulau kecil. 

e. TSM Pola Kehutanan, sebaiknya ditempatkan pada lokasi sekitar hutan yang telah 

diusahakan dengan maksud untuk mendukung supply tenaga kerja pada 

pengolahan hasil hutan dan tidak membuka areal baru. Selain itu untuk para 

perambah hutan dapat dibuatkan lokasi transmigran baru atau menempatkannya 

pada lokasi transmigrasi yang telah ada. 

2. TSM Non Pertanian (Sektor Sekunder Dan Tersier) 

a. TSM Pola Industri, dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk industri pengolahan 

hasil pertanian dan perkebunan sebaiknya dikembangkan di lokasi transmigrasi 

yang telah ada untuk membangkitkan nilai tambah, sedangkan untuk industri 

pengolahan non pertanian dapat ditempatkan pada areal yang baru, selain tidak 

membutuhkan lahan luas juga dapat menjadi pendorong tumbuhnya pusat 

pertumbuhan baru. 
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b. TSM Pola Pariwisata, umumnya berlangsung dalam skala kecil sehingga dapat 

ditempatkan pada lokasi pariwisata yang ada atau jika ditemukan lokasi pariwisata 

baru yang memiliki daya tarik tinggi juga dapat dikembangkan lokasi baru. 

c. TSM Pola Perdagangan dan Jasa, dikembangkan atau mengikuti pola permukiman 

yang berkembang sebagai bagian dari proses pelayanan dan optimasi pertukaran 

ekonomi. 

d. TSM Pola Pertambangan, meskipun belum berkembang, dapat dilakukan untuk 

mendukung areal pertambangan yang telah diusahakan. Pola penempatannya 

mengikuti lokasi pertambangan, terutama dengan membuka areal baru sebagai 

daerah belakang yang memasok berbagai kebutuhan barang dan jasa (tenaga 

kerja) bagi kawasan tambang. 

 Selain pada kasus-kasus di atas, berbagai macam pola TSM juga dapat 

dikembangkan dan ditempatkan pada kawasan andalan atau kawasan tertentu, 

sehingga lebih efisien dan menarik, tidak hanya bagi transmigran tetapi juga bagi 

pengusaha. 

 Berdasarkan pola TSM yang diuraikan di atas, maka kendala sulitnya mencari 

lahan baru untuk pengembangan TSM dapat diantisipasi dengan mengoptimalkan 

daya tampung dari kawasan transmigrasi yang telah ada dan mengintegrasikan 

kegiatan TSM (sesuai polanya) pada area permukiman atau lahan usaha yang telah 

ada dan berkembang. Khusus pengembangan lokasi TSM baru, lebih diarahkan pada 

kegiatan atau Pola TSM yang tidak memerlukan area luas lahan yang luas. Dengan 

kata lain, diperlukan adanya pergeseran Pola TSM, dari TSM yang haus lahan ke 

TSM  yang hemat lahan, yaitu dari pengembangan TSM sektor primer ke arah TSM 

non pertanian. Hanya saja untuk memacu TSM pola sekunder dan tersier, maka 

diperlukan suatu upaya dan modal besar untuk meningkatkan daya tarik (pull 

factors).  

 

C. Kelayakan Lokasi 

 Perencanaan tata ruang pada hakekatnya merupakan bagian dari perencanaan 

penggunaan lahan (land use planning). Perencanaan penggunaan lahan mencakup 

kegiatan evaluasi lahan, yang diawali dengan survei dalam berbagai bidang: 

geomorfologi/medan, tanah, air, penggunaan lahan, agronomi, dan sosial-ekonomi. 
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Dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan transmigrasi dapat ditentukan pola 

permukiman yang sesuai pada wilayah pengembangannya dan pola usaha. Setelah 

ditemukan kesesuaian pengembangan kawasan untuk TSM, maka di masing-masing 

kawasan transmigrasi tersebut perlu dilakukan penilaian kelayakan kawasan. Secara 

umum terdapat empat kelayakan, yaitu kelayakan lingkungan, ekonomi,  lokasional, 

dan sosial.  

1. Kelayakan Lingkungan  

Secara fisik layak ditempati, didukung oleh ketersediaan lahan dalam jumlah 

cukup (kesesuaian lahan), berada pada lingkungan dengan supply air cukup dan 

memenuhi  syarat, lokasi diluar kawasan lindung dan rawan bencana (longsor, 

banjir, kekeringan, letusan gunungapi dan endemik. Dalam pengembangannya 

selalu memperhatikan keseimbangan dan daya dukung lingkungan. 

2. Kelayakan Ekonomi 

Secara ekonomis lokasi transmigrasi memiliki potensi sumberdaya dan 

komoditas atau produk-produk unggulan dalam skala ekonomis yang mampu 

memberikan jaminan kehidupan bagi transmigran dan wilayah tersebut untuk 

terus berkembang. Produk-produk tersebut juga memiliki keterkaitan ke depan 

dan ke belakang serta dampak pengganda yang cukup luas terhadap sektor 

kegiatan lainnya, sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi wilayah, baik 

posisinya sebagai daerah hinterland (pen-supply) maupun pusat pertumbuhan.  

3. Kelayakan Lokasional (geografis) 

Secara geografi, lokasi transmigrasi memiliki aksesibilitas yang layak dan 

ekonomis, khususnya ke pusat pasar dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada.  Hal 

ini didukung oleh sarana dan prasarana transportasi yang cukup, sehingga 

memberikan jaminan bagi proses interaksi antar wilayah, interaksi ekonomi dan 

interasi sosial. 

4. Kelayakan sosial (acceptable) 

Secara sosial dapat diterima oleh masyarakat sekitar lokasi, sehingga dapat 

meminimalisasi potensi konflik, serta memberikan wahana bagi proses interaksi 

dan akulturasi budaya antar masyarakat asli dan transmigran. Oleh karena itu 

proses penetapan lokasi transmigrasi harus dilakukan secara terbuka dan 

partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sekitar. 
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D. Strategi Pelaksanaan 

 Meskipun masih banyak difasilitasi oleh pemerintah, namun mobilitas 

transmigrasi pada pola TSM memiliki karakteristik yang hampir sama dengan 

migran umumnya, dimana motif ekonomi menjadi pendorong utama mobilitas 

(Tjiptoherijanto, 2000). Oleh karena itu permasalahan mendasar untuk menarik 

transmigran TSM adalah memberikan kekuatan daya tarik sebanyak mungkin di 

daerah tujuan (lokasi transmigrasi). Semakin besar daya tarik ‗ekonomi‘ dari lokasi 

transmigrasi maka semakin banyak transmigran yang datang, sebagaimana ada gula 

ada semut.  Selain itu program transmigrasi pada era sekarang ini bukanlah bukan 

sektoral, melainkan multisektoral, sehingga perlu mengintegrasikannya dengan 

kebijakan-kebijakan sektor terkait lainnya.  

 Beberapa  strategi yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan efisiensi 

dalam penyediaan ruang bagi TSM, mulai dari tingkat kebijakan hingga operasional 

untuk antara lain: 

1. Reorientasi kegiatan transmigrasi pada pola usaha yang memerlukan sedikit 

ruang atau lahan, yaitu dari land based  ke economic based . Pola pengembangan 

TSM pada masa mendatang lebih diarahkan pada usaha perikanan, peternakan, 

agroindustri, industri, dan jasa pelayanan menjadi pilihan alternatif untuk 

mengurangi kebutuhan ruang yang besar. Langkah ini dapat diterapkan pada 

lokasi transmigrasi yang baru maupun yang lama, dengan memperhatian potensi 

dan variasi sumberdaya lokal. 

2. Integrasi lokasi transmigrasi, baik yang permukiman lama maupun yang baru 

(terencanakan) dengan kebijakan spasial pemerintah atau sektoral yang telah 

dilakukan, diantaranya:  

a) Pusat Pertumbuhan (Growth Centers), karena sebagian besar lokasi 

transmigrasi merupakan daerah hinterland dari pusat pertumbuhan yang ada, 

maka perlu dilakukan mengintegrasikan lokasi transmigrasi dengan pusat-

pusat ekonomi tersebut,  baik secara fisik (akses), sosial, dan terutama 

integrasi ekonomi. 

b) Kawasan Agropolitan, menjadi program andalan di banyak wilayah tujuan 

transmigrasi, oleh karena itu penempatan TSM atau lokasi transmigrasi (baru 
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maupun yang ada) pada kawasan agropolitan akan menurunkan kebutuhan 

ruang  serta dapat mempercepat perkembangan wilayah transmigrasi. 

c) Rural Urban Linkages, yaitu memperbanyak atau memperluas keterkaitan 

antara wilayah transmigrasi (yang sebagian berada di daerah perdesaan) 

dengan kota terdekat, sehingga selain memudahkan saluran pasar, juga dapat 

membuka peluang usaha di luar sektor non pertanian. Pada akhirnya, selain 

menambah daya tarik wilayah transmigrasi juga dapat mengurangi tekanan 

kebutuhan lahan. 

d) Kawasan Andalan. Program pengembangan wilayah transmigrasi perlu 

dikaitkan dengan 108 kawasan andalan di Indonesia, bahkan jika 

memungkinkan TSM diletakkan pada kawasan andalan tersebut. Hal ini 

penting untuk merubah image transmigrasi yang kurang menguntungkan 

secara ekonomi. 

Pengintegrasian kawasan transmigrasi dengan kebijakan spasial tersebut di atas 

memiliki dua implikasi, yaitu efisiensi penyediaan ruang dan meningkatkan daya 

tarik (pull factors) ekonomi serta dapat merubah citra transmigrasi menjadi lebih 

baik. 

3. Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta atau badan usaha serta 

masyarakat dalam penyediaan ruang untuk TSM. Berbagai pihak dapat ikut 

berperan dalam penyediaan ruang dan pelaksanaan transmigrasi, antara lain 

masyarakat perseorangan maupun kelompok seperti para pakar dan ilmuwan, 

Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat, serta para pelaku 

ekonomi atau investor seperti Koperasi, BUMN, BUMD, Swasta, dan kelompok 

usaha. 

4. Melakukan pergeseran peran pemerintah secara bertahap dari penyedia ruang 

(provider) menjadi fasilitator bagi TSM, dan memberikan peran yang lebih besar 

kepada swasta, badan usaha dan masyarakat terutama untuk sebanyak-banyaknya 

dapat menarik perpindahan penduduk secara mandiri yang pengembangan 

usahanya tidak selalu berorientasi pada lahan (land based). 

5. Integrasi kawasan transmigrasi ke dalam Tata Ruang Wilayah. Selama ini 

kawasan transmigrasi tidak mendapat porsi atau kedudukan yang jelas dan 

eksplisit dalam RTRW, padahal PP 27 Tahun 2008 memberikan peluang untuk 
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memasukkan kedalam kawasan khusus. Akibat ketidakjelasan ini, maka lokasi 

kawasan transmigrasi hanya merupakan bagian dari kegiatan sektor ekonomi, 

yang kurang mendapatkan perhatian yang serius. 

 

E. Pola Kerjasama Dalam Penyediaan Ruang dan Pelaksanaan TSM 

TSM adalah transmigrasi yang dilaksanakan oleh masyarakat yang 

bersangkutan secara perorangan atau kelompok, baik bekerjasama maupun tidak 

bekerjasama dengan Badan Usaha atas arahan, layanan dan bantuan Pemerintah. 

Dalam proses perpindahan transmigrasi, paling tidak akan melibatkan dua wilayah 

yang akan bekerjasama, yaitu daerah asal dan daerah tujuan (Dirjen Mobilitas 

Penduduk, 2002). Daerah asal bertanggung jawab terhadap supply pelaku 

transmigrasi beserta kompetensinya, sedangkan daerah tujuan memiliki tanggung 

jawab terhadap penyediaan ruang dan kelangsungan tumbuh kembangnya wilayah 

transmigrasi. 

 Berdasarkan definisi tersebut, menyiratkan beberapa pelaku penting dalam 

pelaksanaan TSM yaitu Pemerintah, Badan Usaha (Swasta), dan masyarakat itu 

sendiri. Dengan adanya peran masing-masing pihak dalam proses perpindahan 

transmigrasi, maka dalam proses penyediaan ruang bagi TSM perlu melibatkan 

kedua pihak (asal dan tujuan) secara bersama dengan melibatkan  tiga unsur pelaku 

yaitu Pemerintah, swasta atau badan usaha dan masyarakat.  Secara umum 

pemerintah memiliki peran terkait dengan lokasi transmigrasi (baik penyedia atau 

fasilitasi), swasta atau badan usaha berperan untuk menggerakkan ekonomi lokal dan 

pengembangan usaha-usaha ekonomis, sedangkan masyarakat sebagai pelaku, 

fasilitator dan pemicu mobilitas TSM.  

Secara ringkas pola penggabungan antar pelaku transmigrasi dan pola 

penyediaan ruang untuk TSM dapat dikelompokkan menjadi enam tipe sebagai 

berikut. 

 

Dominasi Peran Pemerintah (Penyedia dan Fasilitasi) 

1. Tipe I Pemerintah dengan pemerintah (Goverment to Goverment = GG) 

Kerjasama penyediaan ruang dan kegiatan TSM yang dilakukan dengan 

mendasarkan kerjasama PEMDA asal dan PEMDA tujuan. 
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2. Tipe II Pemerintah dengan Swasta (Goverment to Business = GB) 

Kerjasama penyediaan ruang dan kegiatan TSM yang dilakukan dengan 

mendasarkan kerjasama PEMDA dan Swasta atau badan usaha, baik di daerah 

asal maupun daerah tujuan 

3. Tipe III  Pemerintah dengan Masyarakat (Goverment to People = GP) 

Kerjasama penyediaan ruang dan kegiatan TSM yang dilakukan dengan 

mendasarkan kerjasama PEMDA dan Masyarakat, baik di daerah asal maupun 

daerah tujuan. 

 

Dominasi Peran Swasta dan Masyarakat (Fasilitasi Dan Penyedia) 

4. Tipe IVSwasta dan Swasta (Business to  Business = BB) 

Kerjasama penyediaan ruang dan kegiatan TSM yang dilakukan dengan 

mendasarkan kerjasama Swasta dan Swasta, baik di daerah asal maupun daerah 

tujuan. 

5. Tipe V Swasta dengan Masyarakat (Business to People = BP) 

Kerjasama penyediaan ruang dan kegiatan TSM yang dilakukan dengan 

mendasarkan kerjasama Swasta dan Masyarakat, baik di daerah asal maupun 

daerah tujuan. 

6. Tipe VI Masyarakat dengan Masyarakat   (People to People = PP) 

Kerjasama penyediaan ruang dan kegiatan TSM yang dilakukan dengan 

mendasarkan kerjasama Masyarakat dan Masyarakat, baik di daerah asal maupun 

daerah tujuan. 

 Meskipun dengan skala kepentingan dan kemampuan yang berbeda, namun 

pemerintah, swasta atau badan usaha, dan masyarakat secara bersama-sama dapat 

memfungsikan dirinya sebagai aktor utama penyedia ruang bagi pelaksanaan TSM. 

Bahkan jika memungkinkan harus mulai dilakukan proses transformasi peran dari 

dominasi pemerintah (Tipe I, II, dan III) ke swasta dan masyarakat (tipe IV, V, VI). 

Selengkapnya kakarteristik pola kerjasama penyediaan ruang untuk TSM pada 

masing-masing tipe dapat dilihat pada tabel 2. 

 Tipe pola kerjasama yang dikembangkan pada tabel di atas tidak hanya 

dipahami sebagai sesuatu yang bersifat dualistik, namun tetap melibatkan seluruh 

unsur pelaku (pemerintah, swasta atau badan usaha, dan masyarakat, baik di daerah 
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penerima maupun pengirim secara senergis dan menyeluruh. Pemerintah pusat dan 

propinsi memfasilitasi pelaksanaan program TSM, sedangkan pelaksana langsung 

adalah pemerintah kabupaten. 

 

Tabel 2. Matrik Kerjasama Penyediaan Ruang untuk TSM  

Menurut Institusi/Stakeholder Penyedia Ruang Antara Daerah Asal dan Tujuan 

Daerah 

pengirim 

(Asal) 

Daerah Penerima (Tujuan) 

Pemerintah (Pa) Swasta atau Badan 

Usaha (Sa) 

Masyarakat (Ma) 

Pemerintah 

(Pi) 

(Goverment to 

Goverment) 

Lebih efektif dan 

mudah dilakukan, 

penyediaan ruang untuk 

TSM dapat dilakukan 

dalam skala besar 

(kawasan). Dilakukan 

dengan kerjasama 

antara  daerah asal dan 

tujuan, sehingga 

memungkinkan adanya 

kesamaan antara supply 

dan demand. Fasilitasi 

dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat 

(Goverment to Business) 

Pemerintah daerah asal 

memfasilitasi mobilitas 

penduduknya ke 

wilayah usaha swasta di 

daerah pengirim. 

Penyediaan ruang 

beserta infrastrukturnya 

disediakan oleh pihak 

swasta dengan 

dukungan PEMDA 

tujuan, terutama dengan 

mengembangkan 

permukiman di sekitar 

lahan usaha. Kebutuhan 

ruang tergantung kepada 

skala usaha yang 

dikembangkan 

(Goverment to 

People) 

PEMDA asal dan 

Masyarakat tujuan 

berfungsi sebagai 

fasilitator dan 

pemicu mobilitas. 

Pola ini 

dikembangkan 

dengan mendasarkan 

ikatan emosional, 

kesamaan budaya 

dan etnik serta 

daerah asal. 

Penyediaan ruang 

dilakukan oleh 

PEMDA tujuan dan 

didukung oleh 

masyarakat di daerah 

tujuan. 

 

Swasta 

atau badan 

usaha 

(Si) 

(Goverment to 

Business) 

Swasta atau badan 

usaha di daerah 

pengirim melakukan 

investasi ekonomi dan 

membawa sejumlah 

tenaga kerja migran 

(TSM) dan pemerintah 

di daerah penerima 

memfasilitasi 

pengadaan lahan 

transmigrasi.  Skala 

ruang untuk TSM 

sangat tergantung jenis 

dan skala usaha yang 

ingin dikembangkan. 

(Business to  Business) 

Pola kerjasamanya 

serupa dengan proses 

pengiriman TKI. Swasta 

di daerah pengirim 

terutama 

mempersiapkan 

mobilitas TSM, sesuai 

dengan kualifikasi yang 

diminta swasta di daerah 

penerima. Penyediaan 

ruang dialokasikan oleh 

pihak swasta di daerah 

penerima dan PEMDA 

setempat, yaitu lahan di 

sekitar tempat usaha. 

(Business to People ) 

Pola kerjasama ini 

lebih tepat untuk 

dilakukan dalam 

transmigrasi lokal, 

dimana pelaku TSM 

adalah masyarakat 

lokal. Masyarakat + 

Pemerintah Daerah 

penerima menarik 

swasta untuk 

berinvestasi. 

Penyediaan ruang 

dilakukan oleh 

masyarakat di daerah 

penerima sekaligus 

sebagai pelaku 

mobilitas 
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Masyarakat 

(Mi) 

(Goverment to People) 

Inisiatif sebaiknya 

datang dari daerah 

penerima yang 

mempresentasikan 

tentang kebutuhan 

tenaga kerja yang sesuai 

dengan kualifikasi yang 

diinginkan untuk 

pengelolaan SDA. 

Ruang disediakan oleh 

daerah penerima, baik 

dalam bentuk kawasan 

khusus maupun 

mengintegrasikan 

dengan permukiman 

yang ada. Besarnya 

ruang yang diperlukan 

umumnya dalam skala 

kecil. 

(Business to People) 

Tipe ini merupakan 

embrio mobilitas 

penduduk secara 

spontan. Dimana Swasta 

di daerah penerima 

melakukan rekruitmen 

dan mendorong 

masyarakat didaerah 

pengirim untuk 

melakuka  mobilitas 

melalui TSM, 

dikarenakan kebutuhan 

tenaga kerja. 

Penyediaan ruang 

umumnya dalam skala 

kecil dan  

tanggungjawab swasta 

di daerah penerima 

dengan  difasilitasi oleh 

Pemerintah daerah 

 

(People to People) 

Pola ini adalah 

family to family, dari 

keluarga ke keluarga 

yang lebih luas. Pola 

penyediaan ruang 

dalam skala keluarga 

dan kecil dan 

dilakukan oleh 

perorangan. 

 

Pola seperti ini dapat 

terlembagaan dengan 

kerjasama tokoh atau 

kelompok 

masyarakat 

(misalnya kerjasama 

antar etnis antara 

pengirim dan 

penerima) 

 

 

PENUTUP 

 Seiring dengan penekanan pola transmigrasi pada TSM, prospek penyediaan 

ruang atau lahan untuk pada masa mendatang semakin sulit dan terbatas, khususnya 

karena tuntutan kualifikasi ruang yang lebih berkualitas, baik dalam artian kuallitas 

fisik, ekonomi, maupun lokasinya. Di pihak lain, kebutuhan semakin meningkat dan 

areal yang ada semakin terbatas dan kualitasnya tidak terlalu baik. Dalam 

menghadapi keterbatasan dan kelangkaan ruang untuk TSM diperlukan perubahan 

arah strategi penyediaan ruang, di antaranya dengan mengembangkan pola usaha 

transmigrasi hemat lahan baik pada daerah transmigrasi yang ada maupun lokasi 

baru, serta mengintegrasikan dengan kawasan permukiman yang telah berkembang. 

 Pola pengembangan ruang dan pola usaha TSM yang dikembangkan 

hendaknya mendasarkan kepada aspek peruntukan kawasan atau Rencana Tata 

Ruang Wilayah, yang selanjutnya dilakukan penilaian kelayakan yang komprehensif, 

meliputi kelayakan secara lingkungan, ekonomi, lokasional, dan sosial, sehingga 

dapat memberikan jaminan kepada sustainability program. Untuk meningkatkan 

efisiensi penyediaan ruang dan meningkatkan daya tarik (pull factors) lokasi TSM 
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serta mendongkak citra atau image yang lebih baik, maka program penyediaan ruang 

TSM harus terkait dengan kebijakan spasial yang ada, seperti pusat pertumbuhan, 

kawasan agropolitan, rural-urban linkages, kawasan andalan. Hal ini selaras dengan 

tujuan transmigrasi yang menjadi bagian integral pembangunan daerah. 

 Penyediaan ruang untuk TSM menjadi tanggungjawab semua stakeholders, 

tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat dan swasta atau badan usaha. Oleh 

karena itu perlu dimulai pergeseran peran pemerintah secara bertahap sebagai 

penyedia ruang bagi TSM, dan memberikan peran yang lebih besar kepada swasta, 

badan usaha dan masyarakat. Pola kemitraan dan kerjasama antara pemerintah, 

swasta atau badan usaha serta masyarakat, baik di daerah asal maupun tujuan perlu 

terus dikembangkan dan dicarikan formulasi yang tepat. 
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INTISARI 

Perkembangan penduduk dan pembangunan di perkotaan yang semakin 

tinggi telah mengakibatkan menurunnya area terbuka hijau, akibatnya degradasi 

lingkungan hidup perkotaan semakin cepat. Di pihak lain, kebutuhan untuk 

meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan juga telah menjadi kebutuhan 

yang tidak bisa dihindari. Dampak minimnya ruang terbuka hijau adalah 

meningkatnya pencemaran lingkungan, Urban Heat Island Effect, dan berkurangnya 

area resapan serta menurunnya kenyamanan lingkungan. UU penataan ruang 

mengamanatkan 30% area perkotaan adalah ruang terbuka hijau. Dalam 

kenyataannya sangat sulit bagi kota untuk mencapai target tersebut, mengingat 

keterbatasan ketersediaan lahan dan minimnya area pengembangan ruang terbuka 

hijau. Konsep roof garden adalah penghijauan yang memiliki ruang secara vertikal di 

sekeliling badan bangunan dan horizontal bila dibuat pada ruang terbuka di atas 

gedung tersebut. Pembangunan atap hijau untuk bangunan memiliki banyak manfaat, 

diantaranya manfaat estetika, mengurangi efek urban heat island, manfaat ekonomis, 

mengurangi polusi udara, mengurangi kebisingan, menciptakan sebuah habitat alami, 

dan manajemen air. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan  konsep roof 

garden pada kawasan perkotaan di Indonesia memiliki banyak tantangan dan kendala 

yang harus dikenali, dianalisis dan dikelola secara baik sehingga pada akhirnya dapat 

memberikan sumbangan bagi perbaikan kualitas lingkungan hidup perkotaan, 

khususnya peningkatan kapasitas ruang terbuka hijau. 

 

PENDAHULUAN 

Perubahan penggunaan lahan terbuka hijau di perkotaan sangat pesat baik 

berupa hutan, sawah, kebun, maupun pekarangan menjadi kawasan perkantoran, real 

estate, pusat perbelanjaan, dan industri. Akibat pengelolaan kawasan lindung dan 

kawasan budidaya yang kurang adil satu sama lain, menyebabkan vegetasi sangat 

kurang sehingga kondisi pusat kota menjadi kurang nyaman untuk dihuni. Mayoritas 

pemukim memilih tinggal di daerah periphery region padahal bekerja di core region 

sehingga menyebabkan kemacetan lalulintas yang berujung pada polusi udara dan 

kebisingan yang tinggi. Meskipun penduduk berpendapatan tinggi mampu membeli 

rumah di kawasan inti yang harganya mahal, tetapi sebagian dari mereka memilih 

daerah segar, bersih, nyaman, dan sehat (Adisasmita, 2006).  

mailto:alestkikyo87@yahoo.co.id
mailto:luthfimutaali@yahoo.co.id
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Daerah metropolitan merupakan suatu daerah perkotaan besar yang dicirikan 

oleh adanya konsentrasi yang sangat tinggi dalam hal jumlah penduduk, dan berbagai 

kegiatan industri, perdagangan, perbankan, dan keuangan serta tersedianya fasilitas-

fasilitas bisnis modern yang menyebabkan perkembangan daerah terbangun kota 

melampaui batas wilayah administrasi kota tersebut (Adisasmita, 2006). Pola hidup 

metropolitan tersebut menyebabkan terbentuknya Urban Heat Island Effect, yakni 

sebuah kondisi dimana terdapat perbedaan temperatur antara kota dan desa yang 

mengelilinginya (City of Chicago, 2004).  

Purnomohadi (1994) dalam Kementerian PU (2011) menyebutkan bahwa 

terjadi peningkatan tujuh zat pencemar utama di DKI Jakarta selama 10 tahun (1981-

1991), yakni: CO, CO2, NOX, SOX, TSP, HC, dan Pb yang berasal dari kegiatan 

industri, transportasi, rumah tangga, dan pemusnahan sampah. Potensi limbah di DKI 

Jakarta (2008) berupa debu/TSP terbesar berasal dari sumber tidak bergerak yaitu 

industri sebesar 56.653,09 ton pertahun (70,37%); SO2 tertinggi berasal dari sumber 

tidak bergerak yaitu 403.523,25 ton pertahun (78,32%); NOx  tertinggi dari sumber 

bergerak yaitu 27.079,72 ton pertahun (62,2%) dan CO terbesar dari sumber 

bergerak sebesar 589.167,92 ton pertahun (25,79%). Sumber bergerak yaitu 

kendaraan bermotor merupakan penyebab pencemaran untuk parameter NOx dan 

CO, sedangkan sumber tidak bergerak merupakan penyebab pencemaran untuk 

parameter SO2 dan debu. Pada bulan September 2007 di daerah Kuningan, polutan 

NO2 mencapai 204,17 µg/m
3
 padahal baku mutu ambien NO2 = 92 µg/m

3
/24 jam. 

Pada bulan November 2007 di daerah Pulogadung, polutan TSP mencapai 454 µg/m
3
 

padahal baku mutu ambien TSP = 230 µg/m
3
/24 jam (BPLHD DKI Jakarta, 2008). 

Dalam beberapa dekade yang lalu perkembangan kota ditekankan pada 

upaya-upaya untuk menjadikan kota yang indah (the city beautiful), tetapi kemudian 

digantikan dengan sasaran yang lebih mengutamakan efisiensi kota (the city efficient) 

untuk mengatasai berbagai kecenderungan pengaruh sangat negatif dari pelaksanaan 

pembangunan yang tidak terarah dan tak terkendali (Adisasmita, 2006). Gejala 

kerusakan lingkungan di perkotaan menuntut adanya realisasi perencanaan 

pembangunan berkelanjutan secara bersungguh-sungguh. Kota Chicago di Amerika 

Serikat bisa menjadi contoh kota yang sangat berkomitmen menerapkan teknologi 

unik roof garden untuk mengatasi masalah-masalah dampak perubahan iklim 
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(Kinasih, 2009). Akan tetapi, biaya pembangunan roof garden masih dianggap mahal 

oleh banyak kalangan. 

 

PEMBAHASAN 

A. Roof Garden 

1. Konsep Roof Garden 

Roof garden adalah penghijauan yang memiliki ruang secara vertikal di 

sekeliling badan bangunan dan horizontal bila dibuat pada ruang terbuka di atas 

gedung tersebut (Pusat Studi Sumberdaya Lahan UGM, 2009). Jenis roof garden ada 

dua macam berdasarkan cara pembuatannya, yakni: atap hijau intensif dan atap hijau 

ekstensif. Adapun berdasarkan aksesibilitasnya, terdapat dua macam juga yakni (City 

of Chicago, 2004): rooftop garden (taman di atas atap yang dapat diakses oleh 

manusia) dan green roof (atap hijau yang tidak dapat digunakan untuk manusia 

kecuali hanya saat-saat tertentu saja).  

 

 
Gambar 1. Lapisan pada Atap Hijau (sumber: www.cityofchicago.org, 2009) 

 

Menurut Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH dari Menteri PU 

(2008) Bab II Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dengan sub judul Arahan 

Penyediaan RTH pada Bangunan/Perumahan, lebih khusus lagi pada bagian RTH 

dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (Roof Garden) dijelaskan sebagai berikut: 

pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat memanfaatkan 

ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan 

bertingkat dan di samping bangunan, dan lain-lain dengan memakai media tambahan, 
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seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia. Lahan dengan KDB 

diatas 90% seperti pada kawasan pertokoan di pusat kota, atau pada kawasan-

kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat 

disediakan pada atap bangunan. Untuk itu bangunan harus memiliki struktur atap 

yang secara teknis memungkinkan. 

Pedoman dari PU tersebut juga menjelaskan aspek-aspek yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan taman atap bangunan, yakni: struktur bangunan; 

lapisan kedap air (waterproofing); sistem utilitas bangunan; media tanam; pemilihan 

material; aspek keselamatan dan keamanan; aspek pemeliharaan (peralatan dan 

tanaman). Menurut Peck dan Kuhn (2003), tujuan pembuatan, konsultan, dan lokasi 

juga penting diperhatikan.  

Tanaman untuk RTH dalam bentuk roof garden (taman atap) bangunan 

adalah tanaman yang tidak terlalu besar, dengan perakaran yang mampu tumbuh 

dengan baik pada media tanam yang terbatas, tahan terhadap hembusan angin serta 

relatif tidak memerlukan banyak air. Secara lebih lengkap diatur dalam sub bab 

Kriteria Vegetasi RTH untuk RTH Pekarangan pada poin b, yakni Kriteria Vegetasi 

untuk Taman Atap Bangunan dan Tanaman dalam Pot. Adapun contoh-contoh 

tanaman tersebut diantaranya: Akalipa merah, Nusa Indah merah, Daun Mangkokan, 

Bogenvil merah, Azalea, Soka daun besar, Bakung, Oleander, Palem Kuning, Sikas, 

Alamanda, Puring, Kembang Merak, Rumput Gajah, Lantana ungu, Rumput kawat.  

 

2. Manfaat Roof Garden 

Administrator Proyek Hijau Departemen Perencanaan dan Pembangunan 

Kota Chicago, Michael Berkshire (2004) menjelaskan bahwa pembangunan atap 

hijau untuk bangunan memiliki banyak manfaat, diantaranya: 

a.  Manfaat estetika (aesthetically pleasing) 

b.  Mengurangi efek urban heat island  

 Efek ini adalah dampak dari semua pancaran bahang yang disimpan dan 

dihasilkan oleh bangunan, jalan, kendaraan, sistem HVAC, dan lainnya yang 

menyebabkan kota menjadi 7-10°F lebih panas daripada area suburban dan 

pedesaan di sekelilingnya. Atap hijau menyimpan radiasi matahari seperti hutan 

kota yang menyerap radiasi sehingga tidak memproduksi bahang. Bass, et al. 



 

 | 383 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

(1999 dalam Peck dan Kuhn, 2003) menyebutkan bahwa sebuah simulasi 

ASHRAE yang dilakukan oleh kota Chicago di atap hijau Chicago City Hall 

menunjukkan bahwa setiap 1°F turun dalam suhu udara sekitar menyebabkan 

penggunaan energi pendingin berkurang 1,2%. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

jika setelah lebih dari 10 tahun atau lebih, semua bangunan di Chicago 

disesuaikan dengan atap hijau (30% dari total area), ini akan menghasilkan 

tabungan sebanyak 100.000.000 dolar AS per tahun dari pengurangan beban 

pendinginan dari semua gedung di Chicago. 

 Penggunaan atap hijau pada bangunan dapat mengurangi penggunaan alat 

pendingin/pemanas sekitar 20%-30% untuk satu struktur. Atap hijau Chicago City 

Hall tercatat sekitar 90˚F pada musim terpanas sedangkan atap sebelahnya Cook 

County tercatat 160˚F.  Penelitian menunjukkan bahwa 30 cm dari media tumbuh 

tidak akan mengalami suhu turun di bawah 0°C (32°F), bahkan ketika suhu luar – 

akan menjadi 20°C ketika media tanam membeku (Miller, 1998 dalam Peck dan 

Kuhn, 2003).  

 Terdapat variasi suhu harian signifikan untuk semua lokasi profil dan atap, tetapi 

atap hijau menunjukkan amplitudo teredam pada seluruh profil atap, dan puncak 

suhu bergeser 1-3 jam setelah atap konvensional, terutama di bawah membran. 

Pada hari-hari cerah hangat, dimana atap hitam dan putih masing-masing 

temperatur membrannya mencapai 68°C dan 42°C di sore hari ketika suhu udara 

mencapai sekitar 33°C, membran atap hijau berkisar antara 31-38°C. Demikian 

pula, di mana suhu internal mencapai 54°C di bawah atap hitam, 50°C di bawah 

atap putih, suhu atap hijau internal berkisar 36-38°C (Simmons, dkk., 2008). 

c.  Manfaat ekonomis  

 Area seluas 1300 m
2
 dapat menghasilkan lebih dari 40 kg nasi mochi (Hui, 2011). 

d.  Mengurangi polusi udara 

 Minke (1982) dalam Bass, et al. (1999) menyebutkan bahwa berdasarkan data 

mengenai pohon, diperkirakan atap berumput seluas 2.000 m
2
 yang tidak disiangi 

(100 m
2
 permukaan daun per m

2
 atap) dapat membersihkan 4.000 kg polusi udara 

per tahun (2 kg per m
2
 atap). Perkiraan ini tinggi karena bagian rumput bawah 

kontak langsung dengan udara. Apabila muatannya hanya sepersepuluh yang bisa 

dibuang, 10 m
2
 atap berumput masih dapat menyerap 2 kg polusi tiap tahun. 
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e.  Mengurangi kebisingan  

 Atap hijau dapat mengurangi suara dalam ruangan sebanyak 40 desibel. Untuk 

atap hijau ekstensif, penurunan maksimum hingga 10 dB (Renterghem dan 

Botteldooren, 2008). 

f. Menciptakan sebuah habitat alami (Creation of habitat) 

g. Manajemen Air 

Sebuah atap hijau dengan media tumbuh tebal 20-40 cm dapat menahan air 10-15 

cm (Weston, 2009 dalam Peck dan Kuhn, 2003). Sebuah penelitian tentang retensi 

air hujan di Kota Portland, Oregon menemukan bahwa jika setengah dari 

bangunan di daerah pusat kota memiliki atap hijau (219 hektar), diperkirakan 

sekitar 66 juta galon air akan dapat dipertahankan setiap tahun (Beckman, 1997 

dalam Peck dan Kuhn, 2003). Penelitian ini menunjukkan bahwa pembuangan air 

hujan akan berkurang antara 11 dan 15 persen. Adapun faktor-faktor yang 

mempengaruhi kapasitas retensi air atap, yakni (Berndtsson, 2010): karakteristik 

atap hijau (jumlah lapisan dan jenis bahan, ketebalan tanah, karakteristik 

kelembaban tanah, jenis tanah, tutupan vegetasi, jenis vegetasi, geometri atap, usia 

atap hijau) dan kondisi cuaca. 

 

 
Gambar 2. Limpasan dari Atap Hijau (Garis Putus-Putus)  

dan Hujan yang Turun (Garis Hitam) 

Sumber: Berndtsson (2010) 

 

Dalam standard internasional, beberapa teknik baru Sustainable Urban Drainage 

Sistems atau Best Management Practices untuk manajemen banjir secara alami 

telah diuji, Green Roof Extensive maupun Intensive termasuk diantaranya. 

Terbukti bahwa metode alamiah tersebut lebih menguntungkan daripada metode 

penanganan banjir konvensional. 
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Chiang (1971 dalam Lazaro, 1990) menegaskan bahwa bahwa lebih dari 50% dari 

area kedap air di kota telah dipergunakan oleh atap, dan pada area permukiman 

kelas menengah, atap bisa mencapai 10-25% dari area kedap air. Dia 

menitikberatkan bahwa atap tidaklah seperti jalan perkotaan yang kotor, sehingga 

kualitas air hujan yang tertampung bersih, tergantung dari polutan udara yang ada.  

 

 
Gambar 3. Sistem Kerja Atap Hijau (sumber: www.cityofchicago.org, 2009) 

  

Sepertiga dari teknologi atap hijau Chicago adalah atap hijau yang ditanami 

dengan sedum yang tumbuhnya lambat dan dapat menyimpan banyak air pada 

akar dan daunnya sehingga tidak perlu disiram selama musim kemarau. Gambar 3 

menunjukkan sistem kerja atap hijau di Kota Chicago, dimana air ditampung 

dengan menggunakan tanki air (cistern).  

 

B. Pengembangan Roof Garden Di Kawasan Perkotaan (Kasus Chicago) 

Kota Chicago yakin bahwa memimpin dengan percontohan adalah cara 

terbaik untuk berproses. City Hall dan banyak bangunan lainnya di kota ini telah 

melaksanakan program green roof untuk menghemat energi sebagai bagian dari 

inisiatif Hijau, dan banyak kota lain mulai mengikutinya, diantaranya: Milwaukee, 

Pittsburg, Portland, Rouge River Watershed, Seattle, Toronto, Vancouver, dan 

Washington, DC (Kloss, C. Dan Calarusse, C., 2006). 

Perubahan menuju sistem pembangunan berkelanjutan ini awalnya dipicu 

oleh peritiwa Great Heat Wave tahun 1995, yang membuat Chicago terasa tropis, 

tetapi dengan lapisan udara yang memerangkap panas. Setelah 48 jam peristiwa 

tersebut, pertahanan tubuh warga berkurang. Pada tanggal 14 Juli itu, ribuan 

penduduk Chicago menderita sakit yang berhubungan dengan panas. Para tenaga 
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medis tidak dapat menunggui panggilan darurat, dan rumah sakit kota telah penuh 

(Conover, 2007). Walikota Richard M. Daley beserta para pemuka bisnis dan sektor 

nirlaba, pejabat pusat dan lokal memperkenalkan Chicago Climate Action Plan, 

sebuah strategi komprehensif dan detil untuk membantu mengurangi emisi gas 

rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim, menguraikan sebuah roadmap atas 29 

aksi yang akan diambil untuk mengurangi efek gas rumah kaca dalam 4 area, yakni: 

bangunan, transportasi, energi, dan polusi limbah. Daley memimpin inisiatif inovatif 

untuk membuat kota ini menjadi yang paling ramah lingkungan di AS selama sekitar 

20 tahun. 

Keberhasilan Chicago Climate Action Plan mencakup menanam setengah 

juta pohon, mengamanatkan konstruksi bangunan ramah lingkungan, dan membuat 

taman di atas atap di bangunan kota yang dimiliki. Kepemilikan bangunan-bangunan 

bersertifikat Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) Chicago lebih 

banyak daripada kota-kota lain dan lebih dari 4 juta kaki persegi proyek green roof 

baik yang telah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan. Chicago City Hall 

memperkenalkan vegetasi di jantung pusat kota, yakni sebuah bangunan balai kota 

seluas 20.300 kaki persegi. Suhu di atas Chicago City Hall rata-rata 10°F sampai 

15°F lebih rendah dari bangunan atap terdekat. Penghematan energi terkait atap hijau 

ini diperkirakan 3.600 dolar per tahun.  

 

   
Gambar 4. Chicago Center for Green Technology 

(sumber: www.cityofchicago.org, 2009) 
 

Terdapat empat tangki air pada Chicago Center for Green Technology, 

masing-masing mampu menampung 3.000 galon air. Ketika hujan, air mengalir dari 

atap ke dalam tangki. Bangunan yang dibangun pada tahun 1952 ini disempurnakan 
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hingga menggunakan berbagai aplikasi ramah lingkungan pada tahun 2003. Biaya 

yang dapat dihemat dengan adanya pemanfaatan teknologi tersebut dalam setahun 

adalah sebesar 290 juta rupiah dengan kurs US$1 = Rp. 10.000,00. Penggunaan 

aplikasi tambahan yang ramah lingkungan tersebut antara lain: low e-glazing, 

lighting sensors, solar glazing, roof cells, water efficient fixtures, dan roof gardens. 

 

 
Gambar 5. Lokasi Taman Atap di Kota Chicago  

(sumber: www.cityofchicago.org, 2009) 

 

Kota Chicago menyediakan sebanyak 20 hibah senilai 5.000 dolar untuk 

membangun atau hijau skala kecil atau perumahan pada awal tahun 2006 (City of 

Chicago, 2005 dalam Kloss, dan Calarusse, 2006). Kota mendorong penggunaan 

atap hijau dengan mensponsori pemasangan, situs demonstrasi dan insentif. Di kota 

ini terdapat lebih dari 250 bangunan yang akan menggunakan sistem green roof yang 

akan menutupi 2,5 juta kaki persegi melebihi kota manapun di Amerika Serikat 

(Kinasih, 2009). Contohnya, terdapat di Mayor Daley’s City Hall, Target, Apple 

Store, Museum Ilmu Pengetahuan dan Industri, Chicago Condo Green Roof, dan di 

McDonalds. 

http://www.msichicago.org/whats-here/exhibits/smart-home/the-exhibit/green-inside-and-out/
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C.  Peluang dan Tantangan Penerapan Roof Garden Di Kawasan Perkotaan 

Indonesia 

1. Peluang 

Kota mempunyai luas terbatas sedangkan permintaan akan pemanfaatan 

lahan kota terus tumbuh. Keberadaan RTH yang sering dianggap sebagai lahan 

cadangan dan tidak ekonomis, padahal sangat urgent bagi kelangsungan hidup 

wilayah perkotaan. Sebagai contoh di Jakarta, untuk menambah satu persen saja 

RTH sama dengan mengubah lahan seluas 5 atau 6 kali luas Monas. Untuk 

mengatasi pertentangan kepentingan tersebut, roof garden dapat menjadi perekat 

antara keduanya. Roof garden dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan luas 

minimal/ideal RTH sesuai tipologi kota tertentu (kawasan metropolitan yang khas 

dengan bangunan-bangunan pencakar langit dan memiliki KDB sangat tinggi 

mendekati 100%). Meskipun roof garden tetap tidak dapat menggantikan 

keseluruhan fungsi RTH di bentang alami tanah. 

Adapun temuan yang dijumpai di Jakarta Selatan (2011), cukup banyak 

gedung-gedung yang telah membuat roof garden (mayoritas ekstensif). Namun 

ternyata jenis intensif pun sudah ada yang membangun, sebagaimana tampak pada 

lampiran 1. Fenomena ini menunjukkan potensi besar mengenai pengembangan roof 

garden di kawasan perkotaan seperti Jakarta dimana 50% lebih bangunan beratap 

datar. Mekanisme insentif, pencanangan gerakan roof garden kawasan perkotaan, 

pendidikan lewat media, dan penegasan model kerjasama antar stakeholders dapat 

menjadi pemacu pengembangan teknologi ini. 

 

2. Tantangan 

Ketua Kelompok Studi Arsitektur Lansekap Indonesia Nirwono Yoga 

menyatakan bahwa selama ini terdapat praktik mengganti RTH dengan kompensasi 

uang, dan ini harus dihilangkan karena berapa pun besaran uang yang diberikan, tak 

akan mampu menggantikan daya dukung alam dan sosial. Kerusakan lingkungan 

dipastikan terjadi dan warga jadi lebih rentan sakit seperti ISPA hingga kanker paru-

paru. Kehadiran kawasan bisnis superblock seringkali tidak memenuhi aturan 

penyediaan RTH seluas 20 persen dari luas lahan. Saat ini ada 30 permohonan 

superblock lainnya yang tersebar di seluruh Jakarta dan diperkirakan akan menutupi 
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lahan terbuka. Pada Rencana Induk Djakarta 1965-1985 ruang terbuka hijau 

dialokasikan seluas 37,2%. Namun dalam Perda No.5/1984, yakni RUTR Jakarta 

1985-2005, alokasi RTH menyusut menjadi 25,85%. Kikisan RTH ini semakin tajam 

dalam Perda No.6/1999, RTRW Jakarta 2000-2010, target RTH hanya disisakan 

seluas 13,4%. Fakta terkini, RTH Jakarta tinggal 9%.  

Luas ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung setiap tahun semakin 

berkurang. Luas taman dari 1.118,86 ha (2002) menjadi 803,97 ha (2003) dengan 

total luas kota 16.729 ha, maka proporsi taman saat ini baru mencapai 4,8% (Kantor 

Litbang dan PPSDAL-UNPAD, 2003). Demikian pula yang terjadi di kota-kota lain 

di Indonesia seperti: Surabaya, Semarang, Medan, Batam, Pekanbaru, dan Makassar.  

Alasan utama perubahan lahan hijau menjadi hutan beton adalah motif 

ekonomi, demikian pula roof garden dalam persepsi mayoritas pengelola bangunan 

adalah tidak ekonomis. Maka tantangan selanjutnya adalah bagaimana membumikan 

persepsi bahwa penerapan teknologi roof garden tersebut tidak kalah penting dengan 

pembangunan skyscraper buildings maupun bangunan lain di kawasan perkotaan.  

 

PENUTUP 

1. Kota Chicago di Amerika Serikat yang merupakan skyscrapers city pertama di 

dunia telah melakukan reformasi perancangan kota menuju pembangunan 

berkelanjutan dengan gerakan taman atap (roof garden) yang sangat intens 

diwacanakan. Kemauan dan semangat kuat yang tertanam pada diri warga 

Chicago sangat mendukung terlaksananya kebijakan-kebijakan publik berbasis 

sustainable development. 

2. Peluang pengembangan roof garden di kawasan perkotaan sangatlah besar 

dimana RTH sangat diperlukan tetapi butuh penyesuaian dengan tipologi kota 

masing-masing. 
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PERANAN GEOGRAFI DALAM PEMBANGUNAN 

 
I Gusti Bagus Arjana 

Guru Besar Geografi Lingkungan, FKIP, Undana 

gustiarjana@yahoo.com  

 

 

INTISARI 

Daoed Joesoef (2011) menyatakan dari sivitas akademika tidak pernah 

muncul disiplin khas yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan pokok yang sudah 

ada yang dalam dirinya berupa pemikiran akademik dalam konteks pembangunan 

Indonesia. Pernyataan tersebut bermakna bahwa berbagai pakar penting 

mengembangkan disiplinnya untuk didedikasikan pada kepentingan pembangunan 

yang sifatnya kompleks. Pakar dan kepakaran Geografi belum eksis di berbagai 

sektor pembangunan, sehingga peranannya terkesan sebagai pelengkap 

Pembangunan terutama di negara-negara berkembang, sering dihadapkan 

pada problema yang ditandai dengan proporsi penduduk misikin yang tinggi, 

pengangguran, urbanisasi, terciptanya wilayah kumuh (slump area), hunian laiar 

(squatter), kongesti lalulintas, konversi lahan produktif. Indonesia termasuk negara 

berkembang dan negara kepulauan yang kaya sumberdaya alam baik di darat maupun 

di laut, mengklaim sebagai negara agraris namun dihadapkan pada kondisi ironis dan 

paradoks.  Di samping menghadapi problema tersebut, juga beberapa tahun terakhir 

pemerintah Indonesia secara vulgar mengakui mengimpor bahan pangan seperti 

beras, gula, terigu, daging, kedele, bahkan garam. Di samping itu ternyata penetrasi 

komoditas hortikultura impor mengalir deras ke berbagai supermarket dan 

hipermarket . Di sisi lain tenaga kerja kurang terampil mengalir ke luar negeri 

merebut peluang kerja sebagaian besar hanya sebagai pembantu rumah tangga dan 

pekerja kasar lainnya.  

Geografi  sebagai disiplin ilmu pada hakekatnya  mengkaji bumi dan 

lingkungan yang di dalamnya terdapat sumberdaya alam dan penduduk sebagai 

sumberdaya manusia, berdasarkan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks 

wilayah, diarahkan untuk lebih berperan dalam perencanaan pembangunan. 

Pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dengan cara  mengelola 

sumberdaya alam dan lingkungan serta sumberdaya manusia suatu wilayah. Untuk 

dapat mengelola sumberdaya tersebut dituntut pengetahuan geografi bagi para 

perencana dan pelaku pembangunan sehingga  memahami potensi sumberdaya yang 

ada dan berbagai pemasalahannya.  

 

Kata Kunci: Pembangunan, Sumberdaya, Paradoks, Agraris, Perencanaan 

 

PENDAHULUAN 

Bidang ilmu Geografi, tergolong ilmu yang berkembang sudah lama terutama 

di Eropa dan berlanjut ke benua Amerika, kini telah berkembang di seantero dunia 

terutama di perguruan tinggi dan berbagai institsi birokrasi. Di Indonesia, 

perkembangan Geografi tidak sedinamis dan tidak sepopuler ilmu-ilmu lain, seperti 

mailto:gustiarjana@yahoo.com
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misalnya ilmu-ilmu Ekonomi, Hukum, Politik, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, ilmu-

ilmu Teknik termasuk Informatika. Eksistensi Geografi di Perguruan tinggi cukup 

terbatas hanya ada 2 fakultas yakni di Universitas Gadjah Mada  dan Universitas 

Muhammadiyah Solo. Dalam bentuk jurusan,  sebelumnya Geografi murni hanya 

terdapat di Fakultas MIPA, Universitas Indonesia, serta Pendidikan Geografi di 

berbagai FKIP. Kini Geografi baru tumbuh di berbagai perguruan tinggi eks Institut 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang telah dikonversi menjadi universitas. 

Pada perguruan tinggi yang berreinkarnasi ini  banyak di antaranya yang melakukan 

ekspansi program studi  yakni mengembangkan program studi Pendidikan Geografi 

dan Program Studi Geografi secara paralel. Sejak diterapkannya Undang-undang 

Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang berdampak pada peningkatan 

kesejahteraan guru, akhirnya profesi guru banyak diminati, sehingga populasi 

mahasiswa Pendidikan Geografi meningkat secara signifikan. Mungkin ini 

merupakan geliat para Geograf di Indonesia untuk mengembangkan Geografi 

terutama dalam ranah pendidikan.  

 Dalam perspektif output, dapat diungkapkan bahwa instansi pemerintah yang 

membutuhkan keahlian Geografi pun sangat terbatas, seperti di Bakosurtanal, Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pekerjaan umum, Pemerintah Daerah 

dan instansi teknis lainnya.. Populasi  mahasiswa Geografi yang banyak terdapat di 

LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) yang dipersiapkan untuk 

menjadi Guru Geografi di tingkat dasar dan menengah. Jika publik memiliki 

pemahaman yang baik tentang Geografi sesungguhnya keahlian Geografi dibutuhkan 

di semua lini yang terkait langsung dengan perencanaan pembangunan dan 

pelaksanaan pembangunan, mengapa? Jawabnya adalah, pembangunan pada 

hakekatnya mengelola sumberdaya alam, dilakukan oleh penduduk, masyarakat, 

warga negara sebagai sumberdaya manusia, proses pembangunan itu terselenggara di 

dalam ruang permukaan bumi yang merupakan obyek material studi Geografi.   

   

PEMBAHASAN 

A. Isu Sentral Dan Masalah Pembangunan 

 Pembangunan terutama di negara-negara berkembang, sering dihadapkan 

pada problema di mana proporsi penduduk miskin karena pendapatan rendah dan 
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pengangguran yang tinggi, yang mencerminkan kualitas peenduduk rendah, gejala 

urbanisasi menjadi trend daerah perkotaan yang memicu terciptanya wilayah kumuh 

(slump area), hunian liar (squatter), kongesti lalulintas, maraknya konversi lahan 

produktif. Indonesia termasuk negara berkembang dan negara kepulauan yang kaya 

sumberdaya alam baik di darat maupun di laut, mengklaim sebagai negara agraris 

namun dihadapkan pada kondisi ironis dan paradoks.  Kondisi paradoksal itu adalah 

sejak beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia secara vulgar mengakui 

mengimpor bahan pangan seperti beras, gula, terigu, daging, kedele, bahkan garam. 

Di samping itu ternyata penetrasi komoditas hortikultura impor mengalir deras ke 

berbagai supermarket dan hipermarket ke tanah air. Di sisi lain tenaga kerja 

berpendidikan rendah sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kurang terampil 

mengalir ke luar negeri merebut peluang kerja sebagaian besar hanya sebagai 

pembantu rumah tangga dan pekerja kasar lainnya. Ternyata TKI banyak bermasalah 

sejak masih di dalam negeri sampai din negara tujuan yang terkesan harga diri 

bangsa dilecehkan atau terlecehkan. 

a. Abai  Pengetahuan Geografi 

Geografi tidak banyak dipahami orang, mungkin dianggap ilmu yang hanya 

mempelajari tempat-tempat penting dan terkenal saja yang sekaligus dapat merujuk 

peta atau atlas. Hal ini juga menjadi pengetahuan dalam National Geographic yang 

ditayangkan berbagai media televisi., yang antara lain menyuguhkan keindahan dan 

keunikan fauna flora atau situs-situs penting. Di sisi lain kini memang telah 

berkembang secara pesat kajian Geographycal Information Sistem (GIS). Tetapi 

banyak orang abai dan tidak hirau terhadap keberadaan Geografi yang memiliki 

kajian komprehensif tentang bumi sebagai ruang, sebagai wilayah. Di sini dapat 

dikatakan bahwa banyak para pengambil keputusan (decision maker) dan perencana 

pembangunan (development planner) mengabaikan pemahaman terhadap geografi 

suatu wilayah sehingga kurang memahami potensi SdA dan SdM nya. Boleh jadi 

ironi Indonesia adalah negara Indonesia yang subur makmur mestinya gemah ripah 

loh jinawi, realitasnya banyak masyarakat miskin, menganggur, kurang pangan, 

kurang gizi, dan menjadi TKI ke luar negeri sbg pekerja kasar. Untuk kepentingan 

stabilitas dan mengantisipasi kurang pangan dibukalah keran impor bahan berbagai 

komoditas, yang sesungguhnya Indonesia sendiri bisa memproduksi. 
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B. Meningkatkan Kiprah Geografi 

Daoed Joesoef (2011) menyatakan dari sivitas akademika tidak pernah 

muncul disiplin khas yang dikembangkan dari ilmu pengetahuan pokok yang sudah 

ada yang dalam dirinya berupa pemikiran akademik dalam konteks pembangunan 

Indonesia. Pernyataan tersebut bermakna bahwa berbagai pakar penting 

mengembangkan disiplinnya untuk didedikasikan pada kepentingan pembangunan 

yang sifatnya kompleks. Di sinilah sesungguhnya tantangan para Geograf yang nyata 

dan ada di depan mata untuk berkiprah untuk dapat  didekasikan pada pembangunan, 

untuk kemanusiaan. Indonesia yang kini memasuki era reformasi sudah lebih dari 

satu dekade mengalami berbagai masalah seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, 

para politisi dan praktisi membutuhkan wawasan yang luas tentang Geografi.     

Geografi  sebagai disiplin ilmu pada hakekatnya  mengkaji bumi dan 

lingkungan yang di dalamnya terdapat sumberdaya alam dan penduduk sebagai 

sumberdaya manusia, berdasarkan pendekatan keruangan, ekologi, dan kompleks 

wilayah, diarahkan untuk lebih berperan dalam perencanaan pembangunan. Seperti 

dikemukakan Alfandi (2001), semula studi Geografi hanya berupa ilmu pengetahuan 

murni yang membuat deskripsi manusia dan lingkungannya di atas permukaan bumi. 

Ilmu ini akhirnya berkembang dan akhirnya menjadi ilmu yang berdiri sendiri yang 

bersifat terapan, yang mempelajari gejala, kejadian, atau kenampakan fisik, sosial 

dan ekonomi di atas permukaan bumi demi kepentingan hidup manusia.  

Hagget (1972) mengemukakan bahwa obyek studi geografi meliputi: 1) 

permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia, 2) organisasi keruangan dan 

hubungan ekologis manusia dengan lingkungannya, 3) kekayaan dan keragaman 

bumi. Pernyataan tersebut sesungguhnya mengkonfirmasi bahwa kajian Geografi 

adalah permukaan bumi sebagai lingkungan hidup manusia, komunitas manusia 

dalam hidupnya, sumberdaya alam. Atas dasar ini Arjana (2010) membangun dua 

konsep besar dalam studi geografi adalah fisiogeografi dan aspek sosiogeografi. 

Kosep itu menekankan bahwa dalam mengurai aspek fisik maupun aspek-aspek 

social harus memiliki dan dan diangkat dari ilmu Geografi. Fisiogeografi.yang berisi 

lingkungan fisik yang meliputi aspek-aspek: toponomi (letak, luas, jarak, bentuk) 

keadaan tanah, topografi, air, iklim. Aspek Sosiogeografi meliputi penduduk dan 

dinamika demografisnya, sosial ekonomi, sosial budaya dan sosial politik.  
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Kajian fisiogeografi ditunjang Geografi Fisik, dalam kaitan ini, Sills (2004) 

mengangkat pentingnya Geoscience (Geeosains atau Ilmu Kebumian) , yang meliputi 

Geology, Meteorolgy, Oseanography, Astronomy. Di sini dapat dipahami bahwa 

kajian fisiogeografis suatu wilayah setidaknya didukung oleh empat bidang Geosains 

itu. Kajian yang ditunjang Geosains itu niscaya dapat mengkaji secara holistik dan 

komprehensif  aspek fisiogeografis suatu wilayah.     Di sisi lain, menyangkut kajian 

aspek sosiogeografisnya?, Pitoyo (2008) yang mengutip pendapat Zierhofer  dan 

Andrei bahwa Geografi tidak saja sebagai ilmu tentang ruang, tetapi berada pada 

landasan epistemologis modern yang menaruh perhatian pada aktivitas manusia di 

permukaan bumi. Aktivitas manusia yang dimaksud di sini tentu mencakup aktivitas 

di bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Sub bidang Geografi yang 

relevan mengkaji aktivitas manusia adalah, Geografi manusia, yang di dalamnya 

terdapat Geografi Sosial, Geografi ekonomi, Geografi Penduduk, Geografi Budaya. 

Di dalam Geografi Ekonomi ada Geografi Pertanian, Geografi Perdagangan, 

Geografi Industri, Geografi Tarnsportasi dan Geografi Pariwisata. Tugas seorang 

Geograf yang melakukan kajian fisiogeografi dan sosiogeografis sesungguhnya telah 

komplit jika dapat mengimplementasikan fungsi ilmu yang mencakup deskripsi, 

eksplanasi, prediksi dan solusi, bukankan ini yang dibutuhkan dalam perencanaan 

suatu karya besar yang disebut pembangunan? 

Fenomena yang perlu diwaspadai dan dihindarkan oleh kalangan internal 

Geograf adalah tidak membuat situasi paradoks pada dua bidang besar antara 

Geografi fisik (Physical Geography) yang mengkaji aspek fisiogeigrafi dan di sisi 

lain Geografi Manusia (Human Geography) yang mengkaji aspek sosiogeografi 

suatu wilayah.. Pertanyaan yang kerap muncul, mana lebih penting, mengembangkan 

Geografi Fisik atau Geosains dan di sisi lain Geografi Manusia. Jika masing-masing 

bersikukuh menonjolkan egonya tentu akan menodai wajah Geografi. Seperti diakui 

oleh Pitoyo (2008) bahwa Geografi Fisik yang mengkaji fenomena alam (nature) 

atau fisiogeografi dan Geografi Manusia yang mengkaji fenomena manusia (culture)   

tidak dapat dipisahkan secara dualistic, makan muncullah Mixed Human and 

Physical Geografphy. Dalam konteks ini sangat menarik pernyataan yang 

diungkapkan oleh Proctor (1998), jika Geograf selalu berkutat pada diskursus yang 

mengarah pada paradoks   antara Geografi Fisik dan Geografi Manusia ini sama 
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artinya dengan membiarkan Geografi terperangkap pada lingkaran debat yang tidak 

berujung pangkal. Atas dasar itu berkembanglah bidang kajian yang merupakan 

perpaduan antara Geografi Fisik dan Geografi Manusia. Penulis berpendapat bahwa 

seorang Geograf memiliki konsep geografi yang utuh, artinya mampu 

beragumentasi ketika mengkaji suatu fenomena yang terjadi dalam perspektif 

fisiogeografi dan sosiogeografi, inilah yang cocok disebut Geograf Sejati dalam 

kosep two in one. 

Kajian yang bersifat integratif antara aspek fisiogeografi dan aspek 

sosiogeografis tentu akan memberi kontribusi yang besar bagi para perencana 

pembangunan karena dapat mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan 

sumberdaya manusia suatu daerah.   Apakah sumbangan Geografi terhadap kajian 

wilayah perlu diragukan lagi?, atau mungkin kalangan Geograf sendiri yang pasif 

mempromosikan peranan ilmu yang digeluti selama ini? Di sinilah sesungguhnya 

Geografi sebagai suatu disiplin ilmu yang secara komprehensif mengkaji bumi dapat 

berkiprah lebih intens. 

 

C. Hakekat Pembangunan  

Pembangunan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk yang juga 

sebagai sumberdaya manusia, pada hakekatnya dilakukan melalui pengelolaan 

sumberdaya alam dan lingkungan. Di sisi yang lain sumberdaya manusia memiliki 

dimensi sebagai subyek dan sasaran pembangunan.. Untuk dapat mengelola 

sumberdaya tersebut dituntut memiliki pengetahuan Geografi terutama bagi para 

perencana dan pelaku pembangunan sehingga dengan demikian akan   memahami 

potensi sumberdaya yang ada dan berbagai pemasalahannya.  

Pembangunan telah lama dilakukan oleh berbagai bangsa di dunia, namun 

disparitas penduduk secara ekonomi, sosial, budaya, politik dan mendapatkan akses 

yang proporsional terhadap seluruh penduduk masih tetap membayang-bayangi suatu 

bangsa. Bangsa Indonesia pernah dipimpin presiden secara silih berganti dan masing-

masing memiliki program dan agenda pembangunan untuk menuju masyarakat adil 

dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, namun 

kemiskinan, pengguran, kesempatan kerja, akses terhadap pendidikan dan kesehatan 

masih banyak dihadapi oleh warga bangsa ini.  
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Laporan ADB mengemukakan bahwa kelas menengah di negara sedang 

berkembang di Asia didefinisikan sebagai mereka yang berpengeluaran 2 – 20 dollas 

AS/kapita/hari. Tahun 2008 struktur  masyarakat Indonesia digambarkan sebagai 

berikut: a. Miskin sebesar 59,24 persen (<  2 dollar AS), b. Menengah bawah sebesar 

29,93 persen ( > 2 – 4 dollar AS), c. Menengah antara sebesar 9,70 persen (>4 – 10 

dollar AS), d. Menengah atas sebesar 0,96 persen (>10 – 20 dollar AS), e. Kaya 

sebesar 0,17 persen    (> 20 dollar AS) (Kompas, Jumat 4 Juni 2011). 

Memperhatikan struktur masyarakat berdasarkan formulasi tersebut,  tentu dapat kita 

berkesimpulan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia belum mampu 

mengentaskan kemiskinan, belum mampu mensejahterakan masyarakat. Padahal  

bangsa ini boleh bangga karena memiliki sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

yang juga besar dan potensial, namun belum bangga terhadap realitas kehidupan 

warga bangsa yang masih banyak berada dalam lingkaran kemiskinan. 

Kegigihan pemerintahpun tidak perlu diragukan, beberapa bulan lalu Presiden 

Susilo Bambang Yudoyono telah melaunching suatu agenda besar pembangunan 

yakni apa yang dikenal dengan MP3EI (Master Plan Percepatan, Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia). Agenda besar ini memiliki tiga Strategi Utama, 

yakni:  

1. Pembangunan potensi daerah melalui Enam Koridor Ekonomi (KE). 

2. Memperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana aksi nasional 

untuk merevitalisasi kinerja sector riil dengan menyelesaikan masalah peraturan 

nasional. 

3. Membangun center of excellence di setiap KE dengan pengembangan sumberdaya 

manusia dan Iptek untuk peningkatan daya saing. 

Dikemukakan lebih lanjut, Enam KE tersebut adalah: 

a. Koridor Sumatera, dengan tema utama: sebagai sentra produksi, pengolahan hasil 

bumi dan lumbung energy nasional. 

b. Koridor Jawa, dengan tema utama: pendorong industri dan jasa nasional 

pembangunan. 

c. Koridor Kalimantan, tema utama: pusat produksi serta pengolahan hasil tambang 

dan lumbung energy nasional. 
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d. Koridor Sulawesi, tema utama: sebagai pusat produksi serta pengolahan hasil 

pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan pertambangan. 

e. Koridor Bali dan Nusa Tenggara, tema utama: Pintu Gerbang Pariwisata dan 

pendukunng pangan nasional. 

f. Papua dan Kepulauan Maluku, tema utamanya: pusat pengembangan pangan, 

perikanan, energy dam pertambangan nasional (Kompas, Sabtu 11 Juni 2011). 

       Master plan yang membagi wilayah Indonesia menjadi KE berdasarkan unit 

geografis yakni pulau dan kepulauan,sesungguhnya merupakan program 

pembangunan yang berbasis berbasis geografi unit program dan sasaran.  KE itu 

memiliki konsekuensi pentingnya pemahaman terhadap kondisi geografis perunit 

KE. Pulau dan kepulauan merupakan satu kesatuan unit wilayah geografis yang 

dibentuk oleh aspek fisiogeografis dan aspek sosio geografis. Aspek fisiogeografis 

yang esensial adalah toponomi (letak, luas dan bentuk), keadaan tanah, air, musim 

(bagian dari iklim). Aspek sosiogeografis yang esensial adalah jumlah penduduk dan 

dinamika demografisnya, kondisi sosal ekonomi, social budaya dan sosial politik 

suatu wilayah.. Pemahaman melalui kajian geografis berdasarkan kajian terhadap 

aspek fisiogeografis dan aspek sosiogeopgrafisb tentu akan dapat memahami 

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan suatu wilayah pulau atau kepulauan 

sesuai dengan analisis SWOT (Strength WeaknessOportunity Threat), sebagai 

prasayarat dalam perencanaan pembangunan.  

 

D. Perencanaan Pembangunan Berbasis Geografi 

Geografi pada hakekatnya mengkaji permukaan bumi yang biasa terwujud 

sebagai wilayah dan juga sebagai lingkungan hidup. Di dalam suatu wilayah atau 

dalam kawasan lingkungan tertentu, ada penduduk dan biota serta terdapat beragam 

sumberdaya alam. Penduduk dalam konteks ini sebagai pengelola, sebagai  pengguna 

atau penikmat hasil-hasil pembangunan. Pembangunan suatu wilayah dapat berjalan 

dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan apabila mampu mengangkat 

harkat, martabat, nilai kesejahteraan secara lahiriah dan batiniah. Potensi dan 

keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia atau boleh disebut sebagai 

profil suatu wilayah, keunggulan dan kendala-kendala yang ada haruslah dipahami 

oleh para pengambil kebijakan (decision maker) perencana serta warga lokal yang 
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wilayahnya akan segera dilaksanakan atau di bangun. Di sinilah pentingnya 

kehadiran disiplin Geografi,  untuk lebih jauh memahami  potensi,  baik potensi 

sumberdaya alam, potensi sumberdaya lingkungan dan potensi sumberdaya manusia, 

sebagai sumberdaya pembangunan. Geografi dapat berkiprah dan memberi 

kontribusi nyata untuk berbagai perencanaan pembangunan,  

Pembngunan memiliki konteks yang luas, dalam konteks negara dikenal 

sebagai pembangunan nasional. Menurut Supriyatno (2009), pembangunan nasional 

dilihat dalam perspektif yang luas mencakup segala segi kehidupan bangsa dan 

negara yang bersangkutan, yang dilandasi enam ide pokok: a) pembangnuan 

mengandung artin perubahan di masyarakat, b), pembangunan mengandung arti 

pertumbuhan, c). pemabngunan bermakna rangkaian usaha yang dilakukan secara 

sadar, d) pembangunan mengandung arti pelaksanaan program yang dapat 

dilaksanakan yang didahului perencanaan yang matang. e) pembangunan , berarti 

menciptakan dan memperluas lapangan kerja, f) pembangunan mengandung arti 

tercapainya cita-cita bangsa. Berdasarkan argumentasi itu dikemukakan bahwa 

pembangunan nasional adalah suatu rangkaian usaha pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh bidang kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara dalam rangka mewujudkan tujuan yang hendak dicapai secara menyeluruh. 

Makna dari ungkapan pembangunan yang meliputi seluruh bidang kehidupan adalah 

mencakup bidang-bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan 

keamanan. Dalam pembangunan nasional secara geografis akan dikenal 

pembangunan wilayah, program pembangunannya sama, namun wilayahnya bisa 

bersifat administratif maupun berdasarkan perwujudan geografis. Pembangunan 

berdasarkan perwujudan geografis itulah, Presiden SBY mengintrodusir 

pembangunan sesuai dengan koridor yang berbasis geografi.    

a. Perencanaan Pembangunan Wilayah 

Dalam pembangunan nasional secara geografis akan dikenal pembangunan 

wilayah, dalam konteks ini wilayah bisa bersifat administratif maupun perwujudan 

geografis. Pembangunan berdasarkan perwujudan geografis itulah, jika kita cermati 

yang dicanangkan oleh Presiden SBY mengintrodusir rencana pembanguna di mana 

Indonesia dikelompokkan menjadi enam koridor. Pengelompokkan  koridor itu 

sesungguhnya perencanaan pembangunan berbasis wilayah pulau dan kepulauan 
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yang sangat membutuhkan  pengetahuan geografi. Wilayah selama ini lebih 

dipandang dalam perspektif ekonomi, namun definisi wilayah itu sendiri tidak 

semata-mata ekonomi secara eksklusif, melainkan dipandang dalam perspektif 

Geografi sehingga dapat melihat wilayah secara utuh. Seperti diakui oleh Wibowo 

dan Sutriono (2004: 11) ―….. definisi wilayah yang pernah dikemukakan merupakan 

buah pikiran dari suatu daerah geografis, yang disusun dalam suatu intisari sehingga 

pernyataan tentang wilayah sebagai suatu keutuhan yang mempunyai arti dapat 

dibuat. Wilayah atau region merupakan suatu unit geografi yang membentuk suatu 

kesatuan. Pengertian unit geografi adalah ruang sehingga bukan merupakan unit fisik 

tanah saja, tetapi lebih dari itu meliputi aspek-aspek lain, seperto biologi, ekonomi, 

sosial dan budaya‖. 

Pembangunan wilayah jika dikaji lebih jauh membutuhkan perencanaan 

secara komprehensif. Tarigan (2004) mengemukakan bahwa seorang perencana 

wilayah harus menguasai Ilmu Perencanaan Wilayah, yang dapat dibagi atas tiga 

kelompok, yaitu substance, method dan tool. Substansi atau materi bersangkut 

dengan materi inti atau permasalahan, bagaimana manusia bertingkah laku dalam 

ruang wilayah. Bagaimana manusia beradaptasi dengan potensi/kondisi ruang yang 

berbeda-beda, apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari, serta 

prinsip apa yang digunakannya dalam bertindak dan bertingkah laku pada ruang 

wilayah tersebut. Hal ini penting sebab wilayah memiliki potensi yang berbeda-

bedapada lokasi yang berbeda-beda pula, bagaimana manusia merespon dan 

beradaptasi pada kondisi tersebut. Method, atau metode bersangkut paut dengan urut-

urutan yang lazim ditempuh manusia dalam menyusun rencana untuk memanfaatkan 

ruang untuk memperbaiki kehidupannya. Bagian yang ketiga adalah Tool atau alat 

adalah berbagai teknik analisis yang membantu manusia memantapkan metode 

perencanaan yang diterapkan.  

          Dalam uraian selanjutnya Tarigan (2004) mengemukakan bahwa dalam 

memandang relevansi keahlian yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan 

wilayah tidak menyebutkan secara eksplisit bidang ilmu yang dibutuhkan, kecuali 

ilmu ekonomi yang secara detail menyebut teori investasi publik, analisis biaya 

manfaat, evaluasi ptoyek dan evaluasi program. Pengetahuan lain yang dibutuhkan 

adalah pengetahuan tentang daerah, pengetahuan tentang kelembagaan daerah, 
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pengetahuan tentang karakteristik daerah dan sikap sosial masyarakat terhadap 

berbagai kegiatan pembangunan. Dibagian lain Tarigan (2004), menyebutkan 

keahlian topi-topik khusus seperti tata ruang/tata guna tanah, perencanaan 

permukiman, perencanaan transportasi, analisis lingkungan hidup dan lainnya. 

  Menurut penulis, disinilah kiprah dan peranan ilmu Geografi yang besar 

untuk mampu  mengkaji topik-topik yang terkait dengan pembangunan wilayah 

seperti yang disebutkan di atas seperti pengetahuan tentang daerah, tentang tata 

ruang, tentang tata guna tanah, tentang permukiman, tentang  transportasi dan 

analisis lingkungan hidup. Kiprah seorang Geograf sangat dibutuhkan, dapatkah 

pertemuan PIT IGI di Singaraja ini melakukan reorientasi, revitalisasi agar dapat 

meningkatkan pamor Geografi? Inilah tantangan di depan mata! 

b. Perencanaan Pembangunan Lingkungan 

Pembangunan berkonotasi perubahan yang dihasilkan oleh proses 

membangun menuju kehidupan yang lebih baik, lebih berkualitas lebih sejahtera. 

Soerjani dkk (2006) mengemukakan bahwa pembangunan adalah perwujudan dari 

upaya dan budi daya manusia melalui penguasaan serta penerapan ilmu pengetahuan 

dan ketrampilan teknologi. Ketrampilan dalam rekayasa ini perlu disertai kepedulian 

sosial, ekonomi dan budaya  dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk 

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan diri bersama seluruh masyarakat. Jadi 

pembangunan memerlukan dukungan sumberdaya alam yang dimanfaatkan oleh 

sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki ilmu pengetahuan 

dan teknologi dengan disertai kepedulian sosial, ekonomi, budaya dan dengan 

wawasan yang ramah lingkungan. Kiprah Geografi dalam konteks ini seperti 

dikemukakan Pitoyo (2008) yang mensitir pendapat Kitchin dan Tate, bahwa kajian 

Geografi yang tergolong Mixed Human and Physical Geography anatara lain 

Environmental Studies yang meliputi: Conservation, Environmental Change, 

Mineral Resources, Environmental Impact Assessment, Environmental Management, 

Environmental Perception, Environmental Quality dan Environmental Sistem. 

 Beberapa dekade terakhir, pembanguan selalu diberi supelmen dua kata yakni  

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pembangunan berwawasan 

lingkungan berfokus pada perencanaan yang disusun secara rasional dan 

bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan. 
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Pembangunan berkelanjutan berarti pembangunan yang tidak saja memikirkan 

terpenuhinya kebutuhan generasi masa kini, generasi sekarang, tetapi juga pada ank 

cucu yang merupakan generasi masa depan harus diperhatikan haknya. Peerencanaan 

yang berpola berwawasan lingkungan dan berkelanjutan yang harus diperhatikan.  

c. Perencanaan Pembangunan Kependudukan 

Pembangunan kependudukan diartikan sebagai pengendalian kuantitas penduduk , 

peningkatan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas penduduk, jika dikaji lebih 

jauh tentu memiliki makna yang luas. Pembangunan sesungguhnya menghadapi 

masalah kependudukan yang kompleks, baik yang diakibatkan oleh variabel 

kuantitas, kualitas dan mobilitas. Jumlah penduduk, teknologi dan pengelolaan 

pembangunan oleh penduduk. Penduduk bermukim dalam lingkungan, mengambil 

sumberdaya alam dari lingkungan dan membuang limbah kembali ke lingkungan 

sehingga lingkungan menghadapi beban yang sangat berat. Paul Shaw (1991) yang 

dikutip Tjiptoherijanto (1999) mengemukakan bahwa degradasi lingkungandi dorong 

oleh beberapa factor yakni: 1) teknologi pencemar, konsumsi mewah dan limbah 

yang dihasilkan. 2) kerawanan social, 3) kemiskinan, 4) kebijakan yang kurang tepat, 

5) kecepatan pertumbuhan penduduk.  Di sisi lain, Soemarwoto (1987) menegaskan 

bahwa kerusakan lngkungan diakibatkan oleh tiga komponen besar yakni alam itu 

sendiri berupa bencana aalam, populasi manusia yang terus bertambah dan teknologi 

hasil rekayasa dan kecanggihan manusia. Pembangunan yang komprehensif tentu 

mencakup pembangunan manusia seutuhnya mencakup ipoleksosbudhankam, dalam 

implementasinya tentu harus didukung oleh perencana yang memiliki pengetahuan 

integratif tentang aspek fisiogeografis dan sosiogeografis.   

 

PENUTUP 

Berdasarkan paparan di atas, ada beberapa poin yang perlu mendapa highlight 

yang menjadi fokus perhatian dalam mewnjawab obsesi bagai mana kiprah Geogfrafi 

ke depan yang perlu menjadi concern bersama adalah: 

1. Pembangunan membutuhkan campur tangan berbagai pihak, birokrasi, praktisi, 

bisnis, akademisi dan komponen masyarakat. 

2. Indonesia sudah lebih dari 6 dasa warsa merdeka dan pernah dipimpin oleh 6 

presiden belum mampu secara signifikan mengantarkan masyarakatnya terentas 
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dari kemiskinan, penangguran dengan berbagai implikasinya. Sumberdaya alam 

yang kaya dan sumberdaya manusia yang besar namun untuk isi perutnya 

sebagaian harus diisi oleh produk impor, padahal kita mengklaim negara agrararis. 

3. Para pemimpin, birokrasi, politisi, praktisi bidang perencanaan abai dan bahkan 

tidak hirau tentang ilmu Geografi, sehingga ketika memegang otoritas penting 

untuk membangun republik, membangun wilayah, membangun untuk 

kesejahteraan rakyat tidak mampu melihat keunggulan wilayah yang ada. 

Perencanaan yang sadar akan keunggulan wilayah sehingga menjadi penggerak 

sector-sektor lain mestinya disusun berbasis Geografi. 

4. Pentingnya para Geograf menjadi Geograf Sejati karena melengkapi dirinya 

dengan pengetahuan yang terintegrasi (integrated knowledge) antara Geografi 

Fisik dan Geografi Manusia. Mampu mendeskripsikan keunggulan wilayah 

melalui kajian aspek fisiogeografi dan aspek sosiogeografi. Reorientasi dan 

revitalisasi visi dan misi Geograf  Indonesia menjadi penting dan urgen.  
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PERTIMBANGAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENATAAN RUANG  

DI BALI (PERSPEKTIF LINGKUNGAN) 
 

I Gede Astra Wesnawa 

Jurusan Pendidikan Geografi FIS Undiksha Singaraja Bali 

 

 

INTISARI 

Tulisan ini bertujuan untuk membahas pertimbangan kearifan lokal dalam 

penataan ruang di Bali dari perspektif lingkungan. Tata ruang adalah struktur wadah 

kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dari kondisi lahan dan 

perilaku manusia dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Penataan ruang 

didasari oleh karakteristik  pemukim dan wilayah tempat mereka berada. Kearifan 

lokal dalam penataan ruang merupakan suatu konsep, cara sekaligus penerapan 

mereka  mengelola ruang agar kehidupan dapat berkelanjutan. Kearifan lokal perlu 

digali dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan 

penghidupan dengan melibatkan komunitas setempat yang  bersentuhan langsung 

dengan lingkungan alamnya, salah satun bentuk kearifsan lokal di Bali adalah konsep 

Tri Hita Karana. Konsep normative ini menunjukkan adanya keselarasan hubungan 

antara manusia denganTuhannya (parhyangan), manusia dengan sesamanya 

(pawongan), dan manusia dengan lingkungannya (palemahan). Perkembangan 

konsep tersebut dalam implementasi kekiniannya menunjukan adanya perubahan. 

Namun, tetap adaptif. Perubahan penerapan konsep Tri Hita Karana dalam 

lingkungan  perdesaan, tampak bahwa perubahan kegiatan masyarakat desa ke non-

pertanian memunculkan adanya sifat kekotaan di daerah perdesaan dan bahkan 

kecenderungan terbentuknya model metropolitanisasi, yang dicirikan oleh kekaburan 

ruang yang diperuntukkan bagi zona parhyangan, pawongan, dan palemahan. 

Perubahan yang terjadi melampaui daya lentur dari konsep Tri Hita Karana  sebagai 

bahan pertimbangan dalam penataan ruang di Bali akan membentuk Balipolitan,  

sehingga tidak tampak lagi konsep jarak yang dijadikan dasar dalam pertimbangan 

mendirikan bangunan suci (sad kahyangan) apangambuan, apeneleng dan 

apanimpug. 

 

Kata Kunci:  Kearifan Lokal, Penataan Ruang, Metropolitanisasi. 
 

PENDAHULUAN 

Mengangkat kearifan lokal dalam suatu wacana maupun diskusi memiliki 

keasyikan tersendiri, karena rentang dari kearifan lokal dapat dikaji dari beberapa 

sudut pandang, seperti misalnya: keunikan, keaslian, tradisi, sejarah, kebiasaan, dan 

lain sebagainya yang terdapat dalam suatu wilayah atau tempat tertentu. Dalam 
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hubungan ini cenderung mendeskripsikan kearifan lokal sebagai suatu tradisi yang 

terdapat di suatu tempat. Seperti, misalnya bercocok tanam, beternak, membangun 

rumah yang dilakukan dari jaman dahulu sampai sekarang tanpa adanya perubahan 

atau dengan sedikit perubahan di suatu lokasi. Keberlangsungannya sangat diselimuti 

oleh kepercayaan. Pergeseran kelembagaan dalam masyarakat Bali dan penciptaan 

efsisiensi dalam penataan ruang adalah tesis yang dapat diajukan sebagai perubahan 

tata ruang bali era sekarang. Dulu, orang Bali sangat kuat dalam menjalankan tadisi, 

asta kosala kosali sebagai pengetahuan lokal masih terpelihara keberadaannya. 

Kekuasaan raja yang dominan dan aktifya peran institusi lokal (banjar, desa adat, dan 

lain-lain) menyuburkan praktik pengetahuan lokal dalam penataan ruang, namun, 

sekarang terjadi pergerseran. Pergeseran terjadi karena otoritas perencanaan ruang 

yang dikerjakan oleh para ahli/konsultan. Para ahli itu menggunakan pengetahuan 

ilmah untuk mengambil keputusan atau memberikan alternatif dalam pembuatan 

rencana tata ruang. Pemerintan yang mengontrak pemberi jasa konsultan ini 

kemudian menerapkannya secara top down yang sering tanpa memperhatikan 

aspirasi masyarakat. Hal ini tidak perlu menyalahkan investor karena perubahan tata 

ruang tradisional ini, investor memiliki kepentingan untuk memaksimalkan 

keuntungan, tidak hanya investor pemerintah daerah juga berbahagia karena  PAD 

juga meningkat. Perhatikan, ramainya investor yang datang ke Bali untuk 

mendapatkan lahan di pantai dan bahkan di hutan yang tergolong dilindungi. Padahal 

tata ruang dalam pandangan orang Bali harus diintegrasikan untuk memelihara 

kelangsungan alam dan manusia, tetapi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, 

maka akses ke pantai bagi penduduk lokal dikesampingkan untuk keperluan ritual. 

Dalam prinsip pengetahuan lokal, pantai merupakan kesatuan kawasan dengan desa 

adat yang tidak dapat dipisahkan. Kawasan pantai (menuju ke pantai) merupakan 

kawasan yang sesungguhnya penting untuk mendukung kawasan parahyangan, 

pawongan dan palemahan di atasnya. 

Kerusakan atau gangguan lingkungan  sering dikaitkan dengan tata ruang. 

Tata ruang dinyatakan sebagai penyebab, penentu kerusakan atau gangguan 

lingkungan. Walaupun mungkin kerusakan lingkungan disebabkan oleh factor lain, 

seperti fenomena alam, prosedur pemanfaatan ruang belum/tidak dilaksanakan 

sebagaimana mestinya yang diatur dalam dokumen perencanaan. 
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Kerusakan/gangguan lingkungan pada`tata bangunan dan lingkungan, seperti 

pembangunan rumah toko (ruko) yang tumbuh secara sporadis dan kurang terkendali, 

permukiman kumuh di bantaran sungai, pelanggaran sempadan pantai,  pelanggaran 

pemanfaatan tata ruang hijau dan lainnya, merupakan dampak dari pelaksanaan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang yang kurang baik. Sebagian masyarakat 

berpendapat bahwa fenomena tersebut disebabkan oleh kesalahan dalam  penataan-

penataan ruang provinsi maupun kabupaten. Kondisi ini senada dengan kerusakan 

lingkungan yang disebabkan oleh rencana kegiatan/usaha yang sering dikaitkan 

dengan studi amdalnya yang disalahkan tanpa mengetahui apa isi yang terkandung 

dalam studi Amdalnya. Dengan demikian timbul kesan bahwa tata ruang yang salah, 

Amdal yang salah, walaupun dalam kenyataannya terdapat kondisi sebaliknya, tata 

ruang dan Amdal tidak bermasalah. 

Sehubungan dengan adanya fenomena seperti tersebut di atas, serta opini 

yang berkembang dalam dialog interaktif yang dilakukan penulis dalam siaran RRI 

terhadap penataan ruang, maka akan dibahas permasalahan penataan ruang dan 

mempertimbangkan kearifan lokal dari perspektif lingkungan di daerah Bali. 

 

PEMBAHASAN 

A.  Pandangan Masyarakat Bali tentang Ajaran Tri Hita Karana sebagai 

bentuk Kearifan Lokal 

Kehidupan masyarakat Bali dewasa ini sangatlah tepat dikatakan berada 

dipersimpangan jalan, dalam artian masyarakat dituntut untuk menentukan pilihan ke 

arah mana mereka harus melangkah (Sujana, 2000). Kondisi ini sebenarnya dipicu 

oleh derasnya laju globalisasi yang telah menyusup ke seluruh pelosok dunia. 

Kemajuan yang telah dicapai di bidang politik, ekonomi, social budaya dan 

telekomunikasi bukan saja hanya menyusup negara yang sedang berkembang dengan 

budaya etnis yang menonjol, melainkan juga negara maju juga ikut merasakan 

dampaknya, meskipun integrasi mereka sudah mantap. Kemajuan yang ditimbulkan 

ini pada akhirnya membawa sebuah perubahan yang signifikan pada masyarakat 

seperti perubahan pola prilaku, sistem nilai budaya, pandangan hidup, filsafat, 

keyakinan, ke arah modernisasi. Untuk itu, perlu dicari jalan keluar untuk mengatasi 

ekses negatif yang ditimbulkan oleh kemajuan tersebut. Sementara itu, keberadaan 
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masyarakat, terutama masyarakat Bali di tengah derasnya laju globalisasi dituntut 

untuk selalu dapat melestarikan nilai budaya yang telah terpelihara ratusan tahun 

sebagai warisan nenek moyang, sehingga dengan demikian keberadaan kebudayaan 

masih tetap ajeg sebagaimna yang diharapkan. Namun, dibalik semua ini eksistensi 

masyarakat Bali, secara terbuka memberikan reaksi dan respon terhadap segala 

perubahan masyarakat yang terus berlangsung, khususnya terhadap perubahan 

masyarakat terhadap pandangan hidup, pola pikir dan prilaku, melihat fenomena ini 

masyarakat Bali tidak hanya berdiam saja melainkan senantiasa berupaya secara 

simultan mengendalikan dan melestarikan  kebudayaan dan keseimbangan struktur 

masyarakat dengan segala pirantinya (Pitana, 1993; 1994; 2001) hal ini didasari oleh 

suatu pemahaman dan kesadaran yang tinggi. Bahwa kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi tidak selalu membawa nilai positif terhadap kebudayaan, terutama 

kebudayaan Bali. Melainkan keberadaannya dominan membawa dampak yang buruk 

terhadap kebudayan itu sendiri. Dalam proses ini, masyarakat Bali senantiasa 

memilih, menganalisis dan mengintegrasikan dengan segala unsure dan nilai budaya 

yang diyakini sesuai dengan karakteristik kultur Bali, menuju terwujudnya 

keseimbangan dan keserasian hidup yang manusiawi. 

Melihat hal tersebut di atas, kalau dikaitkan dengan latar social budaya 

masyarakat Bali bahwa kehidupan masyarakat Bali secara umum tampaknya telah 

membekali diri dengan konsep dasar keserasian yaitu hubungan manusia dengan 

manusia, manusia dengan alam dan manusia dengan tuhannya yang disebut dengan 

Tri Hita Karana, yang merupakan tiga penyebab adanya kesejahteraan, kebahagiaan, 

kerahayuan, keserasian dan kseimbangan dalam hidup dan kehidupan semua 

makhluk Tuhan. Yang mana ketiga penyebab tersebut terdiri dari: (1) Parhyangan 

(tempat suci atau sang pencipta) yaitu dapat menjaga keseimbangan dan keserasian 

antara keberadaaan manusia dengan sang pencipta dalam hal ini Tuhan yang Maha 

Esa, (2) Pawongan (alam atau lingkungan sekitar), yaitu menjaga keseimbangan dan 

keserasian antara keberadaan manusia dengan manusia yang sama-sama merupakan 

ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, dan (3) Palemahan (alam atau lingkungan sekitar), 

yaitu menjaga keseimbangan dan keserasian antara manusia dengan lingkungan alam 

sekitar dimana manusia itu bertempat tinggal. Berdasarkan paparan tersebut, tampak 

bahwa pada`dasarnya umat Hindu yang ada`di Bali menandakan telah memiliki suatu 
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pondasi orientasi yang sangat kokoh dalam upaya menjaga suatu keserasian dan 

harmonisasi dalam hubungan manusia dengan manusia dalam kehidupannya sehari-

hari. Untuk mempertahankan kebudayaan-kebudayaan yang telah mendarah daging 

tersebut, tampaknya eksistensi masyarakat Bali yang merupakan masyarakat yang 

penduduknya mayoritas Hindu terikat oleh adat istiadat masyarakat setempat. 

Keterikatan adat di kalangan masyarakat Bali, telah mendorong tumbuh dan 

berkembangnya sifat dan jiwa ―bertahan‖ secara progresif terhadap unsure-unsur 

pengaruh luar menyangkut masalah adat (Kaler, 2000) Adapun sifat dan karakter 

manusia (masyarakat) Bali yang dikenal oleh masyarakat (dalam hal ini adalah 

masyarakat luar Bali) dalam pandangan personal atau kolektif (Sujana, dalam Astra, 

2009), antara lain:  terbuka, ramah dan luwes, Jujur, Kreatif dan estetis, Kolektif, 

kosmologis, religius, moderat. Sifat dan karakteristik tersebut telah mengarahkan 

pola pikir dan prilaku masyarakat untuk tetap melestarikan dan mengaplikasikan 

ajaran Tri Hita Karana sebagai bentuk kearifan lokal. 

Dalam konteks menjaga hubungan harmonis manusia, lingkungan dan Tuhan, 

masyarakat dengan nilai filosofi Tri Hita Karana, menekankan hubungan harmonis 

antara manusia dengan Tuhan (parhyangan) dengan sesama (pawongan) dengan 

lingkungan (palemahan). Tri Hita karana ini didasari oleh konsep Rta dan yadnya. 

Rta bermakna bahwa kehidupan dikuasai oleh fenomena dan hukum alam, semua 

mahluk di bumi mesti tunduk pada hukum alam semesta. Yadnya korban suci yang 

dilaksanakan secara tulus iklas oleh umatnya. Dalam kontek menjaga hubungan 

dengan lingkungan dilakukan melalui ritual bhuta yadnya antara lain Tumpek uduh 

yang  intinya memohon keselamatan kepada Tuhan agar kelestarian hutan dan 

tanaman dapat terjaga dengan baik. Tumpek kandang, memohon agar binatang 

peliharaan seperti sapi dan hewan piaraan lainnya hidup sehat dalam mendukung 

kehidupan manusia, Gunung, danau dan campuhan (pertemuan anak sungai), pantai 

dan mata air adalah kawasan yang dianggap disucikan oleh umat Hindu yang 

meyakini memiliki nilai kesucian yang mesti dijaga kelestariannya, sekaligus tempat 

ini dimanfaatkan sebagai tempat suci. Nilai kearifan lokal ini merupakan sebuah 

rangkaian proses yang amat panjang dari leluhur atau tetua orang Bali. Sekilas 

leluhur orang Bali asal tertua adalah Bali Mule, mereka bermukim di Sembiran dan 

Danau Batur. Ketika abad IV Bali masih dikatakan kosong. Baru abad VIII 
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berkembang Bali Age sebagai pengikut Rsi Markandeya mereka berasal dari gunung 

Raung Jawa menyiarkan agama Hindu ke Bali, mereka merabas hutan dan bertani 

mulai dari Besakih sampai Payangan dengan membuat pasuakan yakni sistem irigasi 

sebagai cikal bakal subak. 

 

B. Penataan Ruang 

Dalam Undang Undang No 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, 

disebutkan bahwa penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfataan 

ruang dan pengendalian pemanfatan ruang. Dengan demikian penataan ruang terdiri 

dari (1) perencanaan pemanfaatan ruang, bagaimana ruang akan digunakan, (2)  

implementasi pemanfaatan ruang yang sudah direncanakan, (3) pengendalian 

pemanfaatan ruang. Perencanaan pemanfaatan ruang telah dilaksanakan yang terlihat 

dari banyaknya rencana-rencana yang telah dibuat; dari rencana umum sampai 

rencana detailnya, sesuai dengan yang diperlukan. Namun demikian, dalam 

implementasi pemanfataan ruang yang telah tersusun terkadang belum banyak 

dimanfaatkan sebagai arahan, pedoman dalam pengambilan keputusan 

pengembangan wilayah oleh yang berwewenang, sehingga menimbulkan 

permasalahan lingkungan dalam skala kecil maupun lebih luas. Demikian pula  

pengendalian pemanfaatan ruang belum terlaksana dengan semestinya. Produk 

rencana yang telah tersusun terkadang belum dapat digunakan sebagai alat 

pengendali pemanfatan ruang, karena terbentur pada aspek hukum dan perundangan 

yang berlaku. Proses legalisasi rencana memerlukan prosedur dan waktu yang relatif 

panjang, sehingga ada rencana tetapi belum memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya 

disebutkan bahwa penataan ruang didasarkan atas pemanfaatan ruang bagi semua 

kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras seimbang 

dan berkelanjutan. Salah satu tujuan dari penataan ruang adalah mewujudkan 

perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif 

terhadap lingkungan. Penataan tata ruang dilakukan dengan mempertimbang 

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung, 

dimensi waktu, teknologi, social budaya, serta fungsi pertahanan keamanan. 

Pertimbangan social budaya menjadi penting karena masyarakt Indonesia merupakan 

masyarakat multibudaya yang hampir tiap daerah memiliki budaya yang akan sangat 
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memberikan warna, kekhasan, kearifan dari budaya masing-masing daerah, terutama 

yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. 

Penataan ruang yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta 

Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang, berisi antara 

lain: (a) Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang 

udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan 

melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya, (b) Tata ruang adalah 

wujud structural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak, dan 

(c) Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan 

pengendalian pemanfatan ruang. 

Langkah penataan ruang oleh manusia dilakukan sebagai suatu upaya untuk 

menata kehidupan mereka setelah  budaya menetap mulai dikenal, artinya kehidupan 

yang berpindah-pindah (nomaden) yang telah dilakukan sebelumnya dengan cara 

menebang hutan atau membakar hutan untuk melangsungkan kehidupan mulai 

ditinggalkan, ataupun model kehidupan kaum Gypsi yang berlangsung beberapa 

decade  yang lewat di dunia Barat. Kehidupan menetap berkembang seiring dengan 

perjalanan peradaban pertanian, industri dan jasa. Lapis demi lapis peradaban 

tersebut saling silang pengaruh dan menjadikannya keunikan sekaligus sebagai 

kearifan lokal. Manfaat penataan ruang sampai dengan saat ini setidaknya 

menyangkut perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian lahan untuk kepentingan 

pembangunan. Walaupun di banyak tempat masih ada pelanggaran tata ruang, karena 

ada beberapa sisi kelemahan dalam penegakan hukum dan adanya krisis kepercayaan 

baik di antara pribadi maupun kelembagaan. Tetapi justeru kearifan lokal yang telah 

mentradisi akhir-akhir ini sepertinya lebih diyakini sebagai pelindung atau 

penyelamat wilayah dalam perkembangannya. Tenget adalah sebuah nilai kearifan 

lokal yang mampu menahan lajunya pembangunan dan unsure penyertanya. 

 

C. Pertimbangan Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang 

Tata ruang Bali yang diwarisi sekarang merupakan lapisan berbagai cara 

yang diperoleh dari pengalaman yang panjang, disertai dengan penataan yang 

tersentuh pengetahuan Barat yang dibawa kolonial Belanda ketika mereka menguasai 
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Bali. Secara ringkas lapisan tata ruang Bali adalah: masa kerajaan, penjajahan, dan 

kemerdekaan. Atas dasar tradisi pusat Kota Denpasar yang ditandai oleh Patung 

Catur Muka adalah titik pusat wilayah kerajaan ketika itu yang ditetapkan melalui 

kearifan lokal. Hampir seluruh kota kabupaten dan kota madya di Bali tumbuh dan 

berkembang dari pusat-pusat kerajaan Hindu Bali maupun pengaruh Hindu 

Majapahit, bahkan beberapa desa-desa di Bali telah ada dan terbangun jauh dari 

pusat kekuasaan. Desa tersebut berada di daerah pegunungan seperti di antaranya 

desa Sidatapa, Sukawana, Bayung Gede, Penglipuran, Bugbug dan Tengenan. 

Seluruh desa tersebut penataan ruang wilayahnya adalah pola linear (mengikuti 

jalan). Pola linear ini merupakan implementasi dari kearif lokal, ketika pandnagan 

mereka  terhadap konsep makro cosmos, yaitu gunung laut, kaja kelod, hulu teben 

sungai ataupun analogi micro cosmos mereka seperti kepala kaki, hidup mati ataupun 

juga terhadap nilai-nilai baik buruk, tinggi rendah dan sebagainya.  Untuk tata ruang 

rumah tinggal pada daerah dataran yang terpengaruh oleh Hindu Majapahit 

menetapkan konsep  keruangannya atas dasar Sanga Mandala yang diperoleh dari 

pelapisan sumbu kosmologis (pergeseran matahari), geografis (orientasi gunung laut) 

relegi (bhur, bwah, swah). Hasil dari ketiga lapis tersebut melahirkan resultante ke 

arah timur laut ―kaja kangin‖ sebagai arah tersuci ―utama‖. Dengan kata lain dapat 

dikatakan setiap lokasi rumah tradisional Bali adalah sebagai miniatur makro 

kosmos, sehingga konsep mereka adalah selaras antara makro kosmos dengan mikro 

kosmos. Dasar filosofis yang diperkenalkan dan dipakai hingga kini dalam berbagai 

aspek kehidupan dan penghidupan dalam hubungan hubungannya adalah Tri Hita 

Karana. Tri Hita Karana dalam aspek tata ruang dan arsitekturnya yang bersumber 

dari cara manusia memandang sesamanya, alam dan Tuhannya. Inti dasar yang 

muncul dalam kearifan lokal adalah keseimbangan ataupun kesetaraan. Lihatlah para 

bijak masa lalu menyatakan kesetaraan Bali Utara dengan Bali Selatan memaknai 

gunung sebagai kaja. Merapi dan Loro Kidul untuk Jogya. Selanjutnya,  

pertimbangan kearifan lokal dalam penataan ruang tidak dapat dilepaskan dengan 

desa adat. Semadhi (2000) mengusulkan konsep penataan tempat yang disebut 

participatory placemaking. Menurut konsep ini  perlu diikutsertakan desa adat dalam 

penataan ruang, maka pemanfaatan pengetahuan lokal akan menjadi efektif. 

Pembenarannya ada pada PP No 69 tahun 1996 mengenai Pelaksanaan Hak dan 
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Kewajiban, serta bentuk dan tata cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang 

bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam proses penataan ruang. Pada praktiknya 

Pemerintah Daerah telah memberikan kesempatan anggota DPRD (sebagai 

representasi masyarakat) dan tokoh masyarakat untuk terlibat dalam penataan ruang. 

Semadhi menyadari pentingnya melibatkan institusi lokal (banjar dan desa adat) 

yang telah ada untuk mengangkat keberadaan pengetahuan lokal. Kedua institusi 

tersebut telah memiliki wadah komunikasi yang disebut paruman, sehingga aspirasi 

masyarakat akan tersampaikan, terutama mengenai pemanfaatan pengetahuan lokal 

dalam praktek penataan ruang. Kasus bangunan arsitektur Bali yang tidak lagi 

bernafaskan Bali hanyalah sebagian dari masalah penataan ruang saat ini.  Ada perda 

yang mengatur yaitu Perda nomor 4/PD/DPRD/1974. Pengawasan terhadap 

pelaksanaan perda inilah yang harus diawasi. Tapi bagaimana dengan pengetahuan 

lokal penataan ruang yang lain? Belum ada peraturan daerah yang mengaturnya. 

Walau demikian masih ada langkah efektif yang bisa dilakukan untuk meyakinkan 

penerapan pengetahun lokal dalam penataan ruang ini adalah mengangkat peran desa 

adat. Selama ini perannya hanya sebatas dimintai informasi, saran dan keberatan 

terhadap draft rencana tata ruang. Komunitas adat tidak memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan dalam perencanaan tata ruang, padahal komunitas adat tidak 

dapat dipisahkan dengan bentukan ruangnya yang khas bernafaskan Tri Hita Karana. 

Maka Pemerintah Daerah perlu melibatkan desa adat dalam penataan ruang dalam 

setiap aspeknya mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengendaliannya. 

 

PENUTUP 

Kearifan lokal yang dapat dipergunakan untuk penataan ruang di Bali adalah 

sistem dalam bingkai, bentuk, fungsi dan makna yang sesuai  dengan filsafat Tri Hita 

Karana. Pertimbangan kearifan lokal penting dalam penataan ruang di Bali karena 

dapat mengendalikan pemanfatan ruang untuk fungsi lahan, dapat mengendalikan 

kerusakan atau degradasi lingkungan alam maupun social, dan menampilkan 

identitas sekaligus keunikan, sehingga kearifan lokal perlu digali dan 

ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan 

dengan melibatkan komunitas setempat yang bersentuhan langsung dengan 

lingkungan alamnya berlandaskan konsep Tri Hita Karana 
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INTISARI 

Sampah memiliki komponen-komponen yang sangat heterogen sehingga 

memunculkan berbagai persoalan dalam pengelolaannya, di antaranya : Apakah 

sampah organik biowaste harus ditimbun dalam landfill atau diolah dalam anaerobic 

digester atau melalui pengolahan thermal? Apakah bahan yang mempunyai nilai 

kalor tinggi harus diolah secara thermal atau ditimbun dalam landfill? Apakah 

sampah campuran harus diolah secara thermal atau ditimbun dalam landfill? 

Bagaimanakah potensi manfaat atau beban lingkungan dari masing-masing pilihan 

pengelolaan sampah? Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai strategi 

pengelolaan sampah dengan memfokuskan pada kontribusinya terhadap potensi 

dampak pemanasan global, asidifikasi, eutrofikasi, dan oksidan fotokimia yang 

ditimbulkan dari emisi gas yang dihasilkan oleh masing-masing strategi. Potensi dari 

masing-masing kategori dampak tersebut ditentukan berdasarkan pada besar dan 

kontribusi emisi gas-gas terkait terhadap kategori dampak. Adapun emisi gas 

diestimasi berdasarkan nilai faktor emisinya untuk setiap metode pengolahan yang 

diadopsi dari berbagai literatur. Empat strategi dianalisis dalam tulisan ini yang 

meliputi landfilling tanpa pemungutan energi, landfilling dengan pemungutan energi, 

insinerasi, dan kombinasi antara insinerasi dengan anaerobic digestion. Dalam hal 

ini, data karakteristik sampah yang dikelola di wilayah SARBAGITA Bali digunakan 

untuk tujuan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa, pengelolaan sampah dengan 

cara insinerasi menunjukkan pilihan yang terbaik dengan memberikan skor terendah 

untuk keseluruhan dari keempat kategori dampak lingkungan tersebut.  

 

Kata Kunci: Sampah, Pengelolaan, Faktor Emisi, Kategori Dampak 
 

 

PENDAHULUAN 

Cara untuk menentukan pengelolaan sampah yang terbaik masih dihadapkan 

pada beberapa persoalan (Thorneloe et al., 2007). Beberapa persoalan yang dapat 

diidentifikasi meliputi : Apakah sampah organik biowaste harus ditimbun dalam 

landfill atau diolah dalam anaerobic digester atau melalui pengolahan thermal? 

Apakah bahan yang mempunyai nilai kalor tinggi harus diolah secara thermal atau 

ditimbun dalam landfill? Apakah sampah campuran harus diolah secara thermal atau 

ditimbun dalam landfill? Bagaimanakah manfaat atau beban lingkungan dari pilihan 

pengelolaan sampah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diperoleh 

mailto:md_gunamantha@yahoo.com
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dengan mengembangkan skenario pengelolaan sampah (Thernoloe et al., 2007) dan 

inventarisasi emisi dari masing-masing skenario. Inventarisasi emisi dapat dilakukan 

melalui pengukuran langsung dari cara pengolahan yang sama atau melalui 

perhitungan. Cara perhitungan umumnya dilakukan dengan menggunakan nilai 

faktor emisi. Hasil inventarisasi, selanjutnya dikelompokkan ke dalam kategori 

dampak yang ditentukan (Gunamantha, 2010).  

Sejumlah skenario (strategi) telah tersedia dan telah dianalisis. Namun 

demikian, hasilnya tidak langsung dapat digunakan karena karakteristik sampah pada 

lokasi satu dengan lainnya berbeda-beda. Konversi secara thermal dan  anaerobic 

digestion adalah komponen-komponen dari sejumlah penyelesaian pengelolaan 

sampah secara terpadu yang telah diusulkan dalam berbagai strategi.  

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi dampak lingkungan 

berbagai skenario pilihan pengelolaan sampah perkotaan.  Dalam tulisan ini 

karakteristik sampah yang dikelola di wilayah SARBAGITA dipilih untuk tujuan 

tersebut. SARBAGITA adalah akronim dari Kota Denpasar, Kabupaten Badung, 

Gianyar, dan Tabanan yaitu satu pemerintah kota dan tiga kabupaten yang ada di 

Propinsi Bali. Pesatnya perkembangan yang terjadi di kota Denpasar berakibat 

terbentuknya wilayah terbangun aglomerasi perkotaan dimana berbagai aktivitas 

antar kota telah saling malampaui lintas batas. Akibatnya, wilayah kota dan 

kabupaten yang terletak di bagian Bali Selatan tersebut telah dihuni oleh 1,63 juta 

jiwa penduduk sebagai akibat tingginya arus urbanisasi. Adapun laju pertumbuhan 

ekonomi di wilayah ini selama lima tahun terakhir rata-rata mencapai 4,41% dengan 

kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDRB 54,17 %. Pertumbuhan penduduk 

dan pertumbuhan ekonomi tersebut telah mendorong peningkatan timbulan sampah 

dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan penanganannya. Terkait dengan 

persoalan tersebut pemerintah Propinsi Bali telah menginisiasi pembentukan Badan 

Kebersihan Bersama SARBAGITA (BKPS) yang memfokuskan diri pada koordinasi 

sistem pengelolaan sampah bersama. Namun demikian, hingga saat ini upaya yang 

dilakukan adalah dengan mengaplikasikan pengelolaan sampah dengan cara sanitary 

landfill baik tanpa pemungutan energi dan dilakukan secara tersendiri di tiap TPA.   

Penting untuk dicatat bahwa saat tulisan ini dibuat, upaya tersebut masih dalam tahap 

konstruksi. Berangkat dari keinginan awal BKPS untuk memusatkan sistem 
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pengelolaan sampah SARGBAGITA di TPA Suwung, penulis memandang perlu 

untuk melakukan pengakjian alternatif lainnya.  Dalam tulisan ini, pengkajian hanya 

difokuskan pada aspek lingkungan. Harapannya, tulisan ini dapat menyediakan 

informasi bagi pembuat keputusan di wilayah ini.  

 

PEMBAHASAN 

A. Inventarisasi Emisi dari Masing-masing Skenario 

Data inventori emisi atau beban lingkungan dari masing-masing skenario 

ditunjukkan dalam Gambar 2a-2d. Nilai dalam kurung pada sumbu X menunjukkan 

faktor pengali untuk nilai pada sumbu Y.  

 

  

Gambar 2a. Skenario 0 Gambar 2b. Skenario 1 

  
Gambar 2c. Skenario 2 

 

Gambar 2d. Skenario 3 

         Emisi                         Penghindaran Emisi  

 

Gambar 2. Potensi dan Penghindaran Emisi dari Masing-masing Skenario 
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Kecuali dalam Gambar 2a, semua diagram menunjukkan adanya 

penghindaran beban. Hal ini karena pada skenario 0 tidak dilakukan pemungutan 

energi sehingga kompensasi emisi dari skenario ini tidak diperoleh. Emisi gas CO2 

merupakan yang paling dominan dikontribusikan dari masing-masing skenario 

kecuali pada skenario 0 dan 1. Hal ini karena CO2 yang dilepaskan dari proses 

biogenik maupun dari pembakaran methan ynag dihasilkan pada skenario 0 dan 1 

dipertimbangkan sebagai ―karbon netral‖. Skenario 2 menghasilkan emisi CO2 (463 

kg/uf) yang lebih tinggi dibandingkan dengan skenario 3 (332 kg/uf) sebagai akibat 

dari kandungan karbon fosil dalam komponen sampah yang mudah dibakar lebih 

besar dibandingkan dengan fraksi organik biowaste.  

 

B. Indikator Kategori Dampak 

a. Potensi Pemanasan Global (Global Warming Potential, GWP) 

Potensi GWP dari masing-masing skenario dinyatakan dalam kg CO2_ek/uf. 

Kontribusi positif  ditunjukkan oleh skenario 2 (192, 7041 kg CO2_ek/uf) dan 

skenario 1 (378,6851 kg CO2_ek/uf). Walaupun demikian kedua skenario tersebut 

menunjukkan mitigasi GWP dibandingkan dengan pengelolaan yang ada saat ini 

(skenario 0) berturut-turut 68,55% dan 38,20%. Adapun kontribusi negatif 

ditunjukkan oleh skenario 3 (-29.7659 kg CO2_ek/uf). Kontribusi negatif 

menunjukkan bahwa terdapat penghindaran terhadap GWP dari skenario-skenario 

tersebut. Bila dibandingkan dengan skenario dasar, skenario 3 menunjukkan 

penghindaran GWP sebesar 104,86%. Bila perhatian hanya difokuskan pada 

indikator GWP skenario 3 merupakan pilihan terbaik. 

 

b. Potensi Asidifikasi (Asidification potential, AP) 

 Potensi asidifikasi (AP) dari skenario 2 ditemukan paling besar 4.8758 

(SO2_ek/uf), diikuti oleh skenario 3 (1,6367 SO2_ek/uf), dan skenario 1 (1,2770 

SO2_ek/uf). Pada skenario 2 proses anaerobic digestion (AD) merupakan kontributor 

utama terhadap AP. Adapun skenario 3 menunjukkan penghindaran terhadap potensi 

asidifikasi masing-masing berturut-turut -1.4251 (SO2_ek/uf). Penghindaran ini 

terutama disebabkan oleh kredit emisi sebagai kompensasi dihasilkannya energi 

listrik untuk menggantikan produksi listrik secara konvensional. Apabila kinerja 
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lingkungan difokuskan pada indikator potensi asidifikasi, skenario 3 menunjukkan 

kinerja terbaik.  

 

c. Potensi eutrofikasi (Eutrophication  potential, EP) 

Indikator dampak tertinggi dengan memperhatikan kategori dampak 

eutrofikasi (EP) ditunjukkan oleh skenario 2 (0.9643 PO4_ek/uf) selanjutnya diikuti 

oleh skenario 1 (0.2535 PO4_ek/uf) dan 0 (0.0024 PO4_ek/uf). Penghindaran terhadap 

potensi eutrofikasi ditunjukkan oleh skenario 3 (-0.0191 PO4_ek/uf). Kredit EP 

sebagai kompensasi energi listrik yang dihasilkan terhadap produksi listrik 

konvensional memberikan kontribusi terhadap penghindaran potensi eutrofikasi pada 

skenario 2 (-0,1302 PO4_ek/uf), dan skenario 3 (-0,1371 PO4_ek/uf. Walaupun 

demikian proses AD pada skenario 2 (0.9703 PO4_ek/uf) memberikan kotribusi yang 

lebih besar dibandingkan dengan kredit yang diperoleh dari produksi listrik. Bila 

perhatian hanya difokuskan pada indikator EP skenario 3 merupakan pilihan terbaik. 

 

d. Potensi pembentukan oksidan fotokimia (Photochemical oxidant potential, 

POP) 

Kontribusi terhadap potensi oksidan fotokimia ditunjukkan dari yang 

tertinggi berturut-turut oleh skenario 1 (0.7398 kg ethena_ek), 0 (0.6716 kg ethena-

_ek/uf), dan 2 (0.3490 kg ethena_ek/uf).  Proses pengolahan anaerobic digestion 

(AD) menjadi kontributor utama pada skenario 2. Skenario 3 menunjukkan 

penghindaran terhadap oksidan fotokimia (POP) masing-masing -0,1434 (kg ethena-

_ek/uf). Sebagaimana dalam kategori-kategori dampak yang lain, hal ini terutama 

disebabkan oleh kredit emisi yang diperoleh karena dihasilkannya energi listrik.  

Apabila kinerja lingkungan difokuskan pada indikator POP, skenario 3 menunjukkan 

kinerja terbaik. 

Berdasarkan hasil indikator kategori dampak atau potensi dampak lingkungan 

yang ditunjukkan oleh masing-masing skenario maka, skenario 3 menunjukkan 

pilihan yang terbaik pada seluruh kategori dampak. Namun demikian, hasil 

karakterisasi dapat menjadi sulit dibandingkan untuk antara skenario 0, 1, dan 2. 

Misalnya, indikator pemanasan global lebih tinggi pada skenario 1 tetapi pada sisi 

lain indikator asidifikasinya lebih rendah dibandingkan dengan skenario 2. Oleh 
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karena itu diperlukan suatu nilai tunggal dengan memberikan pembobotan terhadap 

kategori dampak. Dalam tulisan ini diusulkan bobot untuk pemanasan global 

ditetapkan 4, asidifikasi 3, eutrofikasi 2 dan pembentukan oksidan fotokimia 1. 

Pemberian bobot tersebut didasarkan atas pertimbangan skala dampak yang 

ditimbulkan. kategori dampak pemanasan global termasuk dalam skala dampak 

global sedangkan asidifikasi termasuk dalam skala dampak regional. Adapun 

eutrofikasi dan pembentukan oksidan fotokimia termasuk dalam skala dampak lokal. 

Walaupun demikian pemberian bobot untuk pembentukan oksidan fotokimia lebih 

rendah dibandingkan dengan eutrofikasi. Hal ini karena dampak pembentukan 

oksidan fotokimia dipertimbangkan kurang signifikan untuk Indonesia. Berdasarkan 

bobot nilai dari masing-masing ketegori dampak tersebut maka total skor (indeks 

dampak lingkungan) dari masing-masing skenario adalah 2452, 1520, 708,  -124, 

berturut-turut untuk skenario 0, 1, 2, dan 3 (Tabel 4). Selanjutnyanya, dilakakukan 

pemeringkatan berdasarkan skor dari paling menguntungkan hingga skor paling tidak 

menguntungkan dari dimensi lingkungan. Dalam hal ini, skenario 3 paling 

menguntungkan dari dimensi lingkungan oleh scenario 2, 1, dan 0. 

 

Tabel 4. Penentuan Indeks Dampak Lingkungan dari Masing-masing Skenario 

Kriteria Dampak 
Skenario  

0 1 2 3 

Pemanasan Global 
Indikator 612,71 378,69 172,70 -29,77 

Skor 2450,82 1514,74 690,82 -119,06 

Asidifikasi 
Indikator 0,03 1,28 4,88 -1,43 

Skor 0,08 3,83 14,63 -4,28 

Eutrofikasi 
Indikator 0,00 0,25 0,96 -0,02 

Skor 0,00 0,51 1,93 -0,04 

Pembentukan Oksidan 

Fotokimia 

Indikator 0,67 0,74 0,36 -0,14 

Skor 0,67 0,74 0,36 -0,14 

Total Skor 2451,58 1519,82 707,73 -123,52 

Peringkat 4 3 2 1 

 

 

C. Analisis sensitivitas 

Analisis sensitivitas difokuskan pada variasi komposisi bahan organik dengan 

mengikuti pola variasi 60%, 65%, 68,76% (komposisi sampah saat ini sebagai 

acuan), 75%, dan 80%. Adapun fraksi lainnya mengikuti secara proporsional dari 

kondisi awal. Hasil simulasi menunjukkan bahwa variasi fraksi organik sampah tidak 
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mempengaruhi urutan terhadap kinerja lingkungan (GWP). Skenario 3 tetap 

menunjukkan kinerja lingkungan terbaik baik dari sudut pandang GWP, AP, EP, dan 

POP.  

 

PENUTUP 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  skenario 3 (insinerasi langsung) 

ditemukan menunjukkan indikator dampak lingkungan terbaik pada semua kategori 

dampak yang ditentukan (pemanasan global, asidifikasi, eutrofikasi, dan 

pembentukan oksidan fookimia). Dalam upaya untuk membangun informasi 

yang lebih lengkap dari sistem pengelolaan sampah diperlukan penelitian lebih lanjut 

dengan melibatkan pilihan pengelolaan sampah, emisi dan kategori dampak yang 

lebih banyak terutama yang berkaitan dengan toksisitas. Demikian pula aspek biaya 

termasuk ekonomi lingkungan harus juga dipertimbangkan.  
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INTISARI 

 Paper ini mengulas tentang eksistensi dan dinamika fenomena kemacetan lalu 

lintas di wilayah perkotaan Provinsi Bali, khususnya di Kota Singaraja. Wilayah 

perkotaan ini dipilih karena adanya pertumbuhan sarana transportasi, keragaman 

pergerakan penduduk dan kekhususan di sisi budaya-keagamaan yang memunculkan 

fenomena kemacetan lalu lintas. Paper ini bertujuan untuk: (1) mengkaji peranan 

daya dukung jalan dalam penentuan level kemacetan lalu lintas di Kota Singaraja, (2) 

mengungkapkan karakteristik pergerakan penduduk dan (3) merumuskan arahan 

manajemen lalu lintas di Kota Singaraja. 

 Fokus utama dari paper ini menunjukkan bahwa: (1) sebaran spasial daya 

dukung jalan dan level kemacetan lalu lintas mengelompok berdasarkan zona 

morfologi kota dan fungsi jalan, yaitu daya dukung jalan kategori terlampaui tinggi 

dan kemacetan lalu lintas level tinggi mengelompok pada zona dan/atau zona dekat 

pusat kota, sedangkan daya dukung jalan kategori terlampaui sedang dan kemacetan 

lalu lintas level sedang mengelompok pada zona dan/atau zona yang dekat dengan 

pinggiran kota, (2) karakteristik pergerakan penduduk pada jaringan jalan yang 

memiliki level kemacetan lalu lintas tinggi sebagian besar bergerak dengan tipe 

pergerakan lateral dan dengan maksud untuk aktivitas sosial, sedangkan pada 

jaringan jalan yang memiliki level kemacetan lalu lintas sedang sebagian besar 

pengguna jalan bergerak dengan tipe pergerakan sentrifugal dan dengan maksud 

untuk aktivitas sosial, dan (3) arahan manajemen lalu lintas pada setiap jaringan jalan 

bervariasi menurut daya dukung jalan dan level kemacetan lalu lintas maksimum 

serta dominasi tipe pergerakan dan maksud pergerakan penduduk, pada jaringan 

jalan yang memiliki level kemacetan lalu lintas tinggi sebagian besar sesuai dengan 

arahan manajemen lalu lintas pergeseran moda, sedangkan pada jaringan jalan yang 

mengalami kemacetan lalu lintas level sedang seluruhnya sesuai dengan arahan 

pergeseran rute pergerakan lalu lintas.  

Meskipun pada saat ini belum mengalami kemacetan lalu lintas yang masif, 

akan tetapi perkembangan fisik kekotaan dan sifat kekotaan penduduk serta dengan 

berbagai kekhususan yang dimiliki cenderung menjadi kekuatan-kekuatan utama 

yang mendorong Kota Singaraja ke arah masalah transportasi perkotaan tersebut. 

Studi di dalam paper ini merupakan suatu upaya preventif dari kemacetan lalu lintas 

yang masif, dan menjadi pondasi awal dalam mewujudkan sistem transportasi 

perkotaan yang berkelanjutan di wilayah perkotaan Provinsi Bali pada umumnya, 

dan di Kota Singaraja pada khususnya. 

 

Kata Kunci:  Daya Dukung Jalan, Kemacetan Lalu Lintas, Pergerakan Penduduk 

dan Manajemen Lalu Lintas 
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PENDAHULUAN 

 Tulisan dalam paper ini termasuk dalam lingkup studi geografi kekotaan yang 

lebih mengkhusus pada studi geografi transportasi dengan fokus pada kajian 

kemacetan lalu lintas. Pendekatan yang digunakan dalam menghampiri kajian ini 

adalah pendekatan spasial dan ekologikal (Yunus, 2004). Pendekatan spasial 

digunakan untuk menganalisis distribusi spasial dari kemacetan lalu lintas, 

sedangkan pendekatan ekologikal pada studi transportasi selalu berusaha untuk 

mengkaji hubungan pergerakan masyarakat dan daya dukung jalan dengan gejala 

kemacetan lalu lintas.  

Kota Singaraja merupakan ibukota Kabupaten Buleleng Provinsi Bali yang 

mengalami pertambahan penduduk yang signifikan, yaitu sebesar 4,5 % dari tahun 

2004 hingga 2008 (BPS Kab. Buleleng, 2009). Pertambahan jumlah penduduk 

tersebut memicu semakin kompleks kebutuhan hidup masyarakat Kota Singaraja. 

Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat harus melakukan 

mobilitas ke pusat pelayanan tertentu. Di samping itu, masyarakat juga melakukan 

mobilitas untuk melaksanakan rutinitas pekerjaan. Mobilitas masyarakat tersebut 

secara tidak langsung mengakibatkan pertambahan jumlah kendaraan bermotor, dan 

memacu kompleksitas lalu lintas di Kota Singaraja. 

Di sisi lain, kekhususan fungsi Kota Singaraja sebagai ibukota Kabupaten 

Buleleng, kota pendidikan, sentra perekonomian dan juga sebagai perwujudan 

aktivitas sosial budaya keagamaan membawa konsekuensi pada tekanan terhadap 

daya dukung jalan dalam mengakomodasikan arus lalu lintas. Irwan (2003) 

mendefinisikan daya dukung jalan sebagai batas teratas pertumbuhan kendaraan 

bermotor yang tidak lagi dapat didukung prasarana transportasi dan lingkungan yang 

ada. Menurut Salim (1997) daya dukung jalan merupakan kemampuan suatu jaringan 

jalan di dalam menampung arus lalu lintas. Dengan demikian, secara konseptual daya 

dukung jalan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi jalan dengan sejumlah 

kendaraan dapat layak untuk melewati suatu titik jaringan jalan selama interval 

waktu tertentu. Dampak negatif terjadi apabila manusia di dalam upaya memenuhi 

kebutuhan hidup dan menjalankan aktivitasnya melampaui daya dukung jalan. Salah 

satu dampak negatif tersebut yang kemudian muncul adalah kemacetan lalu lintas. 



 

 | 425 

 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

Kemacetan lalu lintas adalah kondisi lalu lintas pada beberapa ruas jalan yang 

daya gunanya meningkat, dicirikan dengan kecepatan kendaraan yang lebih lambat 

(Dimitriou, 1989). Pakar lain, Salim (1985) mendefinisikan kemacetan lalu lintas 

sebagai suatu kondisi lalu lintas dengan melambatnya pergerakan sebagai akibat 

konsentrasi kendaraan yang melebihi daya dukung jalan. Berdasarkan definisi 

tersebut, maka kemacetan lalu lintas ini akan memperlambat pergerakan dan aktivitas 

masyarakat. 

Ditinjau dari sisi mobilitas penduduk, terjadinya kemacetan lalu lintas di Kota 

Singaraja secara garis besar juga dipengaruhi oleh karakteristik pergerakan 

penduduk. Tipe pergerakan dan maksud pergerakan penduduk merupakan 

karakteristik pergerakan penduduk perkotaan yang dipandang memiliki kontribusi 

dalam memunculkan fenomena kemacetan lalu lintas. Tipe pergerakan penduduk 

menurut Tamin (2000) selalu dikaitkan dengan pola hubungan antara distribusi 

spasial perjalanan dengan distribusi spasial tata guna lahan yang terdapat di dalam 

suatu wilayah. Dalam hal ini, konsep dasarnya adalah pergerakan yang dilakukan 

untuk melakukan aktivitas tertentu di lokasi yang dituju, ditentukan oleh tata guna 

lahan kota yang terdapat pada lokasi tujuan tersebut. Pengaruh dari tata guna lahan 

tersebut memunculkan tiga tipe pergerakan penduduk perkotaan utama, yaitu (1) 

gerakan sentripetal, (2) gerakan sentrifugal dan (3) gerakan lateral. Secara umum 

gerakan sentripetal berkaitan dengan upaya penduduk untuk memenuhi kebutuhan 

hidup dan menyelenggarakan aktivitasnya yang selalu melakukan pergerakan menuju 

ke pusat kota. Gerakan sentrifugal terjadi ketika penduduk melakukan perjalanan 

meninggalkan tempat aktivitasnya yang berada di pusat kota menuju permukiman di 

luar pusat kota, sedangkan lateral merupakan gerakan penduduk yang berlangsung di 

dalam satu zona yang sama. 

 Maksud pergerakan penduduk sebagai salah satu karakteristik pergerakan 

penduduk didefiniskan sebagai sesuatu atau beberapa hal yang mengakibatkan 

terjadinya pergerakan penduduk (Tamin, 2000). Maksud pergerakan penduduk 

tersebut dapat dikelompokkan sesuai dengan karakter dasarnya, yaitu berkaitan 

dengan aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, rekreasi dan hiburan serta aktivitas 

kebudayaan. Nugraha (2003) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam 

melakukan maksud pergerakan tertentu, orang biasanya dihadapkan pada pilihan 
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jenis moda transportasi, baik kendaraan pribadi roda dua atau roda empat, angkutan 

umum, kereta api atau pesawat terbang sekalipun. Dalam menentukan pilihan moda 

transportasi, orang mempertimbangkan beberapa faktor utama, yang diantaranya 

adalah: (1) maksud pergerakan, (2) tingkat kenyamanan, (3) tingkat kelancaran dan 

(4) jarak tempuh. 

Belum ada studi yang mendalam mengenai kemacetan lalu lintas di Kota 

Singaraja ditinjau dari daya dukung jalan hingga saat ini. Di sisi lain, upaya 

mengidentifikasi dan menghubungkan karakteristik pergerakan penduduk dengan 

level kemacetan lalu lintas juga diperlukan guna memahami peranan pengguna jalan 

dalam keberlangsungan kemacetan lalu lintas ini. Meskipun belum tergolong 

kemacetan secara konstan dan total, tetapi pertambahan jumlah kendaraan dan 

dengan fungsi kota yang dimiliki mengindikasikan adanya gejala peningkatan level 

kemacetan lalu lintas di Kota Singaraja. 

Berdasarkan hal tersebut, maka kenyataan yang ada adalah bahwa terdapat 

gejala kemacetan lalu lintas terjadi di Kota Singaraja. Dalam fakta yang lain dapat 

ditunjukkan bahwa level kemacetan lalu lintas memiliki kecenderungan untuk 

meningkat dengan sebaran yang lebih luas dan durasi waktu yang lebih panjang, 

sehingga dipandang perlu untuk mengkaji peranan daya dukung jalan dalam 

penentuan level kemacetan lalu lintas dan mengidentifikasikan tipe pergerakan dan 

maksud pergerakan penduduk guna merumuskan arahan manajemen lalu lintas. 

Adapun fokus utama dalam paper ini adalah sebagai berikut: (1) mengkaji kemacetan 

lalu lintas berdasarkan daya dukung jalan di Kota Singaraja, (2) mengungkapkan 

karakteristik pergerakan penduduk di Kota Singaraja dan (3) merumuskan arahan 

manajemen lalu lintas di Kota Singaraja. 

 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Daya Dukung Jalan terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Kota 

Singaraja 

Kajian Kemacetan Lalu Lintas Berdasarkan Daya Dukung Jalan 

  Jaringan jalan merupakan sarana transportasi yang dalam pemanfaatannya 

diperlukan pengaturan untuk menjaga keseimbangan daya dukung jalan. Secara 

konseptual daya dukung jalan merupakan suatu kondisi jalan dengan sejumlah 
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kendaraan dapat layak untuk melewati suatu titik jaringan jalan selama interval 

waktu tertentu. Daya dukung jalan di dalam kinerjanya dipengaruhi oleh perilaku 

lalu lintas mencakup volume lalu lintas, kapasitas jalan, kecepatan kendaraan dan 

kecepatan arus bebas (MKJI, 1997). Daya dukung jalan dari suatu jaringan jalan 

menunjukkan sisi kuantitatif dari kemacetan lalu lintas. 

Secara keseluruhan level kemacetan lalu lintas maksimum pada masing-

masing zona morfologi Kota Singaraja cukup bervariasi sebagai berikut.  

1. Pada zona pusat kota, tampak bahwa level kemacetan lalu lintas maksimum 

tertinggi secara keseluruhan ialah level tinggi, baik di jalan arteri dengan nilai 

daya dukung jalan 1,52 maupun jalan kolektor yang bernilai 1.58. Hal ini 

memperlihatkan adanya homogenitas level kemacetan lalu lintas maksimum 

tertinggi pada zona pusat kota seperti terlihat pada kedua gambar berikut.  

 

 

2. Pada zona selaput inti kota, kemacetan lalu lintas maksimum level tinggi tidak 

terjadi di seluruh fungsi jalan. Level tinggi ini hanya terjadi pada jalan arteri 

dengan nilai daya dukung jalan 1,48, sedangkan level kemacetan lalu lintas 

maksimum tertinggi pada jalan kolektor adalah berlevel sedang dengan nilai 0,99. 

Kenyataan ini memperlihatkan adanya heterogenitas level kemacetan lalu lintas 

pada zona selaput inti kota seperti terlihat pada kedua gambar berikut.  

Gambar 2.1 Kemacetan Lalu Lintas pada 

Jalan Arteri 

Gambar 2.2 Kemacetan Lalu Lintas pada 

Jalan Kolektor 

Gambar 2.3 Kemacetan Lalu Lintas pada 

Jalan Arteri 

Gambar 2.4 Kemacetan Lalu Lintas pada 

Jalan Kolektor 
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3. Pada zona pinggiran kota memperlihatkan homogenitas level kemacetan lalu 

lintas maksimum tertinggi. Homogenitas ini tampak dari level kemacetan lalu 

lintas maksimum pada masing-masing periode jam, baik hari libur maupun hari 

efektif yang hampir sama. Sebagian besar level kemacetan lalu lintas maksimum 

tertinggi pada zona pinggiran kota adalah level sedang, dengan nilai daya dukung 

jalan berturut-turut adalah 1,00 di jalan arteri dan 0,93 di jalan kolektor. 

 

   

  

Berbasis dari level kemacetan lalu lintas maksimum dari ketiga zona 

morfologi Kota Singaraja tersebut, dapat dikatakan bahwa pada jam puncak sebaran 

spasial level kemacetan lalu lintas maksimum dengan level tinggi mengelompok 

pada zona dan/atau zona morfologi kota yang berada paling dekat dengan zona pusat 

kota, terutama jaringan jalan yang memiliki fungsi jalan arteri seperti terlihat pada 

Gambar 2.7. 

 

B. Tinjauan Pergerakan Penduduk dalam Kemacetan Lalu Lintas 

  Pembangunan wilayah dalam kerangka regional berkaitan erat dengan proses 

interaksi keruangan antarwilayah. Salah satu fenomena interaksi keruangan 

antarwilayah yang mempengaruhi pembangunan suatu wilayah adalah pergerakan 

penduduk dari satu tempat ke tempat lain (Hurst dan Eliot, 1974). Secara umum 

pergerakan penduduk terjadi karena adanya proses pemenuhan kebutuhan hidup dan 

dari rutinitas kerja. Berdasarkan hal tersebut, pergerakan penduduk dipandang 

sebagai kebutuhan turunan yang tersebar secara tidak merata di dalam ruang yang 

terpisahkan oleh jarak dan waktu. 

Gambar 2.5 Kemacetan Lalu Lintas pada 

Jalan Arteri 

Gambar 2.6 Kemacetan Lalu Lintas pada 

Jalan Kolektor 
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Gambar 3.1  Peta  Sebaran  Spasial  Level  Kemacetan  Lalu  Lintas  Ditinjau  dari
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  Sebaran kebutuhan yang heterogen tersebut mengakibatkan keberagaman dari 

aliran penduduk. Penduduk yang secara kontinyu melakukan pergerakan akan 

memunculkan tipe dan maksud pergerakan yang bervariasi. Karakteristik pergerakan 

penduduk ini memiliki kontribusi yang signifikan dalam kompleksitas arus lalu 

lintas. Tipe dan maksud pergerakan penduduk adalah gambaran kualitatif dari 

kondisi lalu lintas di Kota Singaraja. 

 

Tipe Pergerakan Penduduk 

  Secara konseptual tipe pergerakan selalu berkaitan dengan pola hubungan 

distribusi spasial pergerakan dengan penggunaan lahan yang terdapat pada suatu 

wilayah (Tamin, 2000). Tipe pergerakan penduduk yang ditentukan berdasarkan 

keterkaitan ruang antara distribusi pergerakan dengan distribusi penggunaan lahan 

menciptakan tiga manifestasi gerakan, yaitu gerakan sentripetal, sentrifugal dan 

gerakan lateral. Gerakan sentripetal merupakan aliran penduduk yang dalam 

memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan berbagai aktivitasnya selalu bergerak 

menuju ke wilayah pusat kota. Gerakan sentrifugal terjadi ketika penduduk 

melakukan pergerakan meninggalkan wilayah pusat kota menuju wilayah di luar 

pusat kota, sedangkan gerakan lateral adalah aliran pergerakan penduduk yang 

berlangsung hanya di dalam suatu zona morfologi kota. 

Ketiga manifestasi tipe pergerakan ini di dalam aktualisasinya dipengaruhi 

oleh dimensi keruangan dan kewaktuan yang berlangsung di Kota Singaraja. 

Sehingga tipe pergerakan penduduk selalu mengalami perubahan pada periode waktu 

tertentu. Terdapat kesamaan dominasi tipe pergerakan penduduk, terutama pada zona 

pusat kota dan selaput inti kota, yaitu dengan gerakan lateral, sementara pada zona 

pinggiran kota, baik pada hari libur maupun hari efektif tipe pergerakan penduduk 

yang mendominasi adalah gerakan sentripetal.  

 

Maksud Pergerakan Penduduk 

  Maksud pergerakan secara konseptual berkaitan dengan karakteristik dasar 

aktivitas yang mengakibatkan terjadinya pergerakan (Tamin, 2000). Berdasarkan hal 

tersebut, maksud pergerakan dikelompokkan ke dalam 5 aktivitas penduduk yaitu 

aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, rekreasi dan aktivitas kebudayaan. 
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Kecenderungan dari representasi maksud pergerakan penduduk di Kota 

Singaraja tersebut memiliki sifat yang dinamis. Dominasi dari maksud pergerakan 

penduduk, baik dari dimensi spasial maupun temporal memiliki kesamaan. Pada hari 

libur, baik pada zona pusat kota, selaput inti kota maupun pada zona pinggiran kota 

maksud pergerakan penduduk yang mendominasi adalah aktivitas ekonomi, 

sementara pada hari efektif aktivitas sosial lebih mendominasi maksud pergerakan 

penduduk di Kota Singaraja. 

 

Inter-relasi Pergerakan Penduduk dengan Level Kemacetan Lalu Lintas  

  Pergerakan penduduk yang direpresentasikan melalui tipe dan maksud 

pergerakan penduduk memiliki kontribusi yang signifikan terhadap suatu kondisi lalu 

lintas. Hal ini tampak dari adanya keterkaitan antara pergerakan penduduk dengan 

level kemacetan lalu lintas. Secara garis besar pada jalan yang memiliki level 

kemacetan lalu lintas tinggi pada jam puncak sebagian besar bergerak secara lateral 

dan dengan maksud untuk aktivitas sosial, sedangkan pada jalan yang memiliki level 

kemacetan lalu lintas sedang pada jam puncak sebagian besar pengguna jalan 

bergerak secara sentrifugal dan dengan maksud untuk aktivitas sosial. Sebaran 

spasial level kemacetan lalu lintas ditinjau dari karakteristik pergerakan penduduk di 

Kota Singaraja seperti terlihat pada Gambar 2.8. 

 

C. Tinjauan Aktivitas Budaya-Keagamaan dalam Kemacetan Lalu Lintas 

Masyarakat Hindu di Bali dalam perkembangan nilai-nilai sosial budaya 

keagamaannya berimplikasi pada pandangan masyarakat terhadap aktivitas 

keagamaanya berupa upacara-upacara agama dan adat, termasuk juga masyarakat 

Hindu di kota Singaraja. Aktivitas keagamaan dan adat pada dasarnya memiliki 

kebutuhan akan penggunaan jalan, baik sebagai sarana untuk mencapai tempat tujuan 

aktivitas keagamaan dan upacara adat maupun sebagai tempat untuk 

menyelenggarakan upacara keagamaan itu sendiri. Penggunaan jalan untuk aktivitas 

tersebut secara tidak langsung akan membawa konsekuensi pada tekanan terhadap 

daya dukung jalan dalam mengakomodasikan arus lalu lintas, sehingga 

memunculkan fenomena kemacetan lalu lintas secara aksidental.  
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Gambar 3.2  Peta  Sebaran  Spasial  Level  Kemacetan  Lalu  Lintas  Ditinjau dari 

Karakteristik Pergerakan Penduduk  di Kota Singaraja  
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Gambar 2.8 Peta Sebaran Spasial Level Kemacetan Lalu Lintas 

Ditinjau dari Karakteristik Pergerakan Penduduk di Kota Singaraja 
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Dimensi aksidental yang dimaksud dalam paper ini adalah waktu puncak 

kemunculan kemacetan lalu lintas bukan dikarenakan aktivitas atau kondisi lalu 

lintas normal, tetapi lebih dipengaruhi oleh dimensi temporal sesuai dengan nilai-

nilai budaya-keagamaan masyarakat Hindu. Hal ini mengakibatkan pengguna jalan 

secara umum tidak dapat memprediksi akan adanya pengurangan lebar jalan ataupun 

perlambatan arus lalu lintas akibat dari aktivitas budaya-keagamaan tersebut. 

Kemacetan lalu lintas berdasarkan tinjauan aktivitas budaya-keagamaan ini 

memunculkan dua varian kemacetan lalu lintas, yaitu kemacetan lalu lintas 

aksidental pasif dan aksidental pasif dengan deskripsi kondisi sebagai berikut. 

 

Aksidental Pasif 

  Kemacetan lalu lintas pada kondisi ini diakibatkan dari adanya aktivitas 

budaya-keagamaan yang menggunakan sebagian dari badan jalan sebagai tempat 

untuk menyelenggarakan upacara keagamaan. Hal ini mengakibatkan lebar jalan 

menjadi berkurang, sehingga daya dukung jalan dalam mengakomodasikan arus lalu 

lintas menjadi berkurang, terutama pada hari efektif dan pada jam puncak. Bersifat 

pasif karena pengurangan lebar jalan secara umum hanya terjadi di depan atau di 

sekitar lokasi upacara, sehingga secara spasial lokasi tersebut menjadi titik utama 

dari kemacetan lalu lintas. Pada waktu puncak kemacetan lalu lintas berada pada 

level sedang hingga level tinggi dengan durasi waktu yang cukup lama seperti 

terlihat pada gambar berikut.   

 

 

Aksidental Aktif 

  Kemacetan lalu lintas aksidental aktif merupakan perlambatan arus lalu lintas 

pada suatu jaringan jalan yang digunakan secara aktif oleh iring-iringan masyarakat 

Gambar 2.9 dan 2.10 

Kemacetan Lalu Lintas Aksidental Pasif 
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untuk menuju suatu lokasi upacara. Varian kemacetan lalu lintas ini diakibatkan 

karena pengguna jalan tidak dapat mendahului iring-iringan dan harus mengikuti di 

belakang iringan tersebut, sehingga terjadi perlambatan bahkan arus lalu lintas dapat 

terhenti untuk beberapa waktu sesuai kecepatan dari iring-iringan tersebut. Titik 

kemacetan lalu lintas selalu berubah sesuai dengan kecepatan dari aktivitas budaya-

keagamaan tersebut. Titik yang selalu berubah tersebut menjadi dasar digunakannya 

istilah aksidental aktif. 

  Pada waktu puncak kemacetan lalu lintas berada pada level tinggi dengan 

durasi waktu yang lama sejalan dengan waktu yang diperlukan iring-iringan untuk 

menuju suatu lokasi upacara. Salah satu gambaran dari kemacetan lalu lintas aktif ini 

ialah berasal dari aktivitas budaya-keagamaan ngaben, yaitu pergerakan iring-iringan 

masyarakat dari rumah duka menuju kuburan maupun menuju laut seperti terlihat 

pada gambar berikut. 

 

 

D. Arahan Manajemen Lalu Lintas 

  Arahan manajemen lalu lintas secara teoritis merupakan suatu cara untuk 

mempengaruhi perilaku para pengguna jalan dengan tujuan mengurangi besarnya 

kebutuhan akan pergerakan atau menyebarkan kebutuhan tersebut dalam ruang dan 

waktu yang bervariasi. Di dalam aplikasinya, arahan manajemen lalu lintas ini sama 

sekali bukan membatasi jumlah pergerakan yang akan terjadi, akan tetapi mengelola 

proses pergerakan tersebut agar tidak terjadi pada lokasi dan saat yang hampir 

bersamaan. Arahan manajemen lalu lintas ini lebih berperan untuk menghindari 

kemacetan lalu lintas yang mengarah pada kemacetan total pada jaringan jalan 

tertentu. Adapun bahasan mengenai arahan manajemen lalu lintas sebagai berikut. 

Gambar 2.11 dan 2.12 

Kemacetan Lalu Lintas Aksidental Aktif 
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 Arahan manajemen lalu lintas berdasarkan sisi kuantitatif dan kualitatif dari 

kondisi lalu lintas di Kota Singaraja seperti terlihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Matriks Arahan Manajemen Lalu Lintas di Kota Singaraja 
No Zona  

Mor-

fologi 

Kota 

Fungsi 

Jalan 

Daya 

Dukung 

Jalan  

Level 

Kemacetan 

Lalu 

Lintas  

Tipe 

Pergerakan 

Penduduk 

Maksud 

Pergerakan 

Penduduk 

Arahan 

Manajemen 

Lalu Lintas 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 

 

Pusat 

Kota 

Arteri Terlampaui 

Tinggi 

Tinggi Gerakan 

Sentrifugal 

Aktivitas 

Sosial 

Pergeseran 

Waktu 

Kolektor Terlampaui 

Tinggi 

Tinggi Gerakan 

Lateral 

Aktivitas 

Sosial 

Pergeseran 

Moda 

2 

 

Sela-

put 

Inti 

Kota 

Arteri Terlampaui 

Tinggi 

Tinggi Gerakan 

Lateral 

Aktivitas 

Sosial 

Pergeseran 

Moda 

Kolektor Terlampaui 

Sedang 

Sedang Gerakan 

Sentrifugal 

Aktivitas 

Sosial 

Pergeseran 

Rute 

3 

 

Ping-

giran 

Kota 

Arteri Terlampaui 

Sedang 

Sedang Gerakan 

Sentrifugal 

Aktivitas 

Ekonomi 

Pergeseran 

Rute 

Kolektor Terlampaui 

Sedang 

Sedang Gerakan 

Sentripetal 

Aktivitas 

Sosial 

Pergeseran 

Rute 

Sumber: Christiawan, 2010 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat kesamaan arahan 

manajemen lalu lintas, terutama di jaringan jalan pada zona pinggiran kota, 

sedangkan arahan manajemen lalu lintas jaringan jalan, baik pada zona pusat maupun 

selaput inti kota memperlihatkan adanya variasi. Pada zona pusat kota, terutama pada 

jalan yang memiliki fungsi arteri lebih sesuai dengan arahan manajemen pergeseran 

waktu, sementara jalan yang berfungsi kolektor lebih sesuai dengan arahan 

manajemen pergeseran moda. Arahan manajemen lalu lintas di jalan kolektor pada 

zona pusat kota ini memiliki kesamaan dengan arahan manajemen lalu lintas di jalan 

arteri pada zona selaput inti kota, sedangkan untuk jalan kolektor pada zona selaput 

inti kota lebih sesuai dengan arahan manajemen pergeseran rute sama seperti pada 

zona pinggiran kota.  

 Arahan manajemen lalu lintas ini secara tidak langsung memperlihatkan 

adanya keterkaitan upaya preventif dengan kondisi lalu lintas pada suatu jaringan 

jalan. Hal ini tampak dari hubungan antara arahan manajemen lalu lintas ini dengan 

sebaran spasil level kemacetan lalu lintas di Kota Singaraja seperti terlihat pada 

Gambar 2.13. 
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Manajemen Lalu Lintas di Kota Singaraja  
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PENUTUP 

 Penentuan kemacetan lalu lintas berdasarkan daya dukung jalan secara 

kuantitatif dalam paper ini diekspresikan melalui sebaran spasial daya dukung jalan 

dan level kemacetan lalu lintas di Kota Singaraja. Sebaran spasial level kemacetan 

lalu lintas pada jam puncak sejalan dengan nilai daya dukung jalan, yaitu semakin 

dekat dengan zona pusat kota dan semakin tinggi hirarki dari fungsi jalan, maka akan 

semakin tinggi level kemacetan lalu lintas maksimum. Hal ini mengindikasikan 

bahwa sebaran spasial level kemacetan lalu lintas maksimum di Kota Singaraja 

mengelompok berdasarkan pada zona morfologi kota dan fungsi jalan. Ditinjau dari 

sisi kualitatif, level kemacetan lalu lintas dapat diekspresikan berdasarkan 

pergerakan penduduk. Hubungan antara pergerakan penduduk dengan level 

kemacetan lalu lintas di Kota Singaraja diperlihatkan dengan adanya kecenderungan 

dominasi dari tipe dan maksud pergerakan penduduk tertentu terhadap variasi level 

kemacetan lalu lintas tertentu. Hubungan diantara keduanya pada jam puncak dapat 

disimpulkan bahwa semakin tinggi pergerakan penduduk yang berasal dan menuju 

zona morfologi kota yang sama untuk aktivitas sosial, maka semakin tinggi level 

kemacetan lalu lintas maksimum. 

Arahan manajemen lalu lintas yang direkomendasikan dalam paper ini adalah 

dengan melaksanakan strategi pergeseran waktu, moda, rute pergerakan penduduk 

dan strategi pergeseran lokasi tujuan pada jam puncak. Manajemen lalu lintas yang 

berdasarkan manajemen kebutuhan transportasi ini merupakan pondasi awal di dalam 

mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan di Kota Singaraja 

secara khusus. 

Dari sisi teoritis, hasil studi dalam paper ini memberikan sumbangan ide 

berupa model praktis dalam terapan geografi transportasi perkotaan, khususnya 

mengenai studi kemacetan lalu lintas ditinjau dari segi kuantitatif melalui konsep 

daya dukung jalan dengan variabel utama, yaitu volume lalu lintas, kapasitas jalan, 

kecepatan kendaraan rata-rata pengguna jalan dan kecepatan arus bebas, serta secara 

kualitatif melalui karakteristik pergerakan penduduk dengan variabel tipe dan 

maksud pergerakan penduduk. Kombinasi dari kedua tinjauan kuantitatif dan 

kualitatif dalam paper ini akan menghasilkan suatu studi kemacetan lalu lintas, 

khususnya studi di daerah perkotaan yang lebih komprehensif. 
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STRATEGI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA SEMARANG MENGHADAPI 

PENGGUSURAN  

(STUDI KASUS PKL JALAN KARTINI KOTA SEMARANG) 

 
Saptono Putro 

 

 

ABSTRACT 

Traders need to feel safe and comfortable are realized in the form of 

collecting themselves through the community. Through these associations formed 

can channel their aspirations to the authorities. Traders are not likely to avoid 

officers who perform enforcement Satpol PP, so they must be very clever to 

anticipate the situation. Merchants have a variety of ways to continue to sell at 

lokas-location is prohibited to sell, among them understand when the control is 

usually performed. Efforts are made to design stall trader is to make it more concise, 

and then selectively choose the merchandise, and choose a place not too far away is 

the maximum effort that can be street vendors. 

The city government needs to implement the guidance to vendors in a more 

humane and rational. Relocation of street vendors have to the region area, easily 

accessible community has adequate facilities, so that vendors with a willing heart 

will occupy the relocation area. If the government relocate street vendors in the area 

of "waste", then what happens is the cat and mouse between the street vendors with 

officers. This means that the goal structuring and formation of street vendors to 

create an orderly environment and humanism failed. 

 

Keywords: Strategy, Sidewalk Vendors, Relocation 
 

PENDAHULUAN 

PKL merupakan kelompok masyarakat pedagang yang menggunakan tempat 

publik sebagai lokasi usahanya. Tempat-tempat publik yang dimaksud adalah berupa 

media jalan, trotoar, sebelah gang masuk kampung, lapangan, dan tempat-tempat 

umum lain yang memungkinkan terjadinya proses transaksi lebih intens antara 

pedagang dengan pembeli. Hubungan antara PKL dengan pembeli berlangsung 

intens dan intim karena antara keduanya terbuka peluang untuk melaksanakan tawar 

menawar. PKL bebas menawarkan harga setinggi-tingginya dengan kualitas barang 

yang dapat langsung diperiksa, sementara pembeli berhak menawar dengan harga 

terendah dengan kualitas yang diinginkan. 

Menghadapi ancaman gusuran pemerintah, pelaku PKL cara dan triknya 

bermacam-macam. Dari yang cara halus sampai cara yang paling berani, yaitu 

melakukan perlawanan terbuka terhadap aparat. Tidak jarang kita saksikan terjadi 
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kerusuhan antara pedagang dengan aparat pemerintah. Kerusuhan terjadi karena 

pedagang sudah menthok (kepepet), dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. PKL 

Kartini adalah salah satu contoh gigihnya pedagang untuk terus bertahan. Ancaman 

penggusuran yang terjadi tidak menyebabkan sepanjang jalan tersebut sepi dari 

perdagangan. Penggusuran yang sering dilakukan aparat pemerintah Kota Semarang 

tidak menyiutkan nyali pedagang untuk terus mengais rejeki. 

Jalan Kartini Semarang memanjang dari Jembatan Kartini, Jembatan Pancakarya 

menuju arah barat sampai di perempatan lampu merah Jalan Dr. Cipto Di sepanjang 

jalan ini Pedagang Kaki Lima memenuhi median jalan dan trotoar untuk mengais 

rejeki. Aneka barang yang dijual, dari bunga, pakaian bekas, es tebu, gilo-gilo, CD 

bajakan, Pakan burung, binatang peliharaan. Pada saat tertentu menyebabkan arus 

lalu lintas tersendat. Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pedagang Kaki Lima Kota Semarang 

Menghadapi penggusuran? 

 

PEMBAHASAN 

A. Model PKL Jalan Kartini dalam Mengelola Kerjasama 

Antar pedagang mempunyai mempunyai hubungan yang sangat baik. 

Keakraban antar pedagang sudah berlangsung lama karena mereka sudah mengenal 

satu sama lain sangat lama. Kalau setiap hari bertemu, saling sapa dan bercakap-

cakap sambil melayani tentu itu menambah keakrabatan diantaranya. Para pedagang 

mengakui bahwa keakraban diantara mereka sangat bermanfaat dan bukan hanya 

berlangsung di lokasi jualan, tetapi juga saling berkunjung ke rumah masing-masing. 

Para pedagang menghimpun dalam paguyuban, terutama pedagang yang 

terletak di sebelah timur yang diketuai oleh Wahyudi bernama Paguyuban Pesona 

Pedagang Burung Semarang (P3BS). Paguyuban ini sudah cukup lama berdiri. Oleh 

pedagang, Wahyudi dipercaya memimpin karena masih muda (sekitar 32 tahun), dan 

mampu berkomunikasi dengan pejabat sekitar Jalan Kartini. Berkali-kali Wahyudi 

menghadap pejabat Pemkot untuk membicarakan nasib para pedagang yang 

menempati median jalan sebelah timur. 

Antar pedagang di sepanjang Jalan Kartini sudah membiasakan diri 

berkumpul dan melakukan pertemuan untuk membahas berbagai macam persoalan, 
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termasuk sikap pedagang terhadap rencana Pemkot Semarang melakukan penertiban 

pedagang. Berkali-kali pertemuan dilaksanakan para pedagang, baik di rumah 

anggota maupun di sekitar jualan. Pedagang berharap rencana pemkot melaksanakan 

penertiban tidak diteruskan, sebab jika pedagang direlokasi sementara tempatnya 

jauh serta jalannya masih jelak, maka pembeli yang datang sedikit, dan itu berarti 

pendapatan pedagang kecil. Pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Kartini ada 

yang berasal dari luar Kota Semarang, dan sebagian berasal dari dalam Kota 

Semarang. Meskipun asal daerah berbeda-beda, tetapi selama ini tidak pernah ada 

masalah diantara pedagang. Persaingan merebutkan pembeli juga tidak pernah 

terjadi. Masing-masing punya pelanggan setia sendiri-sendiri. Pedagang burung 

misalnya, punya pelangan setia sendiri-sendiri. Sebagai ketua Paguyuban Pesona 

Pedagang Burung Semarang (P3BS), Wahyudi memang mempunyai tugas yang tidak 

ringan. Tugas paling berat yang harus dilaksanakan adalah memperjuangkan nasib 

pedagang di sepanjang Jalan Kartni agar tidak digusur pemkot.  

Disamping terus melakukan pendekatan kepada pemerintah kota, paguyuban 

pedagang juga dituntut tetap menciptakan persaudaraan antar anggota. Meneurut 

Pedagang, pedagang yang jumlahnya lebih dari 50 orang ini harus dikoordinasikan 

dengan baik supaya membawa kesejahteraan bagi seluruh anggota. Kesejahteraan 

yang dimaksud oleh pedagang bukan berupa materi, tetapi yang berupa keamanan, 

kenyamanan, kedamaian, dan keguyuban diantara pedagang.  

Berdasarkan paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa pedagang 

membutuhkan rasa aman dan nyaman yang diwujudkan dalam bentuk menghimpun 

diri melalui paguyuban antar pedagang. Melalui paguyuban yang dibentuk tersebut 

para pedagang berharap bias menyalurkan aspirasinya kepada pihak yang 

berwenang, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Semarang. 

Adanya paguyuban tersebut juga membuktikan bahwa cara berpikir pedagang 

sudah maju, artinya mereka sudah mempunyai pola piker rasional bagaimana 

manghadapi setiap permasalahan yang ada. Paguyuban merupakan bentuk lembaga 

social yang membantu anggotanya menyelesaikan setiap permasalahan, adapun 

tujuan utamanya adalah bagaimana antar membangun kerja sama agar mereka lebih 

merasa aman dan nyaman. 
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B. Upaya PKL Menghindari Penggusuran  

Pedagang sering menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, yaitu 

menghadapi ancaman penertiban oleh pemerintah. Jalan Kartini setelah Jembatan 

Kartini selesai dibangun rencananya akan dibersihkan oleh Pemkot dari 

perdagangan, khususnya PKL, karena memang peruntukan daerah tersebut bukan 

untuk PKL. Lahan penghijauan yang ditempati untuk menggelar dagangan ratusan 

PKL itu rencananya akan dikembangkan sebagai taman yang rindang oleh Pemkot.  

Penertiban yang terjadi di Jalan Kartini juga terjadi di pusat PKL lain. 

Hampir pusat-pusat PKL di Kota Semarang ditertibkan oleh Satpol PP Kota 

Semarang. Puluhan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang 

nampaknya getol melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan 

menggunakan ruas di jalan protokol seperti pada trotoar dan taman di median jalan. 

Penertiban Satpol PP, diantaranya para penjual bunga di Jalan Pandanaran, tepatnya 

di depan Dinas kesehatan Kota Semarang, sebagian PKL Kokrosono dan Pedagang 

Burung serta PKL pakaian di Jalan Kartini. 

Penertiban serupa juga terjadi di Jalan Pandanaran. Sejumlah anggota Satpol PP 

menggunakan satu truk dan mobil bak terbuka mendekati penjual bunga. Lalu, 

mereka memerintahkan kepada pedagang itu untuk membereskan dagangannya yang 

digelar di trotoar Jalan Pandanaran. Penertiban itu tidak mendapat perlawanan dari 

pedagang yang semuanya kaum hawa tersebut. Beberapa keranjang plastik untuk 

meletakkan bunga disita dan ditaruh ke dalam truk. Sedangkan bunga dan tenda yang 

digunakan pedagang diangkut oleh becak untuk dipindahkan. 

Pedagang menyadari bahwa pada tempat tertentu memang dilarang berjualan, 

tapi karena tuntutan ekonomi, tetap saja mereka berjualan dengan cara kucing-

kucingan dengan petugas satpol PP Kota Semarang. Penertiban atau penggusuran 

bukan hal aneh bagi pedagang di sepanjang Jalan Kartini. Karena sudah terbiasa 

berhadapan dengan satpol PP, maka banyak pedagang yang paham kapan akan ada 

penertiban sehingga mereka punya perkiraan.  

Karena penggusuran tidak mungkin ditolak, maka pedagang di sepanjang 

Jalan Kartini dituntut mempunyai cara untuk menghadapi penggusuran tersebut. Inti 

upaya yang dilakukan oleh pedagang menghindari penggusuran ada pada pedagang 

itu sendiri melalui kerjasama yang mereka susun secara sederhana dan dengan 
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bantuan orang lain. Mereka akan mencoba menghindari berhadapan dengan dengan 

petugas satpol PP. Sebisa mungkin mereka menggunakan segala macam usaha agar 

sebelum petugas satpol PP sampai di lokasi penjualan mereka sudah menyingkir 

terlebih dahulu. Biasanya petugas satpol PP akan berjaga beberapa saat di lokasi 

yang ditertibkan, dan para pedagang biasanya menyelelamatkan diri dulu beberapa 

waktu, tidak membuka dagangan. Setelah petugas satpol PP pergi, maka para 

pedagang akan menggelar dagangan kembali. Istilahnya, para pedagang harus 

kucing-kucingan dengan petugas. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa pedagang tidak 

mungkin menghindari petugas satpol PP yang melakukan penertiban, sehingga 

mereka harus pandai-pandai mensiasati situasi tersebut. Paparan pada hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pedagang mempunyai berbagai macam cara untuk tetap bias 

berjualan di lokas-lokasi yang dilarang untuk berjualan. 

 

C. Model PKL Kota Semarang menghadapi penggusuran 

Penggusuran yang dilakukan oleh satpol PP memang tidak menyapu bersih di 

seluruh lokasi. Ada tempat-tempat tertentu yang dibersihkan, tetapi ada yang tidak 

dibersihkan oleh petugas. Pedagang yang berjualan di median jalan bagian barat dan 

tengah, antara lampu bangjo sampai Jembatan Pancakarya posisinya aman, karena 

lokasi tersebut merupakan zona aman atau zona yang diijinkan oleh pemerintah Kota 

Semarang untuk berjualan. Daerah yang di larang adalah di median ketiga atau 

paling timur, antara Jembatan Pancakarya sampai Jembatan Kartini yang oleh 

pemkot rencananya akan dijadikan sebagai taman kota yang steril dari pedagang. 

Meskipun sudah ditetapkan sebagai larangan, tetap saja banyak PKL yang 

nekad berjualan di atasnya, sehingga dianggap melanggar Perda Nomor 11 Tahun 

2000. PKL tetap menggelar dagangan di daerah larangan tersebut Akibatnya, 

padagang yang berjualan di daerah larang dan dianggap menimbulkan kemaceta 

harus berhadap-hadapan dengan petugas satpol PP kota Semarang. 

PKL Jalan Kartini yang menghadapi gusuran tidak berani melawan karena 

mereka tahu posisinya lemah, dan secara hukum salah, mereka hanya mencoba 

bertahan hidup, sehingga PKL harus mempunya cara sederhana dalam menghadapi 

gusuran. Upaya yang dilakukan oleh pedagang menghadapi gusuran adalah mereka 
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harus mendesain lapak dagangan agar lebih sederhana, ringkas, dan menarik agar 

jika ada petugas datang mereka bisa segera menyelematkan diri. Dengan mendesain 

lapak tersebut, ternyata pedagang lebih gesit ketika petugas datang, walaupun 

sebenarnya pedagang merasa lebih nyaman berjualan di atas lembaran alas. 

Cara berikutnya yang digunakan oleh pedagang adalah dengan mengatur dan 

memilih barang-barang jualan yang disesuaikan dengan lapak dagangan. Jika 

sebelumnya mereka bebas menjual barang apapun, termasuk menjual berbagai jenis 

binatang peliharaan, maka sekarang mereka agak selektif menjual barang 

dagangannya. Ada beberapa barang yang khusus menjual anak-anak ayam yang 

dapat diletakkan di lapak dagangan. Adapun barang-barang yang memakan tempat 

tidak lagi mereka jual. Pengaruhnya tentu di pendapatan, tapi dengan cara seperti 

inilah mereka bisa tetap berjualan. 

Cara ketiga yang biasa dilakukan pedagang adalah memilih berjualan di luar 

area daerah larangan berjualan, tapi masih di sekitar lokasi. Ini biasanya dilakukan 

oleh pedagang yang menjual barang-barang dengan volume cukup besar. Lokasi atau 

area tempat menjual tempatnya tidak terlalu jauh dengan area larangan. Intinya tetap 

berjualan, mendekatkan diri dengan pembeli, tapi bukan di daerah larangan. 

Berdasarkan paparan tersebut dapat dinyatakan bahwa sebenarnya PKL di 

sepanjang Jalan Kartini menyadari bahwa mereka tidak berhak berjualan di lahan 

yang telah dilarang Pemkot Semarang. Namun karena kebutuhan ekonomi, mereka 

nekad berjualan dengan cara-cara yang menurut mereka lebih aman dari gusuran 

petugas satpol PP Kota Semarang. 

Upaya-upaya mereka dalam mendesain lapak agar lebih ringkas, kemudian 

selektif memilih barang dagangan, dan memilih tempat yang tidak terlalu jauh 

merupakan upaya maksimal yang dapat dilakukan PKL. Dengan cara ini mereka bisa 

bertahan dan mampu menyelamatkan diri jika petugas satpol PP datang menertibkan. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pedagang membutuhkan rasa aman dan nyaman yang diwujudkan dalam 

bentuk menghimpun diri melalui paguyuban antar pedagang. Melalui paguyuban 

yang dibentuk tersebut para pedagang berharap bisa menyalurkan aspirasinya kepada 
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pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Semarang. Pedagang 

tidak mungkin menghindari petugas satpol PP yang melakukan penertiban, sehingga 

mereka harus pandai-pandai mensiasati situasi tersebut. Pedagang mempunyai 

berbagai macam cara untuk tetap bisa berjualan di lokas-lokasi yang dilarang untuk 

berjualan, diantaranya memahami kapan enertiban biasanya dilakukan. 

Upaya pedagang adalah mendesain lapak agar lebih ringkas, kemudia selektif 

memilih barang dagangan, dan memilih tempat yang tidak terlalu jauh merupakan 

upaya maksimal yang dapat dilakukan PKL. Dengan cara seperti itulah mereka bisa 

tetap bertahan dan mampu menyelamatkan diri jika petugas satpol PP datang 

menertibkan. 

 

B. Saran 

Pemerintah Kota perlu melaksanakan pembinaan terhadap PKL dengan cara 

lebih manusiawi dan rasional. Relokasi kawasan PKL harus kawasan yang mudah 

dijangkau masyarakat dilengkapi fasilitas memadai, sehingga PKL dengan rela hati 

mau menempati kawasan relokasi. 

Jika pemerintah merelokasi PKL pada kawasan ―buangan‖, maka yang terjadi 

adalah kucing-kucingan antara PKL dengan petugas. Ini berarti tujuan penataan dan 

pembinaan PKL untuk menciptakan lingkungan kota yang tertib dan beradap gagal. 
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INTISARI 

Komunikasi melalui telepon seluler (HP) telah digunakan oleh seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia, dimana kelancarannya sangat dipengaruhi oleh kuat 

lemahnya sinyal yang dikirim atau diterima HP. Penguatan sinyal HP melalui 

peningkatan infrastruktur dapat terkendala oleh kondisi geomorfologi yang 

mempengaruhi perambatan gelombang. Pengukuran kuat sinyal operator merah (69 

lokasi) dan operator hitam (56 lokasi) yang dilanjutkan dengan analisis keruangan 

berbasis grid secara kualitatif antara kuat sinyal dengan jarak dari BTS, ketinggian 

tempat, ketingian lokasi BTS dan arah hadapan lereng, dijadikan dasar untuk 

menyusun model keruangan kualitas penerimaan sinyal (KPS) di Kota Bukittinggi 

yang merupakan pusat tujuan wisata dan kota terbesar kedua di Sumatera Barat. 

Hasil penelitian menunjukan KPS operator merah memperlihatkan pola spasial yang 

konsentris dengan kualitas yang sangat baik hampir di seluruh Kota Bukittinggi, 

sedangkan KPS operator hitam cenderung mengelompok di bagian selatan. Makin 

jauh dari lokasi BTS, KPS dari operator merah atau operator hitam cenderung 

semakin buruk, daerah yang berapa pada lereng yang menghadap BTS operator 

merah dan operator hitam menunjukkan KPS yang lebih baik, makin tinggi lokasi 

BTS, semakin buruk KPS operator hitam. Model keruangan KPS operator merah 

dapat direkonstruksi dengan persamaan Y = -53,758 - 0,009x2 + 4,149x4, sedangkan 

untuk operator Hitam dengan persamaan Y = -68,152 – 0,009x2. Model keruangan 

KPS berbasis sistim grid di Kota Bukittinggi menunjukan bahwa daerah yang dekat 

BTS dengan wilayah yang datar atau dengan lereng yang menghadap BTS memiliki 

kuat sinyal yang baik hingga sangat baik sekali. 

 

Kata Kunci: Bukittinggi, Geomorfologi, Kuat Sinyal, Model Keruangan, Sistim 

Grid. 

 

PENDAHULUAN 

Teknologi komunikasi dan informasi, khususnya telepon seluler sejak dua 

dekade terakhir mengalami perkembangan yang pesat, sehingga tidak seorangpun 

dapat menolak dengan tegas hadirnya teknologi ini karena sangat diminati 

pemanfaatannya oleh seluruh lapisan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa sebagian 

besar masyarakat Indonesia tidak lagi melakukan komunikasi melalui media massa 

(media cetak dan elektronik), tatap muka  ataupun bentuk komunikasi lain yang 

selama ini dikenal. Kehadiran telepon selular (HP) hampir merata ke seluruh pelosok 
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Indonesia dan telah membentuk aktivitas komunikasi tersendiri, dengan kata lain 

revolusi komunikasi di Indonesia sudah memasuki tahap baru dengan kehadiran HP 

(Damayanti, 2007). 

Kelancaran komunikasi melalui HP tergantung pada stasiun pemancar dan 

penerima, yang memanfaatkan gelombang radio pada frekuensi 800, 900, 1800, 1900 

MHz dengan bantuan Base Tranceiver Station (BTS) untuk mengirim dan menerima 

gelombang dari dan/atau ke telepon selular. BTS yang dipasang di daerah perkotaan, 

biasanya memiliki jangkauan pelayanan pada radius 1,5 sampai 3 km (Sunomo, 

2004). Penurunan kualitas penerimaan sinyal yang diterima HP dipengaruhi berbagai 

faktor yang dapat menghalangi perambatan gelombang, baik ketersedian 

infrastruktur maupun kondisi fisik wilayah, seperti kekasaran morfologi maupun 

keberadaan gedung bertingkat tinggi di perkotaan  (Graham & Marvin, 1996). 

Kajian aplikasi geomorfologi dalam kaitannya dengan aspek-aspek kehidupan 

masa kini seperti aplikasinya dalam bidang teknologi komunikasi, apalagi yang 

pembahasannya menyangkup pemodelan spasial tergolong masih sangat terbatas. 

Kenyataan lapangan menunjukan bahwa komunikasi melalui HP tidak dapat 

dilakukan di daerah atau tempat-tempat tertentu (Scourias, 1997), akibat kondisi 

geomorfologinya yang tidak mendukung, seperti lokasi yang berada di balik bukit 

atau di lembah-lembah pegunungan.  

Kota Bukittinggi yang berada pada jalur patahan Semangko merupakan 

dataran tinggi yang dikelilingi lembah (Ngarai Sianok), bukit-bukit dan pegunungan, 

memperlihatkan kondisi morfologi yang kompleks dan unik sehingga memiliki 

keindahan panorama alam (Sandy, 1985). Sebagai salah satu pusat tujuan wisata dan 

kota terbesar kedua di Sumatera Barat, Kota Bukittinggi mengalami perkembangan 

yang cukup pesat dan membutuhkan dukungan infrastruktur komunikasi yang 

memadai, diantaranya adalah jaringan komunikasi selular yang mampu melayani 

seluruh kota tersebut. 

Salah satu Provider GSM telepon selular yang relatif baru beroperasi di 

Indonesia (tahun 2006) adalah provider 3 yang dikelola oleh PT Hutchison Charoen 

Pokphand Telecommunication (selanjutnya disebut operator Hitam) telah memiliki 

7.300 BTS di seluruh Indonesia, sedangkan provider Telkomsel yang dikelola oleh 

PT. Telkom Indonesia (selanjutnya disebut operator Merah) yang telah memiliki 
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lebih dari 31.000 BTS di seluruh Indonesia, selama ini telah memberikan layanan 

komunikasi seluler di Kota Bukittinggi, dengan menempatkan beberapa BTS dan 

akan membangun BTS lagi untuk meningkatkan kualitas layanannya. 

Sehubungan dengan kondisi eksisting Kota Bukittinggi (kondisi 

geomorfologis dan infrastruktur telekomunikasi), maka masalah yang dibahas 

adalah: 

1. Bagaimana pola keruangan kualitas penerimaan sinyal (KPS) operator merah dan 

operator hitam di Kota Bukittinggi? 

2. Bagaimana kaitan jarak dari BTS, ketinggian BTS, ketinggian tempat, dan arah 

hadapan lereng di Kota Bukittinggi dengan KPS? 

3. Bagaimana model keruangan KPS operator merah dan KPS operator hitam di 

Kota Bukittinggi? 

Dalam mengoperasionalkan pemodelan keruangan KPS ini, beberapa batasan 

yang digunakan mencakup : 

1. Analisis keruangan dilakukan dalam sistim grid, dengan satuan analisis berupa 

grid yang berukuran 250 m x 250 m (mengacu pada resolusi spatial citra Modis). 

2. Base Transceiver Station (BTS) adalah sebuah bangunan pemancar sinyal selular 

yang terdiri dari menara dan antena pemancar. 

3. Titik sinyal (signal point) adalah lokasi di atas permukaan bumi yang mempunyai 

indikasi kuat lemahnya sinyal yang diterima telepon seluler, dengan satuan 

desibel (dB). 

4. Kuat sinyal telepon selular yang dimaksud adalah kualitas sinyal luar ruangan 

(outdoor) sistem selular GSM hasil optimasi operator PT HCPT dan PT. Telkom 

Indonesia. 

 

PEMBAHASAN 

A. Kondisi Kota Bukittinggi 

Kota Bukittinggi yang secara geografis terletak antara 0
0
13‟51” – 0

0
18‟43” 

LS dan 100
0
19‟3” – 100

0
25‟36” BT, yang mencakup tiga wilayah kecamatan dengan 

luas mencapai 6.524 hektar. Jumlah penduduknya mencapai 110.954 jiwa dengan 

kepadatan 4.396 jiwa/km
2
. Pola permukimannya cenderung mengikuti jaringan jalan, 
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dimana penduduk yang berdomisili di daerah bagian selatan lebih banyak 

dibandingkan yang berdomisili di daerah bagian utara.  

Lokasi Kota Bukittinggi terletak diantara Gunung Merapi, Gunung 

Singgalang, Ngarai Sianok dan Bukit Barisan memiliki ketinggian yang bervariasi, 

dimana sebagian besar wilayah berada pada ketinggian 850 – 950 m dpl, seperti 

diperlihatkan pada peta 1.  

 

 
 

Heterogenitas morfologi yang diindikasikan dari kemiringan lerengnya, dimana 

sekitar 40% wilayah Kota Bukittinggi memiliki kelerengan 8 – 40%, karena berada 

di daerah pegunungan yang memiliki punggungan bukit dan lembah (peta 2). 

 

 

 

B. Kuat Sinyal Telepon Seluler di Kota Bukittinggi 

Hubungan telekomunikasi HP di Kota Bukittinggi pada tahun 2010 oleh 

operator Merah dilayani dari 19 BTS, dimana 3 BTS tersebut berada di luar Kota 

Bukittinggi, adapun hubungan telekomunikasi melalui operator Hitam dijangkau dari 

empat (4) BTS. 
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Pola Spasial Kuat Sinyal Operator Merah 

 Pola spasial kuat sinyal operator Merah (peta 4) memperlihatkan suatu bentuk 

yang kompak, mengikuti struktur jaringan jalan dan sebaran permukiman di Kota 

Bukittinggi, dimana makin ke arah pinggiran kota semakin berkurang kuat sinyalnya, 

terutama ke arah utara dan timur kota. Wilayah kuat sinyal 1 ( > -60 dBm ) sebagian 

besar berada pada ketinggian 851 – 900 m dpl. Pada umumnya wilayah dengan kuat 

sinyal ini berada pada daerah pemukiman dan daerah yang memiliki aksesbilitas 

yang tinggi.  

Sedangkan wilayah kuat sinyal 2 dan kuat sinyal 3 berada pada daerah 

permukiman yang jarang dengan aksesbilitas yang tergolong rendah. Distribusi 

wilayah kuat sinyal operator Merah di Kota Bukittinggi disajikan pada tabel 2 

berikut ini: 
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Tabel 2. Luas wilayah kuat sinyal operator Merah 

Kuat Sinyal (dBm) Luas Wilayah 

( Ha. ) ( % ) 

> -60 3.758 57,54 

-60 s/d -70 1.752 26,83 

-71 s/d -80 634 9,71 

-81 s/d -90 388 5,93 

Sumber :  Hasil pengolahan data 2011 

 

 

Pola Spasial Kuat Sinyal Operator Hitam 

Pola spasial kuat sinyal operator Hitam seperti pada peta memperlihatkan 

pola spasial yang cenderung berkurang ke arah pinggiran kota, terutama ke arah utara 

dan timur kota. Wilayah kuat sinyal 1 hingga kuat sinyal 3 berada pada wilayah 

ketinggian 851-950 m.dpl, sedangkan kualitas sinyal tingkat 4 dan 5 berada pada 

ketinggian lebih rendah 850 m.dpl dan lebih tinggi 951 m.dpl. Distribusi luas 

wilayah kuat sinyal operator Hitam di Kota Bukittinggi disajikan pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Luas wilayah kuat sinyal operator Hitam 

Kuat Sinyal (dBm) Luas Wilayah 

( Ha. ) ( % ) 

> -60 848 12,83 

-60 s/d -70 1.789 27,07 

-71 s/d -80 837 12,65 

-81 s/d -90 914 13,81 

> -90 2.223 33,64 

Sumber : Hasil pengolahan data 2011. 
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C. Hubungan Kuat Sinyal dengan Parameter Geomorfologi 

Analisis spasial dengan teknik overlay peta kuat sinyal dengan jarak dari BTS 

menunjukan bahwa makin jauh suatu tempat dari BTS semakin lemah sinyal yang 

diterima, sebaliknya makin dekat jarak ke BTS semakin kuat sinyal yang diterima. 

Analisis statistik dengan Pearson Product Moment, dengan 69 sampel untuk operator 

Merah dan 56 sampel untuk operator Hitam menunjukan angka korelasi jarak dari 

BTS dan kuat sinyal sebesar -0,676 dan 0,674 pada α 5%. Hal ini berarti bahwa 

secara spasial kuat sinyal yang diterima di suatu tempat ditentukan oleh parameter 

jarak dari BTS sebesar 45,7% pada operator Merah dan 45,3 % pada operator Hitam. 

 

D. Hubungan Kuat Sinyal dengan Parameter Geomorfologi 

Analisis spasial dengan teknik overlay peta kuat sinyal dengan jarak dari BTS 

menunjukan bahwa makin jauh suatu tempat dari BTS semakin lemah sinyal yang 

diterima, sebaliknya makin dekat jarak ke BTS semakin kuat sinyal yang diterima. 

Analisis statistik dengan Pearson Product Moment, dengan 69 sampel untuk operator 

Merah dan 56 sampel untuk operator Hitam menunjukan angka korelasi jarak dari 

BTS dan kuat sinyal sebesar -0,676 dan 0,674 pada α 5%. Hal ini berarti bahwa 

secara spasial kuat sinyal yang diterima di suatu tempat ditentukan oleh parameter 

jarak dari BTS sebesar 45,7% pada operator Merah dan 45,3 % pada operator Hitam. 
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Kajian keruangan melalui teknik overlay peta antara kuat sinyal dengan 

ketinggian tempat baik untuk operator Merah maupun operator Hitam, menunjukan 

tidak adanya kaitan antarkedua variabel. Perhitungan statistik memperlihatkan nilai 

korelasi 0,101 (operator Merah) dan 0,074 (operator Hitam) pada α 5%, dengan nilai 

r hitung lebih kecil dari r tabel. Dengan demikian, parameter ketinggian tempat tidak 

berpengaruh terhadap kuat sinyal telepon seluler yang diterima di tempat tersebut.  

Operasionalisasi teknik overlay peta untuk analisis spasial antara parameter 

tinggi BTS dan kuat sinyal operator Merah memperlihatkan tidak adanya pengaruh 

antara ketinggian BTS dengan kuat sinyal, yang diperkuat nilai korelasi statistik (r 

hitung) sebesar 0,144 dan r table 0,195. Adapun untuk operator Hitam, kajian spasial 

menunjukan adanya pengaruh ketinggian BTS terhadap kuat sinyal yang diterima, 

didukung dengan nilai korelasi statistik (r hitung) sebesar -0,305 dan r tabel -0,216, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kuat sinyal telepon yang diterima di suatu tempat 

dipengaruhi oleh parameter tinggi BTS sebesar 9,3%. 

Analisis spasial arah hadapan lereng dengan kuat sinyal menunjukan bahwa 

arah hadapan lereng sangat mempengaruhi kuat sinyal, lereng yang membelakangi 

BTS pemancar sinyal mempunyai kualitas sinyal yang lebih buruk daripada lereng 

yang menghadap BTS pemancar sinyal. Perhitungan statistik pada sampel operator 

Merah menghasilkan nilai korelasi sebesar 0,231 dan r tabel 0,195 (r hitung > r 

tabel), demikian juga pada sampel operator Hitam diperoleh nilai korelasi sebesar 

0,283 dengan r tabel 0,216. Dengan demikian, secara spasial dapat dikatakan bahwa 

parameter arah hadapan lereng mempengaruhi kuat sinyal yang diterima 5,34% pada 

operator Merah dan 8% pada operator Hitam. Tabel 4 dan 5 memperlihatkan hasil 

perhitungan Pearson Product Moment antara morfologi dan kuat sinyal HP. 

 

Tabel 4. Hasil Perhitungan Pearson Product Moment pada sampel operator Merah 
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Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
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Analisis regresi linier dengan menggunakan software SPSS 15, menunjukan 

bahwa nilai sig untuk x2 (jarak dari BTS) dan nilai sig untuk x4 (arah hadapan lereng) 

ternyata sudah sudah cukup bukti untuk menyatakan bahwa variabel arah hadapan 

lereng berpengaruh terhadap kuat sinyal operator Merah, dengan koefesien x2 dan x4 

adalah 0,009 dan 4,159 dan konstanta sebesar -53,758, sehingga diperoleh persamaan 

linier: Y = -53,758 - 0,009x2 + 4,149x4, 

 

Tabel 5. Hasil Perhitungan Pearson Product Moment pada sampel operator Hitam 

 
 

Adapun untuk operator Hitam, analisis regresi linier menunjukan hanya 

parameter jarak dari BTS (x2) yang terbukti berpengaruh terhadap kuat sinyal, 

dengan koefesien x2 adalah -0,009 dan konstanta sebesar  -68,152, sehingga 

diperoleh persamaan linier : Y = -68,152 – 0,009x2 

 

E. Model Spasial Kualitas Penerimaan Sinyal Telepon Seluler 

 Operasionalisasi persamaan Y = -53,758 - 0,009x2 + 4,149x4 pada setiap grid 

menghasilkan nilai (estimasi) KPS operator Merah di Kota Bukittinggi sebesar -84 

s/d -49 dBm. KPS tingkat 1 (> -60 dBm) berjumlah 697 grid atau 64,30% dari daerah 

penelitian yang tersebar hampir di seluruh daerah penelitian. Model spasial KPS 

operator Merah (peta 5) yang terbentuk memperlihatkan kenampakan yang 

menyerupai pola spatial kuat sinyal eksisting, namun wilayah yang KPSnya sangat 
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Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).*. 
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baik sekali dan sangat baik cenderung lebih luas dan lokasinya sedikit berbeda; 

sedangkan wilayah yang KPSnya buruk dan cukup buruk relatif lebih sempit. 

 

Tabel 6. Jumlah grid menurut model spasial KPS operator Merah 

Kuat Sinyal (dBm) Kualitas Penerimaan Sinyal Jumlah Grid Persentase 

> -60 Sangat baik sekali 697 64,30 

-60 s/d -64 Sangat baik 137 12,64 

-65 s/d -68 Baik 73 6,73 

-69 s/d -72 Cukup baik 74 6,63 

-73 s/d -76 Kurang baik 69 6,37 

-77 s/d -80 Cukup buruk 24 2,21 

-81 s/d -84 Buruk 10 0,92 

Sumber : Hasil pengolahan data 2011. 

 

 

 

Model spasial KPS operator Hitam yang terbentuk dari hasil operasionalisasi 

persamaan Y = -68,152 – 0,009x2 (peta 6) memperlihatkan gambaran KPS yang 

lebih teratur dan lebih kompleks dibandingkan pola spasial kuat sinyal eksisting, 

dengan nilai (estimasi) kuat sinyal berkisar antara -95 s/d -68dBm, sehingga wilayah 

KPS sangat baik sekali dan KPS sangat baik tidak dijumpai pada model spasial 

tersebut. Adapun wilayah KPS baik hanya mencakup area yang sangat sempit (hanya 

0,74 % dari luas kota). Berdasarkan model spasial tersebut, sebagian besar wilayah 

Kota Bukittinggi menerima layanan sinyal operator Hitam tergolong buruk dan 

buruk sekali, bahkan daerah bagian utara seluas 42,25 % tidak menerima layanan 

sinyal operator Hitam. 
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Tabel 7. Jumlah Grid menurut Kualitas Sinyal Operator Hitam 

Kuat Sinyal (dBm) Kualitas Penerimaan Sinyal Jumlah Grid Persentase 

-65 s/d -68 Baik 8 0,74 

-69 s/d -72 Cukup baik 43 3,97 

-73 s/d -76 Kurang baik 136 12,55 

-77 s/d -80 Cukup buruk 162 14,94 

-81 s/d -84 Bburuk 147 13,56 

-85 s/d -89 Sangat buruk 130 11,99 

< -89 Blankspot (tidak ada sinyak) 458 42,25 

Sumber : Hasil pengolahan data 2011. 

 

 

 

PENUTUP 

  Pola spasial kuat sinyal operator Merah memperlihatkan bentuk yang 

kompak, mengikuti struktur jaringan jalan dan sebaran permukiman di Kota 

Bukittinggi, dimana makin ke arah pinggiran kota semakin berkurang kuat sinyalnya, 

terutama ke arah utara dan timur kota, wilayah kuat sinyal sangat baik (> -60 dBm) 

mencakup sekitar 56% luas Kota Bukittinggi. Sedangkan pola spasial kuat sinyal 

operator Hitam cenderung berkurang ke arah pinggiran kota, terutama ke arah utara 

dan timur kota, dimana wilayah kuat sinyal sangat baik hanya mencakup sekitar 13% 

wilayah kota dan 33% wilayah kota belum menerima layanan sinyal. 

Korelasi antara kuat sinyal dengan jarak dari BTS adalah berbanding terbalik, 

sedangkan antara kuat sinyal dengan arah hadapan lereng adalah berbanding lurus. 

Korelasi antar kuat sinyal dengan ketinggian tempat adalah tidak menunjukkan 
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adanya hubungan, dan antara kuat sinyal dengan ketinggian lokasi BTS tidak 

menunjukkan korelasi pada operator Merah, tetapi berkorelasi pada operator Hitam. 

Model keruangan KPS operator Merah di Kota Bukittinggi dapat 

direkonstruksi melalui persamaan Y = -53,758 - 0,009x2 + 4,149x4, sedangkan untuk 

operator Hitam dengan persamaan Y = -68,152 – 0,009x2. Model keruangan KPS 

berbasis sistim grid di Kota Bukittinggi menunjukan bahwa daerah yang dekat BTS 

dengan wilayah yang datar atau dengan lereng yang menghadap BTS memiliki kuat 

sinyal yang baik hingga sangat baik sekali. Model spasial KPS operator Merah lebih 

menyerupai pola spasial kuat sinyal eksistingnya, dibandingkan model spasial KPS 

operator Hitam. 
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INTISARI 

 Migrasi internasional perempuan dari pedesaan Jawa Barat masih terus 

terjadi, dengan negara tujuan umumnya ke negara-negara Timur Tengah khususnya 

Negara Arab Saudi. Kondisi ini merupakan perpaduan antara kurangnya lapangan 

kerja, rendahnya kepemilikan lahan pertanian, kemiskinan, dengan terbukanya 

peluang bekerja di luar negeri bagi perempuan dengan upah jauh  di atas rata-rata 

dibandingkan di Indonesia. Tulisan ini mencoba memadukan kajian teoritis dengan 

pengalaman empirik mengenai migrasi internasional perempuan di Desa 

Panyingkiran Karawang dan Desa Ciherang Purwakarta Jawa Barat. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden di kedua desa membelanjakan 

remiten hasil bekerja di Arab kedalam bentuk pembelian lahan berupa tanah darat 

dan sawah. Lahan menjadi pilihan yang menarik  disebabkan: (1) mereka berasal dari 

keluarga miskin yang merupakan lapisan terbawah di pedesaan; (2) pekerjaan 

keluarga sebagai buruh tani dan petani tanpa lahan (landlessnes); (3) lahan pertanian 

merupakan simbol status sosial bagi masyarakat pedesaan; (4) lahan merupakan 

saving sekaligus bekal masa depan ketika buruh migran sudah tidak mampu lagi 

bekerja di luar negeri. Meskipun resiko yang dihadapi cukup berat, tetapi keinginan 

untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi keluarga mengalahkan resiko dan 

dianggap buruh migran sebagai sesuatu bagian dari pilihan bekerja di negara lain. 

Selama pemerintah tidak serius menangani permasalahan ketenagakerjaan dengan 

tuntas, maka aliran tenaga kerja perempuan ke luar negeri tidak akan pernah berhenti 

meskipun kasus-kasus yang menimpa buruh migran di luar negeri terus terjadi, dan 

moratorium yang dikeluarkan pemerintah bukan solusi yang tepat karena akan 

semakin memperbanyak pengangguran perempuan dan pengiriman buruh migran 

ilegal akan semakin meningkat. 

 

Kata Kunci: Migran Perempuan, Internasional, Buruh, Pedesaan 

 

PENDAHULUAN  

Sebagai bentuk tangible asset, lahan (tanah darat dan tanah sawah) memiliki 

makna sosio-ekonomi religious dan fator produksi sekaligus komoditas penting 

terlebih bagi penduduk pedesaan yang menggantungkan hidup dari sektor pertanian. 
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Permasalahan  yang dihadapi adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak 

seimbang dengan luas lahan yang tersedia karena sifat lahan zero sums sehingga 

kelangkaan lahan (land scarcity) semakin nyata di berbagai pedesaan. Berdasarkan 

Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Indonesia mencapai lebih dari 237 juta 

orang. Jumlah sebesar ini menempatkan Indonesia sebagai Negara dengan populasi 

penduduk terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. 

Sampai saat ini sebagian besar penduduk Indonesia masih sangat tergantung 

pada sektor agraris yang berbasis tanah. Menurut Siregar (2007) sekitar 37,17 juta 

atau 16,58 persen dari total jumlah penduduk Indonesia hidup dibawah garis 

kemiskinan, sekitar 66 persen dari penduduk miskin tersebut tinggal di pedesaan, dan 

56 persen dari penduduk miskin ini adalah petani dengan luas garapan sempit dan 

petani tanpa lahan (landlessness). Rumah tangga petani kecil dan buruh tani ini harus 

bekerja keras dan pada umumnya memiliki pola nafkah ganda sebagai bentuk strategi 

dan adaptasi agar mampu bertahan hidup meskipun pada taraf yang paling minimal. 

Besarnya penduduk pedesaan yang memiliki lahan sempit dan tidak memiliki 

lahan pertanian sama sekali sekaligus menggambarkan ketimpangan pola penguasaan 

lahan dan pelapisan sosial di pedesaan. Beberapa studi terdahulu menemukan bahwa 

ketimpangan pemilikan lahan pertanian di pedesaan selain karena pertumbuhan 

penduduk yang tinggi juga karena sistem pewarisan tanah pada keluarga di 

Indonesia, khususnya di Jawa.  

Sistem pewarisan kekayaan khususnya tanah dari orang tua kepada semua 

anak-anaknya umumnya dengan cara bagi habis, dimana setiap anak memiliki bagian 

tanah dengan luas tertentu. Cara pembagian seperti ini akan menyebabkan 

pengurangan jumlah luasan tanah yang diterima anak generasi berikutnya, sehingga 

tanah yang dimiliki semakin sempit dan tidak produktif untuk dikelola. Maka tidak 

mengherankan banyak dari tanah dengan luas terbatas tersebut berpindah tangan 

kepada petani yang lebih kaya, sehingga ketimpangan penguasaan lahan pertanian 

semakin tajam. Apabila gejala ini terus berlangsung maka gejala polarisasi 

penguasaan tanah di pedesaan nampaknya akan terjadi dan tidak bisa dihindarkan. 

Kondisi ketimpangan penguasaan lahan pertanian, kurangnya lapangan 

pekerjaan di pedesaan dan kemiskinan yang banyak dialami rumah tangga petani di 

pedesaan menimbulkan respon yang berbeda beda pada setiap rumah tangga.  Upaya 
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untuk bisa keluar dari berbagai kesulitan penghidupan di pedesaan tersebut oleh Ellis 

(1988), Owusu (2007) disebut sebagai ”survival strategy” dan ”coping strategy”  

yang bisa diartikan sebagai suatu tindakan ekonomi yang disengaja oleh rumah 

tangga dengan motivasi yang tinggi untuk memuaskan sebagian besar kebutuhan 

dasar manusia, paling tidak pada level yang minimum, sesuai dengan norma sosial 

dan budaya masyarakat.  Menurut Ellis (1988) strategi yang dilakukan rumah tangga 

tersebut antara lain berupa : (1) meningkatkan produktivitas lahan seperti 

intensifikasi dan ekstensifikasi pada lahan pertanian; (2) pembagian tugas untuk 

mencari nafkah antara suami, istri, dan anak; (3) menjalin kerjasama dengan anggota 

komunitas dalam upaya mempertahankan jaminan sosial masyarakat; (4) menjalin 

hubungan patron-klien; (5) melakukan migrasi untuk bekerja, baik di kota maupun 

menjadi tenaga kerja ke luar negeri.  

Bagi rumah tangga yang memiliki keterbatasan akses dan lahan pertanian, 

salah satu strategi yang banyak dilakukan anggota keluarga adalah melakukan 

pilihan terakhir yaitu dengan cara mengirim salah seorang anggota keluarga, 

biasanya anak perempuan atau yang sudah berstatus sebagai istri/ibu rumah tangga 

untuk menjadi tenaga kerja internasional ke luar negeri. 

 

PEMBAHASAN  

A. Ketimpangan Penguasaan Lahan Di Jawa Barat 

Ketimpangan penguasaan lahan di Pulau Jawa, Madura dan Bali umumnya, 

dan di pedesaan Jawa Barat telah terjadi jauh sebelum adanya penguasa asing masuk 

ke Indonesia. Data Sensus Pertanian Tahun 1963, 1973, 1983, dan 1993 

memperlihatkan pengurangan luas tanah garapan, tahun 1963 jumlah petani 7,95 

juta, rata-rata penguasaan tanah 0,71 ha, Tahun 1973 terdapat petani 8.27 juta dengan 

rata-rata penguasaan tanah 0,60 ha, pada tahun 1983 terdapat 10,27 juta petani 

dengan rata-rata penguasaan tanah hanya 0.30 ha, dan Sensus Pertanian tahun 1993 

menunjukkan angka ketimpangan yang cukup tajam, dimana  jumlah penduduk yang 

bermata pencaharian di bidang pertanian naik menjadi 15,4 juta jiwa, yang memilik 

tanah pertanian kurang dari 0,5 ha sebanyak 6,5 juta jiwa, yang memiliki tanah 

sangat sempit, sehingga harus mencari makan di luar pertanian sebanyak 1,6 juta 

jiwa, dan buruh tani penuh 2,6 juta jiwa. Data tahun 2009 menunjukkan bahwa 
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pemilikan tanah rata-rata petani sekitar 0,5 hektar atau bahkan lebih kecil lagi. 

Keluarga petani yang memiliki tanah kurang dari 0,5 hektar saat ini mencapai 56,5 

persen dari total keluarga petani yang saat ini berjumlah sekitar 25 juta keluarga 

(Winoto, 2009). Dengan distribusi tanah yang timpang, banyak masalah yang muncul 

di berbagi wilayah berupa konflik sengketa tanah yang terjadi antara individu, 

keluarga dan konflik yang terjadi antara penduduk di suatu kawasan dengan pihak 

kehutanan, perkebunan milik perusahaan swasta, dan pemerintah. 

Pola pemilikan lahan tersebut sekaligus mencerminkan betapa tanah yang 

memiliki nilai ”sosio-ekonomi-religius” menjadi tangible assets yang semakin 

langka  karena terjadi fragmentasi kepemilikan melalui jual beli dan adanya sistem 

bagi waris yang dimiliki masyarakat Indonesia. Penguasaan lahan pertanian berupa 

tanah darat, dan sawah bagi masyarakat pedesaan yang masih menggantungkan 

hidup pada sektor agraris, sekaligus menunjukkan kelas sosial pemiliknya.  

Beberapa kajian terdahulu mengenai pelapisan sosial masyarakat pedesaan 

Indonesia paling tidak terbentuk ke dalam tiga kelas pemilikan lahan. Pertama, 

adalah kelompok besar petani tuna kisma (landlessness) yang tidak memiliki lahan 

sama sekali, bahkan untuk rumah sekalipun menumpang pada keluarga petani 

pemilik lahan. Kedua, kelompok petani yang menguasai lahan milik pribadi atau 

sikep dan elite lainnya. Ketiga, kelas pamong desa yang menguasai  lahan milik 

pribadi atau sikep dan menguasai sejumlah besar lahan desa sebagai upah mengatur 

pemerintahan.  

Pertambahan penduduk Pulau Jawa, Bali, Madura dan daerah-daerah lain di 

luar Jawa yang tidak seimbang dengan luas tanah pertanian menyebabkan 

ketimpangan struktur agraris berupa rendahnya pemilikan tanah pertanian bagi 

penduduk petani - gejala ini disebut kepadatan penduduk agraris -, polarisasi lahan 

pertanian kepada petani kaya, meningkatnya pengangguran terselubung, menjadi 

faktor pendorong migrasi penduduk pedesaan ke perkotaan bahkan ke luar negri.  

Selain sempitnya luas usaha tani, ciri pokok permasalahan pertanian di 

Indonesia terutama di Jawa, adalah  tingginya angka tunakisma yang merupakan 

warisan sejarah panjang Bangsa Indonesia.  Walaupun tidak terdapat data lengkap 

mengenai angka ketunakismaan, data mikro dari laporan Collier (1993) 

mengemukakan angka tunakisma di beberapa desa di Jawa yang mengalami 
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peningkatan pesat. Sebagai contoh di desa Wargabinangun angka tunakisma yang 

semula 73 persen pada tahun 1981, meningkat menjadi 82 persen pada tahun 1993. 

Kemudian di desa Sukaambit, pada tahun 1981 angka tunakisma hanya 23 persen, 

tetapi pada tahun 1993 meningkat menjadi 66 persen.   

Ketimpangan pemilikan lahan ada masa Orde Baru sebagai akibat konversi 

lahan petanian menjadi lahan pemukiman yang berlangsung terus menerus yang 

mengakibatkan penduduk tunakisma (landlessness) semakin meningkat jumlahnya 

(Kutanegara, 2002), ditambah penerapan revolusi hijau yang dilaksanakan melalui 

program Bimas dan Inmas serta didukung dengan mekanisasi pertanian, yang hanya 

menguntungkan kelas pemilik tanah (Husken, 1989; Husken dan White, 1989). 

Mahalnya biaya produksi pertanian mengakibatkan petani dengan lahan sempit tidak 

mampu membiayai produksi pertanian, dan menjual lahan mereka kepada golongan 

petani kaya. Maka terjadilah proses akumulasi pemilikan tanah pada segelintir orang 

kaya di pedesaan. Akumulasi penguasaan dan pemilikan lahan di pedesaan kepada 

segelintir warga desa yang kaya menghilangkan peluang kerja bagi penduduk yang 

tidak memiliki lahan dan kemudian “memaksa” mereka meninggalkan daerah 

asalnya menuju ke perkotaan bahkan bekerja ke luar negeri. 

 

B. Kemiskinan di Pedesaan dan Dorongan Bermigrasi 

Kemiskinan dimaknai berbeda-beda tergantung kepada siapa yang 

menggunakan dan untuk kepentingan apa definisi tersebut. Tetapi secara umum 

kemiskinan bisa dimaknai sebagi kondisi yang serba kekurangan terhadap berbagai 

sumber, terutama pemenuhan berbagai kebutuhan dasar (basic needs) seperti 

sandang, pangan dan papan.  

Tim Smeru (2001) mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk 

ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh 

suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan 

tereksploitasi. Kondisi ini lebih dikenal dengan kemiskinan struktural. Bappenas 

(2003) kemiskinan sesungguhnya tidak semata-mata disebabkan oleh masalah-

masalah internal orang miskin, seperti rendahnya pendapatan, rendahnya posisi 

tawar, budaya hidup yang tidak mendukung kemajuan atau rendahnya kemampuan 

orang miskin dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungannya, di samping itu, 
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kemiskinan juga berkaitan erat dengan faktor-faktor; 1) rendahnya akses terhadap 

sumberdaya dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih), atau berada di daerah 

terpencil; 2) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat yang antara 

lain disebabkan oleh sistem yang kurang mendukung; 3) tidak adanya tata 

pemerintahan yang bersih dan baik; (4) konflik sosial dan politik, 5) bencana alam 

seperti longsor, gempa bumi, (6) kebijakan publik yang tidak peka dan tidak 

mendukung upaya penanggulangan kemiskinan, serta aspek eksternal lainnya yang 

dapat menjadi determinan dari proses pemiskinan 

Chambers dalam Bagong (2003)  inti dari masalah kemiskinan sebenarnya 

terletak pada apa yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan. Secara 

rinci deprivation trap terdiri dari lima unsur, yaitu; kemiskinan itu sendiri, 

kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. 

Kelima unsur ini seringkali berkait satu sama lain sehingga merupakan perangkap 

kemiskinan yang benar-benar berbahaya dan mematikan peluang hidup orang atau 

keluarga miskin. Irawan dan Kartjono (1985) mengemukakan bahwa masalah pokok 

perdesaan di Indonesia adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan 

dengan: a) rendahnya mayoritas penduduk yang memiliki lahan pertanian; b) 

kesenjangan antara penduduk  kaya dan yang miskin; dan c) kurangnya partisipasi 

masyarakat miskin dalam pembangunan. Jumlah dan sebaran penduduk miskin 

secara spasial dibedakan menjadi penduduk miskin di pedesaan dan di perkotaan. 

Data jumlah penduduk miskin secara spasial bisa dilihat pada gambar 1 dibawah ini. 

 

 

Gambar 1. Tren Penduduk Miskin di  Indonesia Tahun 1996–2005  

menurut Daerah Perdesaan dan Perkotaan 

Keterangan : Gambar bagian kiri adalah jumlah penduduk miskin (juta jiwa) 

Gambar bagian kanan adalah pesentase penduduk miskin (%) terhadap total penduduk . 
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Tren yang ditunjukkan dalam Gambar 1 sangat jelas menggambarkan 

besarnya jumlah penduduk miskin yang hidup di daerah perdesaan dibandingkan 

dengan di perkotaan, data ini konsisten hingga saat ini, dimana persentase penduduk 

miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. (Anonim, 

2006).  

Kemiskinan yang dialami penduduk pedesaan direspon dengan cara yang 

berbeda-beda oleh setiap keluarga. Pada keluarga yang memiliki sedikit lahan, 

mengintensifkan lahan yang dimiliki merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan 

agar bisa keluar dari kemiskinan. Sedangkan bagi keluarga yang tidak memiliki 

lahan pertanian, selain menjadi buruh (dalam sektor pertanian dan non pertanian), 

mengirimkan salah seorang anggota keluarga (biasanya anak perempuan dan istri/ibu 

rumah tangga) untuk bekerja di luar desa merupakan salah satu respon yang banyak 

dipilih.   

 

C. Feminisasi Migrasi Internasional : Sebuah Pergeseran Peran dan Relasi 

Jender 

  Migrasi antar wilayah di dalam maupun keluar negeri merupakan fenomena 

yang telah berlangsung cukup lama mengikuti perjalanan peradaban manusia. 

Perpindahan penduduk dari negara asal ke negara tujuan terjadi hampir di seluruh 

belahan dunia, dengan jumlah yang terus meningkat dan berbagai alasan. Alasan 

yang mendasari migrasi tersebut adalah alasan ekonomi, situasi politik di dalam 

negeri yang tidak menentu sampai bencana alam.  

  Migrasi tenaga kerja yang merupakan bagian dari proses migrasi 

internasional pada awalnya terjadi untuk memenuhi kekurangan tenaga kerja jangka 

pendek (short-terms labor shortages) seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun 

1950-an, dengan cara mendatangkan tenaga kerja dari Meksiko. Pertumbuhan 

penduduk yang lambat dikombinasikan dengan kondisi perekonoman yang cukup 

baik di kawasan Eropa Utara dan Eropa Barat pada tahun 1960-an sampai 

pertengahan tahun 1970-an membuka peluang bagi masuknya pekerja asing (Weeks, 

1974). Saat ini Negara-negara yang menjadi tujuan migrasi internasional adalah 

Negara-negara kaya di kawasan Timur Tengah dan Asia Pasifik seperti Negara-

negara Arab, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan. 
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Hal yang menarik bahwa telah terjadi pergeseran tenaga kerja dari laki-laki 

kepada perempuan yang dikenal dengan istilah feminisasi migrasi. Saat ini migrasi 

tenaga perempuan lebih tinggi dibanding tenaga kerja laki-laki. Gejala yang 

mengglobal ini dialami tidak hanya oleh negara Indonesia, tetapi negara-negara lain 

di Asia seperti Thailand, Filipina, Bangladesh, Sri Lanka mengirimkan lebih dari 70 

persen tenaga kerja perempuan dan bekerja di negara-negara kawasan Asia-Pasifik. 

Menurut Hugo (1992); Raharto (2001) di Indonesia, pada periode 1989-1994 

terdapat 442.310 migran perempuan, berbanding dengan 209.962 laki-laki. Jumlah 

tersebut meningkat tajam pada periode 1994-1999, yakni 2.042.206 migran 

perempuan dan hanya 880.266 migran laki-laki yang bekerja di luar negri. Tahun 

2006, terdapat 10.203.266 orang (76,8 %) migran perempuan, sementara migran laki-

laki sebanyak 3.082.236 orang (23.2 %). 

Munculnya fenomena migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri 

menunjukkan adanya pergeseran peran dan relasi antara perempuan dan laki-laki. 

Dalam masyarakat yang masih dominan budaya patriarkhi seperti Indonesia, 

perempuan diposisikan sebagai subordinasi laki-laki. Perempuan diharapkan lebih 

memusatkan perhatian pada urusan domestik rumah tangga. Kepergian perempuan 

menjadi tenaga kerja ke luar negeri sekilas memperlihatkan adanya peningkatan 

status perempuan, karena mereka mempunyai kebebasan untuk bekerja. Gejala ini 

ditanggapi sebagai kecenderungan bentuk feminisasi kemiskinan (Krisnawati dkk, 

1998). 

Dengan bekerja di luar negeri, perempuan seolah-olah terbebas dari 

domestikasi dan memiliki kebebasan, tetapi dalam kenyataannya mereka seringkali 

mengalami berbagai tindak kekerasan fisik, psikis dan seksual sejak awal 

keberangkatan, di tempat kerja, sampai kembali di tanah air. 

 Terdapat perbedaan yang menyolok antara tenaga kerja perempuan Indonesia 

dengan tenaga kerja di negara-negara lain. Tenaga kerja Indonesia sebagian besar 

bekerja di sektor domestik yaitu sebagai pembantu rumah tangga dengan pendidikan 

dan keterampilan yang sangat rendah. Kondisi ini sangat kontradiktif dengan tenaga 

kerja dari negara Thailand, Filipina, Bangladesh, Sri Lanka, mereka umumnya 

memiliki keterampilan dalam bekerja. Dengan demikian walaupun mereka bekerja 
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pada sektor informal dan sektor formal sebagai buruh rendah, posisi mereka lebih 

kuat jika dibandingkan dengan tenaga kerja asal Indonesia 

 

D. Antara Resiko dan Keberhasilan 

 Data resmi Dirjen TKLN Depnakertrans tahun 2007 mencatat bahwa pada 

tahun 2007 terdapat 13.285.502 orang TKI bekerja di luar negeri. Sebagian besar 

bekerja pada sektor informal yaitu sekitar 12.140.741 orang (91,4 %). Sebesar 76,8 

persen dari TKI yang bekerja di luar negeri adalah tenaga kerja perempuan yang 

bekerja di negara Kawasan Timur Tengah khususnya di Negara Saudi Arabia sebesar 

63.1 persen, menyusul di negara Kawasan Asia Pasifik sebesar 36,8 persen. Pekerja 

perempuan umumya bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang rentan mengalami 

tindak kekerasan berlapis sejak sebelum keberangkatan di tanah air, pada waktu 

bekerja di negara tujuan sampai pada waktu mereka kembali lagi ke tanah air. 

          Data terbaru KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Kinabalu, KBRI Saudi Arabia, 

dan Konjen RI Hong Kong menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi buruh 

migran perempuan yang bekerja di luar negeri, adalah: (1) gaji tidak dibayar dan 

tidak sesuai dengan kontrak kerja; (2) penganiayaan/penyiksaan, mulai dari bentuk 

yang ringan, sampai berat, bahkan sampai meninggal; (3) pelecehan seksual, (4) 

perkosaan sehingga hamil dan mempunyai anak diluar pernikahan, (5) dipekerjakan 

di tempat maksiat, (6) dijadikan pekerja seks komersial, (7) kondisi kerja dan jam 

kerja yang tidak manusiawi, (8) penahanan paspor oleh majikan. 

 Data Ecosoc (2008) tentang ragam kasus yang dialami TKI dengan kasus di 

tiga kabupaten (Tulang Bawang-Lampung, Banyumas - Jawa Tengah, dan Jember-

Jawa Timur) diperoleh bahwa penderitaan yang paling besar dialami para TKI justru 

terjadi saat tahap perekrutan di desa-desa sebelum para TKI dikirimkan ke tempat 

penampungan di diberangkatkan untuk ditempatkan di luar negeri. Penderitaan 

tersebut antara lain berupa pemerasan, pemalsuan identitas dan berbagai dokumen, 

pelecehan seksual dan penyiksaan di tempat penampungan sementara, ketika mereka 

pulang ke tanah air, para buruh migran mengalami hal yang sama antara lain diperas 

oleh oknum di Bandara, sopir, dan calo PJTKI. 

 Berbagai kasus kekerasan yang dialami para buruh migran memperlihatkan 

bukti kekurang seriusan pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan 
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ketenagakerjaan. Ketertindasan buruh migran perempuan di luar negeri dipicu juga 

oleh hegemoni budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi 

yang seringkali ikut memojokkan perempuan. Besarnya resiko yang harus 

ditanggung buruh migran perempuan merupakan pengorbanan mereka untuk bisa 

memperbaiki ekonomi keluarga menyebabkan perempuan memiliki peluang untuk 

mengalami kekerasan, pelecehan dari ruang domestik ke ruang publik. Namun 

demikian, minat perempuan untuk bekerja di luar negeri tidak pernah surut, bahkan 

terus meningkat, hal ini menunjukkan ada permasalahan yang serius dalam 

ketenagakerjaan Indonesia. 

 Sisi suram permasalahan buruh migran Indonesia di luar negeri sudah banyak 

diungkap media massa, tetapi tidak sedikit juga keberhasilan buruh migran 

perempuan dalam membantu ekonomi  keluarga mereka melalui remiten yang 

dikirimkan. Melalui uang yang dikirimkan kepada keluarga, banyak buruh migran 

perempuan yang berhasil memperbaikidan membangun  rumah, membantu 

menyekolahkan angota keluarga, membeli lahan pertanian, membuka warung, 

membeli mesin penggiling padi (huller) dan bidang usaha produktif lainnya.  

 Beberapa studi terdahulu memperkuat temuan di atas. Misalnya Tamtiari 

(1999) di Desa Pringgading Lombok Timur menunjukkan bahwa keluarga migran 

menggunakan sebagian besar remiten untuk memperbaiki rumah, yang merupakan 

simbol keberhasilan migran, di samping dapat meningkatkan status sosial mereka di 

masyarakat. Pemanfaatan remiten untuk modal usaha masih relatif kecil, sehingga 

dampak ekonomi jangka panjang belum terlihat di desa penelitian. 

Penelitian Anggraeni (2000) di Purwodadi menyimpulkan bahwa sebagian 

besar pekerja perempuan melakukan mobilitas ke luar negeri dengan 

mempergunakan proses legal, berusia antara 20-39 tahun, sebagian besar 

berpendidikan SLTP dan berstatus kawin. Alasan mereka melakukan migrasi 

terbanyak untuk mendapatkan modal, dan hubungan mereka dengan daerah asal 

ditandai dengan adanya remiten yang dikirimkan.  

Kolopaking (2000) dalam penelitiannya di  Wargabinangun Cilacap 

menemukan: (1) berhijrah ke Malaysia berhasil meningkatkan kehidupan ekonomi 

keluarga; (2) penggunaan uang hasil berhijrah memiliki pola yang khas, kiriman  

pertama digunakan untuk memperbaiki rumah, kepergian kedua dan ketiga 
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digunakan untuk membeli tanah, motor, dan membiayai anak-anak atau saudara 

bersekolah.  

Rahmawati (2001) meneliti dampak mobilitas pekerja ke Sabah-Malaysia 

terhadap rumah tangga migran di Desa Pinang Kecamatan Enrekang Sulawesi 

Selatan. Hasilnya menunjukkan bahwa bekerja di Malaysia memiliki dampak positif 

dan dampak negatif. Dampak positif berupa nilai remitan untuk rumah tangga di 

daerah asal dengan rata-rata per bulan Rp 388.677 atau Rp 4.664.124 per tahun. 

Besarnya kiriman secara ekonomi berhasil membantu meningkatkan kesejahteraan 

rumah tangga migran, mengurangi kemiskinan, pengangguran.  

 

E. Migrasi Internasional Perempuan dan Penguasaan Lahan Pedesaan 

Hasil penelitian penulis tahun 2010 di Desa Panyingkiran Karawang dan 

Desa Ciherang Purwakarta, menunjukkan bahwa dengan bekerja sebagai pembantu 

rumah tangga di negara Saudi Arabia terbukti mampu memperbaiki kondisi sosial 

ekonomi keluarga. Hal ini terlihat dari salah satu indikator status sosial-ekonomi 

keluarga yaitu penguasaan lahan pertanian. Sebagian besar buruh migran perempuan 

mampu membelanjakan remiten dalam bentuk penguasaan lahan, berupa lahan darat 

yang digunakan untuk membangun rumah dan kebun, dan lahan sawah, meskipun 

dalam ukuran yang terbatas. 

Bagi buruh migran dan keluarganya, penguasaan lahan terlebih-lebih lahan 

pertanian merupakan suatu simbol keberhasilan yang bisa menaikkan status sosial 

ekonomi keluarga mereka di desa asal. Lahan pertanian juga merupakan bekal untuk 

kehidupan keluarga mereka sehari-hari sekaligus sebagai persiapan manakala buruh 

migran sudah tidak bekerja lagi di luar negeri.  

Luas lahan dan tahun pembelian lahan oleh buruh migran perempuan di Desa 

Panyingkiran dan Ciherang bisa diperhatikan pada tabel 1 dan 2 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Luas dan Tahun Pembelian Lahan oleh Buruh Migran di Desa  Panyingkiran 

No  Jenis Lahan Yang Dibeli 

Lahan sawah (luas) Lahan darat (luas) Tahun Pembelian 

1 

2 

3 

4 

23.000 m² 

4000 m 

4000 m 

4000 m 

400 m 

675 m 

400 m² 

- 

2004,2006,2007 

2004 

 2006 

2004 
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5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

- 

- 

6500 m 

3000 m 

2500 m, 10000 

m,10000 m 

2500 m 

- 

5000 m 

5000 m 

4000 m 

2000 m 

- 

6500 m 

- 

250 m 

100 m 500 m,  

700 m, 700 m 

4000 m 

 

200 m 

400 m 

250 m 

- 

600 m 

- 

250 m 

100 m 

 

2006 

2005 

1999 

1995, 1991, 2002, 2006 

1995,1997,2005, 2006 

2002, 2007 

2003 

2008, 2003 

2005 

2004, 2006 

2009 

2008 

2005, 2000 

Sumber: Penelitian Juni-Sept 2010 

 

Tabel 2. Luas dan Tahun Pembelian Lahan oleh Buruh Migran di Desa Ciherang 

No  Jenis Lahan Yang Dibeli 

Lahan sawah (luas) Lahan darat (luas) Tahun Pembelian 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

- 

1000 m
2
 

1000 m
2
 

400 m
2
 

120 m
2
 

120 m
2
 

5000 m
2
 

5000 m
2
 

3000 m
2
 

- 

1000 m
2
 

800 m
2
 

- 

2 hektar 

- 

84 m
2
 (7x12 m

2
) 

112 m
2 
(7x16 m

2
) 

- 

100 m
2
 

120 m
2
 

- 

180 m
2 
dan 90 m

2
 

180 m
2 
(15x12m

2
) 

300 m
2 
(15x20m

2
) 

77 m
2 
(7x11 m

2
) 

- 

200 m
2 
(10x20 m

2
) 

- 

100 m
2
 

120 m
2
 

2008 

2009 

1987 

2009 

2000 

1999 

2007 

2007 

1986 

1995 

1995 

2009 

2008 

2005 

1993 

 Sumber: Penelitian Juni-Sept 2010 

  

Data dari kedua tabel di atas menggambarkan bahwa lahan yang mampu 

dibeli buruh migran perempuan dari kedua desa hanya dalam ukuran yang kecil. 

Meskipun demikian, semua buruh migran mengaku bahwa dengan membeli lahan 

pertanian, kehidupan mereka lebih “tenang”. Hal ini karena tanah (darat maupun 

sawah) memiliki nilai yang tinggi pada masyarakat pedesaan. Lahan terluas yang 

mampu di beli migran perempuan yang berasal dari Desa Panyingkiran, yaitu seluas 

lebih dari 2, 3 ha lebih untuk lahan sawah, dan 4000 m untuk lahan darat, sedangkan 

di Desa Ciherang lahan yang mampu dibeli migran perempuan paling luas 2 ha untuk 

lahan sawah, dan 300 m untuk lahan darat. Kondisi di atas jelas menyiratkan suatu 
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optimisme bahwa menjadi pembantu rumah tangga di luar negeri terbukti bisa 

meningkatkan taraf kehidupan keluarga sekaligus kesejahteraan komunitas 

sekitarnya.  

Dari penuturan beberapa responden yang berhasil membeli lahan pertanian 

terungkap bahwa masa lalu mereka yang umumnya berasal dari keluarga lapisan 

bawah di desanya,  menjadi pendorong yang kuat untuk memperbaiki keadaan sosial 

ekonomi keluarga. Berikut petikan ungkapan dari Hj. Msryh (60 Tahun) yang 

bekerja di Arab Saudi lebih dari 19 tahun.  

 

“……. Saya bekerja keras hampir dua puluh tahun menjadi pembantu di 

Arab, niatnya hanya untuk kehidupan keempat orang anak saya yang sejak kecil 

ditinggalkan oleh bapaknya. Alhamdulilah sekarang semua anak saya sudah saya 

bekali dengan sawah dan tanah darat meskipun luasnya tidak seberapa, kehidupan 

saya sudah tenang karena semua anak sudah berumah tangga dan saya sekarang 

tinggal beribadah dan ikut tolab (pengajian) yang diadakan di kampong saya……”. 

 

 Sedangkan N.Yt (32 tahun) berpendapat bahwa keadaan orang tuanya yang 

bekerja sebagai buruh tani di desanya mendorong dia bulak balik bekerja menjadi 

pembantu di Arab, dan hasilnya saat ini N.Yt bisa membeli beberapa hektar sawah 

yang dikerjakan oleh orang tuanya.   

 

Menurut penuturannya “………. Saya berangkat ke Arab pada tahun 1994, 

waktu itu saya baru lulus SD dua tahun sebelumnya. Bapak saya sehari-hari menjadi 

buruh (bubujang) pada keluarga H. Slh di Kampung Panyingkiran, kehidupan 

keluarga saya betul-betul serba kekurangan karena Bapak harus menghidupi 3 

orang anak dan Ibu bekerja membantu Bapak sebagai buruh tani. Saya memiliki 

keinginan membeli sawah agar Bapak bisa bekerja sendiri tanpa harus menjadi 

bujang keluarga lain, Alhambulillah hasil bekerja bertahun-tahun bisa dibelikan 2 

hektar sawah, membangun rumah dan sebagian bisa saya jadikan modal berdagang 

kecil-kecilan di kampung……..”. 

 



  

| 471 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

 Hal yang sama dialami oleh ITA (36 tahun) yang merupakan mantan buruh 

migran yang dianggap paling berhasil di Desa Panyingkiran, dia berasal dari 

keluarga lapisan bawah. Bapak ITA seorang penjaga/pesuruh SD di Panyingkiran, 

tetapi berkat keinginan  yang kuat untuk memperbaiki kondisi keluarga mereka, ITA 

yang berhasil menamatkan sekolah sampai jenjang SMA bisa bekerja di Arab selama 

belasan tahun. Hasil kerja kerasnya bisa memodali keluarga mereka untuk membuka 

toko sarana produksi pertanian, (saprotan), membeli kendaraan bak terbuka untuk 

mengangkut gabah hasil panen, dan membeli beberapa hektar tanah darat dan sawah. 

Saat ini ITA bisa dikatakan sebagai “juragan” atau patron di kampungnya, dan 

memiliki beberapa orang buruh yang bekerja sebagai penggarap sawah yang tersebar 

di beberapa tempat.  

Keberhasilan migran untuk menguasai lahan di kampung halaman terjadi 

secara bertahap dan umumnya mereka mampu membeli lahan di desanya setelah 

bekerja bulak-balik ke luar negeri berkali-kali atau apa yang dinamanan yo-yo 

migration. Terdapat pola yang khas yang ditemui hampir di berbagai daerah kantung 

pengirim tenaga kerja luar negeri.  Pada tahun pertama dan kedua mereka bekerja di 

luar negeri, migran hanya mampu mengirim uang kepada keluarga dalam jumlah 

yang terbatas. Hal ini karena uang gaji pertama mereka sebagian dipotong untuk 

membayar hutang-hutang kepada sponsor atau calo yang mengirim mereka. Baru 

pada kepergian kedua atau ketiga, buruh migran mampu mengirim remiten kepada 

keluarga di kampung halaman yang biasanya digunakan untuk memperbaiki dan 

membangun rumah. Pada kepergian berikutnya, beberapa migran mulai ada yang 

mampu membeli, menyewa, dan menggadai lahan pertanian di desa masing-masing. 

 

PENUTUP 

            Mengalirnya buruh migran internasional perempuan dari desa desa di 

Indonesia masih akan terus berlangsung selama kondisi ketenagakerjaan di Indonesia 

belum dibenahi dan belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para pekerja. 

Suatu fakta bahwa sampai saat ini pemerintah belum mampu menyediakan lapangan 

kerja yang memadai, dan upah buruh di dalam negri yang rendah. Kondisi ini 

menjadi daya tarik bagi perempuan usia muda untuk menjadi pembantu rumah 

tangga di luar negri. Keberhasilan migran sebelumnya yang mampu memperbaiki 
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dan membangun rumah, membeli lahan pertanian memperkuat keinginan mereka 

untuk mengadu nasib diluar negri meskipun harus siap menerima berbagai resiko 

yang cukup berat. Moratorium atau menghentikan sementara pengiriman buruh 

migran perempuan khususnya ke Arab Saudi dan Malaysia hanya merupakan 

langkah sementara dan belum menjadi solusi pemecahan masalah yang cukup 

kompleks dibidang ketenagakerjaan. Dengan demikian diperlukan tindakan serius 

dari pemerintah dan para pelaku (stakeholders) yang terkait dengan pengiriman 

buruh migran perempuan ke luar negeri untuk melindungi warga Negara Indonesia 

yang sering disebut sebagai pahlawan devisa tersebut. Pihak terkait seperti 

sponsor/calo, PJTKI, BNP2TKI, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara 

terus menerus perlu diawasi berbagai pihak seperti NGO/LSM, pers, perguruan 

tinggi agar pelaksanaan pengiriman buruh migran internasional semakin baik lagi, 

sehingga keberadaan buruh migran perempuan di luar negri dapat memberikan efek 

yang optimal terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar. 
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INTISARI 

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pleret yang terletak di wilayah 

administratif Kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

sebaran geologi di Kecamatan Pleret yang lebih detil dalam rangka penilaian bahaya 

gempabumi (earthquake hazard assessment).  

Metode penelitian yang digunakan merupakan integrasi pemrosesan citra 

ASTER dan Sistem Informasi Geografis (SIG) yang dipadukan dengan pengukuran 

lapangan. Pemrosesan citra ASTER dilakukan untuk menurunkan citra baru yang 

lebih mudah diinterpretasi. Komposit citra ASTER yang digunakan untuk 

interpretasi secara visual adalah ASTER RGB 3,4, PCA 56789 yang mampu 

menonjolkan aspek litologi. Penilaian tingkat kerawanan didasarkan pada nilai indek 

seismik setiap satuan litologi dan distribusi kerusakan bangunan yang terjadi akibat 

gempabumi 2006 silam.  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Formasi Semilir 

dan Formasi Nglanggran yang merupakan batuan kompak yang berasal dari 

gunungapi purba memiliki indek seismik yang rendah yaitu tidak lebih dari 1. 

Sedangkan endapan merapi muda yang merupakan material romabakan dari 

gunungapi merapi memiliki nilai yang tinggi yaitu berkisar antara 9,0 – 13,0. 

Endapan aluvium yang merupakan rombakan material Semilir dan Nglanggran 

memiliki indek seismik yaitu berkisar antara 2,1 – 3,8. Sehingga jika dikaitkan 

dengan penilaian bahaya gempabumu (earthquake hazard assessment) dapat 

disimpulkan bahwa daerah-daerah yang litologinya berupa endapan gunungapi 

merapi muda memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, kemudian daerah-daerah yang 

memiliki susunan litologi berupa endapan aluvium rombakan material Semilir dan 

Nglanggran memiliki tingkat kerawanan sedang, dan Formasi Semilr dan 

Nglanggran memiliki tingkat kerawanan gempabumi yang rendah. Hal ini juga sesuai 

dengan pola distribusi kerusakan bangunan di Kecamatan Pleret. Wonokromo dan 

Pleret yang sebagian besar merupakan endapan gunungapi merapi muda mengalami 

kerusakan parah. Segoroyoso dan Bawuran kerusakan parah hanya pada daerah 

enndapan aluvium, sedangkan Wonolelo yang sebagian besar Formasi Semilir dan 

Nglanggran hanya mengelami kerusakan ringan. 
 

PENDAHULUAN 

Gempabumi merupakan guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh 

adanya pelepasan energi secara tiba-tiba akibat adanya pensesaran batuan kerak bumi 

di sepanjang zona sesar atau zona penunjaman lempeng (subduksi). Energi yang 
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dilepaskan merupakan akumulasi energi dari proses deformasi batuan secara terus 

menerus yang berbentuk panas atau getaran gelombang seismik yang menjalar di 

dalam bumi. Pada saat gelombang mencapai permukaan bumi terjadi gerakan tanah 

yang dirasakan sebagai gempabumi (Bath,1979). Bencana gempabumi merupakan 

fenomena alam yang sangat terkait dengan kondisi geologi dan konfigurasi lempeng 

tektonik di suatu wilayah. Daerah yang berada pada zona pertemuan lempeng atau 

berada pada zona sesar memiliki potensi kerawanan gempabumi yang tinggi. Sampai 

saat ini gempabumi belum dapat diprediksi kapan dan dimana akan terjadi. 

Gempabumi dapat terjadi kapan saja secara tiba-tiba tanpa ada peringatan atau 

pertanda sebelumnya. Gempabumi memiliki daya rusak yang tinggi terhadap 

bangunan yang berada di atas permukaan bumi walaupun durasinya relatif singkat.  

Kecamatan Pleret merupakan salah satu daerah rawan bencana gempabumi di 

Kabupaten Bantul. Pada bagian timur wilayah ini dilalui sistem sesar yang 

berorienasi barat daya – timur laut yang ditandai adanya gawir sesar Baturagung 

(Baturagung escarpment) di bagian timur kecamatan ini. Secara geologis Kecamatan 

Pleret terbagi menjadi 4 macam formasi geologi yaitu formasi semilir, formasi 

nglanggran, endapan aluvium, dan endapan gunungapi merapi muda. Pada 

gempabumi 27 Mei 2006 banyak bangunan tempat tinggal rusak dan banyak 

penduduk yang menjadi korban jiwa yaitu sekitar 8.309 bangunan rusak berat dan 

579 orang meninggal (Pleret dalam angka, 2010). Setelah empat tahun dari bencana 

gempabumi, jumlah penduduk di Kecamatan Pleret mengalami kenaikan yang cukup 

signifikan yaitu sebanyak 8.015 jiwa (Pleret dalam angka, 2010). 

 

PEMBAHASAN 

A. Hasil Pemrosesan Citra ASTER  

Pemrosesan citra digital dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

optimal dari citra dalam hal ini citra ASTER. Data yang ingin didapat oleh peneliti 

melalui pemrosesan citra ASTER adalah data mengenai batuan atau litologi daerah 

penelitian. Sebelum dilakukan proses interpretasi litologi harus terlebih dahulu 

dilakukan pemrosesan citra digital untuk memperbaiki tampilan citra sehingga 

mudah untuk diinterpretasi (interpretable). Pemrosesan citra digital untuk kajian 

litologi meliputi penggabungan band (layer stacking), koreksi geometrik, dan 
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transformasi citra (RGB dan PCA). Semua pemrosesan citra tersebut merupakan 

proses mempersiapkan citra komposit yang jelas untuk menunjukkan aspek litologi 

daerah penelitian.  

Penggabungan band (layer stacking) bertujuan untuk mengubah ukuran 

piksel dari suatu band sehingga dapat digabungkan dan dikompositkan. 

Penggabungan band (layer stacking) ini tidak mengubah sedikit pun informasi 

spektral yang ada pada setiap saluran sistem ASTER. Hasil penggabungan band 

(layer stacking) antara saluran VNIR dan SWIR dapat dilihat seperti Gambar 3.  

Koreksi geometrik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan citra yang telah terkoreksi. Citra terkoreksi tersebut merupakan data 

perekaman pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2006. Fasilitas ini lebih mudah 

dibandingkan dengan proses register yang secara manual menggunakan GCP 

(Ground Control Point). Pada proses ini, tidak menggunakan titik GCP melainkan 

hanya menggunakan titik tie point, nilai korrdinat didapatkan dari base image yang 

telah terkoreksi. Penentuan titik tie point pada fasilitas ini dapat dilakukan secara 

otomatis, pengguna (user) hanya mengatur jumlah tie point yang diinginkan. Pada 

proses register ini hanya dibutuhkan 1 band saja sebagai base image band dari citra 

yang telah terkoreksi (base image). Yang harus diperhatikan adalah band yang 

digunakan baik dari base image dan warp image harus sama. Karena penentuan tie 

point berdasarkan nilai piksel dari kedua citra. 
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RGB warna alami mengacu pada hasil yang dipublikasikan oleh ERSDAC 

(Earth Remote Sensing Data Analysis Center), yaitu citra dengan komposit RGB : 

band 2, (3 x band 1 + band 3)/ 4.0, band 1. Warna merah diisi dengan band 2, warna 

hijau diisi dengan hasil bandmath dari (3 x band 1 + band 3)/ 4.0, dan warna biru 

diisi oleh band 1. Fungsi fasilitas bandmath dalam software ENVI 4.3 ini hampir 

sama dengan PCA, yaitu menggabungkan beberapa band menjadi 1 band gabungan. 

Hanya saja pada bandmath penggabungan band dilakukan dengan menggunakan 

rumus matematika atau disebut math expression. Dalam penelitian kali ini rumus 

yang digunakan hampir menyerupai rumus rata-rata. Yaitu (b1 + b1 + b1 + b2) / 4.0. 

Dimana b1 adalah band 1 dan b2 adalah band 3. Penulisan rumus dalam software 

harus dilakukan sesuai dengan aturan yaitu dengan menggunakan kata float di depan 

variabel, sehingga ditulis: “(float(b1)+float(b1)+float(b1)+float(b2))/4.0”. Hasil 

dari ASTER komposit warna alami dapat dilihat seperti pada Gambar 5.  
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Analisa komponen utama (Principal Component Analysis/ PCA) pada 

dasarnya adalah teknik rotasi yang diterapkan pada sistem koordinat multisaluran 

sehingga menghasilkan citra baru dengan jumlah saluran yang lebih sedikit. Oleh 

karena itu PCA sering dipandang sebagai teknik kompresi (pemampatan) informasi 

yang sangat efisien. Pada penelitian ini PCA digunakan untuk menggabungkan 

beberapa band SWIR yaitu band 5,6,7,8,dan 9 menjadi 1 band tunggal. Jadi jika 

dilakukan penggabungan dengan analisis PCA maka akan menghasilkan 1 band yang 

setara dengan band 7 pada citra Landsat 7 ETM+ tanpa mengurangi kandungan 

informasi pada band-band tersebut. Perbandingan citra ASTER dengan Landsat 7 

ETM+ dapat dilihat pada Gambar 6. 

 

Dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa kombinasi band RGB 457 baik 

untuk menyajikan kenampakan geomorfologi termasuk litologi. Band 4 pada citra 

Landsat 7 ETM+ merupakan band infra merah dekat yang baik untuk mengetahui 

biomassa vegetasi, identifikasi tanaman pertanian, kerapatan vegetasi dan identifikasi 

tubuh air. Band 5 merupakan band infra merah tengah yang baik untuk identifikasi 

kelembaban vegetasi dan tanah. Sedangkan band 7 merupakan band infra merah 

tengah kedua yang baik untuk diskriminasi formasi batuan, diskripsi litologi dan 

mineral (Santosa, 2003).  
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Jika dilihat dari Gambar 6 maka didapatkan bahwa band 4 Landsat setara 

dengan band 3 ASTER, band 5 Landsat setara dengan band 4 ASTER, dan band 7 

Landsat setara dengan band PCA 5,6,7,8,9 citra ASTER. Sehingga didapatkan citra 

komposit ASTER yang setara dengan citra Landsat 7 ETM+ untuk menonjolkan 

aspek geomorfologi termasuk litologi yaitu komposit 3,4 PCA 5,6,7,8,9. Dengan 

demikian perlu dilakukan analisis PCA untuk menggabungkan band 5,6,7,8,9 

ASTER menjadi 1 band tunggal tanpa mengurangi kandungan informasinya. Hasil 

komposit 3,4 PCA 5,6,7,8,9 dapat dilihat pada Gambar 7. 

 

B. Intepretasi Geologi  

Melalui proses interpretasi citra dan dibantu peta geologi lembar Yogyakarta 

skala 1 : 100.000, di daerah penelitian diperoleh 4 satuan batuan/ formasi yang 

berbeda. Keempat formasi batuan tersebut adalah Formasi Nglanggran (Tmn), 

Formasi Semilir (Tmse), Aluvium (Qa), dan Endapan Gunungapi Merapi Muda 

(Qmi). Penamaan dari litologi tersebut mengacu pada peta geologi lembar 

Yogyakarta skala 1 : 100.000. 
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C. Indek Seismik dan Kerusakan Bangunan  

Indek seismik adalah suatu indek yang menunjukkan tingkat kemudahan 

terjadinya deformasi lapisan tanah permukaan saat terjadi gempabumi. Dasar 

penggunaan indek kerentanan seismik sebagai acuan dalam analisis bahaya 

gempabumi ini adalah bahwa metode ini merupakan metode mutakhir dalam 

pengkajian bahaya gempabumi dan kehandalan metode ini telah terbukti dalam 

beberapa penelitian yang dilakukan di berbagai negara. Daerah-daerah yang 

memiliki indek kerentanan seismik tinggi ternyata memiliki risiko tinggi terhadap 

kerusakan akibat gempabumi (Daryono et al., 2009). Dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Daryono et al. (2009) diperoleh nilai indek seismik pada setiap satuan 

geologi seperti terlihat dalam Tabel 2 di bawah ini. 
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Berdasarkan tebel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa Formasi Semilir dan 

Formasi Nglanggran yang merupakan batuan kompak yang berasal dari gunungapi 

purba memiliki indek seismik yang rendah yaitu tidak lebih dari 1. Sedangkan 

endapan merapi muda yang merupakan material romabakan dari gunungapi merapi 

memiliki nilai yang tinggi yaitu berkisar antara 9,0 – 13,0. Endapan aluvium yang 

merupakan rombakan material Semilir dan Nglanggran memiliki indek seismik yaitu 

berkisar antara 2,1 – 3,8. Sehingga jika dikaitkan dengan penilaian bahaya 

gempabumu (earthquake hazard assessment) dapat disimpulkan bahwa daerah-

daerah yang litologinya berupa endapan gunungapi merapi muda memiliki tingkat 

kerawanan yang tinggi, kemudian daerah-daerah yang memiliki susunan litologi 

berupa endapan aluvium rombakan material Semilir dan Nglanggran memiliki 

tingkat kerawanan sedang, dan Formasi Semilr dan Nglanggran memiliki tingkat 

kerawanan gempabumi yang rendah. Hal ini didukung dengan data kerusakan 

bangunan akibat gempabumi 2006 dan cek yang di lakukan di lapangan. Secara 

administratif pola kerusakan menyebar sesuai dengan karakteristik indek seismik 

tersebut. Desa/ kelurahan Wonokromo yang seluruh wilayahnya merupakan endapan 

gunungapi merapi muda memiliki jumlah kerusakan paling banyak dan dinyatakan 

desa terparah terkena dampak gempabumi di Kecamatan Pleret. Begitu pula 

Kelurahan Pleret yang merupakan endapan gunungapi merapi muda juga mengalami 

kerusakan parah. Kelurahan Bawuran dan Segoroyoso yang sebagian terdiri dari 

endapan aluvium dan Formasi Semilir hanya mengalami kerusakan parah pada 
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bangunan yang berada pada endapan aluvium. Sedangkan bangunan yang berada 

pada Formasi Semilir hanya mengalami kerusakan ringan. Begitu pula kelurahan 

Wonolelo yang sebagian besar merupakan Formasi Semilir tidak begitu mengalami 

kerusakan yang berarti. Lihat Tabel 3  

Jumlah korban jiwa juga memiliki pola yang sama dengan pola kerusakan 

bangunan. Karena sebagian besar korban jiwa meninggal terkena reruntuhan 

bangunan yang tidak mampu menahan getaran gempabumi. Hal ini akan diperbarah 

jika kondisi kapasitas masyarakat sekitar rendah. Dari data yang berhasil didapatkan 

dapat diketahui bahwa Wonokromo dan Pleret memiliki jumlah korban terbanyak 

yaitu 384 jiwa, Segoroyoso 96 jiwa, Bawuran 94 jiwa, dan Wonolelo hanya 5 jiwa. 

Tabel 4. 
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PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Perbedaan batuan/ litologi terlihat dengan jelas pada citra ASTER RGB 3,4, PCA 

56789, yang diketahui dengan perbedaan unsur-unsur dasar interpretasi geologi 

yaitu relief, pola penyaluran, vegetasi, dan budaya.  

2. Litologi endapan gunungapi merapi muda memiliki tingkat kerawanan gempabumi 

yang tinggi, dibuktikan dengan tingginya indek seismik dan banyaknya kerusakan 

bangunan pada zona ini.  

3. Litologi endapan aluvium memiliki tingkat kerawanan gempabumi yang sedang, 

dibuktikan dengan indek seismik berkisar antara 2,1 – 3,8 dan kerusakan yang 

tidak terlalu banyak.  
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4. Litologi Formasi Semilir dan Nglanggran memiliki tingkat kerawanan gempabumi 

yang rendah, ditandai dengan indek seismik yang rendah yaitu < 1 dan kerusakan 

bangunan yang tidak parah.  
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IKLIM MIKRO PERKEBUNAN SALAK DI KECAMATAN 

BEBANDEM KABUPATEN KARANGASEM 

 

Dewa Made  Atmaja 

Jurusan Pendidikan Geografi, FIS, UNDIKSHA 

 

 

INTISARI 

          Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem 

Bali. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui pengaruh ketinggian 

terhadap iklim mikro perkebunan salak di daerah penelitian, (2) untuk mengetahui 

arah hadap lereng terhadap iklim mikro perkebunan salak di daerah penelitian. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dan ekologi serta rancangan 

penelitian merupakan metode survey. Sampel yang diukur sebanyak 6 titik 

berdasarkan beda ketinggian, data yang digunakan ada 2 jenis yaitu data primer dan 

data sekunder, analisisnya deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

semakin tinggi daerah penelitian maka suhu udara dan suhu permukaan menjadi 

turun, kelembaban meningkat, dan radiasi sedikit mengalami perubahan. Arah 

hadap lereng berpengaruh besar terhadap radiasi total matahari sedangkan suhu 

udara, suhu permukaan dan kelembaban udara mengalami perubahan sangat kecil. 

Kondisi angin dominan di daerah penelitian berasal dari arah barat laut dan utara 

dengan kecepatan antara 0 – 4,6 km/jam. Parameter iklim mikro dalam pengukuran 

di lapangan memberi nilai korelasi yang berbeda satu dengan lainnya. 

 

Kata Kunci: Arah Hadap Lereng, Ketinggian, Iklim Mikro, Dan Perkebunan Salak. 

 

PENDAHULUAN 

         Kecamatan Bebandem penduduknya 90% merupakan petani, jenis pertanian 

yang terdapat di wilayah tersebut adalah mayoritas perkebunan salak, sisanya berupa 

tegalan dan sawah. Tanaman salak merupakan tanaman asli Indonesia yang memiliki 

nama ilmiah salacca edulis reinw  Salak yang berasal dari Kecamatan Bebandem 

cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia dan manca negara, hal itu disebabkan oleh 

rasanya manis, ukuran buahnya relatif kecil, daging buahnya tebal, berwarna kuning, 

mengandung air dan bersisik. 

          Penggunaan lahan terutama arah hadap lereng merupakan faktor yang paling 

menentukan terhadap kualitas lingkungan. Menurut Dosser (1984) arah hadap lereng 

memberikan kontribusi yang sangat baik bagi vegetasi, bila arah hadap lerengnya 
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mengarah ke timur. Selain memberikan kontribusi bagi vegetasi juga pada proses 

pedogenesis khususnya pada pembentukan tanah dalam arti pengubahan bahan 

mentah atau bahan induk tanah menjadi bahan tanah prosesnya akan lebih cepat. 

         Faktor lokasi khususnya ketinggian absolute maupun ketinggian relative sangat 

menentukan tumbuhnya suatu tanaman di suatu wilayah dengan memperlihatkan 

adanya variabel yang sangat besar yang disebabkan oleh faktor letak astronomis, 

letak geografis, letak geologis, faktor luas dan bentuk daerah yang bervariasi 

(Hidayati, 1999). 

         Selain faktor arah hadap lereng dan ketinggian tempat yang mempengaruhi 

pertumbuhan atau produktivitas vegetasi, juga faktor iklim sangat menentukan sekali 

produktivitas vegetasi. Iklim merupakan gabungan berbagai kondisi cuaca sehari-

hari, bila dikaitkan dengan suatu wilayah maka iklim yang dimaksudkan adalah iklim 

mikro. Berdasarkan konsep biometeorology lingkungan, zone yang berhubungan 

dengan tanaman dan terutama manusia adalah dari zone perakaran hingga lapisan 

atmosfer yang paling dekat dengan permukaan bumi. Iklim mikro menggambarkan 

kondisi iklim lingkungan sekitar yang berhubungan langsung dengan organisme 

hidup baik dekat permukaan bumi maupun pada lingkungan yang terbatas misalnya 

ruangan, pabrik dan rumah kaca (Gunarsih, 1988). 

          Secara horizontal, batasan kajian iklim mikro lebih ditentukan. Menurut Oke 

(1987) kajian iklim mikro meliputi jarak horizontal sampai dengan 1 km, 

permasalahan jarak horizontal ini terletak pada suatu pertanaman dimana iklim 

mikronya hanya dipengaruhi oleh kondisi fisik pertanaman tersebut dan tidak 

dipengaruhi lingkungan fisik di sekitarnya. Dalam suatu pertanaman garis pembatas 

dianggap tidak mewakili iklim mikro pada pertanaman tersebut. Menurut Risdiyanto 

(1999) pengukuran iklim mikro di sekitar pertanaman harus memperhatikan kondisi 

lingkungan yang terdiri dari penutupan lahan, profil vegetasi, topografi, luas dan 

posisi lahan terhadap penerima radiasi. Penutupan lahan oleh vegetasi di lahan dapat 

dibedakan menjadi tiga yaitu: penutupan monokultur, tumpangsari, dan polikultur. 

         Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: (a) Bagaimana pengaruh ketinggian terhadap iklim mikro perkebunan salak 

di daerah penelitian?, (b) Bagaimana pengaruh arah hadap lereng terhadap iklim 

mikro perkebunan salak di daerah penelitian? 
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           Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan dan ekologi. Rancangan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Penelitian ini 

menggunakan 6 titik sampel, Variabel dalam penelitian ini adalah iklim mikro dan 

jenis datanya ialah data primer dan data sekunder. Analisis datanya menggunakan 

statistik korelasi sederhana dan selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif.  

 

PEMBAHASAN      

 

Tabel 1. Hasil Perhitungan Suhu Udara Harian Rata-rata Dalam  (
0
C) 

Jam WITA Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 

     06.00     18,4     19,1     18,2     19,2     19,3     20,1 

     09.00     25,5     26,1     26,2     24,3     25,5     25,0 

     12.00     29,0     28,1     29,0     28,5     30,4     31,2 

     15.00         27,8     27,5     28,2     28,6     26,7     26,9 

     18.00     22,2     22,8     23,6     23,6     23,1     22,7 

Rata-Rata     24,6     24,7     25,0     24,8     25,0     25,2 

Sumber: Hasil analisis data primer tahun 2007 

 

Tabel 2. Hasil Perhitungan Kelembaban  Harian Rata-rata Dalam  (%) 

Jam WITA Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 

     06.00      79      77      78       81       81      76 

     09.00      59      59      57       61       62      60 

     12.00      50      52      52       47       48      46 

     15.00          55      56      55        53       55      55 

     18.00      75      72      66       68       71      67 

Rata-Rata      64      63      62       62       63       61 

Sumber: Hasil analisis data primer tahun 2007 

 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Suhu Permukaan Selama Pengukuran (
0
C) 

Jam WITA Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 

     06.00      16,5      16,5      17,5       18,5       17,7      19,2 

     09.00      24,2      29,0      29,5       28,0       24,5      26,1 

     12.00      34,2      37,0      36,2       28,5       32,8      30,5 

     15.00          27,7      32,5      28,0        26,7       24,2      24,7 

     18.00      18,1      19,5      19,5       19,5       17,7      17,0 

Rata-Rata      24,1      26,9      26,1       24,2       23,2       23,5 

Sumber: Hasil analisis data primer, tahun 2007 

 

Tabel 4. Nilai Radiasi Matahari Total Selama Pengukuran (W/m
2
) 

Sampel Hari 1 Hari 2 Hari 3 Hari 4 

1 145,5 144,2 205,5 205,8 

2 144,4 289,4 18,4 390,7 

3 165,3 144,9 267,1 80,4 

4 164,2 288,4 41,2 81,7 

5 392,7 164,4 82,4 41,3 

6 392,5 658,8 474,0 143,3 

Sumber: Hasil analisis data primer, tahun 2007 
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           Kondisi tentang mawar angin di daerah penelitian, dimana datanya 

dikumpulkan di lapangan selama empat hari, menunjukkan bahwa arah angin 

dominan di daerah penelitian adalah Utara dan Barat Laut dengan kecepatan antara 0 

– 4,6 km/jam. Maksudnya angin dari Utara menuju Selatan, dan dari Barat Laut 

menuju Tenggara adalah yang paling banyak frekuensi kejadiannya dibandingkan 

angin yang bertiup dari dari arah yang berbeda. Kelas kecepatan angin menurut 

Beaufort dengan kecepatan antara 0 – 1,6 km/jam disebut sebagai angin yang tenang 

dan angin dengan kecepatan 1,6 – 4,8 km/jam merupakan angin sepoi-sepoi. 

           Pengukuran kecepatan angin menunjukkan bahwa kecepatan angin paling 

rendah adalah 0 km/jam atau dapat dikatakan tidak ada angin yang bertiup sama 

sekali. Kecepatan angin minimum terjadi rata-rata hampir di seluruh titik sampel 

dengan waktu yang berbeda namun kebanyakan pada saat pengukuran pagi hari jam 

06.00 WITA dan sore hari jam 18.00 WITA. Sedangkan kecepatan paling tinggi 

yakni 4,6 km/jam terjadi pada titik sampel satu dengan ketinggian 900 m dari 

permukaan air laut pada pengukuran hari pertama pukul 09.00 WITA. Tidak adanya 

angin dapat disebabkan karena suhu udara hampir sama pada titik pengukuran dan 

lokasi di sekitarnya sehingga tekanan udaranya hampir sama. 

            Arah angin  pada waktu penelitian menunjukkan arah yang berubah-ubah dan 

tidak selalu sama pada setiap pengukuran. Pada hari pertama pengukuran, angin 

didominasi dari arah Utara ke Selatan dan dari arah Barat Laut ke Tenggara dengan 

kecepatan yang berbeda pada semua titik sampel pengukuran. Untuk hari ke dua, 

justru angin dominan bertiup dari Barat Laut ke Tenggara dan diikuti dengan arah 

Timur Laut ke Barat Daya. Sedangkan untuk hari ke tiga, tiupan angin berimbang 

antara arah Utara dan Barat Laut. Berdasarkan hadap lerengnya, daerah Timur akan 

lebih cepat panas pada pagi hari karena merupakan arah terbitnya matahari. 

Begitupun sebaliknya saat sore hari matahari terbenam, daerah Barat akan lebih 

lambat dingin karena menyimpan panas yang dipancarkan matahari   

 

A. Hubungan Antara Parameter Iklim Mikro dengan Ketinggian di Daerah 

Penelitian                  

           Secara fisis suhu dapat didefinisikan sebagai tingkat gerakan molekul benda, 

makin cepat gerakan molekul makin  tinggi suhunya atau dapat didefinisikan sebagai 
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tingkat panas suatu benda. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan didepan 

seperti hubunganan parameter iklim mikro dengan ketinggian, khususnya hubungan 

suhu dengan ketinggian. Hubungan tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk grafik, 

untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Gambar 1  berikut ini. 

Gambar 1. Hubungan Suhu dengan Ketinggian Daerah PenelitianTahun 2007 

 

           Gambar 1 di atas menjelaskan hubungan antara suhu dengan ketinggian di 

daerah penelitian. Berdasarkan nilai koefisien korelasi (R
2
) antara suhu dengan 

ketinggian yakni sebesar 0,01 termasuk dalam klasifikasi sangat rendah. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa dengan naiknya ketinggian 100 meter, 

maka suhu akan turun sebesar 0,6 
0
C. Permasalahan ini dapat dijelaskan dengan 

adanya nilai koefisien korelasi yang negative yang menandakan adanya hubungan 

yang saling berpengaruh namun berbanding terbalik. Persamaan tersebut 

menunjukkan bahwa semakin bertambah besar ketinggian maka nilai suhu udaranya 

akan semakin rendah. Hal ini juga dibuktikan dengan garis trend yang dihasilkan dari 

arah kiri atas ke kanan bawah yang menggambarkan situasi yang sama. Penurunan 

suhu dengan semakin naiknya ketinggian dipengaruhi oleh banyak factor. Menurut 

nilai koefisien korelasi, pengaruh ketinggian terhadap suhu adalah sebesar 1,2 % saja 

sedangkan sisa 98,8 % dipengaruhi oleh factor lain. 

           Kelembaban udara menyatakan banyaknya uap air dalam udara, kelembaban 

yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kelembaban relative yang mengandung 

pengertian perbandingan antara uap air yang betul-betul ada di udara dengan jumlah 
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uap air dalam udara tersebut jika pada suhu udara dan tekanan yang sama udara 

tersebut jenuh dengan uap air. Dalam sub-sub bab ini akan membahas tentang 

hubungan kelembaban udara dengan ketinggian di daerah penelitian, untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada Gambar 2  berikut ini. 

 

Gambar 2. Hubungan Kelembaban Udara Dengan Ketinggian Tahun 2007 

         

Berdasarkan analisis gambar di atas, menunjukkan nilai koefisien korelasi 

(R
2
) antara kelembaban udara dan ketinggian yaitu sebesar 0,06 termasuk dalam 

klasifikasi sangat rendah. Hal ini dapat dijelaskan dengan adanya nilai koefisien 

korelasi yang positif yang menandakan adanya hubungan yang saling berpengaruh 

dan berbanding lurus antara kedua variable tersebut. Hasil analisis  menunjukkan 

semakin besar nilai ketinggian maka nilai kelembaban udaranya juga akan semakin 

besar. Hal ini juga dibuktikan dengan garis trend yang dihasilkan dari arah kiri 

bawah ke kanan atas yang menggambarkan hubungan yang saling menguatkan. 

Berdasarkan nilai koefisien korelasi, pengaruh ketinggian terhadap suhu adalah 

sebesar 6,3 % saja, sedangkan sisa 93,7 % dipengaruhi oleh factor lain. Faktor lain 

tersebut misalnya saja suhu udara, radiasi matahari, kondisi keawanan, tekanan udara 

dan arah serta kecepatan angin. Kelembaban udara jika dihubungkan dengan suhu 

udara maka akan didapatkan bahwa kenaikan suhu akan berpengaruh terhadap 

turunnya tingkat kelembaban.   

           Suhu merupakan ukuran ralatif dari kondisi termal yang dimiliki oleh suatu 

benda jika panas yang dialirkan pada suatu benda maka suhu benda tersebut akan 

meningkat, sebaliknya suhu benda tersebut akan turun jika benda yang bersangkutan 
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kehilangan panas. Fluktuasi suhu harian sebagai akibat adanya neraca antara radiasi 

matahari yang diterima dan dilepaskan oleh bumi. Hubungan suhu permukaan 

dengan ketinggian di daerah penelitian dapat dilihat pada Gambar 3  berikut ini. 

Gambar 3. Hubungan Suhu Permukaan Dengan Ketinggian Daerah Penelitian 

 

Ketinggian secara teoritis akan sangat mempengaruhi suhu udara. 

Berdasarkan gambar di bawah dapat dideskripsikan hubungan antara ketinggian 

sebagai veriabel bebas dan suhu permukaan sebagai variable tergantung. Suhu 

permukaan akan semakin kecil seiring makin bertambahnya ketinggian. Sehingga 

hubungan yang terjadi adalah korelasi negative sebesar 0,16. Permasalahan ini 

berarti ketinggian mempengaruhi nilai suhu permukaan sebesar 16,55 % dari total 

keseluruhan 100 %. Dengan semakin tinggi suatu tempat, suhunya akan semakin 

rendah dan kelembaban udaranya akan semakin besar. Sehingga tempat yang tinggi 

umumnya berudara sejuk karena suhunya rendah dengan kelembaban yang tinggi. 

Kondisi seperti tersebut sangat cocok untuk syarat tumbuh tanaman salak yang akan 

tumbuh pada ketinggian 200 – 2755 m dari permukaan air laut dan pada kisaran suhu 

21 – 32,3 
0
C, pada lokasi penelitian suhu udara berkisar antara 23 – 28

 0
C merupakan 

suhu rata-rata harian.  

 

B. Pengaruh Arah Hadap Lereng dan Ketinggian Terhadap Parameter Iklim 

Mikro Perkebunan Salak 

Berdasarkan analisis data primer yang dilakukan selama pengukuran di 

lapangan terhadap parameter iklim mikro pada ketinggian dan arah hadap lereng 

pada enam titik sampel yang berbeda, hasilnya bisa dilihat pada Tabel 5 di bawah ini. 
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Tabel 5.  Nilai Parameter Iklim Mikro Berdasarkan Ketinggian dan Arah Hadap Lereng 

Sampel Ketinggian 

(meter) dpal 

Arah 

Hadap 

Lereng 

Radiasi 

Total 

(W/m
2
) 

Suhu 

Udara 

(
0
C) 

Kelembaban 

(%) 

Suhu 

Permukaan 

(
0
C) 

       1      900    10 
0
N    175,3     24,6        64     24,1 

       2      800      0
 0
N     66,02     24,7        63     26,9 

       3      700     40
 0
N     81,7     25,0        62     26,1 

       4      900     60
 0
N    103,0     24,8       62      24,2 

       5      800     90
 0
N      67,4     25,0       63      23,2 

       6      700     50 
0
N    149,2     25,2       61      23,5 

Sumber: Hasil analisis data primer tahun 2007 

 

           Berdasarkan tabel di atas dapat dipaparkan permasalahannya yakni bahwa 

arah hadap lereng sangat berpengaruh terhadap nilai radiasi total. Hal ini dapat 

dilihat dari besarnya perbedaan antara nilai radiasi total tersebut pada tiap sampel 

pengukuran. Untuk nilai suhu udara, kelembaban udara dan suhu permukaan dapat 

dinyatakan bahwa nilainya mempunyai kisaran yang cukup kecil. Untuk kelembaban 

udara antara 61 % - 64 %, suhu udara antara 24,6 
0
C – 25,2 

0
C , dan suhu permukaan 

23,2 
0
C – 26,9 

0
C. Dalam hal ini setiap kenaikan 100 meter nilai suhu udara akan 

turun antara 0,13 
0
C sampai 0,31 

0
C.  

Berdasarkan teori yang ada selama ini, setiap kenaikan 100 meter, maka suhu 

udara akan turun sebesar 0,6 
0
C. Dengan demikian teori dibandingkan dengan 

kenyataan di lapangan jauh berbeda. Fenomena ini dapat disebabkan karena suhu 

udara semakin meningkat dengan adanya perubahan penggunaan lahan pada daerah 

penelitian, dan dikarenakan juga terdapat pengaruh morfologi dari gunungapi 

bersangkutan, dan juga disebabkan oleh pengaruh keawanan yang terdapat di atas 

daerah penelitian. 

           Lereng yang langsung berhadapan dengan arah dating sinar matahari akan 

mempunyai total radiasi yang lebih besar yang akan mempengaruhi besarnya suhu 

udara dan suhu permukaan. Di lain pihak juga akan menyebabkan berkurangnya 

kelembaban udara. Karena semakin panas suatu tempat, maka kelembaban akan 

semakin kecil. Hal ini terkait dengan banyaknya air yang mengalami penguapan ke 

atmosfer sehingga air yang ada di permukaan bumi semakin sedikit, permasalahan 

tersebut tidak bisa lepas dari proses alami yakni evapotranspirasi di daerah 

bersangkutan. 
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C. Hubungan Antara  Iklim Mikro Pada Perkebunan Salak   

         Parameter iklim mikro meliputi beberapa factor antara lain: suhu udara, 

kelembaban, suhu permukaan, kecepatan angin, arah dan kecepatan angin. Hubungan 

antara beberapa parameter iklim mikro dengan koefisien korelasi dapat dilihat pada 

Tabel 6. di bawah ini. 

 

Tabel 6. Hubungan Antara Beberapa Parameter Iklim Mikro Dalam Koefisien Korelasi 

No Variabel bebas Variabel tergantung Koefisien korelasi Klasifikasi 

   1 Suhu udara Kelembaban           -0,82 Tinggi 

   2 Suhu udara Suhu permukaan            0,79 Cukup tinggi 

   3  Suhu udara Kecepatan angin          -0,008 Sangat rendah 

   4 Kelembaban Suhu permukaan          -0,75 Cukup tinggi 

   5 Suhu udara Radiasi total           0,0006 Sangat rendah 

Sumber : Hasil perhitungan tahun 2007 

 

          Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui seberapa erat hubungan antara satu 

parameter iklim mikro dengan yang lain. Klasifikasi tingkat korelasi mulai dari 

sangat rendah yakni korelasi antara suhu udara dengan kecepatan angin sebesar 

0,008 dan korelasi antara suhu udara dengan radiasi total yakni sebesar 0,0006. 

Tingkat korelasi tinggi ditunjukkan oleh hubungan antara suhu udara dan 

kelembaban dengan koefisien sebesar 0,82 dan merupakan koefisien korelasi yang 

paling tinggi diantara yang lain. Sedangkan hubungan antara suhu udara dan suhu 

permukaan serta hubungan kelembaban dan suhu permukaan dengan koefisien 

korelasi berturut-turut sebesar 0,79 dan 0,75. Nilai koefisien korelasi dapat bernilai 

positif maupun negatif. 

         Garis trend yang dihasilkan dari hubungan antara suhu udara dan kelembaban 

pada Gambar 4 di bawah ini menunjukkan ada hubungan yang berbanding terbalik 

antara dua variabel tersebut. Maksudnya dengan semakin meningkatnya suhu udara 

maka kelembaban akan semakin kecil. Kelembaban menyatakan banyaknya kadar air 

yang ada di udara. Banyaknya uap air yang bergerak di dalam atmosfer berpengaruh 

terhadap besarnya hujan, lamanya hujan dan intensitas curah hujan. Kelembaban 

tertinggi biasanya terjadi pada musim penghujan dan paling rendah pada musim 

kemarau. Variasi kelembaban bergantung dari suhu udara, pada pagi hari jika suhu 

rendah maka kelembaban akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan siang hari pada 

saat suhu udara bertambah panas seiring dengan bertambahnya intensitas penyinaran 
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matahari. Dalam hal ini kelembaban dipengaruhi oleh suhu udara sebesar 82,06 % 

dan sisa 17,94 % dipengaruhi oleh factor-faktor yang lain. Jika suhu udara bertambah 

besar, maka penguapan yang terjadi juga akan semakin tinggi dan dengan terjadinya 

penguapan dalam jumlah besar maka uap air yang tersisa akan semakin kecil 

sehingga menyebabkan kelembaban juga menjadi semakin kecil nilainya. 

 

Gambar 4. Hubungan Suhu Udara Dengan Kelembaban Daerah Penelitian Tahun 2007 

            

Korelasi yang ditunjukkan oleh suhu udara dan suhu permukaan adalah 

berbanding lurus berdasarkan garis trend dan koefisien korelasi adalah berbanding 

lurus dan bernilai positif. Dengan bertambahnya suhu udara maka suhu permukaan 

juga akan semakin tinggi. Hal ini sangat mungkin terjadi pada suatu tempat seperti 

pada perkebunan salak karena dengan semakin tingginya suhu udara pada tempat 

tersebut maka suhu permukaan yang diukur pada batas atas tanaman yakni pada 

pucuk daun yang paling atas akan besar juga. Karena antara suhu udara dan suhu 

permukaan memang dipengaruhi oleh factor-faktor yang sama. Hanya yang 

membedakan yakni tempat pengukurannya pada pertamanan yang satu di atas kanopi 

dan yang lain di bawah kanopi. Berdasarkan pengukuran di lapangan, secara umum 

suhu permukaan akan selalu lebih besar nilainya daripada suhu udara. Permasalahan 

ini disebabkan karena factor adanya kanopi itu sendiri. Jika di atas kanopi suhu lebih 

tinggi, karena berhubungan langsung dengan sinar matahari yang merupakan sumber 

utama untuk menaikkan panas pada permukaan. Sedangkan suhu di bawah kanopi 

akan lebih rendah karena panas yang diserap akan lebih kecil disebabkan terhalang 

oleh kanopi dan penyerapan sinar lebih banyak pada kanopi dibandingkan oleh tanah 

yang berada di bawahnya. Untuk lebih jelasnya terlihat pada Gambar 5 di bawah ini.    
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Gambar 5. Hubungan Suhu Udara Dengan Suhu Permukaan Tahun 2007 

         

Koefisien korelasi sebesar -0,008 dihasilkan oleh hubungan antara suhu udara 

dan kecepatan angin. Dimana hubungan tersebut saling berbanding terbalik. Dengan 

semakin tingginya suhu udara maka kecepatan angin   akan semakin kecil. Gerakan 

angin umumnya disebabkan oleh perbedaan tekanan udara mengalir atau bergerak 

dari tempat dengan tekanan tinggi ke tempat yang bertekanan lebih rendah. Tekanan 

udara sangat dipengaruhi oleh suhu udara dan ketinggian. Semakin tinggi suatu 

tempat, suhunya akan bertambah kecil dan menyebabkan tekanan udara akan 

menurun. Hal ini akan mempengaruhi terjadinya angin pada suatu tempat. Pada 

perkebunan salak, kecepatan angin sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

karena jika kecepatan angin  terlalu besar, akan dapat merobohkan tanaman salak 

yang mempunyai akar serabut menyebabkan tanaman tidak dapat mencengkeram 

tanah dengan kuat. 

           Jika suhu tinggi, tekanan udara akan kecil, hal ini membuat aliran udara yang 

terjadi juga kecil karena perbedaan tekanan yang terjadi tidak begitu besar. Yang 

terjadi hanya angin  dengan kekuatan kecil atau angin tenang. Lain halnya jika 

perbedaan suhunya besar, maka perbedaan tekanan juga besar sehingga 

mengakibatkan energi yang terjadi pada saat angin bergerak juga semakin besar dan 

menyebabkan kecepatan angin yang semakin besar pula. Untuk lebih jelasnya 

hubungan antara suhu udara dengan kecepatan angin bisa dilihat pada Gambar 6 di 

bawah ini. 
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Gambar 6. Hubungan Suhu Udara Dengan Kecepatan Angin Tahun 2007 

 

Gambar di atas menunjukkan hubungan antara suhu permukaan dengan 

kelembaban udara pada perkebunan salak. Diperoleh besarnya nilai koefisien 

korelasi -0,75 atau dengan kata lain suhu permukaan mempunyai pengaruh terhadap 

kelembaban udara sebesar 75,78 %. Hubungan ini tidak berbeda jauh dengan kondisi 

hubungan antara suhu udara dan kelembaban udara seperti yang telah diuraikan di 

atas. Pada dasarnya kelembaban udara akan semakin kecil nilainya apabila suhu 

permukaan semakin besar dan sebaliknya. Kelembaban udara juga sangat 

dipengaruhi oleh radiasi matahari serta waktu pengukuran yang dilakukan. 

          Gambar 7 bawah ini merupakan gambaran hasil hubungan antara suhu udara 

dengan radiasi total yang dihasilkan oleh sinar matahari. Mengenai nilai koefisien 

korelasi yang dihasilkan yaitu sebesar 0,0006. Nilai ini termasuk sangat kecil dalam 

klasifikasi koefisien korelasi. Hubungan antara suhu udara dengan besarnya radiasi 

total yang dihasilkan dari penjumlahan radiasi gelombang panjang dan radiasi 

gelombang pendek adalah berbanding lurus. Maksudnya semakin banyak intensitas 

atau jumlah penyinaran oleh matahari ke bumi maka energi yang digunakan untuk 

memanaskan bumi juga semakin besar dan terwujud sebagai suhu udara.  

Gambar 7. Hubungan Suhu Udara Dengan Radiasi Total Tahun 2007 
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Variasi suhu permukaan dan suhu udara pada keenam titik sampel di daerah 

penelitian berdasarkan waktu pengamatan selama emapt hari dapat dilihat pada Tabel 

7 di bawah ini. 

 

Tabel 7. Variasi Suhu Udara dan Suhu Permukaan  

Pada Keenam Titik Sampel Berdasarkan Waktu Pengukuran 

Jam   Suhu   udara    Suhu Permukaan   

Wita    1    2    3    4   5   6   1    2     3   4    5   6 

06.00 18,4 19,1 18,3 19,2 19,4 20,1  17   14   19  19  18  18 

09.00 25,5 26,1 26,3 24,3 25,5 25,0  24   29   39  31  28  34 

12.00 29,0 28,1 29,0 28,5 30,5 31,2  39   41   38  34  37  39 

15.00 27,8 27,5 28,3 28,6 26,7 26,9  27   27   27  26  24  28 

18.00 22,2 22,8 23,6 23,6 23,1 22,7  19   24   23  23  16  16 

Sumber: Hasil analisis data primer, tahun 2007 

Berdasarkan tabel di atas secara umum pola variasi suhu permukaan lebih 

besar daripada suhu udara. Pada semua sampel, suhu permukaan maksimum terjadi 

antara pukul 12.00 WITA sampai 13.00 WITA. Begitu juga dengan suhu udara pada 

setiap sampel. Namun puncak maksimum pada suhu permukaan lebih terlihat nyata 

dan mudah dibedakan dibandingkan suhu udara. Pada sampel 4, suhu udara 

maksimum terjadi hampir pada pukul 15.00 WITA. Ada selang waktu yang terjadi 

antara puncak suhu maksimum harian antara suhu udara dan suhu permukaan pada 

daerah penelitian. Tidak selalu saat suhu udara mencapai maksimum, maka suhu 

permukaan pun akan mencapai titik maksimum. 

           Tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk variasi harian, suhu permukaan 

selalu lebih besar daripada suhu udara. Hal ini terlihat jelas pada Gambar 4.20 bawah 

ini, terutama saat perubahan gradient garis untuk ke dua parameter suhu tersebut. 

Suhu udara mempunyai grafik yang lebih stabil dibandingkan suhu permukaan yang 

lebih bervariasi. Pada sampel 1 suhu udara maksimum sebesar 29
 0

C sedangkan suhu 

permukaan maksimum adalah 39 
0
C. Berarti terdapat perbedaan sebesar 10 

0
C antara 

suhu maksimum pada sampel 1. Hal ini menandakan bahwa suhu pada permukaan 

kanopi tanaman salak lebih dinamis dan mudah sekali berubah karena factor sinar 

matahari, sedangkan dalam kanopi variasi suhu udara lebih stabil karena terlindung 

dari sinar matahari dan tidak terkena sinar matahari secara langsung sehingga 

perubahan atau fluktuasi suhu udara tidak berubah secara signifikan dalam variasi 

suhu harian. 
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PENUTUP 

         Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, pada 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Ketinggian dan Arah Hadap Lereng Terhadap 

Iklim Mikro Perkebunan Salak di Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem 

Bali” maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1.  Bertambahnya ketinggian di daerah penelitian akan berpengaruh terhadap unsur-

unsur iklim mikro tembat tersebut seperti: suhu udara dan suhu permukaan 

menjadi menurun, kelembaban menjadi meningkat, dan radiasi total matahari 

tidak berbeda secara signifikan. 

2.  Adanya perbedaan arah hadap lereng pada arah utara di daerah penelitian akan 

mempengaruhi unsur-unsur iklim mikro tempat tersebut seperti: suhu udara, suhu 

permukaan, dan kelembaban udara dengan variasi yang tidak terlalu besar. Tetapi 

radiasi total matahari mengalami perubahan yang cukup besar. 

3.  Kondisi angin dominan di daerah penelitian berasal dari arah Barat Laut dan Utara 

dengan kecepatan berkisar 0 – 4,6 km/jam. 

4.  Unsur-unsur iklim mikro dalam pengukuran di lapangan mempunyai nilai korelasi 

yang berbeda satu sama lain. Korelasi paling besar antara suhu udara dan 

kelembaban, yang terkecil antara suhu udara dan radiasi total matahari. 
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INTISARI 

Pedogeomorfologi dalam tulisan ini adalah kajian geomorfologi yang 

menekankan pada telaah pembentukan tanah sebagai material permukaan penyusun 

satuan bentuklahan. Keterkaitan hakiki (intrinsic) tanah terhadap bentanglahan 

(landscape) merupakan fokus dari geomorfologi tanah yang menekankan perhatian 

pada proses yang menghasilkan material tanah, perpindahan tanah, dan deposisi 

tanah. Geomorfologi dan tanah adalah dua cabang ilmu kebumian yang obyek 

materialnya terletak di permukaan bumi. Kerugian yang tinggi akibat bencana 

disebabkan oleh manusia yang telah melakukan aktivitas kehidupan di atas satuan 

bentuklahan dan tanah tanpa disertai pemahaman yang cukup mengenai proses-

proses geomorfologi yang ada.  

Proses geomorfologi eksogenik selalu melibatkan material tanah dan material 

lapukan batuan. Salah satu bentuk proses geomorfologi eksogenik adalah 

longsorlahan. Karakteristik geomorfologis suatu wilayah dicirikan secara tegas 

melalui relief. Karakteristik relief berkaitan erat dengan proses-proses eksogenik dan 

pedogenik. Banjar topografi (toposekuen) merupakan tempat gejala teragihnya 

sekelompok tanah secara berturutan di sepanjang lereng sebagai hasil topografi 

(topofunction) dalam kondisi faktor-faktor pembentuk tanah lain yang sama.  

Telaah akademik yang komprehensif mengenai karakteristik relief dan 

pedogenik akan memberikan gambaran yang lengkap mengenai karakteristik lokasi 

dan material yang selalu terlibat di dalam proses geomorfologi eksogenik. 

Keseimbangan dinamik antara proses pembentukan tanah dan proses geomorfologi 

(longsorlahan) terjadi pada satuan bentuklahan. Kajian pedogeomorfik akan 

memberikan sumbangan besar pada usaha-usaha pengurangan risiko bencana 

longsorlahan. Salah satu konsep dalam geomorfologi  adalah proses yang pernah 

terjadi di masa lampau akan terus berlangsung pada saat ini dan juga pada masa yang 

akan datang walau dengan intensitas yang berbeda. Tipologi pedogeomorfik 

menghasilkan zonasi kawasan rawan bencana longsorlahan yang sangat penting 

dalam penataan ruang kawasan rawan bencana longsorlahan sekaligus upaya 

pengurangan risiko bencananya. 

 

Kata Kunci: Tipologi Pedigeomorfik, Penataan Ruang, Bencana Longsorlahan 

 

PENDAHULUAN 

Budidaya pertanian pada lahan perbukitan dan pegunungan mempunyai 

kendala rentan terhadap longsorlahan. Sudut lereng yang besar pada lahan perbukitan 

dan pegunungan  menyebabkan lapisan tanah dan lapukan batuan yang menumpang 
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di atasnya menjadi tidak stabil. Segala bentuk aktivitas manusia pada lahan 

perbukitan dan atau pegunungan cenderung akan memicu kejadian longsorlahan.  

Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian akan memicu terjadinya proses erosi 

yang dipercepat dan selanjutnya akan menyebabkan longsorlahan. Pemanfaatan 

lahan non pertanian, khususnya permukiman dan prasarana jalan juga cenderung 

untuk memicu longsorlahan. Proses pembuatan jalan dan persiapan lokasi rumah 

hampir selalu diawali dengan pemotongan lereng. Kejadian longsorlahan kebanyakan 

terjadi di sepanjang  jalan antardesa dan permukiman.  

Kejadian longsorlahan seringkali menimbulkan kerugian harta benda yang 

besar. Kerugian yang besar akibat bencana disebabkan aktivitas manusia yang 

dilakukan di atas satuan bentuklahan dan tanah yang tanpa disertai pemahaman 

mengenai proses-proses geomorfologi yang ada. Penyelidikan tentang bahaya dan 

kemungkinan bahaya longsorlahan hingga akhir dekade ini masih menjadi perhatian 

utama komunitas peneliti di dunia (Glade, 2005). Bahaya geomorfologi dapat 

diartikan sebagai keterkaitan antara perubahan bentanglahan yang berdampak pada 

manusia. Kontribusi geomorfologi terhadap penelitian bencana meliputi prediksi 

suatu kejadian, penjelasan mengenai karakteristik spasial dan temporal, persepsi 

manusia terhadap pengaruh karakteristik fisikal, dan perumusan formula karakteristik 

fisik yang berpengaruh terhadap suatu kejadian (Gares et al., 1994).   

Kerugian dan kerusakan yang diakibatkan oleh longsorlahan secara 

matematis mencapai ratusan milyar rupiah per tahun. Kerugian yang diakibatkan 

oleh longsorlahan di Negara maju seperti Amerika Serikat mencapai 1,5 juta dolar 

AS per tahun, Jepang diperkirakan mencapai 2 juta dolar AS per tahun, dan kerugian 

yang diakibatkan oleh longsorlahan di Italia diperkirakan mencapai 2,6 juta dolar AS 

(Blochl dan Braun, 2005). Longsorlahan telah menyebabkan jumlah korban jiwa 

yang cukup banyak. Jumlah korban akibat longsorlahan di Italia mencapai 100.000 

jiwa per tahun (Carrara, dkk., 2003). Jumlah kerugian akibat longsorlahan di 

Indonesia diperkirakan mencapai 800.000 milyar rupiah dan mengancam sekitar satu 

juta jiwa per tahun (Pusat Volkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, 2005).  

Sepanjang  tahun 2007 di Indonesia telah terjadi 205 kali bencana alam yang 

mengakibatkan krisis kesehatan yang tersebar di 28 provinsi dengan frekuensi yang 

bervariasi. Bencana banjir disertai longsorlahan menempati frekuensi tertinggi yang 
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menyebabkan kematian sebanyak 265 jiwa (Pusat Penanggulangan Krisis, Dep.Kes., 

2007).  Kejadian longsorlahan tersebut akan terus berulang,  menurut Direktorat 

Geologi dan Mitigasi Bencana Bandung di Pulau Jawa selama 16 tahun ini (1990-

2005) telah terjadi kejadian longsorlahan lebih dari 1.000 kejadian yang 

menyebabkan 1.112 penduduk meninggal dan 395 terluka, dengan 62 kejadian setiap 

tahunnya (Hadmoko, 2007; Sartohadi, 2008).  

Telaah kejadian longsorlahan sebagai salah satu proses geomorfologi yang 

terjadi pada suatu bentuklahan saat ini dapat digunakan untuk mengungkap kejadian 

di masa lalu dan memprediksi kejadian di masa mendatang. Salah satu konsep dalam 

mempelajari geomorfologi adalah proses-proses dan hukum-hukum fisik yang sama 

yang bekerja sekarang bekerja pula pada waktu geologi, walaupun tidak harus selalu 

dengan intensitas yang sama seperti sekarang (Thornbury, 1958). Telaah  

bentuklahan untuk mencirikan dan mendeskripsikan proses-proses geomorfologi 

yang telah terjadi pada masa lampau tidak hanya berdasarkan  pada morfologi 

bentuklahan saja, namun juga pada material  penyusun bentuklahan yang salah 

satunya adalah tanah (Sartohadi, 2007).  

Pedogeomorfologi dalam makalah ini adalah kajian geomorfologi yang 

menekankan pada telaah pembentukan tanah sebagai material permukaan penyusun 

satuan bentuklahan. Perkembangan tanah dimungkinkan dipengaruhi oleh jumlah 

waktu yang telah ditempuh mulai dari tersingkapnya batuan, proses pelapukan, dan 

selanjutnya berkembang menjadi tanah. Tanah tidak terdistribusikan secara acak 

pada suatu bentangalam melainkan terdistribusikan secara sistematis menurut 

bentangalamnya (Eppes dan Harrison, 1999). Demikian pula telah diketahui adanya 

hubungan yang nyata antara bentuklahan dengan tanah (Birkeland, 1999; Jungerius, 

1985). Secara tegas, Daniels (1971 dalam Jungerius, 1985) menyatakan bahwa pola 

distribusi tanah di permukaan Bumi mengikuti konsep geomorfologi.   

Telaah akademik yang komprehensif mengenai karakteristik relief dan 

pedogenik akan memberikan gambaran yang lengkap mengenai karakteristik lokasi 

dan material yang selalu terlibat di dalam proses geomorfologi eksogenik. 

Pengurangan risiko bencana longsorlahan dimulai dari pemahaman wilayah rawan 

longsorlahan. Pemahaman wilayah rawan longsorlahan dapat dilakukan secara akurat 

jika didasarkan atas pemahaman secara komprehensif antara karakteristik lokasi dan 
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material yang terlibat dalam proses pelongsoran. Kajian pedogeomorfik akan 

memberikan sumbangan besar pada usaha-usaha pengurangan risiko bencana 

longsorlahan. Tipologi pedogeomorfik kejadian longsorlahan dalam kajian 

keruangan merupakan zona-zona kawasan rawan bencana longsorlahan yang 

didasarkan pada karakteristik bentuklahan dan perkembangan tanahnya.  

 

PEMBAHASAN 

A. Tipologi Pedogeomorfik Untuk Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana 

Longsorlahan 

Geografi ialah studi tentang variasi keruangan yaitu mengenai bagaimana dan 

mengapa sesuatu itu berbeda antara satu tempat dengan tempat lain di permukaan 

Bumi (Getis dkk., 2004). Geografi sering diartikan sebagai ilmu keruangan (spatial 

science), yakni suatu disiplin ilmu mengenai penggunaan ruang permukaan Bumi 

yang ditempati maupun yang dapat ditempati oleh manusia (Getis, et al., 2004). 

Geografi fisik mengarahkan perhatiannya pada lingkungan alami, seperti 

bentuklahan dan distribusinya, kondisi atmosfer dan pola iklim, serta asosiasi tanah 

dan vegetasi. Salah satu cabang-ilmu geografi fisik yang mempelajari asal mula, 

karakteristik, dan perkembangan bentuklahan adalah geomorfologi. 

Karakteristik tanah mempunyai korelasi yang signifikan dengan karakteristik 

bentuklahan.  Pedogeomorfologi sebagai sintesis pengetahuan dan teknik yang 

menggabungkan pedologi dan geomorfologi, mengkaji kaitan secara genetik antara 

proses yang membentuk tanah dan proses yang membentuk bentuklahan (Thwaites, 

2008). Gerrard (1992) mengemukakan bahwa geomorfo-logi dan pedologi/ilmu 

tanah saat ini dipandang sebagai dua cabang ilmu kebumian yang tidak dapat 

dipisahkan satu sama lain dan telah menjadi satu cabang ilmu kebumian baru yang 

disebut geomorfologi tanah (soil geomorpho-logy). Beberapa istilah yang berbeda 

terkait integrasi geomorfologi dan ilmu tanah ke dalam satu kajian secara 

komprehensif adalah soil geomorphology (Birkeland, 1999), pedo-geomorphology 

atau pedology and geomorphology (Hall, 1983), geo-pedology, soil and landform 

(Gerrard, 1981).   

Hubungan antara tanah dan bentuklahan memberikan pemahaman akan asal-

usul tanah bersama-sama evolusi bentanglahan. Beberapa kajian terdahulu telah 
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menunjukkan bahwa sifat-sifat  tanah dan posisi bentanglahan itu secara signifikan 

berhubungan, proses geomorfologis dan pedologis saling berhubungan pada lereng 

bukit, terutama di mana gerakan tanah dan air dipertimbangkan (Gerrard, 1992). 

Proses geomorfologis dan pedologis yang terjadi pada lereng perbukitan saling 

berhubungan, dalam hal ini proses geomorfologis dapat menciptakan bentuk tertentu 

seperti erosi tanah (Daniel & Hammer, 1992; Gerrard, 1992). Bentuklahan dan tanah 

keduanya merupakan media perekam semua proses geomorfologi yang pernah terjadi 

termasuk di dalamnya adalah bencana alam (Sartohadi, 2002). Pola distribusi tanah 

di permukaan Bumi mengikuti konsep geomorfologi (Daniels, 1971 dalam Jungerius, 

1985).  

Proses-proses penting yang berlangsung akibat pengaruh topografi meliputi 

proses geomorfologis dan pedogenesis (Gerrard, 1981). Proses geomorfologis yang 

terjadi seperti erosi, transportasi dan pengendapan. Ketiga proses erosi, transportasi, 

dan pengendapan berlangsung secara simultan pada suatu banjar topografi, namun 

dominasi proses erosi terjadi pada bagian atas lereng, proses transportasi pada lereng 

tengah dan proses pengendapan pada kaki lereng. Proses pedogenesis meliputi 

pelapukan, pelindian, dan perkembangan tanah. Dalam suatu banjar topografi terjadi 

interaksi atau saling tindak antara proses pedogenesis dan geomorfologis dalam 

menentukan sifat-sifat tanah. Macam dan intensitas pengaruh proses geomorfologis 

dan pedogenesis bervariasi di sepanjang topografi, sehingga karakteristik tanah 

seperti morfologi, fisik, kimia maupun mineral lempung yang dijumpai pada suatu 

banjar topografi cenderung berbeda.  

Perbedaan pedogenesis dan geomorfologis  berpengaruh terhadap pola 

penyebaran sifat tanah di suatu tempat/daerah dan memegang peranan penting dalam 

perkembangan tanah. Perkembangan tanah ditunjukkan oleh perkembangan profil 

tanahnya.  Perkembangan profil tanah dipengaruhi oleh faktor pembentuk tanah yang 

juga terdapat pada faktor pembentuk bentuklahan. Kondisi morfologi, litologi, 

hidrologi, longsorlahan purba, dan usikan manusia terhadap lahan merupakan faktor 

yang berpengaruh terhadap kejadian longsorlahan. Bentuklahan diartikan sebagai 

konfigurasi permukaan bumi yang memiliki relief yang khas dan dikontrol oleh 

adanya struktur geologi yang terbentuk akibat proses geomorfologi yang bekerja 

pada materi dalam ruang dan waktu tertentu (Strahler, 1969). 
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Tanah merupakan tubuh alam yang gembur yang menyelimuti permukaan 

bentuklahan, terbentuk  sebagai  hasil  saling  pengaruh  yang  kompleks antara 

faktor-faktor pembentukannya. Jenny (1994) menyatakan bahwa tanah terbentuk 

sebagai akibat dari bekerjanya iklim dan organisme pada batuan induk tanah yang 

terletak pada posisi topografis tertentu  selama kurun waktu tertentu. Sebagian tanah 

yang  menutup permukaan bumi berasal dari bahan induk tanah  yang tidak berasal 

dari pelapukan batuan dasar yang ada di bawahnya melainkan bahan hasil proses 

geomorfologi di sekitarnya. Pengertian dan pemahaman mengenai proses-proses 

yang telah menyebabkan berpindahnya bahan induk tanah dari tempat awal 

terbentuknya sangat diperlukan dalam pemahaman tanah (Zink, 1989 dalam 

Sartohadi, 2007).  

Tipologi (typology) dalam asal-usul kata (Etymologi) berasal dari Bahasa 

Yunani yaitu typos dan –ology yang digunakan sejak Tahun 1845 (diambil dari: 

Etymological Online Dictionary). Berdasarkan Etymologi bahwa tipologi berarti 

ilmu/kajian tentang tipe, sedangkan tipologi dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti 

ilmu watak. Dirjen Penataan Ruang DPU (2007) menggunakan istilah tipologi 

kawasan rawan bencana longsor sebagai suatu klasifikasi kawasan rawan bencana 

longsor sesuai dengan karakter dan kualitas kawasannya berdasarkan aspek fisik 

alamiah yang menghasilkan tipe-tipe zone berpotensi longsor.  Dalam makalah ini,  

tipologi pedogeomorfik kejadian longsorlahan adalah suatu zona (unit spasial) yang 

didasarkan karakteristik fisik alami bentuklahan dan perkembangan tanahnya. 

Karakteristik bentuklahan dihasilkan dari pengamatan lapangan dan kajian pustaka 

terhadap morfologi, morfogenesa, morfokronologi, dan morfoaransemen lokasi 

kejadian longsorlahan sebelumnya. Karakteristik perkembangan tanah dihasilkan 

dari pengamatan lapangan yang didukung analisis laboratorium sampel tanah dari 

profil tanah pada lokasi longsorlahan yang belum terusik kegiatan manusia dan 

sampel terpilih lainnya.  

Analisis kerentanan longsorlahan dapat diwujudkan dalam suatu penilaian 

longsorlahan yang telah terjadi pada waktu lampau tanpa mempertimbangkan aspek 

temporal atau urutan waktu kejadian longsorlahan. Penilaian kerentanan kemudian 

dapat digunakan sebagai model untuk pembuatan prediksi longsorlahan di masa 

mendatang. Istilah kerentanan (susceptibility) sering dirancukan dengan istilah 
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bahaya (hazard). Guzzetti (2005) mendefinisikan kerentanan sebagai kemungkinan 

terjadinya suatu longsor pada suatu area tertentu tanpa mempertimbangkan aspek 

temporal, sedangkan bahaya didefinisikan sebagai probabilitas kejadian longsor yang 

akan terjadi dengan mempertimbangkan ukuran, waktu, dan tempat terjadinya 

longsor.  

 Kejadian longsorlahan saat ini dapat disebabkan oleh adanya aktivitas 

kembali longsorlahan masa lampau. Salah satu konsep dalam geomorfologi  oleh 

Thornbury (1958)  bahwa  proses yang pernah terjadi di masa lampau akan terus 

berlangsung pada saat ini dan juga pada masa yang akan datang walau dengan 

intensitas yang berbeda. Varnes (1984 dalam AGS, 2000) menjelaskan konsep 

kejadian masa lampau dan masa sekarang merupakan petunjuk di masa mendatang 

untuk menjelaskan fenomena longsorlahan, yaitu: (1) ada kecenderungan bahwa 

longsorlahan akan terjadi dimana longsorlahan itu telah terjadi di masa lampau, dan 

(2) longsorlahan cenderung akan terjadi pada kondisi geologi, geomorfologi, dan 

hidrologi yang sama seperti yang terjadi di masa lampau.  

Pemahaman karakteristik bentuklahan pada kejadian longsorlahan saat ini 

dapat mengungkap kejadian longsorlahan masa lampau yang selanjutnya digunakan 

untuk memprediksi kejadian longsorlahan yang akan datang. Huabin, et al. (2005) 

menggunakan prinsip yang telah dikemukakan Hutton (1785) dalam pemetaan 

bahaya longsorlahan, yaitu “the past and the present are keys to the future”, bahwa 

masa lampau dan sekarang adalah kunci untuk masa mendatang. Prinsip tersebut 

telah digunakan secara luas oleh ilmuwan kebumian (geo-scientists) untuk 

identifikasi daerah yang rawan bahaya longsorlahan berdasarkan kejadian 

longsorlahan, dengan asumsi kejadian longsorlahan akan terjadi di bawah faktor 

yang sama sepanjang daerah kajian.  

Penyebab kejadian longsorlahan dapat dibedakan karena faktor dalam 

(intrinsic) dan faktor luar (ekstrinsic). Menurut Huabin, et al. (2005) dan Dahal, et al. 

(2007), faktor intrinsic terdiri dari geologi, geomorfologi, tanah, kemiringan lereng, 

arah hadap lereng, penggunaan lahan, pola aliran, dan lain-lain. Faktor ekstrinsik 

terdiri dari hujan, gempa, aktivitas manusia, dan aktivitas gunungapi. Faktor 

ekstrinsik cenderung merupakan faktor yang memicu terjadinya longsorlahan. 
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Metode pemetaan kerentanan longsorlahan dibagi menjadi pemetaan langsung dan 

tidak langsung. Metode pemetaan langsung dan analisis data historis kejadian 

longsorlahan merupakan metode tradisional dalam penilaian tingkat kerentanan 

longsorlahan. Metode tidak langsung mempunyai arti memprediksi tingkat 

kerentanan longsorlahan berdasarkan variabel yang diyakini sebagai faktor yang 

menyebabkan terjadinya longsorlahan. Metode pemetaan langsung biasanya 

menggunakan bentuklahan sebagai satuan pemetaan (mapping unit). Analisa kondisi 

geomorfologi dan geologi merupakan faktor terpenting dalam pemetaan kerentanan 

longsorlahan secara langsung.  

 

PENUTUP 

 Pengurangan risiko bencana longsorlahan dimulai dari pemahaman wilayah 

rawan longsorlahan. Pemahaman wilayah rawan longsorlahan dapat dilakukan secara 

akurat jika didasarkan atas pemahaman secara komprehensif antara karakteristik 

lokasi dan material yang terlibat dalam proses pelongsoran. Kajian pedogeomorfik 

akan memberikan sumbangan besar pada usaha-usaha pengurangan risiko bencana 

longsorlahan. Salah satu konsep dalam geomorfologi  adalah proses yang pernah 

terjadi di masa lampau akan terus berlangsung pada saat ini dan juga pada masa yang 

akan datang walau dengan intensitas yang berbeda. Kejadian masa lampau dan masa 

sekarang merupakan petunjuk di masa mendatang yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan fenomena longsorlahan, yaitu: (1) ada kecenderungan bahwa 

longsorlahan akan terjadi dimana longsorlahan itu telah terjadi di masa lampau, dan 

(2) longsorlahan cenderung akan terjadi pada kondisi geologi, geomorfologi, dan 

hidrologi yang sama seperti yang terjadi di masa lampau. 

Tipologi pedogeomorfik kejadian longsorlahan adalah suatu zona (unit 

spasial) yang didasarkan pada karakteristik fisik alami bentuklahan dan 

perkembangan tanahnya. Wilayah asal material longsoran umumnya mempunyai 

satuan tanah dengan perkembangan tanah yang normal dengan membentuk 

endopedon argilik. Wilayah tempat pengendapan material longsoran dicirikan oleh 

satuan tanah yang proses perkembangannya selalu terulang-ulang dan membentuk 

endopedon yang tidak sempurna. Perkembangan tanah dimulai dengan proses 

pelapukan batuan. 
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Secara geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia berada pada kawasan 

rawan bencana, sehingga diperlukan penataan ruang berbasis mitigasi bencana 

sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan 

penghidupan. Penyelenggaraan penataan ruang wilayah Nasional harus dilakukan 

secara kompre-hensif, holistic, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efesien dengan 

memperhatikan factor polotik, ekonomi, social, budaya, pertahanan keamanan dan 

pelestarian lingkungan hidup (UU RI No.26 Tahun 2007). Pendekatan penataan 

ruang dilakukan melalui pertimbangan-pertimbangan aspek-aspek penggunaan ruang 

yang didasarkan pada perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem dan jaminan 

terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara harmonis (PERMEN PU 

No. 22/PRT/ M/2007). Tipologi pedogeomorfik kejadian longsorlahan merupakan 

hasil penilaian struktur ruang dan pola ruang pada kawasan rawan bencana 

longsorlahan yang dapat digunakan sebagai satuan analisis mitigasi bencana.      

Potensi longsor merupakan salah satu pertimbangan penting dalam proses 

penataan ruang baik pada tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota. Upaya 

manajemen bencana longsor pada saat ini masih menitikberatkan pada tahap “saat 

terjadi bencana” dan “pasca bencana” saja sehingga untuk ke depan peran dan fungsi 

penataan ruang sebagai aspek mitigasi bencana menjadi sangat strategis. Kajian 

pedogeomorfik dalam penataan ruang yang dilakukan sudah mempertimbangkan 

aspek mitigasi bencana maka tata ruang itu sendiri secara “built in” merupakan 

mitigasi bencana itu sendiri. Pertimbangan potensi bencana longsor pada tingkat 

Kabupaten/Kota diperlukan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dan 

pengambilan keputusan terhadap pengajuan rencana pembangunan atau dengan kata 

lain dalam RTRW Kabupaten/Kota hendaknya memperhatikan kebijakan mengenai 

perencanaan pembangunan pada kawasan rawan longsorlahan. Contoh hasil kajian 

tipologi pedogeomorfik dapat dilihat pada peta terlampir. 
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INTISARI 

Keberlanjutan pembangunan Bali sangat tergantung kepada pertanian, 

budaya, dan pariwisata. Di samping sebagai sumber ekonomi, pertanian Bali 

berfungsi sebagai penyangga budaya dan pariwisata. Kebijakan Pemerintah Daerah 

dan perilaku pihak swasta yang menekankan sektor nonpertanian, mengakibatkan 

terjadinya transformasi wilayah, terutama perkembangan kota dan pariwisata yang 

tak terkendali, sehingga memunculkan masalah baru yakni marjinalisasi pertanian, 

yang gejalanya nampak dari maraknya alih fungsi lahan pertanian. Faktor internal 

petani, terutama perubahan gaya hidup , juga memperparah alih fungsi lahan 

pertanian. Lahan pertanian produktif (sawah) dengan pesat beralihfungsi ke 

nonpertanian di daerah pinggiran Kota Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan 

(Sarbagita), di pinggiran objek wisata Kuta, Tanah Lot, Bedugul,Ubud, dan di 

sepanjang jalur jalan utama di Bali.  

Alih fungsi lahan pertanian membawa dampak yang sangat luas, diantaranya 

terancamnya eksistensi subak sebagai kearifal budaya lokal dalam pertanian Bali. 

Langkah-langkah strategis  untuk menyelamatkan pertanian Bali harus diawali 

dengan adanya komitmen dan kesadaran yang kuat dari Pemerintah Daerah bahwa 

masa depan daerah dan masyarakat Bali sangat tergantung pada pertanian. 

Berdasarkan komitmen dan kesadaran itu, dilakukan tindakan kongrit, yaitu : (1) 

segera dilakukan analisis spasial tentang penetapan zonasi wilayah pertanian 

eksklusif (exclusive/permanent agricultural zoning), sejalan dengan Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2009 dan PP No. 1 Tahun 2011 tentang Perlidungan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dan Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. Zonasi pertanian eksklusif harus dibuat pada skala detail dalam 

bingkai RDTR (desa/kecamatan), RTWK (kabupaten) dan RTRWP (propinsi). 

Proses perencanaan dan penetapannya harus melibatkan masyarakat (petani/subak 

setempat). (2) Penetapan zonasi pertanian eksklusif harus dilengkapi perangkat 

peraturan tentang pembebasan biaya pajak, pemberian dana produksi dan insentif 

lainnya bagi petani dan subak, pemberlakuan disinsentif/sanksi berat dan  tegas bagi 

pihak yang melanggar. (3) Melindungi DAS hulu yang terkait langsung dengan 

pertanian dan subak dengan cara seperti langkah 1 dan 2. (4) Menetapkan pajak dan 

biaya sosial yang proporsional bagi pihak swasta/industri yang mengeksploitasi air 

dan lahan pertanian untuk bangunan, (5) pemberdayaan petani atau subak secara 

hukum (Perda tentang subak), dan secara ekonomi (pengembangan 

kewirausahaan/agribisnis). 

 

 

Kata Kunci: Marjinalisasi Pertanian, Subak, Perkembangan Kota, Pariwisata. 
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PENDAHULUAN 

         Sampai saat ini sebagian besar penggunaan lahan di Indonesia masih 

diperuntukkan sebagai lahan pertanian (dalam arti luas), dan lebih dari 50% angkatan 

kerja masih menggantungkan hidupnya di sektor pertanian. Peran sektor pertanian 

dalam mewujudkan ketahanan pembangunan ekonomi, sosial budaya, politik, 

pertahanan dan keamanan, baik di tingkat lokal, regional dan nasional sangat 

strategis. Fungsi dan peranan fundamental pertanian, diantaranya: (1) penyediaan 

pangan dalam negeri, (2) penyediaan lapangan kerja dan berusaha, (3) bahan-bahan 

baku untuk industri dan (4) sebagai penghasil devisa negara (Dillon, 2004). 

       Sektor pertanian juga berperan dalam melestarikan nilai-nilai sosial dan 

budaya lokal (local genious / local knowledge), karena pertanian tidak hanya sebagai 

aktivitas ekonomi, tetapi juga merupakan aktivitas budaya (way of life) bagi 

kebanyakan komunitas petani di Indonesia. Pembangunan pertanian yang mampu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mayoritas petani, berarti akan 

berkontribusi pula pada pencapaian stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan. 

Disamping itu, Pertanian yang tangguh dan berkelanjutan juga menjadi prasyarat 

fundamental bagi Indonesia  menuju industrialisasi. Sriartha (2000) mengemukakan 

tiga alasan mengapa Indonesia penting membangun sektor pertanian yang tangguh 

sebelum menuju industrialisasi, yaitu (1) barang-barang hasil industri memerlukan 

dukungan daya beli masyarakat.Karena masyarakat calon pembeli adalah   petani, 

maka pendapatan mereka harus ditingkatkan terlebih dahulu melalui pembangunan 

pertanian, (2) menekan tingkat upah buruh di sektor industri. Hal ini bisa diwujudkan  

apabila produksi pertanian dapat ditingkatkan sehingga harganya murah dan pada 

akhirnya akan menurunkan tingkat upah buruh atau pegawai, dan (3) 

keberlangsungan industri membutuhkan bahan mentah (raw material) dari pertanian, 

karena itu produksi bahan-bahan pertanian harus ditingkatkan sehingga menjadi basis 

bagi pertumbuhan industri.  

       Peranan sektor pertanian juga dapat dilihat dari daya tahannya terhadap krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia di awal tahun 1998. Di tengah krisis yang 

memporakporandakan perekonomian nasional, sektor pertanian memperlihatkan 

pertumbuhan yang positif, yaitu 0,26%. Pada saat yang sama sektor-sektor lainnya 

mengalami pertumbuhan yang negatif, sektor industri pengolahan sebesar - 12%, 
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sektor perdagangan -12,4%, dan sektor jasa - 5,7%. Di samping itu, pada saat krisis, 

terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran di sektor industri, 

sementara dalam sektor pertanian mampu tercipta sebesar lima juta kesempatan kerja 

baru (Dillon,2004). 

       Berbagai kebijakan dan program yang ditempuh Pemerintah Indonesia untuk 

mewujudkan peranan sektor pertanian seperti disebutkan di atas, dalam 

kenyataannya belum mampu mengatasi berbagai masalah mendasar dalam 

pembangunan pertanian, seperti rendahnya daya saing produk pertanian, tingginya 

harga sarana produksi, masih rendahnya kesejahteraan petani, alih fungsi lahan 

pertanian yang terus berlanjut, dan ada kecenderungan makin kuatnya marjinalisasi 

pertanian ke depan. Dalam konteks global,sektor pertanian di negara berkembanga 

(termasuk Indonesia) mendapat tekanan yang tak terelakkan dari proses globalisasi. 

Kebijakan global yang ditetapkan oleh WTO secara konsepsional diasumsikan 

mampu mengangkat kinerja sektor pertanian negara berkembang dan miskin. tetapi 

dalam prakteknya, kebijakan tersebut justru memperburuk kinerja dan menimbulkan 

marginalisasi di kalangan petani khususnya di negara berkembang dan miskin.Shiva 

(2003) dan Sriartha(2004) mencatat tiga kebijakan global di bidang pertanian yang 

tertuang dalam agreement of  agriculture (AoA) sebagai kebijakan yang paradok dan 

penuh dengan  sesat pikir serta merugikan para petani di negara berkembang dan 

miskin. Ketiga kebijakan tersebut adalah (1) pengurangan subsidi sektor pertanian, 

(2) akses pasar atas produk-produk pertanian impor, dan (3) persaingan ekspor. 

       Dalam hubungan dengan desa-kota, nampak adanya ketidakseimbangan 

interaksi, dimana kota yang bercorak non-agraris mendesak desa yang bercorak 

agraris. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kota yang cenderung terus 

meningkat, meluas dan bertambah besar, akan mempengaruhi sektor pertanian yang 

ada di pinggiran kota. Fenomena ini hampir terjadi di semua kota, termasuk kota-

kota di tingkat kabupaten di Indonesia. Konversi lahan pertanian yang cenderung 

meningkat, modernisasi, urbanisasi, dan pergeseran orientasi keluar dari sektor 

pertanian memacu timbulnya pendangkalan dalam menilai lahan sawah. Ada 

kecenderumgan bahwa sawah hanya dinilai dari segi nilai-nilai nyata (tangiable 

values) seperti hasil panen dan nilai-nilai ekonomis lahan. Akibatnya, nilai ekonomis 

dari hasil panen menurun sementara nilai lahan untuk keperluan lain makin 
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meningkat. Dengan demikian jual beli tanah menjadi makin marak. Faktor nilai tidak 

nyata (intangible) dari lahan, seperti fungsi sawah sebagai penyangga tradisi dan 

nilai-nilai budaya lokal, sebagai konservasi air tanah, keanekaragaman hayati, suplai 

oksigen, sarana rekreasi, dan asset wisata makin tidak dihiraukan.  

    Di Bali, ancaman sektor pertanian tidak saja dikhawatirkan karena pesatnya 

perkembangan kota, tetapi juga karena perkembangan pariwisata. Secara teoritis, 

antara pertanian dan pariwisata memiliki keterkaitan yang saling menguntungkan dan 

saling ketergantungan. Pitana (2005) mengungkapkan bahwa berkembangnya 

pariwisata akan membuka pasar bagi produk-produk pertanian, memberi peluang 

terjadinya diversifikasi produk pertanian dan diversifikasi lapangan pekerjaan, serta 

memberi peluang munculnya berbagai aktivitas ekonomi yang terjadi secara berantai.  

Sebaliknya, pariwisata Bali sangat tergantung dari sektor pertanian melalui empat 

penyedia layanan, yaitu : (1)  sebagai penyedia bahan makanan pokok bagi 

pariwisata, seperti sayuran, buah, hasil ternak, (2) penyedia objek dan daya tarik 

(alam, rice terrace, budaya petani), (3)  penyedia komuditas khas yang bernilai 

uniqueness yang menopang pariwisata minat khusus  seperti ekowisata dan 

agrowisata, dan (4)  sebagai cultural capital yang pada dasarnya adalah budaya 

petani ( agrarian-based culture) dan ini merupakan andalan utama pariwisata Bali. 

Budaya petani dalam sistem pertanian Bali diperankan oleh organisasi tradisional 

yang disebut subak. Melestarikan dan memberdayakan subak dalam konteks 

pembangunan Bali berkelanjutan adalah suatu keharusan, karena subak berperan 

sebagai pilar utama penyangga kebudayaan, pertanian, dan pariwisata (Sutawan, 

2005 ; Windia 2006). 

Dalam kenyataannya, sinergisme, harmonisasi antara sektor pertanian dan 

pariwisata sering tidak gayut dan sulit diwujudkan. Yang sering terjadi adalah 

dikotomis antar-sektor dalam bentuk zero-sum-game, dimana sektor pertanian lebih 

banyak mendapat tekanan dari berkembangnya pariwisata dan sektor perkotaan, serta 

perkembangan dari faktor-faktor eksternal lainnya,sehingga sektor pertanian 

mengalami marginalisasi. Apabila marjinalisasi  sektor pertanian terus berlanjut, 

maka Bali yang dasar pembangunannya  bertumpu pada pertanian dan pariwisata 

akan mengalami stagnasi bahkan kehancuran. Bersamaan dengan itu, pulau Bali pun 

akan kehilangan identitasnya sebagai ekosistem yang unik dimana di dalamnya 
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terdapat nilai-nilai kearifan lokal. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses 

dan gejala marginalisasi pertanian di Bali serta  dampaknya terhadap eksistensi subak 

sebagai kearifan lokal yang menopang budaya dan pariwisata dalam konteks 

pembangunan Bali berkelanjutan.  

 

PEMBAHASAN 

A. Ketersediaan Lahan Pulau Bali 

Dilihat dari keadaan topografinya, secara umum daerah Bali terbagi atas tiga 

unit topografi. Pertama, jalur pegunungan yang terletak di bagian tengah, 

membentang dari barat ke timur. Diantara jalur pegunungan tersebut terdapat gunung 

api yang masih aktif, yaitu Gunung Batur (1.717 m) dan Gunung Agung (3.140 m), 

dan empat danau yang sumber utama air di Bali, yaitu Danau Batur (16,6 km2), 

Danau Beratan (3,6 km2), Danau Buyan (4,8 km2), dan Danau Tamblingan (1,6 

km2). Unit topografi kedua merupakan akibat dari adanya mata rantai pegunungan 

tersebut, yaitu dataran rendah melandai di bagian selatan, dan dataran rendah yang 

sempit di bagian utara. Unit topografi ketiga, adalah daerah perbukitan (Bukit 

Badung) di bagian paling selatan kaki Pulau Bali. 

Bali termasuk pulau kecil yang luas wilayahnya 563.666 hektar atau 5.636,66 

km2. Wilayahnya terbagi menjadi 8 kabupaten dan 1 kota madya (Denpasar). Bali 

tidak memiliki kekayaan alam bahan tambang, potensi utama yang dimiliki hanyalah 

pertanian dan pariwisata. Luas lahan menurut penggunaannya untuk pertanian dan 

bukan pertanian perkabupaten/kodya adalah seperti pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Luas Lahan Pertanian dan Bukan Pertanian Per-Kabupaten Tahun 2007 

No Kabupaten/ 

Kodya 

Lahan Pertanian (Ha) Lahan Bukan 

Pertanian (Ha) 

Luas total 

  (Ha) Sawah Bukan Sawah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Buleleng 

Jembrana 

Tabanan 

Badung 

Gianyar 

Bangli 

Klungkung 

Karangasem 

Denpasar 

10.741 

6.576 

22.479 

10.125 

14.787 

2.890 

3.883 

7.036 

2.712 

71.375 

26.513 

40.034 

16.691 

12.579 

33.484 

18.459 

52.053 

516 

54.472 

51.091 

21.420 

15.036 

9.434 

15.707 

9.157 

24.865 

9.545 

136.588 

84.180 

83.933 

41.852 

36.800 

52.081 

31.500 

83.954 

12.778 

          Total 81.235 271.704 210.727 563.666 

Sumber: Rai dan Menaka Adnyana , 2011 
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Dari tabel 2 terlihat bahwa konsentrasi lahan sawah terdapat di dataran 

rendah melandai bagian tengah membentang dari utara pegunungan ke bagain selatan 

meliputi wilayah Tabanan, Badung, Denpasar dan Gianyar. Di samping sebagai 

sentra persawahan yang subur, di daerah ini terjadi perkembangan wilayah dan 

pariwisata yang sangat pesat, sehingga sektor pertanian di daerah ini mengalami 

tekanan dan proses marjinalisasi yang sangat besar. 

Ketersediaan lahan yang ada di Wilayah Bali dapat juga di lihat dari 

ketinggian lahan dan kemiringan lerengnya. Berdasarkan parameter ketinggian lahan 

dan kemiringan lereng,  lahan di Bali terbagi dalam beberapa kelompok lahan yang 

sebarannya dapat dicermati pada tabel 2 dan tabel 3. 

 

Tabel 2. Sebaran Luas Lahan Menurut Ketinggian Per-Kabupaten/Kodya Di Bali. 

No Kabupaten/ 

Kodya 

Luas Lahan Menurut Ketinggian (Ha) Jumlah 

0-25 m 26-100 m 101-500 

m 

501-

1000 m 

>1000 

m 

1 Buleleng 13.887 16.879 52.760 34.426 18.636 136.588 

2 Jembrana 18.371 20.617 30.118 13.549 1.525 84.180 

3 Tabanan 1.639 10.790 37.358 26.529 7.617 83.933 

4 Badung 6.724 9.736 15.416 7.593 2.383 41.852 

5 Gianyar 1.527 7.476 17.310 10.487 - 36.800 

6 Bangli - - 5.034 18.766 28.281 52.081 

7 Klungkung 2.956 6.445 21.994 105 - 31.500 

8 Karangasem 3.281 8.555 37.948 22.451 11.719 83.954 

9 Denpasar 7.709 5.059 - - - 12.778 

  Persentase (%) 9,95 15,18 38,66 23,76 12,45 100,0 

Sumber : Rai dan Menaka Adnyana, 2011 

 

Tabel 3. Sebaran Luas Lahan Menurut Kemiringan Lereng 

Per-Kabupaten/Kodya Di Bali. 

No Kabupaten/ 

Kodya 

Luas Lahan Menurut Kemiringan Lereng (Ha) Jumlah 

0-2 % 2-15 % 15-40 % > 40 % 

1 Buleleng 22.547 24.789 52.915 36.337 136588 

2 Jembrana 21.047 7.663 17.645 37.825 84.180 

3 Tabanan 9.727 24.753 34.779 14.674 83.933 

4 Badung 12.744 18.204 7.754 3.150 41.852 

5 Gianyar 8.311 18.236 10.253 - 36.800 

6 Bangli 6.123 10.966 10.975 24.017 52.081 

7 Klungkung 5.122 5.132 11.511 9.735 31.500 

8 Karangasem 10.140 12.544 26.100 35.170 83.954 

9 Denpasar 11.014 1.764 - - 12.778 

  Persentase (%) 18,94 22,01 30,50 28,55 100,0 

Sumber : Rai dan Menaka Adnyana, 2011 
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B. Proses Dan Gejala Marjinalisasi Pertanian 

Di depan telah dikemukakan bahwa sesuai dengan fisiografinya, potensi 

pembangunan Provinsi Bali hanya di bidang pertanian dan pariwisata serta industri 

kecil yang mendukung kedua sektor tersebut. Kedua sektor ini menjadi barometer 

keberlanjutan daerah dan kehidupan masyarakat Bali ke depan. Pertanian Bali 

bersifat sangat unik. Di dalamnya tertapat  nilai-nilai ekonomi, ekologis, dan sosio-

religius yang dikelola melalui organisasi tradisional yang disebut subak. Dengan 

keunikan tersebut, pertanian Bali berperan sebagai pilar utama penyangga tradisi dan 

budaya Bali, dan menjadi roh berkembangnya pariwisata Bali. Namun saat ini, 

kecenderungan yang terjadi adalah pertanian Bali mengalami tekanan dan 

marjinalisasi yang sangat serius. Proses dan gejala marjinalisasi pertanian di Bali 

dikemukakan pada gambar 1. 

Gejala marjinalisasi pertanian dapat dilihat dari merebaknya alih fungsi lahan 

pertanian ke penggunaan nonpertanian. Sementara proses terjadinya dapat dirunut 

dari adanya kebijakan pemerintah dan perilaku pihak swasta/industri yang lebih 

menekankan pembangunan pada sektor nonpertanian, seperti pembangunan wilayah 

kota dan pariwisata. Kebijakan tersebut menyebabkan dinamika wilayah kota dan 

pariwisata berkembang pesat bahkan tidak terkontrol. Perkembangan ini akan 

memicu derasnya penduduk dan sektor informal masuk ke wilayah perkotaan dan 

wilayah pariwisata, sehingga wilayah ini menjadi penuh disesaki oleh penduduk. 

Untuk Kota Denpasar misalnya, Data dari BPS Bali mencatat jumlah penduduk di 

akhir tahun 2010 membludak menjadi 788.445 orang, dengan kepadatan 6.846 

jiwa/km
2
 dan pertumbuhan mencapai 4% per-tahun.Perkembangan kota dan 

pariwisata yang pesat akan mendorong terjadinya ekspansi spasial fisik kekotaan dan 

pariwisata ke wilayah pinggiran menyerobot lahan pertanian produktif. Perluasan 

dan perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar kota disebut urban sprawl. 

Untuk kasus wilayah pariwisata dapat disebut tourism sprawl. Menurut Yunus 

(2003), proses perluasan dan perembetan tersebut akan mencaplok lahan pertanian di 

sekitarnya melalui tiga bentuk ekspresi kerungan, yaitu konsentris (concentric 

development), perkembangan memita (ribbon/linear development), dan melompat-

lompat (leapfrog/checker board development). Diantara ketiga bentuk tersebut, yang 

paling besar dampaknya adalah bentuk melompat-lompat.  
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Gambar 1. Proses dan Gejala Marjinalisasi Pertanian Di Bali 
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Urban sprawl dan tourism sprawl akan memicu tingginya harga lahan 

pertanian, terperangkapnya lahan pertanian oleh daerah terbangun yang ada di 

sekitarnya,  terganggunya saluran irigasi dan fisik lahan dan menurunnya 

produktivitas lahan.Nilai ekonomi lahan (land rent) dari pertanian jauh lebih rendah 

dibandingkan dengan untuk nonpertanian. Sebagai contoh, Nasoetion dan Winoto 

(1996) menunjukkan bahwa perbandingan land rent lahan sawah dan industri adalah 

1/500, land rent lahan sawah dan perumahan 1/622, land rent lahan sawah dan 

pariwisata 1/14. Kondisi ini lebih lanjut akan melemahkan komitmen petani terhadap 

lahan dan aktivitas pertaniannya, dan merubah pandangan mereka terhadap 

pemaknaan lahan pertanian.  

Ada kecenderungan bahwa petani  hanya menilai lahan pertaniannya dari segi 

nilai-nilai nyata (tangiable values) seperti hasil panen dan nilai-nilai ekonomis lahan 

(pandangan ekonosentrik). Nilai tidak nyata (intangible) seperti fungsi lahan sawah 

sebagai penyangga tradisi dan nilai-nilai budaya lokal serta warisan dari Tuhan 

(pandangan teosentrik),  lahan sawah sebagai konservasi air tanah, keanekaragaman 

hayati, suplai oksigen, sarana rekreasi, dan asset wisata (pandangan biosentrik) 

menjadi makin memudar. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Spaling dan John 

(1988) bahwa penilaian yang bersifat ekonosentrik cenderung memicu lebih cepat 

terjadinya alih fungsi lahan pertanian dibandingkan dengan pandangan biosentrik dan 

teosentrik. Dengan melemahnya komitmen dan berubahnya pandangan terhadap nilai 

lahan, maka petani mengambil keputusan yang rasional secara ekonomi, yakni 

melakukan alih fungsi lahan pertaniannya dengan menjual kepada pihak lain untuk 

kepentingan nonpertanian. 

 Di samping faktor perkembangan kota dan pariwisata, terjadinya alih fungsi 

lahan pertanian disebabkan oleh faktor internal petani (luas pemilikan lahan, sistem 

waris, jumlah keluarga, pendapatan, dan gaya hidup). 

 Daerah lahan pertanian produktif yang menjadi sasaran potensial mengalami 

alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, meliputi daerah pinggiran Kota 

Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan, yang dijuluki wilayah Sarbagita. Untuk 

pariwisata, sasaran potensial terjadi di pinggiran utara-barat laut objek wisata Kuta, 

Tanah lot, Ubud, Bedugul. Gambar 2 dan 3 adalah ilustrasi  keterdesakan lahan 

sawah di pinggiran kota dan objek wisata Kuta, Badung. 
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Gambar 2. Vila yang sedang dubangun di lahan sawah  pinggiran kota di Kuta Utara  

(Bali Post, 27 Mei 2011 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pura Ulun Subak di Kwanji Dalung Kabupaten Badung terkurung bangunan.  

Dua tahun lalu sawah di sekitar pura ini masih bisa ditanami padi, namun sekarang tidak bisa 

lagi karena kesulitan air dan kepemilikannya berpindah tangan  

(Bali Post, 25 Mei 2011). 

 

Alih fungsi lahan pertanian ke fungsi nonpertanian dapat menimbulkan 

dampak yang luas, baik dampak lingkungan fisik lahan, dampak terhadap 

manajemen usahatani, dampak terhadap sosial ekonomi petani, dan dampak terhadap 
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eksistensi subak sebagai kearifan budaya dalam pertanian dan penyangga budaya 

Bali. Berikut akan dikemukakan eksistensi subak di tengah pesatnya perkembangan 

kota dan pariwisata. 

 

C. Eksistensi Subak Di Tengah Perkembangan Kota Dan Pariwisata 

Subak merupakan organisasi tradisional dalam pertanian (dengan fungsi 

utama mengelola air dalam budidaya padi sawah) yang bercorak sosio-agraris- 

religius dengan berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Keunikan subak terletak pada 

aktivitas ritual yang padat yang dilaksanakan selama proses budidaya tanaman padi . 

Walaupun bersifat unik, sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam subak 

dapat bermakna universal. 

Tri Hita Karana terdiri dari kata tri artinya tiga, hita artinya kesejahteraan 

atau kebahagiaan, dan karana artinya sebab. Dengan demikian Tri Hita Karana 

berarti tiga komponen yang menyebabkan kesejahteraan atau kebahagiaan yang satu 

sama lain saling terkait. Ketiga komponen tersebut, adalah : (1) Parhyangan, 

menyngkut hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Mahaesa, (2) Pawongan, 

menyangkut hubungan manusia dengan manusia, dan (3) Palemahan, yaitu 

hubungan antara manusia dengan alam. Ini berarti, untuk mewujudkan kesejahteraan 

atau kebahagiaan material dan spiritual, manusia wajib menciptakan dan menjaga 

keserasian hubungan  antara manusia dengan Sang penciptanya, antara manusia 

dengan manusia, dan antara manusia dengan lingkungan alamnya (Sudarta, 2005). 

Filosofi atau falsafah Tri Hita Karana tidak hanya diterapkan dalam subak, tetapi 

telah memasyarakat, membudaya, dan menjiwai hampir semua aspek kehidupan 

masyarakat Hindu di Bali, seperti penerapannya di desa pekraman, di sekolah, pasar, 

kantor, dan di objek pariwisata. 

Ciri Parhyangan yang menonjol dalam subak adalah adanya bangunan suci 

(pura) dan upacara keagamaan atau kegiatan ritual yang dipersembahkan sebagai 

ungkapan rasa sujud bakti kepada Tuhan Yang Mahaesa dengan segala bentuk 

manifestasiNYA. Contoh pura milik bersama anggota subak, adalah Pura Ulun 

Siwi/Pura Ulun Empelan, berlokasi di dekat empelan/bendung/ sumber air irigasi, 

untuk pemujaan Tuhan dalam manifestasiNYA sebagai Dewa air. Pura Bedugul 

terdapat di tengah-tengah hamparan sawah atau wilayah subak, untuk tempat 
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pemujaan Tuhan dalam manifestasiNYA sebagai Dewi Sri atau Dewi kesuburan.  

Kegiatan ritual keagamaan dalam subak cukup beragam  jenisnya dan bervariasai 

antar-subak. Beberapa yang umum dilakukan, antara lain : (1) upacara magpag toya 

atau mendak toya, yakni upacara menjemput air irigasi untuk pertama kalinya yang 

dilakukan menjelang pengolahan lahan untuk budidaya tanaman padi, (2) upacara 

ngusaba, dilakukakan menjelang panen di Pura Bedugul sebagai ungkapan rasa 

syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkah dan rakhmatNYA karena tanaman 

padi telah berhasil dipanen. Mencermati prosesi ritual tersebut, maka nilai-nilai yang 

terkandung dalam subak berkaitan dengan Parhyangan adalah nilai 

keyakinan/kepercayaan kepada Tuhan, dan nilai penghargaan atas segala yang telah 

dinikmati oleh manusia. 

Hubungan antara manusia dengan manusia dalam sistem subak mencakup 

pengelolaan dan pemberdayaan dalam hal anggota/krama subak, pengurus subak, 

awig-awig subak, sangkep/paruman/rapat subak, dana subak, gotong royong, tolong 

menolong, dan penanganan konflik internal dan eksternal subak. Tujuan mendasar 

dari kegiatan pawongan ini sebagaimana diungkapkan oleh Sutawan (2005) adalah 

membangun kebersamaan, kerja sama, keharmonisan, ketentraman, dan kestabilan 

sosial di lingkungan komunitas subak baik lingkungan internal maupun eksternal 

subak. Nilai-nilai yang terkandung dalam pawongan ini, meliputi nilai nilai 

pembagian kerja, nilai kerja sama, nilai musyawarah mufakat atau demokrasi, dan 

nilai taat hukum, dan nilai keadilan. 

Menciptakan dan menjaga keserasian hubungan antara manusia dengan 

lingkungan alam dalam sistem subak diwujudkan melalui membuat saluran irigasi, 

pemeliharaan saluran irigasi, dan pemanfaatan pendistribusian air secara optimal 

berdasarkan hak irigasi bagi setiap anggota yang didasarkan pada luas sawah dan 

tektek dan berdasarkan sistem distribusi air irigasi antar-waktu antar-lokasi (hulu-

teben), mengatur pola dan jadwal tanam, dan pengendalaian hama/penyakit  (nangluk 

merana). Apabila dicermati kegiatan-kegiatan dalam Pawongan, maka nilai-nilai 

yang terkandung di dalamnya adalah nilai efisiensi dan efektivitas, serta nilai 

pelestarian alam. 

Uraian tentang komponen-komponen Tri Hita Karana tersebut di atas dapat 

diringkas seperti dalam tabel 4. 
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Tabel 4. Wujud Nyata Penerapan Tri Hita Karana Dalam Subak 
No Komponen  

Tri Hita Karana 

Wujud Nyata Penerapan Nilai-Nilai Yang Terkan- 

dung Di Dalamnya 

1 Paryangan Bangunan Suci : Pura Ulun Siwi, 

Pura Bedugul 

Kegiatan ritual : magpag/mendak 

toya, Ngusaba 

Nilai 

keyakinan/kepercayaan, 

nilai penghargaan 

2 Pawongan Bangunan krama : Bale subak 

Anggota/krama subak,  pengurus su- 

bak, sangkepan/paruman/rapat 

subak, dana subak, gotong royong, 

tolong menolong, penangan konflik. 

Nilai pembagian kerja, 

nilai musyawarah 

mufakat/ 

Demokrasi, nilai taat 

hukum, nilai keadilan 

3 Palemahan Saluran irigasi/terowongan, 

distribusi air, pola dan jadwal tanam, 

pemeliharaan tanah, air, dan 

tanaman, Pengendalian 

hama/penyakit/nangluk merana 

Nilai efektivitas, nilai 

efisiensi, dan nilai 

pelestarian alam 

 

Perkembangan kekotaan yang berlangsung pesat merupakan sumber ancaman 

serius bagi subak di wilayah pinggiran kota. Ancaman tersebut berlangsung melalui 

urban sprawling process. Ancaman urban sprawl yang paling nyata adalah 

hilangnya lahan pertanian, khususnya lahan pertanian beririgasi teknis yang subur 

dan produktif. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Badung dan Kodya Denpasar, 

perubahan luas lahan sawah subak yang terletak di pinngiran kota dan yang jauh 

lokasinya dari pinngiran kota untuk kurun waktu tahun 2005 dan 2009, disajikan 

dalam tabel 5, 6, dan 7.  

 

Tabel 5. Luas Lahan Sawah Subak Di Wilayah Kabupaten Badung Yang Terletak 

Di Pinggiran Kota (Denpasar dan Mangupura) Tahun 2005 dan 2009. 

Kecamatan/ Desa/ 

Kelurahan 

Nama Subak Luas Lahan Sawah Subak (Ha) Hilang/ 

Lenyap 

(Ha) 
2005 2009 

I Kecamatan Kuta 

  1. Kel. Kuta 

 

 

 

1. Subak Seminyak 

2. Subak Abianbase 

3. Subak Uluntanjung 

 

 

56 

 

 

 

38,50 

 

 

17,50 

II. Kec. Kuta Utara 

  1. Desa Dalung 

 

 

  2. Kel. Kerobokan 

 

 

 

1. Subak Bernasi 

 2. Subak Saih 

3. Subak Gaji 

1. Subak Sebuah 

2. Subak Tegal 

3. Subak Basangkasa 

4. Subak Petitenget 

5. Subak Kedampang 

6. Subak Muding 

 

 

399 

 

 

 

592 

 

 

340 

 

 

 

506 

 

 

59 

 

 

 

86 
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III. Kec. Mengwi 

   1. Desa Kapal, 

Abian-Base, 

Sempidi, Lukluk 

 

 

 

1.Subak Perang 

 2.Subak Serobian 

 3.Subak Tegan 

4.Subak Teba 

5.Subak Dukuh 

6.Subak sempidi 

7.Subak Lukluk 

8.Subak Abianbase 

 

 

 

 

754,34 

 

 

 

 

704,90 

 

 

 

 

 

 

49,44 

  1801,34 1589,4 211,94 

Sumber: Diolah dari Laporan Badung Dalam Angka 2005 dan 2009. 

 

Tabel. 6. Luas lahan Sawah Subak Yang Terletak Jauh Di Luar Pinggiran 

Kota (Denpasar dan Mangupura ) Tahun 2005 dan 2009. 

Kecamatan/ Desa/ 

Kelurahan 

Jumlah 

Subak 

Luas Lahan Sawah  

Subak (Ha) 

Hilang/ 

Lenyap (Ha) 

2005 2009 

I Kec. Kuta Utara +Mengwi 

  1. Desa Canggu 

  2. Desa Pererenan 

   3. Desa Tibubeneng 

 

 

5 

 

 

366 

 

 

359 

 

 

7 

II. Kecamatan Mengwi 

1. Desa Baha, Sobangan, 

WerdiBuana 

2. Desa Mengwi, Gulingan 

3. Desa Sembung, Kuwum 

5 

 

 

6 

6 

623 

 

 

470 

339,56 

630 

 

 

463 

326,36 

Bertambah 

7 ha. 

 

7 

13,36 

 

 22 1798,56 1778,36 27,36 

Sumber: Diolah dari Laporan Badung Dalam Angka 2005 dan 2009. 

 

Tabel. 7. Luas Lahan sawah Subak Di Wilayah Pinggiran Kodya Denpasar 

Tahun 2005 dan 2009. 

Kecamatan Jumlah 

Subak 

Luas Lahan sawah (Ha) Hilang/ 

Lenyap (Ha) 2005 2009 

1. Denpasar Barat 

2. Denpasar Utara 

3. Denpasar timur 

4. Denpasar Selatan 

 

8 subak 

10 subak 

13 subak 

10 subak 

299 

788 

728 

967 

269 

769 

721 

928 

30 

19 

7 

39 

 41 subak 2782 2687 95 

Sumber: Diolah dari Laporan Kodya Denpasar Dalam Angka 2005 dan 2006 

 

Data pada ketiga tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat keterancaman 

subak-subak yang berlokasi di pinggiran kota jauh lebih besar dibandingkan dengan 
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subak-subak yang terletak jauh dari pinggiran Kota denpasar dan Kota Mangupura. 

Orientasi/kecenderungan perembetan kenampakan fisikal Kota Denpasar melaju ke 

arah selatan dan barat dengan penyempitan luas lahan sawah sebesar 39 ha dan 30 ha 

dalam kurun waktu empat tahun, yang berarti di kedua kecamatan tersebut setiap 

tahunnya lahan sawah berkurang masing-masing 9,75 ha dan 7,50 ha. Tingginya alih 

fungsi lahan pertanian sawah di Denpasar Selatan juga telah menyebabkan punahnya 

dua subak, yakni Subak Sanglah dan Subak Tegal Injung, sehingga jumlah subak di 

Kodya Denpasar saat ini masih tersisa 41 subak. Satu subak yang terletak di 

Kelurahan Kuta ( wilayah Kabupaten Badung )  yakni Subak Uluntanjung  juga telah 

mengalami kepunahan alias tidak memiliki luas sawah lagi. Kecenderungan pesatnya 

alih fungsi lahan sawah akan terjadi di bagian utara Kota Denpasar atau di bagian 

selatan Kecamatan Mengwi. Hal ini berkaitan dengan dibangunnya pusat Kota 

Mangupura (ibukota Kabupaten Badung ) di tempat yang baru, yaitu di Kelurahan 

Sempidi, sehingga desa-desa yang ada disekitarnya dipastikan akan mengalami 

perkembangan yang pesat seperti Desa Lukluk, Abianbase, Kapal, Dalung, Buduk, 

dan Sading.  

Ancaman lainnya dari perkembangan kekotaan terhadap kelestarian subak di 

wilayah pinggiran kota, adalah : (1) berkurang dan terganggunya sumberdaya air 

untuk pertanian, (2) terjadinya pencemaran lingkungan abiotik dan biotik usahatani, 

(3) menurunnya minat petani anggota subak terhadap pekerjaannya, dan (4) Eksodus 

petani ke pekerjaan luar pertanian. Petani anggota subak dan generasi mudanya 

cenderung lebih tertarik dengan pekerjaan nonpertanian dan terperangkap dalam 

budaya gaya hidup kota yang menurut Wirth, 1938 ( dalam Subroto, 2008 )  disebut 

sebagai urbanism as way of life.  Gejala ini merebak di wilayah pinggiran kota 

seluruh Bali, terutama di pinggiran Kota Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan 

(SARBAGITA), bahkan menerobos jauh ke semua wilayah perdesaan di Bali.  

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan pariwisata berdampak positif 

terhadap perekonomian Bali. Dampak positif yang paling dirasakan adalah 

terbukanya kesempatan kerja di luar sektor pertanian, meningkatnya pendapatan 

masyarakat, aksesibilitas spasial/wilayah yang makin lancar akibat dari makin baik 

dan lengkapnya infrasruktur  fisik. Dibalik dampak positif tersebut, pariwisata juga 

membawa ekses yang sangat berbahaya bagi kelestarian alam dan budaya jika salah 



  

| 527 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

dalam mengelolalanya. Ancaman yang ditimbulkan oleh perkembangan pariwisata 

terhadap pertanian ( subak ) tidak jauh berbeda dengan ancaman dari perkembangan 

kekotaan. Kalau dalam konteks perkembangan kekotaan dikenal urban sprawl, maka 

dalam perkembangan pariwisata dapat muncul fenomena tourism sprawl sebagai 

bentuk perembetan kenampakan fisikal infrastruktur kepariwisataan ke daerah bagian 

luar objek wisata.  Ancaman yang paling besar akan dihadapi oleh subak-subak yang 

yang di wilayah pinggiran kota dan pinggiran objek wisata. Ancaman subak tidak 

saja datang dari perkembangan pariwisata yang ada di sekitar pinggiran kota, tetapi 

juga datang dari perkembangan pariwisata di daerah hulu seperti di daerah Bedugul 

dan sekitarnya yang merupakan sumber air bagi pertanian di daerah hilir. Rusaknya 

ekosistem daerah hulu akan menyebabkan munculnya masalah krisis air didaerah 

hilir atau pedataran yang lokasinya sebagian besar di wilayah pinggiran kota. 

 

PENUTUP 

Bali hanya memiliki potensi pertanian, budaya, dan pariwisata. Ketiganya 

saling berinteraksi dan berinterdependensi yang menyebabkan daerah ini menjadi 

unik di Indonesia dan mancanegara. Ketiga potensi tersebut sangat menentukan 

keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat Bali ke depan. Saat ini, Bali 

menghadapi masalah yang serius di bidang pertanian, yaitu terjadinya marjinalisasi 

pertanian, yang gejalanya terlihat dari maraknya alih fungsi lahan pertanian ke 

nonpertanian. 

Proses marjinalisasi pertanian berawal dari  kebijakan pemerintah dan 

perilaku pihak swasta yang menekankan pembangunan di bidang nonpertanian, 

seperti industri, perkotaan, dan pariwisata. Perkembangan kota dan pariwisata yang 

sangat pesat menjadi penyebab utama  marjinalisasi pertanian produktif di Bali, di 

samping faktor yang berasal dari internal petani. Alih fungsi lahan pertanian sebagai 

gejala nyata dari marjinalisasi pertanian, berdampak sangat luas, diantaranya adalah 

terancamnya eksistensi sistem subak sebagai kearifak budaya lokal pertanian Bali. 

Langkah-langkah strategis  untuk menyelamatkan pertanian Bali harus 

diawali dengan adanya komitmen dan kesadaran yang kuat dari Pemerintah Daerah 

bahwa masa depan daerah dan masyarakat Bali sangat tergantung pada pertanian. 

Berdasarkan komitmen dan kesadaran itu, dilakukan tindakan kongrit, yaitu : (1) 
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segera dilakukan analisis spasial tentang penetapan zonasi wilayah pertanian 

eksklusif (exclusive/permanent agricultural zoning), sejalan dengan Undang-Undang 

No. 41 Tahun 2009 dan PP No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Wilayah Pertanian 

Pangan Berkelanjutan dan Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. Zonasi pertanian eksklusif harus dibuat pada skala detail dalam 

bingkai RDTR (desa/kecamatan), RTWK (kabupaten) dan RTRWP (propinsi). 

Proses perencanaan dan penetapannya harus melibatkan masyarakat (petani/subak 

setempat). (2) Penetapan zonasi pertanian eksklusif harus dilengkapi perangkat 

peraturan tentang pembebasan biaya pajak, pemberian dana produksi dan insentif 

lainnya bagi petani dan subak, pemberlakuan disinsentif/sanksi berat dan  tegas bagi 

pihak yang melanggar. (3) Melindungi DAS hulu yang terkait langsung dengan 

pertanian dan subak dengan cara seperti langkah 1 dan 2. (4) Menetapkan pajak dan 

biaya sosial yang proporsional bagi pihak swasta/industri yang mengeksploitasi air 

dan lahan pertanian untuk bangunan, (5) pemberdayaan petani/subak secara hukum 

(Perda tentang subak), secara ekonomi (pengembangan kewirausahaan/agribisnis). 
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RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI ALTERNATIF UTAMA 

PENGELOLAAN TATA RUANG SEMPADAN SUNGAI   

DI KOTA MALANG 

 

Prof. Dr. Sumarmi, M. Pd 

Universitas Negeri Malang 

 

 

INTISARI 

Kondisi Kota Malang saat ini sudah mengalami penurunan mutu lingkungan, 

contohnya suhu udara sudah semakin memanas sehingga pada saat tertentu  pada 

daerah pusat-pusat kegiatan, daerah pemukiman padat dan daerah dengan ruang 

terbuka hijau yang rendah sudah terjadi “pulau bahang”. Selain itu pada daerah  

padat lalu lintas unsur-unsur pencemar tertentu sudah melebihi ambang batas 

lingkungan. Di pihak lain luasan RTH kota Malang sudah semakin sempit terutama 

RTH yang dikelola oleh Dinas Pertamanan kota Malang, tekanan penduduk terhadap 

lahan dan ruang sangat terasa terutama terhadap lahan pertanian dan kawasan hijau, 

bahkan kawasan fungsi lindung yang ada di sempadan sungai yang ada di Kota 

Malang. u Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, dan Sungai Amprong 

merupakan alternatif utama untuk pengeolaan RTH di Kota Malang yang perlu 

mendapat perhatian serius, karena kondisinya saat ini banyak yang mengalami 

perubahan fungsi dari fungsi lindung menjadi pemukiman. Berkaitan dengan hal-hal 

tersebut pemerintah kota Malang maupun pemerintah propinsi Jawa Timur harus 

menerapkan dengan tegas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan 

sempadan sungai, supaya kondisinya tidak semakin parah. 

 

Kata Kunci : Pengelolaan RTH, Sempadan Sungai.  
 

PENDAHULUAN 

Disadari bahwa ketersediaan ruang itu tidak tak terbatas. Apabila 

pemanfaatan ruang tidak ditata dengan baik, kemungkinan besar terjadi pemborosan 

pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang kehidupan. Karena itu diperlukan 

penataan ruang untuk mengatur wujud struktural,  pola pemanfaatan kualitas ruang 

dan estetika lingkungan. 

Untuk mengembangkan suatu wilayah seringkali timbul konflik dalam 

pemanfaatan ruang untuk berbagai kegiatan karena belum sinkronnya dengan cara-

cara pengelolaan pertanahan secara menyeluruh. Keterbatasan ruang menyebabkan 

timbulnya perebutan dalam memanfaatkan ruang dan penggunaan tanah. Misalnya 

penggunaan ruang di kota Malang, para ahli ekonomi menginginkan berdiri banyak 

mall, pertokoan, hotel, bank, pasar, industri, dan sebagainya. Sedangkan para ahli 

lingkungan menginginkan pelestarian lingkungan dengan memperbanyak ruang 
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terbuka hijau (RTH) dalam bentuk: hutan kota, taman kota, jalur hijau yang meliputi: 

jalur hijau sempadan kereta api, sepanjang jalur SUTTET, jalur hijau sempadan 

sungai, jalur hijau sepanjang jalan raya, dan kalau memungkinkan membuat “hutan 

di atas bangunan” terutama untuk bangunan-bangunan bertingkat.  

 Konflik tersebut semakin beragam dan meningkat terus sejalan dengan 

bertambahnya penduduk terutama berkaitan dengan perkembangan pendidikan yang 

cukup pesat di Kota Malang. Semakin beragamnya kegiatan pembangunan, yang 

membutuhkan berbagai macam fasilitas, sehingga tekanan penduduk terhadap lahan 

dan ruang sangat terasa terutama terhadap lahan pertanian dan kawasan hijau, bahkan 

kawasan fungsi lindung yang ada di sempadan sungai yang ada di Kota Malang, baik 

itu Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Bango, dan Sungai Amprong. Hingga saat 

ini, kepentingan berbagai sektor yang memanfaatkan ruang  seringkali masih bersifat 

sektoral, parsial. Masing-masing sektor dan daerah memanfaatkan ruang dan tanah 

sesuai dengan target sektornya, tanpa mengaitkannya dengan kegiatan sektor lain dan 

dalam lingkup pembangunan daerah serta kesatuan tatanan lingkungan. 

 Sungai di Kota Malang memiliki nilai fungsi yang sangat penting bagi 

masyarakat. Fungsi tersebut meliputi keperluan untuk pengairan lahan pertanian dan 

perikanan, pembangkit tenaga listrik, cuci, mandi, dan kakus bagi masyarakat sekitar 

sungai, suplai air pabrik/industri, sumber bahan air minum (PDAM). Di balik 

peranannya yang begitu besar, ternyata kondisi nyata yang kita lihat  

memprihatinkan. Salah satunya adalah masih banyak kalangan masyarakat yang 

memanfaatkan aliran Sungai di Kota Malang sebagai tempat pembuangan limbah, 

baik untuk skala rumah tangga, perkantoran, maupun industri/pabrik. Bahkan banyak 

juga sempadan sungai menjadi kawasan hunian penduduk yang padat dan kumuh. 

 Pengaruh manusia, tidak saja menurunkan kualitas air, melainkan juga 

mengubah morfologi sungai, sehingga sungai kehilangan sebagian bahkan seluruh 

sifat alaminya. Hal tersebut dapat mengakibatkan merosotnya daya dukung sungai. 

Misalnya bagian sungai yang diluruskan untuk tujuan kanalisasi dan mengatasi 

bahaya banjir akan kehilangan sebagian kemampuan purifikasi air secara alamiah. 

Adapun penggundulan vegetasi tebing dan tepian sungai menyebabkan hilangnya 

daya filtrasi terhadap sedimen dan  nutrisi dari limbah kota ataupun run off. Sungai 

yang dikeruk untuk tujuan tertentu akan menyebabkan terjadinya gangguan terhadap 
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penetrasi cahaya matahari akibat timbulnya kekeruhan, serta ketidakstabilan tebing 

sungai (Hamid dan Amaning, 1991). 

 Selain itu jumlah penduduk yang semakin banyak dan bertambah cepatnya 

laju pembangunan mengakibatkan semakin tingginya intensitas perubahan 

penggunaan lahan. Perubahan ini berdampak pula di sempadan sungai, yaitu 

kawasan non artifisial di kanan kiri sepanjang sungai yang berfungsi untuk 

kelestarian dan pengamanan lingkungan sungai. Averitt et al. (1994) mendefinisikan 

sempadan sungai sebagai kawasan berbentuk pita tipis yang mengapit suatu saluran 

air. Di dalamnya  termasuk kawasan tempat hidup makhluk hidup yang menyatu atau 

dipengaruhi tubuh air. 

 Sempadan sungai di Kota Malang yang semula berupa lahan non artifisial 

kini tidak luput pula berubah menjadi lahan artifisial, yaitu digunakan sebagai tempat 

aktivitas manusia dan didirikan bangunan. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan 

terhadap sempadan sungai akan meningkat seiring dengan meluasnya pembangunan. 

 Fungsi dari sempadan sungai antara lain adalah sebagai penyedia air, 

pengendalian banjir, pengendalian erosi, mengurangi pengikisan tanggul, 

peningkatan kualitas dan kuantitas air, tempat hidup dan keragaman habitat flora-

fauna, sebagai sumberdaya untuk ruang terbuka, dan sebagai batas estetika untuk 

pemukiman dan pembangunan perdagangan (McCormick, 1978; Budd et al., 1987; 

Williams, 1990). 

 Sungai  yang  melintasi Kota Malang belum memiliki arahan pengelolaan 

yang sesuai kondisi fisik dasarnya. Pemerintah Kota Malang, telah menentukan batas 

lebar sempadan sungai selebar 15 meter, tetapi batasan ini ditetapkan hanya 

berdasarkan Permen PU No. 063/PRT/993 tentang Sempadan Sungai dan 

Perencanaan Tata Ruangnya. Penentuan lebar sempadan yang tepat harus didasarkan 

pada kajian dasar fisik dan fenomena spesifik yang mungkin muncul di kawasan 

sempadan sungai tersebut.   

 

PEMBAHASAN 

A.   Perencanaan Tata Ruang 

Pembangunan mempunyai sasaran untuk menaikkan tingkat kesejahteraan 

rakyat. Aktivitas pembangunan bisa menimbulkan efek yang tidak direncanakan, 
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yaitu yang disebut dampak. Dampak dapat bersifat biofisik dan sosial-ekonomi-

budaya yang mempunyai pengaruh terhadap sasaran yang ingin dicapai. Dampak 

primer dapat menimbulkan dampak sekunder, dampak sekunder dapat menimbulkan 

dampak  tersier, dan seterusnya. Oleh sebab itu perencanaan merupakan suatu alat 

untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya yang tersedia dalam suatu wilayah 

atau daerah dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

yang sebesar-besarnya dalam kurun waktu tertentu. Perencanaan tata ruang wilayah 

yang komprehensip dicirikan oleh pendekatannya yang menyeluruh sebagai satu 

kesatuan ruang dalam lingkungan hidup yang memperhatikan faktor fisik, 

karakteristik geografi, demografi dan sumber alam yang dimilikinya.  

Perencanaan tata ruang wilayah berkaitan dengan upaya pemanfaatan sumber 

daya alam secara efisien dan efektif, serta alokasi ruang untuk kegiatan yang sesuai 

dengan daya dukung lingkungan alam dan daya tampung lingkungan binaan, dengan 

memperhatikan sumber daya manusia serta aspirasi masyarakat. Singkatnya, 

perencanaan tata ruang wilayah harus dilakukan dengan memperhatikan lingkungan 

alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antar lingkungan.  

Perencanaan tata ruang mencakup perencanaan struktur dan pola 

pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan 

tata guna sumber daya alam lainnya. Perencanaan tata ruang akan menghasilkan 

rencana tata ruang untuk berbagai tingkatan wilayah, mulai dari skala nasional 

sampai yang bersifat rencana rinci (rencana tapak dan tata bangunan). Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional, yang dikenal dengan nama Strategi Nasional 

Pengembangan Pola Tata Ruang (SNPTR) merupakan kebijaksanaan yang 

menetapkan rencana struktur dan pola pemanfaatan ruang nasional beserta kriteria 

dan pola penanganan kawasan yang harus dilindungi, kawasan budidaya, dan 

kawasan lainnya. Pada tingkatan wilayah yang lebih rendah, terdapat Rencana Tata 

Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I (dikenal dengan nama Rencana Struktur 

Tata Ruang Propinsi atau disingkat RSTRP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten/Kota untuk Daerah Tingkat II (dikenal sebagai Rencana Umum Tata 

Ruang, disingkat RUTR) Pada ska].a yang lebih rinci dikenal Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR), yang disusun untuk menata ruang kawasan yang cepat berkembang 

atau strategis untuk dikembangkan. 
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Produk suatu rencana tata ruang wilayah adalah terpadunya pemanfaatan 

sumber daya guna mencapai sasaran pembangunan diantaranya peningkatan 

pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pelestarian sumber daya alam disamping 

pemenuhan kebutuhan dasar seperti swasembada pangan, sandang dan papan. 

 

B. Pemanfaatan Ruang 

Pelaksanaan Undang-undang tentang Penataan Ruang tidak berhenti pada 

tahap perencanaan saja, tetapi diikuti dengan pelaksanaan pemanfaatan ruangnya, di 

mana setiap kegiatan harus senantiasa mengacu pada zona-zona pamanfaatan ruang 

yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang. 

Demi tercapainya proses optimalisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan 

tingkatan rencana, maka terhadap berbagai kegiatan, program dan proyek yang 

mengisi zona-zona pemanfaatan ruang yang ditetapkan sebagai kawasan fungsi 

lindung dan kawasan budidaya perlu dikenakan perangkat insentif dan disinsentif. 

Yang dimaksud dengan perangkat insentif adalah diberikannya beberapa 

kemudahan tertentu, misalnya : (1) Bidang ekonomi melalui pemberian kompensasi 

atau imbalan, serta penyelenggaraan sewa pemanfaatan ruang dan urun saham; (2) 

Bidang fisik melalui pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk 

pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruangnya; (3) Bidang pelestarian 

sumber daya alam melalui pemberian penghargaan atas jasa atau dedikasi terhadap 

lingkungan hidup, misalnya penghargaan Kalpataru, Adipura, dan lain sebagainya. 

Sedangkan yang dimaksud dengan perangkat disinsentif adalah pengaturan 

pemanfaatan, yang bertujuan membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan 

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang. Pelaksanaan perangkat disinsentif ini 

antara lain : (1) Pengenaan pajak yang tinggi bagi spekulan tanah dan spekulan 

pemanfaat ruang, (2) Secara sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana untuk 

kegiatan yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana tata ruang, (3) Penegakan 

sanksi hukum bagi perusak dan pencemar kualitas tata ruang dan lingkungan. 

Koordiriasi antar instansi yang terlibat dan melakukan kegiatan pemanfaatan 

sempadan sungai  sangat penting. Pelaksanaan rencana tata ruang memiliki implikasi 

bahwa pemerintah dan masyarakat secara berkesinambungan dan konsisten harus 

menerapkan rencana yang telah ditetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan 
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sesuai dengan rencana. Guna tercapainya peran serta masyarakat secara maksimal, 

maka kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan keterlibatan pihak swasta 

perlu ditampung dan disalurkan dalam rencana tata ruang yang disusun. 

 

C. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah 

Upaya pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan agar pemanfaatan ruang 

sesuai dengan rencana yang disusun. Pengendalian dilakukan melalui dua cara, yaitu 

pengawasan dan penertiban. Pengawasan dilakukan guna menjaga kesesuaian fungsi 

ruang, sedangkan penertiban dilakukan dalam bentuk tindak pengamanan dalam 

rangka mewujudkan rencana tata ruang. Bentuk pengawasan mencakup pelaporan, 

pemantauan, dan evaluasi; sedangkan bentuk penertiban mencakup pengenaan sanksi 

(administrasi, perdata, dan pidana) sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Khusus untuk wilayah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) 

pengendalian pemanfaatan ruang juga mencakup mekanisme perizinan. 

Keseluruhan upaya tersebut merupakan usaha pencegahan terhadap berbagai 

kemungkinan penyimpangan atau penyalahgunaan fungsi ruang yang tidak sesuai 

dengan kaidah penataan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang berkaitan pula 

dengan pengkajian aspek kualitas lingkungan alam, lingkungan sosial budaya dan 

lingkungan buatan yang terjadi di lapangan akibat pelaksanaan perencanaan. Hasil 

pengkajian ini menjadi salah satu bahan evaluasi untuk menilai pemanfaatan ruang 

dalam mencapai tujuan rencana tata ruang. Evaluasi ini penting, karena fakta di 

lapangan merupakan umpan balik untuk menyempurnakan rencana di masa 

mendatang dan pelaksanaan pembangunan sektoral dan daerah lebih lanjut. 

Perbaikan dilakukan dengan mengadakan revisi. rencana tata ruang dan modifikasi 

terhadap kegiatan dan program pembangunan selanjutnya. 

Dengan adanya rencana tata ruang untuk setiap wilayah, maka diharapkan 

bahwa berbagai kegiatan yang menggunakan sumber daya dapat diatur alokasi 

pemanfaatan ruangnya, sesuai dengan penetapan kawasan lindung dan kawasan budi 

daya. Maka kawasan hutan dan kawasan yang harus dilindungi. lainnya (misalnya 

untuk konservasi air) harus memiliki batas yang tegas, dan tidak dapat digunakan 

untuk pertanian, permukiman, atau kegiatan lainnya. Dalam hal ini, diperlukan 

koordinasi dan integrasi perencanaan antar instansi, sektoral dan daerah. Disamping 
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itu, peran Pemerintah Daerah sangat besar dalam penetapan rencana, hingga 

pengendaliannya, terutama dalam pemberian izin. Tetapi kenyataan di lapangan 

misalnya, untuk kelestarian sungai ditetapkan peraturan  lebar jalur hijau di sebelah 

kanan kiri sungai  yang di dalam kota 15 m dan di luar kota 100 m. Di Kota Malang, 

di beberapa titik sempadan Sungai  sudah dilanggar, bahkan  membangun rumah 

sampai jarak 0 m dari badan sungai. Hal tersebut tidak hanya menurunkan pelestarian 

air sungai tetapi sudah menurunkan fisik sungai itu sendiri yang menyebabkan sungai 

menjadi lebih sempit (Sumarmi, 2007). 

Untuk penggunaan tanah secara baik perlu pemikiran pengembangan kota 

secara vertikal misalnya pengembangan gedung kantor secara bertingkat, apartemen 

bertingkat dan penyediaan rumah susun dan sebagainya sehingga tanah tidak habis 

untuk membangun gedung-gedung saja tetapi masih banyak tanah untuk ruang 

terbuka hijau untuk menghindari: banjir, tanah longsor, mengurangi pencemaran,  

menurunkan suhu udara dan lain sebagainya. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam 

Negeri nomer 1 tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang ideal 

adalah: RTH publik minimal 20% dari luas kota keseluruhan, RTH privat minimal 

10% dari luas  kota keseluruhan (Rifai, 2007).  

Bentuk ruang terbuka hijau meliputi (a) Jalur hijau, pohon peneduh jalan 

raya, jalur hijau di bawah kawat listrik tegangan tinggi, jalur hijau di tepi jalan kereta 

api, dalam kota; (b) Taman, taman dapat diartikan sebagai tanaman yang ditanam 

dan ditata sedemikian rupa, baik sebagian maupun semuanya hasil rekayasa manusia 

untuk mendapatkan komposisi tatanan yang indah. Taman ini meliputi taman kota, 

taman kampus; (c) Kebun dan halaman rumah, tanaman yang ditanam biasanya 

tanaman buah berumur panjang seperti mangga, sawo, durian, rambutan, jambu, atau 

tanaman pohon yang mempunyai estetika seperti cemara, pakis, dan lain-lain. 

Tanaman halaman rumah mempunyai fungsi integrasi antara fungsi hutan alam dan 

fungsi sosial ekonomi budaya masyarakat; (d) Kebun Raya, Hutan Kota, Kebun 

Binatang dan Hutan Lindung; (e) Makam; (f) Bantaran Sungai. 

 Kota Malang yang terletak di Propinsi Jawa Timur memiliki areal seluas 

11.006 Ha dan terdiri dari 5 kecamatan yaitu : 

a) Kecamatan Klojen, luas 883 Ha, terdiri dari 11 kelurahan. 

b) Kecamatan Blimbing, luas 1.777 Ha, terdiri dari 12 kelurahan. 



  

| 537 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

c) Kecamatan Kedungkandang, luas 3.989 Ha, terdiri dari 12 kelurahan. 

d) Kecamatan Sukun, luas 2.097 Ha, terdiri dari 11 kelurahan. 

e) Kecamatan Lowokwaru, luas 2.260 Ha, terdiri dari 12 kelurahan. 

 Berdasarkan RTRW kota Malang, kota Malang dibagi atas 5 wilayah 

pengembangan BWK (Bagian Wilayah Kota) yaitu sebagai berikut: 

a) BWK Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen dibagi menjadi 3 

(tiga) Sub Bagian Wilayah Kota. BWK Malang Tengah diarahkan sebagai pusat 

pelayanan, BWK Malang Tengah sekaligus sebagai pusat pelayanan Kota Malang 

terutama berada di Kelurahan Sukoharjo, Kiduldalem, Kauman dan sekitarnya. 

b) BWK Malang Timur Laut, meliputi wilayah Kecamatan Blimbing, dibagi 

menjadi 6 (enam) Sub Bagian Wilayah Kota. Pusat Pelayanan BWK diarahkan di 

Kelurahan Blimbing terutama di Pasar Blimbing dan sekitarnya. 

c)  BWK Malang Timur, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Kedungkandang.  

d) BWK Malang Tenggara, meliputi wilayah Kecamatan Kedungkandang, dibagi 

menjadi 4 (empat) Sub Bagian Wilayah Kota. Pusat Pelayanan BWK diarahkan di 

Buring dan sekitarnya. 

e)  BWK Malang Barat Daya, meliputi wilayah Kecamatan Sukun, dibagi menjadi 

3 (tiga) Sub Bagian Wilayah Kota dengan pusat BWK sekaligus sebagai pusat 

Sub Bagian Wilayah Kota berada di Kelurahan Mulyorejo dan sekitarnya. 

f)  BWK Malang Barat Laut, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru, dibagi 

menjadi 2 (dua) Sub Bagian Wilayah Kota dengan pusat BWK diarahkan di 

Kelurahan Dinoyo dan sekitarnya. 

 Kota Malang  dilewati oleh Kali Brantas dengan 4 anak sungainya yaitu  : (1) 

Kali Metro, (2) Kali Amprong, (3) Kali Bango, dan (4) Kali Sukun. 

Kali Brantas bermula dari wilayah Batu, membelah kota Malang dari Barat 

Laut sampai Selatan. Berdasarkan kondisi topografi kota Malang dibagi menjadi 6 

(enam) daerah aliran sungai yaitu  : 

 Daerah aliran Kali Metro di kawasan pinggiran Malang Barat. 

 Daerah aliran Kali Amprong di kawasan pinggiran Malang Timur Laut. 

 Daerah aliran Kali Sukun di kawasan pinggiran dan  tengah Malang Barat. 

 Daerah aliran Kali Bango diawasan Malang Tenggara.  
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Gambar 1. Peta Kota Malang 

D. Penggunaan Lahan Sempadan Sungai  di Kota Malang 

 Lahan selebar 12 meter sepanjang kanan kiri jalur Sungai di Kota Malang 

ditetapkan dalam Tata Ruang Wilayah Kota Malang periode 1993/1994 – 2003/2004 

dan Perda No.7 th.2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota malang th.2001-

2011  sebagai jalur hijau. Kenyataan di lapangan, jalur hijau yang direncanakan 

tersebut telah banyak dilanggar oleh pembangunan yang berlangsung. 

 Jarak bangunan yang ada pada kawasan artifisial sepanjang sempadan Sungai 

di   Kota Malang  sangat bervariasi dan cenderung meningkat kepadatannya di 

sempadan sungai. Perkembangan kawasan terutama dipengaruhi oleh tiga node 

pemacu pertumbuhan berupa pusat pendidikan, pusat perbenjaan dan terminal 

angkutan umum. Bertambahnya fasilitas kos untuk pelajar dan pertokoan penyedia 

kebutuhan sehari-hari merupakan fenomena utama yang berkembang, sehingga 

banyak ruko berdiri dimana-mana. 

 Kawasan artifisial yang lebih rapat terdapat di kawasan pusat kegiatan bisnis 

(central bussiness district = CBD). Pembangunan perumahan  banyak yang 

mendekati sungai bahkan berada di pinggir sungai, meskipun tidak berada di 

sempadan sungai, ternyata memicu berkembangnya kawasan artifisial menuju 

sempadan Sungai yang ada di Kota Malang terutama di Sungai Brantas dan Sungai 

Metro, dan Sungai Bango. Keberadaan pabrik yang mengakibatkan tumbuhnya 

kawasan artifisial guna hunian karyawan atau pemasokan juga menjadikan banyak 

bangunan yang berjarak 0 meter dari sungai. 
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 Perubahan sempadan Sungai di Kota Malang dari lahan non artifisial ke 

artificial  mengubah kualitas tata ruang. Mutu ruang sendiri sebenarnya ditentukan 

pula oleh terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan pemanfaatan 

ruang (Sugandhy, 1999). 

 Percepacan perubahan sempadan sungai di Kota Malang ini terjadi pada 

permukiman dengan kualitas bangunan yang baik, yang dipengaruhi oleh kondisi 

ekonomi pemilik bangunan di sempadan Sungai di KotaMalang pada Perda No.7 

th.2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota malang th.2001-2011. Semakin 

meningkat kemampuan ekonominya maka pemilik bangunan akan semakin 

meningkatkan kualitas bangunannya dengan menambah bangunan pada lahan yang 

masih kosong maupun membuatnya bertingkat. Hal ini mengakibatkan semakin 

tingginya intensitas percepatan perubahan  struktur ruang.  

 Sempadan Sungai di Kota Malang dibagi dua berdasarkan fungsi dan daya 

gunanya. Bagian pertama adalah sempadan mutlak untuk kepentingan stabilitas 

saluran air. Bagian kedua adalah sempadan penyangga yang tergantung kemampuan 

lahan/daya gunanya. Sempadan penyangga berfungsi  sebagai jalur hijau yang 

fungsinya sebagai kawasan transisi sempadan mutlak ke kawasan yang boleh 

dibangun atau berfungsi sebagai kawasan artifisial. 

Sempadan Mutlak 

 Proses fluvial Sungai  di Kota Malang yang menunjukkan adanya proses 

pengikisan tebing, pembentukan teras erosional, dan perilaku sungai lurus menjadi 

sungai meandering. Proses yang terus berlangsung tersebut menjadikan petunjuk 

perlu ditekankan secara mutlak pelarangan penggunaan lahan sempadan sungai 

dengan jarak 0 (nol) meter. 

 Meskipun secara geologi sempadan Sungai di Kota Malang diklasifikasikan 

mempunyai stabilitas agak tinggi tetapi adanya rembesan air tanah (seepage) 

menjadikan diperlukannya jarak dari sungai untuk kepentingan stabilitas lereng. 

Untuk kepentingan stabilitas tebing sungai diperlukan lebar sempadan minimal 6 m. 

Artinya jarak sempadan sungai selebar 6 meter tidak boleh digunakan untuk tujuan 

apapun, kecuali untuk kepentingan sungai. Batasan 6 meter ini disebut sebagai lebar 

sempadan mutlak. Di dalam lebar sempadan mutlak hanya boleh diberikan struktur 
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penguat tebing dan perlakuan konservasi teknis maupun vegetasi. Hal ini untuk 

menghindari kerugian akibat terjadinya proses geomorfik terutama berupa fall dan 

slump yang banyak terjadi di  sempadan mutlak ini. 

Sempadan Penyangga 

 Hasil kajian daya guna lahan menunjang bahwa sepanjang tepi Sungai-sungai  

di Kota Malang mempunyai kelas kemampuan lahan yang rendah, yaitu kelas VI, 

VII, dan VIII. Kelas VI, VII dan VIII lebih baik bila dikembangkan sebagai hutan 

kota atau jalur hijau (green belt). Kawasan ini diarahkan sebagai penyangga 

sempadan mutlak (selanjutnya disebut sempadan penyangga) yang merupakan 

kawasan transisi dari sempadan mutlak ke kawasan yang intensif terbangun 

(artifisial). Karena tekanan lahan di Kota Malang sudah semakin berat dengan 

adanya pertambahan penduduk yang besar maka sempadan Sungai inilah yang dapat 

digunakan sebagai alternatif Ruang Terbuka Hijau untuk mempertahankan kondisi 

kenyamanan di Kota Malang. Apabila tidak seperti itu maka dari tahun ke tahun 

Kota Malang akan bertambah panas. 

Perilaku Masyarakat di sempadan sungai di Kota Malang: 

1 Pengetahuan masyarakat berkaitan dengan jalur hijau sempadan Sungai Brantas 

Kota Malang dalam kondisi rendah. 

2 Sikap masyarakat dalam melestarikan jalur hijau di empadan Sungai Brantas Kota 

Malang mayoritas dalam kondisi buruk. 

3 Perilaku masyarakat dalam melestarikan jalur hijau Sungai Brantas termasuk 

dalam kategori buruk. 

4 Kondisi jalur hijau di sempadan Sungai Brantas sebagian konsinya sangat buruk, 

sebagian buruk, dan sebagian sangat baik, tetapi mayoritas dalam kondisi buruk 

baik pada sempadan mutlak maupun di sempadan penyangga (Sumarmi, 2007). 

  

E. Alternatif Pemecahan Masalah 

 Bagian sempadan Sungai di Kota Malang yang berkategori kualitas 

ekologinya moderat,  ini perlu pertahanan atau ditingkatkan kualitas ekologiknya 

dengan cara antara lain; menjaga agar di area tepian sungai tidak didirikan bangunan, 

mengurangi kegiatan pembetonan tebing sungai, menjaga dan memperapat ruang 
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terbuka hijau yang ada di tebing sungai, serta mencegah terjadinya erosi/sedimentasi. 

Pengelolaan sempadan sungai dengan ruang terbuka hijau ini perlu terus digalakkan 

terutama menggunakan tanaman-tanaman tahunan yang mempunyai perakaran yang 

kuat dan pertumbuhannya cepat, apabila memungkinkan menggunakan tanaman-

tanam langka yang mampu berumur panjang. 

 Bagian sempadan Sungai di Kota Malang yang berkategori kualitas 

ekologiknya buruk, ini perlu direhabilitasi atau ditingkatkan kualitas ekologiknya 

dengan cara antara lain; menertibkan atau memindahkan pemukiman padat dan 

kumuh yang ada di tepian atau bataran sungai, mengurangi atau menghilangkan 

pembetonan tebing sungai. Dengan demikian ruang terbuka hijau dengan vegetasi 

alami dapat tumbuh dengan subur dan akan menjadi benteng atau filter air dan filter 

udara Kota Malang, serta menyadarkan penduduk sekitar sungai akan status hukum 

daerah sempadan Sungai dan bahayanya bagi keselamatan penduduk. 

 Kualitas ekologik sempadan Sungai yang berkategori baik ini juga 

menggambarkan dampak dari perkembangan pemukiman yang belum sepadat di 

daerah tengah kota, sehingga belum terjadi perambahan daerah tepian sungai sebagai 

pemukiman. Status kualitas ekologik yang masih baik ini perlu dipertahankan atau 

bahkan dapat ditingkatkan sampai pada taraf sangat baik. Upaya yang dapat 

dilakukan antara lain; mencegah tumbuhnya pemukiman liar di daerah sempadan 

sungai, dengan menegakkan aturan hukum yang secara tegas untuk menjaga ruang 

terbuka hijau dan rapatnya vegetasi dalam tebing sungai dan juga mencegah 

terjadinya erosi, baik untuk kebijakan tingkat Kota maupun tingkat propinsi.  

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Kondisi ekologik sempadan Sungai di Kota Malang ada sebagian dalam 

kondisi baik, moderat dan dalam kondisi buruk. Sedangkan kondisi lahan yang ada di 

sepanjang sempadan Sungai masuk dalam kelas VI – VIII artinya lahan tersebut 

apabila digunakan ada pembatasannya dan tidak bisa digunakan seenaknya saja. 

Perkembangan penduduk Kota Malang perkembangannya pesat sekali sehingga 

banyak pemukiman dan tempat usaha yang mendesak sempadan Sungai. Hal tersebut 

diperburuk oleh  kesadaran masyarakat dalam melestarikan jalur hijau di sempadan 
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sungai sangat buruk, hal ini akan memperburuk kondisi RTH di sempadan sungai di 

Kota Malang yang merupakan alternatif utama dalam pengelolaan ruang di Kota 

Malang. Di beberapa tempat sempadan penyangga digunakan semua oleh penduduk 

bahkan sampai mendekati sempadan mutlak. Kondisi tersebut menuntut Pemerintah 

Kota Malang untuk menegakkan aturan secara tegas berkaitan denan penggunaan 

sempadan sungai. 

 

B. Saran 

 Untuk menata sempadan Sungai di Kota Malang  maka perlu ditempuh hal-

hal sebagai berikut: 

1 Bagi Pemerintah 

 Sempadan sungai yang di beberapa bagian sudah dalam kategori ekologik buruk 

maka perlu penegakan hukum secara jelas dan tegas untuk bisa memperbaiki 

RTH. Sedang untuk kategori ekologik moderat dan alami harus segera diperbaiki 

RTH nya untuk mencegah kualitas air dan udara Kota Malang. 

2. Masyarakat  

 Diharapkan pada masyarakat untuk tumbuhnya kesadaran secara pribadi dalam 

pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan RTH  sehingga tercipta lingkungan 

yang mempunyai daya dukung ekologis yang tinggi, karena kondisi Kota Malang 

saat ini sudah mengalami penurunan. Perlunya kesadaran masyarakat untuk 

menanam tanaman dalam bentuk pohon terutama masyarakat yang tinggal di 

sepanjang sungai di Kota Malang. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

http://www: Balai Pengelolaan DAS Brantas Departemen Kehutanan htm. Januari 2005. 

http://www: Kilas Balik Kegiatan Bapedal Jatim Tahun 2003 htm Januari 2005. 

Budiharjo, Eko. 2003. Kota dan Lingkungan Pendekatan Baru Masyarakat Berwawasan 

Ekologi. Jakarta: LP3ES. 

Bapedal Jatim. 2005. Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Sejuta Pohon di Propisi Jawa Timur. 

Surabaya. Lampiran surat edaran Gubernur Jawa Timur. 

Hamid, J dan K. Amaning. 1991. River Engineering. Dalam: River Project and Coversation. 

J. L. Gadner (wd). Jhon Wilwy & Soons. Chichester: 95-101. 

Instruksi Wali Kota Malang Nomer 2 tahun 2005 Tentang Gerakan Malang Ijo Royo-royo 

Menuju Malang Kota Bunga. 

Perda No.7 th.2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota malang th.2001-2011 

Malang.Pemkot Malang. 

http://www/
http://www/


  

| 543 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

Trihadiningrum, Y. 1998. Pengembangan Teknik Penentuan Kualitas Ekologik Badan Air, 

Lingkungan & Pembangunan 18 (2): 117-131 

Rifai, Syamsul Arief. 2007. Pemkot se- Indonesia Dilarang Obral IMB. Surabaya. Jawa Pos  

Sabtu 21 April 2007. 

Sugandy, A. (1999) Penataan Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Gramedia, 

Jakarta. 

Ibrahim dkk. 2002. Studi Awal Kualitas Ekologik Sungai Brantas di Kota Malang 

Berdasarkan Struktur Sungai Beberapa Parameter Kimia Air. Malang. Universitas 

Negeri Malang. Lembaga Penelitian 2002. 

Sumarmi. 2006. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau 

Pemukinan di Kota Malang. Malang, Disertasi program Pasca Sarjana Universitas 

Brawijaya. 

Sumarmi. 2007. Perilaku Masyarakat Dalam Pelestarian Jalur Hijau di Sempadan Sungai 

Brantas. Malang, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang 

Sumarmi.  2010. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang 

Terbuka Hijau (RTH) Permukiman Melalui Pendidikan. Malang. Pidato Guru Besar 

Universutas Negeri Malang. 

Sunarhadi dkk. 2001. Pengelolaan Sempadan Sungai Brantas di Kota Malang. Malang. 

Biosain Vol. 1. No. 3. Desember 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

| 544 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

PENENTUAN LOKASI PEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) SAMPAH, 

DALAM PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN 
 

Ode Sofyan Hardi, S.Pd., M.Si., M.Pd 

Universitas Negeri Jakarta 

 

 

INTISARI 

 Sampah dan lokasi TPA-nya menjadi permasalahan bagi Kota Jakarta dan 

Bekasi. Sampah jika ditinjau dari segi kesehatan akan membawa vektor dan 

menimbulkan penyakit bagi manusia, dari segi lingkungan akan menimbulkan 

pencemaran, dan akan menimbulkan nilai ekonomis dari sektor ekonomis. Lokasi 

TPA yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan akan banyak memberi 

dampak negatif pada lingkungan disekitarnya. Makalah ini mencoba mengulas dan 

mengcombain kriteria penentuan lokasi TPA Sampah yang layak yang diambil dari 

beberapa sumber, sehingga bisa meningkatkan nilai ekonomis sampah dan 

meminimasi dampak lingkungan. 
 

PENDAHULUAN 

 Sampah merupakan salah satu masalah perkotaan yang sangat urgent  untuk 

ditanggani karena menyangkut lingkungan hidup. Sampah merupakan sisa barang 

yang telah digunakan dan tidak dipakai lagi. Sampah dapat dikelompokkan menjadi 

sampah domestik dan non domestik. Berdasarkan resikonya, sampah dapat dibagi 2; 

yaitu sampah yang berbahaya dan tidak berbahaya. Berdasarkan sifatnya sampah 

dibagi menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah dapat menjadi malapetaka 

jika tidak diolah dan dibuang pada tempatnya. Namun sampah juga bernilai ekonomi, 

keberadaan sampah membuka lapangan pekerjaan dan usaha bagi pemulung dan para 

investor untuk industri daur ulang. 

 Jumlah sampah sangat signifikan dengan kenaikan jumlah penduduk. Setiap 

tahun jumlah sampah terus meningkat. Kebutuhan akan TPA (Tempat Pembuangan 

Akhir) sampahpun semakin meningkat. Ironisnya di Indonesia banyak TPA sampah 

yang bermasalah, karena tidak sesuai dengan kriteria penempatan lokasi TPA. 

Akibatnya  TPA sampah banyak yang ditutup masyarakat setempat dan tidak 

beroperasi lagi. Sebagai contoh TPA Kalangsari di Kecamatan Rengasdengklok 

Kabupaten Karawang. TPA ini ditutup karena dekat dengan permukiman penduduk. 

Contoh lainnya adalah TPA Bantargebang di Bekasi yang ditutup untuk sementara 

waktu oleh masyarakat karena dampaknya terhadap lingkungan dan kompensasi serta 
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sarana-prasarana TPA yang dijanjikan tidak dibangun. Keberadaan TPA sampah 

secara langsung ataupun tidak langsung akan memberikan multiplier effect di sektor 

ekonomi, lingkungan, dan sektor lainnya. Dengan perencanaan yang terpadu, 

dampak lingkungan yang negatif yang disebabkan keberadaan TPA dapat 

diminimasi. Usaha ini dimulai dari penentuan lokasi TPA yang ideal (sesuai dengan 

kriteria), penentuan metoda pengolahan sampah, pemisahan jenis sampah, dan 

sebagainya. Lokasi TPA yang terencana dengan baik dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang. Fenomena pembangunan dengan Community Based 

Development (CBD)  atau dengan partisipatory planning  pada kasus ini melibatkan 

pihak swasta dan masyarakat pada proses pembangunan dan pengawasan TPA.. TPA 

sampah yang sesuai dengan kriteria ideal selayaknya membuat studi AMDAL, 

sehingga pengurangan/ kenaikan kualitas lingkungan dapat terpantau. 

 Banyaknya lokasi TPA yang tidak sesuai dengan kriteria dan dekat dengan 

permukiman penduduk membuat TPA tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Hal ini disebabkan lahan yang tersedia untuk TPA tidak memenuhi syarat, faktor 

ekonomis, dan faktor kepentingan pihak tertentu. Makalah ini akan mencoba mencari 

jawaban untuk kriteria lokasi TPA yang ideal yang dapat meningkatkan nilai 

ekonomis sampah dan kualitas lingkungan di sekitarnya . Kriteria pemilihan lokasi 

TPA sampah di Indonesia telah diatur dalam Surat Keputusan Standar Nasional 

Indonesia (SK SNI) T-11-1991-03 yang tertuang dalam Keputusan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya No: 07/KPTS/CK/1999. Penetapan Lokasi TPA pada dasarnya 

juga untuk kepentingan masyarakat dalam upaya menangulangi sampah kota. 

Peningkatan jumlah penduduk, permukiman dan intensitas kegiatan kota, 

menyebabkan meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan dari rumah tangga 

maupun industri. Peningkatan volume sampah yang tidak diikuti dengan sarana TPA 

sampah memadai dan sesuai kriteria-kriteria yang ada akan dapat menimbulkan 

masalah lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat Kota. 

. 

PEMBAHASAN 

A. Kriteria  Lokasi  TPA  Sampah 

 Banyak kriteria yang menjadi acuan penentuan lokasi TPA Sampah, 

diantaranya SNI 03-3241-1994 oleh Badan Standarisasi Nasional mengenai “Tata 
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Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah”. Kriteria lainnya 

penulis adopt  dari berbagai referensi seperti yang tercantum pada daftar pustaka. 

Dengan mengcombain  krteria tersebut, maka faktor-faktor penentuan lokasi TPA 

sampah adalah sebagai berikut: 

1. Faktor fisik 

ð Geologi 

a. Tidak berada pada zona bahaya geologi  

b. Tidak berada pada zona sesar/ holocane fault 

ð Hidrogeologi:  

a. Muka air tanahnya tidak boleh < 3 meter 

b. Lapisan tanahnya harus kedap air, berupa tanah liat/ lempung dengan 

koefisien permiabilitas < 10 
–6

 cm/ detik 

c. Jarak terhadap sumber air minum > 100 meter dari hilir aliran air agar 

leachate (cairan hasil proses pembusukan sampah) tidak mencemari  

sumber air tersebut. 

ð Kemiringan < 20 % 

ð Jarak dengan lapangan terbang > 3.000 meter 

ð Tidak boleh pada daerah lindung/ cagar alam dengan periode ulang 25 tahun 

ð Produktivitas tanah rendah 

ð Iklim: curah hujan rendah 

ð Arah angin : tidak menuju ke arah permukiman 

ð Kriteria lokasi: bebas dari daerah banjir untuk mencegah hanyutan sampah 

dan tersebarnya leachate  ke tempat lain 

ð Kriteria Penggunaan tanah untuk masa depan 

Kriteria ini perlu diperhatikan, karena proses stabilisasi timbunan sampah 

sangat lama (>10 tahun). Di Jepang lokasi bekas TPA baru dapat digunakan 

bangunan setelah lebih dari 25 tahun. Sebelum TPA stabil, penggunaannya 

hanya dapat direncanakan sebagai taman, lapangan golf, dan penghijauan 

2. Faktor Sosial  dan Lingkungan 

ð Harus jauh dari permukiman penduduk 

ð Kepadatan penduduk rendah 

ð Status tanah milik pemerintah 



  

| 547 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

Hal ini untuk mencegah; 

ð Pencemaran udara oleh gas, debu dari timbunan sampah 

ð Pencemaran air tanah oleh leachate 

ð Kebisingan akibat lalu lintas kendaraan pengangkut sampah dan mesin-mesin 

alat berat yang bekerja di lokasi TPA 

ð Masalah penggunaan tanah kedepannya 

3. Faktor Teknis 

ð Lokasi yang tidak rawan macet  dan berada > 500 meter dari jalan umum 

ð Efisiensi transportasi, jangkauan pelayanan lokasi tidak terlalu jauh dari 

sumber sampah < 20 km. Bila lebih, pengumpulan mahal dan umumnya 

harus menggunakan transfer station.  

ð Aksesbilitas yang bagus 

ð Jaringan jalan 

ð Teknologi pengolahan yang akan digunakan 

4. Faktor Kebijakan pemerintah (sesuai dengan RUTR/ rencana BWK) 

 

B. Peningkatan Nilai Ekonomis Sampah dan Lingkungan di Sekitar TPA  

Keberadaan sampah tidak diinginkan bila dihubungkan dengan factor 

kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keindahan, sehingga harus dikelola agar 

tidak membahayakan lingkungan yang mengakibatkan kemunduran lingkungan 

(urban environment degradation) dan dapat membahayakan kehidupan manusia 

(Tchobanoglous, 1997:3). Menurut Kodoatie (2003:312) sampah adalah segala 

buangan akibat aktifitas manusia dan hewan, biasanya berupa padatan yang dianggap 

tidak berguna lagi. Menurut Azwar (1990:53), sampah dalam ilmu kesehatan 

lingkungan (refuse) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang 

dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang. 

Sampah yang dibuang akan menjadi beban bumi, yang artinya ada resiko-resiko yang 

akan ditimbulkannya (Hadi, 2000: 40). Dengan kata lain sampah adalah sisa-sisa 

bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah diambil bagian 

utamanya, atau karena pengolahan dan sudah tidak ada manfaatnya bila ditinjau dari 

segi sosial ekonomis tidak ada harganya, sedangkan dari segi lingkungan dapat 

menyebabkan pencemaran atau gangguan lingkungan. 
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Sampah tidak selalu identik dengan barang sisa yang tidak terpakai dan tidak 

bisa dimanfaatkan kembali. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, 

sampah bisa dimanfaatkan kembali sehingga meningkatkan nilai ekonomis dan 

menbuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya.  Sumber sampah berasal 

dari berbagai fasilitas dan aktifitas manusia yang dapat  ihubungkan dengan tata guna 

lahan dan peruntukkannya. Melalui pemahaman sumber sampah dapat  diketahui 

timbulan sampah yang dihasilkan. Jumlah timbulan sampah perlu diketahui untuk 

menentukan jumlah sampah yang akan dikelola, hal ini erat kaitannya dengan sistem 

pengumpulan dan pembuangan akhir sampah yang menyangkut jenis sarana dan 

jumlah peralatan yang dibutuhkan. Jenis sampah yang dihasilkan menurut sumber 

akan berbeda antara satu sumber dengan sumber lainnya. Menurut Tchobanoglous 

(1997:51-52) sumber sampah dibedakan atas 7 (tujuh) katagori, yaitu : (1) 

pemukiman, (2) kawasan komersial, (3) kawasan perkotaan, (4) kawasan industri, (5) 

ruang terbuka, (6) lokasi pengolahan dan (7) kawasan pertanian.   Multipplier effect 

lainnya tentu akan mengurangi dampak bagi lingkungan, seperti jumlah sampah yang 

berkurang. Dengan berbagai teknik dan metoda pengolahan sampah, sampah 

menghasilkan barang baru yang nilai ekonomisnya terkadang jauh lebih tinggi, 

contohnya kerajinan dari hasil daur ulang kertas. Secara umum pengelolaan sampah 

di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni: pengumpulan, 

pengangkutan dan pembuangan akhir/pengolahan. Kegiatan-kegiatan tersebut 

merupakan suatu sistem, sehingga masing-masing tahapan dapat disebut sebagai sub 

sistem. Kegiatan pewadahan sampai dengan pembuangan akhir sampah harus 

bersifat terpadu dengan melakukan pemilahan sejak di sumbernya. Untuk 

menempatkan sampah sebagai produk masyarakat akibat dari aktifitas kehidupan dan 

sudah tidak dimanfaatkan lagi, dibutuhkan ruang. Parameter yang mempengaruhi 

sistem pengelolaan sampah perkotaan adalah sebagai berikut : 

1. Kepadatan dan penyebaran penduduk. 

2. Karakteristik fisik lingkungan dan sosial ekonomi. 

3. Timbulan dan karakteristik sampah. 

4. Budaya, sikap dan perilaku masyarakat. 

5. Jarak dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA). 

6. Rencana tata ruang dan pengembangan kota. 
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7. Sarana pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhirsampah. 

8. Biaya yang tersedia. 

9. Peraturan Daerah setempat yang terkait. 

10. Sumber Daya Manusia yang tersedia. 

Agar nilai ekonomis sampah bisa ditingkatkan sekaligus bisa meminimasi 

dampak lingkungan  dan membuka lapangan pekerjaan, maka sudah selayaknya 

pembangunan TPA sampah dilengkapi dengan pembangunan KIS organik (Kawasan 

Industri Sampah). Di Indonesia ada beberapa contoh sebagai berikut: 

1. Pengelolaan sampah organik menjadi pupuk dan air bersih di Batam oleh Bobby 

Jayanto dengan mendirikan sebuah pabrik PT Riau Pupuk Bio dengan 

penggunaan teknologi dari Kanada. Dalam perhitungan kasar, dari 300-350 ton 

sampah organik Kota Batam oleh PT. Riau Pupuk Bio diolah menjadi 40  ton 

pupuk organik, 180 ton air bersih, serta sekitar 30 % atau 90 ton adalah sampah 

non organik. Pemulung diberdayakan dalam proses pemisahan sampah organik 

dan non organik setelah melalui proses pencucian sampah. Dengan begitu 

pemulung diberdayakan (dapat pekerjaan), lingkungan/ kesehatan pemulung 

meningkat, termasuk pendapatannya. Berdirinya industri ini memberi dampak 

simbiosis mutualisme  bagi pemerintahan Kota Batam. Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan terbantu dengan adanya solusi penangan sampah, dan PT. Riau 

Pupuk Bio membuat suplai bahan baku sampah. Sebagai bentuk simbiosis 

mutualisme , pihak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Batam membangun 

jembatan timbang di TPA  Telagapunggur, mempersiapkan Amdal, dan koperasi 

pemulung 

2. Pemanfaatan sampah rumah tangga menjadi bentuk yang berguna dengan 

mengembangkan metode pengomposan dengan cacing lumbricus rubellus oleh 

Yayasan bali Fokus. Tetapi usaha ini belum 100 % berhasil.  

Adanya KIS ini akan menyelesaikan beberapa dampak negatif dari 

keberadaan TPA. Namun pemerintahan harus mengantisipasi dampak KIS lainnya, 

yaitu mengenai limbah cair yang dihasilkan. Limbah ini harus diolah/ proses terlebih 

dahulu menjadi limbah yang tidak berbahaya sebelum dibuang ke alam.  Selain itu 

agar TPA dan KIS dapat meningkatkan sektor ekonomis dan lingkungan sekitarnya 

ada metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yang  mengupayakan 
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dapat mengajak masyarakat bersama-sama mengenal (self help survey)  

permasalahan „emas‟ yang dapat digali oleh mereka dan selanjutnya bersama-sama 

(partisipatory planning) merencanakan „emas‟ yang ada dilingkungan mereka. Lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Metoda Pendekatan untuk Peningkatan Nilai Ekonomis dan Lingkungan 

di Lokasi TPA Sampah  

 

C. Kondisi Existing TPA umumnya dan Kondisi Expected  

Kondisi umum TPA di Indonesia sangat menyedihkan. Kebanyakan dekat 

dengan permukiman penduduk, parahnya pada permukiman penduduk yang padat. 

Kebanyakan TPA dibangun dengan perencanaan yang tidak matang/ terpadu dan 

tidak memperhatikan kriteria penentuan lokasi TPA. Selain itu sarana dan prasarana 

TPA tidak dipenuhi sehingga merusak lingkungan disekitarnya. Contohnya TPA di 

Bantar Gebang, jalan menuju TPA melalui jalan permukiman penduduk. Seharusnya 

ada jalan khusus yang tidak melalui permukiman. Akibatnya jalan ke permukiman 

penduduk rusak berat karena jenis jalan tidak sesuai dengan kapasitasnya (dilalui 

oleh truk-truk sampah). Belum lagi masalah sumber air bersih penduduk yang 

tercemar air lindi/ leacheate,  masalah bau, dan vektor penyakit yang sampai pada 

permukiman penduduk. 

Kondisi yang diharapkan adalah lokasi TPA ideal, yaitu yang memenuhi 

kriteria. Selain itu ada penyekat antara lingkungan TPA dengan permukiman berupa 

pohon-pohon. Kondisi ideal ini dapat dilihat pada Rencana Implementasi Sistem 

Penanganan Sampah Terpadu di Kabupaten Karawang, Namun implementasinya 

Sumber: Recana 

Implementasi 

Sistem 

Penanganan 

Sampah Terpadu 

di Kabupaten 

Karawang, Buku 

Fakta dan 

Analisis, 2002 
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belum berjalan. Karena TPA percontohan ini belum seleai dibangun dan belum 

beroperasi. Lokasi TPA di sekat dengan pohon-pohon untuk mengurangi polusi. 

Berikut gambaran kondisi TPA sampah di Indonesia umumnya dengan kondisi yang 

diharapkan. 

 

Tabel 1 

Kondisi Existing dan Expected TPA Sampah di Indonesia 

No. Kondisi Existing Kondisi Expected 

1 Lokasi dekat dengan permukiman 

penduduk 

Lokasi jauh dari permukiman penduduk 

2 Lokasi TPA ysng tidak sesuai dengan 

kriteria lokasi ideal  

Lokasi TPA yang sesuai dengan kriteria 

ideal  

3 Metoda pengolahan open dumping 

sehingga dampak negatif yang 

diberikan pada lingkungan masih 

besar 

Metoda sanitary landfill  sehingga 

dampak negatif yang diberikan pada 

lingkungan bisa diminimasi  

4 Kawasan tidak terpadu, tidak 

dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana pendukung TPA dan 

lingkungan di sekitarnya 

Kawasan terpadu, dilengkapi dengan 

sarana dan prasarana pendukung TPA 

dan lingkungan di sekitarnya 

5 Tidak ada  penyekat (berupa pohon 

dan ruang hijau) antara kawasan TPA 

dengan permukiman di sekitarnya 

Terdapat penyekat antara perumahan 

dengan kawasan TPA sampah berupa 

pohon-pohon dan RTH 

6 Masyarakat kurang diberdayakan 

dalam penentuan, perencanaan, 

pembangunan, pelaksanaan, dan 

pengawasan TPA 

Pemberdayaan Masyarakat mulaii dari 

tahap rencana, pembangunan, 

pelaksanaan, dan pengawasan 

7 Kapasitas daya tampung dan masa 

pakai TPA tidak ditentukan 

Kapasitas daya tampung dan masa pakai 

TPA  ditentukan untuk mengetahui 

berapa lama waktu proses stabilisasi 

dan penggunaan tanah ke depan 

8 Tidak terdapat industri pengolahan 

sampah di sekitar TPA (KIS). 

Sampah dipisah, dijual, dan diolah 

diluar kawasan TPA  

Terdapat industri pengolahan sampah di 

sekitar TPA berupa Kawasan Industri 

Sampah Organik. KIS anorganik 

dialokasikan di kawasan khusus industri 

Sumber: Hasil Pengamatan dan Berbagai Sumber, 2008. 

 

D. Analisis Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah 

Dalam penentuan lokasi TPA sampah, banyak hal yang harus diperhatikan 

selain kriteria yang telah diuraikan diatas. Kajian mengenai dampak keberadaan TPA 

sampah seharusnya sudah dianalisis, diprediksi, dan ditanggapi sebelum 

pembangunan dan pelaksanannya dilaksanakan. Baik dampaknya bagi kondisi fisik 

alam, kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan disekitarnya.. Variabel mutlak yang 

harus ada dalam penentuan lokasi TPA adalah; faktor fisik dengan faktor sosial dan 
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lingkungan, namun faktor di lapangan sangat menentukan  sekali. Dalam penentuan 

lokasi sebaiknya pihak terkait diundang secara menyeluruh. Tidak ada masyarakat 

yang mau tinggal di lingkungan kumuh yang penuh dengan sampah dan vektor 

penyakit. Begitu suatu daerah ditetapkan sebagai lokasi TPA, protes dan keberatan 

dari berbagai pihak bermunculan. Permasalahan akan semakin komplek kalau tanah 

yang dialokasikan merupakan tanah milik masyarakat/ adat, sehingga akan ada “ganti 

untung”  tanah. Sebelum melakukan analisis, kriteria/ faktor-faktor penentuan lokasi 

TPA harus dipahami dan lokasi yang direkomendasikan idealnya harus sesuai 

dengan kriteria tersebut. Agar lokasi TPA dapat bermanfaat dan digunakan 

sebagaimana mestinya (berdaya guna dan berhasil guna) dan tidak mengganggu 

lingkungan sekitarnya, ada beberapa analisis yang dapat digunakan sesuai dengan 

tahapan penentuan lokasi TPA Sampah. 

Pertama-tama prediksi jumlah sampah harus diketahui untuk beberapa tahun 

kedepan dengan melihat kondisi eksisting dan masa yang lalu. Dengan mengetahui 

prediksi jumlah sampah, akan diketahui kebutuhan TPA dan daerah mana yang akan 

dilayani. Prediksi jumlah sampah dapat dilakukan dengan banyak model, diantaranya 

Analisis Eksponential Smoothing. Setelah mengetahui prediksi jumlah sampah, maka 

lakukan perhitungan aksesbilitas (untuk mengetahui daerah pelayanan/ jangkauan 

masing-masing TPA). Kemudian Analisis Lokasi TPA meliputi analisis Lokasi TPA 

(P-Median). Konsep ini dengan minimasi jarak dan biaya. Sebaiknya dikeluarkan 

beberapa alternatif lokasi TPA (tergantung input lokasi yang direkomendasikan) ; 

Analisis Kesesuaian Lahan (untuk menilai kesesuaian masing-masing lahan yang 

memenuhi kriteria lokasi TPA). Selanjutnya kaji analisis Kebijakan Pemerintah 

(harus sesuai dengan RUTR atau rencana BWK). Terakhir kolaborasi semua analisis 

dengan skoring. Daerah yang skoringnya paling tinggi merupakan  lokasi TPA 

terpilih terbaik.  

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Di Indonesia TPA Sampah masih banyak yang belum memenuhi kriteria, 

umumnya dekat dengan permukiman penduduk, sehingga banyak menimbulkan 

dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya 
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 Lokasi yang tidak memenuhi kriteria disebabkan oleh faktor ketersediaan tanah, 

kebijakan pemerintah, dan kepentingan pihak tertentu. 

  

B. Rekomendasi 

 Dalam penentuan lokasi TPA Sampah yang ideal, seharusnya kriteria dan faktor-

faktor pemilihan lokasinya harus dipenuhi. TPA Sampah yang dibangun 

secara terpadu akan lebih optimal penggunaannya dan dapat meningkatkan nilai 

ekonomis serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.  

 Dalam penentuan dan pembangunan TPA seharusnya masyarakat juga dilibatkan 

secara aktif.   

 TPA terpadu sebaiknya dilengkapi dengan KIS (Kawasan Industri Sampah) 

untuk pengolahan  sampah organik. Sampah anorganik dialokasikan 

pengolahannya di kawasan khusus industri yang telah ditetapkan pemerintah. 

 Pelibatan masyarakat  dalam perencanaan dan alokasi TPA, pengawasan dan 

operasional, sedangkan pihak swasta dilibatkan pada pembangunan TPA. 

 TPA jangan sampai melebihi kapasitas daya tampung dan masa tampung karena 

akan mempengaruhi proses stabilisasi tanah 

 Keberadaan TPA dapat meningkatan nilai ekonomis sampah dengan 

pembangunan KIS (bisa menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan usaha); 

peningkatan nilai lingkungan dengan metoda pengolahan sampah yang tepat, 

berdaya guna dan berhasil guna. Dengan sampah terurai yang bisa memproduksi 

air bersih dan pupuk organik.  
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PAGERWOJO KABUPATEN TULUNGAGUNG JAWA TIMUR 
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Universitas Negeri Malang 

 

 

INTISARI 

Tanah longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan menuruni 

lereng akibat pengaruh gaya gravitasi. Topografi wilayah Kabupaten Tulungagung 

khususnya di kecamatan Pagerwojo memiliki karakter yang dapat memicu terjadinya 

longsor lahan. Bencana tanah longsor yang terjadi di wilayah itu selalu menimbulkan 

kerugian materi maupun korban jiwa. Banyaknya kerugian yang dialami akibat 

longsor terjadi karena penduduk tidak mengetahui daerah mana yang berpotensi 

mengalami tanah longsor. Selain itu, wilayah Kecamatan Pagerwojo secara 

hidrologis merupakan bagian dari  sungai Brantas sehingga apabila wilayah ini rusak 

atau mengalami degradasi lingkungan maka daerah hilirnya juga akan mengalami 

bencana seperti: banjir, sedimentasi, pendangkalan waduk-waduk dan kerugian 

lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuat peta bentuk lahan dan peta distribusi 

longsor, mengidentifikasi tipe, membuat peta agihan  tingkat kerawanan longsor, 

menganalisis pengaruh bentuk lahan terhadap kejadian longsor untuk pedoman 

arahan penggunaan lahan di Kecamatan Pagerwojo.  

Penelitian ini merupakan penelitian survey. Data dalam penelitian ini tekstur 

tanah, permeabilitas, indeks plastisitas, struktur batuan, tingkat pelapukan, kerapatan 

kekar dan kedalaman pelapukan, keterdapatan mata air/ rembesan, kemiringan 

lereng. Pengambilan data dengan teknik purposive sampling, dengan sampel bentuk 

lahan yang diperoleh dari interpretasi 3D peta kontur, geologi, dan kerja lapangan 

pada bentuk lahan yang sama diambil satu sampel. Tipe dan pengaruh bentuk lahan 

terhadap tanah longsor diperoleh dengan analisis deskriptif. Penentuan tingkat 

kerawanan tanah longsor ditetapkan berdasarkan hasil pengharkatan (scoring) 

terhadap parameter-parameter tanah longsor pada tiap-tiap satuan bentuk lahan. 

Hasil penelitian menunjukkan daerah penelitian memiliki 6 bentuk lahan 

dengan 4 tipe tanah longsor yang berkembang, yaitu jatuhan, robohan, aliran dan 

longsoran. Daerah penelitian dengan luas 88,22 Km
2
 memiliki 3 kelas kerawanan 

tanah longsor, yaitu rendah, menengah dan tinggi. Kelas kerawanan tinggi memiliki 

persentase 51,58 %  dari seluruh luas daerah penelitian yang terdapat pada bentuk 

lahan lereng atas pegunungan dan lereng tengah pegunungan struktural berbatuan 

andesit basal, tingkat menengah dengan 47,22 % dari luas daerah penelitian terdapat 

pada bentuk lahan perbukitan denudasional serta lereng kaki pegunungan berbatuan 

andesit basal. Tingkat kerawanan rendah dengan persentase 1,2 %  dari luas daerah 

penelitian terdapat pada bentuk lahan dataran aluvial. Tingkat kerawanan yang 

berbeda pada tiap bentuk lahan tersebut menunjukkan bahwa bentuk lahan suatu 

wilayah mempengaruhi tingkat kerawanan tanah longsor yang dimiliki daerah 

tersebut. 

 

Kata Kunci: Tanah Longsor, Bentuk Lahan, Kecamatan Pagerwojo 
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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan suatu negara yang mendapat sebutan dengan “negara 

seribu bencana”, karena Indonesia memiliki banyak wilayah yang rawan terhadap 

bencana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi geografis, geologis 

dan kondisi iklim. Kondisi Indonesia yang dilalui oleh busur gunung api 

menyebabkan wilayah Indonesia mempunyai banyak gunung api, baik yang masih 

aktif maupun nonaktif, wilayahnya memiliki topografi pegunungan dengan 

kemiringan lereng yang curam. Selain itu,  karena terletak di antara tiga lempeng, 

yakni Australia, Eurasia, dan Pasifik wilayah ini sering mengalami gempa bumi 

tektonik. Tidak hanya itu, dengan tipe iklim yang dimiliki, Indonesia memiliki curah 

hujan yang relatif tinggi sehingga bencana alam dapat sering terjadi. Salah satu 

bencana alam yang rawan terjadi adalah tanah longsor. 

Tanah longsor (landslide) merupakan proses perpindahan atau pergerakan 

tanah dengan arah miring atau vertikal dari kedudukan semula sebagai akibat gaya 

berat. Tanah longsor dapat terjadi jika intensitas curah hujan tinggi, kondisi lereng 

yang miring hingga terjal, pelapukan tebal, batuan dan struktur geologi bervariasi 

dan penggunaan lahan yang kurang sesuai dengan karakteristik lahannya (Sutikno, 

dalam Rahman 2010). Tanah longsor umumnya terjadi pada musim penghujan, 

sehingga dampak yang ditimbulkan tidak hanya terjadi di wilayah setempat (on site), 

namun juga di sebelah hilirnya (off site). Dampak  longsor tersebut berupa hasil 

sedimen yang jumlahnya cukup besar untuk suatu kejadian hujan tertentu (Agus, 

dkk., 2004). 

Pada prinsipnya, tanah longsor terjadi karena terganggunya keseimbangan 

lereng akibat adanya pengaruh gaya-gaya yang berasal dari dalam lereng dan gaya-

gaya yang berasal dari luar lereng (Karnawati dalam Prijono., 2009). Gaya dari luar 

lereng dipengaruhi oleh kemiringan lereng, pengaruh air, dan perubahan tata guna 

lahan, sedangkan gaya dari dalam lereng dipengaruhi oleh sifat fisik tanahnya 

(Dwikornita, dkk., 2008). Kemiringan lereng merupakan sudut yang dibentuk antara 

bidang datar tanah dengan bidang horizontal yang dinyatakan dalam persen atau 

derajat, di mana semakin besar kemiringannya akan memudahkan untuk terjadinya 

longsor. Sifat fisik yang berperan dalam longsor meliputi tekstur, permeabilitas, dan 
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indeks plastisitas tanah, di mana sifat itu dipengaruhi dari batuan induk tanah itu 

sendiri. 

Hampir sebagian tanah di daerah tropis mudah longsor karena tingkat 

pelapukan batuannya yang sangat tinggi serta komposisi tanah yang didominasi oleh 

material lepas dan berlapis. Pergerakan tanah dan batuan terjadi di atas bidang 

gelincir tanah yang terbentuk akibat aktivitas penjenuhan air yang terakumulasi dan 

bergerak lateral di atas permukaan perlapisan tanah atau batuan yang sulit tertembus 

oleh air yang dinamakan lapisan kedap air (Prijono, 2009). Selain itu tanah longsor 

juga dapat terjadi karena pola pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan tidak 

mengikuti kaidah kelestarian lingkungan, seperti gundulnya hutan akibat deforestasi, 

konversi hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman di lahan berkemiringan 

lereng yang terjal (Jefri., dkk., 2009). Kerusakan yang ditimbulkan oleh tanah 

longsor tidak hanya kerusakan secara langsung seperti rusaknya fasilitas umum, 

lahan pertanian, ataupun adanya korban manusia, akan tetapi juga kerusakan secara 

tidak langsung yang berupa terganggunya kegiatan pembangunan dan aktivitas 

ekonomi (Hardiyatmo, 2006). 

Potensi tanah longsor di Indonesia cukup besar, sebab kondisi dan proses 

geologi seperti proses pengangkatan, patahan, gempa bumi, dan aktivitas vulkanis 

masih terus berlangsung. Curah hujan yang tinggi dan keadaan sebagian besar 

lapisan tanah di Indonesia didominasi oleh lapisan sedimen Kuarter yang belum 

terkonsolidasi dengan baik dapat memicu terjadinya tanah longsor (Wahyunto, dkk., 

2003). Oleh karena itu setiap wilayah hendaknya memiliki peta rawan tanah longsor 

supaya dapat mengetahui daerah yang rawan terjadi tanah longsor sebagai salah satu 

tindakan mitigasi, sehingga kerugian yang ditimbulkan tanah longsor dapat 

diminimalkan. 

Kecamatan Pagerwojo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten 

Tulungagung yang rawan terjadi tanah longsor. Wilayah ini berupa daerah 

pegunungan yakni berada di lereng Gunung Wilis. Pada musim penghujan, sebagian 

besar wilayah ini menghadapi ancaman tanah longsor karena tingginya curah hujan 

(Tempo Interaktif, 2010). Salah satu kejadian tanah longsor terjadi pada 2 Maret 

2010 di Desa Pagerwojo, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung walaupun 

tidak menelan korban jiwa.  
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Namun, empat rumah rusak akibat tertimbun oleh material longsoran 

(Kompas, 2010). Bencana tanah longsor tidak hanya mengancam satu desa, tetapi 

juga di beberapa desa. Hal ini disebabkan karakteristik tanahnya yang memiliki 

drainase buruk, sehingga massa tanah menjadi mudah mengalami keadaan jenuh air. 

Selain itu, tanah longsor juga dapat sering terjadi karena penggunaan lahan yang 

tidak sesuai serta lokasinya yang berada di daerah perbukitan. Dengan posisi 

wilayahnya yang berada di perbukitan tersebut, kemiringan lereng dan jenis tanah 

merupakan faktor penyebab terjadinya bencana longsor serta dipicu oleh banyaknya 

curah hujan yang turun (Badan Geologi, 2010). Selain itu, rendahnya pengetahuan 

masyarakat menyebabkan penggunaan lahan tidak sesuai, sehingga Kecamatan 

Pagerwojo mudah terjadi tanah longsor, di antaranya  masyarakat menebang pohon 

di kawasan yang memiliki tingkat kemiringan yang tinggi dan rawan longsor untuk 

membuat bangunan rumah maupun pertanian (BLH, 2010). Besarnya kerugian yang 

dialami Kecamatan Pagerwojo akibat terjadinya tanah longsor tersebut selain 

disebabkan karakteristik fisik yang milikinya juga karena belum adanya informasi 

mengenai karakteristik daerah yang berpotensi untuk terjadinya tanah longsor. 

Posisi Kecamatan Pagerwojo yang berada di lereng Gunung Wilis 

menyebabkan wilayah ini memiliki kemiringan lereng yang curam dengan tanah 

gembur di atasnya. Selain itu morfologi pegunungan yang dimilikinya menyebabkan 

wilayah ini memiliki curah hujan yang relatif lebih tinggi daripada kecamatan yang 

lainnya. Menurut Sutikno (1994, dalam Rahman, 2010), tanah longsor dapat terjadi 

pada daerah yang memiliki karakteristik tersebut. Pemetaan daerah rawan terhadap 

tanah longsor merupakan langkah awal dalam pengurangan risiko bencana yang 

mutlak untuk dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan 

daerah rawan bencana longsor. 

 

PEMBAHASAN 

A. Bentuk Lahan 

Bentuk lahan merupakan setiap unsur bentang lahan yang dicirikan oleh 

kenampakan permukaan yang  jelas, struktur internal atau kedua-duanya menjadi 

pembeda yang mencolok dalam menggambarkan fisiografi suatu daerah. Dalam 
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menentukan bentuk lahan terdapat 4 aspek geomorfologi yang perlu diterapkan, 

yakni morfologi, morfogenesis, morfokronologi dan morfoaransement. 

Aspek morfologi diperoleh dengan menginterpretasi kenampakan fisik yang 

dimodelkan dalam bentuk 3D sebagai DEM (Digital Elevation Model) dengan 

menggunakan software Arc View 3.3. Melalui interpretasi yang telah dilakukan, 

secara morfologi daerah penelitian memiliki bentuk lahan perbukitan, pegunungan 

dan dataran. Adapun dari aspek morfogenesis pada dasarnya bentuk lahan di daerah 

ini terbentuk akibat aktivitas gunung api, denudasi, fluvial dan proses struktural 

dengan terdapatnya sesar yang terlihat dalam peta geologi.  Mengenai aspek 

morfoaransemen merupakan asosiasi bentuk lahan terhadap lingkungannya. 

Berdasarkan analisis ketiga aspek tersebut daerah penelitian mempunyai 6 

satuan bentuk lahan, yakni lereng atas pegunungan berbatuan andesit basal dengan 

susunan batuan perselingan breksi gunung api, lava, tuff, breksi tuf dan lahar. Puncak 

perbukitan denudasional berbatuan andesit basal dengan stratigrafi perselingan breksi 

gunung api, lava, tuff, bersisipan batu pasir, lanau dan lempung. Lereng perbukitan 

denudasional berbatuan andesit basal dengan stratigrafi perselingan breksi gunung 

api, lava, tuff, bersisipan batu pasir, lanau dan lempung. Lereng tengah pegunungan 

struktural berbatuan andesit basal dengan susunan batuan perselingan dari breksi 

gunung api, lava, tuff, breksi tuf, dan lahar. Lereng kaki pegunungan berbatuan 

andesit basal dengan batuan penyusun terdiri dari perselingan batuan breksi gunung 

api, lava, tuff, breksi tuf dan lahar, dan dataran alluvial. Masing-masing bentuk lahan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: bentuk lahan lereng atas pegunungan 

berbatuan andesit basal memiliki luas 3035,954 Ha, yang mencakup sebagian Desa 

Sidomulyo, Kradinan, Gondanggunung dan Gambiran. Bentuk lahan puncak 

perbukitan denudasional berbatuan breksi gunung api terdapat di Desa Sidomulyo, 

Kradinan, Samar, Mulyosari, Wonorejo dan Kedungcangkring dengan luas 

keseluruhan 1347,69 Ha. Bentuk lahan lereng perbukitan denudasional berbatuan 

andesit basal terdapat di Desa Sidomulyo, Kradinan, Pagerwojo, Samar, Mulyosari, 

Wonorejo dan Kedungcangkring dengan luas total 2448,813 Ha. Bentuk lahan lereng 

tengah pegunungan struktural berbatuan andesit basal memiliki luas 2609,094 Ha 

yang terdapat di Desa Gondang gunung, Gambiran, Pagerwojo, Samar, Penjor, 

Mulyosari dan Segawe. Bentuk lahan lereng kaki pegunungan berbatuan andesit 
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basal memiliki luas 2609,094 Ha yang terdapat di Desa Gondang gunung, Gambiran, 

Pagerwojo, Samar, Penjor, Mulyosari dan Segawe. Bentuk lahan lereng kaki 

pegunungan berbatuan andesit basal memiliki luas 1370,668 Ha dan terdapat di Desa 

Mulyosari, Wonorejo dan Kedungcangkring. Sedangkan bentuk lahan dataran aluvial 

memiliki luas wilayah tersempit yaitu 130,595 Ha yang hanya terdapat di sebagian 

kecil Desa Kedungcangkring. 

 

Gambar 5.1 Peta Bentuk Lahan Kecamatan Pagerwojo 

 

B. Distribusi Tanah Longsor 

Persebaran terjadinya tanah longsor di Kecamatan Pagerwojo diperoleh 

melalui observasi lapangan dan menggunakan alat bantu GPS dalam penentuan titik 

lokasi terjadinya tanah longsor. Adapun hasil penemuan titik lokasi tanah longsor 

yang telah diperoleh adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5.1. Distribusi tanah longsor di Kecamatan Pagerwojo 

Desa  Titik Longsor 

Wonorejo 

Segawe 

Samar 

Penjor 

Gambiran 

Pagerwojo 

Gondang Gunung 

Kradinan 

Sidomulyo 

1 

1 

3 

5 

9 

1 

2 

4 

4 

Jumlah 30 

Sumber:  Hasil Pengamatan Lapangan 

 

Berdasarkan tabel 5.1 di atas titik longsor banyak ditemui di Desa Gambiran 

yakni sebanyak 9 lokasi, diikuti oleh Desa Penjor, Kradinan dan Sidomulyo dengan 

masing-masing lokasi longsor sebanyak 5 dan 4 lokasi. Adapun lokasi tanah longsor 

terendah terdapat di Desa Pagerwojo, Segawe dan Wonorejo yakni hanya ditemui 1 

titk longsor. Dengan diperolehnya data lokasi longsor tersebut, maka dibuat peta 

distribusi tanah longsor. Peta distribusi tanah longsor dapat dilihat pada gambar 5.2 

 

Gambar 5.2 Peta Distribusi Tanah Longsor di Kecamatan Pagerwojo 
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C. Tipe Tanah Longsor 

Tanah longsor menurut Cruden dan Varnes berdasarkan karakteristik gerakan 

massa pembentuk lerengnya terdapat 5 tipe tanah longsor. Mengacu pada kelima tipe 

tanah longsor tersebut, hasil pengamatan tanah longsor di lapangan dapat diketahui 

tipe tanah longsor yang terjadi sebagai berikut. 

 

Tabel 5.2. Tipe Mekanisme Gerakan Tanah Longsor di daerah penelitian 

Bentuk Lahan Mekanisme gerakan tanah longsor 

Jatuhan Robohan Aliran Longsoran Komplek 

 

Lereng pegunungan 

berbatuan andesit 

basal 

 

√  √ √  

Puncak perbukitan 

denudasional 

berbatuan andesit 

basal 

 

  √ √  

Lereng perbukitan 

denudasional 

berbatuan andesit 

basal 

 

√ √  √  

Lereng tengah 

pegunungan 

struktural berbatuan 

andesit basal 

 

√  √ √  

Lereng kaki 

pegunungan 

berbatuan andesit 

basal 

 

  √   

Dataran Aluvial 

 

  √   

Sumber: Kerja Lapangan 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat diketahui bahwa tipe mekanisme gerakan tanah 

longsor di daerah penelitian adalah tipe jatuhan, tipe robohan, tipe aliran, dan tipe 

longsoran sedangkan tipe komplek tidak terdapat di daerah penelitian. Tipe gerakan 
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tanah yang paling banyak adalah tipe longsoran yaitu terdapat di 5 bentuk lahan. 

Adapun tipe gerakan tanah yang paling sedikit dijumpai adalah tipe robohan yang 

hanya terdapat pada satu bentuk lahan yaitu pada bentuk lahan lereng perbukitan 

denudasional berbatuan andesit basal. 

 

D. Kerawanan Tanah Longsor 

Berdasarkan hasil analisis laboratorium dari sampel tanah yang telah diambil 

pada masing-masing bentuk lahan, daerah penelitian memiliki 2 kelas tekstur tanah 

yaitu tekstur lempung berliat dan liat. Kedua tekstur tersebut menggambarkan bahwa 

tanah dominan disusun oleh pori mikro, sehingga memiliki permukaan yang luas 

dalam bersentuhan dengan air dan udara di mana ini menyebabkan besarnya daya 

tampung tanah terhadap air. Kandungan liat yang besar menyebabkan tanah ini tidak 

memiliki struktur, sehingga daya tarik menarik antar partikelnya kuat. Hal ini 

menyebabkan tanah memiliki kelenturan yang tinggi dan akan lembek saat jenuh air 

serta retak-retak saat kering. Kerapatan pori-pori akan berpengaruh pada tingkat 

permeabilitas yang dimiliki suatu tanah dengan tektur tanah yang halus yaitu 

lempung berliat hingga liat maka tingkat permeabilitas akan sangat lambat, namun 

ini tidak ditemui pada semua tanah di daerah penelitian. Terdapat tiga sampel tanah 

di daerah penelitian yang memiliki tekstur lempung berliat hingga liat namun tingkat 

permeabilitas yang dimilikinya cukup cepat, hal ini disebabkan karena pengaruh akar 

tanaman yang ada di lokasi tersebut. 

Parameter yang terkandung pada karakteristik lahan, memiliki peran dalam 

menentukan tingkat kerawanan terjadinya tanah longsor. Tekstur, permeabilitas, dan 

indeks plastisitas merupakan sifat fisik tanah yang berpengaruh pada kestabilan 

lereng melalui kemampuannya dalam menampung dan manahan air. Struktur 

perlapisan, tingkat pelapukan, dan kedalaman pelapukan batuan akan berpengaruh 

pada stabilitas lereng dan sudut geser dalam tanah, sehingga semakin buruk kriteria 

parameter yang dimiliki maka akan semakin rawan untuk terjadi longsor. Terdapat 

mata air atau rembesan di suatu area menandakan terdapatnya kekar ataupun sesar 

pada batuannya. Semakin rapat kekar yang dimiliki, maka proses pelapukan akan 

semakin memperlemah stabilitas batuan yang dimilikinya. Kemiringan lereng 

merupakan parameter paling berperan dalam terjadinya longsor, di mana semakin 
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curam suatu lereng maka akan semakin besar kemungkinan bergeraknya massa tanah 

ataupun batuan. Adapun pemotongan lereng dan penggunaan lahan merupakan 

parameter pemicu longsor akibat aktivitas manusia, di mana dengan pemotongan 

lereng secara langsung akan mengubah bentuk lereng itu. Perubahan bentuk lereng 

ini akan berpengaruh pula pada stabilitas batuan pembentuknya sedangkan 

penggunaan lahan akan mempengaruhi kondisi fisik tanah akibat aktivitas akar dari 

tanaman itu sendiri. Adapun karakteristik lahan daerah penelitian mengenai 

parameter tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.  

Tingkat kerawanan menggambarkan kemungkinan terjadinya tanah longsor 

sangat berkaitan dengan karakteristik fisik suatu wilayah. Penilaian tingkat rawan 

tanah longsor ini menggunakan satuan bentuk lahan sebagai unit analisisnya. Pada 

tiap parameter diharkatkan dari yang terendah sampai tertinggi, semakin tinggi 

harkatnya maka semakin berpengaruh terhadap terjadinya tanah longsor. Nilai dari 

masing-masing parameter yang telah diharkatkan tersebut dijumlahkan untuk setiap 

bentuk lahan dan dari jumlah total harkat tersebut ditentukan tingkat rawan bahaya 

tanah longsornya. Penentuan kelas kerawanan tanah longsor mengacu pada 

klasifikasi kerawanan berdasarkan Badan Geologi KESDM dengan interval kelas 

ditentukan berdasar hasil analisis data. Berdasar dari hasil klasifikasi tingkat rawan 

tanah longsor tersebut maka dibuatlah peta daerah rawan tanah longsor. 

Kerawanan dengan tingkat rendah terdapat pada bentuk lahan dataran aluvial, 

hal ini karena bentuk lahan ini memiliki harkat yang kecil dari setiap parameternya. 

Parameter tekstur dan indeks plastisitas besar namun karena lokasinya yang berada 

pada lereng yang datar maka tidak mungkin terjadi pergerakan massa tanah ataupun 

batuannya. Tingkat kerawanan ini memiliki luas yang paling sempit 130,595 Ha dan 

terdapat sebagian di Desa Kedungcangkring. Kerawanan tingkat menengah terdapat 

pada jumlah harkat antara 20-29 point meliputi bentuk lahan puncak perbukitan 

denudasional berbatuan andesit basal, lereng perbukitan denudasional berbatuan 

andesit basal, lereng kaki pegunungan berbatuan andesit basal. Pada bentuk lahan 

tersebut termasuk memiliki beberapa parameter dengan harkat kecil, sehingga diplot 

kan dalam interval kerawan tergolong dalam kelas menengah. Wilayah ini terdapat di 

Desa Sidomulyo, Kradinan, Samar, Wonorejo, Kedungcagkring, Mulyosari dan 

Penjor dengan luas total 5167,171 Ha. Adapun kerawanan tingkat tinggi pada bentuk 
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lahan lereng atas pegunungan dan lereng tengah pegunungan struktural berbatuan 

andesit basal yang meliputi Desa Sidomulyo, Kradinan, Gondanggunung, Gambiran, 

Penjor, Pagerwojo, Segawe, sebagian Desa Samar dan Mulyosari dengan luas 

5645,048 Ha, ini memiliki karakteristik lahan yang jelek, hal ini terlihat dari 

tingginya harkat pada tiap parameternya. 

 

Gambar 5.3 Peta Kerawanan Tanah Longsor di Kecamatan Pagerwojo 

 

Adapun sebaran tingkat terjadinya tanah longsor pada tiap bentuk lahan 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.3. Sebaran tingkat kerawanan tanah longsor di daerah penelitian 

Kriteria Rawan Bentuk Lahan 

Rendah Dataran Aluvial 

Menengah Puncak perbukitan denudasional berbatuan andesit basal 

Lereng perbukitan denudasional berbatuan andesit basal 

Lereng kaki pegunungan berbatuan andesit basal 

Tinggi Lereng atas pegunungan berbatuan andesit basal 

Lereng tengah pegunungan struktural berbatuan andesit basal 

Sumber: Hasil Analisis Data 



  

| 566 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

Tabel 5.4. Sebaran titik tanah longsor pada bentuk lahan di daerah penelitian 

Bentuk Lahan Titik Longsor 

Lereng atas pegunungan berbatuan andesit basal 

Puncak perbukitan denudasional berbatuan andesit basal 

Lereng perbukitan denudasional berbatuan andesit basal 

Lereng tengah pegunungan struktural berbatuan andesit basal 

Lereng kaki pegunungan berbatuan andesit basal 

Dataran Aluvial 

4 

- 

3 

11 

- 

- 

Jumlah  

Sumber: Kerja Lapangan 

Gambar 5.5 Peta Sebaran Tanah Longsor di Kecamatan Pagerwojo 
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Gambar 5.6 Lokasi longsor dengan kerawanan sedang 

 

 

Gambar 5.7 Lokasi dengan kerawanan tanah longsor tinggi 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

1. Daerah penelitian mempunyai 6 satuan bentuk lahan, yakni lereng atas 

pegunungan berbatuan andesit basal, puncak perbukitan denudasional berbatuan 

andesit basal, lereng perbukitan denudasional berbatuan andesit basal, lereng 

tengah pegunungan struktural berbatuan andesit basal, lereng kaki pegunungan 

berbatuan andesit basal dan dataran alluvial. 

2. Titik longsor di lokasi penelitian terdapat di Desa Gambiran yakni sebanyak 9 

lokasi Sedangkan lokasi longsor terendah terdapat di Desa Pagerwojo, Segawe 

dan Wonorejo yakni hanya ditemui 1 titk longsor. 
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3. Tipe gerakan tanah longsor di lokasi penelitian terdiri atas tipe jatuhan, tipe 

robohan, tipe aliran, dan tipe longsoran di mana tipe longsoran merupakan tipe 

gerakan tanah yang paling banyak sedangkan tipe robohan merupakan tipe 

paling sedikit terjadi. 

4. Tingkat kerawanan longsor di lokasi penelitian terdiri atas tingkat kerawanan 

rendah seluas 130,595 Ha, kerawanan sedang  dengan luas 5167,171 Ha dan 

kerawanan tinggi  memiliki area paling luas yakni 5645,048 Ha dengan tipe 

longsoran yang berbeda-beda pada setiap bentuk lahan. 

5. Bentuk lahan berpengaruh terhadap terjadinya longsor di mana bentuk lahan 

yang paling dominan mengalami longsor adalah bentuk pegunungan akibat 

proses struktural dengan batuan andesit basal sebagai batuan dasarnya diikuti 

oleh perbukitan akibat proses denudasi pada batuan penyusun yang sama. 

 

B. Saran 

Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat penulis 

berikan sebagai berikut:  

1. Pemerintah sebaiknya menerapkan sistem penggunaan lahan yang sesuai dengan 

karakteristik lahan untuk mengurangi tingkat bahaya longsor. 

2. Masyarakat sebaiknya tidak mendirikan bangunan di lokasi yang berdekatan 

dengan tepi lereng untuk mewaspadai dan menghindari resiko terjadinya 

longsor. 

3. Pemerintah dan masyarakat sebaiknya bekerja sama untuk melakukan upaya 

pencegahan terhadap bahaya longsor dengan melakukan  penanaman pohon 

yang memiliki sistem perakaran yang kuat, sehingga kondisi lahan dapat lebih 

stabil. 
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KAJIAN POTENSI AIR TANAH BEBAS UNTUK KEBUTUHAN AIR 

DOMESTIK DI DKI JAKARTA 
 

Muzani. Dipl.-geo. M.Si 

Jurusan Pendidikan Geografi 

Universitas Negeri Jakarta 

 

 

INTISARI 

Kebutuhan airtanah sehari-harinya meningkat seiring bertambahnya jumlah 

penduduk DKI. Volume cadangan airtanah terus berkurang dari waktu ke waktu 

karena ketidakseimbangan antara pengambilan oleh masyarakat melalui sumur 

pantek dan sumur bor dengan laju infiltrasi air ke dalam tanah. 

TDS dan kekeruhan yang melebihi ambang batas berada di sekitar Duren 

Sawit, Tanah Abang dan Kramatjati. Kalsium Karbonat yang melebihi ambang batas 

berada di sekitar Penjaringan dan Duren Sawit. Mangensium yang melebihi ambang 

batas berada di Pancoran, Tebet, Duren Sawit, Sawah Besar, Penjaringan dan Tanah 

Abang. Nitrit yang melebihi ambang batas berada di pinggiran Jakarta, terutama di 

bagian Timur Jakarta. Sulfat yang melebihi ambang batas berada di Kalideres, 

Penjaringan, Pancoran, Duren Sawit dan Cakung. Kadar sulfida yang melebihi 

ambang batas berada di Kecamatan Kelapa Gading, Pademangan dan Cakung.  

Kandungan Fe yang melebihi ambang batas berada hampir seluruh wilayah DKI 

Jakarta kecuali Cilincing, Priok, Tebet, Pancoran, Duren Sawit dan Pasar Rebo. 

Mangan yang melebihi ambang batas berada di Halim Perdana Kusuma, Utan Kayu 

Utara, Tangki, dan Kapuk. Kandungan Khlorida pada airtanah umumnya belum 

melampaui baku mutu, namun di wilayah Jakarta Utara ada beberapa titik yang 

konsentrasi Khlorida yang perlu mendapat perhatian berada di Ujung Menteng, 

Pondok Kelapa, Rawaterate, Cakung Barat, dan Utan Kayu. Bahan Kimia Organik, 

Coliform dan Fecal Coli yang melebihi ambang batas berada hampir seluruh wilayah 

di Jakarta.  

Total penggunaan airtanah  yang digunakan oleh masyarakat Jakarta dengan 

sumur pantek dan volume airtanah yang dapat dilepas dapat diindikasikan terjadinya 

defisit airtanah. Jika dibandingkan antara laju infiltrasi selama setahun dengan total 

penggunaan air tanah, maka terjadi defisit airtanah. Hal ini menyebabkan terjadinya 

kekosongan air pada pori-pori tanah yang diikuti muka airtanah (water table) 

sehingga terjadi penurunan muka tanah (subsident) secara umum di DKI Jakarta. 

 

Kata Kunci: Air Tanah, Penggunaan Air Tanah, Kualitas Air Tanah. 
 

PENDAHULUAN 

Penggunaan air tanah secara berlebihan di perkotaan telah menjadi 

permasalahan akan ketersediaan air, kerusakan tanah, kerusakan lingkungan dan 

pencemaran (Sudarmadji, 1991). Sebelumnya Sugeng Martopo (1984) 

mengemukakan bahwa bila ditinjau dari sudut penggunaan potensi air tanah di 
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daerah perkotaan karena akibat laju pertumbuhan akan terjadi masalah air baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Permasalahan air tanah dapat ditinjau dari segi 

kuantitas dan kualitasnya. Dari segi kuantitas terjadinya penurunan muka air tanah 

dan cadangan air tanah, sedangkan dari segi kualitas terjadi perubahan kualitas air 

dan penyusupan air bergaram ke daratan di daerah pantai. 

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui distribusi spasial dari kualitas air 

tanah di DKI Jakarta, Mengetahui potensi air tanah di DKI Jakarta baik saat ini 

maupun di masa yang akan datang, Mengetahui tingkat pencemaran air dan tanah 

yang dilakukan oleh masyarakat, Mengetahui kebutuhan air penduduk di DKI Jakarta 

baik saat ini maupun di masa yang akan datang, Mengetahui rasio kebutuhan dan 

ketersediaan air tanah di DKI Jakarta baik saat ini maupun di masa yang akan datang, 

Mengetahui imbangan air tanah di DKI Jakarta baik saat ini maupun di masa yang 

akan datang. 

 

PEMBAHASAN 

Jumlah kebutuhan air di DKI Jakarta menurut Dinas Kesehatan DKI Jakarta, 

menunjukan bahwa konsumsi air dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang sering 

digunakan adalah untuk kegiatan seperti: minum, mandi, memasak, meyiram 

tanaman, dan lain sebagainya. 

 

Tabel 1. Pengunaan air untuk kebutuhan Sehari-hari  

Keperluan Air yang dipakai (l) 

Minum 2,0 

Masak, kebersihan dapur 14,5 

Mandi, kakus 20,0 

Cuci pakaian 13,0 

Air wudhu 15,0 

Air untuk kebersihan rumah tangga 52,0 

Menyiram tanaman 11,0 

Mencuci kendaraan 22,5 

Keperluan lain 20,0 

Jumlah  150,0 

 

Jumlah kebutuhan air berdasarkan jenis sumber air minum penduduk DKI 

Jakarta sebagian besar menggunakan air kemasan sebagai sumber air minum dengan 

jumlah sekitar 676.318 (kiloliter/hari/kapita), sedangkan untuk pengunaan air minum 



  

| 571 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

dari sumur jumlahnya hanya sekitar 19.749 (kiloliter/hari/kapita), sebagian besar 

penduduk di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur menggunakan air sumur sebesar 

137.617 (kiloliter/hari/kapita) dan 130.071 (kiloliter/hari/kapita). Di Jakarta Utara 

penggunaan air sumur tidak lagi digunakan untuk air minum oleh masyarakat, karena 

air sumurnya telah terkena intrusi air laut. Sedangkan jenis sumber air minum lain 

yang dapat dimanfaatkan adalah pompa air yang penggunanya sekitar 189 

(kiloliter/hari/kapita), hal ini menunjukan bahwa kondisi pompa air dilokasi Jakarta 

utara juga sebagian besar sudah tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum 

 

A. Kondisi Muka Airtanah  

Kondisi muka airtanah yang terjadi di Jakarta terus mengalami penurunanan 

karena adanya indikasi pemakaian airtanah yang berlebihan oleh masyarakat. 

Berdasarkan hasil olah data terjadi penurunan muka air tanah hampir tersebar di 

seluruh wilayah Jakarta. 

 

 

 

Wilayah yang mengalami penurunan kondisi muka airtanah terjadi di sekitar 

wilayah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat, hal ini akan mengakibatkan 

intrusi air laut pada air tanah yang ada di DKI Jakarta, sehingga kondisi kuantitas 

airtanah yang baik di daerah tersebut tidak layak lagi untuk dikonsumsi secara 

langsung oleh masyarakat. Karena ketika terjadi pengambilan airtanah yang 

berlebihan, permukaan tanah pada bagaian dalam mengalami kekosongan pada, 

sehingga kondisi ini akan membuat kedudukan permukaan air tanah akan lebih 
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rendah dari pada air laut, mengakibatkan pengisian airtanah oleh air laut yang 

kedudukanya diatas airtanah. 

 

B. Volume Airtanah di DKI Jakarta 

Volume airtanah di DKI Jakarta menunjukan penurunan, diakibatkan 

pemakaian yang berlebihan sehingga antara input dan output yang tidak seimbang, 

hal ini dapat terlihat pada hasil pemodelan data.  

 

 

Berdasarkan pemodelan volume airtanah pada Gambar 4.12. di DKI Jakarta 

diketahui bahwa volume airtanahnya masih banyak di beberapa wilayah seperti:  

Kramat Jati, Cempaka Putih, Palmerah, Mampang dan Kebayoran. Sedangkan 

Penjaringan, Setia Budi, Gambir, Cakung dan Grogol merupakan wilayah yang 

kondisi volume airtanahnya sedikit, masyarakat sekitar yang ingin menggunakan 

airtanah harus mencari lebih dalam dibandingkan dengan daerah yang volume 

airtanahnya masih banyak. 

 

C. Kualitas Airtanah DKI Jakarta 

Airtanah (Ground Water) merupakan air yang berada dibawah permukaan 

tanah. Airtanah di temukan pada akifer. Pergerakan air tanah sangat lambat, 

kecepatan arus berkisar antara 10
-10

 -10
-3

 m/detik dan dipengaruhi oleh porositas, 

permeabilitas dari lapisan tanah, dan pengisian kembali air (recharge). Karakteristik 

utama yang membedakan airtanah dari air permukaan adalah pergerakan yang sangat 

lambat dan waktu tinggal yang sangat lama (Residence Time), dapat mencapai 
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puluhan dan bahkan ratusan tahun. Karena pergerakan yang sangat lambat dan waktu 

tinggal yang sangat lama tersebut, maka airtanah sangat sulit untuk pulih kembali 

jika mengalami pencemaran. 

Pemantauan kualitas airtanah dilakukan pada sumur pantau yang tersebar di 

DKI Jakarta. Jumlah sumur pantau yang ada di DKI Jakarta sebanyak 75 sumur, 

yang tersebar di seluruh wilayah penelitian. 

 

D. Kualitas Fisik Airtanah 

Dalam standar persyaratan fisis pada airtanah tampak adanya lima unsur 

airtanah meliputi: Suhu, warna, Bau, Rasa, Total Padatan Terlarut (TDS) dan 

kekeruhan. 

 

Parameter Total Padatan Terlarut (TDS)  

Total Padatan Terlarut (TDS) adalah bahan yang tersisa setelah air sampel 

dan pengeringan pada suhu tertentu. Peningkatan TDS biasanya disebabkan bahan 

anorganik yang berupa ion-ion yang biasa ditemukan di perairan. Adapun ion-ion 

yang biasa terdapat di perairan diantaranya: Sodium, Kalsium, Magnesium, 

Bikarbonat, Sulfat dan Klorida. 

 

 

 

Dibeberapa lokasi penelitian yang mengalami peningkatan pada nilai TDS 

disebabkan karena lokasi pengambilan sampel berdekatan dengan pusat industri dan 

daerah pemikiman penduduk yang relatif padat, seperti pada lokasi Rorotan dan Kali 

Deres serta Cakung Barat ditemukan beberapa pusat industri sehingga 

mengakibatkan peningkatan jumlah total padatan terlarut pada perairan pengambilan 

sampel air tanah. 
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Parameter Kekeruhan  

Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan anorganik dan 

organik yang terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan-bahan yang dihasilkan 

oleh buangan industri. Dari segi estetika, kekeruhan dalam air dihubungkan dengan 

kemungkinan pencemaran oleh air buangan. Air yang mempunyai kekeruhan tinggi 

menyebabkan sukar disaring dan mengakibatkan biaya pegolah air menjadi tinggi. 

 

 

 

Untuk parameter kekeruhan airtanah di DKI Jakarta umumnya masih dalam 

kondisi baik, hanya terdapat satu titik yang telah melebihi batas baku mutu yaitu 

Kelurahan Ancol, Jakarta Utara. Nilai kekeruhan yang tejadi mencapai 37,59 Skala 

NTU (Nephelometric Turbidity Unit), jumlah ini telah melampaui baku mutu yang 

diperbolehkan yakni sekitar 25 Skala NTU. 

Mengenai prosentase besarnya parameter fisik yang melebihi baku mutu pada 

masing-masing wilayah dapat memberikan informasi bahwa kualitas fisik khususnya 

parameter TDS dan kekeruhan di wilayah Jakarta Utara lebih buruk dibandingkan 

dengan wilayah lain yang cenderung masih relatif bagus kualitasnya. 

 

E. Kualitas Kimia Airtanah 

Kualitas kimia airtanah dipengaruhi oleh senyawa kimia yang ada di dalam 

airtanah. Senyawa kimia yang beracun dan reaksi kimia yang tidak diharapkan 

meyebabkan perubahan warna dan rasa dari airtanah. Standar kualitas kimia airtanah 

memberikan batasan konsentrasi maksimum yang masih diperbolehkan dalam 

parameter airtanah, karena pada konsentrasi yang berlebihan keberadaan unsur-unsur 
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tersebut di dalam air memberikan pengaruh negatif, bagi pemenuhan kebutuhan dan 

kesehatan manusia. Hasil penelitian menunjukan adanya variasi kadar kimia organik 

dan anorganik airtanah di wilayah DKI Jakarta sebagai berikut. 

 

F. Derajat Keasaman (pH) 

Derajat Keasaman (pH) merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan 

intensitas keadaan basa atau asam suatu larutan. Dalam penyediaan air, pH 

merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan mengingat bahwa derajat 

keasaman dari air akan sangat mempengaruhi aktivitas pengolahan air seperti 

pencegahan korosi. 

 

 

 

Diketahui bahwa hampir di sebagian besar wilayah DKI Jakarta memiliki pH 

netral (6-8), walaupun terdapat beberapa wilayah yang memiliki derajat keasaman di 

atas kondisi netral (asam), seperti wilayah Tanjung Priok, Pademangan, Sawah 

Besar, Cengkareng, Tanah Abang dan Cijantung. Sedangkan wilayah yang berada di 

bawah kondisi netral dalam derajat keasaman (basa) adalah wilayah Marunda, Koja, 

Menteng dan tebet. Semua kondisi pH tidak terlalu tinggi konsentrasinya, namun pH 

tersebut bisa menjadi  salah satu faktor yang harus diperhatikan bahwa derajat 

keasaman yang terdapat dalam air bisa sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat.  

Hal ini juga merupakan salah satu faktor mempengaruhi pertumbuhan 

mikroorganisme dalam air karena kebanyakan mikroorganisme tumbuh dengan baik 

pada pH 6-8 dan akan mengancam kesehatan masyarakat dari penyimpangan standar 

kualitas air minum. 
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G. Kalsium Karbonat (CaCO3) 

Di perairan senyawa Kalsium bersifat stabil dengan keberadaan 

karbondioksida. Kadar Kalsium menurun jika mengalami presipitasi. Pengendapan 

CaCO3, sebagai akibat terjadinya peningkatan suhu, penurunan kadar karbon 

dioksida dan peningkatan kegiatan fotosintesis. Wetzel (1970) mengemukakan 

bahwa sekitar 30% penyusunan sedimen dasar danau yang besifat sadah dalam 

Kalsium Karbonat.  

 

 

 

Distribusi sebaran Kalsium Karbonat pada airtanah tersebar di seluruh DKI 

Jakarta dan memiliki nilai di bawah baku mutu yang diperbolehkan yaitu 500 mg/l. 

Namun, ada beberapa wilayah yang memiliki mendekati nilai ambang batas 

maksimum yaitu 485 mg/l terdapat di daerah Penjaringan dan Duren Sawit. Serta 

bebrapa wilayah yang akan melampaui ambang batas baku mutu yang telah 

ditetapkan seperti, Gambir, Menteng, Tanah Abang dan Ciracas antara 293-374 mg/l. 

 

H. Magnesium (Mg)  

Magnesium adalah logam alkali tanah yang cukup berlimpah pada perairan 

alami, bersama dengan Kalsium, Magnesium, merupakan penyusun kesadahan. 

Garam-garam Magnesium bersifat mudah larut dan cenderung bertahan sebagai 

larutan, meskipun garam-garam kalsium telah mengalami presipitasi. Magnesium 
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bersifat tidak toksik, bahkan menguntungkan bagi fungsi hati dan sistem saraf, akan 

tetapi jika kelebihan Magnesium juga dapat mengakibatkan anesthesia pada 

organisme vertebrata and avertebrata. Kadar Magnesium pada perairan alami 

bervariasi. Seperti halnya kalsium, Magnesium juga merupakan bagian dari 

komponen peyebab kesadahan pada air. Dengan sendirinya efek umum yang dapat 

ditimbulkan oleh adanya unsur ini dalam air adalah serupa dengan efek umum yang 

dapat ditimbulkan oleh pengaruh kesadahan. 

 

 

 

Diketahui bahwa kandungan parameter Magnesium dibeberapa tempat yaitu 

Pancoran, Tebet, Duren Sawit, Sawah Besar, Penjaringan dan Tanah Abang. Hal ini 

disebabkan oleh adanya industri tekstil yang membuang limbah pewarnaan tekstil, 

selain itu adanya pembangunan yang menyisakan limbah semen juga akan 

meningkatkan kandungan Magnesium dalam airtanah. 

 

I. Nitrogen Dioksida (NO2) 

Nitrit dalam alam dapat berupa oksidasi ammonia yang disebabkan oleh 

bakteri dari Nitrosomonas sp. Efek terhadap kesehatan manusia yang dapat 

ditimbulkan oleh kandungan Nitrit dalam air adalah terbentuknya metahemoglobin 

yang dapat meng hambat perjalanan oksigen dalam tubuh dan dapat menyebabkan 

“blue babies” pada bayi. 
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Diketahui bahwa kandungan nitrit dalam airtanah pada beberapa wilayah 

masih berada di bawah baku mutu yang diperbolehkan yaitu 1,0 mg/l. Namun, ada 

beberapa wilayah di DKI Jakarta yaitu yang berada di pinggiran Jakarta, yang 

memanjang di sebelah timur Jakarta seperti daerah Marunda hingga Cibubur daerah 

yang berdekatan dengan Jakarta Timur seperti wilayah bekasi. Jumlah kandungan 

yang meningkat karena dekat dengan lokasi perindustrian dan daerah persawahan 

yang berkaitan dengan peningkatan jumlah nitrit yaitu usaha pupuk dan pertanian, 

karena Nitrit akan bereaksi dengan bakteri Nitrosomonas sp. 

 

J. Sulfat (SO4) 

Sulfat berasal dari bentuk Sulfur anorganik dan Sulfur organik. Sulfur 

anorganik terutama dalam bentuk Sulfat (SO4) yang merupakan bentuk Sulfur utama 

dalam perairan dan tanah. Ion Sulfat yang bersifat larut dan merupakan bentuk 

oksidasi utama sulfur adalah salah satu anion utama di perairan, menempati urutan 

ke dua setelah bikarbonat. Sulfat yang berikatan dengan hidrogen membentuk asam 

sulfat merupakan bentuk sulfur yang paling banyak dijumpai di danau dan sungai.  
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Wilayah yang mengalami peningkatan jumlah unsur sulfat pada kandungan 

air tanah terletak pada wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur serta Jakarta Utara. 

Khususnya pada wilayah-wilayah Kalideres, Penjaringan, Pancoran, Duren Sawit 

dan Cakung memiliki Kadar sulfat yang melebihi 500 mg/l yang mengakibatkan 

terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Kadar sulfida total kurang dari 0.02 

mg/l dianggap tidak membahayakan bagi kelangsungan hidup organisme akuatik. 

 

K. Seng (Zn) 

Unsur Seng dalam jumlah kecil sangat penting dan berguna dalam 

metabolisme dengan kebutuhan perhari 10-15 mg/l, jika tubuh mengalami 

kekurangan unsur Seng dapat menyebabkan hambatan pada pertumbuhan. Dalam 

jumlah besar unsur Seng dapat menimbulkan rasa pahit dan sepat pada airtanah yang 

akan diminum karena pada konsentarasi 675-2280 mg/l dapat menyebabkan rasa 

mual. 

 

 

 

Tingkat kandungan Seng dalam airtanah di DKI Jakarta seperti yang ada di 

Jakarta Timur dan Jakarta Barat mengalami peningkatan yang signifikan karena 

disebabkan adanya keberadaan lokasi industri pada wilayah tersebut, seperti di 

Kecamatan Kelapa Gading, Pademangan dan Cakung. Batas baku mutu Seng yang 

diperbolehkan dalam airtanah adalah 1.0 mg/l, sedangkan nilai Seng dalam airtanah 

di kecamatan-kecamatan tersebut mencapai 0,59 mg/l. hal ini menunjukan bahwa 

untuk kandungan unsur Seng di DKI Jakarta masih dalam kondisi normal. 



  

| 580 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

L. Kandungan Besi (Fe) 

Unsur Besi dalam air diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam 

bentuk Zat Besi yang berguna untuk metabolisme tubuh. Tubuh membutuhkan 7-35 

mg unsur per hari, yang tidak hanya diperolehnya dari air. Adanya unsur Besi dapat 

pula menimbulkan bau dan warna pada minum dan warna koloid pada air. 

 

 

 

Hasil analisis mengenai kandungan Besi dalam airtanah di DKI Jakarta, 

menunjukan konsentrasi di beberapa lokasi telah melampaui baku mutu, seperti di 

Jakarta Pusat ditemukan terdapat 4 titik tempat pengambilan sampel airtanah yang 

telah melampaui baku mutu yang diperbolehkan, nilai terbesarnya  mencapai 6,17 

mg/l, sedangkan untuk  nilai yang diperbolehkan adalah sekitar 1,0 mg/l, jakarta 

pusat merupakan wilayah yang memiliki penurunan kualitas airtanah berdasarkan 

kandungan unsur Besi, hal ini dikarenakan adanya udara yang kontak langsung 

dengan airtanah melalui sumur terbuka. 

 

M. Mangan (Mn)  

Mangan adalah logam kation yang memiliki karakteristik kimia serupa 

dengan Besi. Kadar Mangan dalam kandungan airtanah sekitar 0,2 mg/l menurut 

moore (1991) pada air minum batas untuk kandungan unsur mangan maksimum 

adalah 0,05 mg/l. Mangan merupakan nutrien renik yang esensial bagi tumbuhan dan 

hewan, jika kekurangan unsur Mangan maka akan mengakibatkan pertumbuhan 

menjadi terhambat, serta sistem saraf dan proses produksi terganggu. Pada tumbuhan 

peran unsur Mangan digunakan untuk proses metabolisme. 



  

| 581 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

 

 

Unsur Mangan pada gambar diantas menunjukan bahwa Mangan dalam 

airtanah dengan konsentrasi > 0,5 mg/l dapat menyebabkan rasa pahit pada minuman 

dan meninggalkan noda kecoklat-coklatan pada pakaian. Konsentrasi Mangan pada 

airtanah di DKI Jakarta yang melebihi baku mutu antara lain; Jakarta Timur ada di 

Halim Perdana Kusuma dan Utan Kayu Utara. Sedangkan di Jakarta Barat adalah di 

Tangki, dan Kapuk. Untuk wilayah lain juga cukup banyak yang telah melampui 

baku mutu seperti di Jakarta Pusat yaitu Karet Tengah, Cikini, Kwitang, Tanah 

Tinggi dan Cempaka Putih Barat. Jakarta Selatan meliputi Pondok Pinang, 

Manggarai dan Ragunan. 

 

N. Khlorida  

Dalam jumlah kecil Khlorida dibutuhkan untuk desinfektan, apabila berikatan 

dengan ion dapat menyebabkan rasa asin dan dapat merusak pipa-pipa air atau 

pengkorosian/pengkaratan bahan-bahan produksi rumah tangga yang berasal dari 

unsur logam, seperti Besi. Khlorida tidak bersifat toksik bagi makhluk hidup. 
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Wilayah yang mengalami peningkatan melebihi baku mutu pada unsur 

Khlorida di DKI Jakarta, terdapat  dilokasi yang menyebar secara merata baik di 

Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. 

Semua titik sumur pantau memiliki nilai 600 mg/l, untuk Jakarta Pusat pengambilan 

sampel airtanah di Kelurahan Karet Tengah dan Cikini memiliki nilai masing-masing 

nilai 817 mg/l dan 672 mg/l.  

Kandungan Khlorida pada airtanah umumnya belum melampaui baku mutu, 

namun di wilayah Jakarta Utara ada beberapa titik yang konsentrasi Khlorida-nya 

tinggi yaitu di Pademangan Barat sebesar 616,83 mg/l, Kamal Muara sebesar 4.971 

mg/l, Pejagalan Barat sebesar 5.282 mg/l dan Penjaringan dengan konsentrasi 

Khlorida sebesar 4.351 mg/l. Sedangkan di wilayah Jakarta Timur titik sumur pantau 

menunjukan nilai yang melebihi baku mutu yaitu di Ujung Menteng, Pondok Kelapa, 

Rawaterate, Cakung Barat, dan Utan Kayu dengan konsentrasi lebih dari 1.934 mg/l, 

sedangkan daerah di Jakarta Timur yang mengalami nilai terbesar terletak di 

Kelurahan Utan Kayu dengan nilai 455 mg/l. 

 

O. Kadar Kimia Organik (KMnO4) 

Zat organik yang terdapat di dalam air bisa berasal dari beberapa sumber 

berikut. 

1. Alam: minyak tumbuh-tumbuhan, serat-serta minyak dan lemak hewan, alkohol, 

sellulose, gula, pati dan sebagainya 

2. Sintesa: berbagai senyawa dan buah-buahan yang berasal dari proses-proses 

dalam pabrik 

3. Fermentasi: terdiri dari alkohol, acetone, glyserol, antibiotik, asam-asam dan 

sejenisnya yang berasal dari kegiatan mikroorganisme terhadap bahan-bahan 

organik. 

Dengan melihat proses asal terjadinya bahan-bahan organik,  dapat diketahui 

bahwa sumber utama dari bahan tersebut berasal dari kegiatan rumah tangga dan 

proses-proses industri, tanpa mengesampingkan adanya bahan-bahan organik yang 

berasal dari kegiatan dalam bidang pertanian, peternakan, dan pertambangan.  

Standar kandungan bahan organik dalam air minum menurut Kementrian Kesehatan 

RI, maksimal yang diperbolehkan adalah 10 mg/l. 
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Kandungan Organik pada air tanah di DKI Jakarta umumnya masih berada di 

bawah baku mutu. Namun di Jakarta Utara dan Jakarta Barat, rata-rata kandungan 

organiknya telah tinggi, antara lain di Pademangan Barat, Kamal Muara, Pejagalan 

Barat, Pluit, Ancol, Tanjung Priok, Sunter Jaya, Sunter Agung dan kelurahan Koja. 

Pada lokasi pengambilan titik sampel airtanah di DKI Jakarta Wilayah Jakarta Utara 

khususnya kelurahan Sunter Agung memiliki kandungan Zat Kimia Organik, 

nilainya mencapai 42,99 m/l dari baku mutu yang dipebolehkan. Zat Kimia Organik 

akan berpengaruh terhadap kesehatan, dan dapat menyebabkan terjadinya sakit perut, 

jumlah kadar kimia organik dalam airtanah juga dapat menimbulkan bau yang tidak 

sedap pada airtanah, serta menyebabkan korosi pada pipa-pipa logam. 

 

P. Kualitas Biologi Air Tanah 

Kualitas biologi air tanah meliputi parameter Bakteri Coliform dan Fecal coli. 

Pada sebagian besar lokasi sumur pantau parameter tersebut telah melebihi baku 

mutu. Konsentrasi Coliform berkisar antara <2-110.000 ind/100 ml, sedangkan 

untuk parameter Fecal Coli berkisar antara <2-3.000 ind/100 ml, dimana baku mutu 

untuk parameter Total Coliform sebesar 50 ind/100 ml. Tingginya konsentrasi 

bakteri disebabkan oleh limbah domestik yang berasal dari tangki septik masyarakat. 

Oleh sebab itu jarak antara tangki septik dengan sumur sangat mempengaruhi 

kondisi tersebut. Jarak antara tangki septik dengan sumur yang dipersyaratkan 

adalah minimal 10 meter. Selain itu kondisi tangki septik juga sangat berpengaruh 

terutama untuk tangki septik yang masih menggunakan teknologi konvensional 

dimana air kotor diresapkan ke dalam tanah, hal ini akan berakibat pada rembesan 
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dari tangki septik ke dalam sumber air minum masyarakat, Untuk itu perlu sekali 

menjaga kondisi tangki septik agar kedap air sehingga air kotor tidak merembes ke 

dalam tanah. 

 

 

 

Pada wilayah yang dilakukan pengamatan yang mengalami peningkatan 

kandungan Coli Tinja melebihi baku mutu terdapat dan terpusat di daerah 

pemukiman padat. Karena tingkat nilai Bakteri Coli berkaitan dengan jarak rumah 

dengan tanki septik masyarakat, maka yang ditunjukan pada peta diatas adalah  

keterkaitan keruangan antara jumlah penduduk/daerah pemukiman padat dengan 

kondisi kualitas airtanah yang mengandung Koli Tinja. Dari hasil pengolahan data, 

menunjukan Jakarta Pusat memiliki nilai yang sangat tinggi kandungan Koli Tinja 

yang mencapai 3.500.000/100 ml, sedangkan untuk nilai yang diperolehkan 

mengenai kandungan bakteri koli yang terdapat dalam airtanah yang konsumsi 

adalah sekitar 50/100 ml. 

 

Q. Koli Total  

Penentuan bakteri Coliform total sebagai indikator adanya pencemaran tinja 

pertama kali dilakukan di amerika serikat pada tahun 1914. Bakteri Koli Total 

meliputi jenis bakteri aerobik, anerobik fakultatif, dan Bakteri bentuk batang (road - 

shape) yang dapat menfermentasikan laktosa dan menghasilkan gas dalam waktu 48 

jam pada suhu 35
0
C. oleh karena itu Bakteri Koli Total terdiri dari Echerichia, 

Citrobakter, Klebsiella, dan Enterobakter. Kandungan Bakteri Koli total dalam tinja 

manusia menurut Yates (1992) adalah 10
7
 sel/g tinja. 
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Bakteri Koli Total di DKI Jakarta, mengalami peningkatan dibeberapa lokasi 

seperti; Pademangan, Cakung, Tanah Abang, Sawah Besar, Tanjuk Priok. Jumlah 

Peningkatan baketeri koli total mencapai 1.400.000 koloni per 100 ml air, sedangkan 

batas maksimum yang diperbolehkan untuk kandungan Bakteri Koli Total pada 

airtanah adalah 1koloni/100ml,  peningkatan jumlah Bakteri Koli Total ini banyak 

dipengaruhi karena akitivitas masyarakat baik yang bersifat domestik dan non-

domestik, seperti tempat penampungan buangan akhir manusia, keberadaan pasar 

tradisional, dan industri. 

 

R. Kebutuhan Air Tanah 

Jumlah sumur pantek dan pemakaian airtanah di DKI Jakarta menurut 

BPLHD DKI Jakarta. 

 

 

 

Berdasarkan gambar tersebut. menunjukan penggunaan airtanah di sebagian 

besar wilayah DKI Jakarta meningkat, kecuali Jakarta Utara dan Jakarta Timur. 

Karena sebagian besar sumur-sumur di Kota Administrasi tersebut sudah tercemar 

oleh air laut atau limbah dari kawasan industri atau masyarakat. 
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Total pengunaan airtanah  yang digunakan oleh masyarakat Jakarta dengan 

sumur pantek adalah sekitar 3.268.708 m
3
 dan penggunaan sumur bor sekitar 

14.890.777 m
3
, sedangkan volume airtanah yang dapat dilepas adalah sekitar 

768.000 m
3
. Berdasarkan perbandingan penggunaan air tanah dan volume air tanah 

yang dapat dilepas diindikasikan terjadi defisit airtanah. Setelah dilakukan 

perbandingan antara laju infiltrasi selama setahun dengan total penggunaan air tanah 

sekitar 18.159.485 m
3
 dan total infiltrasi sekitar 6.800.000 m

3
, maka terjadi defisit 

airtanah sebesar 11.359.485 m
3
. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan air 

pada pori-pori tanah yang diikuti muka airtanah (water table) sehingga terjadi 

penurunan muka tanah (subsident) secara umum di DKI Jakarta. 

 

PENUTUP 

Kebutuhan airtanah sehari-harinya meningkat seiring bertambahnya jumlah 

penduduk. Volume cadangan airtanah terus berkurang dari waktu ke waktu karena 

ketidakseimbangan antara pengambilan oleh masyarakat melalui sumur pantek dan 

sumur bor dengan laju infiltrasi air ke dalam tanah. 

Perlu dilakukan upaya untuk memperbesar kapasitas infiltrasi dengan 

membuat regulasi yang mengatur proporsi ruang terbuka hijau (RTH) dan 

memperbanyak jumlah sumur resapan serta lubang resapan biopori.  Berdasar pada 

tingginya tingkat pencemaran airtanah, maka diharapkan masyarakat 

menggunakannya hanya sebatas untuk keperluan sehari-hari dan tidak disarankan 

untuk dikonsumsi. Bagi wilayah yang memiliki parameter kualitas air melebihi 

ambang batas, diharapkan melakukan penanganan lebih intensif sesuai dengan kadar 

masing-masing parameter. Berdasarkan penggunaan airtanah yang masih tinggi di 

Jakarta dan melebihi batas normal yang diperbolehkan, maka perlu diatur lebih detail 

oleh pemangku kepentingan agar tidak terjadi defisit airtanah dari waktu ke waktu. 
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ABSTRACT  

A social community in Muara Angke, now, has been the dominant fishing 

activity is not work. But there is an impression, that the fisherman actually now is the 

only immigrant community shelter and worked as a fisherman in a very short period 

of time, so they seem less a concern for the local environment. The above problems, 

in this study, assessed the extent of attempted influence on mangrove forest 

ecosystems. And therefore, the monitoring and environmental assessment carried out 

in order to seek synergistic combination, so that the natural and social component of 

the ecosystem is still running simultaneously with the times. 

This study aims to determine empirically shifting livelihoods of people and 

how did it affect the coastal mangrove ecosystem in Muara Angke, North Jakarta. 

The research method used descriptive study, population was residents in Muara 

Angke coastal region and the main sample is a resident / seasonal settler who came 

from the regions. The sample was obtained through random sampling. The research 

was conducted in the coastal area of Muara Angke, North Jakarta. The effective 

implementation of the study until the completion of reporting activities carried out 

from August-October 2010. Sources of research data is secondary data and primary 

data collected through interviews and surveys in the form of sheet strengthened by 

field observation sheet. Data were analyzed through descriptive analysis technique. 

The results imply that empirically, there is no significant influence that 

directly shows that the present existing mangrove ecosystem dynamics influenced by 

a shift in people's livelihoods in the area of Muara Angke. But otherwise, it is 

empirically: (1) Damaged mangrove ecosystems are more influenced by changes in 

land use and allocation so that area of mangrove forest straightens dwindles. The 

area of mangrove land converted to farms, settlements, industry, expansion of ports 

and the fish auction and tradisoinal markets, and so forth. (2) A shift in the 

livelihood problems in the vicinity of Muara Angke is mainly due to the lack of 

venture capital in the sea or in addition to continuing aquaculture because of 

climatic factors that are often unfriendly, such as tidal waves and big waves in the 

waters of the Java Sea. They are now a lot of work as coolies in the fishing port, 

carpenters ojeg motorcycle / bicycle, cart water vendors, scavengers and other 

informal sector jobs. (3) From the composition analysis of the livelihood of Muara 

Angke, it turns out most are not fishermen, but the fresh fish traders or business 

warungan. Native fishermen amounted to very little and that too is not permanent 

residents, but residents are seasonal migrants who stopped to Muara Angke.  

 

Keywords: Shifting Livelihoods, Social Ecosystem, Mangrove, Muara Angke  
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PENDAHULUAN 

Sekitar 30 tahun yang lalu sebelum pesatnya perkembangan pembangunan 

wilayah pesisir khususnya di pantai Utara Jakarta, wilayah kampung nelayan di 

kawasan Muara Angke merupakan kawasan yang mayoritas penduduknya memiliki 

mata pencaharian sebagai nelayan atau buruh nelayan. Deretan perahu yang berjejer 

di bibir pantai tampak rapi di parkir nelayan pemiliknya. Dan hampir sejauh mata 

memandang, bisa dipastikan juga terlihat tegakkan hutan bakau di sepanjang pesisir 

Muara Angke dengan beberapa titik komunitas masyarakat yang berinteraksi 

harmonis dengan dinamika kehidupan laut dan kepantaian. Namun kini, profesi 

penduduk lokal sebagai nelayan mulai banyak bergeser dan terkesan ditinggalkan.  

Muara Angke adalah wilayah pesisir yang juga pelabuhan kapal ikan 

tradisional di Jakarta. Secara region, Muara Angke berada di beberapa kawasan 

kelurahan dan kecamatan di Pantura Jakarta. Namun lokasi amatan dalam 

permasalahan ini difokuskan pada Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, 

Kotamadya Jakarta Utara. Lokasinya berdekatan dengan Muara Karang. Di wilayah 

Muara Angke terdapat kawasan wisata pesisir atau yang lebih dikenal Suaka 

Margasatwa Muara Angke (SMMA) sebagai salah satu kawasan hutan mangrove di 

pesisir utara Jakarta. Luasnya 25,02 hektar dan dihuni sekitar 91 spesies burung 

dengan vegetasi penutup di kawasan ini tinggal 10 persen yang berupa pohon besar. 

Sedangkan sebagian besar (90 persen) berupa eceng gondok, semak, serta gelagah.  

Sejalan dengan pertumbuhan kota dan ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh 

warga kota, berbagai masalah sosial perkotaan pun muncul berbarengan dengan 

kerasnya tuntuan kehidupan kota besar baik secara sosial maupun ekonomi. Ekspansi 

ekonomi yang dominan diatur oleh negara seringkali menjadi pemicu timbulnya 

berbagai gejolak sosial dan ekonomi yang terwujud dalam bentuk permasalahan 

sosial. Salah satu bentuk masalah yang muncul dari ekspansi ekonomi yang bisa saja 

memicu permasalahan sosial adalah terjadinya pergeseran mata pencaharian 

penduduk dan pengaruhnya terhadap ekosistem mangrove di pesisir Muara Angke 

Jakarta Utara. Tegakkan bakau (mangrove) mendapat banyak gangguan dari 

introduce sampah, cairan buangan bahan bakar kapal/perahu nelayan, dan lain-lain.  

Kawasan bakau kian diperparah kondisinya dengan makin maraknya 

perambahan pohon/batang bakau oleh penduduk untuk dijadikan berbagai keperluan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapuk_Muara,_Penjaringan,_Jakarta_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjaringan,_Jakarta_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kotamadya_Jakarta_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Muara_Karang
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bahkan hilangnya luasan tanaman bakau. Permasalahan ini menarik dikaji  dalam 

rangka membantu mencari solusi edukasi dan keberlanjutan ekosistem sosial serta 

lingkungan di kawasan tersebut. Dan karenanya, masalah penelitian dirumuskan 

sebagai berikut: “Apakah telah terjadi pergeseran mata pencaharian penduduk dan 

bagaimanakah pengaruhnya terhadap ekosistem mangrove di pesisir Muara Angke 

Jakarta Utara?” 

 

PEMBAHASAN 

A. Kondisi Geografis 

Daerah penelitian secara administratif termasuk kedalam wilayah Kelurahan 

Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kotamadya Jakarta Utara dan berada pada 

posisi Geo-astronomis 6°6′45,92″LS dan 106°45′58,66″BT. Kawasan ini berbatasan 

dengan Kali Angke di sebelah Barat dan Selatan, Jalan Karang Pluit di sebelah 

Timur, serta Laut Jawa di sebelah Utara. Lokasi Muara Angke cukup strategis 

dengan aksesibilitas yang sangat baik. Kondisi jalan beraspal dengan sarana 

transportasi yang memadai.  

 
Gambar 1. Citra Satelit Muara Angke 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kapuk_Muara,_Penjaringan,_Jakarta_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapuk_Muara,_Penjaringan,_Jakarta_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kapuk_Muara,_Penjaringan,_Jakarta_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjaringan,_Jakarta_Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Kotamadya_Jakarta_Utara
http://toolserver.org/%7Egeohack/geohack.php?language=id&params=6_6_21_S_106_46_29.8_E_type:landmark
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Secara fisik, kawasan Muara Angke merupakan lahan reklamasi yang sifatnya 

masih labil. Kawasan ini mempunyai kontur permukaan tanah datar, dengan 

ketinggian 0 sampai 1 meter di atas permukaan laut. Geomorfologi pantai lunak 

sehingga menyebabkan daya dukung tanah rendah dan proses intrusi air laut tinggi. 

Sedimen dasar laut didominasi oleh lumpur. 

 

B. Data dan Pembahasan 

1. Kondisi eksisting ekosistem mangrove 

Kawasan hutan Angke-Kapuk yang terdiri dari Suaka Margasatwa Muara 

Angke, Hutan Lindung dan Taman Wisata Alam Angke-Kapuk merupakan hutan 

bakau yang terakhir yang dapat dijumpai di Jakarta. Kawasan hutan ini memiliki luas 

keseluruhan sekitar 170,60 ha namun kini luas tegakkan bakaunya tinggal sekitar 9 

hektar, yang secara ekologis tidak lagi bisa berfungsi dan akhirnya rusak. Kerusakan 

ini terjadi akibat konversi kawasan mangrove menjadi lahan tambak, pemukiman, 

industri, dan lain sebagainya. 

 

Gambar 2. Hutan bakau rusak  

Potret kerusakan pesisir, termasuk ekosistem mangrove, sudah bisa dirasakan 

dampaknya ketika banjir akibat gelombang pasang air laut terjadi di Utara Jakarta. 

Padahal, mangrove berperan sebagai peredam gelombang laut dan angin, pelindung 

dari abrasi, penahan lumpur, dan perangkap sedimentasi.  

2. Jumlah dan variasi penduduk 

Variasi penduduk Muara Angke terdiri dari: Pertama, penduduk tetap. 

Mereka tinggal menetap di Muara Angke dan sudah terstruktur dalam sistem RW 

dan RT. Mereka bukan saja nelayan, tetapi juga tukang ojek, pedagang kaki lima dan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan_bakau
http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Dead_mangrv_070826-227_mank.jpg
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sebagainya. Pada umumnya mereka memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. 

Jumlah mereka kurang lebih 70%;  

Kedua, penduduk tidak tetap/musiman adalah mereka (nelayan dan 

keluarganya) yang tidak tinggal menetap di Muara Angke. Mereka berpindah-pindah. 

Ada kalanya mereka datang dari luar DKI seperti Cirebon, Indramayu, dan lain-lain. 

Pada umumnya mereka tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI. 

Penduduk ini bersifat musiman. Dan di Kampung asalnya mereka juga memiliki 

matapencaharian lain seperti petani, pedagang dan sebagainya. Tatkala mereka 

menyelesaikan pekerjaan tanam-menanam di kampugnya, mereka ke Muara Angke 

untuk menjadi buruh nelayan mengisi waktu luang (setelah selesai musim tanam). 

Ada yang bulanan, tiga bulanan, ataupun semesteran. Pada umumnya mereka tidak 

membawa keluarga. Mereka menyewa kamar-kamar kos di sekitar pantai atau di 

perumahan nelayan. Sebagian besar dari pemukim musiman ini adalah buruh nelayan 

yang bekerja pada pengusaha perikanan yang memiliki kapal-kapal penangkap ikan 

yang besar. Mereka ikut melaut untuk menangkap ikan dan memperoleh gaji harian 

dari majikannya. Jumlah mereka kurang lebih 15 %;  

Ketiga, Pendatang harian pada umumnya adalah konsumen pembeli ikan di 

tempat pelelangan. Mereka datang dari Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi bahkan 

Semarang dan lain-lain. Mereka adalah para penjual ikan di pasar-pasar tradisional di 

Jabotabek. Mereka bukan saja penjual ikan di pasar-pasar tradisional, tetapi juga 

pemasok ikan, kepiting, udang dan lain-lain untuk Hotel-hotel, Restaurant, Lembaga-

lembaga, Rumah Sakit dan sebagainya. Mereka telah bekerja sama secara rapi 

dengan para pengusaha besar perikanan di Muara Angke. Mereka membeli ikan 

dalam jumlah yang sangat besar dengan nilai puluhan juta rupiah.  

Keempat, pendatang/pengunjung yang mau rekreasi di Muara Angke sambil 

menikmati konsumsi ikan-ikan segar. Mereka adalah penduduk Jabotabek yang 

mengisi waktu luangnya bersenang-senang di Muara Angke. Tempat-tempat penjual 

makanan, ikan segar dan lain-lain sering dipadati oleh pengunjung seperti ini. 

Menurut penuturan pemilik Restauran di sana, kepadatan pengunjung mencapai 

puncaknya pada hari Sabtu malam, hari Minggu dan hari-hari libur. Kepenatan 

kehidupan Kota rupanya mendorong warga Jakarta dan sekitarnya ini menikmati 

angin laut di bawah tenda-tenda makanan ikan bakar, ikan goreng dan sebagainya.  
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Gambar 3. Variasi penduduk  

 

3. Tingkat pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan, rata-rata nelayan yang bekerja di kawasan 

Muara Angke berpendidikan rendah. Sebanyak 7,14 % nelayan berpendidikan tidak 

tamat SD, 50 % tamat SD, 28,57 % tamat SLTP dan 14,29 % tamat SLTA.  

4. Fasilitas umum 

Muara Angke merupakan salah satu pangkalan pendaratan ikan (PPI) di 

wilayah DKI Jakarta. PPI Muara Angke ini memiliki areal seluas 649.700 m
2
 dan 

berada di bawah pengelolaan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan DKI Jakarta 

yaitu Unit Pelaksana Teknis Pengelola Kawasan Pendaratan Ikan (UPT PKPI). 

Fasilitas umum yang terdapat di Kawasan Muara Angke antara lain berupa gedung 

sekolah, bank, Puskesmas, terminal bus dan lain-lain.  

5. Kondisi lingkungan dan sanitasi  

Kawasan Muara Angke merupakan pusat pembinaan masyarakat nelayan 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Diharapkan nelayan Muara Angke berkembang 

menjadi nelayan lepas pantai dan samudera. Pembinaan nelayan dimaksudkan agar 

mereka mempunyai pola pikir sebagai masyarakat perkotan tetapi tetap 

mempertahankan nilai-nilai lokal positif yang bercirikan kenelayanan. Adapun 

dengan kondisi pencemaran (khususnya) di sekitar TPI Muara Angke dinilai tinggi. 

Di masa mendatang diperkirakan tingkat pencemarannya akan semakin parah 

sehingga bau tak sedap akan lebih pekat, sampah akan semakin berserakan, dan air 
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akan bertambah tercemar. Hal ini disebabkan karena sarana pemurnian sebagai 

limbah belum ada di TPI Muara Angke. Tampak belum ada prasarana pemurnian bau 

tak sedap dari kotoran manusia berupa unit pencerna biogas. Lahan pembuangan 

sampah belum mencukupi.  

Lahan yang ada luasnya hanya 140 m
2
. Kondisi lahan tempat membuang 

sampah di TPI Muara Angke ini tampak kotor, tidak tertata dan menimbulkan 

pemandangan dan bau yang tidak sedap. Fasilitas air bersih telah tersedia di TPI 

Muara Angke yaitu dari PDAM dengan instalasi 3 unit. Pasok tenaga listrik PLN ke 

TPI Muara Angke dapat dinilai cukup memadai dengan instalasi 50.000 unit.  

6. Peta sosial nelayan Muara Angke 

Hubungan sosial yang ada merupakan masyarakat dengan karakteristik 

kelautan, kenelayanan, kepinggir-pantaian dan sebagainya (sangat heterogen; sebagai 

ciri masyarakat pesisir). Solidaritas sosial, kohesi sosial, kekerabatan didasarkan 

pada kepentingan yang terkait dengan pekerjaan mereka sehari-hari yakni sebagai 

nelayan. Semua hubungan sosial, ekonomi, kebudayaan, kelembagaan dan 

sebagainya didasarkan pada keterkaitan dengan kegiatan rutin mereka sebagai 

nelayan, buruh nelayan, pengusaha perikanan, pedagang kaki lima, tukang ojek, 

pedagang sembilan bahan pokok dan lain-lain.  

Dari segi sosial, variasi penduduk dengan sendirinya menunjukkan beragam 

strata. Penduduk pada kategori pertama (yang menetap) pada umumnya memiliki 

rumah-rumah nelayan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus 

Istimewa Jakarta dengan sistem kredit. Penduduk yang menetap ini secara kasat mata 

kelihatan cukup mapan. Mereka memiliki rata-rata per rumah tinggal 3 orang anak 

yang sebagian besar bersekolah bahkan ada juga yang mempunyai anak-anak yang 

sedang kuliah di Perguruan Tinggi atau sudah mencapai Sarjana. Sebagian dari 

penduduk ini adalah pengusaha-pengusaha perikanan yang memiliki Kapal 

Penangkap Ikan yang besar dan mempekerjakan kurang lebih 20 orang buruh 

nelayan harian. Kemampuan mereka menyicil kredit perumahan menunjukkan bahwa 

secara ekonomi mereka tergolong mampu. Pada kelompok ini, performance 

(penampilan) perumahan dan perabotnya pun memperlihatkan kemampuan mereka 

yang cukup memadai baik secara sosial maupun ekonomi. Mereka terkonsentrasi 
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pada wilayah perumahan yang rapi, dilengkapi dengan fasilitas listrik dan air yang 

memadai. Secara sosiologis mereka adalah orang-orang yang cukup mampu.  

Namun demikian, penduduk musiman yang datang dari daerah-daerah 

menunjukkan performance yang sebaliknya. Mereka pada umumnya terkonsentrasi 

pada daerah pinggiran pantai. Mereka mendirikan rumah-rumah darurat yang sangat 

sederhana dengan fasilitas seadanya. Dalam sebuah rumah dengan ukuran kira-kira 4 

kali 5 meter berjejal kurang lebih 15-20 orang. Di rumah yang kecil ini mereka tidak 

saja menjadikannya tempat tinggal, tetapi juga digunakan untuk membuka kios-kios 

kecil ataupun kios-kios makanan.  

Para buruh nelayan yang mendiami rumah-rumah liar ini ada juga yang 

membawa keluarga dan kebanyakan anak mereka tidak bersekolah tetapi membantu 

orang tuanya sebagai buruh nelayan. Ada juga yang menggunakan perahu/sampan 

sebagai tempat tinggalnya. Saat perahu/sampan tidak melaut, maka suasana layaknya 

rumah pada umumnya kelihatan di atas perahu/sampan tersebut. Di kawasan Muara 

Angke ini, sering terlihat kegiatan masak-memasak, anak-anak bermain dengan 

riangnya.  

Kecuali penduduk kategori pertama dan kedua, ada juga penduduk/pendatang 

harian yang terdiri dari pembeli hasil laut. Mereka adalah konsumen yang datang dari 

berbagai wilayah di Jabotabek. Mereka adalah para konsumen yang memasok hasil 

laut untuk konsumsi perkotaan dan sebagian dari mereka adalah para pedagang 

dengan modal besar. Penampilan mereka sangat meyakinkan dan memperlihatkan 

strata sosial dan ekonomi yang cukup tinggi. Ada yang datang dengan menggunakan 

mobil pribadi, sewaan dan sebagainya. Dari pengamatan di lapangan nampak bahwa 

mereka memiliki status sosial sebagai pedagang hasil laut.  

Hal yang sama berlaku pada penduduk kategori keempat yang adalah warga 

Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati makanan ikan segar. Pada umumnya 

mereka adalah orang-orang Kota yang ingin menikmati rekreasi pantai dengan 

suguhan makanan hasil laut yang segar. Mereka adalah pendatang insidental dan 

biasanya datang secara berkelompok minimal 5 orang. Ada yang datang secara 

berombongan menggunakan mobil-mobil pribadi atau mobil sewaan. Ledakan 

pendatang insidental ini biasanya terjadi pada hari Sabtu dan Minggu serta hari-hari 

libur. 
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7. Analisis mata pencaharian penduduk   

a). Nelayan 

Jenis pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nelayan yang 

didominasi oleh penduduk pendatang tidak tetap/penduduk musiman. Jumlah mereka 

(responden) hanya 10%. Penduduk musiman bekerja sebagai nelayan lebih bersifat 

sementara, dimana mereka bekerja di saat musim laut sedang bersahabat dan atau di 

saat mereka sedang masa “bera” atau masa menunggu panen (padi) di kampung 

halaman aslinya. Kebanyakan penduduk musiman ini berasal dari daerah Pantura 

Jawa (Cirebon, Indramayu).   

b). Usaha warung makan/minum 

Berbagai warung makan yang bertebaran di Muara Angke diusahakan oleh 

berbagai suku seperti Bugis dan Makasar. Kedua suku ini mendominasi warung 

makan dengan sistim lasehan (duduk). Porsi responden dalam kategori ini adalah 

15%. Dan dari pengamatan di lapangan serta wawancara dengan pengelola diperoleh 

informasi bahwa mereka menggantungkan hidupnya dari warung itu.  

Selain dikelola oleh keluarga mereka juga mengerjakan beberapa orang 

karyawan. Tempat-tempat makan yang strategis itu tidak pernah sepi dari 

pengunjung. Kedua suku ini menyewa tempat yang telah dibangun oleh Pemda DKI. 

Dengan penataan ruangan yang rapi dan bersih warung-warung makan ini diserbu 

oleh konsumen setiap harinya, teruama pada hari Sabtu-Minggu dan hari-hari 

libur/besar. Ikan-ikan segar yang disuguhkan baik dibakar atau digoreng. 

c). Penjual ikan segar, kepiting, kerang   

Sebesar 70% responden dalam penelitian adalah pedagang/penjual ikan 

segar-kepiting-kerang; disamping menu lainnya seperti minuman dingin/softdrink.  

d). Pekerjaan lainnya 

Terdiri dari pedagang minyak tanah, pedagang sembilan bahan kebutuhan 

pokok, pengusaha Wartel, Tukang Ojek, Satpam, Tukang Gerobak, Tukang Parkir 

dan sebagainya. Mereka semua adalah stakeholders yang menentukan kelancaran 

pembangunan masyarakat di Muara Angke. Melalui jasa-jasa mereka, segala 

kebutuhan sosial, komunikasi, transportasi dapat terpenuhi Dengan „pembagian 

tugasnya‟ masing-masing yang berjalan secara alami, dinamika sosial dan ekonomi 

berlangsung tiap hari. Namun jumlah pekerja pada sektor ini hanya 5% . 
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C. Analisis pengaruh pergeseran mata pencaharian penduduk terhadap 

ekosistem mangrove 

Tampaknya, terdapat beberapa permasalahan utama dan agak berbeda antara 

faktor-faktor penyebab dan implikasi dampaknya. Pertama, kerusakan ekosistem 

mangrove. Kawasan hutan mangrove memang pada beberapa dekade lalu memiliki 

luas keseluruhan sekitar 170,60 ha namun kini luas tegakkan bakaunya tinggal 

sekitar 9 hektar, dan secara ekologis tidak lagi berfungsi.  

Ketidakfungsian ekosistem mangrove lebih disebabkan degradasi lingkungan 

sekitar yang terjadi secara gradual dan bersekala makro-regional, dimana perubahan 

tata ruang dan peruntukkannya megakibatkan luasan tegakkan hutan 

mangrove makin berkurang. Perubahan/konversi kawasan mangrove tersebut kini 

menjadi lahan tambak, pemukiman, industri, perluasan pelabuhan dan pelelangan 

ikan serta pasar-pasar tradisoinal, dan lain sebagainya. Namun demikian, sisa 9 

hektar juga, makin digempur oleh permasalahan sampah dan buangan limbah 

domestik dan sisa bahan bakar dari kapal/perahu nelayan, disamping limbah dari 

industri perikanan di sekitar Muara Angke. 

Kedua, permasalahan pergeseran mata pencaharian penduduk di sekitar 

Muara Angke. Memang, telah terjadi pergeseran, namun faktor penyebab utamanya 

bukan semata berubahnya pola mata pencaharian. Bahwa nelayan lokal yang kini 

tidak lagi berprofesi sebagai nelayan (baik nelayan laut atau pantai/usaha budidaya 

tambak) lebih disebabkan ketiadaan modal usaha dalam melaut atau meneruskan 

budidaya tambak. Faktor peubah lain diantaranya karena masalah iklim yang sering 

tidak bersahabat seperti gelombang pasang dan ombak besar di perairan Laut 

Jawa. Mereka kini banyak berprofesi sebagai kuli di pelabuhan perikanan, tukang 

ojeg motor/sepeda, penjual air gerobak, pemulung dan pekerjaan sektor informal.  

Ketiga, dari analisis komposisi mata pencaharian penduduk Muara Angke, 

ternyata sebagian besar (70%) bukanlah nelayan, tetapi pedagang ikan segar dan 

sejenisnya. Sementara sebagian kecil lain melakukan profesi warungan (15%). 

Nelayan asli hanya menempati porsi 10% saja, dan itupun bukan penduduk tetap, 

tetapi penduduk pendatang yang secara musiman singgah ke Muara Angke. 

Kelompok nelayan musiman ini memang berada dalam kondisi perekonomian 

(pendapatan, tempat tinggal) yang relatif kurang baik, tetapi bagi mereka itu hal yang 
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wajar karena mereka hanya beberapa waktu saja/sementara tinggal di kawasan 

Muara Angke (bulanan, triwulanan dan paling lama semesteran).  

 

D. Implikasi Pergeseran Mata Pencaharian Penduduk terhadap Ekosistem 

Mangrove 

Muara Angke sebagai salah satu wilayah pertumbuhan ekonomi di daerah 

pesisir pantai di Jakarta Utara juga mendapatkan bias dinamika perubahan dan 

pergeseran tata nilai sebagai akibat ekspansi ekonomi di wilayah pesisir. Keterlibatan 

berbagai stakeholders dalam dinamika sosial dan ekonomi nelayan di Muara Angke 

secara kasat mata kelihatan memberikan keuntungan sosial dan ekonomi kepada para 

nelayan kebanyakan. Penyediaan berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana oleh 

negara bekerja sama dengan pihak swasta kelihatan berjalan serasi dan harmonis. 

Namun, jika dikritisi lebih dalam apa yang nampak secara fisik itu cukup memadai 

secara tersembunyi menyimpan ”folder” masalah sosial dan ekonomi bagi nelayan 

kebanyakan khususnya nelayan-nelayan kecil dan tradisional. Ada beberapa masalah 

sosial dan ekonomi yang dapat diidentifikasi dari keseluruhan pembangunan 

masyarakat di Muara Angke antara lain sebagai berikut: 

1. Lemahnya kualitas SDM Nelayan kecil (tradisional) dan ketidakberdayaan 

sosial dan ekonomi  

Lebih dari 50 % dari 4.500 nelayan (Monografi Kelurahan Kapuk Muara, 

2009) di Muara Angke berpendidikan Sekolah Dasar. Pendidikan yang sangat minim 

ini menyebabkan mereka tidak memiliki ketrampilan yang cukup memadai untuk 

bersaing secara ekonomi dengan para nelayan besar terutama yang memiliki modal 

besar. Nelayan besar yang sesungguhnya adalah pengusaha perikanan menggerakkan 

roda usaha perikanannya dengan trampil, menggunakan berbagai fasilitas modern 

yang mahal, mempekerjakan puluhan bahkan ratusan nelayan. Mereka memiliki 

kapal-kapal penangkap ikan yang besar, modern didukung kekuatan dana yang besar 

pula. Di tempat pelelangan mereka menguasai pasar karena memiliki modal besar 

dan fasilitas transportasi yang memadai. Jaringan pemasaran hasil laut mereka sangat 

luas bukan saja di dalam negeri tetapi juga keluar negeri. Mereka tidak saja menjadi 

pemasok ikan atau hasil laut bagi konsumen di wilayah Jabotabek, tetapi juga di luar 

wilayah Jabotabek dengan sistem pemasaran dan penjualan yang sudah sangat rapih.  
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Sebaliknya, nelayan-nelayan kecil (tradisional) yang hanya mengandalkan 

sampan dan perahu kecil tidak bisa bersaing dengan pengusaha perikanan ini. 

Mereka tidak bisa menghasilkan banyak ikan sebagaimana nelayan-nelayan besar 

tadi karena perahu mereka tidak mampu menjangkau wilayah laut yang dalam dan 

jauh dari pantai yang justru mempunyai ikan. Ikan yang mereka tangkap pada 

umumnya kecil-kecil dan sebagian besar hasil tangkapannya digunakan untuk 

kebutuhan keluarga sehari-hari. Mereka menjual hasil tangkapannya dengan harga 

murah dan dengan itu mereka bisa membeli beras dan kebutuhan harian lainnya. 

Mereka tidak memiliki asuransi jiwa atau kecelakaan laut sebagaimana nelayan-

nelayan besar yang mempunyai dana besar.  

Ketidakberdayaan para nelayan kecil ini baik secara sosial maupun ekonomi 

menyebabkan mereka tidak memiliki “bargaining position” yang cukup. Koperasi 

yang katanya untuk para nelayan dalam kenyataannya tidak mengakomodir 

kepentingan nelayan kecil. Mereka tidak bisa meminjam uang koperasi oleh karena 

hasil tangkapan mereka tidak cukup untuk mengangsur pinjaman. Pinjaman Bank 

lebih sulit lagi bagi mereka karena tuntutan persyaratan agunan, cicilan dan bunga 

yang bagi nelayan kecil sangat sulit dipenuhi.  

Sebaliknya bagi nelayan besar, Koperasi dan Bank menjadi „lahan pinjaman 

dana‟ yang sangat menguntungkan bagi mereka. Secara sosial dan ekonomi nelayan-

nelayan kecil ini tetap terpuruk dan tetap hidup dalam kemiskinan. Kondisi mereka 

yang serba kekurangan ini menyebabkan mereka tidak bisa membeli rumah yang 

ditawarkan kepada mereka. Fasilitas perumahan yang sebetulnya disediakan untuk 

para nelayan pada kenyataannya dinikmati oleh nelayan yang bermodal dan 

berpendapatan besar. Sebagian besar dari mereka membangun gubuk-gubuk liar di 

wilayah pesisir yang sangat rentan terhadap bencana alam dan masalah sosial. 

2. Roda ekonomi perikanan dikuasai oleh nelayan-nelayan pemodal 

Sebagai dampak dari masalah yang pertama di atas, kesuluruhan roda 

ekonomi perikanan di Muara Angke dikuasai oleh nelayan-nelayan besar yang lebih 

cocok disebut pengusaha perikanan. Penguasaan asset-asset sumberdaya baik secara 

sosial, ekonomi dan politik bekerja sama dengan stakeholders kunci seperti oknum-

oknum pemerintah yang berpengaruh di tingkat pengambilan keputusan, perbankan, 

pengusaha perikanan lain, koperasi, aparat keamanan dan lain-lain menyebabkan 
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mereka tampil sebagai pemain kunci. Tata kehidupan sosial dan ekonomi berada 

pada sejauh mana mereka memanipulasi semua skenario pembangunan wilayah 

pesisir dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang dimiliknya. 

3. Kurang terpeliharanya lingkungan, sanitasi dan kesehatan 

Masalah yang juga sangat menonjol di wilayah Muara Angke adalah kurang 

terpeliharanya lingkungan baik yang ada di pesisir pantai, wilayah daratan, maupun 

wilayah laut. Sampah-sampah yang tersebar di pinggiran pantai lambat laut akan 

mencemari wilayah perairan yang pada gilirannya akan merusak biota laut. Demikian 

pun yang ada di daratan di pinggir pantai, sampah-sampah yang bertumpuk dan tidak 

didaur ulang menebarkan bau yang menyengat yang akan menjadi sumber penyakit 

dan pada saatnya mengganggu sanitasi dan kesehatan. Sistem drainase yang kurang 

memadai juga akan menimbulkan genangan air dan lumpuran yang becek dan 

berpotensi mengganggu arus lalu lintas orang dan barang. Lingkungan yang tidak 

sehat ini pada gilirannya pula akan menyebabkan timbulnya berbagai bibit penyakit. 

4. Adanya diskriminasi terhadap nelayan daerah yang tidak ber-KTP DKI 

Sebagai wilayah “bergula”, Muara Angke tidak saja menjadi lahan bagi 

nelayan-nelayan lokal, tetapi juga nelayan-nelayan daerah yang datang dari luar 

seperti Pekalongan, Jepara, Indramayu, Cilacap, Tegal, Cirebon. Sulitnya mengurus 

KTP di Jakarta menyebabkan mereka menjadi nelayan musiman yang tidak ber-KTP. 

Akibatnya, mereka sangat mudah dirasia dan diusir dari wilayah Muara Angke. 

Nelayan yang tidak memiliki KTP DKI ini juga mengakibatkan mereka tidak bisa 

ikut serta dalam keanggotaan Koperasi, pembelian rumah dengan sistim kredit dan 

sebagainya. 

5. Rentan terhadap timbulnya berbagai masalah sosial 

Secara sosiologis kepadatan penduduk sangat rentan terhadap berbagai 

masalah sosial seperti konflik sosial, deviasi (penyimpangan) sosial, tindakan 

kriminal dan sebagainya. Muara Angke dihuni oleh berbagai macam penduduk 

dengan latarbelakang etnik, suku, kebudayaan dan agama berbeda. Kepadatan 

penduduk dengan kondisi pemukiman/perumahan yang sederhana dan berdempet-

dempetan akan menjadi pemicu timbulnya berbagai masalah sosial yang jika tidak 

diantisipasi maka sewaktu-waktu akan terjadi. Pembangunan masyarakat di Muara 

Angke kelihatannya belum mempertimbangkan dampak negatif tersebut. 
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PENUTUP 

Secara empirik, tidak ada pengaruh signifikan yang secara langsung 

memperlihatkan bahwa eksisting kekinian ekosistem mangrove dipengaruhi oleh 

dinamika pergeseran mata pencaharian penduduk di kawasan Muara Angke.  

Namun sebaliknya, (1) Rusaknya ekosistem mangrove lebih dipengaruhi oleh 

perubahan tata ruang dan peruntukkannya sehingga luasan tegakkan hutan mangrove 

makin berkurang. Konversi kawasan mangrove tersebut kini menjadi lahan tambak, 

pemukiman, industri, perluasan pelabuhan dan pelelangan ikan serta pasar-pasar 

tradisoinal, dan lain sebagainya. (2) Permasalahan pergeseran mata pencaharian 

penduduk di sekitar Muara Angke lebih disebabkan karena ketiadaan modal usaha 

dalam melaut atau meneruskan budidaya tambak disamping karena faktor iklim yang 

sering tidak bersahabat seperti gelombang pasang dan ombak besar di perairan Laut 

Jawa. Mereka kini banyak berprofesi sebagai kuli di pelabuhan perikanan, tukang 

ojeg motor/sepeda, penjual air gerobak, pemulung dan lain-lain pekerjaan sektor 

informal. (3) Dari analisis komposisi mata pencaharian penduduk Muara Angke, 

ternyata sebagian besar bukanlah nelayan, tetapi pedagang ikan segar ataupun usaha 

warungan. Nelayan asli berjumlah sangat sedikit dan itupun bukan penduduk tetap, 

tetapi penduduk pendatang yang secara musiman singgah ke Muara Angke.  
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INTISARI 

 Secara geografis potensi sumberdaya geospasial Indonesia dipengaruhi oleh 

sektor iklim, geologis, budaya dan kelautan. Diversitas potensi sumberdaya 

geospasial Indonesia sangat tinggi dan melimpah di hamparan laut dan kepulauan. 

Sumberdaya hayati, non hayati, manusia dan budaya, ekosistem, ruang dan wilayah 

dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia melalui pembangunan 

spasial dan sektoral yang berkelanjutan. 

Posisi strategis sebagai negara agraris tropik di dunia dapat dimantapkan 

menuju lumbung hasil tani dunia. Integrasi Pembangunan Nasional bidang pertanian 

dengan 6 Koridor Ekonomi Indonesia perlu diselaraskan demi masa depan bangsa. 

Program Pembangunan Indonesia  sebagai Negara Agraris tropis yang kuat di dunia 

dapat didasarkan pada potensi sumberdaya geospasial yang merupakan kodrat 

geografis yang strategis. Pembangunan sektor Agro-produksi, Agroindustri, 

Agrobisnis, Agroteknologi, dan Agrotourisme merupakan solusi bangsa untuk 

mensukseskan program MDGs bidang lingkungan dan kemanusiaan.  

 

PENDAHULUAN 

 Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana kehidupan 

masyarakatnya telah tumbuh besar sejak Zaman Prasejarah, Zaman Majapahit, 

Zaman Islam, Zaman Penjajah, Zaman Kebangkitan Nasional, Zaman Kemerdekaan, 

Zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Wilayah Indonesia pada awalnya 

dihuni bangsa Austronesia dari Burma, Muangthai, dan Malaka. Berdasarkan 

perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia sebagai proses kehidupan antar 

zaman, dapat dimengerti bahwa pengaruh budaya, agama, ekonomi, politik, serta 

adaptasi pada lingkungannya sangat kompleks di masa lalu. 

 Kompleksitas kehidupan masyarakat Indonesia yang terbangun sejak zaman 

Prasejarah hingga sekarang merupakan bentuk karakter cara pandang dalam 

membangun Indonesia untuk mendapatkan kesejahteraan yang berkeadilan. Karakter 

bangsa, masyarakat secara geografis dibentuk, dipengaruhi dan berkembang sesuai 

dengan kondisi alam Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang berada di 

wilayah iklim tropis dan dipengaruhi oleh 3 lempeng tektonik. Secara garis besar 

kodrat geografis Indonesia merupakan Negara Kepulauan/Maritim, Negara Tropis 
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dengan masyarakatnya bersifat multikultural dengan kekayaan alam geologis yang 

disertai kondisi multihazard. Karakteristik dasar geografis ini adalah sumberdaya 

geospasial yang merupakan modal dasar untuk membangun Indonesia sejahtera. 

 Kekayaan alam laut dan darat Indonesia secara terpadu pula dikelola secara 

holistik sistematik dengan mempertimbangkan potensi sumberdaya alam, manusia, 

lingkungan dan budaya, wilayah dan infrastrukturnya. Tinjauan  spasial potensi 

sumberdaya tersebut dapat dikaji sebagai potensi Geospasial Sumberdaya Indonesia 

untuk pembangunan masa depan bangsa yang sejahtera. 

 Diversitas Geospasial sebagai sumberdaya Indonesia harus dipetakan 

kuantitas dan kualitasnya untuk mengetahui potensi strategis tiap wilayah, pulau, 

laut, selat, dalam rangka penetapan prioritas pembangunan wilayah yang 

berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat 

sejahtera adil dan makmur, ditinjau dari pengembangan potensi Sumberdaya 

Geospasial Indonesia, telah dilaksanakan dengan pengaturan melalui Undang-

Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

Undang Kependudukan, Undang-Undang Bencana Alam, Undang-Undang Informasi 

Geospasial yang baru disyahkan tahun ini. 

  Perjalanan pembangunan nasional yang awalnya berbasis pertanian tropis 

(agraris tropis) yang memanfaatkan sumberdaya darat dan laut, sesuai dengan 

perkembangan ekonomi global bergeser ke arah diversitas non pertanian seperti jasa 

dan industri. Keadaan ini membawa dampak pada konflik pengelolaan Sumberdaya 

alam dan kerusakan lingkungan dan bencana. Keseimbangan pembangunan ekonomi 

ekologis wajar perlu diterapkan sesuai dengan falsafah geografi. Dalam konteks 

dunia, Indonesia merupakan lumbung pangan dunia yang strategis sesuai dengan 

potensi geospasial & geostrategis. Oleh karena itu perlu dimantapkan visi Indonesia 

sebagai Negara Pertanian Tropis yang kuat di dunia, melalui program Agroproduksi, 

Agroindustri, Agrobisnis, Agroteknologi, dan Agrotourisme (5A). 

 

PEMBAHASAN 

A.  Sumberdaya Geospasial Indonesia 

  Bumi merupakan rumah kehidupan yang memberikan sumber kehidupan tak 

terbatas bagi makhluk hidup (manusia, hewan, dan tumbuhan). Sumberdaya 
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Geospasial dapat diartikan sebagai sumberdaya geografis yang terdistribusi dan 

membentuk pola ruang yang dinamis. 

  Sumberdaya geografis dapat dibedakan a) Sumberdaya Alam, b) Sumberdaya 

Manusia, c) Sumberdaya Buatan, d) Sumberdaya Lingkungan/Ekologis, e) 

Sumberdaya Wilayah, dan f) Sumberdaya Ruang. Sumberdaya Alam meliputi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Sumberdaya Alam Non Hayati (air, tanah, mineral, 

energi); Sumberdaya Manusia (ekonomi, sosial, budaya / IPTEK); Sumberdaya 

Buatan (seperti bendungan, jalan, terminal, bangunan di kota dan sebagainya); 

Sumberdaya Lingkungan (jasa ekosistem seperti laut, danau, DAS, hutan, 

pengunungan, dan sebagainya); Sumberdaya Wilayah (seperti kawasan industri, 

pertanian, desa, kota); Sumberdaya Ruang (seperti ruang darat, laut, dan udara). 

  Karakteristik sebaran potensi geospasial Sumberdaya Indonesia dapat 

dijelaskan dengan tema umum yang terdapat seperti di Pulau Jawa sebagai lahan 

subur pertanian, jasa dan industri, Pulau Kalimantan, Pulau Papua sebagai lahan 

hutan dan tambang. Pulau Sulawesi sebagai pertanian secara umum, Pulau Sumatera 

(pertanian dan tambang), Pulau Bali (wisata nasional). Kondisi sumberdaya alam ini 

perlu dipertimbangkan dengan potensi manusia, budaya, dan keunikan alam serta 

resiko bencana. 

  Kepulauan Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan pulau kecil dengan 

garis pantai 81.000 km panjangnya (DEPLU 2005), penduduk sebanyak 241 juta 

jiwa, memiliki deretan gunung api, laut, teluk, selat, dan alam yang indah, 

sumberdaya mineral, hutan, pertanian melimpah dengan beragam suku (±300 

kelompok etnik), ratusan bahasa, beragam agama, budaya seni, mata pencaharian, 

Indonesia memiliki kekayaan laut yang dapat dimanfaatkan  seluas 7,9 juta km²  

yang terdiri dari 1,8 juta km² daratan; 3,2 juta km² laut teritorial; dan 2,9 juta km² 

perairan ZEE. (Kadin Batam 2004). Indonesia terdiri dari 33 provinsi; 398 

kabupaten, 93 kota, 1 kabupaten administrasi, dan 5 kota administrasi di Indonesia; 

5269 kecamatan, 7113 kelurahan, dan 62.806 (WIKIMEDIA) 

  Berdasarkan analisis sumberdaya geografis Geospasial Indonesia dapat 

dipilih prioritas pembangunan negara; Masa depan bangsa Indonesia secara 

geografis-tropis memiliki peran kuat di dunia di bidang lumbung pangan dan hasil 

budidaya pertanian secara umum. Dengan demikian visi ke depan Indonesia sebagai 
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negara Agraris tropis yang kuat di dunia dengan basis budidaya di laut dan di darat. 

Namun demikian ada potensi Sumberdaya Mineral strategis yang dapat mempercepat 

dan memperluas pembangunan ekonomi nasional. Pertanyaan yang timbul yaitu 

bagaimana pengelola potensi geospasial Indonesia yang berkelanjutan dengan resiko 

lingkungan dan bencana seminimal mungkin. 

  Visi Indonesia 2025 mengangkat Indonesia menjadi negara maju dan 

merupakan kekuatan 12 besar dunia di tahun 2025 dan 8 besar dunia pada tahun 

2045 melalui pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. 

Uraian 6 koridor tersebut adalah sebagai berikut 

1) Koridor Ekonomi (Ke Sumatera) sebagai Sentra Produksi dan Pengelolaan hasil 

bumi dan Lumbung Energi Nasional. 

2) Koridor Ekonomi (Ke Jawa) sebagai pendorong Industri dan Jasa Nasional. 

3) Koridor Ekonomi (Ke Kalimantan) sebagai pusat Produksi dan Pengelolaan hasil 

tambang & Lumbung Energi Nasional. 

4) Koridor Ekonomi (Ke Sulawesi – Maluku Utara) sebagai Pusat Prosuksi dan 

pengelolaan hasil pertanian, Perkebunan dan Perikanan Nasional. 

5) Koridor Ekonomi (Ke Bali – Nusa Tenggara) sebagai pintu gerbang pariwisata 

dan pendukung Pangan Nasional. 

6) Koridor Ekonomi (Ke Papua – Maluku) sebagai Pengelola Sumberdaya alam yang 

melimpah dan SDM yang sejahtera. 

 Zonasi Koridor Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari analisis potensi 

Sumberdaya Geospasial. Pembangunan Ekonomi berbasis koridor perlu dikaji secara 

nasional regional dan lokal tentang polusi, masalah, resiko lingkungan/bencana dan 

pemanfaatannya langsung pada kehidupan masyarakat. Koridor Ekonomi tersebut 

nampak berbasis Sumberdaya alam darat dan laut dengan tekanan pada tambang dan 

pertanian serta industri dan jasa. 

 

B.  Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. 

  UUD 1945 dan UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria menjelaskan bagi penyelenggaraan negara mewajibkan agar bumi, air, ruang 

angkasa dan kekayaan alam dipelihara, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya bagi 
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kesejahteraan rakyat. Sifat pengelolaannya harus bijaksana, berkelanjutan, optimal, 

dan lestari lingkungan hidupnya. 

  Suratman (2007) menjelaskan ada 5 tipe pembagian sumberdaya di Indonesia 

sebagai berikut. 

1) Wilayah sumberdaya alam yang melimpah dengan sumberdaya manusia yang 

banyak. 

2) Wilayah sumberdaya alam yang melimpah dengan sumberdaya manusia yang 

bsedikit. 

3) Wilayah sumberdaya alam yang sedikit dan sumberdaya manusia terlalu banyak. 

4) Wilayah dengan sumberdaya alam yang sedikit dan sumberdaya manusia banyak. 

5) Wilayah dengan sumberdaya alam belum diketahui potensinya. 

  Dalam rangka mewujudkan percepatan kesejahteraan rakyat, Kementerian 

Koordinator Bidang Perekonomian menyusun Masterplan Percepatan dan Perluasan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025. Kerangka dasarnya 

adalah 1) Pengembangan Potensi Daerah (6 koridor ekonomi), 2) Pengembangan 

konektivitas mitra dan inter koridor serta Internasional, serta 3) Peningkatan 

kapasitas SDM dan IPTEK dalam koridor. Selain itu, disusun pula Peta Indikasi 

Investasi. 

 

C.  Potensi Indonesia Sebagai Negara Agraris Tropis. 

  Potensi sumberdaya geospasial Indonesia yang merupakan pulau-pulau 

dengan lahan, tanah, air, iklim, sumberdaya manusia. Potensi kesuburan lahan, 

ketersediaan air, dan peran iklim sangat mendukung dalam mewujudkan negara 

agraris tropis yang kuat di dunia. Kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, 

perikanan, kehutanan telah berlangsung sejak Zaman Majapahit hingga sekarang. Hal 

ini berarti budidaya pertanian secara umum telah menjadi mata pencaharian dominan 

masyarakat Indonesia – terutama di pedesaan.  

  Visi Indonesia sebagai negara Agraris tropis terkuat di dunia dapat 

diwujudkan melalui beberapa kegiatan pemanfaatan sumberdaya geospasial di 

bidang pertanian yaitu: 

1) Agro produksi untuk sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, 

kehutanan. 
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2) Agro industri untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perikanan, 

perkebunan, kehutanan. 

3) Agrobisnis untuk perdagangan lokal, regional, nasional, dan eksport. 

4) Agroteknologi untuk pengembangan teknologi terkait dengan budidaya, 

pengolahan, dan perdagangan. 

5) Agrotourisme pengembangan kawasan wisata, ada obyek wisata berbasis 

pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan 

  Pelaksanaan Pembangunan spasial dan sektoral berbasis pertanian di 

Indonesia dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di desa dan di kota 

sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja 

pengangguran. Peluang investasi terbuka dan terciptanya pasar dengan dukungan 

akses, sarana prasarana wilayah/kawasan dan modal. 

  Perkembangan dan pertumbuhan penduduk dunia menyebabkan krisis 

lingkungan dan kebutuhan pangan dunia. Indonesia di masa depan dapat menjadi 

negara agraris tropis kuat sebagai lumbung pangan dan hasil pertanian lainnya. 

Adanya Global Warming dapat diadaptasikan dengan pembangunan pertanian 

adaptif pada perubahan iklim dunia. 

  Dukungan alam, SDM, Infrastruktur, kebijakan dan program bidang pertanian 

(5A) sangat penting untuk pengembangan pembangunan ekonomi melalui 

pemberdayaan masyarakat dan investasi sektor terkait. 

 

PENUTUP 

  Indonesia memiliki potensi sumberdaya geospasial yang melimpah dan 

strategis. Potensi penting adalah mengelola alam dan kehidupan berbasis Agraris 

tropis sebagai kekuatan dunia. Indonesia dapat menjad negara kuat (lumbung pangan 

dan hasil pertanian dan bumi) bila dikelola dengan lestari. 

  Integrasi potensi geospasial darat, laut, udara dapat dijadikan kekuatan 

pembangunan spasial dan sektoral dengan pendekatan koridor ekonomi  Indonesia. 

Visi negara agraris kuat di dunia dapat diwujudkan dengan tata kelola kehidupan 

bersinergis melalui 5A (agroproduksi, agroindustri, agrobisnis, agroteknologi, dan 

agrotourisme). Prinsip pengelolaan sumberdaya geospasial adalah berkelanjutan atau 

lestari dengan meminimalisasi resiko lingkungan dan bencana. 
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INTISARI 

Pemahaman tentang metode penelitian studi kasus perlu untuk didalami 

dalam rangka untuk menuju ketepatan dalam penggunaannya. Sementara itu istilah 

studi kasus seringkali rancu dengan penggunaan istilah kasus. Belajar dari beberapa 

buku metode penelitian studi kasus dapat dipilahkan bahwa istilah kasus lebih 

berorientasi pada lokasi/fenomena/obyek yang dikaji sementara studi kasus tidak 

hanya menyangkut lokasi/fenomena/obyek yang dikaji namun terdiri dari lima 

komponen rancangan penelitian yang penting yaitu pertanyaan studi, proposition, 

unit analisis, keterkaitan yang logis antara data dengan propositions serta kriteria 

untuk menginterpretasikan temuan.Selanjutnya paper ini akan menjelaskan tentang 

metode penelitian studi kasus yang diambil dari beberapa sumber dan contoh 

penerapannya serta perannya dalam mendukung penelitian bidang ilmu Geografi-

Pembangunan Wilayah.  
  

PENDAHULUAN 

Sebagaimana banyak diungkapkan dalam berbagai literatur bahwa metode 

penelitian sangat beragam, salah satunya adalah metode penelitian studi kasus. Pada 

dasarnya metode ini bukan merupakan metode yang baru. Salah satu literatur penting 

tentang metode penelitian kasus adalah karya Yin dalam buku berjudul Case Study 

Research: Design and Methods yang telah dipublikasikan pada tahun 1984 dan telah 

direvisi hingga edisi ke empat pada tahun 2009. Namun demikian dalam 

penerapannya peneliti yang menggunakan metode penelitian studi kasus seringkali 

tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dari metode tersebut.  

Dalam beberapa penelitian penggunaan istilah studi kasus seringkali rancu 

dengan penggunaan istilah kasus. Istilah kasus lebih berorientasi pada 

lokasi/kejadian/obyek yang dikaji. Sementara studi kasus tidak hanya menyangkut 

lokasi/kejadian/obyek yang dikaji namun didalamnya meliputi juga ketentuan 

mengenai kekhususan pertanyaan penelitian yang digunakan, adanya penyusunan 

preposisi, cara pengambilan data melalui tipe dan pemilihan desain yang tepat serta 

analisis yang lebih bersifat kualitatif dibanding kuantitatif  dan  cara penulisan. 

mailto:r_rachmawati@geo.ugm.ac.id
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Paper ini disusun untuk memperjelas pemahaman tentang metode penelitian 

studi kasus dengan memaparkan ciri penelitian dan penerapan metode tersebut. 

Penyajian contoh penerapan studi kasus dari penelitian disertasi dimaksudkan untuk 

memberikan kejelasan dalam penerapannya. Terakhir paper akan ditutup dengan 

peran metode penelitian studi kasus dalam bidang Geografi-Pembangunan Wilayah.  

 

PEMBAHASAN 

A. Penjelasan tentang Metode Penelitian Studi Kasus 

Uraian mengenai metode penelitian studi kasus dalam paper ini akan banyak 

mengadopsi tulisan dari buku karya Yin (2009) yang telah disebutkan di atas. 

Selanjutnya pada bagian ini akan diulas tentang ciri-ciri metode penelitian studi 

kasus, tipe desain studi kasus, cara pengumpulan data serta cara analisis.  

Beberapa ciri dari penelitian studi kasus; Pertama, penelitian studi kasus 

lebih menekankan pada pengujian fenomena kontemporer atau hal baru yang terkait 

dengan kehidupan nyata (Yin, 2009). Hal ini juga ditegaskan oleh Gerring (2007) 

bahwa penelitian studi kasus merupakan metode untuk mengumpulkan fakta-fakta 

yang bersifat naturalistic (a real-life context). Kedua, penelitian studi kasus 

menekankan pada menjawab pertanyaan penelitian  how dan why, sehingga bersifat 

mendalam karena lebih ke arah explanatory yang memang menjadi ciri dalam studi 

kasus (Yin 2009). Namun demikian pada penelitian studi kasus dapat juga digunakan 

untuk menjawab pertanyaan penelitian what, terutama pada tahapan exploratory 

study (Yin, 2009). Untuk memperjelas tentang penekanan pertanyaan penelitian how 

dan why serta penekanan pada kejadian kontemporer dalam penelitian studi kasus 

dan perbandingannya dengan metode penelitian yang lain dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. 

Situasi yang Relevan untuk Metode Riset yang Berbeda 
Metode Bentuk Pertanyaan 

Penelitian 

Kontrol dari Peristiwa yang 

Berhubungan dengan Perilaku? 

Fokus pada Kejadian 

Sekarang? 

Experimen  how, why? ya ya 

Survei who, what, where 

how many, how much? 

tidak ya 

Archival 

analysis 

who, what, where 

how many, how much? 

tidak ya/tidak 

Histori how, why? tidak tidak 

Studi Kasus how, why? tidak  ya 

Sumber : (Yin,  2009) 
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Terkait dengan penelitian studi kasus sebagai penelitian explanatory, Yin 

(2009) mencoba untuk mengkoreksi kekeliruan yang dilakukan  beberapa ahli sosial 

yang memiliki pandangan studi kasus hanya tepat digunakan sebagai tahapan 

penyelidikan (exploratory phase), sementara survei dan histori lebih tepat untuk 

tahapan deskriptif (descriptive phase), eksperimen hanya digunakan dalam penelitian 

yang bersifat menjelaskan (explanatory) atau penyelidikan sebab akibat (causal 

inquiries). Pandangan  ini  hanya menempatkan studi kasus  sebagai preliminary 

research strategy dan tidak bisa digunakan untuk describe atau test proportion (Yin, 

2009). Pandangan yang lebih tepat menurut Yin (2009) masing-masing metode 

penelitian dapat digunakan untuk seluruh tujuan, baik itu exploratory, descriptive 

maupun explanatory.  

Ketiga, penelitian studi kasus dalam penerapannya tidak ada kendali atau 

pembatasan jumlah kasus, dalam arti bahwa kasus yang dikaji dapat saja sedikit 

tetapi mendalam. Hal ini mengingat bahwa ciri dari penelitian studi kasus 

pengambilan sampel kasus kecil, bersifat non-survey-based (Gerring, 2007). 

Berkaitan dengan jumlah kasus, pada dasarnya pembatasan jumlah kasus tidak ada 

sebagaimana dicontohkan dalam Gerring (2007) dalam studi  The American Voter  

diambil lebih dari 1000 kasus individual dari penduduk  di United States untuk 

menguji opini publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam memilih. 

Dicontohkan pula dalam studi The People Choice mengenai pengaruh kampanye 

terhadap pemilihan candidate. Dalam studi ini diambil 600 kasus individual dari 

penduduk di Erie County, Ohio. Sementara itu pada contoh yang lain  yaitu studi 

Political Ideology hanya diambil 15 kasus individual terhadap para pekerja di 

Eastport.  

Keempat, berkaitan dengan pengambilan data, penelitian studi kasus 

menggunakan konsep triangulasi (multiple sources of evidence) (Gerring, 2007) 

sehingga memungkinkan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan bersifat lebih 

akurat dan saling melengkapi karena mengarah pada sumber terpilih dan terdapat 

crooscheck informasi. Penjelasan lebih ditekankan pada kenampakan atau hal-hal 

yang unik dari kasus (Bryman, 2008). Kelima, studi kasus terdiri dari lima komponen 

rancangan penelitian yang penting yaitu: pertanyaan studi, proposition, unit analisis, 

keterkaitan yang logis antara data dengan propositions serta kriteria untuk 



 

 | 613 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

menginterpretasikan temuan (Yin, 2009). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

proposisi adalah ungkapan yang dapat dibuktikan benar tidaknya.  

Keenam, Yin (2003) dan Gerring (2007) mengemukakan bahwa penelitian 

studi kasus dihubungkan dengan metode analisis kualitatif  meskipun dapat juga 

menggunakan analisis kuantitatif. Namun pada edisi revisi Yin (2009) 

mengemukakan adanya percampuran antara data kuantitatif dan kualitatif (mixing of 

quantitative and qualitative data) sebagai bagian yang sama dalam studi kasus.  

Beberapa penjelasan lain dapat ditambahkan berkaitan dengan penelitian 

studi kasus ini yaitu bahwa sebuah studi kasus dipahami sebagai studi secara intensif 

dari kasus tunggal (single case), namun demikian dapat juga menggabungkan 

beberapa kasus (multiple case) dan dimungkinkan membagi satu kasus dalam 

beberapa unit kasus (case within case) (Gerring, 2007) sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 1. Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan/pengambilan data 

dalam penelitian studi kasus dapat berupa observasi, indepth interview, pengukuran 

misalnya  pengukuran koordinat lokasi dan pemetaan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tipe Desain Studi Kasus (Yin, 2009) 

Salah satu kesalahan pandangan terhadap metode penelitian studi kasus 

adalah dikatakan bahwa generalisasi tidak dapat didasarkan pada kasus individual, 

yang benar adalah bahwa generalisasi dapat dilakukan atas dasar satu kasus 

(Flyvbjerg, 2006). Dijelaskan lebih lanjut bahwa dalam studi kasus generalisasi 

untuk theoretical preposition, bukan untuk populasi. Dalam hal ini studi kasus tidak 

merepresentasikan sampel tetapi merupakan generalisasi teori (analytical 

generalization) dan bukan untuk statistical generalisation. Pandangan lain yang 
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keliru adalah sulitnya dalam membuat ringkasan dan membangun proposisi umum 

dan teori dari studi kasus. Koreksi terhadap pernyataan ini adalah bahwa ringkasan 

dalam studi kasus kadang sulit dilakukan, khususnya dalam menggambarkan proses 

dari kasus, namun tidak untuk hasil studi kasus. Berkaitan dengan langkah-langkah 

pengolahan data dan analisis selanjutnya dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Penerapan Metode Penelitian Studi Kasus (Yin, 2003) 

 

B. Contoh Penerapan Metode Penelitian Studi Kasus 

   Penelitian disertasi  penulis dengan judul Perubahan Pola Spasial Pergerakan 

Penduduk dan Lokasi Pelayanan Ekonomi yang Tersubstitusi oleh  Teknologi 

Informasi dan Komunikasi menerapkan metode penelitian studi kasus dengan 

mengambil kasus tunggal Perkotaan Yogyakarta. Alasan  dari pemilihan metode 

penelitian studi kasus dalam disertasi tersebut adalah adanya fenomena kontemporer 

yaitu mengedepankan pada isu mutakhir, kemajuan jaman dan mengarah pada nilai 

kemanfaatan pada kehidupan manusia dengan menjelaskan pemanfaatan TIK dalam 

mengakses pelayanan ekonomi dan pengaruhnya terhadap pergerakan dan lokasi 

pelayanan ekonomi. Mengakses pelayanan ekonomi adalah bagian dari aktivitas rutin 

yang dilakukan oleh penduduk di perkotaan. Sementara itu pemanfaatan TIK dewasa 

ini mengalami perkembangan yang pesat disertai adanya substitusi sebagian layanan 

ekonomi dengan layanan berbasis TIK seperti e-banking dan e-shopping.  
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Fenomena kontemporer juga ditunjukkan dengan beberapa penelitian di 

beberapa negara yang menunjukkan bahwa penelitian ini merupakan hal baru yang 

perlu untuk dikaji seperti; 1) Penelitian tentang e-shopping oleh Farag dkk (2006) 

yaitu tentang hubungan antara e-shopping dan in-store shopping , 2) Penelitian oleh 

Ren dan Kwan (2005) terkait dengan dampak e-shopping pada Individual Temporal 

Constraint dan kegiatan di luar rumah, 3) Choi dan Geistfeld (2004), mengkaji  

tentang penyelidikan lintas budaya pada konsumen yang mengadopsi e-shopping, 4) 

Bhat dkk (2003) melakukan analisis dampak teknologi informasi dan komunikasi 

pada kegiatan belanja non-maintenance, 5) Penelitian tentang e-banking dilakukan 

oleh Sohail dan Shanmugham (2003) yaitu  e-banking dan preferensi customer di 

Malaysia, 6) Liao dan Cheung (2002) tentang e-banking berbasis internet dan sikap 

consumer, 7) Penelitian e-commerce dilakukan oleh Sugiharto dkk (2008) terkait 

dengan dampak teknologi informasi terhadap kinerja usaha kecil sektor manufaktur 

dan agribisnis,  8) Graff dan Rietveld (2006) meneliti tentang pemanfaatan TIK dan 

dampaknya terhadap pergerakan penduduk: penggantian antara bekerja dirumah 

(working at home) dan di luar rumah (out-of-home) sebagai akibat dari peran TIK 

dan pengaruhnya terhadap biaya menglaju, 9) Lenz dan Nobis (2007) mengkaji 

perubahan alokasi aktivitas dalam ruang dan waktu oleh pemanfaatan TIK  

khususnya terkait dengan fragmentasi sebagai konsep, 10) Ubogu (2008), Wang dan 

Law, (2007), Lyons dan  Urry (2004) meneliti tentang dampak TIK terkait dengan 

pola perilaku perjalanan.  

Sesuai dengan ciri metode penelitian studi kasus, dalam penelitian disertasi  

dengan judul di atas  memuat pertanyaan penelitian how dan why sebagai berikut: 1) 

Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan 

pengaruh terhadap perubahan pola spasial pergerakan? Bagaimana pola spasial 

pergerakan yang terjadi? Mengapa terbentuk pola-pola tersebut? , 2) Bagaimana 

pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan pengaruh 

terhadap terjadinya desentralisasi lokasi pelayanan ekonomi? Bagaimana pola 

desentralisasi lokasi pelayanan ekonomi yang terjadi?  Mengapa terbentuk pola-pola 

tersebut?, 3) Bagaimana konsep ruang (ruang aktivitas, ekonomi dan pergerakan) 

oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi?, 4) Bagaimana teori 

lokasi oleh adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi?  
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Berkaitan dengan jumlah kasus yang diambil, penelitian disertasi tersebut di 

atas menggunakan konsep Gerring yang terakhir, yaitu membagi satu kasus dalam 

beberapa kasus (cases within case). Kasus yang dipilih adalah Perkotaan Yogyakarta 

sebagai kasus tunggal (single case). Kasus tunggal tersebut terbangun dari beberapa 

unit kasus individual yang ada di dalamnya, yaitu sebanyak 40 unit kasus. Unit kasus 

dalam hal ini adalah pengguna TIK. Penggunaan TIK meliputi telepon, handphone, 

internet, dan penggunaan layanan perbankan berbasis TIK yaitu ATM dan  e-banking 

(phone banking, SMS banking, internet banking).  

 

C. Penerapan Metode Penelitian Studi Kasus dalam Bidang Ilmu Geografi-

Pembangunan Wilayah 

Metode studi kasus sering digunakan dalam penelitian terkait dengan 

perencanaan kota dan wilayah disamping penelitian ilmu-ilmu sosial seperti 

ekonomi, psikologi, sosiologi, ilmu politik, business dan perencanaan komunitas 

(Yin, 2009). Dalam hal ini Pembangunan Wilayah adalah sebagai salah satu cabang 

ilmu Geografi yang erat kaitannya dengan Perencanaan Kota dan Wilayah. 

Dalam bidang Pembangunan Wilayah sangat diperlukan kajian isu-isu terkini 

dan perkembangan baru suatu fenomena, dengan demikian untuk dapat 

mengungkapkan fenomena kontemporer tersebut sangat tepat bila penelitian bidang 

Pembangunan Wilayah menerapkan metode penelitian studi kasus.   

Pertanyaan penelitian Why dan How yang ditekankan dalam penelitian studi 

kasus juga merupakan bagian dari  pertanyaan dalam kajian bidang ilmu Geografi 

yang dikenal dengan 5W1H (What, Where, When, Who, Why, How). Dengan 

demikian untuk menjawab pertanyaan kajian dalam peneltian bidang Geografi 

khususnya why dan how perlu didekati dengan penelitian metode studi kasus.  

 

PENUTUP 

Penerapan metode penelitian studi kasus secara benar mulai harus dilakukan 

mengingat masih banyak kerancuan dan ketidaktepatan dalam implementasinya. 

Bidang ilmu Geografi-Pembangunan Wilayah sangat tepat mengadopsi metode 

penelitian studi kasus karena dalam bidang Pembangunan Wilayah sering ditemui 
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fenomena dan isu-isu baru yang terus berkembang. Beberapa contoh hasil penelitian 

studi kasus masih perlu dikaji guna mendapatkan kejelasan dalam penerapannya.   
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KONSEP PENGELOLAAN KAWASAN LEMBAH GIRITIONTRO DAN 

KARST GUNUNGSEWU 
 

Eko Haryono 

Kelompok Studi Karst Fakultas Geografi UGM 
 

PENDAHULUAN 

 Kemungkinan Lembah Giritontro pada khususnya dan Kawasan Karst 

Gunungsewu  pada umumnya akan dijadikan kawasan perlindungan alam telah 

diwacanakan oleh berbagai pihak. Bebarapa bentuk perlindungan yang pernah 

diusulkan antara lain adalah taman nasional (Anonim, 2002), taman lansekap 

(Haryono, 2001), dan warisan dunia (Anonim, 2001). Sebagai suatu kawasan yang 

peka terhadap kerusakan lingkungan dan terus mendapatkan tekanan penduduk, 

Lembah Giritontro dan kawasan Karst Gunungsewu pada umumnya memang mutlak 

memerlukan suatu upaya-upaya konservasi atau perlindungan, sehingga pemanfaatan 

yang ada diharapkan dapat menjamin kelestarian sumberdaya yang ada di dalamnya.  

Pentingnya konservasi atau perlindungan karst telah disadari masyarakat 

internasional sejak diketahui bahwa karst merupakan kawasan yang sangat peka 

terhadap kerusakan lingkungan. Kesadaraan tersebut secara formal ditunjukkan 

dengan diterbitkan buku Guideline for Cave and Karst Protection oleh World 

Commission on Protected Area (WCPA) pada tahun 1997. Walaupun agak terlambat, 

kesadaran konservasi karst di Indonesia juga telah mewarnai kebijakan Pemerintah 

Pusat, yaitu dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya 

Mineral No 1456 K/20/MEM/2000. Secara politis, kesadaran ini juga ditunjukkan 

dengan dicanangkannya Kawasan Karst Gunungsewu sebagai kawasan konservasi 

dalam program 100 hari presiden Susilo Bmbambang Yudoyono. Keputusan-

keputusan Menteri ESDM tentang penetapan kawasan karst juga telah diterbitkan 

untuk memberikan kepastian hukum tentang kawasan karst di Pulau Jawa.   

Terkait dengan upaya konservasi tersebut, tulisan ini berusaha memaparkan 

serba singkat bebarapa konsep tentang pengelolaan Kawasan yang dilindungai. 

Uraian akan dimulai dengan konsep dan prinsip geokonservasi, dilanjutkan dengan 

kategori perlindungan alam dan budaya serta penerapannya di kawasan karst. Pada 

bagian akhir, makalah ini akan menguraikan bagaimana rekomendasi pengelolaan 

Lembah Giritontro khususnya dan Kawasan Gunungsewu pada umumnya.  
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PEMBAHASAN 

A. Konsep dan Prinsip Geokonservasi 

Geokonservasi merupakan pendekatan untuk pengelolaan/konservasi 

geodiversitas dalam hal nilai intrinsik, ekologis, dan nilai warisan (heritage value). 

Tujuan dari geokonservasi dalam hal ini adalah untuk a) memelihara geodiversitas 

dan b) memelihara keberlangsungan proses alamiah. Geodiversitas dalam hal ini 

diartikan sebagai keragaman geologi (bedrock), geomorfologi (landform) dan tanah, 

assemblages, sistem, dan proses (Sharples, 1997 dalam Anonim, 1998). Terdapat dua 

kelompok besar obyek yang pada umumnya menjadi obyek geokonservasi, yaitu 1) 

relict atau fosil dari batuan, bentuklahan, atau tanah yang terbentuk oleh proses masa 

lalu yang tidak aktif lagi dan 2) obyek dari batuan, bentuklahan, atau tanah yang 

proses perkembangannya masih berlangsung.    

Nilai intrinsik atau existence value adalah pentingnya suatu singkapan batuan, 

benktuklahan, dan tanah dalam mewakili suatu tipe batuan, bentuklahan, atau tanah. 

Kepentingan ini tidak terkait dengan kepentingan pemanfaatan oleh manusia, dengan 

kata lain nilai intrisik bukanlah merupakan antropocentric judgment.  Nilai ekologis 

atau sering disebut dengan nilai proses alamiah adalah kepentingan obyek yang 

dikonservasi dalam menjaga keberlangsungan sistem dan proses ekologis. Dengan 

kata lain nilai ekologis diartikan sebagai kepentingan dalam hal menjaga 

keberlangsungan proses geologi, geomorfologi, dan pedologi, tetapi juga menjaga 

keberlangsungan proses biologis yang tergantung pada ketiga sistem fisik tersebut. 

Heritage value atau nilai antroposentrik merupakan manfaat langsung dari batuan, 

bentuklahan, tanah untuk manusia (Anonim, 1998). Manfaatnya adalah dalam hal: 

a. menyediakan bukti-bukti ilmiah dari proses masa lalu atau kehidupan di bumi, 

b. tempat untuk penelitian dan pendidikan, 

c. tempat untuk rekreasi dan wisata, dan 

d. tempat umtuk aktivitas spiritual.  

Penetapan nilai suatu obyek untuk tujuan geokonservasi haruslah didasarkan 

pada kriteria yang jelas. Walaupun kriteria penetapan tidaklah baku, namun 

penilaian/penetapan paling tidak harus mempertimbangkan dua hal sebagai berikut: 

a. kepentingan obyek dalam mewakili obyek geologi, geomorfologi, atau tanah hasil 

proses masa lalu maupun masa kini, dan 
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b. sumbangan obyek dalam memberikan watak wilayah sekitarnya (Rosergren dan 

Petersen, 1989)  

Penilain kepentingan suatu obyek untuk dikonservasi dalam hal ini dapat 

dililai melalui pertimbangan sebagai berikut (Anonim, 1998). 

a. Kepentingan Tinggi, bila suatu obyek merupakan contoh terbaik dari suatu tipe 

batuan, bentuklahan, atau tanah dalam suatu georegion dan atau memerlukan 

upaya perlidungan yang mendesak agar dapat menjamin keberlangsungan proses 

ekologi yang ada. 

b. Kepentingan Sedang, merupakan contoh dari suatu tipe batuan, bentuklahan, atau 

tanah dalam suatu georegion tetapi kualitasnya termasuk kategori menengah 

dibandingkan dengan obyek yang sama ditempat lain dan atau upaya perlindungan 

tidak begitu mutlak diperlukan. 

c. Kepentingan Rendah, contoh yang kurang baik dari suatu tipe batuan, 

bentuklahan, tanah dalam suatu georegion dan atau tidak penting dalam 

keberadaannya dalam menjaga keberlangsungan proses ekologi yang ada. 

d. Kepentingan Tidak Diketahui bila tidak diketahui atau tidak terdapat data atau 

contoh lain dari suatu obyek yang dinilai untuk diperbandingan dalam suatu 

georegion. 

 

B. Kategori Perlidungan Alam dan Budaya, Penerapannya di Kawasan Karst 

Kawasan perlindungan (protected area), menurut hasil rumusan Kongres IV 

mengenai taman nasional dan kawasan perlindungan  tahun 1992, didefinisikan 

sebagai An area of land/or sea especially dedicated to the protection and 

maintenance of biological diversity, and of natural and associated cultural 

resources, and managed throug legal of other effective means.  

Adapun tujuan dari pengelolaan kawasan perlindungan adalah untuk 

kepentingan 1) penelitian ilmiah, 2) perlindungan hutan, 3) preservasi spesies and 

keanekaragaman genetik, 4) pemeliharaan jasa lingkungan, 5) perlindungan 

fenomena alam dan budaya, 6) wisata dan rekreasi, 7) pendidikan, 8) penggunaan 

berkelanjutan dari sumberdaya di ekosistem alami, dan 9) pemeliharaan atribut 

budaya dan tradisi (IUCN, 1994). Adapun kategori kawasan perlindungan dibedakan 

menjadi: 
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I .  Perlindungan mutlak (contoh Strict Nature Reserve/Wildernes Area), 

II.   Konservasi ekosistem dan rekreasi (contoh Taman Nasional), 

III.  Konservasi fenomena alam (contoh Monumen Alam), 

IV. Konservasi melalu pengelolaan aktif (contoh Kawasan pengelolaan 

habitat/spesies), 

V. Konservasi bentang darat dan bentang laut (contoh Kawasan Perlindungan 

Bentang Darat/Bentang Laut), 

VI. Penggunaan berkelanjutan dari ekosistem alami (contoh Managed Resource 

Protected Area). Secara singkat tujuan pengelolaan setiap kategori kawasan 

perlindungan ditunnjukkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Matrik dari Tujuan Pengelolaan setiap Kategori Kawasan Perlindungan  

Tujuan Pengelolaan Ia Ib II III IV V VI 

Penelitian ilmiah 1 3 3 3 3 3 3 

Perlindungan hutan 2 1 2 3 3 - 2 

Preservasi species and keanekaragaman genetik 1 2 1 1 1 2 1 

Pemeliharaan jasa lingkungan 2 1 1 - 1 2 1 

Perlindungan fenomena alam dan budaya - - 2 1 3 1 3 

Wisata dan rekreasi - 2 1 1 3 1 3 

Pendidikan - - 2 2 2 2 3 

Penggunaan berkelanjutan dari sumberdaya di 

ekosistem alami 

- 3 3 - 2 2 1 

Pemeliharaan atribut budaya dan tradisi - - - - - 1 2 

Sumber: IUCN, 1994 

Ket : 1) Tujuan utama, 2) Tujuan sekunder, 3) Tujuan yang berpotensi diaplikasikan 
-) Tidak dapat diterapkan  

Kategori ini merupakan revisi dari katergori sebelumnya yang dikenal dengan 

Sistem 1978 dengan jumlah kategori 10. Kategori I hingga V pada sistem yang baru 

sama dengan Sistem 1978, sedangkan Kategori VI merupakan tambahan. Adapun 

kategori yang dihilangkan adalah Katergori VI-VIII, yiatu Cagar Sumberdaya, Cagar 

Budaya, dan Kawasan Pengelolaan Manfaat Ganda.  Kategori IX dan X dari sistem 

1978 yang berupa Cagar Biosfer dan Taman Warisan Dunia masih digunakan tetapi 

digunakan sebagai daftar (list) kawasan perlindungan yang ditetapkan oleh 

UNESCO. Daftar ini dapan mencakup ke enam kaategori yang ada.  

 Kawasan perlindungan khusus di Indonesia diatur dalam Keputusan Presiden 

RI No 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kawasan lindung 
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menurut Kepres 32 Tahun 1990 adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian linkungkungan hidup yang mencakup sumber alam, 

sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan 

pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan kawasan lindung diartikan sebagai upaya 

penetapan, pelestarian, dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan 

kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan 

hidup. Adapan sasarannya ialah: 1) meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, 

iklim, tumbuhan, satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa; 2) mempertahankan 

keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem, dan keunikan alam. Kategori 

kawasan lindung menurut Kepres 32 tahun 1990 dirangkum dalam Tabel 2.  

Penetapan kawasan karst sebagai kawasan perlindungan  telah banyak 

dilakukan di banyak negara. Namun dalam banyak kasus, perlindungan yang ada 

tidak dimaksudkan secara lansung untuk perlindungan karst, tetapi lebih ditekankan 

untuk perlindungan sumberdaya hayati yang ada di atasnya. Kategori yang 

digunakan sebagian besar adalah taman nasional. Hal ini dapat dimengerti mengingat 

pengetahuan tentang perlindungan kawasan karst baru diketahui belakangan, jauh 

setelah kesadaran tentang konservasi sumberdaya hayati. Kasus semacam ini juga 

terjadi di Indonesia, seperti Taman Nasional Alas Purwo di Kabupaten Banyuwangi-

Jawa Timur. Beberpa kawasan karst yang ditetapkan sebagai taman nasional di 

antaranya adalah Taman Nasional Bohol-Pilipina, Taman Nasional Gunung Mulu-

Malasya, Taman Nasional Kalk Alpen- Austria, Taman Nasional Mamooth Cave-

Amerika Serikat,  Taman Nasional Chiquibul-Belize,  dan Taman Nasional Agtelek-

Hungaria  (Day, 2000; Urich dkk, 2001; http://whc.unesco.org/en) 

Waluapun menggunakan kategori taman nasional, sebagian besar pengelolaan 

di taman-taman nasioanal yang tersebut di atas saat ini juga dimaksudkan untuk 

perlindungan bentang darat, seperti gua, ngarai karst, tinggalan budaya yang ada di 

dalamnya. Katergori lain yang biasanya diterapakan untuk perlindungan karst adalah 

perlindungan yang dimaksudkan khusus untuk perlindungan bentang darat. Contoh 

untuk kateogri ini adalah Monumen Nasional Moon Cave (Belize), dan Museum 

Waitomo (New Zeland).  

http://whc.unesco.org/en/criteria/
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Tabel 2. Kategori Kawasan Lindung di Indonesia yang Diatur dalam  Kepres 32 Tahun 1990 

Kategori Kawasan 

Lindung 

Macam Kawasan 

Lindung 

Kriteria  

Kawasan yang memberikan 

perlindungan kawasan 

bawahannya 

Kawasan Hutan 

Lindung 

 

a. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi 

nilai skor 175, dan/atau; 

b. Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih dan/atau 

c. Kawasan Hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih 

Kawasan Bergambut Tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa 

Kawasan Resapan Air kawasan dengan curah hujan yang tinggi, struktur tanah meresapkan air dan bentuk geomorfologi 

yang mampu meresapkan air hujan secara besar-besaran 

Kawasan Perlindungan 

setempat 

Sempadan Pantai 

 

Daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai 

minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat 

Sempadan Sungai a. Sekurang-kurangnya 100 meter dari kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak 

sungai yang berada diluar pemukiman. 

b. Untuk sungai di kawasan pemukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk 

dibangun jalan inspeksi antara 10 - 15 meter. 

Kawasan Sekitar 

Danau/Waduk. 

Bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50 - 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat 

Kawasan Sekitar Mata 

Air 

sekurang-kurangnya dengan jarijari 200 meter di sekitar mata air 

Kawasan Suaka Alam dan 

Cagar Budaya 

Kawasan Suaka Alam Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka margasatwa, hutan wisata, daerah perlindungan 

plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa 

Kwasan Suaka Alam 

Laut dan perairan 

lainya 

Kawasan berupa perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang dan 

atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem 

Kawasan Pantan 

Berhutan Bakau 

Kawasan dengan jarak minimal 130 kali nilai ratarata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah 

tahunan diukur dari garis air surut terendah kearah darat. 

Taman Nasional, 

Taman Hutan Raya 

dan Taman Wisata 

Alam 

Kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tunbuhan dan satwa yang beragam, 

memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan 

pariwisata. 

Kawasan Cagar Budaya 

dan Ilmu Pengetahuan 

Tempat serta ruang disekitar bangunan bernilai budaya tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan 

bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

Kawasan Rawan Bencana 

Alam 

 Kawasan yang diidetifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti letusan 

gunung berapi, gempa bumi, dan tanah longsor. 
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Beberapa kawasan perlindungan tersebut, seperti Taman Nasional Gunung 

Mulu (Malasya), Tanaman Nasional Halong Bay (Vietnam), Taman Nasional 

Aggtelek (Hongaria-Slowakia), Taman Nasional Mamooth Cave (AS),  Choranche 

Caves (Prancis) bahkan telah ditetapkan sebagai warisan dunia (Gauchon dkk, 2006, 

whc.unesco.org/en). Taman Nasional Gunung Mulu ditetapkan sebagai warisan 

dunia pada Tahun 2000. Kawasan ini mempunyai nilai kepentingan dalam hal 

keaneka-ragaman hayati yang melimpah dan fenomena karst yang spektakuler. 

Justifikasi yang digunakan adalah keterdapatan gua karst yang terkonsentrasi di 

Formasi Melinau yang mempunyai kondisi geomorfologi dan struktural yang dapat 

digunakan dalam memahami sejarah bumi. Gua-gua di Mulu sangat penting dalam 

hal menampilkan kenamapakan klasik dari kondisi geomorfologi bawah tanah yang 

terbentuk selama 1,5 juta tahun. Doline runtuhan dapat dijumpai di Gunungmulu. TN 

Gunung Mulu dengan ngarai-ngarai yang dalam, sungai, pegunungan dengan hutan 

tropis menampilkan pemandangan yang spektakuler. Dan juga adalah tempat 

mempelajari teori evolusi fauna gua. Gunung Mulu merupakan habitat alami dari 

keanekaragaman satwa baik di atas maupun di bawah tanah, mempunyai jenis 

spesies endemis yang melimpah, termasuk di dalamnya adalah menjadi lokasi 

terkaya spesies palm. 

TN Halong Bay ditetapkan sebagai warisan dunia pada tahun 1994. Kriteria 

yang digunakan untuk penetapannya adalah keindahan panorama bukit-bukit menara 

karst di perairan Teluk Tonkin dan sebagai contoh dari fenomena geomorfologi dan 

fisiografi berserta proses-proses geologi yang ada. Taman Nasional Aggtelek di 

Hungaria dan Slowakia ditetapkan sebagai warisan dunia sejak tahun 1995. 

Fenomena utama yang ada di TN Aggletek adalah gua dengan segala ornamen yang 

ada di dalamnya. Wilayah perlindungan meliputi 712 gua yang berada di iklim 

sedang.  TN Mamooth Cave (AS) ditetapkan sebagai warisan dunia sejak tahun 

1981. Obyek utama yang berada di Mamooth Cave adalah jaringan gua yang  

diketahui sebagai jaringan gua terluas di Amerika. Jaringan gua yang telah disurvei 

mencapai panjang 560km dan dianggap sebagai contoh dari bentuklahan formasi 

batugamping. Kawasan karst ini juga merupakan habitat dari satwa yang terancam 

dari kepunahan.                                                                   
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C. Rekomendasi Pengelolaan Lembah Giritontro dan Kawasan Gunungsewu 

1. Kategori Pengelolaan 

Pengelolaan Lembah Giritontro haruslah menjadi satu kesatuan dalam 

kerangka pengelolaan Kawasan Karst Gunungsewu. Pengelolaan dalam hal ini harus 

dalam satu kerangka yang mengacu pada salah satu kategori atau beberapa kategori 

secara bersama-sama yang telah diatur dalam Kepres 32 tahun 1990 atau kategory 

yang ditetapkan oleh IUCN (1994). Dengan demikian arah dan tujuan pengelolaan 

akan lebih jelas dan efektit. Sebelum didaftarkan menjadi warisan dunia beberapa 

bagian dari kawasan Karst Gunungsewu termasuk di dalamnya Lembah Giritontro 

harus ditetapkan sebagai satu kategori tersebut di atas. Dokumen rencana 

pengelolaan dan kelembagaannya juga harus disusun terlebih dahulu. Tanpa 

didahului oleh upaya tersebut menjadi sangat mustahil dapat didaftarkan menjadi 

warisan dunia.  

Pilihan kategori dalam hal ini harus sesuai dengan karakteristik Kawasan 

Karst Gunungsewu dan tujuan pengelolaannya. Fenomena yang dapat diangkat 

sebagai unggulan di Karst Gunungsewu meliputi bentuklahan dan proses 

pembentukannya, stratigrafi dan arkeologi. Bentuklahan karst Gunungsewu memiliki 

tingkat kepentingan tinggi untuk dikonservasi karena morfologi bukit karst 

Gunungsewu merupakan pewakil dari tipe karst tropis dan sudah dikenal secara 

internasional sebagai Tipe Gunungsewu. Bentuklahan tersebut merupakan hasil 

proses geologi.geomorfologi tyang telah berlansung selama lebih kurang dua juta 

tahun. Fisiografi yang ada juga dapat digunakan sebagai obyek atau rekaman sejarah 

pembentukan bumi sejak Jaman Miosen (65 juta tahun). Karst Gunungsewu secara 

arkeologis juga mempunyai kepentingan yang tinggi karena kawasan ini pernah 

menjadi hunian manusia purba. Bahkan kawasan ini telah memberikan kontribusi 

yang penting dalam teori-teori arkeologi kawasan Asia Tenggara (Yuwono, 2006, 

Komunikasi Personal). Dengan demikian tujuan pengelolaan yang sesuai untuk 

Kawasan Karst Gunungsewu adalah: 1)  penelitian ilmiah, 2) pemeliharaan jasa 

lingkungan, 3) perlindungan fenomena alam dan budaya, 4) wisata dan rekreasi, 5) 

pendidikan, 6) penggunaan berkelanjutan dari sumberdaya di ekosistem alami, dan 7) 

pemeliharaan atribut budaya dan tradisi. Mengacu pada tujuan tersebut maka 
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alternatif kateogri yang dapat ditetapkan adalah: Kategori III. Konservasi fenomena 

alam (Monumen Alam), atau Kategori V. Kawasan Perlindungan Bentang Darat. 

2. Lokasi Kawasan Perlindungan 

 Lokasi kawasan yang akan ditetapkan sebagai kawasan perlindungan 

haruslah jelas. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah seluruh kawasan 

Karst Gunungsewu akan dijadikan kawasan perlindungan seluruhnya atau hanya 

sebagian kawasan saja? Jika sebagian kawasan, bagian kawasan manakah yang harus 

dijadikan kawasan perlindungan/konservasi? Mempertimbangkan luasnya kawasan 

Karst Gunungsewu, pemanfaatan yang ada, dan banyaknya penduduk yang tinggal di 

dalamnya, memilih hanya sebagian kawasan kemungkinan akan menjadi pilihan 

terbaik. Lokasi yang dapat dinominasikan menjadi kawasan perlindungan adalah: 

1. Kawasan di sepanjang lembah Sungai Baksoko dan kompleks Gua Tabuan, Terus, 

hingga Gua Gong, Luweng Jaran, dan Luweng Ombo. Fenemena yang menonjol 

di kawasan ini adalah tinggalan Budaya Pacitanian (Simanjutak, 2002) dan gua 

beserta ornamennya. Secara administrasi kawasan ini berada di Kabupaten 

Pacitan.  

2. Lembah Giritontro. Fenomena yang ditonjolkan di kawasan ini adalah 

geomorfologi dan geologi. Sebagian kawasan ini berada di Kabupaten Wonogiri. 

3. Kawasan Bedoyo dan sekitarnya. Fenomena yang menonjol di lokasi ini adalah 

bukit-bukit yang dapat digunakan sebagai wakil yang paling ideal dari tipe 

Gunungsewu, kawasan ini juga menjadi daerah tangkapan air sungai bawah tanah 

Bribin. Kawasan ini berada di Kabupaten Gunungkidul. 

4. Kawasan Mulo hingga Kalisuci, Jomblang, dan Grubug. Fenomena yang 

menonjol dalam kawasan ini adalah sungai bawah tanah, lembah buta, dan sistem 

perguaan. Kawasan ini berada di Kabupaten Gunungkidul  

 

D. Rekomendasi Rencana Tindak 

Agar kawasan Karst Gunungsewu umunya dan Lembah Giritontro khusunya 

dapat menjadi warisan dunia tidak hanya sekedar wacana, maka perlu segera 

dilakukan tindakan nyata. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan adalah: 

1. Menggali aspirasi semua stake holders terutama masyarakat yang tinggal di 

rencana kawasan yang akan dipilih. Upaya ini penting agar lokasi rencana 
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kawasan perlindungan di masa mendatang tidak banyak menimbulkan konflik, 

sebaliknya peran serta masyarakat diharapkan lebih aktif dalam pengelolaan.  

2. Penetapan kawasan perlindungan, pemetaan, dan inventarisasi tingkat detil. Hal 

ini penting dilakukan agar dapat disusun rencana pengelolaan yang sesuai dengan 

karakteristik dan permasalahan yang ada di rencana kawasan perlindungan.    

3. Penyusunan rencana pengelolaan. Rencana pengelolaan mutlak diperlukan agar 

dalam melakukan perlindungan atau konservasi dapat terarah.   

4. Pembentukan kelembangaan dan peraturan. kelembagaan dalam hal ini dapat baru 

atau penguatan lembaga yang ada dengan pelibatan stake holders. Peraturan 

diperlukan untuk mendapatkan tentang kepastian hukum, sedangkan kelembagaan 

mutlak diperlukan sebagai pelaksana rencana pengelolaan. 

5. Apabila keempat hal tersebut dapat dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah 

mendaftarkan kawasan perlindungan Karst Gunungsewu menjadi warisan dunia.  
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INTISARI 

Di dalam Indonesia Second National CommunicationUnder the United 

Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 2010, Indonesia 

memasukkan fenomena rob/inundasi di daerah Semarang dan sekitarnya termasuk 

Kabupaten Demak dalam figure 4.31 sampai 4.34 (Flood area and flood depth due to 

sea level rise and high tide inSemarang and Surrounding; Flood area and flood 

depth due to sea level rise and land subsidencein Surrounding of Semarang area; 

The number of residents affected by flooding due to sea level riseand high tide in 

Surrounding of Semarang). Reklamasi pantai Marina Semarang menimbulkan 

berbagai dampak ikutan yakni secara mikro mengakibatkan tenggelamnya berbagai 

sarana dan prasarana kota termasuk permukiman. Dalam skala meso adalah 

mengakibatkan tenggelamnya sebagian wilayah di Kecamatan Sayung. Melihat 

pentingnya fenomena serta masalah yang ditimbulkannya maka Pemerintah 

Indonesai merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut di tingkat 

international guna mendapatkan perhatian dari dunia international, oleh karena itu 

sejalan dengang dokumen yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup maka 

perlu pemberian informasi akademik yang lebih detail mengenai permasalah tersebut 

di atas, oleh karena itu penelitian ini betujuan untuk: (1) Mengkaji dampak reklamasi 

terhadap inundasi di Kota Semarang, (2)Mengkaji  proses terjadinya abrasi dari 

tahun 2000 – 2011di  wilayah Kec. Sayung, Kab. Demak; (3) membuat model 

keruangan (spatial modelling) tenggelamnya sebagian wilayah Kec. Sayung. 

 Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode survey, untuk menuju 

tujuan penlitian yang pertama akan dilakukan analisis menggunakan citra termal, 

citra termal ini dapat melihat dan mendeteksi arah arus serta kenaikan tinggi 

permukaan air laut selama kurun waktu 10 tahun, untuk mengkaji proses 

tenggelamnya sebagian wilayah kecamatan Sayung akan digunakan citra satelit multi 

temporal dari Citra Ikonos tahun 2010 – 2011, spatial modeling menggunakan 

teknologi Geographyc Information System (GIS) sedangkan untuk mengkaji adaptasi 

masyarakat terhadap perubahan tempat tinggalnya akan dilakukan dengan teknik 

wawancara langsung di masyarakat di Kecamatan Sayung. 

 

Kata Kunci: Adaptasi, Kumunitas, Perubahan, Iklim, Sayung 
 

PENDAHULUAN 

Reklamasi polder alam di Kota Semarang, khususnya Semarang bagian utara 

berkaitan erat dengan munculnya fenomena rob/inundasi di daerah permukiman yang 

mailto:mas6amal@yahoo.com
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menjadikan salah satu proses dalam taudifikasi. Pertumbuhan Kota Semarang selama 

kurun waktu 1980-2005 diikuti dengan pertumbuhan jumlah penduduknya, akibatnya 

tekanan penduduk terhadap lahan semakin meningkat, lahan dibutuhkan guna 

memenuhi berbagai kegiatan penduduk dengan demikian beban yang harus 

ditanggung oleh kota menjadi semakin berat. Sarana dan prasarana serta infrastruktur 

kota, seperti permukiman, kawasan industri, ruang publik, perkantoran, maupun 

pusat-pusat bisnis, menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah setempat.  

Pertumbuhan penduduk yang demikian pesat sementara lahan atau wilayah 

yang ada tidak bertambah, akan memberikan dampak kepadatan penduduk, yang 

akhirnya memunculkan kompetisi perebutan penguasaan lahan untuk berbagai 

keperlua.Oleh karena kebutuhan lahan yang semakin meningkat sementara lahan di 

daratan terbatas, makaalternatif yang ditempuh adalah pembangunan ke arah vertikal 

dengan membangun gedung-gedung pencakar langit dan rumah-rumah susun.Selain 

itu pembangunan kota dapat pula dilakukan ke arah lahan kosong dan berair dengan 

cara melakukan pengurugan, pengurugan pantai atau wilayah perairan dikenal 

dengan istilah reklamasi. Reklamasi merupakan salah satu langkah alternatif 

pembangunan fasilitas pendukung kota sebagai contoh untuk pembangunan bandara, 

perkantoran, pertokoan, pergudangan, atau bahkan untuk permukiman. Contoh 

negara-negara yang sukses melaksanakan reklamasi pantai untuk memenuhi 

kebutuhan lahan adalah Negeri Belanada, Singapura, Hongkong, dan Jepang. 

Problem lingkungan yang terjadi akibat reklamasi yang kurang perhitungan 

dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Misalnya reklamasi 

di daerah rawa-rawa yang semula sebagai polder alam menampung limpasan banjir, 

karena diurug dan berubah fungsi yang otomatis lebih tinggi dari keadaan yang 

sebelumnya, akibatnya air mencari tempat parkir yang yang lebih rendah dan 

terjadilah genangan banjir daerah lain yang lebih rendah dari polder alam yang 

diurug tersebut. Sedangkan reklamasi di kawasan pantai dapat menimbulkan erosi 

dan sedimentasi di kawasan pantai yang lain. 

Reklamasi dalam arti umum adalah suatu pekerjaan penimbunan 

tanah/pengurugan pada suatu kawasan atau lahan yang relatif tidak berguna/masih 

kosong dan berair menjadi lahan berguna.Misalnya di kawasan pantai, daerah rawa-

rawa, di lepas pantai/di laut, di tengah sungai yang lebar, ataupun di danau. 
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John Wirawan (2004) mengatakan bahwa reklamasi adalah tindakan atau proses 

penggarapan (reclaim) rawa (swampy, marshy), lahan rusak, gurun, dan lahan yang 

belum dibudidayakan, serta membuatnya layak untuk ditanami atau ditinggali, juga 

konversi gisikan (foreshore) dengan penyediaan sistem drainase untuk berbagai 

tujuan, baik dengan penanggulan atau lainnya, atau dengan pengurugan. Faktor-

faktor yang menentukan keputusan melakukan reklamasi meliputi pemanfaatan 

lahan, persyaratan keamanan, lingkungan, dan biaya. Sementara evaluasi dan 

monitoring perlu dilakukan secara ketat, kontinu, dan terpadu, untuk meminimalkan 

dampak negatif yang mungkin timbul, baik internal maupun eksternal saat ini dan 

akan terus bergerak maju.Contoh proyek perencanaan dan pelaksanaan fisik 

reklamasi di Indonesia antara lain rencana reklamasi laut Bali Benoa seluas + 300 

Ha, reklamasi pantai utara Jakarta, reklamasi pantai Losari Makassar, reklamasi 

pantai utara Surabaya, dan reklamasi pantai utara Semarang. 

Problem utama yang menyertai perencanaan dan pelaksanaan reklamasi 

berkisar pada permasalahan yang berhubungan dengan aspek teknis (engineering), 

sosial ekonomis, yuridis, dan lingkungan.Semua aspek tersebut menjadi bahasan 

yang paling mendasar dan diperdebatkan oleh banyak kalangan.Dari aspek teknis 

yang menyangkut permasalahan perbaikan tanah, daya dukung, settlement dan 

sliding dapat dipecahkan dengan perhitungan teknis yang matang.Sementara itu 

karena lahan reklamasi berada di daerah perairan, maka prediksi dan simulasi 

perubahan hidrodinamika saat pra dan pasca reklamasi dan sistem drainasenya juga 

harus diperhitungkan.Karena perubahan hidrodinamika dan buruknya sistem drainase 

ini yang biasanya berdampak negatif langsung terhadap lingkungan dan masyarakat 

sekitar. Sedangkan permasalahan teknis yang lain hanya akan berdampak negatif 

bagi penghuni di atas lahan reklamasi tersebut. 

Permasalahan sosial ekonomis biasanya berkisar pada silang pendapat dan 

tarik ulur antara penentu kebijakan (pemda/pemkot), DPRD, investor, LSM, dan 

masyarakat.Apakah dengan adanya reklamasi memberikan keuntungan bagi semua 

pihak baik pemda/pemkot lewat PAD, investor, maupun masyarakat.Dan biasanya 

yang mendapat porsi keuntungan paling kecil (kalau ada) adalah masyarakat. 

Cara reklamasi memberikan keuntungan dan dapat membantu kota dalam 

rangka penyediaan lahan untuk berbagai keperluan, penataan daerah pantai, 
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pengembangan wisata bahari, dan lain-lain.Tetapi harus diingat bahwa 

bagaimanapun juga reklamasi adalah bentuk campur tangan (intervensi) manusia 

terhadap keseimbangan lingkungan alamiah pantai yang selalu dalam keadaan 

seimbang dinamis sehingga akan melahirkan perubahan ekosistem seperti perubahan 

pola arus, erosi dan sedimentasi pantai, berpotensi meningkatkan bahaya banjir, dan 

berpotensi gangguan lingkungan. 

Dampak reklamasi antara lain seperti hidrologi, kualitas air, hidrooseanografi, 

pemanfaatan ruang dan lahan hasil reklamasi, jenis dan fasilitas kesehatan, insiden 

dan prevalensi penyakit, sanitasi lingkungan dan cakupan pelayanan kesehatan dan 

tidak kalahnya sikap masyarakat. Masing-masing dampak inilah yang tampaknya 

perlu dipikirkan pemerintah kota Semarang secara hati-hati agar manfaat reklamasi 

pantai Marina tidak hanya untuk pengembang dan aktifitas yang ada di dalamnya 

saja melainkan untuk masyarakat kota Semarang ini.Reklamasi di Kota Semarang 

dibedakan dalam dua kategori, yaitu : 

a. Reklamasi rawa-rawa/tambak, pelaksanaan reklamasi rawa-rawa perlu mendapat 

perhatian ekstra, karena fungsi rawa-rawa di Kota Semarang ini adalah sebagai 

polder alam yang menampung limpasan banjir akibat hujan dan pasang air laut 

(rob). Reklamasi rawa-rawa ini yang dapat menjadi salah satu penyebab semakin 

meluasnya area genangan banjir, termasuk rob. Yang lebih parah kebanyakan 

pelaksana kegiatan reklamasi rawa-rawa/tambak ini dilakukan oleh masyarakat 

sendiri dan tidak disertai dengan dokumen UKL-UPL ataupun AMDAL. 

b. Reklamasi pantai, reklamasi pantai sedikit sekali pengaruhnya terhadap 

meluasnya genangan rob. Reklamasi pantai dapat menyebabkan meluasnya 

genangan rob bila tidak disertai dengan perencanaan sistem drainase yang bagus, 

apalagi bila lahan tersebut menghalangi jalan kembalinya air ke laut saat surut. 

Dampak negatif terbesar pelaksanaan kegiatan reklamasi pantai adalah 

menyebabkan erosi garis pantai di kawasan lain dan sedimentasi di sisi lain. 

Simulasi teknis perubahan pola arus dan hidrodinamika perairan laut harus 

diperhitungkan dalam hal ini. Lahan baru hasil reklamasi pantai Semarang 

kemudian akan berdampingan dengan beragam kegiatan ekonomi dan sosial yang 

sudah berlangsung selama ini. Kegiatan ekonomi dan sosial yang dimaksud 

diantaranya, Usaha tambak di kelurahan Tambakharjo, Tugurejo dan 
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Karanganyar, kawasan rekreasi (Marina, Maerokoco, PRPP, Tanjung Emas), 

Bandara Ahmad Yani, pemukiman penduduk di kelurahan Tambakharjo dan 

Tawangmas. Kegiatan industri PT. KLI dan PT. RPI, kawasan industri Wijaya 

Kusuma,Pelabuhan Tanjung Mas, PLTGU Tambak Lorok, dan Kawasan 

pergudangan PT. Ciptaguna Sentrabuana. 

 Mengenai reklamasi Pantai Marina Semarang, dalam dokumen Amdal 

Reklamasi Pantai Marina, disebutkan bahwa PT Indo Perkasa Usahatama (IPU) 

sebagai sebuah perusahaan swasta nasional di kota Semarang yang berusaha di 

bidang properti lahan akan melakukan reklamasi pantai Marina. Lahan hasil 

reklamasi seluas 204 ha digunakan untuk: Pemukiman 75ha, perdagangan dan jasa 

45 ha; Fasilitas umum 17 ha; Ruang terbuka seluas 5 ha; sistem drainase dan kolam 

retensi 20 ha; jaringan jalan 15 ha; kawasan sempadan. 27 ha.Reklamasi pantai 

Marina bukanlah kegiatan reklamasi yang pertama di Semarang.Reklamasi pantai 

sebenarnya diawali dengan kejadian 500 tahun lalu. Seperti pendapat ahli Geologi 

Belanda Van Bemmelen (1952), menyebutkan, endapan lumpur di pantai Semarang 

telah berlangsung paling sedikit 500 tahun yang lalu, kondisi tersebut dikategorikan 

sebagai Reklamasi Alamiah karena sedimentasi material dari Gunung Ungaran. Garis 

pantai yang semula di Kawasan Bukit Bergota bergerak maju sampai garis pantai. 

Untuk lebih memperjelas mengenai gambaran kawasan yang mengalami reklamasi di 

daerah Semarang bagian utara, disajikan dalam gambar  mengenai peta reklamasi 

Semarang di bawah ini. 
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PEMBAHASAN 

A. Reklamasi Pantai Marina Semarang Dampaknya Terhadap Inundasi di 

Kota Semarang 

Inundasi/genangan  akibat terjadinya pasang air laut yang melanda Kota 

Semarang sudah ada sejak lama. Hanya permasalahannya sekarang adalah bertambah 

luasnya genangan akibat rob tersebut. Salah satu meluasnya rob diindikasikan adanya 

penurunan tanah di daerah Semarang bawah yang merupakan area hasil sedimentasi 

ratusan tahun. Namun seperti yang diuraikan oleh Robert Kodoatie, (Suara Merdeka, 

13 Juni 2004) karena proses konsolidasinya masih berlangsung, ditambah lagi faktor-

faktor lain seperti pengambilan air tanah dan kelebihan beban di atasnya 

menyebabkan permasalahan rob semakin lama semakin komplek. Belum lagi jika 

faktor-faktor tersebut terjadi secara bersamaan dengan ketinggian pasang yang 

melebih elevasi pintu air sehingga pada saat pasang air laut masuk ke saluran dan 

menggenangi area sekitarnya, bahkan meluas.Namun ada pertanyaan besar, yakni 

mengapa inundasi bertambah semakin parah sejak dimulainya reklamasi oleh 

Marina.Reklamasi rawa maupun pantai yang dilakukan oleh Marina adalah tanah 

urug yang digunakan untuk reklamasi tanah pegunungan yang sifatnya kokoh dan 

diambil dari wilayah di sebelah selatan, seperti daerah Gunungpati di wilayah 

Semarang barat.Selain hal tersebut pada batas-batas perairan wilayah reklamasi 

dibuat tanggul penahan agar tidak terjadi abrasi. Sementara pasang air laut (banjir 

rob) yang merupakan fenomena alam yang terjadi secara rutin, kehadirannya 

terhambat oleh wilayah reklamasi. Akibatnya rob mencari tempat-tempat yang lebih 

rendah disekitar area reklamasi, perumahan, jalan, pertokoan, terminal, stasiun kereta 

api dan lain-lain. Guna memebrikan gambaran inundasi yang terjadi disajikan dalam 

gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

Akibat langsung dari 

reklamasi adalah adanya 

inundasi yang menggenangi 

infrastruktur kota, kerugaian  

yang diakibatkan tidak 

ternilai. 
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Tetapi mengapa semua itu dapat terjadi ? Untuk menjawab pertanyaan di atas 

dapat kita tinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek litologi, geologi dan hidrologi. 

1. Secaralitologis: 

Di bawah permukaan wilayah pantai Kota Semarang (Semarang bawah) terdiri 

atas  sedimen berfraksi halus yang bersifat lunak dan pasiran bersifat relatif padat 

yang beralaskan batuan vulkanik di bawah kedalaman 20 - 25 meter. Sebaran 

tanah lunak semakin tebal ke arah Semarang timur, dan menipis ke arah Barat - 

Selatan (Semarang atas).Sebaran tanah lunak (zona lempung lunak) dengan arah 

penyebaran Barat Laut - Tenggara, setebal 20 - 25 m mendominasi daerah pantai / 

dataran rendah Semarang.Sedangkan zona dengan ketebalan > 30 m dijumpai di 

sekitar Kelurahan Trimulyo dan Genuksari ke arah Selatan sampai dengan 

kecamatan Pedurungan (Semarang timur).Sifat tanah di atas sangat rentan 

terhadap tekanan konos diatas 10kg/cm2. Pembangunan gedung dan bangunan 

bertingkat, jalan, dan infra struktur lainnya akan membebani jenis tanah di 

wilayah ini, akibatnya permukaan tanah jenis ini akan ambles. Di Semarang 

bawah tercatat amblesan tanah (land subsidence) berkisar antara (2 - 25) 

cm/th.Akibatnya apabila berlangsung terus-menerus beberapa wilayah justru lebih 

rendah daripada permukaan air laut. 

2. Dariaspekgeologis: 

Jenis Tanah di wilayah pantai Kota Semarang (Semarang bawah) meliputi 

Asosiasi alluvial kelabu, Alluvial Hidromort, Grumosol Kelabu Tua, dan 

Komplek Regosol Kelabu Tua dan Grumosol Kelabu Tua. Penyebaran jenis tanah 

Akibat dari dari reklamasi 

adalah adasnya inundasi di 

daerah permukiman, bagi 

golongan masyarakat 

miskin hanya bisa pasrah, 

rumah yg tergenang tetap 

dihuni 
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ini meliputi wilayah - wilayah di daerah kota Semarang bawah, seperti Kecamatan 

Genuk, Kecamatan Semarang Tengah,: Kecamatan Tugu, Kecamatan. Semarang 

Utara, Kecamatan Genuk, serta Kecamatan Mijen. Secara geologi, dataran 

Semarang tersusun oleh endapan aluvial sungai, endapan fasies dataran delta dan 

endapan fasies pasang-surut. Endapan tersebut terdiri dari selang-seling antara 

lapisan pasir, pasir lanauan dan lempung lunak, dengan sisipan lensa-lensa kerikil 

dan pasir vulkanik.Kondisi geologi seperti tersebut di atas rnemungkinkan 

terdapatnya potensi airtanah yang cukup besar. Keberadaan lapisan lempung 

lunak yang cukup tebal yaitu antara 2 - 30 m di bagian atas mempercepat 

terjadinya proses konsolidasi. Kebutuhan air minum untuk penduduk kota 

Semarang (1.974.392 jiwa), industri, dan lain-lain adalah sebesar 88.705.000 m3/ 

tahun (1996), yang sebagian besar diambil dari airtanah. Karena besarnya 

pemompaan airtanah di Semarang jauh melebihi kapasitas akuifernya, maka 

terjadilah penurunan muka airtanah yang mencapai 15 hingga 22 m dbpts (1996). 

Penurunan muka air tanah akan menyebabkan kenaikan tegangan efektif pada 

tanah, dan apabila besarnya tegangan efektif melampaui tegangan yang diterima 

tanah sebelumnya maka tanah akan mengalami konsolidasi dan kompaksi yang 

mengakibatkan amblesan tanah pada daerah konsolidasi normal.  

3. Secara hidrologis: 

  Air Tanah Bebas ini merupakan air tanah yang terdapat pada lapisan pembawa air 

(aquifer) dan tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Permukaan air tanah bebas ini 

sangat dipengaruhi musim dan keadaan lingkungan sekitarnya.Penduduk Kota 

Semarang bawah (yang berada didataran rendah), banyak memanfaatkan air tanah 

ini dengan membuat sumur gali (dangkal) dengan kedalaman rata-rata 3-18 m. 

Dari ketiga aspek litologis, geologis, dan hidrologis di atas, nyata bahwa kota 

Semarang bawah mengalami problema inundasi, faktor utama Meluasnya area 

limpasan inundasi yang terjadi adalah berkait erat  dengan pelaksanaan reklamasi, 

hal ini dibuktikan dengan semakin meluasnya daerah reklamasi maka semakin luas 

pula daerah inundasi. Hal ini terjadi karena hempasan air laut yang biasanya 

menggenangi area yang direklamasi kemudian mencari tempat lain yang lebih rendah 

di daerah sekitarnya yang merupakan pemukiman penduduk, kawasan industri, 

perdagangan, serta kawasan wisata pantai, di wilayah ini terdapat infrastruktur utama 
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kota, seperti Pelabuhan Tanjung Mas, Stasiun KA Tawang, Terminal Bus Terboyo, 

Bandara Ahmad Yani, sistem drainase, air bersih, pengolahan air limbah, 

persampahan, dan jalan raya. Inundasi lebih diperparah lagi dengan adanya gangguan 

aliran sunagi-saungai yang mengalir ke laut tidak bebas, karena adanya botle neck 

serta pendangkalan di daerah muara sungai, air-air limpasan sungai yang dahulunya 

ke mengalir ke rawa-rawa di daerah Semarang utara, namun kemudian rawa-rawa 

yang berfungsi sebagai polder alam di urug maka limpasan air dari sungai yang tidak 

bisa m engalir ke lautpun mengisi daerah-daerah yng lebih rendah dari wilayah yang 

terkena reklamasi yang sekarang lebih tinggi, yaitu masuk ke berbagai kawasan 

aktifitas manusia. 

Terjadinya penurunan permukaan tanah atau amblesan tanah (land 

subsidence) yang besarnya berkisar antara (2 - 25) cm/th. Amblesnya permukaan 

tanah ini disebabkan adanya tekanan konus bangunan dan infrastruktur yang 

dibangun di atas lahan tanah yang labil ( aluvial). Amblesan tanah yang terjadi di 

dataran Semarang disebabkan oleh dua faktor, yaitu penurunan muka airtanah akibat 

pemompaan dan peningkatan beban karena pengurugan tanah. Tektonik di Pulau 

Jawa yang cukup aktif pada Pliosen Akhir - Plistosen Tengah, menghasilkan pola 

struktur geologi yang kompleks di daerah sebelah selatan daerah penelitian. Struktur 

sesar yang aktif belum diletahui dengan jelas pengaruhnya terhadap proses amblesan 

tanah di dataran aluvial Semarang. Akibatnya apabila berlangsung terus-menerus, 

beberapa wilayah justru lebih rendah daripada permukaan air laut. Penurunan 

permukaan tatnah/ambalas hanya terjadi dibeberapa titik dengan tingkat amblas 

maximal hanya berkisar 25 cm, namun luasan serta kedalaman inundasi tidak 

memperlihatkan hubungan yang signifikan, sebagai contoh hasil pengukuran di 

daerah Bandarharjo amblasnya tanah hanya berkisar 8-15 cm, namun rob/inundasi 

yang terjadi kedalamannya mencapai 3 meter, dengan demikian alasan 

genangan/inundasi yang selama ini dibesar-besarkan oleh pemerintah kurang dapat 

dibuktikan secara akurat, amblasnya tanah di beberapa tempat merupakan factor 

minor dalam hal perluasan, kedalaman serta lamanya genangan/inindasi/rob di 

Semarang. Hal yang cukup besar sumbangannya dalam hal ini adalah adanya 

rekalamasi tubuh air di Semarang bagian utara. Persebaran genangan/inundasi di 

Kota Semarang disajikan dalam gambar  di bawah ini. 
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B. Reklamasi Pantai Marina Semarang Dampaknya terhadap Abrasi di Kec. 

Sayung Demak 

Fenomena rob/inindasi dalam hal ini adalah adanya penggenangan air laut 

yang ada di daratan, sedangkan fenomena yang lebih parah dari rob/inundasi adalah 

tergerusnya daratan oleh air laut yang disebut sebagai abarasi, Kecamatan Sayung di 

Kabupaten Demak Jawa Tengah adalah wilayah yang mengalami abrasi paling cepat 

dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Kurang lebih  3km dari arah timur  ke 

barat serta 1 km ke arah selatan wilayah Kecamatan Sayung telah terkena abrasi. 

Bahkan dua kampung, yakni Senik dan Tambaksari di Demak Jawa Tengah raib dan 

dihapus dari peta Indonesia. Dari citra multi temporal perubahan daratan karena 

abrasi oleh air laut di Kecamatan Sayun disajikan dalam gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar:1     Gambar:2 
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Gambar:3     Gambar:4 

 

Citra di atas adalah merupakan citra LandSat multi temporal (gambar 1: citra 

tahun 1990; gambar 2: Citra tahun 2000; Gambar 3: Citra tahun 2005; dan Gambar 4: 

Citra tahun 2010) di Kecamatan Sayung Demak. Dari citra satelit multi temporal di 

atas, secara visiual sangat jelas bahwa telah terjadi abrasi yang sangat luas di 

Kecamatan Sayung, pada gambar 1 masih terlihat adanya garis pantai yang berada di 

sebelah utara Kecamat Sayung, daerah yang diberi tanda tulisan adalah wilayah Desa 

Tambak Sari (dimana terdapat makam yang dikeramatkan), kemudian pada gambar 2, 

pada tahun 2000 abrasi telah masuk ke wlayah Sayung dan sudah memisahkan Desa 

Tambak Sari dengan wilayah lainnya, daerah yang terkena abrasi dan berubah menjadi 

lautan adalah sawah dan tambak. Pada gambar 3 dan gambar 4 wilayah yang 

mengalami abrasi semakin meluas, dan pada tahun 2010 garis pantai yang telah 

mengalami abrasi mencapai 3 km dengan jarak masuk ke daratan mencapai 1 km.  

Hal yang cukup menarik adalah di desa Tambak Sari tepatnya di dukuh 

Pandansari karena lokasinya relatif agak tinggi maka daerah Ini tidak mengalami 

abrasi tetapi mengalami rob/inundasi, daerah ini terpisah dengan daratan induknya dan 

sekarang berdiri sendiri menjadi sebuah pulau. Di Dukuh pandansari ini dahulunya 

dihuni oleh 68 KK namun seiring dengan abrasi serta inundasi yang terjadi maka 

hamper semua warga pindah ke lain daerah (ada yang transmigrasi) dan ada pula yang  

pindah ke desa-desa di pedalaman yang daerahnya tidak (belum) terkena abrasi. Saat 

ini hanya tinggal 6 KK yang berada di (pulau) Pandan Sari ini, perubahan (pulau) 

Pandansari di perlihatkan dalam citra di bawah ini: 
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Citra Ikonos ini diambil dari tahun 2000;2005 dan 2010, pada tahun 2000 

wilayah Pandansari sudah terpisah dari daratan induk, namun karena wilayanya masih 

relative lebih tinggi dengan daerah sekitarnya maka, Pandansari tidak mengalami 

abrasi, namun karena ketinggian air laut semakin meninggi, maka yang terjadi adalah 

wiayah Pandansari mengalami penggenangan/rob/inundasi. Pada saat itu (th 2000) 

terlihat masih banyak penduduk yang bertahan yakni masih berjumlah 68 KK, seiring 

dengan adanya rob maka air permukaan mengalami gejala peningkatan salinitas 

akibatnya tumbuhan darat (pohon kelapa, waru, pisang, manga, jambu dsb) 

mengalami kematian. Pada thun 2005 penduduk yang tidak tahan dengan keadaan 

lingkungannya yang selalu teendam air laut mereka berbondong-bondong 

pindah.Selanjutnya pada tahun ini setelah ditinggal oleh penduduknya, lambat laun 

wilayah ini ditumbuhi oleh tanaman mangrove.Pada tahun 2011 dan sampai sekarang 

yang mendiami pulau Pandansari ini berjumlah 6 KK. 

Permasalahan utama dari perubahan iklim yang terjadi, khususnya di 

Kecamatan Sayung Demak, adalah adanya abrasi pantai yang cukup luas hamper 

mencapai 3 Km persegi selama kurun waktu 1990-2010 (20 tahun), kemudian hal lain 

adalah adanya adaptasi masyarakat  luar biasa dalam menghadapi perubahan di tampat 

tinggalnya, karena adanya perubahantempat tinggal telah terjadi pula perubahan 

bidang pekerjaan, yang tadinya mereka bekerja sebagai petani sekarang mereka 

bekerja sebagai nelayan, dua utub kultur yang sangat berbeda dan mereka harus 

mengalami perubahan ini demi untuk kelangsungan hidupnya. 
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PENUTUP 

Reklamasi pantai Marina Semarang secara signifikan dalam sudut pandang 

keruangan mengakibatkan dampak yang sangat merugikan, yakni dengan ditimbunnya 

polder alam di pantai utara Semarang yang diperuntukkan bagi komplek permukiman 

elit dengan segala fasilitasnya secara meso berakibat muncul dan berkembangnya 

inundasi/genangan di Kota Semarang semakin luas seiring dengan meluasnya 

reklamasi yang dilkasanakan. Dampak Makro adalah adanya perubahan arus di daerah 

sebelah timurnya yang berakibat hilangnya daerah Kecamatan Sayung kabupaten 

Demak yang setiap tahun semakin meluas pula. 
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INTISARI  

Sumberdaya merupakan semua potensi dan lingkungan yang dapat memenuhi 

kebutuhan hidup manusia. Potensi akan menjadi sumberdaya bilamana dapat 

digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi baru akan 

menjadi sumberdaya jika kemampuan budaya (tehnologi) telah dapat memanfaatkan. 

Keberadaan potensi sumberdaya alam di setiap daerah terdistribusikan tidak merata 

secara nasional, dan sangat beragam.Tidak meratanya potensi sumberdaya alam 

tersebut akan menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sangat besar dalam hal 

penerimaan asli daerah (PAD), dimana daerah yang mempunyai sumberdaya alam 

melimpah  PAD akan berkembang semakin  besar dan pembangunan akan semakin 

pesat, sedangkan daerah yang mempunyai potensi sumberdaya alam relatif kecil 

konsekwensinya PADnya relatif kecil dan akan berpengaruh terhadap laju 

pembangunan di daerah tersebut. Kecuali itu batas daerah berupa kenampakan di 

permukaan bumi sedangkan sebaran potensi sumberdaya alam yang ada di dalam 

bumi tidak sama dengan di atasnya, sehingga akan menimbulkan konflik antar 

daerah. 

 

Kata Kunci: Sumberdaya alam, Otonomi,  

 

PENDAHULUAN 

Konsep pembangunan berkelanjutan dikembangkan karena kecemasan akan 

semakin merosotnya kemampuan bumi atau sumberdaya alam beserta isinya untuk 

menyangga kehidupan. Issue degradasi kualitas fungsi lingkungan disebabkan oleh 

pertambahan jumlah penduduk  yang relatif tinggi serta diikuti dengan meningkatnya 

aktifitas peningkatan pelepasan limbah tanpa perlakuan ke alam bebas. Apabila 

kecenderungan tersebut dibiarkan dan bahkan semakin dipercepat tanpa adanya 

upaya-upaya pencegahan, maka dapat dipastikan kehidupan manusia dan segala 

isinya akan terancam keberlanjutannya, dan pada gilirannya pembangunanpun tidak 

akan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan dimasa yang akan datang perlu 

diadakan perubahan yang mendasar terhadap pola produksi dan konsumsi, yang 

diikuti dengan upaya-upaya lain yang ditujukan untuk mengendalikan penggunaan 

sumber-sumber alam yang berlebihan dan pencegahan pencemaran. Sejalan dengan 
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hal tersebut, konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya perlu dilakukan, karena 

dengan terjaminnya kelestarian kawasan konservasi atau kawasan lindung maka 

pembangunan dapat terjamin  berkelanjutannya. 

Yang dimaksud dengan sumberdaya adalah semua potensi dan lingkungan 

yang dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi akan menjadi sumberdaya 

bilamana dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Potensi baru akan menjadi sumberdaya jika kemampuan budaya (tehnologi) telah 

dapat memanfaatkan. Jadi kekayaan yang tersimpan didalam bumi itu akan tetap 

sebagai suatu potensi yang tidak berkembang atau belum dapat bermanfaat, jika 

kemampuan ilmu dan tehnologi tidak menyentuhnya. 

Pembangunan yang berdampak terhadap kerusakan sumberdaya alam dan 

degradasi kualitas lingkungan, umumnya disebabkan diabaikannya mekanisme 

keseimbangan yang membatasi eksploitasi sumber-sumber alam dan juga aspek 

lingkungan belum dimasukkan sebagai salah satu penentu kebijakan pembangunan 

sektoral. Maka, pendekatan ekonomik (daur ulang dan pengendalian eksploitasi) dan 

pendekatan minimisasi limbah perlu menjadi kebijakan pembangunan di masa datang 

guna menghadapi globalisasi dibidang ekonomi, khususnya perdagangan. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil-hasil pembangunan 

yang berwawasan lingkungan, kiranya masukan IPTEK menjadi prioritas untuk 

pengambilan keputusan. Hal ini berkaitan  dengan jenis sumberdaya alam yang akan 

dioptimalkan, kualitas dan kuantitas produksi, serta pasar yang akan dijangkau. Oleh 

karena itu pertimbangan IPTEK perlu didasari pada etika kemanusiaan dan ekologi, 

sehingga dampak sosial dan lingkungan dapat dipredeksi sedini mungkin. 

Secara umum sumberdaya alam dapat diklasifikasikan menjadi  tiga yaitu 

sumberdaya alam (hayati dan non hayati), sumberdaya manusia, dan sumberdaya 

buatan (Anonim 1997). Sedangkan sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi: 

sumberdaya yang dapat diperbarui (renewable resources), sumberdaya yang tidak 

dapat diperbarui (non renewable resources). Sedangkan berdasarkan penguasaannya 

ada sumberdaya yang dikuasai pribadi, dikuasai masyarakat umum dan yang dikuasai 

oleh pemerintah. Hal ini secara implisit terkandung pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945  

dimana disebutkan pula bahwa sumberdaya alam yang terdapat di laut dan di darat 

sebagai modal dasar memberikan kehidupan bangsa disegala bidang. 
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Di dalam pola umum pembangunan jangka panjang, sumberdaya alam ini 

mendapat sorotan yang lebih mendalam dimana antara lain disebutkan bahwa dalam 

pelaksanaan pembangunan, sumberdaya alam di Indonesia harus digunakan secara 

rasional. Pemanfaatan atau penggalian sumberdaya alam harus diusahakan dengan 

kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi 

yang akan datang. Di dalam sektor pertanian, secara khusus disebutkan pembinaan 

hutan sebagai sumberdaya alam dan rehabilitasi lahan kritis. Dalam bidang 

pertambangan ditonjolkan penelitian dan eksplorasi bahan tambang, pengembangan 

tehnologi pertambangan, hubungan antara pertambangan dengan energi, 

pengembangan wilayah, dan partisipasi swasta nasional serta pertambangan rakyat. 

Pendayagunaan daerah pantai dan laut perlu ditingkatkan tanpa merusak mutu dan 

kelestarian lingkungan hidup. Dalam sektor energi, menyebutkan pengembangan dan 

pemanfaatan yang perlu mendasarkan pada suatau kebijaksanaan yang menyeluruh 

dan terpadu. Ditekankan pula perlunya penghematan penggunaan minyak bumi dan 

pengembangan sumberdaya energi lainnya. 

Keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang 

berkelanjutan tidak terlepas dari pengembangan kualitas manusia  di segala  lini dan 

strata kehidupan. Rendahnya peranserta masyarakat terutama disebabkan oleh masih 

rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman terhadap persoalan lingkungan hidup 

serta keterkaitan antara keduanya. Berkaitan dengan otonomi daerah atau adanya 

demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam, tuntutan masyarakat atas pemanfaatan 

sumberdaya alam secara berkeadilan adalah sesuai dengan hak asasi manusia dalam 

memenuhi kebutuhan hidup.  Namun harus disertai juga keseimbangan dalam 

pengendalian kerusakan lingkungan dan upaya pemulihan tatanan lingkungan untuk 

generasi yang akan datang. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam Dalam Rangka Otonomi 

Daerah. 

Undang-undang tentang otonomi daerah yang menjadi landasan gerak 

pelaksanaan pembangunan di setiap daerah adalah UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

pemerintahan yang mengatur pemberian otonomi kepada daerah, sedangkan UU No. 
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25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat. Kaitannya dengan 

hal tersebut, maka setiap pemerintah daerah mempunyai peluang untuk mengatur, 

memanfaatkan dan mengelola kekayaan dan potensi sumberdaya alam yang ada di 

daerahnya untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Sedangkan pengelolaan 

sumberdaya alam yang menjadi otoritas pemerintah daerah diatur dalam UU No.25 

Tahun 2000 yang berisi tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang energi dan 

sumberdaya mineral. Dalam undang-undang tersebut  sumberdaya mineral dibedakan 

menjadi tiga kelompok yaitu : 

1) Golongan A yaitu bahan galian yang berarti strategis bagi pertahanan keamanan 

negara atau menjamin perekonomian negara meliputi minyak bumi, batubara, 

bahan radioaktif, biji besi, almunium tembaga, nikel, mangaan dan sebagainya. 

2) Golongan B yaitu golongan bahan galian vital untuk kepentingan negara yang 

berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak yang meliputi ; emas, perak, 

batu permata, magnesium, mika, asbes dan sebagainya. 

3) Golongan C yaitu bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis 

maupun vital antara lain ; batu gamping, kaolin, marmer, gips, pasir kwarsa, batu 

apung dan sebagainya. 

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pembagian keuangan dari hasil 

sumberdaya alam antara daerah dengan pusat diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 

104 Tahun 2000 yang menyebutkan bahwa penerimaan negara dari pertambangan 

galian strategis dan vital dibagi atas; 85 persen untuk pemerintah pusat, dan 15 

persen untuk daerah, yang dibagi menjadi; 3 persen untuk Pemerintah Daerah 

Tingkat I(Propinsi), 6 persen untuk pemerintah daerah Tingkat II (kabupaten/kodya) 

penghasil, serta 6 persen untuk pemerintah daerah Tingkat II lainnya di Propinsi 

yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas, nampak jelas bahwa dalam 

pelaksanaan otonomi daerah khususnya pengelolaan sumberdaya alam  yang vital 

dan strategis masih dikuasai oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya diberi 

otonomi penuh pada sumberdaya mineral tipe C.  

Kewenangan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam 

nasional dan upaya konservasi masih tumpang tindih antara pusat dan daerah. Pada 

UU no 22 Tahun 1999 Bab IV pasal 7 dijelaskan bahwa pengelolaan sumberdaya 

alam nasional dan upaya konservasi masih mendapat penanganan pemerintah pusat, 



 

 | 645 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

sedangkan menurut Bab IV pasal 10 disebutkan bahwa daerah berwenang mengelola 

sumberdaya alam nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab 

memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan.  

Berdasarkan kedua pasal tersebut menunjukan bahwa pengelolaan sumberdaya alam 

merupakan tanggung jawab antara pusat dan daerah, sehingga dalam pelaksanaan 

perlu diperjelas kewenangan pusat dan kewenangan daerah dalam konservasi  dan 

pengelolaan sumberdaya alam agar apabila ada masalah lingkungan tidak saling 

lempar tanggung jawab. 

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang berwawasan 

lingkungan dalam konteks otonomi daerah pada saat ini menjadi penting karena 

pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang ada di daerah akan menjadi 

wewenang pemerintah daerah dalam hal ini Kabupaten/kotamadya. Terdapat 

beberapa  hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan dan pengelolaan 

sumberdaya alam dalam kaitannya dengan otonomi dan pembangunan daerah yaitu : 

1) Keberadaan potensi sumberdaya alam di setiap daerah terdistribusikan tidak 

merata secara nasional, dan sangat beragam. Secara nasional  sumberdaya lautan 

tersebar di Indonesia bagian timur seperti Laut Maluku, Banda, dan Papua. 

Potensi Pertambangan dan sumberdaya mineral pada umumnya sebagian besar 

terdapat di Pulau Sumatra, Kekayaan mineral dan potensi sumberdaya lahan 

untuk sektor pertanian banyak terdapat di Pulau Jawa, kekayaan dan keindahan 

alam serta kultural terdapat di Pulau Bali dan sebagainya. Tidak meratanya 

potensi sumberdaya alam tersebut akan menimbulkan ketimpangan dan 

kesenjangan sangat besar dalam hal penerimaan asli daerah (PAD), dimana 

daerah yang mempunyai sumberdaya alam melimpah  PAD akan berkembang 

semakin  besar dan pembangunan akan semakin pesat, sedangkan daerah yang 

mempunyai potensi sumberdaya alam relatif kecil konsekwensinya PADnya 

relatif kecil dan akan berpengaruh terhadap laju pembangunan di daerah tersebut. 

Adanya kewenangan atau otonomi yang diberikan pusat kepada daerah dalam 

pengelolaan sumberdaya alam dan eksploitasinya maka pada saat ini daerah 

berlomba-lomba mengekploitasi secara optimal sumberdaya (orentasi ekonomi) 

dan kurang memperhatikan kelestarian dan pengendalian mutu lingkungan . Hal 

ini nampak dari banyaknya bencana alam yang terjadi di Indonesia. 
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2) Perspektif pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam adalah ekosistem, 

sedangkan otonomi daerah adalah berdasarkan unit administrasif (Kabupaten 

atau Kotamadya). Sebagai contoh kasus penambangan Yodium di Kabupaten 

Sidoarjo. Lokasi tambang secara administratif terletak di Kabupaten Sidoarjo, 

tetapi dilihat dari aspek geologi tambang tersebut  termasuk daerah Kabupaten 

Mojokerto. Sehingga timbul masalah antara dua daerah tersebut dalam hal 

pembagian hasil tambang yodium. 

Pengelolaan dan pemanfaatan  sumberdaya alam yang dilakukan oleh suatu 

daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan pula dampak dan 

konsekwensi yang ditimbulkan untuk daerah lainnya. Pada daerah hulu sungai 

misalnya nilai pemeliharaan dan beban yang ditanggung oleh daerah lebih besar 

dari pada nilai kemanfaatannya yang diperoleh. Apabila daerah hulu mengelola 

dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada dengan kurang hati-hati, 

maka dampak lingkungan dan kerugian yang akan menerima adalah daerah lain 

di daerah hilir. Contohnya perubahan lahan hutan menjadi lahan  tanaman 

sayuran di Kabupaten Bondowoso berdampak pada banjir bandang di Kabupaten 

Situbondo. 

3) Paradigma indikasi kemajuan pembangunan yang masih bertumpu pada 

peningkatan secara ekonomis dan PAD, sedangkan pengelolaan sumberdaya 

alam sudah mulai bergeser pada keseimbangan nilai ekonomis dan ekologis, 

sehingga terjaganya kelestarian dan mutu lingkungan harus merupakan indikator 

terhadap kemajuan pembangunan itu sendiri. Selama ini hal tersebut kutang 

mendapatkan perhatian yang lebih dalam memandang kemajuan  pembangunan 

suatu daerah, karena secara umum daerah yang dianggap mengalami kemajuan 

pembangunan adalah daerah yang mampu menghasilkan pendapatan dan devisa 

yang besar serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi , sehingga pemanfaatan 

sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan terabaikan. 

 

B. Strategi Pengelolaan Lingkungan dan Sumberdaya Alam 

Strategi pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam dengan konsep 

pembangunan berbasis lingkungan yang berkelanjutan yang meliputi: 

 



 

 | 647 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

a. Keberlanjutan Ekologis ( Ecological Sustainability) 

Keberlanjutan ekologis adalah prasyarat untuk pembangunan dan 

keberlanjutan kehidupan. Keberlanjutan ekologis akan menjamin keberlanjutan 

ekosistem bumi. Untuk menjamin keberlanjutan ekologis  menurut Askar Jaya 

(2004) harus diupayakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Memelihara integritas tatanan lingkungan agar sistem penunjang kehidupan 

dibumi tetap terjamin dan sistem produktivitas, adaptabilitas, dan pemulihan 

tanah,  air, udara dan seluruh kehidupan berkelanjutan. 

2. Tiga aspek yang harus diperhatikan untuk memelihara integritas tatanan 

lingkungan yaitu ; daya dukung, daya asimilatif dan keberlanjutan pemanfaatan 

sumberdaya terpulihkan. ketiga untuk melaksanakan kegiatan yang tidak 

mengganggu integritas tatanan lingkungan yaitu hindarkan konversi alam dan 

modifikasi ekosistem, kurangi konversi lahan subur dan kelola dengan buku mutu 

ekologis tinggi, dan limbah buangan tidak melampaui daya asimilatif lingkungan. 

3. Memelihara keanekaragaman hayati pada keanekaragaman kehidupan yang 

menentukan keberlanjutan proses ekologis. Proses yang menjadikan rangkaian 

jasa pada manusia masa kini dan masa mendatang. Terdapat tiga aspek 

keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman genetika, spesies, dan tatanan 

lingkungan. Untuk mengkonversikan keanekaragaman hayati tersebut perlu hal-

hal berikut yaitu “menjaga ekosistem alam dan area yang representatif tentang 

kekhasan sumberdaya hayati agar tidak dimodifikasikan, memelihara seluas 

mungkin area ekosistem yang dimodifikasikan untuk keanekaragaman dan 

keberlanjutan keanekaragaman spesies, konservatif terhadap konversi lahan 

pertanian” Pengelolaan pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan 

hal penting untuk keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilaksanakan melalui : 

pencegahan pencemaran lingkungan; rehabilitasi dan pemulihan ekosistem dan 

sumberdaya alam yang rusak; meningkatkan kapasitas produksi dari ekosistem 

alam dan binaan manusia. 

 

b. Keberlanjutan Ekonomi ( Economic Sustainability ) 

Keberlanjutan ekonomi dari perspektif pembangunan memiliki dua hal 

utamakeduanya mempunyai keterkaitan yang erat dengan tujuan aspek keberlanjutan 
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lainya. Keberlanjutan ekonomi makro menjamin kemajuan ekonomi secara 

berkelanjutan dan mendorong efisiensi ekonomi melalui reformasi struktural dan 

nasional.  

Tiga elemen utama untuk keberlanjutan ekonomi makro yaitu efisiensi 

ekonomi, kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan, dan meningkatkan 

pemerataan dan distribusi kemakmuran. Hal tersebut diatas dapat dicapai melalui 

kebijaksanaan makro ekonomi mencakup reformasi fiskal, meningkatkan efisiensi 

sektor publik, mobilisasi tabungan domestik, pengelolaan nilai tukar, reformasi 

kelembagaan, kekuatan pasar yang tepat guna, ukuran sosial untuk pengembangan 

sumberdaya manusia dan peningkatan distribusi pendapatan dan aset. 

 

c. Keberlanjutan Manajemen ( Management Sustainability) 

Penyesuaian kebijakan yang meningkatkan keberlanjutan ekonomi makro 

secara jangka pendek akan mengakibatkan distorsi sektoral yang 

selanjutnyamengabaikan keberlanjutan ekologis. Hal ini harus diperbaiki melalui 

kebijaksanaan sektoral yang spesifik dan terarah. Oleh karena itu penting 

mengindahkan keberlanjutan aktivitas ekonomi dan managemennya. Untuk 

mencapai keberlanjutan ekonomi sektoral, perlu  dilakukan manejemen terhadap 

semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan potensi lingkungan. Pertama, 

sumberdaya alam yang nilai ekonominya dapat dihitung harus diperlakukan sebagai 

kapital yang tangibble dalam kerangka akunting ekonomi, kedua, secara prinsip 

harga sumberdaya alam harus merefleksi biaya ekstaksi, ditambah biaya lingkungan 

dan biaya pemanfaatannya.  

Pakar ekonomi harus mengidentifikasi dan memperlakukan sumber daya 

sebagai sumber yang terpulih, tidak terpulihkan, dan lingkungan hidup. Sumber yang 

terpulihkan seperti hutan dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bila tidak 

memperlakukan produktivitas ekonomi sebagai fungsi yang pasif atau jasa yang 

mengalir; menggunakan prinsip pengelolaan yang berkelanjutan, sedangkan sumber 

yang tidak terpulihkan mempunyai jumlah absulut dan berkurang bila dimanfaatkan. 

Oleh karena itu pada kondisi seperti ini konsep sustainable yeild tidak boleh 

diterapkan. Pembangunan berkelanjutan dalam konteks sumberdaya yang tidak dapat 

dipulihkan berarti: pemanfaatan secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan oleh 
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generasi masa mendatang dan diupayakan agar dapat dikembangkan substitusi 

dengan sumberdaya terpulihkan; membatasi dampak lingkungan pemanfaatannya 

sekecil mungkin, karena sumberdaya lingkungan adalah biosfer, secara menyeluruh 

sumberdaya ini tidak menciut akan tetapi berpariasi sesuai dengan kualitasnya. 

 

d. Keberlanjutan Sosial Budaya (Social Cultural Sustainability ) 

Secara menyeluruh keberlanjutan sosial dan budaya dinyatakan dalam 

keadilan sosial, harga diri manusia dan peningkatan kualitas hidup seluruh 

manusia.Keberlanjutan sosial dan budaya mempunyai empat sasaran yaitu: 

1.  Stabilitas penduduk yang pelaksanaannya mensyaratkan komitmen politik yang 

kuat, kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status 

wanita, meningkatkan kualitas, efektivitas dan lingkungan keluarga. 

2. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan memerangi kemiskinan dan 

mengurangi kemiskinan absolut. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin 

tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas 

sosial. Halangan terhadap keberlajutan sosial harus dihilangkan dengan 

pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Kelas sosial yang dihilangkan 

dimungkinkannya untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pemerataan 

pemulihan lahan dan peningkatan peran wanita. 

3. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai 

sistem sosial dan kebudayaan seluruh bangsa, dan dengan memahami dan 

menggunakan pengetahuan tradisional demi manfaat masyarakat dan 

pembangunan ekonomi. 

4. Mendorong pertisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Beberapa 

persyaratan dibawah ini penting untuk keberlanjutan sosial yaitu : 

prioritas harus diberikan pada pengeluaran sosial dan program diarahkan untuk 

manfaat bersama, investasi pada perkembangan sumberdaya misalnya 

meningkatkan status wanita, akses pendidikan dan kesehatan, kemajuan ekonomi 

harus berkelanjutan melalui investasi dan perubahan teknologi dan harus selaras 

dengan distribusi aset produksi yang adil dan efektif, kesenjangan antar regional 

dan desa, kota, perlu dihindari melalui keputusan lokal tentang prioritas dan 

alokasi sumber daya. 
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e. Keberlanjutan Tehnologi (Technological Sustainability ) 

Penggunaan tehnologi sebenarnya tujuan utamanya untuk peningkatan 

kesejahteraan dan kemakmuran penduduk, tetapi pada kenyataannya  pada saat ini 

penggunaan dan penerapan tehnologi untuk memanfaatan lingkungan berdampak 

pada kerusakan lingkungan. Peranan tehnologi dalam pemanfaatan  sumberdaya 

lingkungan apabila semua potensi dari lingkungan dapat diolah sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi akan menjadi sumberdaya bilamana 

dapat digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi baru 

akan menjadi sumberdaya jika kemampuan budaya (tehnologi) telah dapat 

memanfaatkan. Jadi kekayaan yang tersimpan didalam bumi itu akan tetap sebagai 

suatu potensi yang tidak berkembang atau belum dapat bermanfaat, jika kemampuan 

ilmu dan tehnologi tidak menyentuhnya. 

Kasus-kasus kerusakan akibat pertambangan terbuka di kawasan hutan yang 

memanfaatkan tehnologi menyebabkan pencemaran udara, air sungai maupun air 

tanah bahkan menyebabkan degradasi potensi bentang alam. Kemajuan transportasi 

dan industrialisasi yang tidak diikuti oleh penerapan tehnologi yang bersih 

memberikan dampak negatif pada lingkungan perkotaan. Industrialisasi di daerah 

perkotaan berdampak pada penurunan kualitas air sungai maupun air tanah dan 

udara. Hal ini dapat dilihat semakin tercemarnya sungai-sungai di daerah perkotaan. 

Masalah ini disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran pelaku dunia usaha maupun 

kesadaran masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan sebagai penopang 

kehidupannya. 

Penggunaan bahan-bahan kimia dalam tanah seperti pupuk dan pestisida 

lama-kelamaan akan menyebabkan degradasi lahan. Menurut  hasil penelitian Badan 

Litbang Pertanian bekerja sama dengan IRRI menyimpulkan bahwa banyak lahan 

sawah intensif terutama di Jawa mengalami degradasi kesuburan (kimiawi) terutama 

penurunan kandungan C organik, atau kadang disebut sebagai lahan sakit (soil 

sickness). Kesalahan dalam pengelolaan dan penggunaan lahan akan menimbulkan 

polusi, erosi, kehilangan unsur hara, pemasaman, penggaraman (salinization), 

sodifikasi dan alkalinasi (sodification and alkalinization), pemadatan (compaction), 

hilangnya bahanorganik, penurunan permukaan, kerusakan struktur tanah, 

penggurunan (desertification). 
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Permasalahan diatas menunjukkan bahwa kondisi lingkungan tidak semakin 

baik atau permasalahan lingkungan semakin ringan bahkan semakin berat, mengingat 

sumberdaya alam dimanfaatkan untuk mendukung dan menopang pelaksanaan 

pembangunan yang bertujuan memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan penduduk. 

 

f. Keberlanjutan Daya Dukung Lingkungan (Carrying Capacity Sustainability) 

Menurut UU Nomer 23 tahun 1997 Daya dukung lingkungan hidup adalah 

kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan 

makhluk hidup lain. Soemarwoto (2001) daya dukung lingkungan pada hakekatnya 

adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan 

hewan yang terdapat pada suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Dalam proses 

pembangunan perlu adanya imbangan antara potensi dengan kebutuhan, sehingga 

tidak menimbulkan dampak negatif dikemudian hari. Menurut Lenzen (2003) daya 

dukung lingkungan untuk kehidupan manusia dapat diketahui dengan 

membandingkan antara kebutuhan hidup manusia dengan luas aktual lahan produktif, 

jejak ekologi (luas area untuk mendukung kehidupan manusia) dengan luas aktual 

lahan produktif atau perbandingan lahan tersedia dengan lahan yang dibutuhkan. 

Daya dukung lingkungan ( carrying capacity) merupakan kemampuan suatu 

tempat atau wilayah dan merupakan daya tampung maksimal lingkungan untuk 

diperdayakan organisme dalam rangka menunjang kehidupannya secara optimal 

dalam periode waktu yang panjang secara sejahtera dan lestari bagi yang mendiami 

wilayah tersebut. Pengelolaan lingkungan bertujuan mengusahakan untuk 

mendapatkan kemampuan pada kondisi daya dukung optimum. Apabila dalam 

pemanfaatan lingkungan dilampuinya batas daya dukung lingkungan, maka akan 

menyebabkan keambrukan kehidupan karena lingkungan tidak dapat menopang atau 

menyediakan potensinya. Perkembangan di sektor industri dan pemukiman yang 

pesat serta pertambahan penduduk yang relatif tinggi menyebabkan  tekanan 

terhadap sumberdaya lahan semakin meningkat. Hal ini menyebabkan banyaknya 

alih fungsi lahan yang subur menjadi lahan pemukiman maupun industri berdampak 

pada pembangunan sektor pertanian khususnya pelestarian swasembada pangan 

menghadapi tantangan berat, terutama terhadap ketersediaan sumberdaya lahan dan 

akhirnya daya dukung lingkungan akhirnya akan terlampui. Hal ini menunjukkan 
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bahwa lingkungan suatu wilayah tidak mampu lagi mendukung dan menopang 

kehidupan penduduk pada tingkat kesejahteraan tertentu. 

 

D. Pola Pengelolaan Sumberdaya Alam Di Jawa Timur. 

Karakteristik fisik sumberdaya alam (SDA) menentukan metode 

pengelolaannya dan yang digunakan metode pengelolaan sumberdaya alam yang 

tidak terbarui ( non renewable resources) dengan menggunakan metode menuju 

ekstaksi optimal artinya sumberdaya alam tak terbarui dikelola seefisien mungkin 

dengan mempertimbangkan waktu penggunaannya ( intertemporal efficiency atau 

dynamic efficiency). Eksploitasi sumberdaya alam dengan pertimbangan masa kini 

saja akan membuat ketersediaan SDA sebagai bahan baku meningkat tetapi harga 

menjadi murah. Sebaliknya, apabila hanya memperhitungkan penggunaan SDA di 

masa yang akan datang akan terjamin kelestariannya dan mahal, tetapi tidak ada 

SDA yang tersedia sebagai bahan baku yang dapat digunakan pada saat ini. Oleh 

karena itu, pertimbangan eksploitasi SDA yang tak terbarukan perlu adanya efisiensi 

antar waktu yakni melalui penjadwalan eksploitasi agar sumberdaya alam tersebut 

tersedia secara berlanjut. Sedangkan untuk SDA yang terbarukan, optimalisasi perlu 

dikaitkan dengan tingkat kapasitas maksimum hasil produksi dan daya dukung alam 

untuk rehabilitasi dirinya sendiri. Pada dasarnya ekosistem alam mempunyai 

kemampuan memperbarui diri, namun hal ini berkaitan erat dengan serangkaian 

proses ekologi di dalamnya. Oleh karena itu, eksploitasi sumberdaya alam yang 

terbarukan harus diikuti dengan upaya melestarikan proses ekologi, terutama sistem 

dasar yang menyangga kehidupan dan sistem yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas fungsi kehidupan di masa yang akan datang. 

Hasil inventarisasi sumberdaya alam yang ada di Propinsi Jawa Timur yang 

terhampar seluas kurang lebih 48.000 km persegi sangat potensial baik sumberdaya 

lahan, hutan, sumberdaya mineral maupun sumberdaya air. Khusus potensi bahan 

galian tambang golongan C ditemukan 23 jenis, bahkan bahan galian tersebut ada 

beberapa pemanfaatannya belum optimal. Sedangkan potensi bahan galian tipe A dan 

B yang dapat dideteksi antara lain minyak dan gas bumi, Iodium, Belerang, 

Mangaan, pasir besi, emas, perak dan mineral pengikutnya. Sebaran hasil tambang 

galian tipe A dan B dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Upaya-upaya pengelolaan sumberdaya alam yang ada di Jawa Timur baik 

yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui meliputi : 

a. Aspek pendanaan. Aspek ini terkait dengan otonomi daerah yang ditekankan di 

Pemerintah Kabupaten/Kota maka keterbatasan dana untuk pengelolaan 

sumberdaya alam secara berkelanjutan sangat menentukan dalam prioritas 

program kegiatan pembangunan yang bertumpu pada ketersediaan sumberdaya 

alam.  Pemerintah Kabupaten/Kota akan berupaya meningkatkan pendapatan asli 

daerah , kemungkinan akan berdampak pada degradasi lingkungan sosial dan 

fisik.  Oleh karena itu, penggunaan dana untuk optimalisasi SDA pertama-tama 

yang harus dilakukan adalah diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia 

misalnya melaksanakan pelatihan dan pembinaan serta memperkuat kelembagaan 

pengelolaan sumberdaya alam. 

b. Pengembangan IPTEK. Dapat dilaksanakan melalui alih tehnologi dan 

meningkatkan peran swasta dalam optimalisasi SDA. Tehnologi yang 

dikembangkan antara lain  yang ramah terhadap lingkungan dan pengembangan 

konsep-konsep tradisional dalam pengembangan sumberdaya alam, guna 

beradaptasi dengan kondisi masyarakat setempat. 

c. Pengembangan Sumberdaya manusia. Dalam hal ini berkaitan erat dengan 

pengelolaan sumberdaya alam diperlukan manusia yang terampil mempunyai 

keahlian dan berwawasan lingkungan. 

d. Pengembangan hukum dan kelembagaan merupakan institusi yang sangat penting 

dalam kepastiam hukum dan penegakan hukum bagi perusak lingkungan. 

e. Pengembangan informasi untuk pengambilan keputusan, merupakan salah satu 

cara untuk mengetahui kemampuan daya dukung lingkungan dengan cara 

pengembangan Sistem Informasi Geografi (SIG). 

Untuk arah kedepan pengelolaan sumberdaya alam akan digunakan, dicatat 

dan dikelola dengan baik melalui Nature Resources Accounting (NRA) atau akunting 

Sumberdaya Alam (ASA), terutama bagi daerah-daerah yang mengandalkan pada 

sumberdaya alam sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD), karena dengan 

konsep tersebut akan dapat diketahui ketersediaan dan kebutuhan sumberdaya alam 

daerah. ASA dapat membantu perencana memperhitungkan dan memprediksi 

dampak yang akan timbul dari pemanfaatan sumberdaya alam tersebut. 



 

 | 654 

 

Seminar Nasional dan PIT IGI XIV Singaraja, 11-12 November 2011 

PENUTUP 

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan upaya untuk 

mendayagunakan sumberdaya alam dengan manfaat sebesar-besarnya bagi 

masyarakat dan berkesinambungan.Oleh karena itu dalam pengelolaan sumberdaya 

alam harus melibatkan peran serta masyarakat dalam setiap program pembangunan 

dan pembagian hasil yang adil dan merata bagi setiap masyarakat maupun antar 

daerah kesatuan. 

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam harus berorientasi 

pada ekonomi dan ekologi pembangunan (economics and ecology balance) serta 

perlunya dilakukan pengelolaan melalui Nature Resources Accounting (NRA) 

artinya dalam pengelolaan sumberdaya alam perlu dilakukan perencanaan yang 

komprehensip  dalam rangka otonomi daerah dengan melalui pendekatan ekonomi 

atau akunting sumberdaya alam sebagai pegangan kuantitatif dalam pengelolaannya 

serta pendekatan ekologi dalam rangka pelestariannya.  
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INTISARI 

Kota Malang yang banyak memiliki gelar dalam perkembangan harus 

memberdayakan manusia dan masyarakat perkotaan. Perkembangan kota jika tidak 

ditata dengan baik akan menurunkan kualitas tata ruangnya. Kota Malang dalam 

strategi perkembangannya mengacu pada aspek kehidupan yang tidak hanya 

menyangkut pertumbuhan penduduk, tetapi juga perluas jaringan komunikasi-

transportasi, pertumbuhan ekonomi serta kemajuan teknologi. Mendasarkan 

kesemuanya ini, perkembangan kota malang ke depan  yang dikenal dengan RTRW 

yang mengacu Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 dalam pelaksanaannya tidak 

boleh menyimpang dari rencana tata ruang wilayah. Secara keseluruhan strategi  

perkembangan kota Malang mampu berkeadilan sosial, efisien secara ekonomis, 

berwawasan lingkungan dan berwawasan budaya; pembangunan kota yang 

berkelanjutan secara ekonomis dan lingkungan yang mendasarkan pemberdayaan 

manusia dan masyarakat perkotaan. 

 

Kata Kunci: Perkembangan Kota, Pemberdayaan Manusia. 

 

PENDAHULUAN 

 Kota Malang Jawa Timur banyak gelar yang disandangnya, mulai dari “Paris 

of Java”, “Kota Pesiar”, “Kota Peristirahatan”, “Kota Pelajar”, “Kota Bunga”, “Kota 

Militer”, bahkan juga sebagai “Kota Sejarah”. Kota Malang memiliki luas 110.06 

Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2008 sebesar 816.637 jiwa yang 

terdiri dari 404.664 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 

411.973 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.420 jiwa per kilometer persegi. 

Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 126.760 jiwa, Blimbing = 171.051 jiwa, 

Kedungkandang = 162.104 jiwa, Sukun = 174.868 jiwa, dan Lowokwaru = 181.854 

jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 526 unit RW dan 3935 unit RT. 

 Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 - 667 meter diatas 

permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena 

potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada ditengah-tengah wilayah 

Kabupaten Malang secara astronomis terletak 112,06° - 112,07° Bujur Timur dan 

7,06° - 8,02° Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut : 
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 Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang  

 Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang  

 Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang  

 Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang  

Pertumbuhan dan perkembangan kota Malang dilatar belakangi oleh berbegai 

aspek kehidupan seperti perkembangan/perluasan jaringan komunikasi – transportasi, 

pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi dsb. Faktor-

faktor inilah yang membawa perubahan terhadap wilayah kota Malang, baik secara 

fisik maupun non fisik. Perubahan tersebut perlu di tata dengan baik dan apabila 

tidak tertata akan mengakibatkan penurunan kualitas tata ruang kota Malang. 

 Salah satu kebijakan umum dalam pengembangan daerah adalah RTRW 

(Rencana Tata Ruang Wilayah). Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan 

wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Bagi wilayah Kota Malang, kebijakan 

yang dirumuskan pada dokumen ini merupakan dasar strategi pembangunan spasial, 

baik yang berkenaan dengan perencanaan tataruang yang lebih terperinci (RDTRK, 

RTBL), maupun rencana kegiatan sektoral seperti kawasan perdagangan, industri, 

permukiman, serta fasilitas umum dan sosial. 

Dalam implementasinya, pemanfaatan ruang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, baik internal maupun eksternal, sehingga apabila terjadi suatu penyimpangan 

atau pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW, maka Pemerintah Kota 

Malang perlu untuk mengevaluasi dan merevisinya. Dalam operasionalisasinya, 

rencana tata ruang harus memiliki kekuatan hukum berupa peraturan daerah. seperti 

yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007. 

 

PEMBAHASAN 

A. Strategi Pengembangan Kota Malang Ke Depan 

 Dalam sistem perkotaan atau sistem kota-kota, dikembangkan keterkaitan 

yang saling memperkuat baik antar kelompok kota-kota (group kota-kota) dalam satu 

kawasan andalan atau antar kawasan andalan. Mengingat sistem kota-kota sangat 

strategis peranannya dalam pengembangan kawasan secara keseluruhan, maka kota-

kota perlu diarahkan pertumbuhannya dan pengembangannya agar mampu saling 

“berkomunikasi” melalui keterkaitan dan keteraturan fungsi-fungsi 
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pengembangannya. Dalam pandangan ini, tidak dapat dibenarkan berkembangnya 

kota terlepas dari sistem perkotaan di sekitarnya ataupun dari sistem perkotaan secara 

nasional. Seluruh kota dalam tata ruang nasional harus mengemban fungsi-fungsi 

yang saling terkait satu sama lain. 

 Pokok-pokok pikiran dalam konsepsi pembangunan harus dikembangkan 

dengan memperhatikan pandangan-pandangan yang hidup. Beberapa konsep dan 

paradigma, di antaranya adalah: desentralisasi; kemitraan dalam pembangunan; 

efisiensi dan produktivitas manusia dan masyarakat perkotaan; pembangunan kota 

yang partisipatif, berkeadilan sosial, efisien secara ekonomis, berwawasan 

lingkungan dan berwawasan budaya; pembangunan kota yang berkelanjutan secara 

ekonomis dan lingkungan (environmentally and economically sustainable urban 

development), kota yang mempunyai daya saing dalam era global dan sebagainya. 

 Sehingga RTRW Kota harus berlandaskan azas keterpaduan, keserasian, 

keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan 

kerberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan 

kepentingan hukum, kepastian hukum dan keadilan serta akuntabilitas.  

a. Fungsi RTRW Kota  

Mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Malang ke depan mengacu pada fungsi dari Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota menurut Kepeutusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah 

Nomor 327/KPTS/2003, yaitu: sebagai matra keruangan dari pembangunan 

daerah, sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kota, 

sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah kota/kabupaten dan 

antar kawasan serta keserasian antar sektor, sebagai alat untuk mengalokasikan 

investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta, sebagai pedoman 

untuk penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan. Sebagai dasar pengendalian 

pemanfaatan ruang dan sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan skala 

sedang sampai skala besar. 

b. Pemberdayaan Manusia dan Masyarakat Perkotaan 

Mengingat manusia dan masyarakat perkotaan menjadi salah satu modal dasar 

pembangunan perkotaan, maka perlu dikembangkan upaya pemberdayaanya 

sebagai modal yang produktif.  Seperti halnya  kota-kota di Indonesia, kota 
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Malang juga masih didominasi oleh golongan dan kelompok masyarakat yang 

kurang mampu. Kesenjangan kemampuan antar kelompok dan lapisan di 

masyarakat, masih tajam, termasuk kesenjangan untuk memperoleh peluang 

berusaha dan mendapatkan pelayanan antara sektor formal dan sektor informal di 

perkotaan. Kemiskinan perkotaan (urban poverty) masih akan merupakan 

tantangan besar bagi pembangunan perkotaan di masa mendatang. Pemberdayaan 

manusia dan masyarakat perkotaan adalah upaya untuk mengurangi kesenjangan 

dalam pembangunan perkotaan. Pemberdayaan manusia dan masyarakat 

perkotaan haruslah diartikan sebagai upaya memampukan dan memandirikan. 

Upaya memberdayakan manusia dan masyarakat perkotaan tersebut perlu 

dukungan hukum yang secara tegas, jelas, konsisten dan transparan mengatur 

keamanan dan pengamanan masyarakat perkotaan 

 

B. Kebijakan Dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kota Malang 

Struktur tata ruang merupakan unsur yang terpenting dalam pengembangan 

sebuah kota. Perencanaan infrastruktur harus mengacu pada struktur ruang yang telah 

ditetapkan, hal ini agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah dalam satu kota.  

Sistem kepusatan suatu kota dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penduduk yang 

dilayani, yang digambarkan sebagai suatu struktur hirarki mulai dari tingkat 

pelayanan yang tertinggi sampai terendah. Ditinjau dari skala suatu kota untuk 

membentuk suatu sistem kepusatan dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu skala 

regional, skala kota, dan skala lokal. 

a. Pusat Pelayanan berskala Regional, sebagai fasilitas yang lingkup pelayanan 

mencakup wilayah kecamatan  yang terdiri dari fasilitas pemerintahan, kesehaan, 

perdagangan dan jasa serta lokasinya mempunyai kemudahan aksesibilitas 

terhadap daerah yang dilayani 

b. Pusat Pelayanan Berskala Kota, sebagai fasilitas yang lingkup pelayanannya 

mencakup wilayah kota bersangkutan yag meliputi faslitas pendidikan, kesehatan, 

perdagangan dan jasa, peribadatan, serta olahraga yang lokasinya diarahkan pada 

tempat-tempat yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat 

kota yang sudah ada, mempunyai kemudahan aksesbilitas serta lokasinya diarahan 
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pada tempat yang cenderung sentris dengan maksud agar bisa dicapai secara lebih 

merata dari setiap bagian wilayah kota. 

c. Pusat Pelayanan Berskala Lokal, sebagai fasilitas yang lingkup pelayanannya 

mencakup wilayah kota bersangkutan yag meliputi faslitas pendidikan, kesehatan, 

perdagangan dan jasa, peribadatan, serta olahraga yang lokasinya diarahkan pada 

tempat-tempat yang cenderung menjadi aglomerasi fasilitas pelayanan tingkat 

kota yang sudah ada, mempunyai kemudahan aksesbilitas. Pada kawasan 

terbangun lokasinya diarahkan pada tempat-tempat yang menjadi aglomerasi 

fasilitas pelayanan serta menempatkan pusat pelayanan lokal yang digunakan 

sebagai strategi untuk mengacu perkembangan kawasan baru 

Kebijakan dan strategi struktur ruang Kota Malang: 

1. Pusat Kota Malang diarahkan di Kawasan alun-alun dan sekitarnya. Hal ini 

disebabkan karena aktifitas berpusat di kawasan alun-alun dan sekitarnya, seperti; 

pemerintahan, perdagangan seta fasilitas ekonomi sosial yang berskala regional. 

2. Pembagian Kota Malang hingga 20 tahun kedepan diarahkan menjadi 6 (enam) 

BWK dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan menjadi 10 kecamatan. 

3. Masing-masing BWK yang dikelompokkan berdasarkan pada kedekatan dan 

persamaan fungsi kegiatan. memiliki Pusat dan Sub Pusat yang saling 

berhubungan dimana antara pusat yang satu dengan pusat yang lain dihubungkan 

dengan jaringan jalan dengan pola pergerakan yang bersifat Concentric Linier, 

yaitu semua kegiatan berpusat pada satu titik yaitu Kawasan Alun-Alun. 

4. Menetapkan rencana jalan lingkar barat dan jalan lingkar timur untuk menunjang 

aksesibilitas menuju pusat dan sub pusat dari masing-masing BWK. 

Gambar 1. Struktur ruang kota Malang kedepan 
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C. Rencana Struktur Ruang  

Perkembangan dan pertumbuhan kota dipengaruhi beberapa faktor yaitu: 

1. Keadaan fisik tanah yang meliputi topografi, sungai, geologi, kemampuan tanah 

dan sebagainya. 

2. Jumlah dan perkembangan penduduk. 

3. Kegiatan masyarakat, baik itu volume maupun manusia. 

4. Kelengkapan fasilitas, utilitas, dan sarana infrastruktur kota. 
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Hal ini akan menentukan Rencana Struktur Ruang Kota Malang, yaitu: 

1. Pusat Kota Malang tetap berada di Kecamatan Klojen yaitu di Kawasan Alun-alun 

dan sekitarnya. 

2. Pusat BWK Malang Tengah (Pusat Kota) berada di Kecamatan Klojen yaitu di 

Kawasan  Alun-alun dan sekitarnya. 

3. Pusat BWK Malang Utara berada di Kecamatan Lowokwaru yaitu di Kawasan 

sekitar Universitas Islam Malang (Unisma), Pasar Dinoyo, dan sekitarnya 

4. Pusat BWK Malang Timur Laut berada di sebagian wilayah Kecamatan Blimbing 

yaitu di Kawasan sekitar Pasar Blimbing dan sekitarnya. 

5. Pusat BWK Malang Timur berada sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang 

yaitu di Kawasan sekitar Perumahan Sawojajar dan sekitarnya. 

6. Pusat BWK Malang Tenggara berada di sebagian wilayah Kecamatan Sukun dan 

sebagian wilayah Kecamatan Kedungkandang yaitu di Kawasan sekitar Pasar 

Gadang dan sekitarnya. 

7. Pusat BWK Malang Barat berada di sebagian wilayah Kecamatan Sukun yaitu di 

Kawasan sekitar Universitas Merdeka, Plaza Dieng, dan sekitarnya. 

 

D. Pembagian Kota ke dalam 6 BWK (Bagian Wilayah Kota) 

1. BWK Malang Tengah, meliputi wilayah Kecamatan Klojen. Fungsi utama yaitu 

pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa, sarana olahraga, pendidikan 

dan peribadatan. 

2. BWK Malang Utara, meliputi wilayah Kecamatan Lowokwaru. Fungsi utama 

yaitu pendidikan, perdagangan dan jasa, industri besar/menengah dan kecil serta 

wisata budaya. 

3. BWK Malang Timur Laut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Blimbing. 

Fungsi utama yaitu terminal, industri, perdagangan dan jasa, pendidikan dan 

sarana olah raga. 

4. BWK Malang Timur, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Kedungkandang. 

Fungsi utama yaitu perkantoran, terminal, industri dan sarana olahraga. 

5. BWK Malang Tenggara, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Sukun dan 

sebagian Kecamatan Kedungkandang. Fungsi utama yaitu perdagangan dan jasa, 
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Sport Centre (GOR Ken Arok), Gedung Convention Center, industri, dan 

perumahan. 

6. BWK Malang Barat, meliputi wilayah sebagian Kecamatan Sukun. Fungsi utama 

yaitu perdagangan dan jasa dan pendidikan 

 

E. Penetapan Kawasan Startegis 

 Sebagaimana julukan kota malang yang beragam maka diperlu dibangun 

untuk memenuhi kriteria julukan tersebut. Meman sangat disadari bahwa kota 

Malang merupakan kota orde II di Jawa Timur setelah Surabaya.  

Selain itu penentapan kawasan strategis diarahkan kepada untuk kepentingan 

pertahanan dan keamanan (kawasan militer), pertumbuhan perekonomian (kawasan 

perdagangan , jasa, pariwisata, industri), sosial budaya (kawasan pendidikan ) serta 

diharapkan dapat berpengaruh pada tata ruang wilayah sekitarnya, kegiatan bisang 

lainnya, dan peningkatan kesejahteraan masayarakat. 

1. Kawasan Pendidikan,  Kawasan pendidikan yang terdapat di Kota Malang 

memiliki skala pelayanan hingga skala pelayanan nasional, dimana kawasan 

pendidikan ini merupakan kompleks pendidikan perguruan tinggi berskala 

nasional yang bergerak pada standar internasional. Kawasan pendidikan ini 

terletak di Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Blimbing seperti UNIBRAW, 

Universitas Negeri Malang, ITN, UNMUH Malang dan perguruan tinggi swasta 

lainnya di Kota Malang yang tersebar di seluruh Kecamatan. 

2. Kawasan Hankam, Menurut UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, 

kawasan strategis ditijau dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan adalah 

kawasan perbatasan negara, termasuk pulau kecil terdepan, dan kawasan latihan 

militer. Di Kota Malang, kawasan yang digolongkan sebagai kawasan strategis 

hankam adalah kawasan militer yang terletak di Lapangan Rampal yang terletak 

di Kecamatan Blimbing dan SKODAM Brawijaya di Kecamatan Klojen. 

3. Kawasan Sosio-Kultural, Di Kota Malang daerah yang teridentifikasi memiliki 

Benda Cagar Budaya (BCB) yang perlu dilindungi dan dilestarikan keberadaanya 

antara lain terdapat pada : kawasan kayu tangan dan Gunung-gunung. Terkait 

dengan BCB ini untuk pengembangan lebih lanjut mengenai keberadaan BCB di 

Kota Malang perlu adanya studi tersendiri dan kelayakan mengenai perlindungan 
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dan pelestariaanya terutama pada 3 tahapan (1). eksporasi atau penelitian, (2). 

Preservasi, konservasi, dan restorasi, (3). pemanfaatan BCB atau situs yang 

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa lepas. Kawasan sosio cultural di Kota 

Malang meliputi Kawasan Kayutangan, Kawasan Alun-alun Tugu, dan Koridor Jl. 

Semeru-Jl. Ijen. 
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INTISARI 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya 

suatu proses. Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam 

tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat 

berada pada setiap fase materi: padat, cair, atau gas (emisi), biasa dikaitkan dengan 

polusi. Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktifitas manusia, setiap 

aktifitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Jumlah sampah 

sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang (material) yang 

digunakan sehari-hari. Jenis sampah pun sangat tergantung dari jenis material yang 

dikonsumsi.  

Secara umum, jenis sampah digolongkan menjadi dua yaitu sampah organik 

biasa juga disebut sampah basah dan sampah anorganik disebut sampah kering. 

Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup, antara lain serasah 

dedaunan dan sampah dapur termasuk sisa makanan. Sampah kering, antara lain: 

kertas, plastik, kaleng, botol, besi dan aneka logam. Sampah anorganik tidak dapat 

terdegradasi (undegradable) secara alami serta memerlukan proses berpuluh tahun 

untuk hancur, sedangkan sampah organik dapat terdegradasi (degradable) membusuk 

dan hancur secara alami. 

Meski sudah banyak gerakan masyarakat dalam pengelolaan sampah, namun 

sampah masih menimbulkan persoalan yang perlu penyelesaian yang berkearifan 

menuju pada perbaikan kualitas lingkungan. Konsep pengelolaan sampah yang 

mengacu pada Reduce, Reuse, dan Recycle (3R) masih bertumpu pada orientasi 

ekonomis. 
 

PENDAHULUAN 

Secara nasional pengelolaan sampah yang berpijak pada R3 hanya mampu 

mengatasi permasalah terkait sekitar 5-7% saja, lainnya ditumpuk di Tempat 

Pembuangan Akhir (TPA) maupun dibuang begitu saja. Bahkan sebanyak 15-20% 

sampah  berekreasi di sungai lalu ke laut. Demikian halnya Kota Semarang, volume 

sampah mencapai 4.500 m
3
 sehari yang terdiri dari 62% sampah organik, dan 38% 

sampah non organik. Usaha pengelolaan sampah di masyarakat kebanyakan diatasi 

dengan membakar sampah, dibuang ke sungai atau dikumpulkan di tempat sampah 

terdekat yang kemudian diangkut oleh petugas ke TPA Jatibarang. Praktek ini 

dilakukan dengan pertimbangan nilai kepraktisan, sampah segera hilang dari 
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pandangan mata. Pemikiran ini sebenarnya hanya menyelesaikan sementara, sampah 

menggunung di TPA menyebabkan meningkatnya degradasi kebersihan lingkungan 

karena mengeluarkan gas metan yang menyebabkan global warming, gas ini 

memiliki daya rusak 23 kali lebih kuat dari karbon (Sriyono, dkk, 2005; Dias, 2009; 

Asril, 2010). 

Persoalan sampah di UNNES pada tahun pertama setelah mendeklarasikan 

sebagai Universitas Konservasi pemecahannya bertumpu pada R3 (Reduce, Reuse, 

dan Recycle), melalui Rumah Kompos mengolah sampah organik menjadi kompos 

yang telah dipasarkan (orientasi ekonomis). Berdasarkan penggalian data awal 

diperoleh informasi bahwa Rumah Kompos hanya mampu mengolah sampah organik 

satu rit atau 2,5m
3
 per 3 minggu (1 pick up/ 20 hari), selebihnya menggunung di TPA 

yang berlokasi di dukuh Banaran – desa Sekaran. Pengelolaan sampah organik 

melalui pengomposan belum signifikan karena serasah daun (sampah organik 

terpilah) yang dihasilkan sebanyak 5 pick up/ hari. Berkaitan dengan kemampuan 

yang ada maka komunitas perlu memberikan dukungan dengan jalan mengubah 

paradigm dari cara pandang sampah urusan person Cleaning Service, menjadi 

tanggung jawab komunitas. Siapakah komunitas itu? 

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli membentuk suatu 

identitas, dimana dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar 

para anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan interest atau values yang 

dibangun dengan berbagai dimensi kebutuhan fungsional. Proses pembentukannya 

bersifat horisontal karena dilakukan oleh individu-individu yang kedudukannya 

setara. Kekuatan pengikat suatu komunitas terutama adalah kepentingan bersama 

dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya yang biasanya didasarkan atas 

kesamaan latar belakang budaya, ideologi, sosial-ekonomi. Secara fisik suatu 

komunitas diikat oleh batas lokasi atau wilayah geografis. Masing-masing komunitas 

memiliki cara dan mekanisme yang berbeda dalam menanggapi dan menyikapi 

keterbatasan yang dihadapainya serta mengembangkan kemampuan kelompoknya 

untuk mengatasi keterbatasan tersebut (Soenarno, 2002 dalam Yuliana, 2010; 

Hermawan, 2009). 

Keberadaan sampah menimbulkan dampak negatif bila tidak dikelola dengan 

baik dapat menimbulkan gangguan kesehatan, karena timbunan sampah dapat 
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menjadi tempat pembiakan lalat, sarang tikus, menurunkan kualitas lingkungan, 

estetika, dan menimbulkan bau. Pengelolaan sampah yang baik dan benar sangat 

dibutuhkan untuk membuat lingkungan sehat. Pengelolaan sampah dapat dilakukan 

dengan memanfaatkan kembali menjadi material berguna. Kegiatan pemanfaatan 

sampah kembali merupakan jalan terbaik untuk meminimalkan sampah. Sampah 

organik di Indonesia mencapai 70%, bila dilakukan kegiatan pengomposan dapat 

mereduksi jumlah sampah organik yang banyak itu. Bila kesemua sampah organik 

dapat dikomposkan maka dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Mulai dari 

menghasilkan pupuk organik, pupuk yang sangat baik untuk berbagai jenis tanaman 

dan otomatis mengurangi biaya pembelian pupuk untuk tanaman pertanian. 

Mengurangi biaya pengangkutan dan yang lebih hebat lagi menghindari dari 

pencemaran lingkungan dan ancaman gangguan kesehatan lingkungan.  

Kegiatan pengomposan sampah organik sudah dapat mengatasi sekitar 70% 

dari jumlah sampah yang ada dan tinggal sekitar 30% lagi dari sampah anorganik 

yang harus dikelola. Pemanfaatan sampah anorganik secara langsung seperti 

pembuatan kerajinan yang berbahan baku dari barang bekas dan pemanfaatan 

kembali secara tidak langsung dapat di lakukan dengan menjual barang bekas seperti 

kertas, plastik, kaleng, koran bekas, botol, gelas, botol air minum dalam kemasan dan 

lainnya. Sampah anorganik dikumpulkan lalu diolah atau didaur ulang. Pada skala 

rumah tangga dan komunitas, sampah anorganik dikumpulkan para pemulung dan 

otomatis berjasa mengurangi timbunan (volume). Upaya mengurangi dampak negatif 

dapat dilakukan dengan tidak membuang sampah sembarangan dimana dan 

kapanpun. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengurangi penggunaan kemasan 

plastik, dengan membiasakan berbelanja ke pasar membawa keranjang.  

 

PEMBAHASAN 

A. Praktek Pengelolaan Sampah 

Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia yang memprihatinkan 

mampu mengundang simpati pihak asing, seperti halnya di Kutuh Kelod di Ubud - 

Bali  (Propinsi Nusa Tenggara Barat) dengan dukungan melalui Yayasan IDEP 

mendapat pendanaan dari Norwegian Student Group. Yayasan IDEP mensponsori 

program percobaan inovatif yang bekerja melalui kelompok PKK dalam mendirikan 
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sistem yang sederhana dan efektif untuk mengatasi meningkatnya sampah. Melalui 

program ini sebagian dari sampah rumah tangga telah menghasilkan keuntungan 

kecil dengan menjualnya ke pengumpul sampah. Maka program ini telah 

memberikan dua manfaat, yakni pendapatan rutin untuk komunitasnya dan solusi 

yang berkelanjutan dalam usaha menjaga kebersihan desa. 

Praktek pengelolaan sampah merupakan serangkaian tindakan yang terdiri 

dari pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulangan, atau pembuangan 

material sampah yang bertujuan untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, 

lingkungan dan keindahan. Pengelolaan sampah dapat juga berfungsi untuk 

pemulihan sumber daya alam. Praktek pengelolaan sampah secara komunal berbeda 

beda antara kawasan, tergantung pada peruntukan kawasan tersebut. Sampah padat 

yang berasal dari area permukiman dan perkantoran tidak berbahaya karena pada 

umumnya berupa kertas, streroform, plastik dan kaleng kemasan. Metode 

pengelolaan sampah berbeda beda tergantung banyak hal diantaranya adalah tipe zat 

sampah, peralatan, ketersediaan area. 

Praktek pengelolaan sampah dan peduli terhadap lingkungan telah dilakukan 

oleh warga (pemukim) yang berdomisili di Perumnas Sampangan- Desa Sampangan. 

Komunitas ini mengolah sampah organik rumah tangga menjadi kompos. Upaya ini 

berawal dari keprihatinan mereka terhadap lingkungan tempat tinggal berdekatan 

dengan Anak Sungai Garang yang semakin dipenuhi sampah terutama pada setiap 

musim penghujan. Tidak semua sampah terangkut oleh aliran sungai, sebagian besar 

tertinggal di bantaran sungai dan berbau busuk. Selanjutnya kepedulian komunitas 

yang bermukim mengelola sampah (termasuk sampah yang berasal dari rumah 

tangga) dengan jalan memilah antara organik dan anorganik, menjadikannya sampah 

organik menjadi kompos. Sampah anorganikpun dipilah tergantung jenis dan 

keterpaikaiannya.  

Pembuatan kompos dilakukan di Rumah Kompos yang berposisi di Jalan 

Akasia, bangunan Rumah Kompos berasal dari partisipasi warga dan stimulus dari 

Pemkot Semarang melalui pemerintahan desa. Tak hanya itu, mereka juga 

memberikan penyuluhan dan praktek mengelola sampah rumah tangga kepada anak-

anak dan generasi muda, tujuannya untuk membudayakan cara pengolahan sampah 

sekaligus menumbuhkan rasa cinta lingkungan. Artinya mereka telah melakukan 
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kegiatan mengelola sampah untuk konservasi lingkungan  (Survei awal, Januari 

2011). 

Gundukan sampah di Perumahan Bukit Kencana Semarang yang setiap hari 

bertambah 1 hingga 1,5 ton, mulai teratasi menyusul beroperasinya pengelolaan 

sampah terpadu yang mampu mengurangi limbah rumah tangga hingga 60-65%, 

sedangkan 35-40% sisanya diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang 

Semarang. Pengelolaannya melibatkan semua warga, karena sejak dari awal, rumah 

tangga harus melakukan pemilahan sampah menjadi tiga bagian, yaitu sampah 

organik basah (sisa makanan, sayur), kering (kertas, dus, botol), dan limbah 

berbahaya seperti aki dan baterai bekas, sprayer insektisida, serta pembalut wanita 

(Sulistyono, 2008).  

Pengelolaan sampah di UNNES dilakukan dengan jalan menyediakan tempat 

sampah untuk tujuan pengumpulan sementara. Tempat sampah didesain sepasang 

(twin) untuk sampah organik dan non organik, diletakkan strategis di setiap tempat/ 

area kegiatan. Selanjutnya kedua jenis sampah tersebut diangkut di TPA yang 

berlokasi dekat dengan pemukiman penduduk dengan cara open dumping 

(penimbunan secara terbuka), bahkan tidak mempedulikan jenisnya organik dan non 

organik bercampur (meskipun dari tempat sampah sudah dipilah). Artinya desain 

tempat sampah yang bertujuan memilah sampah sejak dari sumber (hulu) tidak 

berlaku, mempersulit pengelolaan sampah, bahkan bisa dikatakan terjadi pemborosan 

(tidak konservasi) dan menghambat proses reuse (pemanfaatan kembali) maupun 

recyle (pengolahan/ daur ulang). Kondisi demikian memperpendek umur TPA dan 

rentan terhadap pencemaran lingkungan, baik air, tanah, maupun udara serta 

berpotensi menurunkan kualitas sumber daya alam, menyebabkan banjir, memicu 

konflik sosial, dan menimbulkan berbagai macam penyakit.  

 

B. Teknososial Pengelolaan Sampah Untuk Konservasi Lingkungan 

Pengomposan Model Takakura. Teknik pengelolaan sampah rumah tangga 

oleh pakar sampah dari Jepang yakni oleh Prof Koji Takakura dari JPEC. Beliau 

mengajarkan pengelolaan sampah rumah tangga dengan memasukkan sampah basah 

ke dalam keranjang sampah yang diisi sekam dan pupuk sehingga menjadi kompos 

secara otomatis. Selanjutnya metode ini dikenal dengan model Takakura. Model 
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Takakura adalah pengomposan individual (sampah volume kecil), jika dilakukan 

dengan benar dalam proses tidak ada bau busuk dan higienis. Pemilihan wadah/ 

keranjang tergantung bahan yang tersedia, selera dan volume sampah setiap hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengomposan ini tidak memerlukan tempat luas, tetapi tidak boleh kena 

hujan atau sinar matahari langsung. Sampah organik dipisahkan dari sampah 

anorganik kemudian dicacah menjadi berukuran antara 2 cm x 2 cm agar mudah 

dicerna mikroba kompos. Wadahnya boleh keranjang cucian isi 40 L atau lebih 

dikenal dengan keranjang Takakura, ember bekas cat atau kaporit (isi 25 L), drum 

bekas yang dipotong menjadi 2 bagian (isi 100 L), keranjang rotan atau bambu yang 

isinya lebih dari 25 L untuk mempertahankan suhu kompos. 

Pengomposan Komunal. Memerlukan bangunan tanpa dinding, atapnya bisa 

dari plastik terpal, daun kirai, plastik gelombang, genteng dan sebagainya tergantung 

bahan yang tersedia. Lantainya bisa tanah, semen atau paving blok. Kita bisa 

menyebutnya sebagai Rumah Kompos.  Untuk wadah pengomposan sampah organik 

agar dapat menyimpan panas, kotak harus memiliki volume paling sedikit 500 L atau 

memiliki panjang 75 cm, lebar 75 cm dan tinggi 1 m. Salah satu sisinya harus bisa 

dibuka, untuk mengeluarkan adonan kompos jika seminggu sekali dibalik. 

Banyaknya kotak tergantung jumlah sampah yang dikelola. Hal penting agar tempat 

pengomposan bersih dan tidak berbau busuk, sampah yang masuk hanya sampah 

 

 

Gambar 1. Keranjang Takakura 
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orgaik saja. Sampah organiknya diturunkan di Rumah Kompos, selanjutnya oleh 

petugas dicacah (manual atau dengan mesin pencacah). Jika menggunakan mesin 

pencacah, agar sampah tidak mengeluarkan air dan untuk menambahkan unsur 

Karbon, dicampurkan terlebih dahulu serbuk gergaji. Jika pencacahan secara manual, 

serbuk gergaji dicampurkan sebelum masuk wadah kompos.  

Aktivator yang digunakan adalah adonan kompos yang masih aktif atau 

belum selesai berproses. Jika menggunakan mesin pencacah, aktivator ditambahkan 

sebelum masuk mesin. Adonan kompos dari sampah organik jika diaduk setiap hari, 

akan matang dalam waktu kurang lebih 10-14 hari, namun harus distabilkan dahulu 

sampai suhu menjadi seperti suhu tanah, kira-kira makan waktu 2 minggu baru bisa 

dipanen. 

Pengomposan Alami. Teknik pengelolaan sampah untuk konservasi alam 

dapat dilakukan dengan pengomposan alami berguna untuk menambah kemampuan 

tanah dalam menyimpan air, menciptakan lingkungan yang baik bagi kehidupan 

jasad renik tanah sehingga tanah menjadi subur berguna untuk membantu 

pertumbuhan tanaman. Bila dicermati lebih lanjut, pengomposan alami mempunyai 

multi fungsi yaitu: mengatasi permasalahan timbunan sampah, recovery lingkungan 

yang berorientasi ekologis, menghemat biaya pengomposan.  

Volume sampah organik relatif banyak seperti halnya di UNNES, dan 

tersedia tenaga peronil Cleaning Service pengomposan dapat dilakukan dengan 

sistem open window yaitu dengan timbunan-timbunan yang memerlukan pembalikan. 

Kompos setengah jadi dicampurkan ke adonan kompos yang sudah berusia kurang 

lebih 1 minggu, dan matang bersama-sama. Bila tidak tersedia  tenaga peronil 

pengomposan dapat diatasi dengan metode simpan di dalam tanah (closed dumping 

system) disebut juga sanitary landfill. Metode ini hampir sama dengan pemupukan, 

tetapi cekungan yang telah penuh terisi sampah ditutupi tanah, namun cara ini 

memerlukan areal khusus yang relatif luas. Keberpihakan yang berorientasi ekologis 

dalam pengelolaan sampah secara komunal secara otomatis mendatangkan 

keuntungan finansial (ekonomis), karena produk kompos dalam jumlah yang lebih 

banyak serta pembudayaan berperilaku ramah lingkungan. Dua sistem pengomposan 

inilah dapat dilakukan yang dapat menempatkan UNNES sebagai universitas 

konservasi. 
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Enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses pembudayaan untuk 

mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikap dengan adat istiadat, sistem 

norma, dan peraturan-peraturan yang berlaku di komunitasnya. Bentuk awal dari 

enkulturasi adalah meniru berbagai macam tindakan orang lain, setelah perasaan dan 

nilai budaya yang member motivasi akan tindakan meniru itu telah diinternalisasikan 

dalam kehidupan kepribadiannya dengan berkali-kali meniru tindakannya menjadi 

pola yang mantap, dan norma yang mengatur tindakannya dibudayakan. Enkultutasi 

dapat diterapkan UNNES dalam pengelolaan sampah untuk mendukung konservasi 

karena berpotensi mengubah paradigma bahwa sampah kita tanggung jawab kita. 

Anggota komunitas menempatkan dirinya sebagai manajer hulu dalam memilah 

sampah yang diproduksinya. Mengubah kebiasaan membuang sampah menjadi 

mengelola sampah perlu upaya dan memerlukan proses (pembudayaan).  

 

C. Implementasi 4 R Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Konservasi 

 

Konsep Optimalisasi Berpotensi 

Reduce Menghematan pemakaian kertas, dll. Perilaku hemat 

Reuse Memanfaatkan sampah kertas: 

 Barang kerajinan  

 Bubur kertas (media blok, peta 3D, 

patung, relief diorama, dll.   

Memanfaatkan sampah ranting, daun, 

plastik, kaleng untuk hiasan dan souvenir  

Budaya bersih, kreatif, 

menumbuhkan jiwa wira 

usaha 

Recycle Mengolah sampah organik menjadi kompos, 

dan briket arang 

Budaya bersih, kreatif, 

menumbuhkan jiwa wira 

 

 

Sampah 

organik 

 

Gambar 2. Sanitary Landfill 
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usaha dan hemat energi dan 

energi terbarukan 

Recovery Pengomposan alami berguna untuk:  

 menambah kemampuan tanah dalam 

menyimpan air 

 menciptakan lingkungan yang baik 

bagi kehidupan jasad renik tanah 

 menyuburkan tanah untuk tanaman 

Peduli lingkungan 

(konservasi). 

 

 

PENUTUP 

Meningkatnya sampah tidak dapat dihindari namun dapat diantisipasi dan 

dikelola agar tidak menjadi persoalan yang membahayakan lingkungan (termasuk 

manusia). Beberapa alternatif dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif 

sampah, dari skala individu, rumah tangga maupun skala komunitas. Berbagai 

metode dan model pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh anggota komunitas 

dengan menempatkan dirinya sebagai manajer hulu dalam R4 dari sampah yang 

diproduksinya. Komunitas perlu menyisihkan ruang di areanya sebagai sebagai 

tempat untuk proses produksi dalam mengubah sampah organik menjadi humus. 

Budaya arif terhadap lingkungan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas 

pengelolaan sampah dari yang telah ada sebelumnya. 
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