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KATA PENGANTAR 

 

 Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas izin-Nya, kegiatan 

Seminar Nasional Tahun 2018 dengan tema “Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan” 

dapat diselenggarakan sesuai jadwal dan tempat yang direncanakan serta menghasilkan buku 

kumpulan abstrak yang akan dipresentasikan. Seminar yang menekankan kepada peran 

geografi dalam menawarkan ide dan solusi pembangunan wilayah yang berkelanjutan, 

memerlukan kajian kritis, kreatif, efektif dan efisien dengan didukung perkembangan 

teknologi guna melahirkan paradigma yang berorientasi keruangan. 

Permasalahan yang terjadi di suatu wilayah perlu ditinjau secara kompleks keruangan untuk 

mendapatkan mendapatkan solusi yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. 

Dengan segala kerendahan hati panitia menyampaikan selamat datang dan selamat mengikuti 

rangkaian kegiatan Seminar Nasional Tahun 2018, yang diselenggarakan oleh Program Studi 

Magister Ilmu Geografi, Departemen Geografi, FMIPA, Universitas Indonesia dengan 

diidukung oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Seminar yang diselenggarakan ini 

merupakan media edukasi dan wajah dalam bertukar ide, temuan maupun solusi dari berbagai 

hasil pemikiran maupun penelitian yang dilakukan para pakar geografi, akademisi, swasta 

maupun sektor pemerintah. 

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada para 

narasumber, pemakalah, penyunting, peserta, pelaksana dan seluruh pihak yang telah 

mensukseskan kegiatan seminar ini. Semoga semua kebaikan yang telah dicurahkan menjadi 

amal soleh yang akan mendapat balasan kebaikan yang berlimpah dari-Nya. Akhirnya, 

semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan berdampak positif bagi kita semua. Atas segala 

kekhilafan pada penyelenggaraan kegiatan ini, kami sampaikan permohonan maaf, dan demi 

perbaikan untuk penyelenggaraan selanjutnya, kami sangat mengharapkan sumbang saran 

dan masukan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Pemanfaatan Penginderaan Jauh Dalam 

Menentukan Lokasi Potensi Budidaya Rumput Laut 

Berdasarkan Parameter Oceanografi di Perairan 

Laut Cirebon-Jawa Barat 

Leonardus Arya Adiputra1, Tjiong Giok Pin2, Ratna Saraswati3 

12,3Departemen Geografi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 

Universitas Indonesia. Kampus UI Depok. 16424. Indonesia 

Email: adiputra.arya@gmail.com 

Abstrak.Rumput laut merupakan komoditas perairan yang memiliki beragam manfaat bagi 

kehidupan manusia. Salah satu jenis rumput laut yang banyak dimanfaatkan adalah jenis Euchema 

Cottoni. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wilayah potensi yang dapat digunakan 

sebagai kawasan budidaya rumput laut di perairan pantai utara Cirebon, Jawa Barat. Penentuan 

wilayah potensi ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa parameter oseanografi berupa 

salinitas, suhu permukaan laut (SPL), muatan padatan tersuspensi (MPT), klorofil-a, arus 

permukaan laut, dan kedalaman perairan. Nilai salinitas, SPL, MPT, dan klorofil-a diperoleh 

berdasarkan pengolahan data satelit penginderaan jauh Landsat 8 OLI. Arus permukaan laut 

diperoleh berdasarkan pengolahan data OSCAR. Analisis dalam penelitian ini menggunakan 

analisis keruangan dan deskriptif. Penentuan wilayah potensi budidaya rumput laut dilakukan 

berdasarkan hasil kesesuaian budidaya rumput laut pada musim barat dan musim timur dengan 

mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitar perairan laut Cirebon. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara umum wilayah penelitian sesuai sebagai lokasi budidaya rumput laut. 

Dari luas wilayah perairan sebesar 79,23 km2, potensi budidaya rumput laut di wilayah perairan 

pesisir Cirebon memiliki persentase luasan sebesar 9,86% pada musim barat dan 13,85% pada 

musim timur, serta berada pada wilayah perairan Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Mundu, 

sebagian Kecamatan Kejaksan, dan sebagian Kecamatan Astanajapura. 

 Kata Kunci:Euchema cottoni, Kesesuaian, Landsat 8 OLI, Penginderaan Jauh, Potensi 

Abstract. Seaweed is known as a water resource that contains various benefits for human life. 

One species of seaweed that is widely used is the Euchema Cottoni. The goal of this research is to 

identify potential sea areas that can be used as a site to cultivate seaweed. Determining potential 

areas is done by considering several oceanographic parameters such as salinity, sea surface 

temperature (SST), total suspended solids (TSS), clorophyll-a, sea surface currents, and 

bathymetry. Salinity, SST, TSS, and clorophyll-awill be acquired by remote sensing data 

processing of Landsat 8 OLI. Variations in sea surface current values are obtained according to 

OSCAR data processing. Analysis in this research uses spatial anlysis and descriptive analysis. 

The identification of potential seaweed cultivation areas are done according to the results of 

seaweed feasibility during west and east seasons by considering environmental conditions around 

Cirebon seawaters. Results of this research show that generally the study area is feasible as 

seaweed cultivation areas. Based on water area of 79.23 km2, potential of seaweed cultivation in 

coastal areas of Cirebon has a percentage of 9,86% in the wet season, and 13,85% in the east 

season, and is located in water bodies of Lemahwungkuk Subdistrict, Mundu Subdistrict, part of 

Kejaksan Subdistrict, and part of Astanajapura Subdistrict. 

Keywords: Euchema cottoni, Feasibility, Landsat 8 OLI, Potential, Remote Sensing 
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1. Pendahuluan 

Cirebon merupakan salah satu wilayah yang secara administrasi terletak di Provinsi Jawa Barat dan 

berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Utara. Berdasarkan letak permukaan daratannya, 

Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu daerah dataran 

rendah yang umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang terbentang memanjang dari 

barat laut hingga tenggara, serta bagian lainnya yang termasuk ke dalam daerah dataran tinggi yang 

terletak di sebelah selatan. Morfologi pesisir utara Cirebon pada umumnya berbentuk teluk, sehingga 

pesisir Cirebon merupakan wilayah yang cukup terlindung dari gangguan alam berupa gelombang air 

laut. Kondisi ini memeberikan keuntungan karena sangat sesuai dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya 

komoditas perairan laut. Pantai utara Cirebon merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi di 

bidang budidaya komoditas perairan, salah satunya adalah budidaya rumput laut. 

Rumput laut merupakan salah satu produk unggulan kelautan yang memiliki nilai ekonomis yang 

mampu menggerakkan sektor ekonomi mulai dari tingkat petani, produsen, pengolahan, hingga 

pengguna (Murdinah, 2011). Salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan adalah 

Eucheuma cottoni yang merupakan jenis makro alga yang hidup di laut. Bagian tubuh rumput laut 

secara umum terdiri atas holdfast, yaitu bagian dasar dari rumput laut yang berfungsi untuk menempel 

pada substrat, serta thallus yang merupakan bentuk pertumbuhan rumput laut yang menyerupai 

percabangan (Surni, 2014). Ciri-ciri umum dari rumput laut Eucheuma cottoni antara lain adalah 

memiliki thallus berbentuk silinder; permukaannya licin; struktur tubuh berbentuk cartilageneus 

(menyerupai tulang rawan/muda); serta memiliki warna hijau, kuning, dan abu-abu atau merah 

(Masak dan Sarira, 2015). 

Kondisi suatu daerah yang memiliki wilayah perairan pantai cukup luas tidak selalu dapat 

dimanfaatkan untuk melalukan usaha budidaya komoditas laut, khususnya rumput laut. Pada 

umumnya, budidaya rumput laut memerlukan lokasi yang sesuai berdasarkan syarat hidupnya agar 

rumput laut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga dapat memberikan hasil yang 

maksimal. Penentuan lokasi budidaya rumput laut sangat penting dilakukan salah satunya karena 

karakteristik rumput laut yang hidup dengan cara melekat pada benda lain dan tidak dapat berpindah 

tempat, sehingga kualitas perairan perlu diperhatikan (Ratnasari et al., 2014). 

Pertumbuhan dan penyebaran rumput laut sangat bergantung pada faktor-faktor oseanografi 

perairan (fisika, kimia, dan dinamika air laut) (Priono, 2013). Menurut Indriani & Suminarsih (2003), 

terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya rumput laut di perairan pantai, antara 

lain yaitu kondisi perairannya cukup tenang, terlindung dari pengaruh angin dan ombak, dan 

kedalaman perairan minimal 2 meter. Di samping itu, faktor lain juga perlu diperhatikan antara lain 

adalah salinitas, suhu permukaan laut, muatan padatan tersuspensi, klorofil-a, dan arus permukaan 

laut yang dapat mempengaruhi kondisi perairan laut. 

Penentuan lokasi potensi budidaya rumput laut dapat dilakukan dengan memanfaatkan data 

penginderaan jauh untuk mengetahui sebaran parameter perairan yang mempengaruhi syarat budidaya 

rumput laut, seperti salinitas, suhu permukaan laut, muatan padatan tersuspensi, klorofil-a, dan arus 

permukaan laut.Penginderaan jauh (remote sensing) merupakan suatu ilmu dan seni dalam 

memperoleh informasi mengenai suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang 

diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji 

(Lillesand dan Kiefer,1994). Konsep dalam penginderaan jauh pada dasarnya terdiri atas beberapa 

elemen atau komponen yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interksi tenaga dengan objek di 

permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data (Purwadhi, 2001). 

Pemanfaatan penginderaan jauh dalam studi kawasan perairan memiliki beberapa keunggulan, salah 

satunya adalah memberikan data historis yang baik serta memiliki cakupan wilayah yang luas, 
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sehingga memungkinkan untuk melakukan pengamatan dan analisis wilayah secara keseluruhan 

dengan baik. 

Penelitian mengenai penentuan lokasi potensi budidaya rumput laut ini dilakukan untuk 

mengetahuibagaimanakah wilayah kesesuaian untuk budidaya rumput laut (Euchema cottoni) di 

perairan laut Cirebon yang dianalisis berdasarkan parameter oceanografis (salinitas, suhu permukaan 

laut, muatan padatan tersuspensi, klorofil-a, arus permukaan laut, kedalaman perairan) dan kondisi 

musim (musim barat dan musim timur), serta mengacu pada syarat kesesuaian budidaya rumput laut 

jenis Euchema cottoni yang umumnya dibudidayakan di wilayah perairan laut. Wilayah kesesuaian 

budidaya rumput laut (Euchema cottoni) di perairan laut Cirebon selanjutnya dianalisis untuk 

mengetahui lokasi yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai wilayah budidaya rumput laut 

dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan di sekitar pesisir berupa keberadaan akses jalan, 

keberadaan perkampungan nelayan, dan wilayah perairan yang merupakan wilayah pelabuhan. Istilah 

potensi memiliki arti berupa sesuatu yang dapat dijadikan sebagai bahan atau sumber yang akan 

dikelola baik melalui usaha yang dilakukan oleh manusia(Kartasapoetra, 1987), sedangkan budidaya 

merupakan berbagai macam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang 

dilakukan oleh manusia dengan menggunakan modal, teknologi, maupun sumberdaya lainnya untuk 

menghasilkan produk yang dapat memenuhi kebutuhan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Usaha Budidaya Tanaman).Pengolahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengaplikasikan Sistem Informasi Geografis (SIG), serta memanfaatkan data citra 

satelit Landsat 8 OLI (Operational Land Imager)yang diunduh melalui laman resmi United States 

Geological Survey (USGS) dan data OSCAR (Ocean Surface Current Analysisi Real-time) yang 

diunduh melalui laman resmi milik National Aeronautics and Space Administration (NASA). 

Penggunaan data ini dilakukan karena memiliki kemudahan dalam hal perolehan data, proses 

pengolahan, dan dapat mencakup wilayah yang cukup luas. 

2. Metode Penelitian 

2.1.Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian ini berada di wilayah perairan Teluk Cirebon dan sekitarnya yang berada pada 

wilayah administrasi Kota Cirebon (Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Lemahwungkuk) dan 

sebagian wilayah Kabupaten Cirebon (Keamatan Mundu, Kecamatan Astanajapura, dan sebagian 

Kecamatan Pangenan), dengan lokasi absolut berada diantara 108°34’00”-108°39’30” BT dan 

6°41’30”-6°47’00” LS. Wilayah kecamatan ini merupakan wilayah yang memiliki kawasan pesisir 

dan berbatasan langsung dengan perairan Laut Jawa di sebelah utara. Wilayah penelitian ini 

selanjutnya dibagi ke dalam dua wilayah perairan pantai yang bertujuan untuk memudahkan dalam 

menganalisis wilayah perairan pantai yang lebih berpotensi untuk budidaya rumput laut Euchema 

cottoni dengan menghubungkan parameter perairan laut dengan kondisi lingkungan di sekitar wilayah 

pesisir. Wilayah perairan pantai barat terdiri atas Kecamatan Kejaksan; Kecamatan Lemahwungkuk; 

Kecamatan Mundu; dan sebagian Kecamatan Astanajapura, sedangkan wilayah perairan pantai timur 

terdiri dari sebagian Kecamatan Astanajapura dan sebagian Kecamatan Pangenan. 
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Gambar 1.Wilayah Penelitian 

2.2 Alur Pikir Penelitian 

Kondisi perairan laut di sebelah utara Cirebonsangat bergantung pada beberapa parameter yang dapat 

mempengaruhi keberlangsungan hidup biota laut yang terdapat di perairan laut. Beberapa parameter 

oseanografi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup biota perairan antara lain adalah nilai 

salinitas, suhu permukaan laut, muatan padatan tersuspensi, korofil-a, dan arus permukaan laut. 

Parameter oseanografi tersebut sangat dipengaruhi oleh dinamika musimyang umumnya terjadi di 

wilayah perairan laut. 

Perubahan musim yang terjadi di perairan laut akan menyebabkan sebaran atau distribusi 

parameter oseanografi yang berpengaruh pada kesesuaian budiaya rumput laut seperti salinitas, suhu 

permukaan laut, muatan padatan tersuspensi, klorofil-a, dan arus permukaan laut juga akan 

mengalami perubahan. Kegiatan budidaya rumput laut sangat penting untuk memperhatikan kondisi 

musim agar kegiatan budidaya dapat menyesuaikan dengan kondisi parameter perairan yang sesuai 

untuk rumput laut, sehingga produksi rumput laut dapat maksimal. Selain parameter oseanografi yang 

dipengaruhi oleh perubahan musim, kedalaman perairan merupakan parameter oseanografi yang 

mempengaruhi kesesuaian budidaya rumput laut, namun tidak dipengaruhi oleh perubahan musim. 

Kedalaman perairan dapat berkaitan dengan metode penanaman dalam pembudidayaan rumput laut. 

Kesesuaian budidaya rumput laut yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan pesisirdapat 

digunakan sebagai penentuan wilayah yang berpotensi untuk budidaya rumput laut untuk 

pengembangan lebih lanjut. Aspek lingkungan pesisir yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan 

potensi budidaya antara lain adalah keberadaan akses jalan sebagai faktor penunjang dalam kaitannya 

dengan transportasi, keberadaan perkampungan nelayan sebagai penyedia sumberdaya manusia, dan 

memperhatikan keberadaan pelabuhan sebagai wilayah yang tidak dapat dijadikan sebagai lokasi 

budidaya rumput laut. Penentuan wilayah potensi budidaya rumput laut sangat penting untuk 

mempertimbangkan lingkungan pesisir karena dapat berkaitan dengan keberhasilan budidaya. Adapun 

alur pikir dalam penelitian ini disajikan dalam Gambar 2. 
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Gambar 2. Alur Pikir Penelitian 

2.3 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan juga data sekunder.Data primer 

dalam penelitian ini adalah nilai salinitas perairan, nilai suhu permukaan laut,konsentrasi muatan 

padatan tersuspensi, dan konsentrasi klorofil-a yang diperoleh berdasarkan survei lapang dengan 

melakukan pengukuran langsung di lapangan maupun dengan uji sampel air di laboratorium LIPI. 

Data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah batas administrasi Kabupaten dan Kota Cirebon, 

batimetri laut Cirebon, salinitas perairan, suhu permukaan laut, muatan padatan tersuspensi, 

konsentrasi klorofil-a, arus permukaanlaut, dan curah hujan bulanan Cirebon tahun 2015 berdasarkan 

data instansi maupun data publikasi yang terkait dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data 

curah hujan digunakan sebagai penentu tanggal citra Landsat 8 OLI yang akan diolah berdasarkan 

kondisi musim (musim barat dan musim timur) menurut klasifikasi Oldeman (1975). Berdasarkan 

klasifikasi Oldeman (1975), bulan basah (musim barat) merupakan bulan dengan curah hujan >200 

mm/bulan, sedangkan bulan kering (musim timur) merupakan bulan dengan curah hujan <100 

mm/bulan. Data primer dan data sekunder dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2. 

 

Tabel 1.Data Primer Dalam Penelitian 

Data Jumlah Sampel Bentuk Data Sumber Data 

Salinitas 20 Sampel Tabular Pengukuran langsung di lapangan 

menggunakan alat refraktometer 

Suhu Permukaan 

Laut 
20 Sampel Tabular Pengukuran langsung di lapangan 

menggunakan alat thermometer infrared 
Muatan Padatan 

Tersuspensi 
20 Sampel Tabular Pengambilan sampel airdan pengujian di 

laboratorium LIPI (Metode Gravimetrik) 

Klorofil-a 20 Sampel Tabular 
Pengambilan sampel airdan pengujian di 

laboratorium LIPI (Metode Fluorumetrik) 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 

 

M P T  Arus Klorofil-a 
Kedalaman 

Perairan 

Akses Jalan Pelabuhan 
Kampung 

Nelayan 

Parameter Oseanografi 

Perairan Laut 

Kesesuaian Budidaya 

Rumput Laut Pada Musim 

Barat dan Musim Timur 

Perairan Laut Cirebon 

Kondisi Lingkungan 

Pesisir Cirebon 

Salinitas 

Potensi Budidaya Rumput 

Laut Pada Musim Barat 

dan Musim Timur 

SPL 

Dipengaruhi  Musim 

( Musim Barat dan Musim Timur) 

Tidak Dipengaruhi 

Musim 

MPT 
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Tabel 2. Data Sekunder Dalam Penelitian 

Data Bentuk Data Sumber 

Batas Administrasi 

Cirebon 
Spasial Peta Batas Administrasi Skala 1:50.000, Tahun 2013, 

Produksi BIG 

Batimetri Spasial Data Batimetri Perairan Laut Cirebon Skala 1:50.000, 

Tahun 2013, Produksi BIG 

Jaringan Jalan Spasial Digitasi Citra Google Earth Tahun 2017 

Curah Hujan Bulanan 

Tahun 2015 
Tabular Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon 

Tahun 2016 

Sebaran Salinitas Spasial 

Pengolahan Data Citra Landsat 8 OLI Pada Tanggal: 

- 28 Januari 2015 (Musim Barat) 

- 9 September 2015 (Musim timur) 

Sebaran Suhu 

Permukaan Laut 
Spasial 

Sebaran Muatan 

Padatan Tersuspensi 
Spasial 

Sebaran Klorofil-a Spasial 

Arus Permukaan Laut Spasial 
Pengolahan Data Satelit OSCAR Pada Tanggal: 

- 26 Januari 2015 (Musim Barat) 

- 11 September 2015 (Musim timur) 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 

2.4 Pengolahan Data 

2.4.1.Pengolahan Algoritma Salinitas, Suhu Permukaan Laut, Muatan Padatan Tersuspensi, dan 

Klorofil-a Berdasarkan Data Landsat 8 OLI  

Pengolahan citra dalam memperoleh nilai salinitas, suhu permukaan laut, muatan padatan tersuspensi, 

dan klorofil-adilakuan menggunakan menggunakan 4 algoritma dengan bantuan aplikasi pengolah 

citra satelit penginderaan jauh bernama ENVI. Nilai salinitas menggunakan algoritma Supriatna et al. 

(2016) berdasarkan penelitian yang dilakukan di wilayah Ci Mandiri dalam membagi batas zonasi 

estuaria. Nilai suhu permukaan laut diperoleh menggunakan algoritma Arief et al. (2015) berdasarkan 

penelitian suhu permukaan laut menggunakan kanal/band 10 di perairan teluk Lampung. Muatan 

padatan tersuspensi diperoleh menggunakan algoritma Budhiman (2004) berdasarkan penelitiannya 

dalam mengetahui sebaran muatan padatan tersuspensi di perairan Mahakam, Kalimatan Timur. 

Klorofil-a diperoleh menggunakan algoritma algoritma Wibowo et al., (1993) berdasarkan penelitian 

yang dilakukan dalam pemetaan klorofil-a di wilayah pesisir Cirebon menggunakan citra Landsat 5 

TM. Keempat algoritma tersebut dapat dilihat pada persamaan 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 di bawah ini. 

Sln  =29,983+165,047(B2)-260,227(B3)+2,609(B4)…………………..……………...…(2.1) 

 Spl= 

Lλ = ML x QCAL + AL 

………….……………………………………….….(2.2) 

TR = K2/ln (K1/Lλ + 1) 

TK = TR/Ɛ1/4 

SPLC = SPLK – 272,15 

MPT =7,9038*exp(23,942*B4)……………………………………………………..………...(2.3) 

Log CHL  =2,41*B4/B3+0,187………………………...……………………...……………………(2.4) 
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Keterangan : Sln  = Salinitas (o/oo) 

 Spl = Suhu Permukaan Laut (°C) 

 Lλ = Spectral Radiance (wm-2 sr-1 μm-1) 

 QCal = Nilai Piksel (DN) 

 Ml = Faktor Skala  

 Al = Faktor Penambah 

 TR = Temperatur Radian (K) 

 K1 = Konstanta Kalibrasi 1 (774,89 K) 

 K2 = Konstanta Kalibrasi 2 (1321,08 K) 

 TK = Temperatur Kinetik Objek Bumi (K) 

 ɛ = Nilai Emisitas Permukaan Air Laut Dengan Nilai 0,98 

 SPLC = Suhu Permukaan Laut Dalam Satuan Derajat Celcius (°C) 

 SPLK = Suhu Permukaan Laut Dalam Satuan Kelvin (K) 

 MPT = Muatan Padatan Tersuspensi (mg/L) 

 Log CHL = Klorofil-a (mg/m3) 

 B(n) = Nilai Reflektansi Kanal Ke-n Pada Citra Landsat 8 OLI 

 

2.4.2.Pengolahan Data Arus Permukaan Laut 

Pengolahan arus laut diawali dengan melakukan filtering data dari yang awalnya merupakan data 

seluruh dunia, hanya diambil data wilayah perairan Cirebon menggunakan bantuan perangkat lunak 

Ocean Data View. Hasil dari filtering ini berupa data tabular yang berisi informasi mengenai 

koordinat lintang bujur dan besaran U dan V. Besaran U dan V ini digunakan untuk memperoleh arah 

dan kecepatan arus laut dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Tahapan selanjutnya 

adalah proses konversi data tabular menjadi data spasial arus permukaan laut dengan menggunakan 

perangkat lunak Surfer. Data spasial tersebut selanjutnya dipetakan menggunakan perangkat lunak 

ArcGIS 10.1 sehingga dapat memberikan informasi arah dan kecepatan arusdalam satuan meter per 

detik (m/detik). 

2.4.3.Validasi Citra 

Uji validasi dilakukan dengan menggunakan perhitungan Root Mean Square Error (RMSE) yang 

bertujuan untuk mengetahui keakuratan model algoritma yang diterapkan untuk menggambarkan 

paremeter oseanografi yang sebenarnya di perairan laut Cirebon. Apabila hasil perhitungan RMSE 

menunjukkan nilai yang semakin kecil, maka algoritma yang digunakan dalam penelitian dikatakan 

akurat atau dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi di lokasi penelitian (Nuriya et al., 2010). 

Menurut Purwadhi (2001), nilai ketelitian diharapkan lebih besar dari 70% untuk dapat memberikan 

pembuktian terhadap nilai kevalidan dari data citra. Perhitungan uji validasi menggunakan RMSE 

dilakukan dengan mengaplikasikan persamaan 2.5 dan 2.6. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  √
∑(𝑧𝑖−𝑧𝑗)2

𝑛
……………………..……………………………………………………………….…..(2.5) 

%𝑅𝑀𝑆𝐸 =  
𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑧𝑗′
 𝑥 100…................................................................................................................(2.6) 

Keterangan: 

➢ RMSE =  Rata-Rata Kuadrat Kesalahan  

➢ %RMSE =  Persentase Kuadrat Kesalahan  

➢ Zi  =  Data Hasil Pengolahan Citra 

➢ Zj  =  Data Hasil Pengukuran Lapangan 

➢ Zj’  =  Rata-Rata Data Ukur Survei Lapangan 

➢ n  =  Jumlah Data 
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Gambar 3. Sebaran Titik Sampel In Situ 

2.4.4.Penentuan Kesesuaian Budidaya Rumput Laut 

Penentuan lokasi potensi untuk budidaya rumput laut di perairan pantai utara Cirebon dilakukan 

berdasarkan kriteria kesesuaian terhadap parameteroseanografi.Kriteria kesesuaian berdasarkan 

parameter oseanografitersebutselanjutnya dilakukan overlay. Adapun kriteria yang digunakan dalam 

penentuan kesesuaian budidaya rumput laut disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3.Kriteria Kesesuaian Budidaya Rumput Laut Euchema cottoni 

Data Kelas Nilai Bobot 

Suhu(°C) 
<20 dan>32 

20 - 26 

26 - 32 

1 

3 

5 

2 

Salinitas (o/oo) 
<20dan>35 

20 - 30 

30 - 35 

1 

3 

5 

2 

Muatan Padatan 

Tersuspensi (mg/l) 

>80 

20< x ≤80 

≤20 

1 

3 

5 

2 

Kecepatan Arus 

(m/detik) 

<0,1 dan>0,4 

0,1 – 0,2 dan 0,3 

– 0,4 

0,2 – 0,3 

1 

3 

5 

2 

Klorofil-a (mg/m3) 
<0,2 

0,2 - <3,5 

3,5 - 10 

1 

3 

5 

1 

Kedalaman (meter) 
<1 dan >15 

10 - 15 

1 - 10 

1 

3 

5 

2 

Sumber : SNI, 2010; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air 

Laut; Ariyati et al., 2007; Radiarta et al., 2003 
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Kelas kesesuaian yang akan digunakan dalam penelitian ini dibagi kedalam kelas sangat sesuai 

yang diberi nilai 5, kelas sesuai yang diberi nilai 3, dan kelas tidak sesuai yang diberi nilai 1. 

Perhitungan kelas kesesuaian dilakukan dengan membagi interval kelas berdasarkan Equal Interval 

(Prahasta, 2002) dengan menggunakan persamaan 2.7. 

𝐸𝑞𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
Ʃ (𝐵𝑖 𝑥 𝑆𝑖) max − Ʃ (𝐵𝑖 𝑥 𝑆𝑖)𝑚𝑖𝑛

𝑛
................................................................................(2.7) 

Keterangan : 

Bi =  Bobot Pada Setiap Kriteria 

Si =  Skor Pada Setiap Kriteria 

n =  Jumlah Kelas Kesesuaian 

Menurut Suwargana et al., (2006), kriteria kelas sangat sesuai merupakan kelas pada kondisi 

lahan yang tidak memiliki faktor pembatas yang berarti untuk suatu keuntungan secara lestari. Kelas 

sesuai merupakan kelas pada lahan yang memiliki faktor pembatas yang dapat mengurangi tingkat 

produksi atau keuntungan yang akan diperoleh. Kelas tidak sesuai merupakan kelas pada kondisi 

lahan yang memiliki faktor pembatas yang bersifat permanen, sehingga daerah ini disarankan untuk 

tidak digunakan sebagai lahan budidaya rumput laut. 

2.4.5.Penentuan Lokasi Potensi Budidaya Rumput Laut 

Penentuan wilayah perairan yang potensial sebagai lahan budidaya rumput laut didasarkan pada hasil 

pengolahan kesesuaian budidaya rumput laut Euchema cottoni. Wilayah perairan yang sesuai sebagai 

wilayah untuk budidaya rumput laut selanjutnya dihubungankan dengan kondisi lingkungan pesisir 

yang dapat menjadi faktor pendukung dan faktor pembatas. Faktor pendukung ini terdiri dari akses 

jalan di sekitar wilayah pantai yang dinyatakan dalam indeks kerapatan jalan dan keberadaan 

perkampungan nelayan. Faktor pembatas bagi budidaya rumput laut adalah wilayah pelabuhan karena 

dapat mengganggu aktivitas pergerakan kapal di sekitar pelabuhan. Wilayah perairan yang berpotensi 

untuk budidaya rumput laut ini dibagi kedalam pantai barat dan pantai timur untuk melihat dan 

membandingkan wilayah pantai yang lebih mendukung sebagai lokasi budidaya rumput laut 

berdasarkan kesesuaian dan kondisi pesisir. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kondisi Parameter Perairan Laut Cirebon 

Parameter perairan laut Cirebon yang dianalisis dalam penentuan kesesuaian dan wilayah potensi 

untuk budidaya rumput laut Euchema cottoni adalah salinitas, suhu permukaan laut, konsentrasi 

muatan padatan tersuspensi, konsentrasi klorofil-a, arus permukaan laut berupa arah dan kecepatan, 

dan kedalaman perairan laut. Parameter perairan berupa salinitas, suhu permukaan laut, muatan 

padatan tersuspensi, dan klorofil-a diperoleh berdasarkan pengolahan data penginderaan jauh Landsat 

8 OLItanggal 28 Januari 2015 dan 9 September 2015(Gambar 4). Arus permukaan laut diperoleh 

berdasarkan pengolahan data OSCAR tanggal 26 Januari 2015 dan 11 September 2015, sedangkan 

kedalaman perairan laut/batimetri diperoleh berdasarkan data Badan Informasi Geospasial(Gambar 

5).Berdasarkan pengolahan data penginderaan jauh terhadap parameter oseanografi, terlihat bahwa 

rentang nilai pada masing-masing parameter memiliki perbedaan antara dua kondisi musim (Tabel 4). 

 

Tabel 4.Rentang Nilai Parameter Perairan Laut Cirebon Berdasarkan Pengolahan Citra Landsat 8 OLI 

dan Data OSCAR 

Musim Salinitas (o/oo) SPL (°C) MPT (mg/l) Klorofil-a (mg/m3) Arus (m/detik) 

Barat 11-58-28,28 23,02-27,71 38,14->200 0,47-1,02 0,26 

Timur 17,61-30,76 25,86-33,30 29,25->200 0,41-1,02 0,28 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 
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Salinitas SPL MPT Klorofil-a 

    

    

Kelas Salinitas (o/oo) 

 

Kelas SPL (°C) 

 

Kelas MPT (mg/l) 

 

Kelas Klorofil-a (mg/m3) 

 

 

Gambar 4. Kondisi Parameter Perairan Laut Cirebon Berdasarkan Pengolahan Landsat 8 OLI 

 

Arus Permukaan Laut Kedalaman Perairan 

   

Arah dan Kecepatan Arus Permukaan Laut 

 

Kelas Kedalaman (m) 

Gambar 5. Kondisi Parameter Perairan Laut Cirebon Berdasarkan Pengolahan Data OSCAR dan BIG 

 

Kondisi perairan berdasarkan salinitas perairan yang dihubungkan dengan syarat kesesuaian 

lokasi budidaya rumput laut menunjukkan pada musim barat dan musim timur wilayah perairan 

Cirebon yang sesuai digunakan bagi kegiatan budidaya terletak pada wilayah perairan yang tidak 

28 Januari 2015( Musim Barat) 28 Januari 2015 (Musim Barat) 28 Januari 2015 (Musim Barat) 

9 September 2015 (Musim Timur) 9 September 2015 (Musim Timur) 9 September 2015 (Musim Timur) 9 September 2015 (Musim Timur) 

28 Januari 2015 (Musim Barat) 

11September 2015 (Musim Tmur) 26 Januari 2015 (Musim Barat) 
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berbatasan langsung dengan pantai. Perairan yang memiliki nilai salinitas perairan di bawah 20o/oo 

berada di sekitar kawasan pesisir pantai, serta berada pada daerah yang merupakan muara sungai 

(Gambar 4). Nilai kadar salinitas tertinggi yang bernilai 31o/oo masih berada pada kisaran nilai yang 

sesuai bagi budidaya rumput laut. 

Kondisi perairan berdasarkan suhu permukaan laut yang dihubungkan dengan syarat kesesuaian 

lokasi budidaya rumput laut menunjukkan pada musim barat dan musim timur wilayah perairan 

Cirebon secara keseluruhan dapat dikatakan sesuai bagi budidaya rumput laut. Suhu permukaan laut 

yang sesuai bagi budidaya rumput laut berkisar antara 20°C-32°C. Nilai suhu permukaan laut pada 

perairan laut Cirebon menunjukkan kisaran antara 23,02°C hingga 27,71°C pada musim barat dan 

25,86°C hingga 33,30°C (Tabel 4). Secara umum perairan laut Cirebon memiliki kelas kesesuaian 

yang sesuai bagi budidaya rumput laut, sedangkan wilayah tidak sesuaiberada di sebagian kecil 

perairandekat pantai. 

Kondisi perairan berdasarkan konsentrasi muatan padatan tersesupensi yang dihubungkan dengan 

syarat kesesuaian lokasi budidaya rumput laut menunjukkan pada musim barat dan musim timur 

wilayah perairan laut Cirebon yang sesuai bagi budidaya rumput laut cenderung berada pada wilayah 

yang berjauhan dari daratan karena muatan padatan tersuspensi perairan dekat pantai memiliki 

konsentrasi yang tinggi (MPT<80 mg/l) (Gambar 4). Perairan yang sangat sesuai untuk budidaya 

rumput laut merupakan perairan yang memiliki konsentrasi muatan padatan tersuspensi <20 mg/l dan 

sesuai pada perairan dengan konsentrasi muatan padatan tersuspensi antara 20-80 mg/l. Konsentrasi 

muatan padatan tersuspensi yang cukup tinggi dapatmenyebabkan kecerahan air menjadi berkurang 

karena air laut akan menjadi keruh. Wilayah perairan yang keruh dapat mengganggu proses 

fotosintesis biota laut karenadapat berdampak pada ketidakmampuan rumput laut untuk 

berfotosintesis akibat menurunnnya tingkat oksigen terlarut di perairan (Hendrawan et al., 2016). 

Kondisi perairan berdasarkan konsentrasi klorofil-a yang dihubungkan dengan syarat kesesuaian 

lokasi budidaya rumput laut menunjukkan pada musim barat dan musim timur wilayah perairan 

Cirebon secara keseluruhan sesuai bagi budidaya rumput laut. Kadar klorofil-a yang berkisar antara 

dan 0,47 mg/m3 hingga 1,02 mg/m3 pada musim barat dan 0,41 mg/m3 hingga 1,02 mg/m3 pada musim 

timur menunjukkan konsentrasi klorofil-a yang sesuai bagi budidaya rumput laut (Gambar 4). 

Konsentrasi klorofil-a yang terlalu tinggi dapat menyebabkan pertumbuhan rumput laut terganggu 

karena ditumbuhi oleh lumut. 

Berdasarkan kecepatan arus permukaan laut, perairan cirebon menunjukkan kondisi yang sangat 

sesuai bagi budidaya rumput laut. Arus permukaan sebesar 0,26 m/detik pada musim barat dan 0,28 

meter/detik pada musim timur merupakan kecepatan arus permukaan laut yang ideal dan sangat sesuai 

bagi budidaya rumput laut (Tabel4). Pergerakan air laut yang terus bersirkulasi dapat membantu 

rumput laut untuk membersihkan partikel-partikel kotoran yang menempel pada tubuh rumput, 

sehingga dapat membantu rumput laut agat terhindar dari ancaman penyakit (Sulistijo, 2002). 

Wilayah perairan laut Kabupaten dan Kota Cirebon rata-rata memiliki kedalaman perairan yang 

berkisar antara kurang dari 1 meter hingga15 meter (Gambar 5). Budidaya rumput laut umumnya 

dapat dilakukan pada wilayah perairan yang memiliki kedalaman perairan yang berkisar antara 1 

hingga 15 meter. Berdasarkan kondisi tersebut, maka wilayah perairan pantai utara Cirebon sangat 

sesuai sebagai wilayah budidaya rumput laut. Adapun dalam kegiatan budidaya diperlukan metode 

penanaman atau media tanam yang dapat menunjang kegiatan budidaya tersebut. Beberapa metode 

penanaman yang umum diterapkan adalah metode rakit bambu dan metode tali rawai (Anggadiredja et 

al., 2006). Kedua metode penanaman ini umumnya sama baik dikarenakan pada metoderakit bambu 

dan tali rawai, peletakan bibit rumput laut akan berada dekat permukaan airyang dapat 

membantuproses fotosintesis. 
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3.2 Validasi Algoritma Salinitas, SPL, MPT, dan Klorofil-a 

Hasil perhitungan validasi dengan membandingkan nilai in situ(7 April 2017) dengan pengolahan 

citra Landsat 8 OLI (1 Januari 2017) (Tabel 5) menunjukkan nilai Root Mean Square Error (RMSE) 

yang kecil, yaitu bernilai 2 untuk salinitas; 1,1 untuk suhu permukaan laut; 4,35 untuk konsentrasi 

muatan padatan tersuspensi; dan 0,168 untuk klorofil-a. Berdasarkan nilai Root Mean Square Error 

pada setiap variabel tersebut menunjukkan bahwa antara data in situ dengan model pengolahan pada 

citra Landsat 8 OLI memiliki nilai yang sangat kecil dengan ketelitian mencapai lebih dari 70% 

(Persentase RMSE<30%). Oleh karena itu, algoritma Supriatna et al., (2016)untuk menentukan nilai 

salinitas; algoritma Arief et al., (2015)untuk menentukan nilai suhu permukaan laut; algoritma 

Budhiman (2004)untuk menentukan konsentrasi muatan padatan tersuspensi; dan algoritma Wibowo 

et al., (1993)untuk menentukan konsentrasi klorofil-a dapat digunakan untuk menggambarkan 

kondisioseanografi yang sebenarnya di perairan laut Cirebon. 

Tabel 5. Perbandingan Pengukuran Data In SituDengan Pengolahan Citra 

Sampel 
Koordinat Salinitas (o/oo) SPL (°C) MPT (mg/l) Klorofil-a (mg/m3) 

Lintang Bujur In Situ Citra In Situ Citra In Situ Citra In Situ Citra 

1 -6.7052 108.5811 26 24 20,5 21,4 40,5 39,39 0,765 0,588 

2 -6.6956 108.5831 29 27 21,5 21,4 28,5 32,19 0,772 0,569 

3 -6.6961 108.5921 27 27 20,8 21,5 26,25 30,43 0,494 0,554 

4 -6.7004 108.5974 28 28 20,8 21,4 22,25 26,53 0,661 0,550 

5 -6.7006 108.6056 26 29 20,5 21,1 31,75 26,31 0,695 0,556 

6 -6.7060 108.6135 28 29 19,1 21,3 26,25 24,03 0,405 0,538 

7 -6.7089 108.6215 29 29 19,8 21,1 25,75 23,83 0,352 0,533 

8 -6.7065 108.6270 28 29 20,4 21,2 31,5 24,07 0,456 0,531 

9 -6.6984 108.6329 28 29 22,9 21,2 27,75 24,38 0,554 0,532 

10 -6.6982 108.6404 25 28 22,7 21,2 23,75 25,94 0,328 0,533 

11 -6.7010 108.6486 26 28 21,7 21,3 27,25 28,94 0,373 0,560 

12 -6.7065 108.6540 25 28 22,7 21,6 31,5 24,92 0,356 0,503 

13 -6.7116 108.6594 25 27 21,7 21,6 32,5 27,31 0,5 0,499 

14 -6.7176 108.6571 24 27 22,1 21,8 33 29,83 0,637 0,540 

15 -6.7231 108.6515 23 26 21 21,7 28,5 31,03 0,593 0,514 

16 -6.7307 108.6433 23 25 21,1 21,7 41,75 37,59 0,691 0,555 

17 -6.7414 108.6377 26 27 23,7 21,8 25,5 25,87 0,688 0,470 

18 -6.7550 108.6379 20 22 23,3 21,7 37,5 38,29 0,434 0,481 

19 -6.7651 108.6262 21 19 23,6 22,1 68,75 61,20 0,949 0,612 

20 -6.7565 108.6042 19 20 21,3 22 65,5 58,21 0,926 0,603 

Rata-Rata 25,3 26,4 21,7 21,5 33,8 32,01 0,581 0,541 

RMS Error 2 1,1 4,35 0,168 

Persentase RMSE 7,91% 5,07% 12,87% 28,92% 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 
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3.3 Kesesuaian Budidaya Rumput Laut Euchema cottoni 

Hasil pengolahan kesesuaian dengan menggunakan Equal Interval menunjukkan bahwa kelas tidak 

sesuai memiliki rentang nilai 0-25,67; kelas sesuai memiliki rentang nilai 25,67-40,33; dan kelas 

sangat sesuai memiliki rentang nilai 40,33-55. Pengolahan data Landsat 8 OLI tahun 2015 terhadap 

kesesuaian budidaya rumput laut Euchema cottoni di perairan laut Kabupaten dan Kota Cirebon 

menunjukkan hasil kesesuaian berupa kelas sesuai dan tidak sesuai (Gambar 6).Luasperairan yang 

sesuai untuk budidaya rumput laut pada musim barat memiliki luasan yang lebih kecil daripadamusim 

timur, namun perbedaan tersebut tersebut tidak signifikan (Tabel 6).Pola kesesuaianbudidaya pada 

musim barat dan musim timur memiliki kecenderungan yang sama, yaitu wilayah perairan yang 

sesuai tidak berdekatandengan daratan. 

Tabel 6.Luas Kesesuaian Budidaya Rumput Laut Euchema cottoni 

Klasifikasi Kesesuaian 
Luas Kesesuaian Budidaya Rumput Laut Euchema cottoni 

28 Januari 2015 (Musim Barat) 9 September 2015 (Musim Timur) 

Sesuai 65,18 km2 (82,27%) 66,82 km2 (84,34%) 

Tidak Sesuai 14,05 km2 (17,73%) 12,41 km2 (15,66%) 

Luas Total 79,23 km2 (100%) 79,23 km2 (100%) 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 

 
Gambar 6. Kesesuaian Budidaya Euchema cottoni Pada Musim Barat dan Musim Timur 

 

Berdasarkan pembagian wilayah penelitian ke dalam klasifikasi pantai barat dan pantai timur 

(Gambar 6), terlihat bahwaperairan yang sesuai untuk budidaya rumput laut memiliki luas yang lebih 

besar pada musim timur dibandingkan dengan musim barat. Luas wilayah perairan yang tidak sesuai 

juga cenderung akan lebih besar pada musim barat dibandingkan dengan musim timur.Adapun hasil 

kesesuaian budidaya Euchema cottoni berdasarkan wilayah pantai disajikan pada Tabel 7. 
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Tabel 7. Luas KesesuaianBudidaya Euchema cottoni Berdasarkan Wilayah Pantai 

Musim 
Wilayah 

Perairan Pantai 

Luas KesesuaianBudidaya Euchema cottoni 
Luas Total 

Sesuai Tidak Sesuai 

Musim Barat 
Pantai Barat 27,78 km2 (77,68%) 7,34 km2 (22,32%) 35,12 km2 (100%) 

Pantai Timur 37,26 km2 (84,47%) 6,85 km2 (15,53%) 44,11 km2 (100%) 

Musim Timur 
Pantai Barat 28,23 km2 (80,38%) 6,89 km2 (19,62%) 35,12 km2 (100%) 

Pantai Timur 38,44 km2 (87,15%) 5,67 km2 (12,85%) 44,11 km2 (100%) 

Sumber : Pengolahan Data, 2017 

 

3.4 Potensi Lokasi Budidaya Rumput Laut Euchema cottoni 

Budidaya rumput laut sangat penting untuk memperhatikan keberadaan akses jalan. Akses jalan yang 

dekat dengan pantai ini sangat penting bagi kelancaran nantinya dalam proses produksi 

hinggapemasaran rumput laut apabila kegiatan budidaya akan dikembangkan. Berdasarkan pembagian 

wilayah penelitian ke dalam klasifikasi wilayah pantai yang telah dilakukan sebelumnya, secara 

umum dapat dikatakan bahwa keberadaan akses jalan menuju pantai lebih terpusat pada wilayah 

pantai sebelah barat wilayah penelitian, yaitu pada Kecamatan Kejaksan hingga sebagian Kecamatan 

Astanajapura. Pada gambar 7, akses jalan yang berada di sekitar pantai Cirebon disimbolkan dengan 

garis berwarna merah. Keberadaan akses jalan yang lebih terpusat di pantai sebelah barat didasarkan 

pada perhitungan indeks kerapatan jaringan jalan yang diperoleh dengan membagi panjang jalan 

dengan luasan wilayah. Adapun hasil perhitungan kerapatan jaringan jalan dapat dilihat pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Kerapatan Jaringan Jalan 

Wilayah Pantai Panjang Jalan (Km) Luas Wilayah (Km2) Kerapatan Jalan (Km/Km2) 

Pantai Barat 39,42 37,87 1,04 

Pantai Timur 7,10 15,06 0,47 

Sumber: Pengolahan Data,2017 

 

Kondisi sosial masyarakat setempat di sekitar pesisir yangberprofesi sebagai nelayan sangat 

mendukung budidaya rumput laut karena dapat memberikan alternatif penghasilan disamping dari 

hasil menangkap ikan. Berdasarkan Pusat Data Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2013, jumlah penduduk pesisir Kota Cirebon yang memiliki mata pencaharian 

sebagai nelayan kurang lebih berjumlah 1.589 orang. Kondisi ini juga ditandai dengan keberadaan 

perkampungan-perkampungan yang berada di sekitar pesisir Cirebon yang mayoritas penduduknya 

berprofesi sebagai nelayan. Pada Gambar 7, perkampungan nelayan yang disimbolkan dengan kotak 

berwarna hijau terletak di Kecamatan Kejaksan dan Kecamatan Lemahwungkuk. Berdasarkan 

pembagian wilayah penelitian ke dalam klasifikasi wilayah pantai yang telah dilakukan sebelumnya, 

perairan pantai sebelah barat lebih berpotensi sebagai lokasi budidaya rumput laut dibandingkan 

wilayah perairan pantai sebelah timur karena terdapat beberapa perkampungan-perkampungan 

nelayan. 

Wilayah perairan pantai sebelah barat yang secara umum mendukung budidaya rumput laut juga 

perlu untuk memperhatikan faktor yang dapat membatasi wilayah perairan untuk budidaya rumput 
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laut. Keberadaan pelabuhan di Kecamatan Kejaksan dijadikan sebagai faktor pembatas sehingga tidak 

dapat dimanfaatkan sebagai lokasi budidaya. Hal ini dilakukan agar antara kegiatan budidaya dengan 

aktivitas pergerakan kapal di sekitar pelabuhan tidak saling mengganggu. 

Gambar 7 merupakan peta hasil dari pengolahan wilayah perairan yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan sebagai lokasi budidaya rumput laut Euchema cottoni. Wilayah perairan yang 

disimbolkan dengan corak berwarna hijau merupakan wilayah perairan yang sesuai berdasarkan syarat 

kesesuaian budidaya rumput laut dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai lokasi budidaya rumput 

laut. Wilayah perairan sebelah barat ini berpotensi sebagai lokasi budidaya rumput laut dikarenakan 

berdasaran hasil kesesuaian budidaya rumput laut yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan pesisir 

dapat dikatakan mendukung untuk pemanfaatan kegiatan budidaya rumput laut, dibandingkan pantai 

timur yang meskipun sesuai namun tidak didukung oleh kondisi pesisirnya. Wilayah perairan yang 

diarsir dengan warna merah merupakan perairan yang tidak dapat dimanfaatkan sebagai lokasi 

budidaya rumput laut karena merupakan jalur perlintasan kapal yang berasal dan menuju pelabuhan 

Cirebon. 

Dalam penelitian ini, jarak terjauh pada wilayah potensi budidaya rumput laut ditentukan sejauh 

1500 meter dari garis pantai, sehingga wilayah yang  berpotensi untuk budidaya rumput laut berada 

pada wilayah perairan yang berjarak kurang dari 1500 meter dari garis pantai. Jarak terjauh ini 

diharapkan masih dapat memberikan kemudahan untuk dijangkau dengan menggunakan perahu atau 

kapal dengan biaya (bahan bakar) yang tidak begitu besar. Kondisi wilayah perairan pada jarak ini 

pada umumnya memiliki kualitas air laut yang cukup baik untuk budidaya rumput laut karena berada 

pada wilayah perairan yang memiliki kecerahan yang relatif baik atau tidak keruh. Kecerahan air yang 

baik ini dikarenakan muatan padatan tersuspensi pada perairan laut memiliki konsentrasi yang cukup 

rendah. 

 

Gambar 7. Potensi Budidaya Euchema cottoni Pada Musim Barat dan Musim Timur 

 

Dalam penentuan lokasi potensi budidaya rumput laut ini, perbedaan luas wilayah potensi 

antara musim barat dan musim timurtidak hanya dipengaruhi oleh hasil kesesuaian budidaya antara 

musim barat dan musim timur, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan kualitas citra yang digunakan 
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dalam analisis wilayah potensi budidaya. Pada citra Landsat 8 OLI yang digunakan untuk 

menganalisis potensi budidaya rumput laut pada musim barat, wilayah perairan dekat pantai di 

sebelah barat terhalang oleh tutupan awan. Apabila dibandingkan dengan data citra Landsat 8 OLI 

yang terbebas dari tutupan awan pada musim timur, maka wilayah potensi budidaya rumput laut pada 

musim timur lebih besar daripada musim barat. Adapun luas wilayah potensi budidayaEuchema 

cottoni disajikan pada Tabel 9. 

 

Tabel 9.Potensi Budidaya Rumput Laut Euchema cottoni 

Musim Luas Wilayah Potensi Budidaya Rumput Laut Euchema cottoni Persentase 

Musim Barat 7,81 km2 9,86% 

Musim Timur 10,97 km2 13,85% 

Sumber: Pengolahan Data,2017 

4. Kesimpulan 

Kesesuaian budidaya rumput laut Euchema cottoni di perairan laut Cirebon menunjukan kelas 

kesesuaian berupa sesuai dan tidak sesuai. Apabila dikaitkan dengan kondisi musim, maka dari luas 

wilayah perairan sebesar 79,23 km2, kesesuaian pada musim barat memiliki persentase wilayah sesuai 

sebesar 82,27%, sedangkan pada musim timursebesar 84,34%. Apabila dikaitkan dengan keberadaan 

akses jalan dan perkampungan nelayan, maka wilayah yang potensialberada di perairan pantai sebelah 

barat daripadasebelah timur pada wilayah penelitian. Secara umum, wilayah potensi budidaya rumput 

laut terletak pada wilayah perairan laut Kecamatan Lemahwungkuk, Kecamatan Mundu, sebagian 

Kecamatan Kejaksan, dan sebagian Kecamatan Astanajapura. Dari seluruh wilayah perairan dalam 

penelitian, pada musim barat perairan laut Cirebon yang berpotensi sebagai lokasi budidaya rumput 

laut sebesar 9,86%, sedangkan pada musim timur perairan laut Cirebon yang berpotensi sebagai lokasi 

budidaya rumput laut sebesar 13,85%. 
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah menguraikan kebijakan, isu dan tantangan konservasi 

hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam 

penelitian adalah dekriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis 

spasial. Hasil penelitian ini menunjukkan Kabupaten Pesawaran terdapat sepanjang 96 kilometer 

wilayah pesisir dengan luas hutan mangrove mencapai 927,65 hektar. Kebijakan pemerintah 

daerah menetapkan hutan mangrove sebagai hutan suaka alam. Terdapat 9 objek wisata dan 22 

blok budidaya tambak udang yang mengalihfungsikan hutan mangrove. Isu yang diajukan antara 

lain penunjang ekologis wilayah pantai, mitigasi bencana, dan kebermanfaatan mangrove. 

Tantangan terhadap upaya konservasi mangrove antara lain pemenuhan kebutuhan ekonomi 

masyarakat dan ekologi yang berkelanjutan.  

 

Kata kunci:wilayah pesisir pesawaran, kebijakan, isu, tantangan. 

Abstract.The purpose of this research is to describe the policy, issue and challenge of 

conservation of mangrove forest in coastal area of Pesawaran Regency. The method used in this 

research is qualitative decriptive. Data analysis technique in this research is spatial analysis. The 

results of this study indicate Pesawaran Regency is located along 96 kilometers of coastal areas 

with a mangrove forest area of 927.65 hectares. Local government policy establishes mangrove 

forests as nature reserves. There are 9 tourist objects and 22 blocks of shrimp farming that 

transfers functioning of mangrove forest. Issues proposed include coastal ecological support, 

disaster mitigation, and mangrove utilization. Challenges to mangrove conservation efforts 

include the fulfillment of sustainable economic and socio-economic needs. 

Keywords: coastal area of pesawaran, policy, issues,challenge 

 

1. Pendahuluan 

Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut, 

terutama di wilayah pantai yang terlindung, laguna dan muara sungai yang komunitas tumbuhnya 

bertoleransi terhadap garam. Fungsi ekosistem mangrove mencakup fungsi fisik (melindungi pantai 

dari abrasi/erosi laut, intrusi air laut), fungsi ekonomi (sumber bahan bakar, bahan bangunan, tempat 

pembuatan garam), fungsi biologis (tempat pembenihan ikan, udang, habitat alami berbagai jenis 

biota laut, tenpat bersarangnya burung dan lain-lain). Dalam BLH Kota Bengkulu menyatakan bahwa 

80 persen dari ikan komersial yang tertangkap di perairan lepas dan pantai mempunyai kaitan erat 

dengan rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem mangrove. Hal ini membuktikan bahwa 
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kawasan hutan mangrove menjadi tempat breeding dan nurturing bagi ikan-ikan dan beberapa biota 

laut lainnya.  

Keberadaan huan mangrove sangat menentukan dan mendukung tingkat perkembangan sosial dan 

perekonomian masyarakat pantai. Hutan mangrove merupakan sumber berbagai produksi hasil hutan 

yang bernilai ekonomi, seperti bahan bangunan kayu, sumber pangan, bahan pewarna, sumber pakan 

ternak, dan bahan kosmetika. Disamping itu, hutan mangrove mendukung peningkatan hasil 

tangkapan ikan nelayan dan budidaya tambak udang. Sayangnya, keberadaan hutan mangrove yang 

banyak memberikan manfaat itu telah banyak dialihfungsikan oleh masyarakat sekitar, baik untuk 

pemukiman, budidaya tambak udang, pengambilan kayu dan lain-lain. 

Hutan mangrove di Indonesia merupakan salah satu hutan mangrove terluas di kawasan Asia 

Tenggara. Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 2.9 juta hektar dari 4,9 juta hektar atau hamper 

59,8 persen dari luas hutan mangrove yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Namun dalam kurun 

waktu 10 tahun (1990-2000), luas hutan mangrove Indonesia menurun sebesar 17 persen. Pada tahun 

1990, luas hutan mangrove yang terdapat di ndonesia mencapai 3,5 juta hektar dan pada tahun 2000 

menurun menjadi 2,9 juta hektar (Ratih, 2009). Salah satu daerah di Indonesia yang mengalami 

penurunan luas hutan dan kerusakan ekosistem mangrove adalah Provinsi Lampung.  

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung pada tahun 2006, sebanyak 45.136,93 

hektar dari 93.938,94 hektar pada tahun 1996 atau 48 persen hutan mangrove di Provinsi Lampung 

dalam keadaan rusak. Kerusakan hutan mangrove salah satunya terjadi di wilayah pesisir Kabupaten 

Pesawaran. Luas total hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran semakin berkurang 

akibat pembukaan lahan yang berubah alih fungsi menjadi tambak (Lokakarya Penyelamatan Hutan 

Mangrove, 2003). Dikhawatirkan apabila laju penurunan luas hutan mangrove terjadi maka akan 

mengakibatkan terjadinya abrasi pantai dan hilangnya habitat satwa atau biota laut yang memerlukan 

keberadaan dari hutan mangrove.  

Untuk pemulihan fungsi hutan mangrove diperlukan rehabilitasi atau langkah konservasi. 

Rehabilitasi dan konservasi hutan mangrove dengan cara menanam selama ini tidak sebanding dengan 

laju perusakan yang disebabkan oleh rendahnya kemampuan untuk merehabilitasinya. Kecenderungan 

penurunan luas hutan dan kesulitan rehabilitasi mengindikasikan kerusakan ekosistem dan degradasi 

habitat hutan mangrove. Maka diperlukan kajian yang mendalam dan secara komprehensif menjawab 

solusi terkait permasalahan konservasi hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan 

kebijakan, isu dan tantangan konservasi hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran 

Provinsi Lampung. 

2. Metode Penelitian 

2.1  Metodologi 

Metode penelitian digunakan agar terarah, sistematis, terstruktur, tergambar keinginan dan tujuan 

dalam penelitian serta data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis spasial yang mempunyai kaitan erat dengan persebaran suatu 

objek pembahasan dan secara umum pendekatan keruangan dapat dilakukan dengan melihat unsur 

letak, bentuk, maupun luas dalam kajian penelitian. Bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 1. Bagan Kerangka Penelitian 

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan antara bulan Oktober hingga bulan Desember 2017. Penelitian ini 

dilaksanakan di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tahap penelitian ini antara 

lain persiapan penelitian, pelaksanaan penelitian di lapangan,  pengolahan data, dan penyajian 

hasil.Analisis data dilakukan di Laboratorium Terpadu Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. 

2.3 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah: 

1. Perangkat Komputer yang memadai  dengan program aplikasi (software) ArcMap versi 10.2 

sebagai alat untuk membantu dalam mengolah data citra satelit dan pemetaan. 

2. Global Positioning System (GPS) sebagai alat bantu dalam menentukan posisi titik koordinat di 

lapangan. 

3. Kamera sebagai alat bantu dalam dokumentasi kondisi umum di lapangan. 

4. Alat tulis menulis sebagai alat bantu dalam pencatatan data. 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian adalah: 

1. Peta RBI Digital lembar Provinsi Lampung skala 1:25.000. 

2. Data dasar yaitu kondisi umum wilayah yang penelitian, mencakup kondisi fisik lapangan 

(luas wilayah, letak geografis, kondisi tanah, topografi, curah hujan,  pola aliran 

permukaan air tanah) kondisi sosial budaya (jumlah penduduk, kepadatan penduduk, 

infrastruktur, tata guna lahan, dan sosial masyarakat). 

2.4 Tahapan Penelitian 

2.4.1 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai instansi dan literatur korelatif, 

terdiri dari: 

a. Data Spasial: Peta Rupa Bumi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Lembaran Provinsi 

Lampung. 

Analisis Spasial (Keruangan) 

Letak Bentuk Luas 

Geografis dan 

Astronomis 

Aktivitas manusia terkait pengembangan 

pemanfaatan dan pengelolaan  

Luas Hutan 

Mangrove 

Kebijakan, Isu dan Tantangan Konservasi Hutan 

Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Pesawaran 

Hutan Mangrove Wilayah 

Pesisir Kabupaten Pesawaran 
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b. Data non-spasial: Data umum kondisi wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran yang 

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesawaran dan referensi dari 

berbagai sumber. 

2.4.2 Survey Lapang  

Pelaksanaan survey lapangan bertujuan untuk pengecekan kondisi lokasi penelitian, pengamatan fisik 

dan penilaian tata guna lahan wilayah pesisir. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan bantuan 

alat Global Positioning System (GPS). Setiap titik didatangi kemudian dilakukan pendataan posisi 

koordinat, pengamatan serta pencatatan informasi penting. Hal ini agar pemetaan yang dilakukan 

dapat sesuai dengan kondisi di lapangan 

2.4.3 Pengolahan Data  

Peta Rupa Bumi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Lembaran Provinsi Lampung diolah untuk 

menjadi beberapa peta tematik. Pembuatan peta dilakukan dengan software ArcMap 10.2. Validasi 

terdiri atas penggunaan Georeferencing. Secara manual 4 titik control pada setiap perpotongan 

koordinat yang ada pada setiap sudut peta yang akan di register menggunakan tombol Source and 

Destination. Validasi yang dilakukan dimaksudkan  untuk mengetahui akurasi koordinat yang di input. 

Akurasi yang baik akan diperoleh angka RMS Error (<0,5). Kemudian dilakukan update 

georeferencing. 

Digitasi dan Pemetaan Tematik 

Citra yang sudah diakurasi kemudian dapat diolah dengan data terkait. Pemetaan dilakukan untuk 

merepresentasikan wilayah yang dilakukan penelitian. Pemetaan yang dilakukan untuk menghasilkan 

peta berikut: 

a. Peta Lokasi Penelitian 

b. Peta Persebaran Hutan Mangrove Pesisir Kabupaten Pesawaran 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Deskripsi Wilayah Penelitian 

Kabupaten Pesawaran terletak dibagian selatan dari Provinsi Lampung yaitu secara astronomis antara 

104o 92’-105o 34’ Bujur Timur, dan 5o 12’-5o 84’ Lintang Selatan. Luasnya mencapai 1.173,77 Km2 

dengan kepadatan 339 jiwa/km2 yang terdiri atas 11 kecamatan dan 144 desa (BPS Kabupaten 

Pesawaran, 2016). Secara geografis, wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran berbatasan langsung 

dengan Selat Sunda dan memiliki topografi pantai berpasir yang landai dengan ombak yang relatif 

tenang serta pantai berlumpur sepanjang muara sungai. Secara administratif, wilayah penelitian dapat 

dilihat pada Tabel 1 dan Gambar 1 berikut: 

Tabel 1.Wilayah penelitian secara administratif 

Kecamatan Panjang Pesisir (km) Luas Hutan Mangrove (ha) 

Teluk Pandan 24 434,74 

Padang Cermin 22 230,48 

Marga Punduh 20 134,23 

Punduh Pedada 30 128,20 

 Jumlah Total 96 927,65 
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

 
Gambar 2. Peta Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Pesawaran 

Berdasarkan Gambar 2 menunjukkan bahwa mangrove yang terdapat di pesisir Teluk Lampung 

tersebar mulai dari wilayah pantai sampai pulau kecil. enyebaran hutan mangrove di wilayah pesisir 

Teluk Lampung terdapat pada kawasan pulau-pulau kecil dan di sepanjang pantai yang umumnya 

digunakan untuk pemukiman dan pertambakan. Ketebalan tertinggi hutan mangrove di sepanjang 

pesisir Kabupaten Pesawaran terletak di Teluk Pandan dan Kecamatan Padang Cermin di sepanjang 

muara Sungai Ratai. Secara umum mangrove yang dijumpai pada pulau-pulau kecil adalah jenis 

Rhizopora sp.,dengan ketebalan 100 meter. Kondisi hutan mangrove yang tumbuh di daerah 

pemukiman, tempat wisata dan pertambakan, dijumpai tinggal memiliki ketebalan <50 meter, karena 

sudah dikonversikan sehingga diperlukan langkah penanaman kembali. Pemanfaatan mangrove pada 
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tahun 1970-an hanya untuk penyangga dan pagar rumah serta kayu bakar. Pada tahun 1990-an mulai 

terjadi konversi besar-besaran. Penurunan kawasan magrove dapat diindikasikan turunnya luas 

kawasan mangrove disebabkan konversi kawasan mangrove menjadi pemukiman, tempat wisata dan 

pertambakan. Tempat wisata yang berada di wilayah pesisir dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:  

Tabel 2. Tempat wisata di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran 

Tempat Wisata Jenis Wisata Lokasi Wisata 

Duta Wisata Alam / Pantai Kecamatan Teluk Pandan 
Sari Ringgung Alam / Pantai Kecamatan Teluk Pandan 
Dewi Mandapa Alam / Pantai Kecamatan Teluk Pandan 
Bensor Beach Alam / Pantai Kecamatan Teluk Pandan 
Mutun Alam / Pantai Kecamatan Teluk Pandan 
Mahitam Alam / Pantai Kecamatan Teluk Pandan 
Kelapa Rapat Alam / Pantai Kecamatan Padang Cermin 
Batu Mandi Alam / Pantai Kecamatan Padang Cermin 
Pulau Pahawang Alam / Terumbu Karang Kecamatan Punduh Pedada 

Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Mangrove 

Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang mulai diberlakukan pada 

2001, memberikan peluang bagi pemerintah daerah (pemda) untuk mengelola potensinya. Dalam 

kebijakan sebelumnya, keputusan diberikan oleh pemerintah pusat bagi daerah (top up), kini 

pemerintah daerah dapat merumuskan kebutuhan dan masa depan mereka sendiri (bottom up) seperti 

tata ruang daerah. Pada konteks ini, posisi pemerintah daerah sangat signifikan untuk menekan 

konflik kepentingan pemanfaatan ruang dan menentukan arah pembangunan daerah ke depan. 

Penataan ruang merupakan salah satu usaha untuk menekan terjadinya konflik kepentingan 

pemanfaatan ruang, termasuk pemanfaatan ruang di wilayah pesisir. Pada saat ini aktivitas dalam 

memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir semakin hari semakin meningkat, sedangkan sumber daya 

wilayah pesisir tetap atau cenderung berkurang. Di sisi lain pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir 

yang ada saat ini kurang ramah lingkungan dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini akhirnya akan 

menurunkan daya dukung sumber daya wilayah pesisir. 

Penyusunan rencana tata ruang Provinsi Lampung sebelum tahun 2010 belum mengintegrasikan 

wilayah pesisir, baik dalam RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupaten. Dalam kenyataannya, 

pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir telah banyak terjadi pelanggaran, misalnya 

pendirian bangunan dan atau pengusahaan tambak di sempadan pantai yang menyebabkan rusaknya 

hutan mangrove di jalur hijau (green belt). Belum adanya penyusunan rencana tata ruang wilayah 

pesisir berkaitan dengan belum adanya peraturan yang mendukung secara tegas upaya penataan ruang 

wilayah pesisir tersebut. Hal ini ternyata merupakan salah satu pemicu konflik kepentingan yang 

berkepanjangan. Konflik kepentingan terjadi antara sektor kehutanan dengan perikanan yang 

berhunungan dengan pemanfaatan jalur hijau untuk tambak, perikanan dengan pertanian yang 

berhubungan dengan alih fungsi lahan sawah menjadi tambak. 

Terkait pengelolaan mangrove, pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten Pesawaran 

akhirnya menunjukkan komitmennya dengan mengeluarkan regulasi sebagai kebijakan wilayah 

pesisir dan hutan mangrove. Pemerintah provinsi mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 

No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2009-2029. Dalam peraturan 

daerah ini dijelaskan bahwa hutan mangrove sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran sebagai  

jalur hijau (green belt) dan ditetapkan sebagai Hutan Suaka Alam. Tugas dan tanggung jawab ini 

diantaranya melakukan pengumpulan data terkait tipe dan persebaran hutan mangrove, pemetaan, 
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perencanaan tata ruang daerah pantai yang meliputi penelitian dan survey dalam rangka perencanaan 

dan pengelolaan ekosistem mangrove, rehabilitasi dan konservasi, serta melakukan monitoring 

pengelolaan ekosistem mangrove. 

Penelitian dan survey dalam rangka perencanaan dan pengelolaan ekosistem mangrove, 

sumbangsih dari berbagai instansi akademik diikutsertakan. Universitas yang terlibat dalam penelitian 

ini antara lain Universitas Lampung, terutama Jurusan Kehutanan, Biologi dan Pendidikan Geografi,  

dan Politeknik Negeri Lampung melalui Jurusan Budidaya Perairan, yang membantu dalam 

penyediaan data dan penelitian. Kegiatan yang dilaksanan antara lain sosialisasi tentang mangrove, 

pembibitan, penanaman, identifikasi luas hutan mangrove. Kegiatan penanaman mangrove dapat 

dilihat pada Gambar 3 berikut: 

 
Gambar 3. Kerjasama Penanaman Mangrove Pendidikan Geografi Universitas Lampung 

 

Upaya untuk merehabilitasi mangrove pernah dilakukan oleh Dinas Kehutanan lewat proyek 

Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) pada tahun 2006-2008. Namun upaya ini 

kurang berhasil karena tidak melibatkan banyak pihak terutama masyarakat sekitar. Akibatnya, pasca 

penanaman mangrove kurang terurus, sehingga peluang mangrove yang hidup dan berkembang 

menurun. Upaya merehabilitasi mangrove pernah dilakukan oleh PERTAMINA sebagai bentuk 

kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui kegiatan Corporate Social Responsibility yang 

diterapkan dengan melakukan reboisasi pada pantai sepanjang 200 meter yang berada di Desa Batu 

Menyan, Kecamatan Teluk Pandan.  

Keterlibatan masyarakat dalam menjaga mangrove dilakukan dengan membentuk Kelompok 

Konservasi Mangrove (KKM) Mitra Bentala. Kelompok ini membangun pusat pengembangan 

rehabilitasi di Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan dengan mempertahankan indukan 

mangrove yang tersisa akibat perambahan hutan untuk lahan tambak udang. Rehabilitasi yang 

dilakukan antara lain dengan pembibitan propagul (biji mangrove), penanaman pada media tanam, 

penanaman dan sulam bibit mangrove. Koordinasi  Kelompok Konservasi Mangrove Mitra Bentala 

dapat dilihat pada Gambar 4 berikut: 
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Gambar 4. Koordinasi Kelompok Konservasi Mangrove Mitra Bentala 

Isu Terkait Mangrove 

Representasi terhadap kondisi daerah penelitian, tiga isu berikut menarik untuk diajukan.        

Pertama, hutan mangrove memiliki peranan sebagai penunjang ekosistem wilayah pesisir. Dalam 

uraian sebelumnya, hutan mangrove merupakan tempat alami bagi biota laut seperti ikan, udang dan 

kerang untuk mencari makanan. Ketika keberadaan hutan mangrove sudah tidak lestari, artinya biota 

laut tersebut akan cenderung pergi mencari makan ke tempat lain. Nelayan akan mengalami dampak 

baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu mereka harus lebih jauh untuk mendapatkan 

tangkapan ikan. Semakin sulit dan berkurangnya sumber pendapat ini, tentunya akan berdampak 

terhadap tingkat kesejahteraan nelayan. 

Kedua, peranan hutan mangrove sebagai upaya mitigasi bencana terhadap wilayah sekkitarnya 

seperti Selat Sunda. Aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau dan semakin intesifnya gempa bumi 

akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan di sepanjang Patahan Semangka merupakan 

ancaman bagi wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran. Posisi hutan mangrove yang mengelilingi adalah 

benteng alami dari bencana seperti gelombang tsunami. Peran hutan  mangrove dapat mencegah 

intrusi air laut yang merembes masuk ke daratan. Apabila lapisan mangrove semakin menipis, intrusi 

air laut yang terjadi dapat mengakibatkan dampak terutama pada pemukiman penduduk di sepanjang 

wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran. 

Ketiga, kebermanfaatan mangrove dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan 

mangrove sebagai sumber daya alam dapat habis apabila tidak diperhatikan ketersediaannya. 

Kebutuhan masyarakat wilayah pesisir akan kayu  memanfaatkan hutan yang berada di daratan. 

Namun apabila meningkat dan pemenuhannya tidak tercukupi, potensi mangrove sebagai pemenuhan 

dan alternatif akan terjadi. Maka, potensi perusakan mangrove akan meningkat. Tetapi, ancaman lain 

yang telah terbukti merusak mangrove adalah aktivitas pembukaan lahan untuk budidaya tambak 

udang. Di beberapa kecamatan di Kabupaten Pesawaran, pembukaan lahan dan alihfungsi hutan 

mangrove telah banyak dilakukan. Ancaman perusakan hutan mangrove sangat besar, apalagi ketika 

masyarakat dihadapkan dengan minimnya penghasilan dari mata pecaharian yang dilakukan. Dampak 

alihfungsi lahan tersebut dapat dirasakan dengan hilangnya dan berkurangnya luas hutan mangrove.  

Tantangan Konservasi Hutan Mangrove 

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka akan berkaitan dengan dua faktor: kebutuhan ekonomi dan 

ekologi yang berkelanjutan. Sejak otonomi daerah diberlakukan, perencanaan termasuk 

pengembangan ekonomi kemasyarakatan mulai digiatkan terutama di wilayah pesisir Kabupaten 
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Pesawaran. Potensi wilayah pesisir yang melimpah dimiliki Kabupaten Pesawaran antara lain pada 

bidang perikanan dengan hasil tangkapan antara lain ikan, udang, gurita dan ketam. Mata pencaharian 

nelayan sangat berkaitan dengan keberadaan tangkapan, nelayan pesisir Kabupaten Pesawaran akan 

melaut di sekitar Teluk Lampung dan Selat Sunda. Peran laki-laki sebagai nelayan akan melaut untuk 

mendapatkan tangkapan, sedangkan peran wanita mengolah tangkapan termasuk pemasaran dan 

olahan perikanan. Hasil penjualan ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan  mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan masyarakat. 

Penduduk di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran yang secara tradisonal hidup sebagai nelayan, 

kini sebagian mengalihkan pekerjaan mereka ke sektor pengembangan tambak udang. Keberadaan 

perusahaan pengembang budidaya udang memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar dengan 

membuka lapangan pekerjaan. Pengembangan akan mengalihfungsikan lahan berlumpur di tempat 

hutan mangrove tumbuh menjadi blok-blok kolam. Berdasarkan survey lapangan, terdapat 22 blok di 

sepanjang wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran. Namun sayangnya, pengembangan tambak udang 

cenderung tidak memperhatikan lingkungan. Kondisi yang terjadi di lapangan, mangrove ditebang 

keseluruhan dan dihilangkan, serta kolam bekas tambak dibiarkan terbuka tanpa upaya 

mengembalikan seperti semula. Pengembangan kawasan wisata turut andil dalam penurunan luas 

hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran.  

Gambaran ekonomi ini sangat terkait dengan upaya pelestarian mangrove. Disini sesungguhnya 

pengelolaan mangrove terjebak diantara pemenuhan kebutuhan ekonomi dan ekologi yang 

berkelanjutan. Selayaknya kawasan mangrove dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal. Hutan 

mangrove harus dikelola dan diolah oleh warga sekitar sehingga daerah ini benar-benar dapat 

menghidupi kebutuhan masyarakat. Tentunya dibutuhkan kesadaran dan perubahan pola piker 

masyarakat serta para pemangku kepentingan, karena pengelolaan mangrove memerlukan banyak 

keterlibatan instansi terkait. Pola desakan kebutuhan ekonomi yang berkembang di masyarakat 

memerlukan solusi dan harus di ubah menjadi pola keberlanjutan (suistainability). 

Kesenjangan antara kebutuhan ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan memerlukan solusi yang 

dapat menjawab permasalahan tersebut. Khusus hutan mangrove di wilayah pesisir Kabupaten 

Pesawaran, upaya untuk melakukan rehabilitasi dan pemulihan mangrove layak dilakukan. hutan 

mangrove untuk lebih dari sekedar tempat biota laut hidup, maka subtansinya perlu diperluas 

misalnya pemanfaatan hutan mangrove menjadi kawasan wisata dengan membuat track atau jalan 

yang membelah hutan. Upaya melalui pendidikan dan pengenalan mangrove dapat diterapkan melalui 

kerjasama dengan sekolah-sekolah, mengajak para siswa menanam mangrove.  

Tugas besar dalam pengembangan kawasan mangrove harus dipikirkan bersama antara pemangku 

kepentingan sehingga pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara sinergis dan terpadu. 

Pencegahan kerusakan hutan mangrove menjadi program prioritas pemerintah dan lembaga yang 

terkait, serta peran serta masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Pesawaran. Sehingga, upaya 

konservasi hutan mangrove tidak terombang-ambing di antara upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi 

dan ekologi yang berkelanjutan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa hutan mangrove sepanjang wilayah pesisir Kabupaten 

Pesawaran sebagai  jalur hijau (green belt) dan ditetapkan sebagai Hutan Suaka Alam. Langkah yang 

elah dilakukan antara lain kerjasama antara pemerintah daerah, instansi akademik, swasta dan 

masyarakat. Isu berikut menarik untuk diajukan antara lain fungsi ekologis hutan mangrove, mitigasi 

bencana kawasan pesisir, dan kebermanfaatan mangrove. Tantangan dalam upaya konservasi hutan 

mangrove adalah menyeimbangkan kebutuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan menuju 

ekologi yang berkelanjutan. 
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Abstrak. Schistosomiasis Japonicum bersifat endemik di Indonesia, berada di wilayah terisolasi 

dataran tinggi Lindu yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, model dikembangkan dengan 

menggunakan teknologi penginderaan jauh dan teknologi informasi geografis untuk identifikasi 

habitat Oncomelania hupensis, bekicot host Schistosoma Japonicum, di daerah Sekitar danau 

Lindu, Sulawesi Tengah. Dalam analisis awal survey keong pada wilayah sekitar danau Lindu 

yang merupakan tempat kegiatan penduduk dilakukan untuk mendapati persentase host yang 

terinfeksi cacing Schistosomiasis. Selanjutnya, NDVI diekstraksi dari Citra dan digunakan untuk 

mendapatkan fitur Indeks Vegetasi. Pengukuran suhu dipermukaan daratan (LST) dilakukan pada 

bulan desember yang diproleh dari saluran Thermal Infra Red (TIRS) pada Landsat, analisis 

regresi digunakan dalam membangun model ini. Sebagai kesimpulan, model ini memegang 

peranan untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi Schistosomiasis Japonicum dan mungkin 

menjadi alat penting untuk program kontrol Schistosomiasis nasional yang sedang berlangsung. 

 Kata kunci:Schistosomiasis Japonicum, Distribusi, Habitat, NDVI, LST 

Abstract.Schistosomiasis Japonicum is endemic in Indonesia, located in an isolated region of the 

Lindu highlands located in Central Sulawesi Province, the model developed using remote sensing 

technology and geographic information technology for habitat identification of Oncomelania 

hupensis, Snail Host Schistosoma Japonicum, in the vicinity of Lake Lindu, Sulawesi Central. In a 

preliminary analysis of the snail survey on the area around Lake Lindu which is the site of 

population activity, it was found to find the percentage of hosts infected with Schistosomiasis 

worms. Furthermore, NDVI is extracted from the Image and used to obtain the Vegetation Index 

feature. Mainland surface temperature (LST) measurements were made in December obtained 

from Thermal Infra Red (TIRS) channels in Landsat regression analysis is used in building this 

model. In conclusion, this model play a role to identify high-risk areas of Japonicum 

Schistosomiasis and may be an important tool for the ongoing national Schistosomiasis control 

program. 

Keywords: Schistosomiasis Japonicum, Distribution, Habitat, NDVI, LST 

 

1. Pendahuluan 

 

Di Indonesia, schistosomiasis bersifat endemik di dua daerah rawa yang sangat terisolasi di sekitar 

Danau Lindu dan di lembah Napu, keduanya terletak di provinsi Sulawesi Tengah (Triwibowo et al., 

2008). Schistomiasis di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Muller dan Tesch pada tahun 1935 

yang disebabkan oleh cacing Schistosoma japonicum dengan siput perantara Oncomelania hupensis 
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lindoensis dan hanya ditemukan endemik di tiga daerah di Sulawesi Tengah yaitu di dataran tinggi 

lembah Lindu, Napu dan Bada (Gunawan, 2012). 

Siput- siput yang terdapat dipinggir hutan atau di kaki bukit selalu ditemukan di tanah, menempel 

pada batu-batuan, daun dan ranting-ranting kering yang berserakan di tempat itu, siput siput ini akan 

selalu menyebar ke tempat-tempat yang lebih rendah bersama air hujan yang turun dari lereng-lereng 

bukit (Barodji et al., 1983). Jika siput terbawa air hujan tersebut dan terdampar di suatu tempat yang 

cocok, maka akan berkembang biak dan muncullah tempat perindukan baru (Sudomo & Carney, 

1974; Sudomo 1980). 

Dalam hubungannya dengan fokus di hutan dan penularan Schistosomiasis secara silvatik, 

Carney, et al. dalam studi yang dilakukan pada tahun 1978 melaporkan adanya 13 jenis mammalia 

yang ditemukan positif terinfeksi S. japonicum, terdiri atas 5 jenis rodensia (Rattus exulans, R. 

hoffmani, R. chysocomus rallus, R. marmosurus dan R. celebensis), Rusa (Cervus timorensis), Babi 

hutan (Sus scrofa), Musang (Viverra tangalunga), Celedu (Crocidura nigripes), sapi (Bos spp.), 

Kerbau air (Bubalus bubalis), Kuda (Equus caballus) dan anjing (Canis familiaris). R. exulans 

dilaporkan sebagai reservoir yang paling penting di desa-desa endemis Shistosomiasis 

Pengembangan teknologi geospasial, terutama sistem penginderaan jarak jauh (remote sensing) 

dan sistem informasi geografis (GIS), memberikan alat yang berguna untuk mendeteksi faktor 

lingkungan terkait dengan distribusi siput inang perantara schistosomiasis, dan dengan demikian 

pemetaan dan prediksi transmisi penyakit (Brooker dan Michael, 2001). Penerapan teknik RS dan GIS 

yang sukses telah dilaporkan di berbagai latar belakang ekologi, epidemiologi dan sosial budaya yang 

berbeda untuk spesies schistosome yang berada pada tubuh manusia (Guo et al., 2005). Penggunaan 

GIS dan penginderaan jauh untuk mengidentifikasi fitur lingkungan memungkinkan penentuan faktor 

risiko dan delimitasi area yang berisiko, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih rasional 

untuk pengendalian penyebaran penyakit (Beck et al., 1997; Beck et al., 2000). 

Indeks vegetasi perbedaan normalisasi (NDVI), yang diambil dari citra satelit Landsat TM multi-

temporal dari musim kering dan basah, telah digunakan untuk mengidentifikasi habitat siput potensial 

(Zhou et al., 2002). Berdasarkan laporan sebelumnya menunjukkan bahwa Normalize Difference 

Vegetation Indeks (NDVI) dan nilai perbedaan suhu permukaan daratan dapat berguna sebagai ukuran 

pengganti kelembaban lingkungan dan rezim termal untuk pengembangan model risiko lingkungan 

(Malone et al., 1997). 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Memetakan distribusi habitat siput yang terinfeksi oleh 

cacing Schistosomiasis dan  (2) Mengetahui hubungan factor lingkungan antara distribusi dan 

kelimpahan Oncomelania Hupensis Lindoensissebagai host dari Schistosomiasisdi Kecamatan Lindu 

Kabupaeten Sigi, Sulawesi Tengah, dan kesesuaian lingkungan yang diukur dengan NDVI, dan 

perbedaan suhu permukaan daratan. 

2. Metode Penelitian 

2.1. Area Studi 

Kecamatan Lindu secara geografis berada pada posisi 1°13’37” - 1°30’15” LS dan 120°00’43” - 

120°17’17” BT, secara administrasi terdiri dari 5 desa, dimana 5 desa tersebut hanya dapat dilalui 

dengan kendaraan roda dua (motor) dan jalan kaki. Kecamatan Lindu pada umumnya merupakan 

daerah pegunungan (sekitar 90,0%), dan berada dalam Kawasan Taman Nasional Lore Lindu pada 

ketinggian 700 - 2400 meter di atas permukaan laut.. 

2.2. Survei Lapangan 

Pengambilan sample siputOncomelania Hupensis Lindoensis dilakukan untuk mengetahui keong yang 

terifeksi cacing Schistosomiasis. Penentuan sampel didasarkan pada wawancara yang dilakukan pada 

penduduk yang terinfeksi, dan jalur kegiatan sehari-hari, penelusuran dilakukan untuk menentukan 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

33 
Mitigasi Bencana 

lokasi focus, untuk mengetahui kepadatan Oncomelania hupensis, sampel diambil dengan metode 

purposive sampling 0.11 m2 pada beberapa fokus yang merupakan habitat siput (Lin & Lin, 2001) 

sampel yang didapat kemudian dianalisis dilabolatorium, untuk mengetahui prevalensi jumlah siput 

yang terinfeksi. 

2.3. Bahan dan Metode 

Data citra satelit yang didapatkan tidak dapat langsung diolah digital numbernya, namun harus 

mengalami beberapa tahapan konversi terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai suhu permukaan yang 

sebenarnya. Algoritma yang digunakan adalah Mono window Brightness Temperature (USGS, 2013), 

Suhu permukaan berkaitan dengan syarat tumbuh Oncomelania Hupensis hal ini penting untuk 

mendeteksi kelimpahan dari siput (Kristensen et al., 2001). 

Konversi Digital Number ke dalam Radian Spektral: 

 

Lʎ = L (  L min(λ)+{L max(λ) – Lmin(λ) / Qmax} x QDN 

 

Dimana:  

Lλ    : Radian Spektral 

Lmax(λ)  : Maximum spectral radiance 

Lmin(λ)   : Minimum spectral radiance 

QDN   : Digital Number  

Qmax   : Nilai Maksimum Digital Number 

 

Konversi Radian Spektral menjadi Kelvin : 

 

𝑇𝑏
𝐾2

𝐼𝑛(
𝐾1

𝐿ʎ
+ 1)

 

 

Dimana: 

Tb   : Brightness Temperature satelit 

(K) K1  : Konstanta kalibrasi radian spectral 

K2   : Konstanta kalibrasi suhu absolut 

(K) 𝐿𝜆 : Radian spectral 

 

Konversi suhu dalam satuan Kelvin menjadi Celcius: 

 

TCelcius = T Kelvin – 273 

 

Situs distribusi dengan prevalensi lebih dari 25% berhubungan dengan nilai NDVI yang relatif 

tinggi, menunjukkan adanya kelembaban yang cukup pada suhu perkembangan yang menguntungkan 

bagi Schistosoma (Bavia et al., 2001).Normalize Difference Vegetation Indeks (NDVI), yang tinggi 

menunjukkna tumbuhan yang lebih hijau (lebih rapat) dan sebaliknya. Formula untuk menghitung 

NDVI (Eastman et al, 2001) adalah : 

 

NDVI =
𝑝1−𝑝2

𝑝1+𝑝2
 

 

Dimana : 

p 1   : Band inframerah dekat  

p 2   : Band Merah 
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Data lingkungan yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan data siput yang diperoleh dari 

lapangan kemudian menggunakan spatial analist dan regresi linear digunakan untuk mengetahui 

korelasi factor lingkungan terhadap kelimpahan siput. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Habitat Oncomelania Hupensis 

Dalam hasil survei malakologis dilakukan di 30 lokasi di sekitar Danau Lindu dimana lokasi ini 

merupakanhabitat dari siputOncomelania hupensis, Siput amfibi Oncomelania hupensis, satu-satunya 

penghuni perantara Schistosomiasis japonicum, sangat penting untuk mengendalikan schistosomiasis 

dan merupakan faktor kunci dalam menentukan distribusi penyakit di Lindu,karena distribusi 

spasialnya Oncomelania hupensis sangat terkait dengan schistosomiasis(Zhang et al., 2008). 

Tabel 1, data survey mekalogical 

Desa Kode Density Suhu Tutupan lahan 

Tomado 

SALUTUI 6 0.45 23.16 Hutan 

MALO 3 0.73 22.87 Semak 

MALO 2 0.64 23.29 Semak 

MALO 1.00 22.83 Hutan 

TOMADO  1 0.36 23.18 Semak 

TOMADO  2 0.73 22.92 Hutan 

PALILI 1 1.73 16.16 Kebun 

MALO 1 1.00 22.79 Semak 

KALORA 0.36 24.29 Kebun  

Puro 

OWO 3 0.64 23.44 Semak 

OWO 6 0.55 23 Semak 

OWO 1 0.27 23.38 Kebun 

Langko 

LOMBU 0.45 23.49 Semak 

LANGKO 2 0.36 23.51 Semak 

WONGKODONO 0.82 22.96 Sawah 

Anca 

MUARA 1 1.36 17.63 Hutan 

MUARA 2 1.45 17.71 Hutan 

MUARA 3 1.45 17.57 Hutan 

BAMBA 1 1.82 17.2 Hutan 

PAKU 11 1.00 22.35 Hutan 

KALOMEA PAKU 7 0.91 22.36 Hutan 

TOMPORENE 1 1.36 22.03 Hutan 

TAMPORENE 2 1.27 22.01 Hutan 

KALINCO 5 1.09 21.39 Hutan 

KALINCO 4 1.18 21.45 Hutan 

PAKU 13 1.09 22.37 Sawah 

LALOMBONGI 1.00 21.8 Hutan 

PAKU 10 0.82 22.58 Hutan 

Olu 

KANAWU 13 0.64 22.83 Sawah 

KANAWU 12 1.09 21.32 Semak 

KANAWU 11 1.00 21.71 kebun 

 

Pada survey yang dilakukan suhu efektif untuk pertumbuhan siput Oncomelania berkisar 17-23o 

C, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Guo et al., 2005) yang dilakukan di 

area sekitar danau Poyang di China, suhu ini sedikit lebih tinggi dari suhu rata-rata tahunan 16-20oC, 

yang telah diidentifikasi sebagai suhu yang paling sesuai untuk kondisi hidup dan berkembang biak 

Oncomelania hupensis (Zheng et al., 1998). 

Beberapa jenis tumbuhan yang berhasil diidentifikasi diantaranya rumput pisau (P. malabaricum, 

Panicum repens, P. ambiquum), alang-alang (Imperata cylindrica), Digitaria decumbens, rumput 

gajah (Axonopus compressus), Drymaria cordata, Leersia hexandra dan Fimbristylis annua, beberapa 

tumbuhan lain seperti Pakis (Nephrolepis sp.), Ageratum conyzoides, Setaria palmifolia, Ammania 

multiflora, Elatostema acuminatum, Commelina nudiflora, Eriocaulon, sp., Monochoria vaginalis, 

Isachne miliacea, Enhydra fluctuans, Emilia sonchifolia, Hyptis suaveolens, cukup tersebar luas pada 

lokasi pengambilan sampel. Sampel Oncomelania yang berupa kebun biasanya merupakan kebun 
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coklat (Teobroma caccao) dan Kopi robusta (Coffea robusta) yang kurang dipelihara oleh pemiliknya, 

sehingga lantai kebun banyak dijumpai serasah daun dan ranting serta beberapa jenis semak. 

Gambar 1, Peta Tutupan Lahan kecamatan Lindu 

 

Siput akan mudah ditemui pada serasah basah, pangkal rumput dan menempel di bebatuan 

didukung oleh kondisi lahan yang berair pada kawasan hutan yang merupakan seepage (rembesan) air 

pada beberapa lokasi habitat, hal ini sangat mendukung perkembangan pertumbuhan dari siput 

Oncomelania Hupensis. Siput jarang ditemukan pada wilayah yang telah diolah seperti sawah dan 

kebun, akan tetapi siput dapat dijumpai pada beberapa parit yang mengairi kebun, berada pada serasah 

basah,  

3.2. Distribusi Spatial NDVI dan Suhu Permukaan Daratan  

Berdasarkan analisis data nilai NDVI untuk tahun 2017 tersebar di kecamatan Lindu rata-rata 

memiliki nilai 0.95, hal ini disebabkan kecamatan lindu yang dikelilingi oleh Taman nasional Lore 

Lindu yang di mendominasi wilayah kecamatan Lindu,  untuk rata-rata nilai NDVI pada habitat 

Oncomelania hupensis adalah 0.92, nilai ini menunjukan bahwa lokasi hidup siput memiliki tigkat 

kehijauan yang cukup tinggi. 
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2.a 

 

2.b 

 

2.c 

Gambar,  2.a. NDVI Kecamatan lindu, 2.b. Suhu Permukaan daratan kecamatan lindu, dan 2.c Elevasi 

Kecamatan Lindu 
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Berdasarkan analisis data nilai suhu permukaan daratan Kecamatan Lindu tahun 2017 tersebar di 

kecamatan Lindu rata-rata memiliki nilai 20.8o C, hal ini disebabkan kecamatan lindu yang dikelilingi 

perbukitan yang rata-rata ketinggian adalah 700 mdpl hingga 2400 mdpl, didukung dengan kerapatan 

vegetasi yang tinggi membuat suhu rata-rata permukaan daratannya cukup sejuk. Untuk suhu 

permukaan daratan pada lokasi habitat Oncomelania hupensis memiliki suhu rata-rata 21.8o C, dengan 

suhu berkisar 17- 23o C, penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan (Yang et al, 2005) yang 

menemukan bahwa kehadiran Oncomelania hupensis di China dibatasi pada daerah dengan suhu rata-

rata 16 -20o C, namun berbeda dengan siput perantara lain Biomphalaria pfeifferi di Afrika yang 

mampu bertahan hidup di suhu 10-32o C (Joubert et al, 1984).  

3.3. Hubungan habitat dengan NDVI dan Suhu Permukaan Daratan 

Berdasarkan analisis statistic yang dilakukan diketahui bahwa nilai korelasi R adalah 0.89, dan R2 

0.793 yang artinya variable NDVI dan suhu permukaan daratan berkontribusi dalam kelimpahan siput 

sebesar 79.3 %, berdasarkan uji f, diketahui bahwa 0.000 < 0.05, artinya adalah variable NDVI dan 

suhu bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap habitat kelimpahan siput, pada uji t, nilai sig 

variable NDVI 0.022 < 0.05, yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan terhadap variable NDVI, 

semakin tinggi nilai NDVI semakin tinggi pula nilai kepadatan siput, sedangkan untuk nilai sig 

variable suhu 0.000 < 0.05, dan memiliki hubungan negative dengan nilai coefisien  -0.21, sehingga 

semakin rendah suhu suatu lokasi semakin tinggi tingkat kepadatan siputnya. 

Di daerah di mana terdapat suhu 16-20o C dan memiliki nilai NDVI sekitar 0.8-1, diidentifikasi 

merupakan lokasi pertumbuhan dari habitat siput Oncomelania hupensis, nilai NDVI yang cukup 

tinggi terutama di kawasan hutan dengan suhu permukaan daratan yang sesuai, dapat menjelaskan 

temuan pada penelitian yang dilakukan oleh Carney et al, pada tahun 1978 dan (Tribowo et al, 2008) 

dimana terdapat beberapa jenis hewan hutan yang terinfeksi Schistosomiasis japonicum, tingkat 

petumbuhan penduduk dan ekspansi pada beberapa wilayah Kecamatan Lindu menjadi pendukung 

meningkatnya prevalensi penyakit parasite ini. 

4. Kesimpulan 

Perkembangan teknologi Remote Sensing dan GIS dan kemajuan statistik spasial semakin banyak 

dilihat sebagai alat yang ampuh untuk serangkaian aplikasi yang beragam di seluruh disiplin ilmu, 

termasuk pemetaan penyakit, integrasi data hospest penyakit, data spasial dan lingkungan 

menawarkan pendekatan yang kuat untuk pemahaman yang lebih baik tentang epidemi 

schistosomiasis.  

Pendekatan Remote Sensing dan GIS memiliki kelebihan penting dibandingkan teknik survei 

sampel epidemiological konvensional, yang seringkali sulit dan mahal, seperti pada kasus 

schistosomiasis, untuk saat ini, awalnya kita menilai bahwa nilai kehijauan vegetasi dan suhu dapat 

digunakan sebagai proxy untuk habitat Oncomelania hupensis yang sesuai, Secara keseluruhan, 79.3 

% habitat siput berkorespondensi dengan nilai NDVI dan suhu. Penting untuk dicatat penularan 

penyakit parasite ini bukan hanya melalui perantara siput, melainkan banyak factor lain dalam 

penyebarannya. 
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Abstrak.Kabupaten Klaten merupakan Kabupaten yang rentan terhadap bencana alam. 

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mitigasi terhadap bencana menerbitkan buku Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 

2014. Selanjutnya, BPBD Kabupaten Klaten mendampingi pembentukan Sekolah Siaga Bencana 

(SSB) sebagai upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui efektivitas penggunaan buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten terhadap pengetahuan siswa tentang kebencanaan menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran. Data penelitian adalah data Tahun 2016-2017, dengan menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 1.349 responden dari 8 sekolah tingkat 

SMA/SMK-sederajat di Kabupaten Klaten.. Hasil penelitian menunjukkan kelas kontrol dengan 

metode konvensional yaitu ceramah dengan nilai rata-rata prates sebesar 43,28 dan nilai pascates 

63,10. Hasil ini lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen yang menggunakan berbagai strategi 

pembelajaran memiliki nilai rata-rata prates sebesar 46,11 dan nilai pascates 69,77. Secara umum, 

hasil prates pada kelas kontrol dan kelas eksperimen termasuk indeks tingkat pengetahuan 

“SEDANG”. Peningkatan terjadi pada nilai pascates kelas kontrol namun tidak signifikan 

sedangkan kelas eksperimen meningkat dan termasuk dalam indeks tingkat pengetahuan 

“TINGGI”. 
 

Kata kunci: efektivitas, strategi pembelajaran, pengetahuan bencana 

Abstract.Klaten Regency is vulnerable district to natural disasters. The Government of Klaten 

Regency published a book with titled Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten 

in regent regulation No. 6 in 2014 as disaster mitigation effort. Subsequently, BPBD of Klaten 

Regency accompanied the establishment of Sekolah Siaga Bencana (SSB) as an effort to build 

school preparedness to deal with disaster. The purpose of this research is to know the 

effectiveness of using of Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten toward the 

students' knowledge about disaster using various learning strategies. Research data using data 

from 2016 until 2017, and quantitative descriptive analysis as method. The sample is 1.349 

respondents from 8 high schools in Klaten Regency. The result shows that control class with 

conventional method with average value of pretest is 43,28 and posttest value is 63,10. This result 

is lower than the experimental class using various learning strategies have average score of 

pretest is 46,11 and the posttest score is 69,77. In general, the preview results in the control class 

and experimental class include in "MEDIUM" category of level knowledge index. The increase 

occurred in posttest value of control class but not significant while experimental class increased 

and include in "HIGH" category of level knowledge index. 

Keywords: effectiveness, learning strategy, disaster knowledge 
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1. Pendahuluan 

Bencana alam merupakan kejadian yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia (Muhammad, 2011). 

Pada tahun 2015 terdapat 1.732 kejadian bencana di Indonesia, sebagian besar bencana yang terjadi 

Indonesia di dominasi oleh bencana angin puting beliung, tanah longsor, banjir, letusan gunung api 

dan gempa bumi (Data Bencana Indonesia, 2015). Bencana yang terjadi di Indonesia mengakibatkan 

penderitaan bagi masyarakat, seperti kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan 

prasarana, fasilitas umum serta korban jiwa (UU No 24 Tahun 2007). Pada kejadian bencana alam di 

Indonesia tahun 2015, terdapat 276 jiwa korban meninggal dan hilang, 370 jiwa korban luka – luka, 

60 juta jiwa korban mengungsi, dan 25.540 unit rumah mengalami kerusakan. Berbagai  kejadian 

bencana yang ada di Indonesia, sebesar 60,1 % bencana terjadi di Pulau Jawa dan 403 kejadian 

bencana terjadi di Provinsi Jawa Tengah (Data Bencana Indonesia, 2015). Jawa Tengah merupakan 

salah satu wilayah rawan bencana alam yang hampir terjadi setiap tahunnya (Henny, 2011). Bencana 

yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah longsor, gempa bumi, kekeringan, banjir, kebakaran, dan 

puting beliung (BPBD Jawa Tengah, 2018). Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten di Jawa 

Tengah yang rentan akan terjadi bencana alam dengan skor indeks resiko bencana sebesar 123 yang 

termasuk dalam kelas resiko sedang (IRBI, 2013). 

Kabupaten Klaten merupakan daerah rentan bencana kerena berada di patahan Jiwo, sesar Opak 

dan tumbukan lempeng tektonik dibagian selatan Pulau Jawa serta terletak di salah satu bagian dari 

Gunung merapi. (Perbup Klaten, No 6 tahun 2014). Berdasarkan data IRBI Tahun 2013 menunjukkan 

bahwa bencana yang terjadi dengan kelas resiko tinggi di Kabupaten Klaten yaitu bencana gempa 

bumi, tanah longsor, gunung merapi, kebakaran lahan dan hutan serta kekeringan. Sedangkan bencana 

yang terjadi dengan kelas risiko sedang di Kabupaten Klaten yaitu bencana cuaca ekstrim. 

Berdasarkan Data Bencana Indonesia Tahun 2014/2015 menunjukkan bahwa bencana banjir dan 

tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Namun untuk kejadian 

bencana putting beliung mengalami peningkatan. 

Masyarakat, aparat serta komunitas sekolah masih rendah akan pengetahuan tentang bencana 

sehingga kesiapsiagaan bencana serta kesadaran dan pembudayaan pengurangan resiko yang dimiliki 

juga masih rendah (Mia, 2014). Menurut LIPI dan UNESCO (2016), tingkat kesiapsiagaan sekolah 

lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat serta aparat. Tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi di Kabupaten Klaten termasuk dalam katagori 

baik dan siap (Agustina, 2017; Azwar, 2017). Berdasarkan penelitian tahun 2013 hingga 2016 

terhadap tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan menunjukkan bahwa siswa cukup memiliki 

pengetahuan yang memadai tetapi kurang siap dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tingkat 

pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa di Kabupaten Klaten terhadap bencana gempa bumi termasuk 

dalam  kategori cukup baik untuk tingkat pengetahuan dan kurang siap-cukup siap pada tingkat 

kesiapsiagaan (Alwan, 2014; Herni, 2014; Dian, 2014; Rahayu, 2014; Ika, 2014). Tingkat 

pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa di Kabupaten Sukoharjo dalam  menghadapi bencana gempa 

bumi dan banjir  termasuk dalam  kategori baik pada tingkat pengetahuan tetapi  pada tingkat 

kesiapsiagaan termasuk dalam  kategori belum siap sampai cukup siap (Lail, 2014; Wahyu, 2014; 

Gesit, 2016), sedangkan di Kota Surakarta termasuk dalam katagori cukup baik hingga baik untuk 

tingkat pengetahuan dan cukup siap pada tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa 

bumi dan banjir (Muhammad, 2013; Ainul, 2014; Wahyu 2014). 

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya Penggurangan Risiko Bencana (PRB) salah satunya 

adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang pendidikan dengan mengeluarkan Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten 

Klaten. Tujuan dari buku tersebut sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan pembelajaran 

kebencanaan dan memberikan pengetahuan dasar kepada siswa agar mempunyai tingkat 
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kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana. Selanjutnya pada Tahun 2015-2016 buku  

Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten ini digunakan dalam kegiatan peningkatan 

kapasitas siswa yang diprakarsai BPBD Klaten. Kabupaten Klaten membentuk pendidikan 

kebencanaan di sekolah baik melalui kegiatan sekolah siaga bencana ataupun program reguler. BPBD 

Kabupaten Klaten  mendampingi pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB) sebagai upaya 

membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah, serta membangun ketahanan dalam 

menghadapi bencana oleh warga sekolah. 

Peningkatan pengetahuan siswa lebih efektif dengan menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi. Penggunaan model pembelajaran terpadu lebih efektif dibandingkan dengan  model 

konvensional dalam materi Penanggulangan Risiko Bencana, ditunjukan dengan hasil rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kelas kontrol (Pembrianti, dkk ,  2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Ika (2015), dalam penggunaan metode simulasi pada materi kesiapsiagaan bencana 

gempa bumi menunjukkan kelas yang menggunakan metode simulasi nilai rata-ratanya lebih tinggi 

dibandingan dengan kelas yang menggunakan metode konvensional. Strategi pembelajaran simulasi 

tanggap bencana alam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mitigasi bencana 

gempa bumi di dalam kelas bagi siswa tunagrahita ringan di SLB Perwari Padang (Suci, 2013). Siswa 

lebih mudah menerima materi dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, strategi 

yang bervariasi lebih diminati oleh siswa dan tidak membosankan. Pada umumnya siswa lebih 

menyukai strategi pembelajaran yang aktif dan bersifat permainan karena siswa dapat memahami 

materi ketika mereka berada didalamnya. Hasil yang ditunjukan dari berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang bencana lebih meningkat ketika menggunakan strategi 

pembelajaran yang berbeda-beda. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 8 SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Klaten, karena siswa yang berada di 

Kabupaten Klaten mempunyai tingkat pengetahuan yang masih cukup dalam menghadapi bencana 

dan Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang rentan akan terjadi bencana alam.  

Tabel 2.1 Data Sampel per-sekolah 

No. Nama Sekolah Jumlah Sampel 

1 SMA Negeri 1 Klaten 198 

2 SMA Negeri 2 Klaten 265 

3 SMA Negeri 1 Karanganom 238 

4 SMK Negeri 1 Klaten 195 

5 SMK Negeri  1 Tulung 104 

6 SMK Negeri 1 Trucuk 68 

7 SMK Muhammadiyah 2 Klaten 76 

8 SMK Kristen 5 Klaten 205 

 

Jumlah 1.349 

 

Jumlah Sampel penelitian yang diambil adalah siswa yang berada di SMA/SMK se-

KabupatenKlaten dengan jumlah 1349 siswa, dengan jumlah sampel terkecil yaitu 76 sampel terdapat 

di SMK Negeri 1 Trucuk dan sampel yang terbesar yaitu 285 sampel terdapat di SMA Negeri 2 

Klaten. Pengambilan sample dengan random sampling. Random sampling yaitu pengambilan sampel 

secara acak. Peraturan Bupati Klaten tentang Buku Panduan Kebencanaan di Kabupaten Klaten 

menjelaskan berbagai bencana dan kejadian bencana alam di Kabupaten Klaten yaitu gempa bumi, 

kekeringan, angin badai, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan gagal teknologi. 

Penelitian ini mengambil 5 jenis bencana yaitu bencana gempa bumi, banjir, angin badai, letusan 
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gunung berapi dan tanah longsor, karena 5 kejadian bencana alam ini merupakan bencana alam yang 

sering terjadi di Kabupaten Klaten.  

Tabel 2.2 Data Strategi Pembelajaran 

No Strategi Sekolah 

1 Numbered Heads Together SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

SMA Negeri 1 Klaten 

SMK Kristen 5 Klaten 

2 Talking Stick SMA Negeri 1 Klaten 

SMK Negeri 1 Klaten 

SMA Negeri 1 Karanganom 

3 Snow Balling SMA Negeri 2 Klaten 

SMK Negeri 1 Trucuk 

SMA Negeri 2 Klaten 

4 Card Sort SMK Negeri 1 Tulung 

SMK Kristen 5 Klaten 

SMA Negeri 1 Klaten 

SMA Negeri 1 Karanganom 

5 Role Playing 
SMA Negeri 1 Klaten 

SMANegeri 2 Klaten 

6 Jigsaw 
SMK Negeri 1 Tulung 

SMANegeri 2 Klaten 

7 Team Game Tournament 
SMANegeri 2 Klaten 

8 Make A Match SMK Negeri 2 Trucuk 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

9 Index Card Match 
SMK Kristen 5 Klaten 

10 True Or False SMA Negeri 1 Karanganom 

11 Think Pair Share SMK Negeri 1 Klaten 

12 TWO-Stay TWO-STRAY SMK Negeri 1 Klaten 

13 STAD SMA Negeri 1 Karanganom 

 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana dengan 

buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang bervariasi. Terdapat 13 strategi pembelajaran yang digunakan dan metode card 

sort merupakan metode yang paling sering digunakan. Strategi pembelajaran yang diuji dilakukan 

secara acak pada 8 sekolah yang dijadikan lokasi penelitian. Ada beberapa materi kebencanaan yang 

disampikan dengan strategi pembelajaran yang sama. 
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Teknik pengumpulan data menggunakan kuisoner yaitu berupa prates untuk mengetahui 

pengetahuan siswa sebelum menerapkan strategi pembelajaran dan pascates untuk mengetahui 

peningkatan pengetahuan siswa setelah menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi. Metode 

penelitian ini adalah analisis deskriptifkuantitatif dengan data sekunder pada tahun 2016-2017. 

Analisis data deskriptif kuantitatif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

mengambarkan data yang telah terkumpul (Febriyana, dkk, 2017). Penyajian data melalui tabel, 

grafik, diagram lingkaran dan presentase. Data pengetahuan kebencanaan diperoleh dari hasil rata-rata 

prates dan pascateskelas eksperimen dan kelas kontrol yang menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi. Skala penilaian rata-rata pemahaman siswa mengenai pengetahuan dalam menghadapi 

bencana alam berdasarkan Koswara (2006), adapun kriteria skala penilaian pemahaman siswa adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Katagori indeks Tingkat pengetahuan 

 

 

 

 

 

Sumber : Koswara (2006) 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Analisis Tingkat Pengetahuan Siswa terhadap Bencana berdasarkan Penggunaan Strategi 

Pembelajaran 

3.1.1. Gempa Bumi 

Tingkat pengetahuan siswa tentang bencana gempa bumi menggunakan buku Panduan Kebencanaan 

di Kabupaten Klaten dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 Data Strategi Pembelajaran Gempa Bumi 

Nama Sekolah Strategi Prates Pascates 

SMK Muh 2 Klaten Numbered Heads Together 78,53 87,26 

SMA Negeri 1 Karanganom Talking Stick 62 86 

SMK Negeri 1 Trucuk Snow Balling 66,85 81,81 

SMK Kristen 5 klaten Card Sort 40 77,14 

SMA Negeri 1 Klaten Role Playing 40 77,16 

SMK Negeri 1 Tulung Jigsaw 61.54 78.22 

SMA Negeri 2 Klaten Team Game Tournament  42,28 56,8 

  Snow Balling  49,09 70,6 

 

Penelitian tentang pengetahuan siswa terhadap bencana gempa bumi dilakukan di 7 sekolah yang 

berbeda dan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda pula. Terdapat 8 strategi pembelajaran 

yang digunakan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan gempa bumi oleh siswa. Strategi Role 

Playing merupakan strategi yang paling baik yang menunjukkan perbedaan dengan selisih antara 

pratest dengan pascates yaitu 37,16 dan strategi Talking Stick merupakan strategi yang paling rendah 

peningkatannya dengan selisih 8,73. Strategi Role Playing lebih menunjukan hasil yang signifikan 

karena strategi ini siswa dapat terjun langsung dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa lebih bisa 

menguasai materi yang diberikan yaitu materi tentang bencana gempa bumi, sedangkan startegi 

Talking Stick merupakan strategi yang kurang efektif karena siswa akan memahami materi yang 

mereka dapatkan saja, tidak semua materi mereka kuasai. 

Penelitian ini selain menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda peneliti juga 

melakukan penelitian menggunakan strategi pembelajaran konvensional yang terdapat di kelas kontrol 

Katagori Interval 

Rendah 0-33 

Sedang 33-66 

Tinggi 67-100 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

45 
Mitigasi Bencana 

sebagai pembanding. Gambar  dibawah ini menunjukan hasil prates dan pascates antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. 

 
Gambar 3.1 Data hasil rata-rata bencana gempa bumi 

 

Hasil rata-rata nilai prates kelas kontrol dan kelas eksperimen termasuk dalam kategori rendah, 

sedangkan Hasil rata-rata nilai pascates kelas kontrol dan kelas eksperimen termasuk dalam katagori 

tinggi. Hasil pratest dan pascates kelas kontrol menunjukkan perubahan nilai tetapi perubahannya 

tidak signifikan, dengan selisih nilai yaitu 19,58. kelas eksperimen menunjukan perubahan hasil yang 

signifikan antara nilai prates dengan pascates dengan selisih nilai 21,02. Hal ini menunjukan bahwa 

strategi pembelajaran yang digunakan oleh kelas eksperimen dapat meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang bencana gempa bumi di Kabupaten Klaten. 

3.1.2. Banjir 

Tingkat pengetahuan siswa tentang bencana banjir menggunakan buku panduan kebencanaan di 

Kabupaten Klaten dengan menerapkan berbagai metode seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 Data Strategi Pembelajaran Banjir 

Nama Sekolah Strategi Prates Pascatest 

SMK Kristen 5 Klaten Index Card Match 62,20 71,25 

SMA Negeri 1 Karanganom True Or False 59,03 84,84 

SMK Negeri 1 Klaten Think Pair Share 40 77,15 

SMA Negeri 1 Klaten Card Sort 40 77,20 

SMK Negeri 1 Trucuk Make A Match 63,74 82,91 

 

Penelitian tentang pengetahuan siswa terhadap bencana banjir terdapat di 4 sekolah yang berbeda 

dan satu sekolah yang sama, dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda pula. 

Terdapat 5 strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan 

bencana banjir oleh siswa. Strategi Card Sort mrupakan strategi yang paling baik dalam 

meningkatkan pegetahuan siswa, dengan selisih antara prates dengan pascatest yaitu 37,20. Dan 

strategi Index Card Match mrupakan strategi yang paling rendah peningkatannya dengan selisih 

antara prates dengan pascatest 9,05. Card Sort  merupakan strategi yang menyenangkan karena siswa 

bisa memahami materi dengan menyatukan materi yang berada di dalam kartu yang berisikan tentang 

materi yang dipelajari sehingg lebih bisa memahami materi tentang bencana banjir. 

Selain menggunakan strategi yang berbeda, untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa 

tentang bencana banjir di Kabupaten Klaten juga menggunakan kelas pembanding. Berupa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Peningkatan pengetahuan terhadap bencana banjir di Kabupaten Klaten 

dapat dilihat pada gambar pembanding kelas kontrol dengan kelas eksperimen dibawah ini. 

55.74 56.15

75.32 77.16

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Prates Pascates
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Gambar 3.2 Data hasil rata-rata bencana banjir 

 

Hasil diatas menunjukkan bahwa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada bencana banjir  

menunjukkan hasil rata–rata yang tidak jauh berbeda pada prates. Perbedaan rata-rata yang kecil 

antara kelas kontrol dan eksperimen sebelum diberi perlakuan menunjukkan bahwa kemampuan yang 

dimiliki kelas kontrol dan eksperimen adalah setara. Setelah diberi perlakuan strategi pembelajaran 

yang berbeda, antara kedua kelas menunjukkan hasil rata-rata yang berbeda. Kedua kelas mengalami 

peningkatan pengetahuan kebencanaan, namun kelas eksperimen menunjukkan peningkatan 

pengetahuan yang lebih signifikan dengan selisih nilai 25,68 sedangkan kelas menunjukan 

peningkatan dengan selisih nilai 19,25. Hal ini menunjukan bahwa strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh kelas eksperimen dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang bencana banjir di 

Kabupaten Klaten. 

3.1.3. Angin Badai 

Tingkat pengetahuan siswa tentang bencana angin badai menggunakan buku panduan kebencanaan di 

Kabupaten Klaten dengan menerapkan berbagai metode seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3.3 Data Strategi Pembelajaran Angin Badai 

Nama Sekolah Strategi Pretest Posttest 

SMA Negeri 1 Karanganom Card Sort 41 79 

SMK Negeri 5 Klaten Numbered Heads Together 74,74 91,00 

SMK Negeri 1 Klaten Two--Stray 58 80 

SMA Negeri 1 Klaten Talking Stick 40 77,17 

SMA Negeri 2 Klaten  Snowball Throwing 40 77,19 

 

Penelitian tentang pengetahuan siswa terhadap bencana angin terdapat di 5 sekolah yang berbeda 

dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda pula. Terdapat 5 strategi pembelajaran 

yang digunakan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan bencana angin oleh siswa. Strategi Card 

Sort merupakan strategi yang paling baik dalam meningkatkan pegetahuan siswa, dengan selisih 

antara prates dengan pascatest yaitu 38, sedangkan strategi Numbered Heads Together merupakan 

strategi yang paling rendah peningkatannya dengan selisih antara prates dengan pascates 11,86. 

Strategi Numbered Heads Together lebih rendah hasilnya dibandingkan dengan menggunakan strategi 

Card Sort karena, dengan stratagi ini siswa yang pandai yang akan mendominasi dan siswa yang 

kurang pandai akan cenderung menggantungkan kepada siswa yang lebih pandai sehingga mereka 

tidak paham dengan materi yang diajarkan.  

50.82 52.99

70.07
78.67

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Prates Pascates
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Selain menggunakan strategi yang berbeda, untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa 

tentang bencana angin di Kabupaten Klaten juga menggunakan kelas pembanding berupa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Peningkatan pengetahuan terhadap bencana angin di Kabupaten Klaten 

dapat dilihat dilihat pada gambar pembanding kelas kontrol dengan kelas eksperimen dibawah ini. 

 

 
Gambar 3.3 Data hasil rata-rata bencana angin badai 

 

Hasil pratest dan pascates kelas kontrol menunjukkan perubahan nilai dari rendah menjadi 

sedang, dengan selisih nilai antara prates dan pascates yaitu 21,76. Kelas eksperimen menunjukan 

perubahan hasil yang lebih signifikan dengan selisih nilai yaitu 30,14 sehingga menunjukkan tingkat 

pengetahuan dari kategori rendah menjadi kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh kelas eksperimen lebih efektif digunakan meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang bencana angin di Kabupaten Klaten. 

3.1.4. Gunung Berapi 

Peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana gunung berapi dengan menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran yang bervariasi di beberapa sekolah seperti dibawah ini : 

Tabel 3.4 Data Strategi Pembelajaran Gunung Berapi 

Nama Sekolah Strategi Pretest Posttest 

SMA Negeri 1 Klaten Numbered Heads Together 93 94 

SMK Muh 2 Klaten Make A Match 76,4 86,4 

SMK Negeri  1 Tulung Card Sort 70,45 87.78 

SMK Negeri 1 Klaten Talking Stick 58,38 72,94 

SMA Negeri 2 Klaten Role Playing 40 77,18 

SMA Negeri 2 Klaten Jigsaw 42 76,66 

 

Penelitian yang dilakukan di 5 sekolah yang menggunakan 6 strategi pembelajaran yang berbeda 

untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana gunung berapi. Strategi Role 

Playing merupakan strategi yang paling baik karena menunjukan perbedaan yang signifikan antara 

nilai prates dengan pascates yaitu 37,18. Strategi Numbered Heads Together merupakan strategi yang 

paling rendah dengan selisih nilai antara nilai prates dan pascates yaitu 1. Strategi Role Playing lebih 

menyenangkan dan menarik sehingga siswa lebih mudah memahami dibandingkan dengan strategi 

Numbered Heads Together. 

Penelitian ini selain menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda peneliti juga 

melakukan penelitian menggunakan strategi pembelajaran konvensional yang terdapat di kelas kontrol 

49.38 50.728

71.136
80.872

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Prates Pascates
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sebagai pembanding. Gambar  dibawah ini menunjukan hasil prates dan pascates antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. 

 
Gambar 3.4 Data hasil rata-rata bencana gunung berapi 

 

Hasil rata-rata menunjukkan bahwa nilai prates kelas kontrol termasuk dalam kategori rendah dan 

prates kelas eksperimen termasuk dalam kategori sedang. Setelah diberikan pembelajaran dari Buku 

Panduan Kebencanaan Kabupaten Klaten dengan strategi pembelajaran yang berbeda dari kedua 

kelas, menunjukkan perbedaan selisih hasil rata-rata antara nilai prates dengan nilai pascates baik 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Kelas kontrol menunjukan selisih nilai yaitu sebesar 14,39 

sedangkan kelas eksprerimen menunjukan selisih nilai yang lebih signifikan yaitu 17,91. Hal ini 

membuktikan bahwa strategi pembelajaran bervariasi yang digunakan kelas eksperimen lebih efektih 

dibandingkan metode konvensional yang digunakan kelas kontrol dalam proses peningkatan 

pengetahuan bencana gunung merapi di Kabupaten Klaten. 

3.1.5. Tanah Longsor 

Tingkat pengetahuan siswa tentang bencana angin badai menggunakan buku panduan kebencanaan di 

Kabupaten Klaten dengan menerapkan berbagai metode seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3.5 Data Strategi Pembelajaran Tanah Longsor 

Nama Sekolah Strategi Pretest Posttest 

SMA Negeri  1 Karanganom STAD 70 85 

 

Penelitian tentang pengetahuan siswa terhadap bencana tanah terdapat di 1 sekolah, dengan 

menggunakan strategi pembelajaran STAD untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dibandingkan 

dengan metode konvensional yang ditunjukkan dengan selisih antara nilai prates dengan pascatest 

yaitu 15.  

Selain menggunakan strategi yang berbeda, untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa 

tentang tanah longsor di Kabupaten Klaten juga menggunakan kelas pembanding. Berupa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Peningkatan pengetahuan terhadap tanah longsor di Kabupaten Klaten 

dapat dilihat pada gambar pembanding kelas kotrol dengan kelas eksperimen dibawah ini. 

 

 

59.95 63.04
74.34

80.95

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Prates Pascates
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Gambar 3.5 Data hasil rata-rata bencana tanah longsor 

 

Hasil pratest dan pascates kelas kontrol menunjukkan perubahan yang siginifikan dengan selisih 

nilai antara prates dan pascates yaitu 13 . Kelas eksperimen menunjukan perubahan hasil yang lebih 

signifikan dengan selisih nilai yaitu 15. Hal ini menunjukan bahwa strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh kelas eksperimen dengan metode bervariasi lebih efektif digunakan meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang bencana angin badai di Kabupaten Klaten. 

3.2. Analisis Tingkat Pengetahuan Siswa berdasarkan Bencana 

Peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana sangat diperlukan dalam upaya mempersiapkan 

generasi yang siaga dalam menghadapi bencana.Buku yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 

6 Tahun 2015 yaitu buku Panduan Kebencanaan di Kabupaten Klaten yang berisikan tentang materi 

kebencanaan baik dari pengertian bencana, penyebab terjadinya bencana, parameter bencana, hingga 

upaya mitigasi dan pengurangan bencana. Diterbitkannya buku ini, pemerintah Kabupaten Klaten 

mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada siswa dalam upaya kesiapsiagaan 

sejak dini dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Klaten. Penggunaan strategi 

pembelajaran dalam menyampaikan materi tentang kebencanaan diharapkan siswa lebih mudah dalam 

memahaminya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang bencana. 

 
Gambar 3.6 Data hasil rata-rata per-bencana 

 

Hasil analisis data dari lima bencana menunjukan bahwa kelas eksperimen lebih mengalami 

peningkatan yang siginifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. Peningkatan pengetahuan siswa 

68 70

81
85

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Prates Pascates

77.16

78.67

80.87 80.95

85
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yang paling signifikan yaitu pengetahuan tentang tanah longsor, dengan Hasil rata-rata pascates kelas 

eksperimen sebesar 85 yang termasuk dalam katagori tinggi. Pengetahuan siswa tentang gempa bumi 

merupakan tingkat pengetahuan siswa yang paling rendah dengan hasil rata-rata sebesar 77,16 

termasuk dalam katagori sedang. Pengetahuan siswa tentang bencana tanah longsor lebih tinggi 

karena bencana tanah longsor lebih sering terjadi di Kabupaten Klaten dibandingkan dengan bencana 

gempa bumi sehingga pengetahuan siswa tentang bencana gempa bumi termasuk dalam tingkatan 

yang paling bawah dibandingkan dengan bencana yang lainnya.  

Peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana dengan menggunakan buku Panduan 

Kebencanana di Kabupaten Klaten mengalami perubahan yang signifikan antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata prates dan pascates dari hasil rata-rata ke-5 

bencana. 

 
Gambar 3.7 Data hasil rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen 

 

Hasil rata-rata nilai prates dan pascates dari keseluruhan bencana baik dari kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen ditunjukkan pada gambar 3.7. Hasil rata-rata nilai prates kelas kontrol dan kelas 

eksperimen termasuk dalam katagori rendah sedangkan hasil rata-rata nilai pascates kelas kontrol dan 

kelas eksperimen mengalami peningkatan, tetapi pada kelas kontrol tidak menunjukkan peningkatan 

yang signifikan dengan selisih nilai prates dan pascates yaitu 19,82 yang termasuk dalam katagori 

sedang. Peningkatan rata-rata nilai pascates kelas eksperimen menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dengan selisih nilai prates dan pascates yaitu 23,65 yang termasuk dalam katagori tinggi. 

Peningkatan pengetahuan siswa tentang kebencanaan dengan buku Panduan Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten lebih meningkat ketika mengunakan strategi pembelajaran yang bervariasi 

dibandingkan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang konvensional. 

4. Kesimpulan 

Strategi Roly Playing merupakan strategi yang paling baik dalam meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang kebencanaan, sedangkan strategi Numbered Heads Together merupakan strategi yang paling 

rendah dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang kebencanaan. 

Hasil rata-rata nilai pascates kelas eksperimen menunjukan bahwa pengetahuan siswa tentang 

bencana tanah longsor yang paling tinggi dengan nilai pascates yaitu 85, sedangkan pengetahuan 

siswa yang paling rendah dengan nilai pascates 77,16 yaitu tentang pengetahuan siswa terhadap 

bencana gempabumi. Hasil rata-rata pascates kelas eksperimen ke-5 bencana termasuk dalam katagori 

tinggi. 

Hasil penelitian menunjukkan kelas kontrol dengan metode konvensional yaitu ceramah dengan 

nilai rata-rata prates sebesar 43,28 termasuk dalam katagori rendah dan nilai pascates 63,10 yang 

termasuk dalam katagori sedang. Hasil rata-rata nilai kelas eksperimen yang menggunakan berbagai 

43.28 46.12

63.1
69.77

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Prates Pascates
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strategi pembelajaran memiliki nilai rata-rata prates sebesar 46,11 yang termasuk dalam katagori 

rendah dan nilai pascates 69,77 termasuk dalam katagori tinggi. 
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Abstrak. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, 

seluruhnya mencakup 17.508 pulau dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. Daratan, perairan, 

beserta ekosistemnya kaya akan sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam, sehingga 

dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan nasional. Salah satu sektor yang memanfaatkan 

kekayaan sumber daya alam untuk pembangunan nasional adalah sektor pariwisata. NTB 

memiliki potensi alam yang menarik dan berpotensi besar untuk pengembangan industri 

pariwisata. Hal ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata di NTB 

menjadi sektor utama bagi pertumbuhan ekonomi. Pulau lombok merupakan salah satu dari rute 

wisata segitiga emas (Bali-Tana Toraja-Lombok), sehingga pariwisata bahari di daerah terebut 

mempunyai potensi yang sangat besar, dikarenakan objek wisatanya yang masih murni atau 

natural. Pulau Lombok dikenal sebagai daerah yang memiliki keindahan pantainya. Setiap 

destinasi wisata tidak akan lepas dari hotel dan penginapan yang ada di sekitar tempat wisata 

tersebut. Iklim merupakan faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam berkunjung ke 

suatu destinasi. Perubahan iklim diperkirakan akan memberikan pengaruh yang besar terhadap 

dunia kepariwisataan. Salah satunya adalah kunjungan wisatawan ke fasilitas pendukung dari 

kepariwisataan, yaitu usaha perhotelan. Berdasarkan perhitungan menggunakan software SPSS 20 

dengan metode Pearson Product Moment (PPM), didapatkan hasil output dengan interpretasi yaitu 

ada keterkaitan antara perubahan musim yang dilihat dari banyaknya jumlah bulan hujan dalam 1 

tahun terhadap jumlah pengunjung hotel di sekitar kawasan pantai Kuta, Desa Kuta, Kecamatan 

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2010 dan 2012. Dibuktikan dengan nilai 

signifikansi lebih kecil dari 0.05, nilai signifikansinya yaitu 0.040.  

Kata kunci: Pariwisata, Hotel, NTB, Pulau Lombok, Perubahan Musim 

Abstract.Indonesia is an archipelago consisting of thousands of large and small islands, all of 

which cover 17,508 islands with a coastline of over 81,000 km. Land, waters, and ecosystems are 

rich in large and diverse natural resources, so they can become the basic capital for national 

development. One sector that utilizes natural resources for national development is the tourism 

sector. NTB has an attractive natural potential and great potential for the development of the 

tourism industry. It is used by the government to develop tourism sector in NTB become the main 

sector for economic growth. Lombok island is one of the golden triangle tourist route (Bali-

TanaToraja-Lombok), so marine tourism in the area terebut has enormous potential, because the 

tourist object is still pure or natural. Lombok Island is known as the area that has the beauty of 

the beach. Each tourist destination will not be separated from the hotels and inns that exist 

around the resort. Climate is a factor that influences the decision of tourists in visiting a 

destination. Climate change is expected to have a major impact on the world of tourism. One of 

them is the tourist visit to the supporting facilities of tourism, that is hotel business. Based on the 

calculation using SPSS 20 software with Pearson Product Moment (PPM) method, the result of 

the output with interpretation is the correlation between the change of seasons seen from the 

number of months of rain in 1 year to the number of hotel visitors around Kuta beach area, Kuta 
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Village, Pujut, Central Lombok Regency in 2010 and 2012. Proved with significance value 

smaller than 0.05, the significance value is 0.040. 

Keywords: Tourism, Hotel, NTB, Lombok Island, Season Change 

 

1. Pendahuluan 

Iklim sangat mempengaruhi kehidupan di atas muka bumi ini. Segala tingkah laku makhluk hidup 

di bumi ini sering kali merupakan penyesuain terhadap iklim. Iklim dapat pula dipandang sebagai 

kebiasaan-kebiasaan alam yang berlaku dan digerakkan oleh gabungan daripada unsur-unsur iklim 

yaitu: radiasi matahari, temperatur udara, kelembaban udara, awan, curah hujan, penguapan, tekanan 

udara, angin. Unsur-unsur tersebut berubah menurut ruang dan waktu. Perbedaan unsur-unsur iklim 

antara suatu daerah dan daerah lainnya dikarenakan adanya faktor iklim atau yang lazim juga disebut 

pengendali iklim, yaitu: ketinggian tempat, garis lintang, daerah-daerah tekanan rendah dan tinggi, 

arus-arus laut, distribusi daratan (Sandy, 1987). 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau besar dan kecil, seluruhnya 

mencakup 17.508 pulau dengan garis pantai lebih dari 81.000 km. Daratan, perairan, beserta 

ekosistemnya kaya akan sumber daya alam yang besar dan beraneka ragam, sehingga dapat menjadi 

modal dasar bagi pembangunan nasional. Salah satu sektor yang memanfaatkan kekayaan sumber 

daya alam untuk pembangunan nasional adalah sektor pariwisata, khususnya pengembangan dan 

pemanfaatan objek dan daya tarik wisata, salah satunya adalah wisata bahari beserta berbagai 

kegiatannya di wilayah laut. 

Nusa Tenggara Barat memiliki potensi alam yang menarik dan berpotensi besar untuk 

pengembangan industri pariwisata. Hal ini dimanfaatkan pemerintah untuk mengembangkan sektor 

pariwisata di NTB menjadi sektor utama bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, 

NTB mengalami pertumbuhan kunjungan pariwisata yang pesat dan menguntungkan bagi 

peningkatan devisa daerah dan negara. Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi NTB Tahun 2008 – 2014, kunjungan wisatawan baik wisman maupun wisnus, mengalami 

peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 21 % per tahun. 

Pulau lombok merupakan salah satu dari rute wisata segitiga emas (Bali-Tana Toraja-Lombok), 

sehingga pariwisata bahari di daerah terebut mempunyai potensi yang sangat besar, dikarenakan objek 

wisatanya yang masih murni atau natural. Pulau Lombok dikenal sebagai daerah yang memiliki 

keindahan pantainya dan pulau kecilnya (yang disebut dengan Gili) oleh para wisatawan. Di pulau 

Lombok ada beberapa daerah wisata yang ramai dikunjungi oleh para wisatawan salah satunya ada di 

Desa Kuta di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Desa Kuta Lombok merupakan kawasan 

yang menjadi destinasi wisata favorit wisatawan baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Satu 

objek wisata yang sudah terkenal di Desa Kuta Lombok yaitu Pantai Kuta Lombok. 

Berbicara masalah objek wisata Pantai Kuta Lombok ini, pastinya setiap destinasi wisata tidak 

akan lepas dari hotel dan penginapan yang ada di sekitar tempat wisata tersebut. Peranan hotel dalam 

industri pariwisata memang sangat penting. betapa tidak hotel sebagai sarana akomodasi umum sangat 

membantu para wisatawan yang sedang berkunjung untuk berwisata dengan jasa penginapan yang 

disediakan oleh hotel. Hubungan industri perhotelan dan kepariwisataan memiliki kaitan yang erat. 

Hotel termasuk sarana pokok kepariwisataan (main tourism superstructures) yang berarti hidup dan 

kehidupannya banyak tergantung pada jumlah wisatawan yang datang. Bila kita umpamakan industri 

pariwisata itu sebagai suatu bangunan, maka sektor perhotelan merupakan tiangnya. Begitu pula 

dengan hotel dan penginapan di sekitar Pantai Kuta. Hotel di kawasan Kuta Lombok ini tidak terlalu 

banyak. Tercatat hanya ada 11 hotel di kawasan pantai Kuta Lombok mulai dari hotel berbintang 

sampai dengan hotel melati. 

 

http://jenishotel.info/
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2. Metode Penelitian 

2.1. Wilayah Penelitian 

Wilayah penelitian yaitu berada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Secara 

geografis Kecamatan Pujut berada di bagian selatan Kabupaten Lombok Tengah dan bebatasan 

dengan Samudera Hindia. Hal tersebut menjadi satu alasan munculnya banyak objek wisata utamanya 

wisata bahari yang memiliki keindahan pantai dan keunikan ombak. Di sebelah utara berbatasan 

dengan Kecamatan Praya Tengah, berbatasan Kecamatan Praya Timur di bagian timur dan Kecamatan 

Praya Barat di sebelah barat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Wilayah Penelitian 

 

Sebagai daerah yang beriklim tropis, kecamatan Pujut memiliki 2 macam musim, yaitu musim 

hujan dan musim kemarau. Musim hujan pada tahun 2010 dimulai pada bulan Desember sampai 

dengan bulan Agustus. Hari hujan terbanyak terjadi pada bulan Januari diikuti bulan Februari, Maret 

dan Apil dengan hari hujan masing-masing 21 hari, 19 hari 16 hari dan 9 hari. Sementara hari hujan 

paling sedikit terjadi pada bulan Agustus yaitu 1 hari. Seperti halnya hari hujan demikian pula dengan 

curah hujan, dimana curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Februari yang mencapai angka 171 

mm, kemudian pada bulan Januari dengan curah hujan mencapai 135 mm. Curah hujan paling kecil 

terjadi pada bulan Agustus sebesar 7 mm. 
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Tabel 1.Rata-rata hari hujan dan curah hujan per bulan di Kecamatan Pujut Tahun 2010 dan 2012 

Bulan Hari Hujan 2010 Hari Hujan 2012 CH 2010 CH 2012 

Januari 

Februari 

Maret 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Agustus 

September 

Oktober 

November 

Desember 

 

Rata-rata 

 

 

 

21 

19 

16 

9 

6 

2 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

 

7 

23 

18 

24 

8 

9 

1 

5 

1 

2 

4 

10 

22 

 

127 

135 

171 

129 

43 

102 

15 

12 

7 

0 

0 

0 

16 

 

53 

508 

358 

369 

75 

206 

0 

21 

2 

14 

13 

163 

476 

 

2205 

 

Data sekunder di atas menunjukan rata-rata hari hujan dan curah hujan per bulan di kecamatan 

Pujut tahun 2010 dan 2012. Untuk mengetahui berapa jumlah bulan hujan yang terjadi dalam 1 tahun 

dilihat dari besaran hari hujan atau curah hujannya. Apabila nilai 0, menandakan bahwa pada bulan 

tersebut curah hujannya 0 sehingga tidak ada hujan pada bulan tersebut. Maka Pada Tahun 2010 

jumlah bulan hujan yaitu 9 Bulan, yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, 

Agustus, September dan Desember. Pada tahun 2012, jumlah bulan hujan yaitu 12 Bulan, jadi dalam 

setahun pada tahun 2012 terjadi hujan, meskipun intensitas atau besaran hujannya berbeda, tergantung 

pada nilai dari curah hujannya (mm). 

2.2. Pengumpulan Data 

Tabel 3.Kebutuhan Data 

Data Sumber Data 

Peta Adminitrasi Desa Kuta Badan Informasi Geospasial 

Jumlah wisatawan Lombok  Tahun 2010 dan 2012 

 

Jumlah Hotel Kawasan Pantai Kuta Tahun 2015 

 

Jumlah Pengunjung Hotel Kawasan Pantai Kuta 

Tahun 2010 dan 2012 

 

Jumlah Bulan Hujan Kecamatan Pujut Tahun 

2010 dan 2012 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa 

Tenggara Barat 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Lombok Tengah 

Humas Perhotelan di Kawasan Pantai Kuta  

 

 

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten 

Lombok Tengah 

 

2.3. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan analisis kuantitatif melalui metode Pearson Product Moment 

(PPM). Korelasi  Pearson Product Moment digunakan untuk menentukan hubungan antara dua gejala 

interval atau dua gejala rasio atau satu gejala interval dan satu gejala rasio. 
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Rumus yang digunakan adalah : 

rxy =  
n ∑ XiYi −  (∑ Xi

n
i=1 )(∑ Yi

n
i=1 )n

i=1

√n ∑ Xi
2 −  (∑ Xi

n
i=1 )2n

i=1 √n ∑ Yi
2n

i=1 − (∑ Yi
n
i=1 )2

 

Sumber : Modul 2 Analisis Dua Variabel Metode Kuantitaf geografi 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara X dan Y 

Xi dan Yi = Variabel bebas (X) dan Variabel terikat (Y) data ke i   

atau 

rxy =  
∑ xy

√(∑ x2)(∑ y2)
 

Dimana: 

x2 =  (Xi −  X̅)2     dan    y2 =  (Yi − Y̅)2 

Keterangan: 

rxy = koefisien korelasi antara X dan Y 

xy = mean deviasi  

 

Untuk menentukan nilai korelasi (r) hitung antara pengaruh perubahan musim dengan jumlah 

pengunjung penginapan maka dibuatlah langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menetukan H0 dan H1 

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependent 

H1 : Terdapat pengaruh antara variabel independent dengan variabel dependent 

2. Menentukan Level of Significance 

Taraf Kepercayaan yang digunakan adalah 95% dan tingkat toleransi kesalahan (α) 5% 

2.4. Analisa Data 

Salah satu hal yang perlu dipersiapkan adalah peta kerja. Hasil overlay dari beberapa peta tematik 

seperti peta admistrasi, dan peta penggunaan lahan akan menghasilkan peta kerja. Selanjutnya, titik-

titik sampel penelitian ditambahkan pada peta kerja tersebut. Hasil penelitian ini menggunakan 

metode deskripsi kualitatif yakni menginterpretasikan hasil dari data-data yang telah diolah sebelum 

kelapangan dengan data hasil survei lapang. 

Untuk mengetahui keterkaitan antara perubahan musim dengan jumlah pengunjung hotel maka 

dilakukan pencarian data jumlah pengunjung hotel tahun 2010 dan 2012. Lalu dilihat nilai r hitung 

antara kedua variabel dan dibandingkan dengan r tabel untuk melihat hubungan kedua variabel 

tersebut. Jika r hitung ≥ r tabel maka terdapat hubungan secara signifikan antara perubahan musim 

dengan jumlah pengunjung hotel. Sedangkan apabila r hitung < r tabel maka tidak terdapat hubungan 

antara perubahan musim dengan pengunjung hotel. Cara yang kedua yaitu dengan melihat nilai 

signifikansi dari hasil perhitungan, apabila nilai signifikansi lebih kecil dibandingan dengan 0.05 

maka Ha diterima, artinya ada keterkaitan antara perubahan musim yang dilihat dari banyaknya 

jumlah bulan hujan dalam 1 tahun terhadap jumlah pengunjung hotel. Begitu juga sebaliknya apabila 

nilai signifikansi lebih besar dibandingan dengan 0.05 maka Ho diterima, artinya tidak ada keterkaitan 

antara perubahan musim yang dilihat dari banyaknya jumlah bulan hujan dalam 1 tahun terhadap 

jumlah pengunjung hotel. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Perubahan Data Usaha Perhotelan di Kawasan Pantai Kuta 

Berdasarkan data sekunder yang di dapat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok 

Tengah sebelum ke lapang, tercatat ada 11 hotel yang ada di Kawasan Pantai Kuta di Desa Kuta, 
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Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah hotel berbintang hanya terdapat 1 Hotel, dan 

10 Hotel lainnya yaitu Hotel Melati. Namun setelah dilakukan survei lapang, identifikasi lokasi, serta  

melakukan validasi, ada beberapa perubahan, dengan hasil perubahan sebagai berikut: 

Tabel 4.Data Usaha Perhotelan Kawasan Pantai Kuta 

Nama Hotel Jumlah Kamar Jumlah Tenaga Kerja 

Novotel** 

Kuta Indah 

Matahari Inn 

Rinjani Agung 

Aerotel Tastura 

G’Day Inn 

Surfers Inn 

Melati Resort 

Kuta Cove Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 

35 

22 

10 

25 

12 

25 

9 

11 

 

 

 

 

 

161 

34 

20 

15 

26 

4 

35 

4 

13 

 

 

 

 

 

 (**) Hotel Berbintang 

Rincian perubahan tersebut meliputi: 

a. Hotel yang Sudah Tidak Ada: Hotel Lombok Baru dan Kelapa, Dihancurkan karena masalah 

sengketa tanah 

b. Penambahan Jumlah Tenaga Kerja:  Novotel (16 Orang), Surfers Inn (11 Orang), Kuta Cove 

(1 orang), Kuta Indah (4 Orang) 

c. Perubahan Nama Hotel: Tastura (Aerotel Tastura) dikarenakan Pergantian Pengelola dari 

pihak Pemda Lombok Tengah ke PT. Aerowisata, Kens Hotel (Melati Resort) dikarenakan 

pada awalnya dikelola oleh pihak Jepang, berpindah tangan oleh pihak Indonesia 

d. Penambahan Jumlah Kamar: Surfers Inn (1 Kamar), G’Day Inn (8 Kamar), Kuta Indah (10 

Kamar) 

e. Pengurangan Jumlah Tenaga Kerja: Aerotel Tastura (4 Orang) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Peta Persebaran Hotel Kawasan Pantai Kuta 
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Peta di atas merupakan peta hasil plotting persebaran hoteldi Kawasan Pantai Kuta menggunakan 

GPS dipindahkan menggunakan software DNS garmin ke arcGIS.Tercatat 9 hotel yang diplot 

diantaranya: Novotel, Kuta Indah, Matahari Inn, Rinjani Agung, Aerotel Tastura, G’Day Inn, Surfers 

Inn, Melati Resor, dan Kuta Cove. 

3.2. Kunjungan Wisatawan ke Lombok Tahun 2010 dan 2012 

Tabel 5.Kunjungan Wisatawan Lombok 2008-2013 

Tahun Wisman Wisnus Jumlah 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213926 

232525 

282161 

364196 

471706 

565944 

 

 

 

 

 

 

 

 

330575 

386845 

443227 

522684 

691436 

791658 

 

 

 

 

 

544501 

619370 

725388 

886880 

1163142 

1357602 

 

Data pada tabel menunjukan peningkatan tiap tahunnya terhadap wisatawan yang berkunjung ke 

Lombok tahun 2008-2013. Jumlah wisatawan nusantara lebih banyak dibandingkan wisatawan 

mancanegara tiap tahunnya. Pada tahun 2010 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok yaitu 

725388 orang dengan rincian 282161 wisatawan mancanegara dan 443227 wisatawan nusantara. Pada 

tahun 2012 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Lombok yaitu 1163142 orang dengan rincian 

471706  wisatawan mancanegara dan 691436 wisatawan nusantara. 

3.3. Pengunjung Hotel Kawasan Pantai Kuta 

Tabel 6. Data Jumlah Pengunjung Hotel Kawasan Pantai Kuta Tahun 2010 dan 2012 

Nama Hotel 2010 2012 

Novotel** 

Kuta Indah 

Matahari Inn 

Rinjani Agung 

Aerotel Tastura 

G’Day Inn 

Surfers Inn 

Melati Resort 

Kuta Cove Hotel 

 

 

 

 

 

 

 

 

12676 

12723 

13113 

15012 

15077 

17234 

18201 

16321 

12436 

 

 

 

 

 

10463 

11784 

12632 

12623 

13542 

13876 

14011 

14322 

12325 

 

 

 

 

 

   (**) Hotel Berbintang 

Data pada tabel menunjukkan penurunan pengunjung tiap hotel yang terjadi tahun 2010 ke 2012. 

Jumlah pengunjung hotel terbanyak pada tahun 2010 yaitu G’Day Inn berjumlah 17234 orang, dan 

terendah yaitu Kuta Cove sebesar 12436 orang. Jumlah pengunjung hotel terbanyak pada tahun 2012 

yaitu Melati Resort  berjumlah 14325 orang, dan terendah yaitu Novotel bejumlah 10463 orang. 
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Gambar 3. Persebaran Hotel Kawasan Pantai Kuta 

Peta di atas merupakan peta hasil plotting persebaran hoteldi Kawasan Pantai Kuta dengan 

ditambahkan atribut jumlah pengunjung hotel tahun 2010 dan 2012. Grafik kuning merupakan jumlah 

pengunjung tahun 2010 yang lebih besar di tiap hotel dibandingkan dengan grafik merah yang 

merupakan jumlah pengunjung hotel tahun 2012. 

3.4. Keterkaitan Perubahan Musim Terhadap Jumlah Pengunjung Hotel 

Tabel di bawah ini merupakan output dari hasil perhitungan Keterkaitan antara Perubahan Musim 

(Jumlah Bulan Basah dalam 1 Tahun) Terhadap Jumlah Pengunjung Hotel di Sekitar Pantai Kuta, 

Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2010 dan 2012 dengan menggunakan metode 

Person Product Moment (PPM) dengan menggunakan software SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Hasil Perhitungan Keterkaitan Perubahan Musim (Jumlah Bulan Basah) terhadap 

Jumlah Pengunjung Hotel 
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Berdasarkan perhitungan menggunakan software SPSS 20 terkait penelitian dengan metode 

Pearson Product Moment (PPM), didapatkan hasil output dengan interpretasi yaitu ada keterkaitan 

antara perubahan musim yang dilihat dari banyaknya jumlah bulan hujan dalam 1 tahun terhadap 

jumlah pengunjung hotel di sekitar kawasan pantai Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten 

Lombok Tengah pada tahun 2010 dan 2012 dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, 

nilai signifikansinya yaitu 0.040. Hubungan antara 2 variabel tersebut berbanding terbalik, dimana 

dibuktikan dengan nilai pearson correlation bernilai negatif (-0.487). Tanda negatif ini dapat 

diinterpretasi bahwa, jika jumlah bulan basah semakin tinggi maka jumlah pengunjung hotel semakin 

sedikit. Sebaliknya apabila jumlah bulan basah semakin rendah maka jumlah pengunjung hotel 

semakin tinggi. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan perhitungan menggunakan software SPSS 20 terkait penelitian dengan metode Pearson 

Product Moment (PPM), didapatkan hasil yaitu terdapat keterkaitan antara perubahan musim (dilihat 

dari banyaknya jumlah bulan hujan dalam 1 tahun) terhadap jumlah pengunjung hotel di sekitar 

kawasan pantai Kuta, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2010 dan 

2012. Dibuktikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, nilai signifikansinya yaitu 0.040. 

Hubungan antara 2 variabel tersebut berbanding terbalik, dibuktikan dengan nilai pearson correlation 

bernilai negatif (-0.487). Tanda negatif ini dapat diinterpretasi bahwa, jika jumlah bulan basah 

semakin tinggi maka jumlah pengunjung hotel semakin sedikit. Sebaliknya apabila jumlah bulan 

basah semakin rendah maka jumlah pengunjung hotel semakin tinggi. 
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Abstrak.Penelitian ini bermaksud melihat persebaran daerah rawan longsor dengan parameter 

penyebab tanah longsor yaitu curah hujan, jenis tanah dan kemiringan lereng. Metode yang 

dipergunakan ialah analisis spasial dan deskriptif spasial. Analisis spasial mempergunakan 

metode overlay ketiga variabel. Validasi dilakukan saat survey lapang untuk mengetahui kejadian 

longsor. Deskriptif spasial dipergunakan untuk menjabarkan hasil penelitian. Hasil menunjukkan 

pada Kabupaten Bojonegoro, daerah rawan longsor sangat rendah sebesar 39.97%, rendah sebesar 

42,80%; sedang 12,63%, tinggi 4,06%; dan sangat tinggi sebesar 0,54%. Daerah longsor tinggi 

didominasi di selatan Kabupaten Bojonegoro. Daerah longsor sedang berada di dekat hilir sungai 

Bengawan Solo yang bersinggungan dengan wilayah administratif Kabupaten Bojonegoro; dan 

di.pertengahan Kabupaten Bojonegoro karena tanah alluvium dan didukung faktor curah hujan.  

Secara dominasi bencana longsor, pada masing-masing kecamatan peta daerah rawan bencana 

longsor menunjukkan: (1)bencana longsor sangat rendah terdapat di Kecamatan Gayam, 

Kedewan, Kedungasem, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, 

Tambakrejo; (2)bencana longsor rendah terdapat di Kecamatan Balen, Baureno, Bojonegoro, 

Bubulan, Dander, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kepohbaru, Malo, Sugihwaras, Sukosewu, 

Sumberejo, Trucuk; (3)bencana longsor sedang terdapat di Kecamatan Temayang; (4)bencana 

longsor tinggi terdapat di Kecamatan Gondang. 

 Kata kunci: Bencana, Rawan Longsor, Metode Overlay 

Abstract. This research intends to know the spread of landslide prone areas with the parameters 

of landslide that is rainfall, soil type and slope. The method used is spatial and descriptive spatial 

analysis. Spatial analysis uses the overlay method of the three variables. Validation was done 

during the field survey to determine the landslide events. Spatial descriptive is used to describe 

the results of research. The results show that in Bojonegoro regency, landslide-prone areas are 

very low at 39.97%, low by 42.80%; medium 12.63%, high 4.06%; and very high at 0.54%. High 

landslide areas are dominated in the south of Bojonegoro regency. The landslide area is located 

near the downstream of the Bengawan Solo River intersecting with the administrative area of 

Bojonegoro District; and in the middle of Bojonegoro Regency due to alluvium soils and 

supported by rainfall factor. The dominant landslide disaster, in each sub-district map of 

landslide-prone areas show: (1) very low landslide disaster found in Gayam, Kedewan, 

Kedungasem, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Tambakrejo; (2) 

low landslide disaster in Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Kalitidu, Kanor, Kapas, 

Kasiman, Kepohbaru, Malo, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberejo, Trucuk; (3) landslide disaster is 

present in Temayang Sub-district; (4) high landslide disaster is found in Gondang District. 

Keywords: Disaster, Avalanche, Overlay Method 

 

1. Pendahuluan 

Bencana tanah longsor sering mengakibatkan kerugian harta benda maupun korban jiwa dan 

menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana lainnya yang bisa berdampak pada kondisi ekonomi 

dan sosial. Tanah longsor merupakan suatu aktivitas proses gangguan keseimbangan yang 

menyebabkan bergeraknya massa tanah dan batuan dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih 

rendah. Kondisi topografi yang berbukit dan bergunung, tingginya tingkat kepadatan penduduk di 

mailto:lady.hafidaty@gmail.com
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wilayah perbukitan serta pemanfaatan lahan dan ruang yang kurang baik menimbulkan tekanan 

terhadap ekosistem. Perlu ada upaya meminimalisir bencana tanah longsor guna menghindari 

jatuhnya korban yang lebih besar, seperti identifikasi dan pemetaan rawan tanah longsor, sehingga 

memberikan gambaran kondisi kawasan yang ada berdasarkan faktor penyebab terjadinya tanah 

longsor. 

Provinsi Jawa Timur termasuk daerah yang sangat potensial terjadi bencana tanah longsor. Data 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur menyebutkan dari 38 kabupaten/kota, 

sebanyak 20 daerah masuk kategori rawan terjadi tanah longsor, kategori tinggi, sedang, maupun 

ringan. 20 daerah tersebut yakni Pacitan, Kabupaten Blitar, Trenggalek, Ponorogo, Batu, Lumajang, 

Jombang, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Jember, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten 

Nganjuk, Situbondo, Bondowoso, Tulungagung, Magetan dan Kediri. Pada Kabupaten Bojonegoro, 

disebutkan bahwa dari 28 kecamatan, terdapat 10 kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami 

bencana alam tanah longsor yaitu Kecamatan Temayang, Ngambon, Sugihwaras, Tambakrejo, 

Margomulyo, Bubulan, Purwosari, dan Malo, Kasiman, dan Trucuk. Mayoritas kecamatan ini ada di 

selatan Kabupaten Bojonegoro. 

Penelitian ini bermaksud bermaksud melihat persebaran daerah rawan longsor dengan parameter 

penyebab tanah longsor yaitu curah hujan, jenis tanah dan kemiringan lereng. Pembuatan peta potensi 

bahaya longsor dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) mampu memberikan solusi dan kemudahan 

dalam analisis spasial secara berulang, kontinu, cepat dan akurat. Bahaya tanah longsor dapat 

diidentifikasi dengan cepat melalui metode tumpang susun atau overlay terhadap parameter tanah 

longsor seperti: curah hujan, jenis tanah, kemiringan lereng, ketinggian, dan tutupan lahan [2]. Dari 

kelima parameter diambil 3 variabel yaitu curah hujan, jenis tanah dan kemiringan lereng. 

2. Metode Penelitian 

2.1. Sub Bab Pertama 

Lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Probolinggo dengan kondisi geografis  6o59’-7o37’LS’ 

dan 111o25’-112o09’BT. Dalam penelitian ini dikaji secara general mengenai 28 kecamatan di 

Kabupaten Bojonegoro. Berikut ini diagram alur dan tahapan Penelitian. 
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Tahapan penelitian: 

1. Pra-Penelitian (Persiapan) 

- Pengumpulan data 

No Data Sumber Data 

1 Administrasi 

Bojonegoro 

Bappeda 

2 Curah Hujan BMKG  

3 Kemiringan 

Lereng 

DEM 

4 Jenis Tanah Balai Agroklimat Bogor 

 

2. Penelitian 

    - Overlay Peta-Peta , yaitu: 

• Peta Curah Hujan 

• Peta Kemiringan Lereng 

• Peta Jenis Tanah   

 

     -Validasi Data 

     -Analisis Data  

3. Pasca-Penelitian (Final) 

     -Pembuatan Laporan Hasil Penelitian 

 

Gambar 1. Diagram Tahapan Penelitian (biru; kiri) dan Alur Pikir (hitam; kanan) 

 

Berikut ini Tabel Parameter Fisik Curah Hujan, Kemiringan Lereng dan Jenis Tanah dan Matriks 

Persebaran Daerah Rawan Longsor. 

Tabel 1.Parameter Fisik Curah Hujan 

No Kelas Curah Hujan (mm/tahun) 

1 Rendah 0-1500 

2 Sedang 1500-2000 

3 Tinggi 2000-2500 

4 
Sangat Tinggi 

 

 

>2500 

Curah 

Hujan 

Kemiringan 

Lereng 

Jenis 

Tanah 

Kabupaten Bojonegoro 

MULAI 

SELESAI 

Daerah Rawan Longsor 

 

sangat rendah, 

rendah,  

sedang,  

tinggi,  

sangat tinggi 
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Tabel 2.Parameter Fisik Kemiringan Lereng 

No Kelas Tingkat Kemiringan Lereng (%) 

1 Datar  0-8% 

2 Landai 8-15% 

3 Agak Curam 15-25% 

4 Curam 25-40% 

5 Sangat Curam >40% 

  

Tabel 3.Parameter Fisik Jenis Tanah 

No Kelas Tingkat Kemiringan Lereng (%) 

1 Kurang Peka Batu gamping, Sedimen 

2 Peka Aluvium 

3 Sangat Peka Vulkanik 

 

Tabel 4.Matriks Persebaran Daerah Rawan Longsor. 

No Tingkat 

Longsor 

Curah 

Hujan 

Kemiringan 

Lereng 

Jenis Tanah 

1 Sangat Rendah 0-1500 0-8; 8-15; 15-25 Batu Gamping; 

Sedimen 

 
1500-2000 0-8; 8-15; 15-25 

2 Rendah  0-1500 0-8; 8-15; 15-25 Batu Gamping; 

Sedimen 

1500-2000 0-8; 8-15- 15-25 

3 Sedang 0-1500 8-15 Volkanik 

15-25 

25-40 Aluvium; Volkanik 

>40 Aluvium 

1500-2000 8-15 Aluvium; Volkanik 

15-25; 25-40 Aluvium 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

66 
Mitigasi Bencana  

 

 

No Tingkat 

Longsor 

Curah 

Hujan 

Kemiringan 

Lereng 

Jenis Tanah 

2000-2500 0-8 Aluvium; Volkanik 

8-15 Aluvium 

25-40 Batu Gamping; 

Sedimen 

>40 Batu Gamping 

>2500 0-8; 8-15; 15-25 Batu Gamping; 

Sedimen 

4 Tinggi 0-1500 >40 Volkanik 

1500-2000 15-25; 25-40 Volkanik 

>40 Aluvium; Volkanik 

2000-2500 8-15 Volkanik 

15-25 Aluvium 

>2500 8-15 Volkanik 

25-40; >40 Batu Gamping; 

Sedimen 

5 Sangat Tinggi 2000-2500 15-25 Volkanik 

25-40;   >40 Aluvium, Volkanik 

>2500 15-25; 25-40; >40 Aluvium, Volkanik 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data rawan longsor kabupaten Bojonegoro diketahui bahwa:  

1. Seluas 92383,92 Ha (39,97%) daerah longsor sangat rendah; dengan daerah longsor terluas di 

Kecamatan Tambakrejo sebesar 19010,93 Ha. 

2. Seluas 98920,29 Ha (42,80%) daerah longsor rendah; dengan daerah longsor terluas di 

Kecamatan Dander sebesar 9878,56 Ha. 

3. Seluas 29199,53 Ha (12,63%) daerah longsor sedang; dengan daerah longsor terluas di 

Kecamatan Temayang sebesar 10914,13 Ha. 

4. Seluas 9384,39 Ha (4,06%) daerah longsor tinggi; dengan daerah longsor terluas di 

Kecamatan Sekar sebesar 4274,76 Ha. 

5. Seluas 1249,49 Ha (0,54%) daerah longsor sangat tinggi; dengan daerah longsor terluas di 

Kecamatan Gondang sebesar 683,39 Ha. 

Sedangkan jika dilihat berdasarkan luasan rawan longsor terluas dari kelima klasifikasi, 

meliputi kecamatan-kecamatan berikut: 

1. Gayam, Kedewan, Kedungasem, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, 

Purwosari, Tambakrejo memiliki daerah rawan longsor sangat rendah 
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2. Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, 

Kepohbaru, Malo, Sugihwaras, Sukosewu, Sumberejo, Trucuk memiliki daerah rawan 

longsor rendah.  

3. Temayang dan Sekar memiliki daerah rawan longsor sedang.  

4. Gondang memiliki daerah rawan longsor tinggi. 

5. Tidak ada luasan rawan longsor sangat tinggi mendominasi kecamatan 

Secara lebih jelas, dapat dilihat pada Lampiran (Tabel). Validasi lapangan dilakukan untuk 

mengetahui pada tahun 2016 kecamatan mana yang longsor. Berdasarkan data BPBD Kabupaten 

Bojonegoro (2016) yang diperoleh terjadi 12 kejadian, yaitu: 

1. Kecamatan Padangan 1 kejadian (9 Februari 2016)→ dominasi luasan kecamatan rawan 

longsor sangat rendah 

2. Kecamatan Malo, 2 kejadian (9 Februari dan 25 Maret 2016)→ dominasi luasan kecamatan 

rawan longsor rendah 

3. Kecamatan Ngraho 1 kejadian (22 Februari 2016) → dominasi luasan kecamatan rawan 

longsor sangat rendah 

4. Kecamatan Sekar 2 kejadian (23 Februari dan 29 November 2016)→ dominasi luasan 

kecamatan rawan longsor sedang 

5. Kecamatan Trucuk 3 kejadian (26 September, 5 Oktober, 2 Desember 2016)→ dominasi 

luasan kecamatan rawan longsor rendah 

6. Kecamatan Gondang 1 kejadian (18 April 2016)→ dominasi luasan kecamatan rawan longsor 

tinggi 

7. Kecamatan Temayang 1 kejadian (25 April dan 15 November 2016)→ dominasi luasan 

kecamatan rawan longsor sedang 

8. Kecamatan Kedewan 1 kejadian (27 Juli 2016) →dominasi luasan kecamatan rawan longsor 

sangat rendah 

9. Kecamatan Kalitidu 1 kejadian (8 Agustus 2016)→ dominasi luasan kecamatan rawan 

longsor rendah 

10. Kecamatan Bojonegoro 1 kejadian (10 November 2016) dominasi luasan kecamatan rawan 

longsor rendah 

11. Kecamatan  Tambakrejo 1 kejadian (26 November 2016)→ dominasi luasan kecamatan 

rawan longsor sangat rendah 

12. Kecamatan Kedungadem 1 kejadian (27 Oktober 2016)→ dominasi luasan kecamatan rawan 

longsor sangat rendah 

Dari validasi lapangan dapat dilihat bahwa pada masing-masing kecamatan daerah rawan longsor 

terluas masing-masing kecamatan tidak berpengaruh pada kejadian longsor. Justru pada kecamatan 

luasan rawan longsor (terutama dari sangat tinggi, tinggi dan sedang) memicu terjadinya banyak 

kejadian longsor di daerah tersebut. Sebagai contoh untuk Kec.Gondang dan Temayang memiliki 

sebaran rawan longsor sangat tinggi, tinggi dan sedang memiliki kejadian longsor 1 kali kejadian.  

Semakin tinggi curah hujan, kemiringan lereng dan kepekaan tanah maka kecamatan semakin 

berisiko rawan kejadian longsor. Ini dapat dilihat pada Peta Persebaran longsor, bahwa semakin ke 

Kabupaten Bojonegoro bagian selatan, yang mana kemiringan lereng semakin tinggi, curah hujan 

semakin tinggi, jenis tanah semakin peka, maka daerah rawan longsor semakin tinggi. Sebaran air 
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menjadi penyebab terjadinya longsor, seperti persebaran rawan longsor sedang di dekat hilir sungai 

bengawan Solo. Ini dikarenakan jenis tanah yang peka terhadap air sehingga mudah terjadi longsor. 

Semakin ke selatan pun, curah hujan semakin tinggi, sehingga risiko kejadian longsor semakin besar. 

 
 

Gambar 2. Bekas Kejadian Longsor di Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro 

(Survey Lapang, 2017) 

4. Kesimpulan 

Semakin tinggi curah hujan, kemiringan lereng dan kepekaan tanah di Kabupaten Bojonegoro, 

semakin berisiko rawan kejadian longsor. Kejadian longsor tidak disebabkan oleh semakin luasnya 

klasifikasi tertentu longsor di sebuah kecamatan. Kejadian longsor dapat dihindari dengan 

memperhatikan kecamatan-kecamatan yang memiliki sebaran luasan daerah rawan longsor terutama 

sangat tinggi, tinggi dan sedang. Meskipun demikian, masyarakat Kabupaten Bojonegoro perlu 

waspada daerah rawan longsor sangat rendah dan rendah, karena dimungkinkan ada variabel 

pengubah lain sehingga menyebabkan kejadian longsor. Perlu ada studi lanjutan mengenai faktor-

faktor penyebab daerah rawan longsor sangat rendah dan rendah karena di Kabupaten Bojonegoro 

masih mengalami kejadian longsor. 
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LAMPIRAN 1.Daerah Longsor di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 

NO KECAMATAN 

LUAS LONGSOR (Ha) LONGSOR KECAMATAN TERLUAS LUAS KECAMATAN 

SANGAT RENDAH RENDAH SEDANG TINGGI 

SANGAT 

TINGGI KLASIFIKASI Luas % (Ha) (m2) 

1 Kec. Balen 57.26 5763.29 447.06 0.09 0.00 RENDAH 5763.29 91.95 6267.71 62677052.27 

2 Kec. Baureno 1908.51 4889.03 258.05 0.00 0.00 RENDAH 4889.03 69.29 7055.58 70555808.86 

3 Kec. Bojonegoro 0.00 2491.33 24.17 0.00 0.00 RENDAH 2491.33 99.04 2515.50 25154989.36 

4 Kec. Bubulan 1992.89 5526.81 275.65 33.15 0.00 RENDAH 5526.81 70.60 7828.50 78285024.55 

5 Kec. Gayam 6094.53 274.32 3.71 0.00 0.00 SANGAT RENDAH 6094.53 95.64 6372.56 63725593.75 

6 Kec. Dander 1685.04 9878.56 464.70 40.76 0.00 RENDAH 9878.56 81.85 12069.07 120690662.75 

7 Kec. Gondang 1625.11 3090.13 3340.89 3472.09 683.39 TINGGI 3472.09 28.43 12211.61 122116075.92 

8 Kec. Kalitidu 263.71 6421.28 78.77 0.00 0.00 RENDAH 6421.28 94.94 6763.76 67637633.27 

9 Kec. Kanor 0.00 5156.92 1094.71 0.28 0.00 RENDAH 5156.92 82.49 6251.91 62519114.37 

10 Kec. Kapas 0.00 3550.07 939.90 0.00 0.00 RENDAH 3550.07 79.07 4489.98 44899781.98 

11 Kec. Kasiman 1725.14 2966.98 134.02 0.00 0.00 RENDAH 2966.98 61.48 4826.14 48261441.29 

12 Kec. Kedewan 5543.65 184.71 36.85 0.00 0.00 SANGAT RENDAH 5543.65 96.16 5765.21 57652077.42 

13 Kec. Kedungadem 10312.78 4941.15 105.63 0.00 0.00 SANGAT RENDAH 10312.78 67.14 15359.56 153595648.71 

14 Kec. Kepohbaru 0.00 7580.60 149.73 0.00 0.00 RENDAH 7580.60 98.06 7730.33 77303349.16 

15 Kec. Malo 1195.42 4068.69 1120.81 0.13 0.00 RENDAH 4068.69 63.72 6385.06 63850598.56 

16 Kec. Margomulyo 10844.72 44.76 6.02 0.00 0.00 SANGAT RENDAH 10844.72 99.53 10895.50 108954971.04 

17 Kec. Ngambon 3003.68 486.44 762.74 479.81 0.00 SANGAT RENDAH 3003.68 63.47 4732.68 47326784.61 

18 Kec. Ngasem 6830.29 5570.37 1246.24 175.07 0.00 SANGAT RENDAH 6830.29 49.42 13821.97 138219673.77 

19 Kec. Ngraho 8508.53 34.88 0.00 0.00 0.00 SANGAT RENDAH 8508.53 99.59 8543.41 85434093.62 

20 Kec. Padangan 4059.29 857.05 14.67 0.00 0.00 SANGAT RENDAH 4059.29 82.32 4931.01 49310143.84 

21 Kec. Purwosari 5661.25 0.00 0.00 0.00 0.00 SANGAT RENDAH 5661.25 100.00 5661.25 56612544.34 

22 Kec. Sekar 39.70 3470.99 5634.58 4274.76 0.00 SEDANG 5634.58 41.99 13420.03 134200280.49 

23 Kec. Sugihwaras 1697.21 7020.28 21.21 0.00 0.00 RENDAH 7020.28 80.34 8738.71 87387085.57 

24 Kec. Sukosewu 322.18 3286.24 1342.34 0.00 0.00 RENDAH 3286.24 66.38 4950.76 49507588.24 

25 Kec. Sumberejo 0.00 7590.60 33.70 0.00 0.00 RENDAH 7590.60 99.56 7624.30 76243042.63 

26 Kec. Tambakrejo 19010.93 152.12 250.84 49.83 0.00 SANGAT RENDAH 19010.93 97.67 19463.72 194637183.58 

27 Kec. Temayang 0.00 0.09 10914.13 858.42 566.10 SEDANG 10914.13 88.45 12338.74 123387403.71 

28 Kec. Trucuk 2.08 3622.59 498.38 0.00 0.00 RENDAH 3622.59 87.86 4123.05 41230549.96 

Grand Total 92383.92 98920.29 29199.53 9384.39 1249.49 Longsor Sangat 

Rendah 79869.67 47.319% 

Longsor Rendah 79813.29 47.286% 

Longsor Sedang 5634.58 3.338% 

Longsor Tinggi 3472.09 2.057% 
 

231137.62 2311376197.61 

Persentase Total (%) 39.97 42.80 12.63 4.06 0.54 

Paling longsor  19010.93 9878.56 10914.13 4274.76 683.39 

(berdasarkan klasifikasi) (Tambakrejo) (Dander) (Temayang) (Sekar) (Gondang) 

Kecamatan longsor paling 

rendah: Gayam, Kedewan, Kedungasem, Margomulyo, Ngambon, Ngasem, Ngraho, Padangan, Purwosari, Tambakrejo         

Kecamatan longsor rendah: 
Balen, Baureno, Bojonegoro, Bubulan, Dander, Kalitidu, Kanor, Kapas, Kasiman, Kepohbaru, Malo, Sugihwaras, Sukosewu, 
Sumberejo, Trucuk       

Kecamatan longsor sedang: Temayang dan Sekar                   

Kecamatan longsor tinggi: Gondang                   
Kecamatan longsor paling 
tinggi:  - -                 
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Pemanfaatan Peta Rupabumi Skala Besar Dalam 

Pembuatan Peta Kerawanan Tanah Longsor           
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Abstrak.Peta Kerawanan Tanah Longsor dibuat berdasarkan beberapa parameter diantaranya 

kemiringan lereng, struktur geologi, penggunaan lahan, jarak dengan sungai, dan curah hujan. 

Kemiringan lereng diperoleh dari data hipsografi. Badan Informasi Geospasial mulai 

menyediakan peta rupabumi skala besar yaitu skala 1 : 5.000 dengan data hipsografi yang 

memiliki interval kontur 2 m. SNI 8291:2016 tentang Penyusunan dan Penentuan Zona Gerakan 

Tanah merupakan salah satu acuan dalam pembuatan Peta Kerawanan Bencana Tanah Longsor. 

SNI tersebut masih menggunakan peta skala 1 : 25.000 dengan data hipsogafi yang memiliki 

interval kontur 12,5 m. Melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menentukan 

skoring dan pembobotan parameter serta pemanfaatan Sistem Informasi Geografi (SIG) dalam 

proses analisis parameter secara spasial telah dihasilkan Peta Kerawanan Tanah Longsor Kota 

Bogor. Data lokasi kejadian tanah longsor secara spasial dapat digunakan untuk melakukan 

validasi peta yang dihasilkan. Selain itu juga dilakukan penilaian terhadap kualitas peta yang 

dihasilkan. Diharapakan dengan menggunakan peta rupabumi skala besar dapat 

merepresentasikan kerawanan tanah longsor yang lebih akurat di lapangan. 

 Kata kunci: tanah longsor, peta kerawanan, peta skala besar 

Abstract.Susceptibility Map is based on some parameters such as slope, geological structure, 

land use, distance from the river, and rainfall. Slope is based on hypsography data. Geospatial 

Information Agency started to provide topographic large-scale map i.e 1:5.000 with 2 m countour 

interval of hypsography data. SNI 8291: 2016 about The Preparation and Determination of Land 

Movement Zone has commonly been used as one of references in developing a landslide 

susceptibility map. The standard specifies uses of 1 : 25.000 scale topographic map with  12,5 m 

countour interval of hypsography data. Using Analytical Hierarchy Process (AHP) method for 

completing scoring process and parameters' weighting and with using Geographic Information 

System (GIS) for completing spatial parameter analysis, a Landslide Susceptibility Map for Bogor 

city has been produced. The spatial landslide location data were used to validate the resulting 

map accuracy. It is also necessary to execute quality assessment of the map.  It is hoped that using 

large-scale spatial data, landslide susceptibility  of the area  can be represented better. 

Keywords: landslide, susceptibility map, large-scale map

mailto:amalia.sitirohmah@gmail.com
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1. Pendahuluan 

Pemerintah Kota Bogor telah menetapkan arahan penataan ruang Kota Bogor dalam Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011 – 2031. Pada 

perda tersebut telah ditetapkan juga kawasan rawan longsor yaitu di sekitar sempadan sungai 

Ciliwung, Cisadane, dan lokasi-lokasi yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) 

terutama di wilayah Kecamatan Bogor Selatan, Kecamatan Bogor Timur, dan Kecamatan Bogor 

Tengah. Penetapan kawasan rawan longsor tersebut masih menggunakan peta rupabumi skala 

1:25.000 dengan interval kontur 12,5 m.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan 

bencana pada Pasal 1 dijelaskan ancaman (hazard) adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa 

menimbulkan bencana. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan kerawanan adalah ancaman bencana 

yang dapat menimbulkan bencana akibat trigger tertentu seperti hujan dan gempa bumi. Menurut 

Perka BNPB No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, yang digunakan 

sebagai komponen/indikator indeks ancaman bencana tanah longsor adalah Peta Bahaya Gerakan 

Tanah (divalidasi dengan data kejadian) yang mengacu panduan dari Badan Geologi Nasional-ESDM 

yaitu SNI 8291:2016 tentang Penyusunan dan Penentuan Zona Gerakan Tanah. SNI tersebut masih 

menggunakan peta rupabumi skala 1:25.000 sebagai peta dasar. 

 Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian memiliki 

salah satu fungsi sebagai penyelenggara Informasi Geospasial Dasar (IGD) yaitu Jaring Kontrol 

Geodesi dan Peta Dasar. Melalui kebijakan satu peta Informasi Geospasial Tematik salah satunya Peta 

Tematik harus mengacu IGD yang disediakan oleh BIG. Dikarenakan kebutuhan pembuatan peta 

tematik skala besar semakin tinggi, maka BIG mulai menyediakan peta dasar skala besar salah 

satunya peta rupabumi skala 1:5.000. 

Peta skala besar dapat menampilkan objek permukaan bumi secara detil sehingga peta yang 

dihasilkan dapat merepresentasikan permukaan bumi yang lebih akurat. Oleh sebab itu perlu juga 

dilakukan penilaian kualitas. Diharapkan peta kerawanan tanah longsor yang dihasilkan dapat 

merepresentasikan kerawanan tanah longsor yang lebih akurat di lapangan. 

2. Metode Penelitian 

2.1. Pengumpulan Data dan Penentuan Parameter Kerawanan Tanah Longsor. 

Data ancaman tanah longsor diperoleh dari pengamatan jenis batuan, kondisi batuan, tingkat 

pelapukan, struktur geologi, kemiringan lereng dan muka air tanah yang dikombinasikan dengan 

keterdapatan penduduk dari lokasi berbahaya tersebut (BNPB, 2012). Peta Kerawanan Tanah Longsor 

dibuat berdasarkan ketersediaan data digital dari topografi, geologi, penggunaan lahan, dan hidrologi 

(Kayastha, 2013). Berdasarkan ketersediaan data sekunder Kota Bogor, parameter pengontrol 

kerawanan tanah longsor antara lain kelerengan, struktur geologi, penggunaan lahan, jarak dari 

sungai, dan curah hujan. 

Tabel 1. Parameter Kerawanan Tanah Longsor 

Parameter Data Sumber 

Kelerengan Peta Rupabumi  

Skala 1:5.000 

Badan Informasi Geospasial, 2014 

Struktur Geologi 

 

 

 

 

 

Peta Geologi Bogor Skala 

1:100.000 

Puslitbang Geologi, 1998 
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Parameter Data Sumber 

Penggunaan Lahan Peta Penggunaan Lahan 

Kota Bogor Skala 1:5.000 

Bappeda Kota Bogor, 2015 

Jarak dari Sungai Peta Rupabumi  

Skala 1:5.000 

Badan Informasi Geospasial, 2014 

Curah Hujan Curah Hujan Harian  

Tahun 2014-2016 

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung 

Cisadane dan BMKG 

 

2.1.1 Peta Kelerengan 

Peta kelerengan didapatkan melalui proses sistem informasi geografis data kontur yang terdapat pada 

peta rupabumi skala 1:5.000. Pada data tersebut menyediakan data kontur dengan interval 2 m. Peta 

kelerengan yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 1 berikut : 

 

Gambar 1. Peta Kelerengan Kota Bogor 
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2.1.2 Peta Struktur Geologi 

Peta struktur geologi didapatkan melalui proses sistem informasi geografis Peta Geologi Bogor  skala 

1:100.000. Peta struktur geologi yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut : 

 

Gambar 2. Peta Struktur Geologi Kota Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDAPAN ALUVIUM 

KIPAS ALUVIUM 
Terutama lanau, batu pasir, kerikil dan kerakal 

dari batuan gunung api Kuarter, diendapkan 

kembali sebagai Kipas Aluvium 

BATUAN GUNUNGAPI PANGRANGO 

Endapan lebih tua, lahar dan lava, basal andesit 

dengan oligoklas-andesin, labradolit, olivin, 

piroksen, dan horenblenda 

BATUAN GUNUNGAPI GUNUNG SALAK 

Aliran lava, andesit basal dengan piroksen 

(augit) 

BATUAN GUNUNGAPI GUNUNG SALAK 
Lahar, breksi tufan dan lapili, bersusunan 

andesit basal,  

umunya lapuk sekali 

BATUAN GUNUNGAPI GUNUNG SALAK 
Tuf batuapung pasiran. Di dekat Cicurug, tuf 

batuapung, 

Setempat dinamakan tras 
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2.1.3 Peta Penggunaan Lahan 

Peta penggunaan lahan didapatkan dari Bappeda Kota Bogor seperti pada Gambar 3 berikut : 

 

 
 

\Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Kota Bogor 
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2.1.4 Peta Jarak dari Sungai 

Peta jarak dari sungai didapatkan melalui proses sistem informasi geografis data sungai yang terdapat 

pada peta rupabumi skala 1:5.000. Peta jarak dari sungai yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 4 

berikut : 

 

 

Gambar 4. Peta Jarak dari Sungai Kota Bogor 

 

2.1.5 Peta Curah Hujan 

Data Curah Hujan harian didapatkan dari Stasiun Hujan Darmaga dan Citeko milik BMKG dan 

Stasiun Hujan Sumur Batu, Pasir Jaya, Cilember, dan Gadog milik Balai Besar Wilayah Sungai 

Ciliwung Cisadane yang berjarak kurang dari 10 km dari Kota Bogor. Kemudian data curah hujan 

tersebut dijumlah sehingga menjadi total curah hujan selama setahun. Kemudian selama 3 tahun yaitu 

Tahun 2014, 2015, dan 2016 dihitung curah hujan rata-rata tahunannya. Data hujan tersebut kemudian 

diolah melalui proses sistem informasi geografis menjadi peta curah hujan yang dapat dilihat pada 

Gambar 5 berikut : 
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Gambar 5. Peta Curah Hujan Kota Bogor 

2.2. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian 

Risiko Bencana, dalam analisis semi-kuantitatif, kurangnya informasi tentang khususnya faktor 

sensitivitas dikompensasi oleh faktor bobot. Faktor-faktor pembobotan terbaik diperoleh melalui 

konsensus pendapat para ahli. Suatu metodologi muncul ke sebuah konsensus tersebut adalah 

Analytical Hierarchy Process (AHP).  

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah suatu metodologi pengukuran melalui perbandingan 

pasangan-bijaksana (pairwise) dan bergantung pada penilaian para pakar untuk mendapatkan skala 

prioritas. Metode perbandingan pasangan-bijaksana awalnya dikembangkan oleh Saaty (1980) untuk 

keperluan proses analitik hirarki. Tabel 2 menunjukkan dasar skala nilai penting antar parameter. 
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Tabel 2. Skala nilai penting untuk perbandingan pasangan-bijaksana (Saaty, 1980) 

Nilai Definisi 

1 Sama penting 

2 Sama hingga cukup penting 

3 Cukup penting 

4  Cukup penting hingga tinggi kepentingannya 

5 Tinggi kepentingannya 

6 Tinggi kepentingannya hingga sangat tinggi 

7 Sangat tinggi kepentingannya 

8 Kepentingannya sangat tinggi hingga amat sangat 

tinggi 9 Kepentingannya amat sangat tinggi 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Peta Kerawanan Tanah Longsor Kota Bogor 

Parameter Kerawanan Tanah Longsor diberi skor dan bobot melalui AHP. Matrix skor dan bobot 

parameter dengan AHP dapat dilihat pada Tabel 3 berikut 

Tabel 3. Matrix skor dan bobot parameter dengan AHP 

Parameter (1)

fini

si 

(2) (3) (4) (5) (6) Eigen-vector 

Parameter        

(1) Kelerengan 1      0.2914 

(2) Struktur Geologi 1 1     0.2451 

(3) Penggunaan Lahan  1/2 2/3 1    0.1676 

(4) Jarak dengan Sungai 1/2 2/3 1 1   0.1536 

(5) Curah Hujan 1/2 2/3 2/3 1 1  0.1422 

Kelerengan        

(1) < 100 1      0.0683 

(2) 100 - 200 2 1     0.131 

(3) 200 - 400 6 3 1    0.4784 

(4) > 400 5 3 1/2 1   0.3222 

Struktur Geologi        

(1) Qav 1      0.3765 

(2) Qvpo 1/2 1     0.215 

(3) Qvsl 1/2 1 1    0.2149 

(4) Qvsb 1/3 1/2 1/2 1   0.1203 

(5) Qvst 1/4 1/3 1/3 1/2 1  0.0732 

Penggunaan Lahan        

(1) Lingkungan Terbangun 1      0.0565 

(2) Hutan 8 1     0.3233 

(3) Sawah 2 1/4 1    0.095 

(4) Semak Belukar 4 1/2 2 1   0.1711 

(5) Tanah Kosong 9 1 4 2 1  0.3381 

(6) Tubuh Air 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1 0.0159 

Jarak dari Sungai        

(1) < 30 m 1      0.5714 

(2) 30 – 50 m 1/2 1     0.2857 

(3) > 50 m 1/4 1/2 1    0.1428 
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Tabel 3. Matrix skor dan bobot parameter dengan AHP (Lanjutan) 

Parameter (1)

fini

si 

(2) (3) (4) (5) (6) Eigen-vector 

Curah Hujan        

(1) < 1.000 mm/tahun 1      0.5714 

(2) 1.000 – 2.500 mm/tahun 1/2 1     0.2857 

(3) > 2.500 mm/tahun 1/4 1/2 1    0.1429 

Peta kerawanan tanah longsor didapatkan melalui proses sistem informasi geografis dengan 

memperhatikan skor dan bobot dari perhitungan AHP. Peta kerawanan tanah longsor dapat dilihat 

pada Gambar 6 berikut  

 

 

 

Gambar 6. Peta Kerawanan Tanah Longsor Kota Bogor 

 

 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

  83 
Mitigasi Bencana 

3.2. Validasi Data 

Data kejadian tanah longsor dapat digunakan sebagai validasi peta kerawanan yang telah dihasilkan. 

Sebaran titik survei lokasi kejadian tanah longsor dapat dilihat pada Gambar 7 sedangkan beberapa 

keterangan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut : 

 

 

Gambar 6. Peta Sebaran Lokasi Kejadian Tanah Longsor  

Tabel 4. Validasi Data 

 

NO KECAMATAN ZONA SUMBER 

DATA 

FOTO 

1 Bogor Tengah merah Data 

kejadian 

dari BPBD 

dan survei 

lokasi 
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3 Bogor Utara merah Data 

kejadian 

dari BPBD 

dan survei 

lokasi 

 

     
 

 

Tabel 4. Validasi Data (Lanjutan) 

NO KECAMATAN ZONA SUMBER 

DATA 

FOTO 

4 Bogor Timur merah Data 

kejadian 

dari BPBD 

dan survei 

lokasi 

 

7 Bogor Barat merah Data 

kejadian 

dari BPBD 

dan survei 

lokasi 

 

10 Bogor Selatan merah Data 

kejadian 

dari BPBD 

dan survei 

lokasi 

 

     
 

Pada Gambar 6 data kejadian tanah longsor dioverlay dengan peta kerawanan yang dihasilkan 

dari peta rupabumi skala 1:5.000. Dari sepuluh titik sebaran lokasi, delapan merupakan data kejadian 

tanah longsor dari BPBD Kota Bogor dan ternyata semua berada di zona merah (tingkat kerawanan 

tinggi). Dua titik lainnya merupakan titik yang disurvei setelah peta kerawanan jadi kemudian 

disurvei lokasi yang terdapat pada zona merah. Dari hasil survei didapatkan satu diantaranya yaitu 

pada titik 10 di Kecamatan Bogor Selatan pernah terjadi longsor tetapi sudah ditangani oleh 
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pemerintah setempat. Sedangkan titik lainnya yaitu pada titik 5 di Kecamatan Bogor Timur belum 

pernah terjadi longsor sebelumnya, tetapi pada zona tersebut merupakan daerah dengan topografi 

berbukit yang sudah sangat padat dengan permukiman masyarakat. 

Pada Gambar 7 berikut, data kejadian tanah longsor dioverlay dengan peta kerawanan yang 

dihasilkan dari peta rupabumi skala 1:25.000 dengan interval kontur 12,5 m. Pada tabel 5 dapat dilihat 

perbandingannya dengan data kejadian tanah longsor yang dioverlay dengan peta kerawanan dari peta 

rupabumi skala 1:5.000. 

 

 

 

Gambar 7. Peta Sebaran Lokasi Kejadian Tanah Longsor (peta rupabumi skala 1:25.000) 

 

Tabel 5. Perbedaan Peta Rupabumi Skala 1:5.000 dengan Peta Rupabumi Skala 1:25.000 

NO KECAMATAN ZONA 

(pada petarupabumi skala 1:5.000) 

ZONA 

(pada petarupabumi skala 1:25.000) 

1 Bogor Tengah merah kuning 

2 Bogor Utara merah kuning 

3 Bogor Utara merah merah 

4 Bogor Timur merah kuning 

5 Bogor Timur merah hijau 

 6 Bogor Barat merah hijau 

7 Bogor Barat merah hijau 

8 Bogor Selatan merah hijau 

9 Bogor Selatan merah hijau 

10 Bogor Selatan merah kuning 
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3.3. Penilaian Kualitas Data 

Penilaian kualitas data dapat dilakukan melalui tinjauan lima unsur yaitu kelengkapan, konsistensi 

logika, akurasi posisi, akurasi temporal, dan akurasi tematik. 

3.3.1. Kelengkapan 

Unsur kelengkapan mengungkapkan ada dan tidaknya fitur, atribut dan relasinya. Ada dua subelemen: 

komisi (kelebihan data hadir) dan kelalaian (data absen) (Docan, 2013). Untuk wilayah Kota Bogor 

ketersediaan data peta rupabumi skala 1: 5.000 baru tersedia 80 % tetapi sudah lengkap dengan atribut 

dan relasinya. 

3.3.2. Konsistensi Logika 

Konsistensi logika adalah tingkat kepatuhan terhadap aturan logika dari struktur data, atribut dan 

relationship. Ada empat subelemen: konseptual, domain, format dan konsistensi topologi. Konsistensi 

topologi mengacu pada kebenaran sifat geometris dan spatial-relationship antar fitur secara eksplisit. 

Spatial-relationship menggambarkan integritas spasial dari kumpulan data geospasial (Docan, 2013). 

Konsistensi logika data yang digunakan untuk fitur spasial sungai, jalan, dan jembatan dapat dilihat 

pada Gambar 8 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Konsistensi Logika antara fitur jalan, jembatan, dan sungai 

3.3.3. Akurasi Posisi 

Unsur akurasi posisi menentukan keakuratan posisi fitur. Keakuratan posisi fitur dilakukan dengan 

identifikasi fitur di lapangan. Identifikasi fitur di lapangan dalam hal ini penggunaan lahan,sungai dan 

jalan dapat dilihat pada Tabel 5 

Tabel 6. Akurasi Posisi 

NO KECAMATAN SKALA 1:5.000 SKALA 1:25.000 KETERANGAN 

1 Bogor Utara 

 

 Jalan layang  

2 Bogor Selatan 

 

 

Daerah permukiman 

penduduk di pinggir 

sungai 
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NO KECAMATAN SKALA 1:5.000 SKALA 1:25.000 KETERANGAN 

3 Bogor Timur 

 

 

Permukiman padat 

penduduk 

     
 

3.3.4. Akurasi Temporal 

Unsur akurasi temporal adalah perbedaan fitur spasial akibat adanya perbedaan waktu pengambilan 

data primer. Melalui tabel 6 dapat dilihat perbedaan fitur spasial antara peta rupabumi skala 1:25.000 

yang menggunakan data primer perekaman Tahun 2000 dengan peta rupabumi skala 1:5.000 yang 

menggunakan data primer perekaman Tahun 2014. 

Tabel 6. Akurasi Temporal  

NO KECAMATAN SKALA 1:5.000 SKALA 1:25.000 KETERANGAN 

1 Sungai 

  

Perbedaan kelurusan 

sungai  

2 Permukiman 

  

Permukiman terlihat 

bertambah luasnya 

pada skala 1:5.000 

3 Sawah 

  

Sawah terlihat 

berkurang luasnya 

pada skala 1:5.000 

3.3.5. Akurasi Tematik 

Unsur akurasi tematik membandingkan kelas fitur atau atribut ke dataset referensi (Docan, 2013). 

Unsur Akurasi tematik dapat dilihat pada perbedaan hasil peta kerawanan tanah longsor yang 

dihasilkan dimana peta rupabumi skala 1:5.000 lebih dapat merepresentasikan daerah rawan longsor 

daripada peta rupabumi skala 1:25.000. 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan lima parameter pengontrol kerawanan tanah longsor berdasarkan 

ketersediaan data Kota Bogor, sehingga diperlukan adanya data yang lebih lengkap untuk 

penelitian lebih lanjut. 

2. Pada peta kerawanan tanah longsor yang dihasilkan dapat dilihat bahwa 96 % wilayah Kota 

Bogor termasuk zona rawan tanah longsor dengan tingkatan rendah, sedangkan 3 % nya tingkatan 

menengah, dan 1% nya  tingkatan tinggi. 

3. Peta kerawanan tanah longsor yang menggunakan peta rupabumi skala 1:5.000 lebih dapat 

merepresentasikan kerawanan tanah longsor di lapangan. 
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4. Untuk pembuatan peta tematik khususnya peta tematik tentang kebencanaan sebaiknya 

menggunakan peta rupabumi skala besar sebagai peta dasar. 
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Abstrak. Gunung Pawinihan secara administratif termasuk  Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten 

Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini sudah pernah terjadi longsor yang 

mengakibatkan korban jiwa dan material pada tahun 2006 lalu. Tim peneliti mengusulkan 

penelitian yang meliputi aspek data-data permukaan dan data bawah permukaan yaitu dengan 

metode geolistrik untuk menganalisis kondisi geologi bawah permukaan dan interpretasi citra 

serta analisis struktur geologi untuk analisis data permukaannya. Kombinasi analisis data 

permukaan dan data bawah permukaan diharapkan akan memberikan hasil yang lebih 

komprehensif, sehingga bisa memetakan potensi bahaya longsor yang ada di Gunung Pawinihan 

dan sekitarnya, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi faktor 

resiko bahayanya. Berdasarkan pengamatan struktur geologi di lapangan dan analisis citra, 

terdapat banyak rekahan-rekahan pada breksi yang merupakan batuan penyusun utama Gunung 

Pawinihan. Rekahan-rekahan ini dapat menjadi jalur masuknya air hujan dan air meteoric ke 

dalam batuan, sehingga menyebabkan terjadinya pelapukan dan dapat membuat beberapa jenis 

mineral lempung seperti montmorilonite mengalami swelling atau mengembang sehingga 

menyebabkan ketidakstabilan tanah. Akibat ketidakstabilan ini dapat terjadi gerakan tanah kecil 

ataupun dapat terakumulasi menjadi longsor yang cukup besar. Survei geolistrik digunakan untuk 

mengidentifikasi tingkat pelapukan batuan yang terjadi di daerah longsoran. Hasil interpretasi data 

geolistrik menunjukkan ada longsoran disebabkan oleh adanya zona lapukan yang cukup tebal di 

permukaan yang kemudian longsor akibat kelerengan yang terjal dan air yang masuk ke dalam 

tanah melalui rekahan. Berdasar hasil interpretasi geolistrik ini juga menunjukkan adanya 

kemungkinan longsor susulan karena ada beberapa bagian yang masih tebal zona lapuknya dan 

mempunyai lereng yang cukup terjal. 

Kata kunci : Longsor, Pawinihan, Geolistrik, Geologi 
 
Abstract. Mount Pawinihan administratively entered into Subdistrict Banjarmangu, Banjarnegara 

District, Central Java province. In 2006, a landslide happen in this area and resulting a 

significant victim and material loss. Research Team proposes research covering aspects of the 

data surface andsubsurface, that are, geoelectric method for analyzing subsurvace and image 

interprectation and analysis of the geological structure for surface data analysis. The 

combination of subsurface data analysis and surface data will be expected to provide a more 

comprehensive analysis, so that it can identify potential landslide hazards in the Mount 

Pawinihan and surrounding areas, and can be doing preventive step to reduce the risk factors. 

Based on observation of the geological structures in the field and image analysis, there are many 

fractures in the breccias which is the main constituen rock of the mount pawinihan. These 

fractures can bea act as a path for rainwater and meteroric water into subsurface, causing 

weathering and forming several types of clay minerals such as monthmorilonite canexperienced 

swelling and causing soil instability. As a result of this instability, small soil movement can occur 

and can beaccumulated into asizable avalanche. Geoelectric survey was used to identify the 

degree of weathering in potential avalanches area. Result og geoelectric data interpretation 

indicate a landslide caused by thick weathered zone, steep slope and the water that goes into the 

ground through the fractures. Geoelectric interpretation also indicate the possibility of 
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subsequent landslide s because there are some part of area  that are still has thick weathered zone 

and a fairly steep slope. 

Keyword : Avalanche, Pawinihan, Geoelectric, Geology 

1. Pendahuluan 

Latar belakang pemilihan lokasi penelitian di Gunung Pawinihan yang secara administrative masuk ke 

dalam Kecamatn Manjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah adalah karena 

daerah ini sudah pernah terjadi longsor yang mengakibatkan korban jiwa dan material pada tahun 

2006 lalu. Beberapa penelitian telah dilakukan oleh universitas-universitas terutama dari segi 

penyebab longsor dan tipe longsornya berdasarkan pengamatan data-data permukaan. 

Tujuan khusus penelitian yaitu melakukan integrasi analisis yang meliputi aspek data-data 

permukaan dan data bawah permukaan dengan metode geolistrik  untuk menganalisis kondisi geologi 

bawah permukaannya dan interpretasi citra serta analisis struktur geologi untuk analisis data 

permukannya. Integrasi analisis data permukaan dan data bawah permukaan ini diharapkan nantinya 

akan memberikan hasil yang lebih komprehensif dan bisa memetakan potensi bahaya longsor yang 

ada di Gunung Pawinihan dan sekitarnya, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahannya 

untuk mengurangi faktor resiko bahayanya oleh aparat yang berwenang. 

Urgensi atau kemungkinan kegiatan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang 

terintegrasi mengenai longsoran yang terjadi baik dari tipe maupun penyebab longsornya dari data-

data permukaan dan bawah permukaan  sehingga dapat dibuat peta potensi bahaya longsor daerah 

penelitian. Jika metode yang dipakai pada penelitian ini efektif dan menggambarkan kondisi 

longsoran di daerah penelitian, maka metode ini dapat menjadi inovasi dalam studi potensi bencana 

longsor di daerah lainnya serta untuk bahan ajar pada beberapa mata kuliah di Prodi Teknik Geologi 

Unsoed. Penerapan metode ini diharapkan juga dapat menunjang pemberdayaan masyarakat pedesaan 

dalam menunjang pengembangan IPTEKS-SOSBUD dalam penanggulangan bahaya longsor di 

pedesan yang sesuai dengan visi dan misi Universitas Jenderal Soedirman. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan metode survei untuk mendapatkan data-data primer 

di lapangan. Tiga metode utama dalam penelitian ini yaitu metode geolistrik, interpretasi citra satelit 

dan analisis struktur geologi serta dibantu oleh data dan kegiatan pendukung untuk mencapai tujuan 

penelitian yang akan lebih dijelaskan lebih rinci sebagai berikut : 

2.1 Metode Geolistrik : 

Alat dan bahan yang digunakan dalam survei geolistrik adalah : 

- Resistivitymeter untuk memberikan hara benda potensial (V) dan kuat arus (I). 

- Patok untuk mengetahui penempatan elektroda yang akan dipasang. 

- Palu digunakan untuk memukul elektroda potensial dan elektroda arus tanah. 

- Accu (elemen kering) sebagai sumber arus. 

- Elektroda (elektroda potensial dan elektroda arus). 

- Meteran digunakan untuk mengukur panjang lintasan yang akan diteliti. 

- Kabel listrik digunakan sebagai kabel penghubung. 

- Alat tulis menulis digunakan untuk menulis data dari hasil pengukuran. 

- Software Res2Dinv digunakan untuk menampilkan gambar penampang bawah permukaan. 

Dengan metode geolistrik kita dapat mengetahui kondisi geologi di bawah permukan, 

terutama adanya bats antara satuan segar dan hasil pelapukan. Zona lapukan dengan kandungan 

air dapat memiliki resistivitas yang tinggi, sehingga lapukan batuan akan memberikan kontras 

resistivitas terhadap batuan segar. 
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2.2 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra merupakan perbuatan mengkaji foto udara atau citra dengan maksud untuk 

mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Jadi di dalam interpretasi citra, 

penafsir mengkaji citra dan berupaya menggali objek melalui tahapan kegiatan, yaitu : 

- Deteksi 

- Identifikasi 

- Analisis 

Setelah melalui tahapan tersebut, citra dapat diterjemahkan dan digunakan ke dalam berbagai 

kepentingan seperti dalam : geografi, geologi, lingkungan hidup, dan sebaginya. Pada dasarnya 

kegiatan interpretasi citra terdiri dari 2 proses, yaitu melalui pengenalan objek melalui proses 

deteksi dan penilaian atas fungsi objek. 

Penggunan objek melalui proses deteksi yaitu pengamatan atas adanya suatu objek, berarti 

penentuan ada atau tidaknya sesuatu pada citra atau upaya untuk mengetahui benda dan gejala di 

sekitar kita dengan menggunakan alat pengindra (sensor). Untuk mendeteksi benda dan gejala di 

sekitar kita, pengindraannya tidak dilakukan secara langsung atas benda, melainkan dengan 

mengkaji hasil rekaman dari foto atau satelit. 

Identifikasi, ada 3(tiga) ciri utama benda yang bergambar pada citra berdasarkan ciri yang 

terekam oleh sensor yaitu sebagai berikut : 

- Spektoral 

Ciri spektoral ialah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektromagnetik dan 

benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. 

- Spatial 

- Ciri spatial ialah ciri yang terkait dengan ruang yang meliputi bantuk, ukuran, bayangan, pola, 

tekstur, situs dan asosiasi. 

- Temporal 

Ciri temporal ialah ciri yang terkait dengan umur benda atau saat perekaman. 

Penilaian atas fungsi objek dan kaitan antar objek dengan cara menginterpretasi dan 

menganalisis citra yang hasilnya berupa klasifikasi yang menuju ke arah teorisasi dan akhirnya 

dapat ditarik kesimpulan dari penilaian tersebut. Pada tahapan ini, interpretasi dilakukan oleh 

seorang yang sangat ahli pada bidangnya, karena hasilnya sangat tergantung pada kemampuan 

penafsiran citra. Objek yang telah dikenali jenisnya, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan 

tujuan interpretasinya dan digambarkan ke dalam peta kerja atau peta sementara. Kemudian 

pekerjaan medan (lapangan) dilakukan untuk menjaga ketelitian dan kebenarannya. Setelah 

pekerjaan dilakukan, dilaksanakanlah interpretasi akhir dan pengkajian atas pola atau susunan 

keruangan (objek) dapat dipergunakan sesuai tujuannya untuk interpretasi sebaran hasil pelapukan 

batuan. 

 

2.3 Analisis Struktur Geologi 

Alat dan bahan yang diperlukan untuk analisis struktur geologi adalah sebagai berikut : 

- Citra Landsat untuk analisis kelurusan-kelurusan struktur geologi. 

- Peta Geologi skala 1 : 100.000 (untuk studi struktur geologi regional). 

- Peta topografi skala 1 : 25.000 untuk peta dasar dalam pemetan. 

- Peta DEM (Digital Elevation Model) untuk analisis model morfologi dan struktur geologi. 

- Software Global Mapper untuk melihat data DEM dan melakukan analisis truktur geologi. 

- Kompas Geologi (Mengukur jurus dan kemiringan batuan). 

- Stereonet (untuk plotting rekahan dan patahan sebagai bahan analisis struktur geologi). 

- Software Dip untuk analisis arah gaya utama struktur geologi (σ1, σ2 dan σ3). 

- GPS (Menentukan posisi lokasi pengamatan). 

- Kamera (untuk dokumentasi singkapan struktur geologi). 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan data citra dan data peta Digital Elevation Model, dilakukan interpretasi rekahan-rekahan 

untuk membuat Fracture Density Map (FDM). Hasil dari interpretasi tersebut di Gunung Pawinihan 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Fracture Density Map (FDM) daerah penelitian 

Puncak-puncak bukit merupakan daerah dengan densitas rekahan yang paling tinggi (warna 

merah). Rekahan-rekahan ini dapat menjadi jalur masuknya air hujan dan air meteoric ke dalam 

batuan, sehingga menyebabkan terjadinya pelapukan dan dapat membuat beberapa jenis mineral 

lempeng seperti montmorilonite mengalami swelling atau mengembang sehingga menyebabkan 

ketidakstabilan tanah. Akibat ketidakstabilan ini dapat terjadi gerakan tanah kecil ataupun dapat 

terakumulasi menjadi longsor yang cukup besar. 

Survei geolistrik digunakan untuk mengidentifikasi tingkat pelapukan batuan yang terjadi di 

daerah longsoran, dengan titik kalibrasi di daerah longsor kecil di Dusun Prendengan dan titik 

pengukuran dilakukan pada longsor besar tahun 2006 lalu yang cukup banyak membawa korban, 

yaitudi Dusun Sijeruk (Gambar 2). Dalam peta geologi tersebut, dominasi litologi atau batuan yang 

ada pada daerah penelitian yaitu breksi vulkanik, dimana breksi ini merupakan batuan sedimen 

dengan bongkah-bongkah batuan beku seperti andesit, basalt dan lainnya sebagai fragmen batuannya. 

Pada kondisi segar, breksi mempunyai tingkat ketahanan yang tinggi, namun ketika sudah lapuk, 

maka batuan ini juga dapat menjadi lunak dan tidak stabil, terutama jika terbentuk mineral-mineral 

lempung yang juga mengisi rekahan-rekahan pada breksi bulkanik tersebut. 
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Gambar 2. Lokasi survei geolistrik di daerah penelitian 

Sebagai titik kalibrasi, dilakukan survey di Dusun Prendengan, dimana terjadi longsor minor yang 

menyebabkan sebagian litologi menjadi tersingkap, sehingga dapat diinterpretasikan tingkat 

pelapukannya. Survei geolistrik penelitian kemudian dilakukan sebanyak 9 titik lagi di daerah Desa 

Sijeruk, dimana dulu ada satu dusun yang terkubur oleh material longsor yang besar di tahun 2006 

silam dan terjadi korban jiwa yang cukup banyak. Adapun kolom litologinya adalah sebagai berikut : 

 

 
Gambar 3. Kolom litologi hasil survei geolistrik di titik A1 
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Gambar 4. Kolom litologi hasil survei geolistrik di titik A2 

 

Gambar 5. Kolom litologi hasil survei geolistrik di titik A3 

Berdasarkan gambar profil longsor daerah Sijeruk tersebut, masih terdapat indikasi kemungkinan 

potensi longsor selanjutnya dapat terjadi, namun perlu diperhatikan bahwa ada banyak faktor yang 

dapat menyebabkan longsor, seperti tingkat pelapukan, adanya rekahan di permukaan, curah hujan, 

kandungan mineral lempung, kelerengan yang terjal, adanya potensi bidang gelincir dan lain 

sebagainya. 
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Gambar 6. Profil longsor Sijeruk hasil korelasi titik geolistrik 

 
Gambar 7. Arah gerakan longsor di Sijeruk berdasar analisis vegetasi muda 

Hasil analisis peta dari google earth menunjukkan arah gerakan longsor tahun 2006 tersebut 

berdasarkan warna vegetasi yang baru (hijau muda) berbeda dengan vegetasi yang lama (hijau tua). 

Arah aliran massa longsor yang membelok tersebut disebabkan oleh bentuk cerukan-cerukan sungai 

intermitten yang juga arahnya membelok, sehingga akibatnya material longsor menerjang pemukiman 

warga dan menimbun dusun tersebut. Saat ini warga sudah dialihkan ke  perkampungan di sebelah 

timur laut dari perkampungan lamanya, dan kampung yang terkubur tersebut telah dijadikan lahan 

perkebunan salah pondoh. 

Arah cerukan yang mengarah ke suatu pemukiman menjadi penting untuk dianalisis berdasarkan 

pengalaman tahun 2006 tersebut, sehingga tim peneliti mengusulkan untuk meneliti potensi bahaya 
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longsor pada pemukiman lainnya berdasarkan analisis topografi dan lokasi pemukiman yang ada 

sebagai berikut : 

 

Gambar 8. Potensi longsor pada pemukiman lainnya di sekitar daerah penelitian 

Berdasarkan analisis tersebut, ada sekitar 4 pemukiman yang cukup berpotensi terkena longsor, 

namun demikian hal ini perlu diteliti lebih lanjut dan kemudian hasilnya dapat diberikan kepada 

pemerintah daerah setempat untuk dijadikan referensi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan bersama. 

 

4. Kesimpulan 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut : 

1. Puncak-puncak bukit merupakan daerah dengan densitas rekahan yang plaing tinggi sehingga 

menjadi jalur masuknya air hujan dan air meteoric ke dalam batuan dan menyebabkan terjadinya 

pelapukan dan dapat membuat beberapa jenis mineral lempung seperti montmorilonite mengalami 

swelling atau mengembang sehingga menyebabkan ketidakstabilan tanah. Akibat ketidakstabilan 

ini dapat terjadi gerakn tanah kecil ataupun dapat terakumulasi menjadi longsor yang cukup besar. 

2. Berdasarkan gambar profil longsor daerah Sijeruk tersebut, masih terdapat indikasi kemungkinan 

potensi longsor selanjutnya dapat terjadi, namun perlu diperhatikan bahwa ada banyak faktor 

yang dapat menyebabkan longsor, seperti tingkat pelapukan, adanya rekahan di permukaan, curah 

hujan, kandungan mineral lempung, kelerengan yang terjal, adanya potensi bidang gelincir dan 

lain sebagainya. 

3. Arah cerukan yang mengarah ke suatu pemukiman menjadi penting untuk dianalisis berdasarkan 

pengalaman tahun 2006 tersebut, sehingga tim peneliti mengusulkan untuk meneliti potensi 

bahaya longsor pada pemukiman lainnya berdasarkan analisis topografi dan lokasi pemukiman 

perlu dilakukan untuk mencegah bahaya selanjutnya. 

 

 

 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

  97 
Mitigasi Bencana 

Daftar Pustaka 

Bemmelen, R.W. van, 1949, The Geology of Indonesia, Vol. IA, General Geology of 

Indonesia and adjacent archipelagos, Martinus Nijhoff, The Hague, pp.732. 

 

Sadisun, I., Shimada, H., dan Matsui, K. (2000) : Characterization of Weathered Claystone 

and Their Engineering Signification, Indonesian Scientific Meeting, Fukuoka, Japan, 

pp. 1-8. 

 

Sadisun, I., Subandrio, A.S., Nurjamil, A., dan Setiadji, P., (2006) :Weathering of some 

Selected Rock Type and their Stength Degredation Obtained from Schmidt Hammer, 

Proceeding PIT IAGI, the 35 th IAGI Annual Convention and Exhibition, Pekanbaru, 

Riau, pp. 1-10. 

 

Satyana, A.H., 2007. Central Java, Indonesia – a “terra incognita” in petroleum exploration 

: new consederations on the tectonic evolution and petroleum implications : 

Proceedings Indonesian Petroleum Association, 31 st annual convention, Jakarta 14-16 

May 2007, p.105-126.  

 

 

 

  



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

  98 
Mitigasi Bencana 
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Abstrak.Perubahan iklim terus terjadi dan berdampak pada kondisi fisik atmosfer dan kehidupan 

manusia. Ancaman perubahan iklim membuat kondisi fisik menjadi rentan, salah satunya erosi 

yang membuat lahan menjadi degradasi dan tidak produktif (lahan kritis). Lahan kritis di 

Kabupaten Kebumen memberikan kontribusi cukup besar untuk Indonesia dan adanya ancaman 

perubahan iklim maka perluasan lahan kritis akan semakin besar. Pemetaan untuk mengantisipasi 

dari ancaman ini adalah dengan mengetahui persebaran keterpaparan lahan kritis terhadap 

perubahan iklim (KLKPI). Penilaian KLKPI menggunakan data curah hujan dari 32 stasiun di 

Kabupaten Kebumen selama periode 1985-2015. Data curah hujan diklasifikasikan menurut 

frekuensi kejadian/tahun dan kecenderungan perubahan hujan normal (10-25mm/hari), hujan lebat 

(25-50 mm/hari) dan hujan ekstrem (>50mm/hari). Pola persebaran KLKPI di Kabupaten 

Kebumen menunjukkan keterpaparan yang semakin meningkat dari barat menuju utara, terutama 

berada di wilayah kemiringan lereng lebih dari 40%, ketinggian lebih dari 250 mdpl dan jenis 

batuan beku. Wilayah KLKPI kategori tinggi cenderung menghasilkan produktivitas padi lebih 

rendah dibandingkan wilayah KLKPI kategori sedang dan rendah. Ketela pohon yang 

dibudidayakan di wilayah KLKPI kategori tinggi menghasilkan produktivitas lebih tinggi, 

dibandingkan ketela pohon yang ditanam di wilayah KLKPI kategori sedang dan rendah. 

Kata Kunci: Keterpaparan, Lahan Kritis, Perubahan Iklim, Kecenderungan, dan Kebumen 

Abstract.Climate change continues to occur and have an impact on the physical condition of the 

atmosphere and human life. The threat of climate change makes the physical condition becomes 

vulnerable, one that makes the erosion of land becomes degraded and unproductive (degraded 

land). Critical land in Kebumen make a significant contribution to Indonesia and the threat of 

climate change, the expansion of degraded lands will be even greater. Mapping in anticipation of 

this threat is by knowing the distribution of critical land exposure to climate change (KLKPI). 

Rate KLKPI using rainfall data from 32 stations in Kebumen during the period 1985-2015. 

Rainfall data are classified according to a frequency of occurrence /year and the trend changes in 

the normal rainfall (10-25mm / day), heavy rain (25-50 mm / day) and extreme rain (> 50 mm / 

day).KLKPI distribution pattern in Kebumen shows exposure increasing from west to north, 

mainly in the area of a slope of more than 40%, a height of over 250 meters above sea level and 

type of igneous rock. KLKPI region of high category tends to produce rice productivity is lower 

than the area KLKPI medium and low categories. Cassava is grown in the high category KLKPI 

generate higher productivity, compared to cassava planted in the area KLKPI medium and low 

categories. 

Keyword climate change, trends,: Exposure, critical land, and Kebumen 
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1. Pendahuluan 

Perubahan iklim beserta dampaknya hingga saat ini telah dirasakan diseluruh dunia, termaksud 

Indonesia. Menurut IPCC (2007), sejak tahun 1900 suhu rata-rata dunia telah meningkat sebesar 

0,70C. Hal ini mengindikasi bahwa gejala atmosfer mengalami perubahan di permukaan bumi dimana 

keadaan tidak selalu statis melainkan bergerak secara dinamis. 

Pada tahun 2015 terakhir, terjadi perubahan iklim El- Nino yang ditandai oleh kenaikan indeks 

ENSO dan IOD. Perubahan iklim ini akan mengancam lahan kritis yang tersebar di Indonesia, 

khususnya Kebumen. Jumlah lahan kritis Kebumen yang tersebar menurut BPDAS Yogyakarta 

sebesar 36.033,986 ha. Sedangkan kabupaten kebumen didominasi oleh sector pertanian yang 

ditunjukan oleh nilai PDRB daerah menurut lapangan usaha dasar harga konstan sebesar 37,6%. Hal 

ini dibuktikan dengan penurunan fungsi waduk wadaslintang dan sempor sebesar 46% akibat 

tingginya laju sedimentasi sungai dan waduk dari hulu sungai. Dampak negatif akan terus berlanjut 

akibat adanya gangguan perubahan iklim, seperti kemunduran musim penghujan pada wilayah timur 

dan selatan serta membawa dampak kekeringan panjang (El- Nino) sehingga lahan tidak produktif. 

Sedangkan, jika musim hujan datang akibat unsur hara yang hilang, lahan kritis akan mengalami 

pemadatan permukaan tanah dan menurunnya kapasitas infiltrasi tanah sehingga volume aliran 

permukaan meningkat dan berdampak pada bencana banjir dan longsor. Oleh karena itu, peta spasial 

keterpaparan lahan kritis terhadap perubahan iklim dari hasil penelitian, diharapkan dapat 

memberikan upaya dalam melakukan pengolahan dan penentuan keputusan kebijakan yang tepat 

sasaran. Tinjauan pustaka untuk menambah informasi pendukung terkait penelitian ini, adalah : 

1.1 Keterpaparan/ Exposure 

Keterpaparan menunjukkan derajat, lama dan atau besar peluang suatu sistem untuk kontak 

goncangan atau gangguan. Karakteristik dari tekanan ini meliputi besaran frekuensi, durasi dan luasan 

wilayah dari bahaya  (Adger, 2006). Pada laporan IPCC ke-5, ketepaparan tidak lagi menjadi formasi 

dari unsur kerentanan, kerentanan didefinisi ulang sebagai tingkat kecenderungan dari berkurangnya 

dampak. Kerentanan mencangkup bermacam- macam konsep yang memasukan sensitivitas atau 

tingkat kerugian, dan kemampuan untuk menangulangi ancaman dan adaptasi  ((IPCC), 2014).  

Keterpaparan yang berkaitan dengan tingkat tekanan iklim pada unit analisis tertentu (lingkungan, 

sektor) dan dapat ditandai dengan perubahan jangka panjang dalam kondisi iklim, termaksud besarnya 

dan frekuensi kejadian ekstrem  dalam konteks perkotaan (USAID, 2014). 

1.2 Hujan dan Hujan Ekstrem 

Distribusi hujan pada umumnya meningkat dari daerah pantai kearah pegunungan di daerah 

pedalaman dengan ketinggian sekitar 900 m kemudian berkurang karena kejenuhan kelembapan 

spesifik (USAID, 2014). Hujan ekstrem merupakan salah satu jenis fenomena cuaca ektrem. Kejadian 

berlangsung sebagai bagian dari siklus hidrologi, yaitu proses presipitasi dengan intensitas berkisar 

antar ≥50 mm/hari  (BMKG, 2010). 

Penelitian yang dilakukan Afandi mengenai efek dari intensitas hujan dan kepekaaan erosi tanah 

terhadap kehilangan tanah akibat erosi menunjukan bahwa pada intensitas 25mm/jam meningkatkan 

erosi rata-rata sebesar 1.89 kali sedangkan untuk intensitas curah hujan >50mm/jam terjadi 

peningkatan erosi rata – rata sebesar 2.0 kail (Afandi dalam Talakua, 2016). Hujan ekstrem sering 

memicu bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor, dan erosi (Maeda, 2012). 
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1.3 Analisis Kecenderungan (Trend) Perubahan Iklim 

Perubahan kecenderungan (trend) untuk mengetahui efek akibat perubahan iklim. Untuk mengetahui 

adanya perubahan iklim menggunakan uji mann-kendall. Uji ini dianggap paling sesuai untuk 

menganalisis perubahan iklim atau mendeteksi diskontinuitas iklim (Chrysoulakis dkk, 2001).  

1.4 Perubahan Iklim 

Perubahan iklim menurut Nasrullah (2011) adalah kejadian berubahnya pola dan intensitas unsur-

unsur iklim pada periode waktu yang dapat dibandingkan (biasanya terhadap 30 tahun). Cuaca 

ekstrem didefinisikan sebagai suatu fenomena meteorologi yang ekstrem (luar biasa) dalam sejarah 

distribusi, khususnya menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau 

menimbulkan korban jiwa ((IPCC), 2014). 

1.5 Lahan Kritis 

Lahan kritis menurut peraturan Menteri Kehutanan No.P09/Menhut-II/2013 tentang tata cara 

pelaksanaan, kegiatan pendukung dan pemberian intensif kegiatan rehabilitas hutan dan lahan, 

didefinisikan sebagai lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun 

fungsinya sebagai unsur produktivitas dan media pengatur tata air DAS. 

Hasil perhitungan lahan kekritisan lahan menurut Kementerian Kehutanan (2013), Kekritisan lahan 

diklasifikasi dengan ciri – ciri fisik yang tampak berupa: 

1. Lahan sangat kritis, ciri – ciri, yaitu: lahan mengalami erosi parit (gully erosion); kedalaman 

tanah dangkal >30 cm atau tanpa horizon A; tutupan gundul; lereng umunya lebih dari 45%,  

2. Lahan Kritis, ciri – ciri : lahan telah mengalami erosi parit (gully erosion); kedalaman tanah 

kurang dari 60 cm, ketebalan horizon A kurang dari 5cm; presentase tutupan lahan antara 

25-50%; lereng antara 15-30%, kesuburan tanah rendah. 

3. Lahan agak kritis, ciri – ciri diantaanya: lahan telah mengalami erosi permukaan (sheet 

erosion) dan erosi alur (rill erosion), produktifitasnya rendah; Kedalaman tanah sedang (60-

90cm); ketebalan horizon A kurang dari 15 cm; presentase vegetasi 50-70%. 

2. Metode Penelitian 

Variabel yang digunakan untuk mendapatkan keterpaparan lahan kritis terhadap perubahan iklim yaitu 

frekuensi kejadian  dan kecenderungan hujan normal, hujan lebat dan hujan ekstrem.  Data curah 

hujan berasal dari 32 stasiun di Kabupaten Kebumen. Survei lapangan sebagai validasi data dan hasil 

pengolahan data. Teknik yang dipergunakan adalah  plotting lokasi stasiun penakar curah hujan dan 

wawancara tertutup. Responden dalam penelitian ini adalah seorang petani yang memiliki sawah 

tadah hujan dan panen dua kali setahun untuk mengetahui besaran produktivitas lahan lahan dalam 

konversi tanaman lahan kering seperti padi, ketela pohon dan jagung (kw/ha/tahun). 

Data curah hujan diuji homogenitas dan konsistensi untuk mengetahui keakuratan data dengan 

menggunakan metode uji statistik Bartlett dan kurva massa ganda. Setelah itu, data curah hujan yang 

dianggap akurat diolah untuk mendapatkan frekuensi kejadian hujan. Langkah – langkah sebagai 

berikut: 

a. Hujan normal diperhitungkan pada data jumlah curah hujan yang mencapai 10 - 25 

mm/hari selama  setahun. Data yang digunakan selama 31 tahun.  

b. Hujan lebat dihitung pada data jumlah curah hujan diantara 25 – 50 milimeter/ hari selama 

setahun. Data yang digunakan selama 31 tahun.  
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c. Hujan ekstrem diperoleh dari perhitungan jumlah curah hujan yang mencapai lebih dari 50 

milimeter/ hari selama setahun. Data yang digunakan selama 31 tahun. 

Perhitungan kecederungan kejadian hujan normal, hujan lebat dan hujan ektrem dikalkulasi 

menggunakan uji mann-kendall.  

 

 

 

 

 

 

dimana; S adalah jumlah rangking N data pengamatan yang berurutan, sign(xi-xj)=-1 untuk xi-xj<0;0 

untuk xi-xj=0;=1 utnuk xi-xj>1, n adalah banyaknya data pengamatan, dan 𝜎2(s) adalah varian S. uji 

hipotesis Z dengan tingkat signifikasi ∝ =10% dengan nilai Z∝= 1,645 atau -1,645. 

Hasil dari olahan perhitungan rata-rata frekuensi kejadian/tahun dan kecenderungan hujan normal, 

lebat, dan ekstrem digunakan interpolasi data hujan Ordinary Kriging. Metode ini dianggap sesuai 

karena distribusi spasial curah hujan lebih menunjukan karakteristik wilayah penelitian sebagai nilai 

prediksi di lokasi yang belum tersample dan bergantung pada kedekatan titik-titik stasiun. 

Setiap variabel keterpaparan lahan kritis terhadap perubahan iklim diberikan bobot untuk proses 

overlay. Hasil skoring terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu keterpaparan rendah, sedang, dan tinggi.  

3.   Hasil dan Pembahasan 

Kabupaten Kebumen memiliki pola munson dengan hujan unimodal. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya satu puncak musim hujan yang umumnya terjadi pada bulan November. Curah hujan tertinggi 

secara berurut tanpa adanya perubahan yang signifikasn terjadi pada bulan November hingga Maret. 

Hal ini mengindikasi bahwa Kabupaten Kebumen merupakan wilayah yang mendapatkan intensitas 

curah hujan terbanyak dan salah satu wilayah terpapar hujan ekstrem. 

3.1 Hujan Normal, Hujan Lebat, dan Hujan Ekstrem 

Adanya pola pada frekuensi hujan normal dari barat menuju ke timur yang menunjukan banyaknya 

frekuensi hujan normal yang diikuti oleh pola hujan di Kabupaten Kebumen. Pada musim hujan 

terjadi pola hujan muson barat. Hal ini terjadi karena angin bergerak dari benua Asia yang membawa 

tekanan tinggi menuju benua Australia yang bertekanan rendah. Angin membawa uap air berlebih 

karena melewati Samudera Pasifik. Saat melewati Indonesia, jumlah curah hujan di Indonesia akan 

meningkat dan memasuki musim hujan. 

Di Kabupaten Kebumen, muson barat bergerak dari wilayah bagian barat laut menuju wilayah 

bagian tenggara Kabupaten Kebumen. Wilayah bagian barat laut Kabupaten Kebumen akan 

mendapatkan curah hujan lebih dahulu dibandingkan wilayah bagian tenggara Kabupaten Kebumen. 

Maka dari itu, frekuensi kejadian hujan normal di wilayah bagian barat laut lebih besar dibandingkan 

wilayah bagian tenggara Kabupaten Kebumen. 
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Wilayah frekuensi hujan lebat ini berada di bagian utara dan sebagian kecil di barat daya 

Kabupaten Kebumen. Perbedaan konsentrasi turun hujan lebih dominan di utara Kabupaten Kebumen 

dan perubahan pada bagian timur tidak berlanjut adanya frekuensi hujan lebat yang dominan. Pola 

yang ditunjukan pada frekuensi kejadian hujan lebat mengikuti pola ketinggian dan lereng. Pola yang 

semakin ke utara akan memperbesar nilai ketinggian dan kemiringan kereng.  Hal ini membuktikan 

bahwa faktor ketinggian mempengaruhi banyaknya hujan yang jatuh di suatu tempat. Pada Kabupaten 

Kebumen, semakin besar nilai ketinggian dan kemiringan lereng yang mengarah ke utara maka 

semakin banyak frekuensi kejadian hujan lebat.  

Frekuensi hujan ekstrem ini tersebar di wilayah bagian utara hingga barat Kabupaten Kebumen. 

Pola spasial yang dihasilkan dari frekuensi kejadian hujan ekstrem ditunjukan dengan semakin besar 

nilai frekuensi maka semakin besar nilai keterpaparan hujan ekstrem. Pola spasial hujan ekstrem 

terlihat semakin ke utara akan semakin tinggi nilai keterpaparan hujan ekstrem. Pola keterpaparan 

frekuensi kejadian hujan ekstrem mengikuti pola ketinggian dan kemiringan lereng. Hal ini 

menunjukan ketinggian dan kemiringan lereng pada Kabupaten Kebumen memberikan nilai besar 

pada frekuensi kejadian hujan ekstrem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil perhitungan uji Mann-Kendall, kecenderungan bertambah signifikan dengan 

nilai uji Z rata – rata stasiun penakar curah hujan sebesar 3,14> 1.645 (nilai mann-kendall). 

Persebaran kecenderungan bertambah signifikan berada di Kabupaten Kebumen bagian barat. 

Kecenderungan hujan lebat, bertambah signifikan di Kabupaten Kebumen dengan nlai Z= 3,73. 

Persebaran didominasi wilayah utara dan sebagian kecil bagian barat Kabupaten Kebumen. 

Berdasakan hasil perhitungan uji Mann-Kendall, kecenderungan hujan ekstrem memiliki nilai Z rata- 

rata sebesar 0,79 dan kecenderungan ini mendominasi wilayah Kabupeten Kebumen bagian selatan 

dan barat.  

Kecenderungan bertambah signifikan diartikan sebagai proyeksi kecenderungan yang kuat dari 

tingginya gangguan hujan normal lebat dan ekstrem. Sebaliknya, nilai perubahan cenderung 
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berkurang signifikan menandakan proyeksi nilai keterpaparan gangguan semakin rendah. Hal ini 

dimaknai bahwa prediksi tahun berikutnya ,wilayah tersebut tidak terpapar terhadap perubahan iklim. 

3.2 Keterpaparan akibat Perubahan Iklim 

Keterpaparan tertinggi memiliki luas presentase terbesar 44% dari luas Kabupaten Kebumen. 

Keterpaparan ini menyebar di wilayah utara hingga membentang ke arah selatan bagian barat. 

Keterpaparan sedang berada di presentase terluas kedua, dengan nilai presentase sebesar 38%. 

Persebaran keterpaparan sedang berada di wilayah bagian timur laut hingga wilayah bagian selatan 

Kabupaten Kebumen. Luas wilayah dengan presentase terendah berada di keterpaparan rendah, yaitu 

18% dari luas Kabupaten Kebumen. Wilayah yang memiliki keterpaparan tinggi merupakan wilayah 

yang mendapatkan tekanan perubahan iklim lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. 

Wilayah keterpaparan tinggi memiliki ketinggian dan derajat kemiringan lereng yang bervariasi, 

cenderung memiliki nilai yang besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Hubungan Keterpaparan Lahan Kritis dengan Produktivitas lahan 

Keterpaparan memiliki hubungan dengan produktivitas lahan, ketinggian dan jenis batuan. Nilai 

produktivitas lahan kritis dihubungkan dengan keterpaparan perubahan iklim dimaknai pengaruh 

besar kecilnya tekanan perubahan iklim pada suatu wilayah tersebut. Nilai produktivitas lahan 

diperoleh dari perbandingan hasil panen (kw)  dengan luas panen (Ha) dalam waktu tahun. 

Berdasarkan hasil perhitungan produktivitas lahan pertanian yang diperoleh cukup bervariasi. Hasil 

Produktivitas lahan diklasifikasi berdasarkan ketinggian dan jenis batuan. Hal ini menunjukan asosiasi 

keterpaparan lahan kritis terhadap perubahan iklim. 
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Gambar 10. Produktivitas Pertanian 

 Hasil produktivitas padi terbesar berada di wilayah agak kritis dengan nilai 29,5 kw/ha/thn, 

sedangkan nilai produktivitas terkecil berada di wilayah sangat kritis dengan nilai 9,7 kw/ha/thn. Hal 

ini dikarenakan produktivitas padi di Kabupaten Kebumen pada wilayah agak kritis menggunakan 

pengairan irigasi dan pada wilayah sangat kritis jenis sawah yang tersebar adalah sawah tada hujan. 

Hasil produktivitas ketela pohon terbesar berasa di wilayah sangat kritis dengan nilai 

20,3kw/ha/tahun dan nilai produktivitas terendah berada di wilayah agak kritis. Hal ini disebabkan 

pada wilayah agak kritis petani mengoptimalkan produktivitas padi dibandingkan ketela pohon dan di 

wilayah sangat kritis dengan jenis sawah tadah hujan petani lebih mengoptimalkan tanaman ketela 

pohon yang lebih tahan terhadap curah hujan yang rendah.  

Keterpaparan lahan kritis terhadap perubahan iklim (KLKPI) berkaitan dengan ketinggian. 

Keterpaparan sedang di wilayah lahan sangat kritis dengan ketinggian 0-200mdpl menunjukkan 

produktivitas 10,7 kw/ha/tahun lebih besar daripada keterpaparan tinggi di wilayah lahan sangat kritis 

dengan ketinggian >200mdpl dengan produktivitas 0,4 kw/ha/tahun. Hal ini menunjukkan kaitan 

semakin keterpaparan lahan sangat kritis terhadap perubahan iklim di wilayah yang semakin tinggi 

maka hasil produktivitas akan menurun. 

Tabel 2. Hubungan Keterpaparan lahan kritis terhadap Perubahan Iklim dengan Jenis Batuan 

No. 
Kekritisan 

Lahan 
Keterpaparan Jenis Batuan 

Produktivitas 

Lahan 

1 agak kritis tinggi batuan beku 6,8 

2 agak kritis sedang 
batuan 

sedimen 
35 

3 Kritis rendah batuan beku 7 

4 Kritis sedang batuan beku 0.08 

5 sangat kritis sedang batuan beku 10 

6 sangat kritis tinggi batuan beku 9 

7 sangat kritis sedang sedimen 6,7 
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KLKPI berkaitan dengan jenis batuan yang divalidasi oleh produktivitas lahan. Keterpaparan 

tinggi di lahan agak kritis dengan jenis batuan beku menunjukan produktivitas lahan 6.8 kw/ha/tahun 

lebih kecil dibandingkan keterpaparan sedang di wilayah agak kritis berjenis batuan sedimen yang 

berproduktivitas 35 kw/ha/tahun. Hal ini menunjukan bahwa semakin keterpaparan lahan kritis 

terhadap perubahan iklim dengan jenis batuan beku maka hasil produktivitas akan menurun 

dibandingkan dengan jenis batuan sedimen. 

Tabel 3. Produktivitas menurut Kekritisan Lahan dan KLKPI 

Produktivitas 

(kw/ha/tahun)  

KLKPI 

Rendah Sedang Tinggi 

Agak Kritis No data 35,2 6,8 

Kritis 7,1 24,1 0,1 

Sangat Kritis No data 9,7 9 

 

Keterpaparan perubahan iklim dan kekritisan lahan membawa pengaruh pada produktivitas lahan 

di suatu wilayah. Nilai produktivitas menurut kekritisan lahan dan keterpaparan di Kabupaten 

Kebumen cukup bervariasi. Nilai produktivitas yang paling tinggi berada di wilayah agak kritis 

dengan tingkat terpapar perubahan iklim, yaitu sedang sebesar 35,2 kw/ha/tahun. Sedangkan, nilai 

produktivitas yang paling rendah berada di jenis kekritisan lahan wilayah kritis dengan tingkat 

terpapar perubahan iklim yang tinggi sebesar 0,1 kw/ha/tahun. Nilai produktivitas lahan di Kabupaten 

Kebumen cenderung meningkat jika berada di kekritisan lahan wilayah agak kritis dengan tingkat 

terpaparan perubahan iklim rendah dan sebaliknya pada nilai produktivitas lahan yang cenderung 

menurun. 

4. Kesimpulan 

Pola persebaran keterpaparan lahan kritis terhadap perubahan iklim (KLKPI) di Kabupaten Kebumen 

menunjukkan keterpaparan yang semakin meningkat dari barat menuju utara, terutama berada di 

wilayah kemiringan lereng lebih dari 40%, ketinggian lebih dari 250 mdpl dan jenis batuan beku.  

Wilayah KLKPI kategori tinggi cenderung menghasilkan produktivitas padi lebih rendah 

dibandingkan wilayah KLKPI kategori sedang dan rendah. Ketela pohon yang dibudidayakan di 

wilayah KLKPI kategori tinggi menghasilkan produktivitas lebih tinggi dibandingkan ketela pohon 

yang ditanam di wilayah KLKPI kategori sedang dan rendah. 
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Abstrak.Bencana merupakan hal yang lazim dialami oleh masyarakat di Indonesia dan menjadi 

problematika tersendiri. Masyarakat yang terbiasa menghadapi bencana kemudian memiliki 

pengetahuan lokal dalam melakukan mitigasi bencana. Pengetahuan lokal atau kearifan lokal 

tersebut merupakan hasil dari adaptasi serta pengalaman dari kejadian yang pernah terjadi di 

daerah tersebut. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tieng, Dieng, Kecamatan Kejajar, 

Kabupaten Wonosobo. Desa Tieng merupakan wilayah yang rawan longsor dan pernah dilanda 

banjir bandang pada tanggal 18 Desember 2011. Bencana banjir bandang tersebut menimbulkan 

korban jiwa serta kerugian harta benda yang tidak sedikit. Adapun metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural fungsional terkait kesadaran 

kolektif masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa upaya mitigasi yang 

dilakukan masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Tieng. Hasil dari penelitian ini adalah 

masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk melakukan mitigasi yang ditunjukan dengan 

kebiasaan untuk keluar rumah dan menuju tempat yang lebih aman dengan membawa surat 

berharga ketika terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi lebih dari dua jam, sebulan sekali kerja 

bakti membersihkan sungai dan menanam pohon, sering diadakan sosialisasi tentang banjir dan 

longsor khususnya ketika musim hujan, serta masyarakat memiliki pemahaman bahwa mereka 

harus bersikap arif kepada alam. 

 Kata kunci: mitigasi bencana, kearifan lokal, kesadaran kolektif 

Abstract.Disaster is a common thing experienced by people in Indonesia and become its own 

problem. People who are accustomed to disaster have local knowledge in disaster mitigation. 

Local knowledge or local wisdom is the result of the adaptation and experience of events that 

have occurred in the area. This research takes place in Tieng Village, Dieng, Kejajar District, 

Wonosobo Regency. Tieng Village is an area prone to landslides and has been hit by flash flood 

on 18 December 2011. The flood disaster caused loss of life and loss of property that is not small. 

The research method used is descriptive qualitative with structural approach related to collective 

awareness of society. The purpose of this study is to analyze the mitigation efforts undertaken by 

local wisdom-based communities in Tieng Village. The result of this study is that people have a 

common awareness to perform the mitigation that is demonstrated by the habit of going out and 

going to safer places by bringing securities when there is heavy rain with high intensity more than 

two hours, once a month working to clean river and plant trees , often held socialization about 

floods and landslides especially when the rainy season, and people have an understanding that 

they must be wise to nature. 

Keywords: disaster mitigation, local wisdom, collective awareness 
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1. Pendahuluan 

Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yaitu lempeng Australia di selatan, 

lempeng Eurasia di barat, dan lempeng Pasifik di timur yang membentuk jalur cincin gunung api aktif 

(ring of fire). Adanya tumbukan lempeng tersebut menyebabkan terjadinya zona penujaman yang 

merupakan jalur gempa bumi aktif serta terbentuknya kondisi Indonesia yang berbukit-bukit di daerah 

patahan. Posisi Indonesia tersebut mengakibatkan negara ini rawan bencana gempa bumi dan tsunami, 

ditambah dengan letak Indonesia pada garis khatulistiwa yang membuat negara ini beriklim tropis 

dengan curah hujan yang mengakibatkan rawan terjadinya bencana hidrometeorolgis. Dengan kondisi 

ini membuat Indonesia rawan terjadi berbagai macam bencana seperti, gempa bumi, tsunami, tanah 

longsor,  banjir, kekeringan, erupsi gunung berapi, dan puting beliung (Ferad, 2014) 

 Indonesia merupakan negara yang memiliki 17.508 pulau dan negara kepulauan terbesar di dunia 

yang memiliki garis pantai terpanjang kedua setelah Brasil. Panjang garis pantai mencapai 81.000 km 

dengan luas laut sekitar 3,1 juta km2 (0,3 juta km2 perairan teritorial dan 2,8 juta km2 perairan 

nusantara) atau 62 % dari luas teritorial Indonesia (Dahuri, 1996). Banyaknya pulau yang dimiliki 

Indonesia membuat negara ini kaya suku dan budaya. Indonesia lebih dari 300 suku bangsa atau 

tepatnya 1.340 suku bagsa menurut sensus BPS tahun 2010.  

Beragamnya suku budaya di Indonesia membuat negara ini memiliki banyak kearifan lokal yang 

berbeda  antara suku budaya satu dengan yang lainnya. Kearifan lokal atau local wisdom merupakan 

pemahaman kolektif, pengetahuan dan kebijaksanaan yang mempengaruhi keputusan penyelesaian 

atau penanggulangan suatu masalah kehidupan. Kearifan dalam hal ini merupakan perwujudan 

seperangkat pemahaman dan pengetahuan yang menalami proses perkembangan oleh suatu kelompok 

masyarakat setempat atau komunitas yang terhimpun dari proses dan pengalaman panjang dalam 

berinteraksi dalam suatu sistem dan dalam satu ikatan hubungan yang saling menguntungkan (Purba 

2002, dalam Suparmini, 2014).  Kearifan lokal sebagai pedoman, pengontrol, dan rambu-rambu 

berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat mempunyai fungsi yang sangat penting dalam 

memelihara kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan (Wibowo dkk., 2012).  

Menurut rumusan yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial (sekarang Kementerian Sosial) 

kearifan lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan 

yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah 

dalam pemenuhan kebutuhan mereka (Departemen Sosial RI, 2006). Sistem pemenuhan kebutuhan 

mereka pasti meliputi seluruh unsur kehidupan, agama, ilmu pengetahuan, ekonomi, teknologi, 

organisasi sosial, bahasa dan komunikasi, serta kesenian. Istilah kearifan local (local wisdom) sering 

disebut juga indigenous wisdom, traditional wisdom and indigenous inventions (Shodhyarta, 2008), 

pengetahuan lokal atau indigenous knowledge (Respati, 2009), local genius (Ayatrohaedi, 1986, Surya 

Diarta, 2007), Eric Hobsbawm dan Terence Ranger (1983) menggunakan istilah ”invented tradition” . 

Semua istilah tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan makna bahkan saling menguatkan satu 

sama lain. Dengan demikian kearifan lokal merupakan pandangan dan pengetahuan tradisional yang 

menjadi acuan dalam berperilaku dan telah dipraktikkan oleh masyarakat secara turun-temurun untuk 

menjawab kebutuhan dan tantangan yang berfungsi dalam masyarakat baik dalam pelestarian sumber 

daya alam dan manusia, pemertahanan adat dan budaya, serta bermanfaat untuk kehidupan. 

Banyaknya bencana yang mengancam Indonesia dan beragamnya kearifan lokal di Indonesia 

menjadi salah satu hal yang menarik dimana kearifan lokal dapat digunakan sebagai upaya mitigasi 

bencana karena setiap masyarakat memiliki cara tersendiri dan lebih mengenal daerah mereka 

sehingga munculah mitigasi bencana berbasis kearifan lokal. Mitigasi bencana adalah serangkaian 

upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan 

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2008) 
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sedangkan mitigasi bencana berbasis lokal seperti yang dapat ditemukan pada masyarakat Baduy 

yangberada di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten mereka 

memiliki beragam kearifan lokal untuk menjaga lingkungan mereka dari ancaman bahaya seperti 

masyarakan Baduy dalam membangun rumah hanya menggunakan bahan-bahan yang berasal dari 

alam seperti kayu, jerami kemudian dalam menyatukan kayu tersebut tidkamenggunakan paku namun 

membuat semacam pasak dari kayu. Bukan hanya itu saja ada kearifan lokal masyarakat baduy  

seperti Dilarang masuk hutan titipan (leuweung titipan) untuk menebang pohon, membuka ladang, 

atau mengambil hasil hutan. Masyarakat Baduy membagi tata guna lahannya menjadi kawasan 

larangan, kawasan perlindungan, dan kawasan budidaya. Kawasan larangan dan perlindungan tidak 

dapat dialihfungsikan untuk kegiatan apapun (Suparmini, 2014). Sebenarnya larangan tersebut agar 

masyarakat tidak menjamah lokasi yag berbahaya dan dapat menimbulkan bencana ketika manusia 

memasuki kawasan larang dan perlindungan karena suku Baduy sangat menghargai alam mereka dan 

menjaganya. 

Mitigasi bencana dan kearifan lokal memiliki keterkaitan dimana masyarakat berhubungan 

langsung dengan alam, ketika mereka berperilaku bijak kepada alam maka alam akan baik kepada 

manusia begitu pula sebaliknya sehingga masyarakat berusaha untuk menerapkan adat-istiadat atau 

cara hidup yang berperilaku bijak kepada alam. Kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk 

perilaku adaptif terhadap lingkungan mempunyai peranan penting dalam pengurangan resiko bencana. 

Kearifan lokal yang berlaku di suatu masyarakat memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam 

menghadapi dan mensikapi bencana yang datang. Kearifan lokal merupakan ekstraksi dari berbagai 

pengalaman yang bersifat turun temurun dari nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang telah 

mengalami kejadian bencana (Marfai, 2012:50 dalam Suparmini 2014). 

Menurut Marfai dan Khasanah (2008) dalam Marfai (2012:52), adaptasi yang dilakukan manusia 

terhadap lingkungannya termasuk di dalamnya lingkungan fisik dan proses alam seperti terjadinya 

bencana menunjukkan adanya interelasi antara manusia dan lingkungan. Dalam hubungan yang saling 

terkait ini perubahan pada suatu komponen akan menyebabkan perubahan lain dan sebaliknya. Dalam 

konteks ini pendekatan human ecology menekankan atau menunjukkan adanya hubungan saling 

terkait (interplay) antara lingkungan dan proses-proses fisik yang berlangsung di dalamnya dan 

sistem-sistem sosial/ budaya. Dalam proses interaksinya dengan lingkungan sekitar kemudian tercipta 

budaya dan kearifan lokal (Suparmini 2014). 

 

2. Metode Penelitian 

Lokasi yang dijadikan penelitian berada di Desa Tieng, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan struktural fungsional 

terkait kesadaran kolektif masyarakat. Adapun metode penentuan informan menggunakan teknik 

snowball sampling dan in depth interview. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa upaya 

mitigasi yang dilakukan masyarakat berbasis kearifan lokal di Desa Tieng. 
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Gambar 1. Peta Desa Tieng  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Kondisi Geografis Lokasi Penelitian 

Kecamatan Kejajar berada di Kabupaten Wonosobo yang merupakan salah satu wilayah di Provinsi 

Jawa Tengah dengan risiko mengalami bencana longsor. Faktor topografi yang sangat bergelombang, 

kemiringan lereng yang curam di sebagian wilayah, curah hujan yang tinggi, dan rendahnya kerapatan 

vegetasi merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingginya tingkat ancaman bencana 

longsor di wilayah tersebut (Satya, 2015). Vegetasi penutup lahan yang berada di Kecamatan Kejajar 

didominasi oleh tanaman kentang milik warga, penanaman kentang yang tidak sesuai dengan bentuk 

lereng dapat mengakibatkan rawan longsor khususnya ketika musim penghujan. Kecamatan Kejajar 

terdiri dari 15 desa dan satu kelurahan. Ada beberapa desa yang memiliki kerawanan terhadap 

bencana tanah longsor serta banjir dikarenakan kondisi topografinya yang berbukit-bukit dan ada dua 

sungai yang melewatinya. Tingkat kerawanan setiap desanya berbeda-beda akibat adanya perbedaan 

topografi serta pengunaan lahan yang tidak sesuai di daerah tersebut. Salah satu desa yang rawan 

terjadi tanah longsor adalah Desa Tieng. 

Secara geografis Desa Tieng terletak 7 13’ 26” LS – 7 14’ 15” LS dan 109 55’ 15” BT – 109 57’ 

2” BT, dengan ketinggian kurang lebih 1.450 – 2.000 meter dari permukaan laut. Di Desa Tieng 

terdapat tiga dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Rowojali, dan Dusun Sidorejo. Luas wilayah Desa 

Tieng adalah 222.000 Ha yang terdiri dari pekarangan 8.656 Ha dan tegalan 175.344 Ha, 35.000 

hutan Negara, dan 2.000 lainnya merupakan daerah dataran tinggi (Podes, 2015). Desa Tieng 

memiliki topografi yang berbukit-bukit dan memiliki lereng yang terjal. Lokasi Desa Tieng berada di 

antara Gunung Prau dan Gunung Sumbing yang membuat tanahnya menjadi subur. Tanah yang subur 

pada lereng terjal seringkali terjadi longsor ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi khususnya 

ketika musim penghujan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang  tinggal di daerah yang subur 

akan berbondong-bondong menanami lahan tersebut karena menghasilkan hasil yang berlimpah. 

Pemanfaatan lereng terjal tersebut tidak dibarengi dengan tata cara menanam yang benar seperti 
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membuat terasering yang mengikuti kontur lereng, tidak menanami lereng dengan tanaman pertanian 

seluruhnya hingga tidak ada pohon di lereng tersebut. saat ii kebanyakan masyarakat  di Kejajar 

menanam tanaman dengan membuat terasering secara vertikal kebawah sehingga membuat air irigasi 

akan langsung mengair kebawah dan tidak ada tanaman yang mengikat tanah tersebut, air yang 

langsung mengalir ke bawah menyebabkan tanah juga ikut terbawa kebawah dan hal itu dapat 

menyebabkan kejadian tanah longsor. 

Desa Tieng memiliki kemiringan lereng 15-30% yang termasuk dalam kriteria rawan longsor 

menurut PERKA BNPB Nomor 2 tahun 2012 (Satya, 2015). Tingkat bahaya tanah longsor terluas di 

Desa Tieng yaitu tingkat bahaya tanah longsor sedang seluas 167,931 ha atau 53,21%. Tipe tanah 

longsor yang terjadi di daerah penelitian didominasi oleh tipe tanah longsoran yaitu translational 

landslide. Tipe tanah longsoran ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi dan kemiringan lereng curam 

(Astuti, 2011). Dalam tingkat kerawanannya Desa Tieng memiliki tingkat kerawanan longsor tinggi 

bersama dengan empat desa yang berada di Kecamatan Kejajar yaitu Desa Kejajar, Desa Igirmanak, 

Desa Dieng dan Desa Campursari (Satya, 2015). Tingginya tingkat rawan longsor di Desa Tieng 

selain disebabkan lerengnya yang curam juga adanya penanaman kentang secara besar-besaran, 

seperti halnya di kawasan Dieng. Jika kita berkunjung ke Dieng maka sepanjang jalan di kanan kiri 

kita akan melihat tanaman kentang yang ditanam warga bahkan di lereng yang terjal sekalipun. Hal 

tersebut dikarenakan suburnya tanaman kentang di wilayah tersebut. Penggunaan lahan yang tidak 

sesuai seperti beralihnya hutan menjadi ladang pertanian kentang membuat tanah lebih mudah tererosi 

karena tidak ada pohon besar sebagai penutup lahan. Pohon yang seharusnya menjadi tutupan lahan 

ditebang oleh warga karena dapat menghambat sinar matahari yang masuk. Tanaman kentang pun 

merupakan tanaman yang membutuhkan banyak air sebagai irigasinya sehingga tanah di kawasan 

tersebut menjadi gembur dan mudah longsor. Longsor yang terjadi di Tieng tiap tahunnya memang 

bukan longsor besar namun jika longsoran guguran yang apabila dibiarkan dapat memicu longsor 

yang lebih besar. 

 

Gambar 2. Peta Kelerengan Desa Tieng  
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3.2. Bencana Longsor dan Kearifan Lokal 

Bencana tanah longsor sudah sering terjadi di Desa Tieng baik kejadian dengan luasan yang kecil 

dan tidak menimbulkan korban jiwa maupun kejadian dengan luasan yang besar hingga menimbulkan 

korban jiwa. Beberapa kejadian bencana besar yang pernah terjadi di Desa Tieng hingga 

menimbulkan korban harta benda maupun korban jiwa sejak tahun 2008 adalah kejadian bencana 

tanah longsor yang mengakibatkan empat rumah warga tertimbun longsor, kemudian pada tahun 2010 

ada dua kejadian bencana yang terjadi. Dua kejadian yang terjadi di tahun 2010 adalah pada bulan 

Januari yaitu terjadinya bencana tanah longsor yang mengakibatkan jalan putus serta mengakibatkan 

enam warga tewas dan 12 rumah di Dusun Sidorejo, Desa Tieng tertimbun longsoran. Kejadian 

selanjutnya terjadi pada bulan Desember yaitu adanya longsoran sepanjang 250 meter yang mengenai 

area pertanian dan mengakibatkan jalan putus. Meskipun tidak menimbulkan korban jiwa namun 

menimbulkan kerugian yang tidak sedikit karena terhambatya proses bercocok tanam dan tertutupnya 

akses keluar masuk desa. Adapun kejadian bencana yang paling banyak memakan korban jiwa terjadi 

pada tanggal 18 Desember 2011 dimana di Desa Tieng terjadi tanah longsor yang menyebabkan banjir 

bandang. Kejadian tersebut terjadi karena punggungan Gunung Pakuwaja longsor yang kemudian 

menyebabkan banjir bandang dari Sungai Ngesong yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa 

sebanyak 11 warganya tewas, 26 rumah rusak dan 15 di antaranya hanyut terbawa banjir    

(http://jateng.tribunnews.com/2011/12/19/longsor-desa-tieng-terjadi-sejak-1986, diakses 25 Februari 

2018). Kemudian Desember 2014, terjadi bencana tanah longsor sepanjang 20 meter yang menutupi 

jalan utama menuju kawasan Dieng. Kejadian tersebut terjadi pasca hujan selama dua hari dan longsor 

yang terjadi tidak hanya di Desa Tieng namun di 37 desa di Wonosobo 

(https://www.merdeka.com/peristiwa/longsor-di-wonosobo-sebabkan-jalur-menuju-dieng-

tertutup.html, diakses 25 Februari 2018.). 

Seringnya bencana yang terjadi di Desa Tieng khususnya bencana tanah longsor membuat 

masyarakat memiliki kearifan lokal untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya bencana tersebut 

(mitigasi bencana). Kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Desa Tieng timbul dari banyaknya 

pengalaman sejak dulu serta adanya rasa trauma akan terjadi bencana seperti dahulu lagi hingga 

menimbulkan korban jiwa. Ada beberapa  kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Desa Tieng 

yaitu masyarakat memiliki kesadaran bersama untuk melakukan kerja bakti selama sebulan sekali. 

Kerja bakti yang dilakukan masyarakat Desa Tieng berupa bersih sungai dan juga dengan cara 

reboisasi tanaman. Bersih sungai yang dilakukan masyarakat bertujuan supaya sungai menjadi bersih 

dan tidak terhambat oleh sampah yang dapat menimbulkan banjir ketika hujan karena air tidak dapat 

mengalir dengan lancar. Kemudian reboisasi yang dilakukan masyarakat dengan menanam salah satu 

jenis pohon cemara yang mereka anggap bahwa akarnya kuat untuk menahan tanah. Bibit pohon 

cemara mereka dapatkan dari dinas perhutanan dan pertanian.  

Mereka berinisiatif untuk menanam pohon di lokasi perbukitan yang gundul akibat dijadikan 

ladang pertanian kentang namun bukan hanya di perbukitan saja mereka juga menanam di lahan yang 

datar yang tidak ada pohonnya. Mereka sadar bahwa bukit yang mereka miliki sudah sangat kritis dan 

rawan terjadinya longsor karena tanah sudah bukan tanah alami melainkan sudah berganti dengan 

pupuk. Banyaknya pupuk yang terkandung dalam tanah membuat tanah menjadi rusak sehingga 

ketika musim kering tanah akan benar-benar kering hingga tanah menjadi pecah-pecah sedangkan 

ketika hujan, tanah tidak dapat meresap air, dan menimbulkan longsor. Pohon yang mereka tanam 

setiap bulannya selalu mereka rawat supaya pohonnya dapat tumbuh  supaya bukit yag berada di 

daerah mereka tidak gundul dan rawan akan terjadinya longsor. 

Masyarakat Desa Tieng juga memiliki kearifan lokal yaitu ketika terjadi hujan lebat dengan 

intensitas tinggi dan lebih dari dua jam mereka akan keluar rumah dengan membawa barang berharga 

dan menuju ke tempat yang lebih aman seperti beberapa titik kumpul yang sudah ditentukan 

http://jateng.tribunnews.com/2011/12/19/longsor-desa-tieng-terjadi-sejak-1986
https://www.merdeka.com/peristiwa/longsor-di-wonosobo-sebabkan-jalur-menuju-dieng-tertutup.html
https://www.merdeka.com/peristiwa/longsor-di-wonosobo-sebabkan-jalur-menuju-dieng-tertutup.html
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sebelumnya seperti di kantor kepala desa. Mereka trauma akan terjadinya bencana banjir bandang 

seperti yang terjadi pada tahun 2011. Jika terjadi hujan lebat selama beberapa hari, masyarakat yang 

berada di desa atau di dataran yang lebih rendah dan berdekatan dengan sungai dan bukit maka akan 

mengungsi terlebih dahulu. Di desa juga telah terdapat alat early warning system (EWS) untuk 

memberikan peringatan jika terjadi banjir namun masyarakat hanya memasang alat tersebut ketika 

masim hujan saja, ketika musim kemarau alat tersebut dilepas dan disimpan di rumah ketua RW. 

Kearifan lokal lain yang dimiliki masyarakat adalah rutin diadakannya sosialisasi tentang bencana 

banjir dan longsor. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang bencana 

tersebut dan dapat lebih siaga terhadap ancaman bencana yang mengancam desa mereka. meskipun 

sosialisasi telah dilakukan namun belum semua masyarakat paham terhadap bencana yang terjadi 

meski demikian masyarakat telah memiliki kesadaran tinggi bahwa daerah mereka rawan terjadi 

bencana sehingga mereka harus meningkatkan kewaspadaan mereka. Rasa gotong royong yang 

mereka miliki sangat tinggi dilihat dari rutinnya diadakan kerja bakti bersih sungai dan reboisasi 

perbukitan. 

Selain kearifan lokal yang sebelumnya telah dijelaskan, masyarakat juga memiliki pemahaman 

bahwa mereka harus bersifat arif kepada alam. Rusaknya lingkungan mereka karena penanaman 

kentang dan pengeksploitasian alam berlebihan yang awalnya berupa hutan namun saat ini berubah 

menjadi ladang kentang membuat lingkungan mereka sering terjadi longsor. Hal tersebut lambat laun 

menyadarkan mereka bahwa meskipun mereka dapat memanfaatkan alam untuk pemenuhan hidup 

tetapi mereka juga harus bersikap bijak agar lingkungan mereka tetap terjaga. Hubungan manusia 

dengan alam sangatlah kuat dimana jika manusia memperlakukan alam dengan baik maka alam akan 

memberikan yang terbaik bagi manusianya tetapi jika manusia bersikap serakah pada alam maka 

alampun juga tidak bersahabat.  

Masyarakat lokal yang tinggal di suatu daerah biasanya telah memiliki cara untuk beradaptasi dan 

berperilaku serta mengenal alam dalam bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimiliki 

masyarakat Desa Tieng tersebut diperoleh dari pengalaman yang pernah mereka alami. Pasca 

terjadinya bencana banjir bandang pada tahun 2011 yang menelan banyak korban jiwa membuat 

masyarakat memiliki kearifan lokal baru yang dijadikan sebagai pengangan mereka ketika mereka 

sudah mulai merasakan tanda-tanda seperti pada kejadian sebelumnya. 

3.3. Kearifan Lokal sebagai Wujud Kesadaran Kolektif 

Kearifan lokal di Desa Tieng merupakan bentuk adat-istiadat yang berhasil dijaga oleh masyarakat di 

tengah era globalisasi yang semakin menggerus akar budaya. Bentuk gotong-royong yang dilakukan 

tidak hanya dalam upaya mencegah bencana longsor yang terjadi namun juga menjaga kelestarian 

lingkungan untuk generasi berikutnya. Kearifan lokal ini termasuk dalam kesadaran kolektif yang 

menurut Emile Durkheim adalah bentuk fakta sosial. Durkheim secara tegas membedakan antara fakta 

sosial dan fakta psikologi. Fakta psikologi adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir seperti watak, rasa 

menghargai, dan hal-hal yang seringkali sulit diubah (sifat khas seorang manusia) sedangkan fakta 

sosial adalah sesuatu yang terkadang tidak diperoleh melalui proses berperilaku atau berhubungan 

satu dengan yang lain namun lebih kepada hal-hal yang direduksi dari fakta psikologi yang menjadi 

bagian dari kehidupan sosial masyarakat (Wati, 2015).  

Fakta sosial menurut Durkheim terdiri atas dua macam: (1) dalam bentuk material, yaitu 

barang sesuatu yang dapat disimak, ditangkap, dan diobservasi. Fakta sosial yang berbentuk material 

ini adalah bagian dari dunia nyata (external  world). Contohnya arsitektur dan norma hukum (yang 

merupakan cara mengatur kehidupan dan dirupakan dalam bentuk aturan tetulis) dan (2) dalam  

bentuk non material, yaitu sesuatu yang dianggap nyata (external). Fakta sosial jenis ini merupakan   

fenomena yang bersifat intersubjektif yang hanya dapat muncul dari dalam kesadaran manusia.  
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Contohnya adalah egoisme, altruisme, dan opini yang memang secara kasat mata tidak nampak dan 

hanya dapat dirasakan ketika seseorang melakukan interaksi sosial dengan yang lain (Ritzer, 2011). 

Fakta sosial yang dikemukakan Durkheim juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat  terdapat 

cara bertindak manusia yang umumnya terjadi pada masyarakat tertentu yang sekaligus memiliki 

eksistensi sendiri, dengan cara dan dunianya sendiri terlepas dari manifestasi-manifestasi individu. 

Masyarakat secara paling sederhana sekaligus dipandang oleh Durkheim sebagai kesatuan integrasi 

dari fakta-fakta sosial (Bachtiar, 2010). Masyarakat mempunyai kesadaran  kolektif yang menjadikan 

nilai-nilai tersebut sebagai sesuatu yang ideal bagi individu. Idealisme ini menjadi proses reduksi hal 

yang baik dan buruk dari waktu ke waktu. Masyarakat itu terbentuk bukan karena adanya kesenangan 

atau kontrak sosial melainkan adanya faktor yang lebih penting yaitu colective conciousness atau 

kesadaran kolektif. Setidaknya dijumpai dua sifat kesadaran kolektif yakni exterior dan constrain. 

Exterior merupakan kesadaran yang berada di luar individu yang sudah mengalami proses 

internalisasi ke dalam individu dalam wujud aturan-aturan moral, agama, nilai (baik, buruk, luhur 

mulia), dan sejenisnya. Sedangkan constrain adalah kesadaran kolektif yang memiliki daya paksa 

terhadap individu dan mendapat sanksi tertentu jika hal itu dilanggar. Ada dua tipe constrain yang 

disebut oleh Durkheim yaitu represif dan restitutif (Wirawan, 2013). 

Pada penelitian terkait kearifan lokal di Desa Tieng, yang membentuk tata kelola kehidupan yang 

ideal dari masyarakat adalah adanya kesadaran kolektif. Adapun kesadaran kolektif yang berpengaruh 

lebih kepada bagian exterior dimana kesadaran yang berada di luar individu mengalami proses 

internalisasi terkait baik-buruknya melakukan sesuatu. Baik buruk ini berhubungan dengan tradisi 

menanam kentang di lahan yang rawan longsor. Pilihan tanaman kentang sebagai tanaman yang khas 

di Desa Tieng justru menimbulkan permasalahan baru yaitu kerawanan tinggi terhadap longsor 

(menimbulkan keburukan). Hal ini kemudian membuat masyarakat perlu melakukan beberapa 

tindakan pencegahan agar dapat mengurangi kerawanan tersebut dengan sejumlah mitigasi bencana 

yang menjadi kearifan lokal tersendiri. Kearifan lokal yang dibangun memberikan dampak yang 

cukup signifikan bagi kehidupan masyarakat. Internalisasi terkait dampak menanam kentang 

menjadikan masyarakat lebih tanggap darurat atau siap siaga menghadapi bencana longsor. 

Sedangkan pada faktor constrain, daya paksa yang dimaksud berupa munculnya sanksi tidak terjadi 

secara signifikan di Desa Tieng meskipun sanksi tersebut tetap terjadi. Sanksi yang dimaksud apabila 

secara kolektif masyarakat tidak melaksanakan kearifan lokal adalah terjadinya bencana longsor di 

wilayahnya (sanksi dari alam yang secara represif, memaksa masyarakat untuk melakukan tindakan 

sekaligus mengurangi dampaknya). Untuk itu, secara sadar masyarakat justru tidak ingin sanksi ini 

terjadi sehingga kearifan lokal dalam mitigasi bencana tersebut tetap dilaksanakan hingga sekarang.  

4. Kesimpulan 

Kesadaran kolektif pada masyarakat Desa Tieng cukup kuat terkait bencana longsor. Kesadaran 

kolektif ini menjadi salah satu yang mendorong terjaganya kearifan lokal dalam mitigasi bencana 

longsor.Beberapa kearifan lokal yang ada di masyarakat Desa Tieng adalah mereka rutin mengadakan 

kerja bakti sebulan sekali dengan membersihkan sungai dan melakukan rebosisasi, masyarakat akan 

menuju ketempat yang lebih aman khususnya ketika terjadi hujan deas dengan intensitas tinggi selama 

2 jam dengan membawa surat berharga, masyarakat mengadaan sosialisasi tentang bencana tanah 

longsor dan bajir, masyarakat juga  memiliki pemahaman bahwa mereka harus bersifat arif kepada 

alam karena jika mereka baik kepada alam maka alam aan baik kepada mereka.Dengan menjaga 

kearifan lokal ini, masyarakat telah bersama mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan sanksi 

alam yang memang cukup sulit untuk diprediksi. Kearifan lokal ini tidak hanya menjaga tradisi atau 

adat-istiadat yang secara turun-temurun dilakukan namun juga memberikan sejumlah tata kelola hidup 

yang baik, yang selaras dengan alam. 
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Abstrak: Indonesia sebagai negara dengan tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai ancaman 

bencana tentunya membutuhkan pengelolaan bencana yang komprehensif. Dalam hal ini 

pengarusutamaan bencana bukan hanya menjadi tanggungjawab Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB), akan tetapi seluruh lembaga/kementerian di republik ini memiliki andil dan 

tanggungjawab dalam pengurangan risiko bencana tersebut. Pertimbangan teknis pertanahan 

sebagai domain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN merupakan salah satu sistem 

pengendalian pertanahan. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana proses pemberian izin lokasi 

pertanahan diterapkan pada wilayah rawan bencana. Metode yang dilakukan dengan analisis 

spasial serta mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasilnya adalah ketika pertimbangan 

teknis pertanahan ini dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan maka izin lokasi/izin 

perubahan penggunaan tanah yang diberikan kepada pengusaha sudah sesuai dengan kemampuan, 

kesesuaian dan arahan penggunaan tanah dengan memperhatikan aspek bencana. Prosedur ini 

tentunya dapat menjadi kontrol perubahan penggunaan tanah yang terjadi di Indonesia, sehingga 

dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi risiko bencana.   

Kata kunci: Mitigasi Bencana, Penggunaan Tanah, Pengurangan Risiko Bencana, Pertimbangan 

Teknis Pertanahan.  

Abstract: Indonesia as a country with high levels of vulnerability to various disaster threats will 

require comprehensive disaster management. In this case the mainstreaming of disaster is not 

only the responsibility of the National Disaster Management Agency (BNPB), but all 

agencies/ministries in this republic have a share and responsibility in disaster risk reduction.The 

technical considerations of land as the domain of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial 

Planning/BPN is one of the land control system. This paper describes how the process of granting 

land location permits is applied to disaster prone areas. The methods performed with spatial 

analysis and referring to legislation. The result is that when the land technical considerations are 

carried out in accordance with the procedures and regulations, the location permit / permit of 

land use change granted to the entrepreneur is in accordance with the capability, suitability and 

direction of land use with respect to the disaster aspect. This procedure can certainly be a control 

of land use change that occurs in Indonesia, so it can support government efforts in reducing 

disaster risk. 

Keywords: Disaster Mitigation, Land Use, Disaster Risk Reduction, Land Technical 

Consideration. 
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1. Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara multibencana dimana kondisi hidrometeorologis dan geologisnya sangat 

rawan, memiliki ancaman tinggi apabila terjadi bencana. Dari tahun ke tahun jumlah kejadian bencana 

yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia semakin meningkat serta membawa dampak kerugian 

yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Kondisi ini ditunjukkan dari data BNPB terkait 

kejadian bencana pada tahun 2017 yang tersaji pada tabel 1. 

 Tabel 1. Data Kejadian Bencana Tahun 2017 

No Jenis Bencana Jumlah Kejadian Bencana 

1 Banjir 787 

2 Puting Beliung 716 

3 Tanah Longsor 614 

4 Kebakaran hutan dan Lahan 96 

5 Kekeringan 76 

6 Gempabumi 19 

7 Gelombang pasang dan abrasi 20 

8 Letusan Gunung api 11 

Jumlah Kejadian Bencana 2339 

   Sumber: BNPB.go.id (2017) 

 

Adapun dampak dari bencana sejumlah 2339 kejadian di tahun 2017 disajikan pada tabel 2 dan 

gambar 1 berikut.  

Tabel 2. Dampak Kejadian Bencana Tahun 2017 

No Kerusakan  Jumlah  Korban Jumlah 

1 Rumah rusak berat 10.457 Meninggal 377 

2 Rumah rusak sedang 10.470 Luka-luka 1.005 

3 Rumah rusak ringan 26.515 Mengungsi/menderita 3.494.319 

4 Rumah terendam banjir 365.194   

5 Fasilitas umum  2.083   

6 Fasilitas pendidikan  1.272   

7 Fasilitas peribadatan  698   

   8 Fasilitas kesehatan 113   

Sumber: BNPB.go.id (2017) 
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Gambar 1. Bencana dan Dampak Bencana Tahun 2017 

(Sumber: Bnpb.go.id, 2017) 

Data BNPB menunjukkan bahwa selama 3 tahun terakhir bencana yang paling banyak 

menimbulkan korban jiwa adalah bencana longsor. Longsor merupakan bencana yang banyak 

menimbulkan korban jiwa. Hal ini dikarenakan kejadian longsor sangat cepat dengan dampak sangat 

mematikan, sementara masyarakat tidak memperhatikan tanda-tanda sebelum longsor serta 

masyarakat tidak sempat menyelamatkan diri dikarenakan mereka tinggal di daerah rawan longsor. 

Banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana serta pengelolaan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah yang tidak sesuai tentunya akan berpengaruh terhadap tingkat risiko apabila terjadi 

bencana.  

Upaya pengurangan risiko bencana telah banyak dilakukan pemerintah diantaranya adalah 

penyusunan peta rawan bencana, pembangunan early warning system, peningkatan kapasitas 

masyarakat, pembentukan desa tangguh, peningkatan partisipasi masyarakat, penyusunan rencana tata 

ruang wilayah dan banyak kegiatan lainnya. Beberapa kegiatan tersebut telah dijalankan, akan tetapi 

implementasi terkait bagaimana rencana tata ruang wilayah dan bagaimana pengendalian perubahan 

penggunaan tanah sekiranya perlu mendapat perhatian serius, sehingga perubahan penggunaan tanah 

yang terjadi tidak mengurangi daya dukung lingkungan serta pembangunan yang dilaksanakan 

pemerintah sejalan dengan rencana tata ruang wilayah. Tulisan ini mendeskripsikan bagaimana proses 

pertimbangan teknis pertanahan dan pengendalian pertanahan dilakukan sehingga dapat memberikan 

dukungan terhadap pengurangan risiko bencana.   

2. Perubahan Penggunaan Lahan 

Pertumbuhan penduduk, kebutuhan akan pemukiman, pembangunan untuk kepentingan umum 

maupun pembangunan industri besar, bisnis penanaman modal, serta ekspansi perkebunan yang 

terjadi di Indonesia memicu terhadap terjadinya perubahan penggunaan tanah skala besar. Tekanan 

pembangunan dan aktivitas ekonomi tersebut tidak hanya berdampak terhadap perubahan penggunaan 

tanah akan tetapi juga berdampak terhadap sempitnya ketersediaan lahan pertanian sebagai penghasil 

kebutuhan pangan di Indonesia (Fitriani, 2015).  Perubahan penggunaan tanah dan perubahan 
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terhadap tutupan lahan sangat berpengaruh terhadap fungsi lingkungan yang pada akhirnya 

lingkungan yang sudah terpengaruh tersebut akan membawa dampak bagi masyarakat (Johansen, 

2017). Perubahan penggunaan tanah yang terjadi seringkali tidak dilandasi dengan aspek-aspek 

keberlanjutan, kesesuaian tanah, kemampuan tanah dan seringkali melanggar Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW). Perubahan penggunaan tanah secara massif ini berdampak terhadap menurunnya 

daya dukung lingkungan dan lebih lanjut dapat memicu terjadinya bencana.   

Pengaturan terhadap penggunaan tanah serta arahan penggunaaan tanah sejatinya telah dituangkan 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan juga Zonasi1. 

Akan tetapi implementasi yang terjadi di lapangan mengalami kendala dan seringkali tidak tepat. 

Sementara kita ketahui bahwa nilai ekonomi dari konversi penggunaan tanah yang tidak sesuai bisa 

jadi nilainya lebih rendah apabila dibandingkan dengan dampak yang akan terjadi bagi masyarakat. 

Penggunaan dan pemanfaatan tanah skala besar dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan 

tersebut nilai ekonomis/keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang tertentu atau bahkan pihak 

asing bukan masyarakat secara luas. Akibat konversi penggunaan tanah di Indonesia yang tidak sesuai 

ini, seringkali memicu bencana hidrometeorologis diantaranya longsor, banjir, kekeringan, kebakaran 

hutan, erosi, dan bencana lainnya. Sebagaimana disajikan data BNPB jumlah kerugian yang terjadi 

dari beberapa bencana di tahun 2017 akibat bencana hidrometeorologis antara lain adalah banjir dan 

tanah longsor, pengaruh Siklon Tropis Cempaka sekitar Rp 1,13 trilyun, banjir Belitung Rp 338 

milyar, banjir dan longsor di Lima Puluh Koto Rp 253 milyar, longsor Cianjur Rp 68 milyar (BNPB, 

2017). Kondisi ini tentu saja dapat menurunkan perekonomian bangsa dimana alokasi dana untuk 

pembangunan banyak yang harus dialihkan untuk dana rehabilitasi dan rekonstruksi, dampak bencana 

tersebut juga dirasakan betul terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat terdampak serta 

terhentinya aktivitas masyarakat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi terselesaikan.  

Membahas pengendalian terhadap konversi tanah memang tidaklah mudah, di satu sisi ketika 

pemerintah menyerukan agar masyarakat tidak melakukan konversi tanah sebagai contoh dari 

kawasan pertanian menjadi non pertanian atau kawasan tangkapan air menjadi kawasan pemukiman, 

satu hal yang sulit adalah masyarakat memegang hak kepemilikan atas tanah serta terbatasnya tanah 

yang sesuai untuk peruntukannya. Karena kepemilikan Hak Atas Tanah tersebut cukup kuat seringkali 

pemerintah mengalami kesulitan untuk masuk dan mengendalikan konversi penggunaan tanah. Begitu 

pula pengendalian perubahan penggunaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum 

seringkali harus mengorbankan daerah resapan air dikarenakan terbatasnya ketersediaan tanah.  

3. Penatagunaan Tanah 

Penatagunaan tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004  

merupakan  pola pengelolaan tata guna tanah meliputi penguasaan dan pemanfaatan tanah, berwujud 

konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan 

tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (PP No. 16 Tahun 2004 

Ps.1 angka1). Sementara pola penatagunaan tanah merupakan penatagunaan yang dikembangkan 

untuk pemanfaatan ruang sebagai kegiatan di bidang pertanahan mencakup Kawasan Lindung dan 

Kawasan Budidaya diselenggarakan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ 

Kota serta dengan jangka waktu sesuai yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/ Kota (PP No. 16 

Tahun 2004 Ps.4). 

                                                           
 

1Pengaturan terhadap arahan serta penggunaan tanah ini sudah dituangkan dalam berbagai kebijakan 

akan tetapi dalam tata laksananya perlu adanya instrumen serta tindak lanjut yang jelas (Buchsbaum, 

1993).  
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Penatagunaan tanah ini bertujuan agar kegiatan pembangunan bersinergi dan saling mendukung 

antara satu dengan yang lainnya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan sehingga kegiatan 

yang dilakukan mampu mencapai manfaat yang optimal. Di dalam PP Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah juga dijelaskan bahwa tujuan penatagunaan tanah diantaranya untuk mengatur 

penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai kebutuhan kegiatan pembangunan 

sesuai dengan RTRW; mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai 

dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; mewujudkan tertib pertanahan 

meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta 

pengendalian pemanfaatan tanah; menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 

memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah sesuai dengan 

RTRW yang telah ditetapkan. Penatagunaan tanah yang tepat juga bermanfaat untuk keberlanjutan 

lingkungan sehingga penggunaan tanah dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, 

lingkungan yang berkelanjutan dan mendukung pengurangan risiko bencana.   

Kewenangan terkait penatagunaan tanah sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 

34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan disebutkkan bahwa pemerintah 

kabupaten/kota memiliki kewenangan di bidang pertanahan, antara lain perencanaan penggunaan 

tanah wilayah kabupaten/kota. Dalam pengertian ini pun dimungkinkan adanya perubahan 

penggunaan tanah (Pasal 2 ayat (2)).  Dalam konteks ini maka kewenangan untuk merubah 

penggunaan tanah dan perencanaan penggunaan tanah menjadi kewenangan pemerintah 

kabupaten/kota dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Dalam tataran 

teknis untuk perubahan penggunaan tanah, penerbitan izin lokasi untuk perusahaan dan izin lokasi 

untuk kepentingan pembangunan harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan teknis pertanahan 

dalam hal ini menjadi kewenangan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota atau kewenangan Kantor 

Wilayah BPN Provinsi tergantung dari luasan tanah yang diberikan izin dan letak administrasi obyek 

tanah (apakah lintas kabupaten/lintas provinsi atau tidak).  

 

4. Pertimbangan Teknis Pertanahan  

Pertimbangan teknis pertanahan menjadi salah satu kunci dalam pengendalian pertanahan. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan 

Penggunaan Tanah, pertimbangan teknis pertanahan meliputi 3 hal yaitu:  

a. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi  

Pertimbangan teknis ini memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, 

sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah 

yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak 

dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.  

b. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Penetapan Lokasi 

Merupakan pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, 

sebagai dasar pemberian keputusan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah.  

c. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah  

Untuk menerbitkan izin perubahan penggunaan tanah harus diberikan pertimbangan teknis dengan 

mengacu pada syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, hal ini dilakukan agar terjadi 

kesesuaian antara penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.  
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Dari penjelasan sebagaimana tersebut di atas maka pertimbangan teknis pertanahan merupakan 

syarat wajib bagi suatu permohonan penerbitan izin lokasi, penerbitan penetapan lokasi dan 

perubahan penggunaan tanah. Untuk menyusun dan menentukan pertimbangan teknis pertanahan ini 

didasari dari beberapa peta dan data. Untuk menyusun pertimbangan teknis pertanahan juga dilakukan 

survei lapang dengan memperhatikan data-data sebagai berikut:  

a) Penggunaan tanah;  

b) Penggunaan tanah sekitar;  

c) Karakteristik fisik wilayah, antara lain lereng dan ketinggian, drainase;  

d) Ketersediaan tanah yang mengacu pada Neraca Penatagunaan Tanah;  

e) Status tanah atau gambaran umum penguasaan tanah yang dimohon dan lokasi di sekitarnya;  

f) Fasilitas/infrastruktur di lokasi yang dimohon;  

g) Peta kerja/dasar, minimal berisi batas administrasi, jalan, sungai dan toponimi;  

h) Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana pembangunan lainnya;  

i) Peta Kawasan Hutan, apabila lokasi yang dimohon diindikasikan berada dalam atau berbatasan 

dengan Kawasan Hutan; dan  

j) Data sosial-ekonomi, antara lain demografi yang minimal berisi jumlah penduduk yang terpengaruh 

dengan kegiatan yang dimohon dan mata pencaharian penduduk dalam lokasi yang dimohon.  

Dengan syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah sangat hati-hati untuk 

mengeluarkan izin lokasi, penetapan lokasi ataupun izin perubahan penggunaan tanah. Tidak hanya 

aspek fisik yaitu bagaimana keberlanjutan lingkungan dijaga diantaranya aspek perlindungan kawasan 

hutan, kawasan yang memiliki kelerengan dan ketinggian juga disesuaikan penggunaan tanahnya, 

bagaimana ketersediaan dan neraca penggunaan tanah, serta aspek fisik lainnya, di dalam memberikan 

pertimbangan teknis juga memperhatikan aspek sosial ekonomi. Pada gambar 2 disajikan proses 

pengajuan pertimbangan teknis pertanahan.  
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Gambar 2. Bagan Alur Pertimbangan Teknis Pertanahan 

 

Pada gambar 2, proses penyusunan pertimbangan teknis pertanahan setelah dilakukan peninjauan 

lokasi juga dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan dengan tujuan agar tercipta lingkungan 

yang berkelanjutan dalam hal ini izin yang nantinya akan diberikan serta kegiatan yang dilakukan 

untuk penggunaan dan pemanfaatan tanahnya tidak memicu terjadinya bencana (banjir, longsor, erosi, 

kekeringan, dsb).  

 

5. Pertimbangan Teknis Untuk Pengurangan Risiko Bencana 

Pertimbangan teknis pertanahan menjadi salah satu kunci pengendalian pertanahan dan pengendalian 

terhadap perubahan penggunaan tanah. Bahwa kebijakan dan pengaturan terkait penggunan tanah 

menjadi sesuatu yang penting untuk menjaga dan mengoptimalkan manfaat tanah dengan tetap 

menjaga kelestarian alam (Turner, 2014). Dalam melaksanakan penyusunan pertimbangan teknis 

pertanahan, Kantor Pertanahan selalu mengacu pada RTRW, Peta Kawasan Hutan, dan mengacu pada 

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB), serta peta/data pendukung lainnya. Peta 

Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru ini dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali untuk 

disesuaikan dengan hasil survei terhadap kawasan gambut dan tata kelola hutam alam primer 

sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011. Penyusunan PIPPIB ini 

menjadi pengendali untuk melindungi kawasan gambut dan hutan alam. Dalam penyusunannya 
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beberapa kementerian yang terlibat diantaranya adalah Kementerian Kehutanan dan Lingkungan 

Hidup, Kementerian Agraria dan tata Ruang/BPN, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam 

Negeri, dan Badan Informasi Geospasial (BIG).  

Beberapa pertimbangan teknis yang telah dilaksanakan Kantor Pertanahan sebagai contoh di 

Kalimantan dan Sumatera yang terdapat kawasan gambut, dengan adanya pertimbangan teknis 

tersebut izin lokasi dapat ditertibkan, dalam artian ketika lokasi yang diajukan tidak sesuai 

penggunaanya dalam RTRW, berada dalam kawasan hutan, dan berada dalam PIPPIB maka secara 

tegas areal tersebut tidak akan diberikan pertimbangan teknis pertanahan untuk pemberian izin lokasi. 

Lokasi yang diajukan apabila sebagain masuk dalam ketentuan maka secara tegas langsung 

dikeluarkan dari peta. Jajaran pegawai Kantor Pertanahan tidak berani mengambil risiko dikarenakan 

ketika tidak sesuai dengan peta kawasan hutan, PIPPIB maupun RTRW maka konsekuensinya adalah 

berhadapan dengan hukum. Skema Pertimbangan teknis pertanahan sebagai pengurangan risiko 

bencana diuraikan pada gambar 3.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Pertimbangan Teknis Pertanahan Sebagai Pengurangan Risiko Bencana 

Kepatuhan terhadap perlindungan kawasan gambut, kawasan hutan alam primer serta kesesuaian 

terhadap neraca penatagunaan tanah yang mempertimbangkan ketersediaan tanah serta kesesuain 

terhadap RTRW menjadikan pemberian pertimbangan teknis pertanahan untuk penerbitan Izin lokasi 

tidak semudah seperti dahulu. Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2015 

tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan 

Lahan Gambut petugas serta pejabat di Kantor Pertanahan semakin hati-hati dan bertanggungjawab 

dalam melaksanakan tugas di lapangan.  Hal ini tentunya membawa manfaat terhadap keberlanjutan 

lingkungan.  Dengan terjaganya kawasan hutan serta lahan gambut maka keseimbangan lingkungan 

akan lebih terjaga. Lahan gambut sebagai penjaga kestabilan air dengan sifatnya seperti spons dimana 

saat musim hujan, air akan tersimpan pada lahan gambut, begitupun ketika musim kering maka 
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gambut akan mengeluarkan simpanan airnya.  Kemampuan gambut untuk menjaga kestabilan air ini 

tentunya dapat menjadi pengendali terhadap ancaman bencana banjir, bencana kekeringan maupun 

bencana kebakaran hutan. Ketika gambut tetap terjaga dalam kondisi basah maka kebutuhan air dan 

ancaman kekeringan dapat dikurangi pada suatu kawasan (Utami, 2017).  

Perlindungan lahan gambut yang diacu dalam menyusun pertimbangan teknis pertanahan yaitu 

hanya lahan gambut dengan kedalaman kurang dari 3 meter yang dapat dijadikan lahan perkebunan, 

sehingga jika ditemui kedalaman gambut lebih dari 3 meter maka tidak boleh digunakan untuk lahan 

perkebunan. Pertimbangan berupa analisa kesesuaian tanah, analisa neraca penatagunaan tanah dan 

ketersediaan tanah dalam menentukan apakah lokasi yang diajukan memenuhi syarat atau tidak 

menjadi dasar yang kuat dalam memberikan pertimbangan teknis pertanahan.  Kondisi ini menjadikan 

keberlanjutan lingkungan dan memberikan daya dukung positif terhadap kehidupan masyarakat serta 

mengurangi risiko apabila terjadi bencana. Peta dan Pengaturan penggunaan tanah pada kawasan 

rawan bencana juga menjadi dasar dalam penentuan pertimbangan teknis pertanahan, hal ini tentunya 

memberikan manfaat bagi pengurangan dampak apabila terjadi bencana sehingga tingkat risiko dapat 

dikurangi.   

 

6. Kesimpulan 

a. Pertimbangan teknis pertanahan menjadi pengendali terhadap perubahan penggunan tanah serta 

keberlanjutan lingkungan; 

b. Penyusunan pertimbangan teknis pertanahan memperhatikan aspek RTRW, Perlindungan 

kawasan hutan, keberlanjutan hutan alam primer dan kawasan gambut; 

c. Analisis yang dilakukan untuk memberikan pertimbangan teknis diantaranya adalah analisis 

subyek, analisis obyek dan analisis lingkungan; 

d. Analisis terhadap obyek dan analisis terhadap lingkungan dimaksudkan agar pertimbangan 

teknis yang nantinya dijadikan sebagai dasar dalam penerbitan izin lokasi tidak mengganggu 

kestabilan lingkungan dan diharapkan dapat mengurangi dampak risiko bencana.   
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana 

gempa bumi dan faktor yang menghambat masyarakat dalam melakukan kesiapsiagaan bencana di 

Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo, metode yang menggunakan dalam penelitian ini adalah 

tehnik analisis persentase. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kesiapsiagaan bencana yang 

dilakukan oleh pemerintah dengan dua parameter yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non 

struktural ini menunjukan bahwa hasil persentase  dari responden yaitu mencapai 92,62% dan 

tergolong dalam kategori sangat siap apabila terjadinya bencana, serta kesiapsiagaan masyarakat 

dengan menggunakan lima parameter yaitui pengetahuan bencana, kesepakatan formal dan 

informal, perlindungan keselamatan hidup, sumberdaya pendukung, serta manajemen arah dan 

koordinasi dari operasi keadaan darurat yaitu menunjukan bahwa hasil persentase jawaban 

responden dari masyarakat yaitu telah mencapai 64,52% dan tergolong dalam kategori “siap” 

apabila terjadinya bencana. sedangkan dilihat faktor menghambat masyarakat untuk melakukan 

kesiapsiagaan bencana gempa bumi yaitu  kurangnya perhatian masyarakat untuk mengikuti 

kegiatan sosialisasi, minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemasangan alat sistem 

peringatan dini dan Belum pernah diadakannya simulasi bencana gempa bumi yang dapat 

menunjang tingkat mitigasi bencana. 
 

Kata Kunci: Bencana, Gempa dan  Bumi,Kesiapsiagaan. 

 
Abstract. This study aims to study the community preparedness for earthquake disaster and the 

factors that prevent the community from doing disaster preparedness in Bobanehena Village, 

Jailolo district using percentage analysis technique. The results of this study indicate that, 

disaster mitigation carried out by the government with two parameters of structural mitigation 

and non-structural mitigation shows that the percentage of respondents reach 92.62% and belong 

to the category is ready in case of disaster, and the preparedness of society by using five 

parameters of disaster knowledge, formal and informal agreement, life safety protection, 

supporting resources, and management of direction and coordination of emergency operation that 

shows that the result of respondent percentage from community that has reached 64,52% and 

belong to category "ready" in case of earthquake disaster. while the observation of factors 

hindering the community to prepare the earthquake preparedness is the lack of public attention to 

follow the socialization activities, the lack of public knowledge about the installation of early 

warning system tools and the unprecedented simulation of earthquake disaster that can support 

the disaster mitigation level. 

 
Key Word : Disaster, Earthquake and Earth, Mitigation. 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang dilewati  The  Pacific  Ring  of  Fire (Jalur  Gunungapi 

Pasifik),  yang  merupakan  rangkaian  gunungapi aktif  di  dunia. Indonesia  memiliki  129 gunungapi 
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dan  80  gunungapi  dinyatakan  sangat aktif (Kusumosubroto, 2010). Sekian diantarannya ialah 

berada di Provinsi Maluku Utara, dimana Provinsi Maluku Utara terdapat  Empat  Gunung Api di 

Maluku Utara, yakni Gamalama di Ternate, Gamkonora dan Ibu di Halmahera Barat, serta Gunung 

Dukono di Halmahera Utara berstatus waspada. Bahkan aktivitas Gamalama dan Dukono terpantau 

terus mengalami peningkatan, Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang 

terletakm pada 3 pertemuan lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Euro Asia dibagian utara, 

lempeng IndoAustralia dibagian selatan, dan lempeng Samudra pasifik, dibagian timur daerah ini 

memiliki potensi becana yang sangat tinggi seperti letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, gempa, 

dan tanah longsor, khusunya pada beberapa bagian wilayah yang berada pada jalur lempeng tektonik 

atau patahan lempeng (tectonic) Eurasian (Asia, Pacifik dan Australia) dan garis circumstance, 

“Pacific-rims; ring of fire” yaitu potensi bencana gunung berapi (volcanic) yang membentang luas di 

sepanjang Asia, Pasifik dan Amerika yang melewati wilayah Indonesia, Benson dan Charlote, (2007). 

Di Indonesia, bencana gempa bumi dan tsunami di Aceh 26 Desember 2004 telah menyebabkan 

kehancuran yang luar biasa di daerah pesisir Aceh dari segi infrastruktur dan korban manusia 

mencapai 237.448 jiwa dan gempa tektonik terjadi di yogyakarta pada tanggal 1 Juni 2006, data yang 

dilansir Departemen Sosial RI, tercatat korban tewas akibat gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya 

mencapai 6.234 jiwa. Bencana yang terjadi merupakan salah satu bencana yang terbesar di abad ini. 

Karena kehancuran yang demikian besar maka besar juga hendaknya pelajaran yang bisa diambil 

untuk dapat dijadikan acuan untuk menata dan membangun kawasan pesisir khususnya untuk 

pelajaran kawasan rawan bencana, Hilman Syarif Dan Mastura, (2015). 

Bencana yang terjadi membawa sebuah konsekuensi untuk mempengaruhi manusia dan  atau 

lingkungannya. Kerentanan terhadap bencana dapat disebabkan oleh kurangnya manajemen bencana 

yang tepat, dampak lingkungan, atau manusia sendiri. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada 

kapasitas ketahanan komunitas terhadap bencana, Lipi-Unesco/ISDR, (2006). Parameter yang 

digunakan untuk mengukur kesiapsiagaan di daerah penelitian ada lima yaitu (1) pengetahuan 

bencana, (2) kesepakatan formal dan informal, (3) sumberdaya pendukung, (4) manajemen arah dan 

koordinasi dari operasi keadaan darurat, (5) perlindungan keselamatan hidup. Lima parameter yang 

dipakai tersebut diambil dari komponen kesiapsiagaan menurut Nugroho, C, (2007). Hanya diambil 

lima karena fokus penelitian adalah kesiapsiagaan sebelum terjadinya bencana. 

Kesiapsiagaan menghadapi bencana didefinisikan sebagai tindakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keselamatan hidup saat terjadi bencana, seperti tindakan proteksi selama gempa bumi, 

tumpahan material berbahaya, atau serangan teroris. Kesiapsiagaan juga mencakup tindakan yang 

dirancang untuk meningkatkan kemampuan untuk melakukan tindakan darurat untuk melindungi 

property dari kerusakan dan kekacauan akibat bencana, serta kemampuan untuk terlibat dalam 

kegiatan restorasi dan pemulihan awal pasca bencana, Lipi Unesco, (2006). 

  Berdasarkan hasil survei di Desa Bobanehena Kecamatn Jailolo pada (03/11/2017)  Salah seorang 

warga Desa Bobanehena Jailolo, Rustam Ajim ketika peneliti mewancarai, mengatakan sejumlah 

kerabat dan tetangganya terpaksa menyelamatkan diri ke tempat yang aman dari goncangan gempa 

bumi yang terjadi dalam beberapa kali. Sehingga, mereka bersama keluarganya mencari tempat yang 

aman, karena gempa yang berlangsung beberapa kali itu membuat keluarganya panik. 

Gempa bumi di Kabupaten Halmahera Barat khususnya Kecamatan jailolo, Maluku Utara pada bulan 

oktober 2017 pada waktu itu terus menunjukkan peningkatan. bahkan sejak Rabu (27/9/2017) hingga 

Jumat (29/9/2017) pukul 02.00 WIT, tercatat sudah 766 kali gempa bumi yang berpusat di Kecamatan 

Jailolo, Halmahera Barat dan sekitarnya. Data dari BMKG, dari 766 gempa bumi, 41 kali di antaranya 

dirasakan masyarakat antara lain di Kota Ternate, Tidore, dan Sofifi. gempa tersebut dengan 

magnitudo 4,9 Skala Richter (SR) dengan pusat gempa di lokasi 0.96 LU, 127.55 BT (15 kilometer 

Tenggara Jailolo-Maluku Utara di kedalaman 10 kilometer dan dirasakan hingga di Ternate, gempa 

bumi yang terjadi di Halmahera Barat disebabkan adanya deformasi batuan di bawah permukaan pada 

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/11/11/206819571/menteri-jonan-minta-modernisasi-alat-pemantau-gunung-api
http://indeks.kompas.com/tag/gempa-bumi
http://indeks.kompas.com/tag/gempa-bumi
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wilayah daratan Halmahera Barat, menurut Kepala Stasiun Geofisika Ternate Kustoro Hariyatmoko, 

(2017), yang di hubungi kompas. (29/9/2017). Mengacu padai uraian di atas maka peneliti 

berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul Kesiapsiagaan Masyarakat Terhadap Bencana 

Gempa Bumi di Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo. 

 

2.   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan  penelitian  kuantitatif  dengan  metode  deskriptifan  kuantitatif. cara  

memperoleh data penelitian ini menggunakan observasi, kuisioner dan dokumentasi.  atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana  adanya  tanpa  bermaksud membuat  

kesimpulan  yang  berlaku  untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2004). 

Populasi dalam penelitian ini yaitu meliputi seluruh kepala keluarga yang bertempat tinggal di 

Desa Bobanehena yaitu sebanyak 5533 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1262 

KK. Sedangkan sampel dalam penelitian ini akan digunakan teknik purposive sampling yaitu peneliti 

telah menentukan tempat atau informan yang dituju, sehingga informan haruslah seseorang yang 

mengetahui dan paham tentang materi yang dibutuhkan dalam penelitian. Yang dijadikan anggota 

sampel dalam penelitian ini adalah 20 responden dari pegawai Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kabupaten Halbar, 10 responden pegawai kantor Desa serta sebanyak 70 KK yang 

bertempat tinggal di Desa Bobanehena 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik 

analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengelola, menyajikan, dan menjabarkan hasil 

penelitian sebagaimana adanya.  

Analisis Indeks 

Analisis  indeks  digunakan dalam  penelitian  ini  untuk  mengetahui tingkat  kesiapsiagaan  

masyarakat dalam menghadapi  bencana  gempa,  Angka indeks  dalam  penelitian  ini  meliputi 

indeks  setiap  parameter  yaitu (1) pengetahuan bencana, (2) kesepakatan formal dan informal, (3) 

sumberdaya pendukung, (4) manajemen arah dan koordinasi dari operasi keadaan darurat, (5) 

perlindungan keselamatan hidup pada setiap angket. Untuk  menentukan  tingkat kesiapsiagaan 

masyarakat digunakan rumus sebagai berikut: 

Indeks =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑙𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟
 x 100 

Yang kemudian menurut LIPI-  UNESCO/ISDR  2006 kesiapsiagaan  dapat  diklasifikasikan 

menjadi lima kelas, sebagai berikut: 

 

Tabel 1. Indeks kesiapsiagaan masyarakat 

No  Nilai Indeks Kategori  

1 80-100 Sangat Siap  

2 65-79 Siap  

3 55-64 Hampir siap 

4 40-54 Kurang siap 

5 0-39 Belum siap 

 

3.Hasil Dan Pembahasan 

3.1. Tingkat Mitigasi Bencana Gempa Bumi oleh Pemerintah Kabupaten Halbar 

Tingkat mitigasi bencana oleh pemerintah daerah dalam penelitian ini ialah dikaji berdasarkan tingkat 

mitigasi secara struktural dan mitigasi non struktural. Untuk memperoleh data tersebut peneliti 

mengambil jumlah responden sebanyak  10 responden dari pegawai kantor kelurahan dan 20 

responden dari kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Halmahera Barat,Adapun tingkat 

mitigasi tersebut adalah seperti pada tabel 3.1 di bawah ini: 
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Tabel 2. Hasil analisis jawaban responden untuk BPBD Daerah Kab. Halmahera   Barat dan 

Pemerintah Desa Bobanehena. 

No 

Soal 

Jawaban  

f 

 

n 

Presentase 

% A B 

1 28 2 28 30 93,33 

2 27 3 27 30 90 

3 28 2 28 30 93,33 

4 28 2 28 30 93,33 

5 26 4 26 30 86,66 

6 27 3 27 30 90 

7 14 16 26 30 46,66 

8 28 2 28 30 93,33 

9 30 0 30 30 100 

10 26 4 26 30 86,66 

11 28 2 28 30 93,33 

12 29 1 29 30 96,66 

13 29 1 29 30 96,66 

14 29 1 29 30 96,66 

Jumlah 389  92,62 

Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Berdasarkan pada tabel 2 maka tingkat mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah baik 

dari pegawai Badan Penanggulangan Bencana maupun dari pegawai  kantor Desa Bobanehena ialah 

sebagai berikut: 

 

a. Mitigasi bencana struktural 

Mitigasi struktural dalam penelitian ini ialah ditunjukan dengan bagaiamana pembuatan 

infrakstruktur sebagai upaya meminimalisasi dampak yang akan ditimbulkan oleh bencana gempa 

bumi. Bencana gempa bumi sangat berbahaya bagi para masyarakat yang bertempat tinggal di daerah 

kawasan rawan bencana untuk itu perlu kiranya untuk pemerintah serta bagian-bagian yang terkait 

untuk melaksanakan upaya-upaya yang dapat mengurangi dampak tersebut. Tingkat mitigasi bencana 

yang dilakukan oleh pemerintahan terkait yaitu telah mencapai 92,5% dan tergolong dalam kategori 

sangat siap apabila terjadinya bencana. Dalam hal ini, peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan 

upaya mitigasi struktural yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Barat, 

melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diantaranya: 

❖ Penyusunan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) 

Penyusunan peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) adalah salah satu upaya untuk 

meminimalisasi adanya korban pada saat bencana gempa bumi.  Melalui peta tersebut dapat 

memberikan informasi penting kepada masyarakat akan daerah-daerah yang tergolong dan masuk 

pada kawasan rawan akan bencana gempa bumi terutama di Desa Bobanehena. Berdasarkan pada 

tabel diatas bahwa tingkat mitigasi struktural yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mencapai 

100% dalam pelaksanaannya. 

❖ Pemasangan Sistem peringatan Dini (Early Warning System) 

Pemasangan alat Sistem Peringatan Dini (early warning system) harus terpasang disemua zona 

yang diindikasikan memiliki kerentanan terhadap bencana alam. Melalui alat ini, masyarakat yang 

bertempat tinggal disekitar lokasi rawan akan bencana akan mendapat peringatan ketika terjadi gempa 

bumi. Namun saat ini, pemasangan EWS di beberapa lokasi rawan gempa bumi  terbatas pada 
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beberapa lokasi saja. Dalam hal ini meskipun alat Sistem Peringatan Dini telah dipasang oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Daerah Kab. Halmahera Barat yaitu sirine yang dengan 

suaranya dapat didengar meskipun dengan jarak jauh, tapi nyatanya masih terdapat pula korban jiwa 

pada Desa Bobanehena. 

b. Mitigasi bencana non struktural 

Mitigasi non struktural lebih menekankan kepada peningkatan kapasitas masyarakat dalam 

menghadapi bencana gempa bumi terutama di Desa Bobanehena. Tingkat mitigasi non struktural yang 

dilakukan oleh pemerintahan terkait yaitu telah mencapai 92,66% dan termaksud dalam kategori 

sangat siap apabila terjadinya bencana gempa bumi. Adapun tingkat mitigasi non struktural dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

❖ Pemberian Informasi 

Pemberian informasi yang sudah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Kabupaten Halbar adalah dengan melakukan pemasangan peta Kawasan Rawan Bencana 

(KRB) serta pemasangan tanda daerah rawan bencana gempa bumi. Hal ini, dimaksudkan agar setiap 

masyarakat menyadari adanya bahaya bencana gempa bumi yang sering terjadi.  

❖ Sosialisasi 

Kegiatan sosialisasi telah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Desa Bobanehena. 

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya 

upaya mitigasi bencana gempa bumi. Materi yang berikan diantaranya adalah pengenalan mengenai 

bencana, upaya mitigasi bencana dan apa yang harus dilakukan masyarakat sebelum terjadinya 

bencana, saat terjadinya bencana maupun pasca bencana. 

❖ Pelatihan dan simulasi bencana 

Gladi evakuasi atau simulasi bencana dilakukan untuk lebih mempersiapkan masyarakat kepada 

kondisi nyata apabila terjadi bencana gempa bumi yang sesungguhnya. Apa yang akan dilakukan, 

barang-barang apa saja yang perlu dibawa dan ke arah mana yang harus dituju saat hendak 

menyelamatkan diri serta siapa yang perlu diselamatkan terlebih dahulu dan lain sebagainnya. 

Simulasi bencana dilakukan untuk lebih mempersiapkan kondisi masyarakat dalam menghadapi 

bencana dan mengurangi situasi panik sebagai dampak ikutan dari bencana yang dapat menambah 

jatuhnya korban jiwa. Namun, pada kenyataanya di Desa Bobanehena belum pernah diadakannya 

simulasi tentang bencana gempa bumi hal ini dilihat dari jawaban 14 responden atau 53,33% dari 

pemerintah dengan alasan bahwa kegiatan simulasi tersebut akan diadakan dalam waktu dekat. 

 

3.2. Tingkat Mitigasi Bencana Gempa Bumi oleh Masyarakat Desa Bobanehena Kecamatan Jailolo 

Kabupaten Halbar 

Tingkat mitigasi (kesiapsiagaan) masyarakat melalui dari penyebaran kuisoner kepada 70 responden 

Desa Bobanehena baik dikaji berdasarkan 5 indikator parameter kesiapsiagaan yaitu masyarakat telah 

sangat siap apabila tejadinya bencana. sebagaimana terlihat pada tabel 3.2 dibawah ini: 

Tabel3. Hasil analisis jawaban responden untuk kepala keluarga Desa Bobanehena 

No 

Soal 

Jawaban 
f n 

Presentase 

(%) A B 

1 2 68 68 70 97,14 

2 67 3 67 70 95,71 

3 68 2 68 70 97,14 

4 0 70 70 70 100 

5 68 2 68 70 97,14 

6 58 12 58 70 82,86 

7 8 62 8 70 11,43 
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No 

Soal 

Jawaban 
f n 

Presentase 

(%) A B 

8 3 67 3 70 4,28 

9 53 17 53 70 75,71 

10 13 57 13 70 18,57 

11 51 19 51 70 72,86 

12 16 54 16 70 22,85 

13 11 59 11 70 15,71 

14 61 9 61 70 87,14 

15 9 61 9 70 12,85 

16 52 18 52 70 74,28 

17 64 6 64 70 91,43 

18 65 5 65 70 92,85 

19 67 3 67 70 95,71 

20 62 8 62 70 88,57 

21 2 68 2 70 2,89 

22 17 53 17 70 24,28 

23 65 5 65 70 92,86 

24 66 4 66 70 94,29 

Jumlah 1084  64,52 

Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Berdasarkan pada tabel diatas maka tingkat kesiapsiagaan  bencana yang dilakukan oleh 

masyarakat di Desa Bobanehena ialah sebagai berikut: 

1. Pengetahuan Bencana 

Pengetahuan akan bencana sangatlah penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat terutama 

pada masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan akan bencana. Dalam hal ini, pengetahuan 

akan bencana di Desa Bobanehena ini telah mencapai 97,43% dan masuk dalam kategori “sangat 

siap” untuk mengahadapi apabila bencana Gempa Bumi terjadi pada kawasan rawan bencana 

tersebut. 

2. Kesepakatan formal dan informal 

Kesepakatan formal dan informal adalah merupakan tindak kesiapsiagaan yang perlu dilakukan 

dalam memitigasi akan sebelum terjadinya bencana. Dalam hal ini kepakatan formal dan informal 

yang berpengaruh bagi keesiapsiagaan baik itu kesepakatan antara masyarakat dengan masyarakat 

maupun kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah. Adapun indeks parameter akan 

kesepakatan formal dan informal yang dilakukan di Desa Bobanehena hanya mencapai 37,14% dan 

tergolong dalam kategori “belum siap” apabila terjadinya bencana Gempa bumi 

3. Perlindungan keselamatan hidup 

Perlindungan keselamatan hidup adalah faktor yang perlu diperhatikan oleh masyarakat maupun 

pemerintah karena dimana masyarakat memerlukan perlindungan untuk keselamatan hidup mereka. 

Adapun tingkat perlindungan keselamatan hidup masyarakat di Desa Bobanehena telah mencapai 

42,28% dan masuk dalam kategori “kurang siap” apabila terjadinya bencana Gempa bumi. 

4. Sumber daya pendukung 

Sumberdaya pendukung adalah kekuatan atau kesanggupan yang dilakukan oleh masyarakat 

maupun pemerintah untuk menimalisir korban dan memitigasi akan terjadinya bencana. Adapun 

tingkat sumberdaya pendukung yang ada di Desa Bobanehena telah mencapai 88,57% dan masuk 

dalam kategori “sangat siap” apabila terjadinya bencana gempa bumi. 
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5. Manajemen arah dan koordinasi dari operasi keadaan darurat 

Manajemen arah dan koordinasi dari operasi keadaan darurat yang di Desa Bobanehena terutama 

pada masyarakat yang bertempat tinggal di desa tersebut. Adapun parameter Manajemen arah dan 

koordinasi dari operasi keadaan darurat yang ada di Desa Bobanehena telah mencapai 53,57% dan 

masuk dalam kategori “hampir siap” apabila terjadinya bencana. 

 

3.3. Faktor-faktor yang menghambat masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa faktor-faktor yang 

menghambat masyarakat dalam melakukan kegiatan mitigasi bencana adalah karena beberapa faktor 

yaitu sebagai berikut: 

1. Masih kurangnya perhatian masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang bencana. Hal 

ini dikarenakan masih pula terdapat 9 responden atau 12,83% yang belum mengikuti kegiatan 

sosialiasi tersebut. 

2. Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemasangan alat sistem peringatan dini. Hal ini 

dapat dilihat dari masih pula terdapat 18 responden atau 17,71% yang menjawab “tidak” 

sedangkan berdasarkan kenyataannya alat peringatan sistem bumi dingin tersebut telah dipasang 

oleh pemerintah. 

3. Simulasi bencana dilakukan untuk lebih kepada mempersiapkan kondisi masyarakat dalam 

menghadapi bencana dan mengurangi situasi panik sebagai dampak ikutan dari bencana yang 

dapat menambah jatuhnya korban jiwa. Simulasi bencana sangat penting untuk dilakukan karena 

dapat menunjang dan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang 

apasajakah yang harus dilakukan masyarakat pada sebelum, sesaat dan sesudah terjadinya bencana 

gempa bumi. Di Desa Bobanehena belum diadakannya kegiatan simulasi bencana untuk 

masyarakat, hal dapat dilihat dari jawaban 2 responden (2,87%) yang menjawab “ya” sedangkan 

68 responden (97,14%) yang menjawab “tidak”. Hal ini terjadi karena belum diadakannya kegiatan 

simulasi tentang bencana yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Bobanehena tersebut. 

 

4. Kesimpulan   

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan terkait 

dengan tingkat mitigasi bencana gempa bumi   di Desa Bobanehena, maka kesimpulan yang dapat 

ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait, dalam hal ini ialah Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Halmahera barat  serta dari Desa. berdasarkan pada jawaban dari ke-30 

responden maka tingkat mitigasi tersebut telah mencapai 92,62% dan dapat disimpulkan bahwa 

mitigasi bencana gampa bumi di Desa Bobanehena, telah “Sangat Siap” apabila terjadinya bencana 

gempa bumi. Sedangkan mitigasi bencana yang ada pada masyarakat di Desa Bobanehena yang 

diukur berdasarkan 5 parameter kesiapsiagaan masyarakat yakni pengetahuan bencana, kesepakatan 

formal dan informal, perlindungan keselamatan hidup, sumberdaya pendukung, serta manajemen arah 

dan koordinasi dari operasi keadaan darurat telah mencapai 64,52% atau dibulatkan menjadi 65% dan 

dapat disimpulkan bahwa kesiapsiagaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bobanehena, telah 

tergolong dalam kategori “siap” apabila terjadinya bencana. 

Faktor-faktor yang menghambat masyarakat Desa Bobanehena  untuk melakukan mitigasi 

bencana gempa bumi yaitu: 

- Masih kurangnya perhatian masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tentang bencana 

gempa bumi 

- Masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang pemasangan alat sistem peringatan dini. 

- Belum pernah diadakannya simulasi gempa bumi yang dapat menunjang tingkat mitigasi 

bencana gempa bumi. 
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Abstrak.Kota Bima merupakan salah satu pusat perokonomian di Pulau Sumbawa. Kota Bima 

mengalami banjir besar tanggal 21 dan 23 Desember 2016. Banjir berasal luapan Sungai Pedolo 

dan Sungai Melayu yang melintasi Kota Bima. Sungai Pedolo memiliki luas DAS 219,16 km2 

dan panjang 38 km. Sungai Pedolo memberikan dampak banjir yang lebih besar dibandingkan 

Sungai Melayu. Banjir tersebut selain mengakibatkan kerusakan di pemukiman dan 

infrastruktur juga mengubah karakteristik penampang alur sungai. Penelusuran banjir di Sungai 

Pedolo bertujuan mengetahui karakteristik sungai terhadap kejadian banjir dan membandingkan 

kondisi awal sebelum banjir dan pasca banjir. Sehingga perlu dilakukan penelusuran hidrolik 

untuk mendapatkan data profil muka air atau debit sepanjang ruas sungai. Simulasi pemodelan 

banjir dilakukan dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak (software) HEC-RAS. Tipe 

aliran yang dipergunakan dalam simulasi HEC-RAS dapat berupa aliran permanen (steady flow) 

dan aliran tidak permanen (unsteady flow). Program HEC-RAS mampu memperhitungkan 

pengaruh berbagai hambatan aliran, seperti jembatan, gorong-gorong, bendung, dan bangunan 

lainnya di sepanjang alur sungai. HEC-RAS membantu mengidentifikasi permasalahan di sungai. 

Hasil penelusuran diharapkan dapat memberi informasi yang dapat dipertimbangkan dalam 

melaksanakan desain mitigasi yang sudah dan akan dilaksanakan. 

 Kata kunci:mitigasi, penelusuran hidrolik, software, steady flow, unsteady flow. 

 

Abstract.Bima City is one of the economic centers on the Sumbawa Island. Bima City experienced 

major floods on 21 and 23 December 2016. The flood came from the Pedolo River and Melayu 

River which crossed the city of Bima. Pedolo River has area 219.16 km2 and length of 38 km. 

Pedolo River gives greater flood impact than the Malay River. The floods besides causing 

damage to the settlements and infrastructure also changed the cross-sectional of river. Flood 

routing intends to determine the characteristics of rivers when flood events and compare initial 

conditions before flood. Flood routing to obtaining water level or water discharge profile data 

through the length of the river. Flood model simulation using HEC-RAS software tool. The type 

of flow used in the HEC-RAS simulation are steady and unsteady flow. The HEC-RAS program 

account  the effects of various flow barriers, such as bridges, culverts, weirs, and other buildings 

along the river channel. HEC-RAS is convenient to identify problems in the river. Flood routing 

results are expected to provide information that can be considered in the mitigation design. 

Keywords: mitigation,flood routing, software, steady flow, unsteady flow. 
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1. Pendahuluan 

Secara geografis Kota Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa, memiliki 5 (lima) kecamatan 

dengan luas total 222,5 km2. Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi Kota Bima memiliki 

peran dalam peningkatan pembangunan kawasan Indonesia Timur. Peningkatan perokonomian 

dibidang pertanian memberikan dampak salah satunya adalah alih fungsi lahan. Perubahan tataguna 

lahan dari hutan menjadi tanaman produksi. Perekonomian Kota Bima sempat mengalami gangguan 

akibat banjir besar pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016.Kerugian yang dialamai akibat bencana ini 

mencakup 439 bangunan, lahan pertanian seluas 2.247 Ha sawah, total kerugian ditaksir mencapai ± 

Rp 984,40 miliar (Ditjen PPRPT, 2016). Banjir tersebut berasal dari luapan Sungai Pedolo dan Sungai 

Melayu. 

Sungai Pedolo memiliki luas DAS 219,16  km2 dan panjang sungai 38 km. Sehingga perlu 

dilakukan penelusuran hidrolik untuk mendapatkan data profil muka air atau debit sepanjang ruas 

sungai. Tujuan dari penelusuran banjir adalah mendapatkan debit sungai, kapasitas tampungan, profil 

Sungai Pedolo serta lokasi melimpas pada waktu kejadian. Memberikan informasi sebagai bahan yang 

dipertimbangkan dalam upaya mitigasi penanganan masalah banjir pada Sungai Pedolo 

Simulasi pemodelan banjir dilakukan dengan menggunakan alat bantu perangkat lunak (software) 

HEC-RAS. Tipe aliran yang dipergunakan dalam simulasi HEC-RAS dapat berupa aliran permanen 

(steady flow) dan aliran tidak permanen (unsteady flow). Program HEC-RAS mampu 

memperhitungkan pengaruh berbagai hambatan aliran, seperti jembatan, gorong-gorong, bendung, 

dan bangunan lainnya di sepanjang alur sungai. HEC-RAS membantu mengidentifikasi permasalahan 

di sungai. Hasil penelusuran diharapkan dapat memberi informasi yang dapat dipertimbangkan dalam 

melaksanakan desain mitigasi yang sudah dan akan dilaksanakan. 

 

2. Metode Penelitian 

2.1. Lingkup dan Batasan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada penampang Sungai Pedolo dengan cakupan penelitian sebagai 

berikut ini. 

1) Wilayah penelitian dibatasi pada daerah alur Sungai Pedolo dan daerah limpasannya , 

2) Data yang digunakan sebagai bahan adalah data sekunder yang diperoleh dari BWS Nusa 

Tenggara I, Pemkot Bima, 

3) Penelitian ini difokuskan pada karakteristik hidrolik kapasitas Sungai Pedolo dalam 

menerima beban debit, 

4) Analisis hidrolik menggunakan alat bantu software HEC-RAS 

2.2. Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan studi pustaka dan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. 

2. Analisa hidrologi meliputi debit banjir rancangan dan banjir kala ulang dengan 

memperhitungkan faktor tata guna lahan dalam analisis hidrologi yang akan 

mempengaruhi limpasan permukaan di wilayah DAS Pedolo. 

3. Melakukan analisis terhadap faktor penyebab banjir pada penampang geometri sungai. 

4. Analisis dan simulasi terhadap dinamika aliran hidraulika pada sungai dilakukan dengan 

alat bantu software HEC-RAS versi 5.0. 

5. Melakukan analisis hidraulika berkaitan dengan respon kapasitas existing saluran maupun 

karakteristik dinamika aliran pada sungai. 
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6. Melakukan analisis dan simulasi sehingga diperoleh informasi teknis gambaran kejadian 

banjir dan karakteristik sungai sebagai salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan 

dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kota Bima. 

2.3. Pendekatan Hidrologi 

Perhitungan data hujan kawasan, dimana datayang digunakan:petadasar (yang 

memuatbatasdanluas DAS, administrasi,titik 

stasiunhujan,sungaipadalokasipenelitian,ketinggian), curah hujan harian waktu kejadian 21 dan 

23 Desember 2016 pada stasiun hujan. 

2.3.1. Metode polygon Thiessen. 

Metode polygon Thiessen digunakan dengan cara memperhitungkan bobot dari 

masing-masing stasiun yang mewakili luasan di sekitarnya (Triatmodjo,2008). 

Metode ini digunakan apabila sebaran stasiun curah hujan tidak merata 

 

Gambar 1 - Poligon Thiessen  (Sujono, 2016) 

 

2.3.2. Uji Konsistensi Data 

Data hujan diuji konsistensi datanya dengan menggunakan Metode RAPS. Metode 

RAPS ( Rescaled Adjusted Partial Sums), metode ini menguji konsistensi data hujan 

ditunjukkan dengan nilai kumulatif penyimpangan terhadap nilai rata-rata. 

2.3.3. Analisis Frekuensi 

Analisa frekuensi dan ujikesesuaian distribusi, datayang digunakan:hasilperhitungan 

curah hujan kawasanyang nantinya akan didapat data hujankala ulangnyadengan 

distribusiyangterbaik hasil uji distribusi dengan Chi Kuadrat atau Smirnov 

Kolmogorov Pola distribusi hujan jam-jaman dan Hidrograf Satuan, 

datayangdigunakan:datahujankalaulangdihitungpoladistribusihujan jam-jaman. Data 

karakteristiksungaiberupaluassubDAS,panjang sungai,dankemiringan sungai 

2.3.4. Hujan Efektif 

Hujanefektif (effective rainfall) atauhujanlebihan (excessrainfall) adalah 

bagiandarihujanyangmenjadialiranlangsung disungai  (Triatmodjo, 

2008).Hujanefektifiniadalah samadenganhujantotalyang 

jatuhdipermukaantanahdikurangidengan 

kehilanganair.Kehilangankarenaterinfiltrasi,tertahandidalam cekungan-cekungan di 

permukaan tanah  dankarenapenguapan. 

2.3.5. Waktu Konsentrasi 

Waktu konsentrasi merupakan waktu yang diperlukan oleh partikel air dari titik 

terjauh sampai mencapai titik yang ditinjau. Waktu konsentrasi tergantung pada 
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beberapa faktor karakteristik daerah tangkapan, tataguna lahan, dan jarak lintasan air. 

Konsentrasi aliran di DAS dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu : 

1. Hujan Efektif  (tr) = (tc) Waktu Konsentrasi 

2. Hujan Efektif  (tr) > (tc) Waktu Konsentrasi 

3. Hujan Efektif  (tr) < (tc) Waktu Konsentrasi 

Rumus yang sering digunakan untuk menghitung waktu konsentrasi, tc adalah metode 

Kirpich sebagai berikut : 

0,385
2

Sx1.000

Lx0,87
ct 








=   

dengan: 

tc = waktu konsentrasi, dalam jam 

L  =  panjang saluran utama dari hulu sampai penguras, dalam km 

S = kemiringan rata-rata saluran utama, dalam m/m 

2.3.6. Debit Rancangan 

Debit rencana merupakan debit dengan periode ulang tertentu (T) yang diperkirakan 

akan melalui suatu sungai atau bangunan  (Kamiana, 2011). Banjir rancangan dapat 

diperoleh melalui kegiatan analisis hidrologi yang secara umum hasilnya dapat 

berupa debit banjir maksimum, volume banjir, atau hidrograf banjir (Harto, 2000). 

Debit banjir dapat diperoleh melalui pendekatan hidrograf. Grafik hidrograf 

aliranterdiri darialiran,aliranpadatanah, dan aliran air tanah (base flow) yang  

merupakan komponen- komponenyang 

mensuplaiterjadinyaaliransungai.Sedangaliransungaiberasal dari aliran 

permukaanakibat hujan efektif disebutaliran langsung(direct runoff). 

Beberapa DAS tidakmempunyai  stasiun pengamatan  tinggi  muka  air  

automatik,  umumnya   hanya   memiliki  data 

pengukurancurahhujanharian,sehingga tidakdapatditentukanhidrograf aliran 

sungainya.Sebagaipendekatanhidrografsatuanyang sebenarnya,metodaempiris 

hidrograf satuan  sintetik merupakan alternatifnya. 

Beberapametodeuntukperhitunganhidrografsatuansintetisyang telah dikembangkan, 

antara lain  

1. Nakayasu UnitHydrograph, 

2. SCS 

 

2.4. Simulasi HEC-RAS 

2.4.1. Penelusuran Banjir 

Teknik penelusuran aliran dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu  Penelusuran 

Hidrologis dan Penelusuran Hidrolik. Prosedur penelusuran banjir pada prinsipnya 

berdasar pada perhitungan persamaan kontinuitas massa aliran sederhana sebagai 

berikut: 

Inflow – Outflow = perubahan kapasitas 

 

 
dt

dS
OI =−
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Gambar 2 - Skema Penelusuran Hidrologis (kiri) dan Hidrolik (kanan) (Akan, 2006) 

 

Nilai unsur-unsur aliran di sungai seperti kedalaman, kecepatan dan debit bersifat 

tidak tetap berubah sesuai waktu dan tempat, aliran tidak steday dan tidak seragam 

(unsteady and non uniform flow).  Sehingga diperlukan teknik penulusarn yang 

mampu menjangkau perubahan-perubahan tersebut. Teknik penelusuran tersebut 

adalah penelusuran hidrolik 

 

2.4.2. Simulasi HEC-RAS 

Simulasi aliran sungai waktu kejadian dengan menggunakan software HEC-RAS 5.0 

bertujuan untuk mengetahui profil aliran dan kapasitas sungai menampung debit yang 

lewat. Dengan input data yang telah diperoleh serta debit rancangan kala ulang dan 

waktu kejadian. Dalam penelusuran hidraulik atau dikenal juga dengan distributed 

routing adalah penelusuran aliran yang memperhitungkan fungsi ruang dan waktu 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Topografi 

Sungai Pedolo memiliki luas DAS 219,16 km2 dan panjang sungai utama 38 km dan memiliki dua 

anak sungai yang bermuara di Sungai Padolo, yaitu Sungai Sadia dan Sungai Dodu. Sungai Padolo 

memiliki elevasi di hulu +381m, sehingga kemiringan sungai (S) adalah 0,01. 

 

Gambar 3 – DAS Padolo, Sub DAS Sadia dan Sub DAS Dodu 

Tataguna Lahan 

Tata guna lahan pada DAS Padolo didominasi semak belukar seluas 79,16 km2 dan pertanian lahan 

kering 55,07 km2, berdasarkan data BBWS Nusa Tenggara I. 
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Tabel. 1- Nilai CN 

Luas (%) CN % x CN

1 Hutan 21.90% 66 14.5

2 Pemukiman 7.86% 77 6.1

3 Tegalan 1.80% 71 1.3

4 Tanah Terbuka 25.13% 69 17.3

5 Sawah 6.70% 81 5.4

6 Semak/belukar 36.12% 79 28.5

73.09CN

No Penggunaan Lahan

Kelompok Tanah A dan B

 

Analisis Hidrologi 

Data Hujan Kawasan 

Analisis hidrologi dilakukan di DAS Padolo yang terdiri dari 3 (tiga) Sub DAS yaitu : Sub DAS 

Padolo, Sub DAS Sadia dan Sub DAS Dodu. Data hujan pada DAS Padolo berdasarkan kecukupan 

data terbagi dalam 2(dua) kondisi :  

1. Data hujan sebelum kejadian terdapat 2(dua) stasiun hujan : Sta. Hujan BMKG dan Sta. Hujan 

Sumi. 

2. Data hujan pada waktu kejadian banjir tanggal 21 dan 23 Desember 2016 terdapat 6(enam) 

stasiun hujan yaitu : Sta. Asakota Jatiwangi, Sta. Raba, Sta. Rasanae Timur, Sta. Kumbe, Sta. 

Wawo, dan Sta. Walikota 

Berdasarkan data curah hujan yang ada dilakukan perhitungan dengan metode polygon Thiessen 

dengan bantuan software ArcGIS. Metode polygon Thiessen dilakukan pada ke-tiga sub DAS tersebut 

dengan menggunakan masing-masing stasiun hujan. Hasil dari permodelan dengan software ArcGIS 

polygon Thiessen dapat dilihat : 

1. Poligon Thiessen untuk menentukan hujan kala ulang kawasan. 

 

Gambar 4. Poligon Thiessen kala ulang 
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2. Poligon Thiessen pada waktu kejadian banjir. 

 

Gambar 5. Poligon Thiessen Pada saat Kejadian Banjir 

Hujan Kala Ulang 

Data hujan yang dipakai dan memenuhi jumlah data yaitu pada Stasiun Hujan BMKG dan Stasiun 

Hujan Sumi. Pada kedua stasiun hujan tersebut terlebih dahulu dilakukan uji konsistensi data hujan 

dengan menggunakan Metode RAPS. Hasil pengujian pada stasiun hujan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Stasiun Hujan Sumi 

Jumlah data hujan tahun 1995-2014 maka n=20, dengan tingkat kepercayaan 95%, syarat  

Q kritis dan R kritis: 

dan 

Diperoleh hasil pengujian : 

dan  

Sehingga data hujan di Stasiun Sumi berdasarkan pengujian Metode RAPS disimpulkan 

konsisten. 

2. Stasiun Hujan BMKG 

Jumlah data hujan tahun 1993-2016 maka n=24, dengan tingkat kepercayaan 95%, 

syarat: 

dan 

Diperoleh hasil pengujian :    

dan   

 

Sehingga data hujan di Stasiun BMKG berdasarkan pengujian Metode RAPS 

disimpulkan konsisten. 

Hasil perhitungan hujan rerata DAS pada ke-tiga Sub DAS adalah sebagai berikut : 

 

 

 

Q < Qkritis

2,57 < 5,45

R < Rkritis

4,63 < 6,4

Q < Qkritis

3,28 < 6,02

R < Rkritis

4,83 < 7,15

𝑄

√𝑁
= 1,228 

𝑅

√𝑁
= 1,46 

𝑄

√𝑁
= 1,22 

𝑅

√𝑁
= 1,43 
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Tabel. 2- Hujan Kawasan Kala Ulang 

Sub DAS 

Padolo

Sub DAS 

Sadia

Sub DAS 

Dodu

1 1995 55.01 47.52 52.82

2 1996 124.05 138.46 128.27

3 1997 48.10 49.11 48.39

4 1998 59.28 56.46 58.46

5 1999 66.73 68.48 67.24

6 2000 45.33 47.83 46.06

7 2001 67.67 65.17 66.94

8 2002 70.05 72.16 70.67

9 2003 55.40 57.86 56.12

10 2004 67.92 68.50 68.09

11 2005 58.27 53.31 56.82

12 2006 59.60 69.97 62.63

13 2007 76.13 84.08 78.45

14 2008 81.25 90.74 84.03

15 2009 100.52 95.43 99.03

16 2010 77.31 78.75 77.73

17 2011 62.80 61.84 62.52

18 2012 73.70 68.51 72.18

19 2013 82.02 86.82 83.42

20 2014 80.75 77.67 79.85

No. Tahun

Hujan Kawasan

 

Setelah mendapatkan hujan kawasan selanjutnya dilakukan analisis frekuensi hujan kala 

ulang dengan menggunakan software Analisa Frekuensi yang dikembangkan oleh Djoko 

Luknanto pada tahun2004. Pada Analisa frekuensi ini dilakukan uji kesesuaian Smirnov-

Kolmogorov dan Chi Kuadrat, dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel. 3 - Hujan Kala Ulang 

Padolo Hilir
Padolo 

Tengah
Padolo Hulu

1 2 67.40 67.16 70.51 70.51 69.03

2 5 85.59 83.66 88.93 88.93 82.35

3 10 98.76 95.32 104.44 104.44 92.49

4 25 116.75 110.92 115.91 115.91 105.36

5 50 131.17 123.21 123.32 123.32 115.04

6 100 146.51 136.09 129.98 129.98 124.82

No.
Kala 

Ulang

Hujan Kala Ulang (P)

Sub DAS 

Sadia

Sub DAS 

Dodu

Sub DAS Padolo
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Dari data hujan Sta. Walikota diperoleh distribusi hujan: 

 

 

Gambar 6. Pola Distribusi Hujan 

 

Dengan menggunakan hidrograf satuan sintetik Nakayashu dan SCS, maka diperoleh debit 

kala ulang 2,5,10,25,50 dan 100 tahun. Hidrograf dapat dilihat : 

 

 

G

a

m

b

a

r

 

7. Hidrograf Aliran pada Sub DAS Padolo 

 

Tabel. 4 - DebitKala Ulang 

2 4.97 21.63 57.12 38.94 16.80

5 7.91 34.80 83.24 63.80 26.23

10 10.59 46.88 104.66 84.17 33.63

25 12.65 56.25 133.42 113.83 44.39

50 14.01 62.46 155.96 138.79 53.25

100 15.25 68.13 179.39 166.23 62.84

Sungai 

Sadia

Sungai 

Dodu
Keterangan

Sungai Padolo

Hilir Tengah Hulu
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Hujan Kejadian 

Data hujan kejadian banjir pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 berdasarkan data laporan BMKG  

pada tanggal 3 Februari 2017. Pada data hujan tersebut ada beberpa data hilang, sehingga perlu 

dilakukan pengisian data yang hilang dengan metode Normal Ratio Metode (NRM). Hasil pengisian 

data pada stasiun hujan tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel. 5-  Pengisian Data Metode NRM 

20 Des 2016 21 Des 2016 22 Des 2016 23 Des 2016

1 Asakota Jatiwangi 98.00 104.00 2.00 163.00

2 Raba 23.00 101.00 29.00 129.00

3 Rasanae Timur 0.00 124.00 13.00 107.00

4 ARR Kumbe 12.00 137.26 14.14 169.22

5 Wawo 15.00 111.00 55.00 35.00

6 ARR Walikota 1.20 130.40 67.60 103.00

Data Hujan

No
Pos Hujan

Curah Hujan (mm)

 

Berdasarkan data hujan dan polygon Thiessen maka dapat dilakukan Analisa hujan rerata, 

diperoleh hujan Kawasan kejadian sebagai berikut : 

Tabel. 6 – Hujan Kawasan Kejadian 

Hilir Tengah Hulu

1 20 Des 2016 60 9 15 14 14

2 21 Des 2016 114 120 114 125 121

3 22 Des 2016 28 28 50 31 40

4 23 Des 2016 139 123 52 122 85

Hujan Kawasan (mm)

No. Kejadian Sub DAS Padolo Sub DAS 

Sadia

Sub DAS 

Dodu

 

Dengan menggunakan hidrograf satuan sintetik Nakayashu, maka diperoleh debit pada 

tanggal 21 dan 23 Desember 2016.  

Table -1. Debit Kejadian Banjir (m3/detik) 

Bawah Atas

2 4.97 21.63 8.11 49.00 38.94 16.80

5 7.91 34.80 11.82 71.41 63.80 26.23

10 10.59 46.88 14.87 89.79 84.17 33.63

25 12.65 56.25 18.95 114.47 113.83 44.39

50 14.01 62.46 22.16 133.80 138.79 53.25

100 15.25 68.13 25.49 153.91 166.23 62.84

21Des 12.31 59.82 18.36 159.79 141.83 56.84

23Des 16.97 61.91 18.60 37.72 136.63 25.80

DoduKeterangan
Hilir Tengah

Hulu

Padolo

Sadia

 

 

 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

  144 
Mitigasi Bencana 

Analisis Hidroulika 

Analisa hidraulika menggunakan program HEC-RAS 5.0 untuk memodelkan karakteristik aliran 

sesuai kondisi di lapangan. 

Data Geometri 

Data geometri dapat dilakukan dalam sesuai yang diperoleh dari data sekunder. 

Data Geometri Sebelum Banjir 21 dan 23 Desember 2016 

Data geometri sungai diperoleh melalui Pemda. Kota Bima, disajikan dalam format *dwg (ekstensi 

AutoCAD). 

 

Gambar 8. Layout Geometri Model 

 

Gambar 9. Geometri Penampang Sungai Padolo 

Data Kondisi Batas 

Pada penelitian ini digunakan unsteady flow untuk memodelkan aliran sungai Padolo. Pada hilir 

sungai data sementara yang dipakai adalah normal depthsesuai kemiringan sungai di hilir. 
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Gambar 10. Input data kondisi batas 

 

Permodelan Hidraulika 

Permodelan hidraulika dilakukan untuk mengetahui karakteristik aliran sungai Padolo. Pada 

permodelan awal ini masih terdapat beberapa  parameter geometri yang perlu di tinjau.Sehingga perlu 

dilakukan penelaahan pada geometri sungai sesuai kondisi dilapangan. Pada permodelan awal ini 

dapat di sajikan tampilan awal hasil permodelan sebagai berikut: 

 

Gambar 11. Proses Simulasi Program HEC-RAS 

 

Gambar 12. Penampang Memanjang Permodelan Hidraulika 
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4. Kesimpulan 

1. Berdasarkan data hujan dan debit, kejadian banjir pada tanggal 21 dan 23 Desember 2016 

berada pada rentang kala ulang 50 tahun. 

2. Berdasrkan data hujan kejadian banjir di Sta. Walikota dan waktu konsentrasi pengaliran 

selama 6 jam maka debit puncak kejadian banjir pada siang hari pukul 13.00.  

3. Hasil simulasi eksisting terdapat penggal alur sungai yang sangat rawan terjadi banjir kala 

ulang Q-2 tahun, sehingga perlu dilakukan kajian lebih lanjut. 

4. Pada alur sungai Padolo berdasarkan debit Q2tahunan pada hilir sungai sangat rawan banjir. 

5. Pada beban debit banjir tanggal 21 Desember 2016 terjadi luapan sungai di beberapa bentang 

sungai mulai dari muara hingga titik 2.5 km dari muara sungai dan di lokasi pertemuan 

Sungai Padolo dengan Sungai Dodu serta Sungai Padolo dan Sungai Sadia. 

6. Pada beban debit banjir tanggal 23 Desember 2016 terjadi luapan sungai di beberapa bentang 

sungai mulai dari muara hingga titik 2 km dari muara sungai dan di beberapa lokasi lainnya. 
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Analisis Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Erupsi 

Gunung Merapi di SMA Muhammadiyah 1 Klaten 

Wiwin Handitcianawati1, Rose Ana Anggun Fajariah1, Ayu Fatonah1, Eka Wulan Safriani1, 

Nanda Khoirunisa1 

1Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Email: wiwinhanditcianawati@yahoo.com 

 

Abstrak. . Erupsi Gunung Merapi selalu berdampak pada kehidupan masyarakat yang berada di 

lereng Gunung Merapi. Salah satunya adalah komunitas sekolah yang merupakan komunitas 

paling rentan saat terjadi bencana. Peningkatan kapasitas komunitas sekolah sangat diperlukan 

salah satunya melalui program Sekolah Siaga Bencana. Tujuan Sekolah Siaga Bencana guna 

membangun budaya siaga dan aman serta membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh 

komunitas sekolah. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesiapsiagaan komunitas 

SMA Muhammadiyah 1 Klaten dalam menghadapi bencana khususnya erupsi Gunung Merapi. 

Subjek penelitian berjumlah 119 responden yang merupakan siswa kelas X, guru dan pihak 

sekolah. Metode penelitian adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan kuisoner 

monitoring sekolah siaga bencana. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesiapsiagaan komunitas 

SMA Muhammadiyah 1 Klaten dengan nilai indeks 64,75 dan termasuk dalam kategori “SIAP”.  

 

Kata kunci:erupsi Gunung Merap, kesiapsiagaan, sekolah siaga bencana. 

 

Abstract.Eruption of Mount Merapi always affect to people who live on the slopes of the Mount 

Merapi. School community is one of the most vulnerable community against disaster. Increasing 

the capacity of school community is needed, one of them through Program of Sekolah Siaga 

Bencana. Objectives of Sekolah Siaga Bencana to build a safe and alert culture along build 

resilience in the face of disaster by the school community. The purpose of this research to 

determine the preparedness of SMA Muhammadiyah 1 Klaten in the face of disaster, especially 

eruption of Mount Merapi. Subjects of this research are 119 respondents which are students of 

class X, teachers and the representation of school. The research method is quantitative 

descriptive and using disaster preparedness school monitoring quizery. The results show the level 

of community preparedness of SMA Muhammadiyah 1 Klaten with index value of 64,75 and 

included in the category "READY". 

Keywords: eruption of Mount Merapi, preparedness, sekolah siaga bencana. 

 

1. Pendahuluan 

Letusan Gunung Merapi yang terjadi tahun 2010 merupakan salah satu erupsi terdahsyat dengan 

luncuran awan panas mencapai 15 km (Arif, 2010). Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Tengah 

menyatakan erupsi Gunung Merapi yang terjadi berturut-turut sejak tanggal 25 Oktober hingga 8 

November 2010 menimbulkan korban jiwa sebanyak 275 orang (Detik.News, 2010). Kerugian lain 

yang ditimbulkan akibat adanya bencana ini tidak hanya korban jiwa melainkan banyaknya kerusakan 

bangunan dengan berbagai fasilitas umum bahkan seluruh warga yang bermukim disekitar lereng 

Gunung Merapi terpaksa harus dievakuasi dan sebagian besar pengungsi merupakan anak-anak. Fakta 

mailto:wiwinhanditcianawati@yahoo.com
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ini menunjukkan bahwa masyarakat terutama yang berada lereng Gunung Merapi memiliki tingkat 

kerentanan yang tinggi. Pada tahun 2014 Gunung Merapi kembali mengalami erupsi namun tidak 

sebesar erupsi pada tahun 2010. Potensi terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi di masa depan 

tidak dapat diprediksi, sehingga masyarakat harus memiliki ketangguhan dalam menghadapi bencana. 

Dari berbagai kelompok yang paling rentan menjadi korban saat terjadinya bencana salah satunya 

yaitu kelompok anak-anak karena sebagain besar waktu anak dihabiskan disekolah. Salah satu 

penyebab tingginya potensi anak menjadi korban saat terjadinya bencana alam karena tenaga sekolah 

atau jumlah guru yang terbatas sehingga guru tidak mampu menangani seluruh siswa yang ada, tentu 

hal tersebut akan memberikan dampak buruk yaitu kemungkinan jatuhnya korban jiwa karena 

kurangnya penanganan saat terjadinya bencana alam. Jumlah pengungsi akibat erupsi Gunung Merapi 

sebanyak 561.328 jiwa (Jamil, 2010). Sebagian besar pengungsi erupsi Gunung Merapi tahun 2010 

didominasi oleh anak-anak, akibatnya psikologi anak-anak yang berada dipengungsian menjadi 

terganggu. Gangguan psikologi yang dirasakan oleh anak-anak yaitu kondisi cemas, takut dan 

sebagainya. Bahkan karena kurangnya penyesuaian yang baik membuat anak menjadi semakin takut 

terlebih lagi mereka harus menjadi pengungsi akibat dari erupsi Gunung Merapi. Selain gangguan 

psikologi, akibat erupsi Gunung Merapi tentunya juga mengganggu kesehatan anak-anak karena anak 

menjadi rentan, sensitif, dan mudah terserang asma akibat dari abu vulkanik (Akachi, 2009). 

Sekolah selain menjadi tempat belajar ternyata juga menjadi tempat yang memiliki resiko besar 

terutama saat terjadinya bencana alam. Salah satu sekolah yang berada dikawasan rawan terjadinya 

bencana letusan gunung merapi yaitu SMA Muhammadiyah 1 Klaten dengan jarak 24,5 km dari 

puncak gunung merapi. Tingkat kesiapsiagaan siswa SMA/Sederajat pada radius 0-25 km dari puncak 

Gunung Merapi termasuk dalam kategori “Kurang Siap” (Rasyidin, 2015). Hal yang sama pada 

tingkat kesiapsiagaan guru diwilayah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Boyolali juga termasuk dalam 

kategori “Kurang Siap” (Onesia, 2015). Peningkatan kesipasiagaan sangat dibutuhkan dalam 

menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi baik sehingga dapat menghindari adanya korban jiwa. 

Pemerintah mengeluarkan undang-undang dalam upaya pengurangan resiko bencana (PRB) yang 

dituangkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pengurangan resiko 

bencana (PRB) sangat perlu dilakukan mengingat Indonesia merupakan daerah rawan terjadinya 

bencana dan Kabupaten Klaten termasuk salah satu kabupaten yang masuk dalam kawasan rawan 

bencana. Hal tersebut mengharuskan siswa untuk memahami berbagai kondisi sehingga siswa paham 

dengan tindakan yang harus dilakukan terutama saat terjadinya bencana sehingga kemungkinan 

jatuhnya korban jiwa karena kurangnya tenaga guru yang mengkoordinir siswa dapat diminimalisir.  

Pada tanggal 16-26 Februari 2009 UNESCO, bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) akan melaksanakan kegiatan program peningkatan kemampuan (capacity building) 

Sekolah Siaga Bencana (SSB). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh UNESCO menyatakan 

bahwa komunitas sekolah termasuk dalam kelompok masyarakat rentan dengan tingkat kesiapsiagaan 

yang masih minim (2009). Sekolah Siaga Bencana (SSB) merupakan upaya yang dilakukan guna 

menumbuhkan budaya kesiapsiagaan bencana baik secara individu maupun kolektif dalam 

menghadapi bencana alam disekolah dan lingkungan sekolah baik sebelum, saat dan setelah terjadinya 

bencana. Target dari sekolah siaga bencana tidak hanya murid melainkan seluruh warga sekolah. 

Siswa merupakan agen informasi bagi keluarganya. Mereka akan mudah memahami informasi yang 

diberikan disekolah yang nantinya dapat diterapkan dikehidupan sehari-hari sehingga informasi yang 

telah diperoleh dari sekolah nantinya akan menjadi acuan bagi masyarakat disekitarnya sehingga 

masyarakat pun dapat mengetahui tentang bagaimana cara atau tindakan yang dilakukan dalam 

menghadapi bencana alam terumata saat terjadinya erupsi Gunung Merapi yang dekat dengan wilayah 

mereka. Pemberian informasi serta pengetahuan yang baik akan meningkatkan tingkat kesadaran 

masyarakat terhadap penanggulangan bencana alam. 
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2. Metode Penelitian 

2.1 Metode 

Penelitian ini dilakukan disalah satu sekolah yang termasuk dalam kawasan rawan bencana yaitu 

SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Berdasarkan Peta Kerawanan Bencana Indonesia (PKBI) yang 

termasuk dalam kawasan rawan bencana yaitu dengan radius jarak 25 km dari puncak Gunung 

Merapi. SMA Muhammadiyah 1 Klaten menjadi tempat penelitian karena sekolah ini termasuk dalam 

kawasan rawan bencana yaitu dengan jarak sekolah sejauh 24,5 km dari puncak Gunung Merapi. 

Responden  penelitian  adalah 1 responden yang merupakan perwakilan dari pihak sekolah, guru 

dari SMA Muhammadiyah 1 Klaten yang berjumlah 7 orang dan populasi siswa kelas X SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten sebanyak 111 siswa. Siswa kelas X dipilih menjadi responden penelitian 

karena memiliki tingkat kerentanan paling tinggi, selain karena kurangnya informasi yang diperoleh 

mengenai lingkungan baru tempatnya belajar, dan sebagian siswa ada yang berasal dari luar kawasan 

rawan bencana sehingga perlu diberikan pemahaman terhadap bencana alam terlebih sekolah yang 

berada dikawasan rawan bencana. Ancaman bencana alam dapat terjadi kapan saja sehingga perlu 

diadakan pemahaman guna meningkatkan pengetahuan tentang kebencanaan. 

2.2 Pengumpulan Data 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah diukur 

dengan menggunakan lima parameter utama yaitu pengetahuan/knowladge (K), kebijakan dan 

panduan/policy (PS), rancangan tanggap bencana/emergency planning (EP), peringatan 

bencana/warning system (WS), mobilitas sumber daya/resource mobilization capacity (RMC). Dari 

hasil angka indeks parameter akan dapat diketahui sebuah kesimpulan seberapa besar tingkat 

kesiapsiagaan komunitas SMA Muhammadiyah 1 Klaten. Apabila angka indeks parameter 

menunjukkan angka yang tinggi maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian komunitas SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten terhadap lima parameter yaitu pengetahuan, kebijakan dan panduan, 

rancangan terhadap bencana, peringatan bencana dan mobilitas sumber daya termasuk dalam kondisi 

yang baik dan begitu juga sebaliknya. Kajian tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah menggunakan 

framework yang dikembangkan LIPI bekerja sama dengan UNESCO/ISDR Tahun 2006 dan terdapat 

lima parameter untuk menilai indeks kesiapsiagaan komunitas sekolah, sebagai berikut:  

1. Pengetahuan 

a. Pengertian bencana alam 

b. Kejadian yang menimbulkan bencana 

c. Penyebab dan ciri-ciri bencana 

d. Tindakan yang dilakukan apabila terjadi bencana 

 

2. Kebijakan dan Kepanduan 

a. Kebijalan pendidikan dan kepanduan untuk kesiapsiagaan bencana 

b. Tersedianya fakta atau data pelaksanaan kebijakan pendidikan kesiapsiagaan bencana 

c. Adanya peraturan-peratuan pendidikan yang berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana 

d. Tersedianya fakta atau data tentang pelaksanaan dan peraturan-peraturan pendidikan yang 

berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana 

3. Rencana Tanggap Darurat 

a. Evakuasi 

b. Pertolongan dan penyelamatan agar korban bencana dapat diminimalkan 
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c. Rencana yang berkaitan dengan evakuasi mencakup tempat-tempat evakuasi, peta dan jalur 

evakuasi, peralatan dan perlengkapan, latihan atau simulasi dan prosedur tetap (protap) 

evakuasi. 

4. Parameter Peringatan Bencana 

a. Tanda peringatan dan distribusi informasi akan terjadinya bencana 

b. Peringatan dini bertujuan untuk mengurangi korban jiwa, karena itu pengetahuan tentang tanda 

atau bunyi peringatan, pembatalan atau kondisi aman dari bencana sangat diperlukan. 

c. Penyiapan peralatan dan perlengkapan untuk mengetahui peringatan sangat diperlukan 

d. Latihan dan simulasi apa yang harus dilakukan apabila mendengar peringatan, kemana dan 

bagaimana harus menyelamatkan diri dalam waktu tertentu sesuai dengan lokasi dimana 

masyarakat sedang berada saat terjadi bencana. 

5. Mobilitas Sumber Daya 

a. Sumber daya manusia (guru dan siswa) 

b. Pendanaan 

c. Prasarana sarana penting untuk keadaan darurat 

Kuesioner (Angket) 

Pada penelitian ini kuesioner yang digunakan berjenis kuesioner tertutup yaitu telah disediakan 

pertanyaan-pertayaan sesuai parameter yang kemudian langsung disertai dengan pilihan jawaban dari 

pertanyaan tersebut sehingga responden dapat langsung memilih salah satu jawaban yang sesuai 

dengan pertanyaan yang tertera. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh 

data berkaitan dengan lima parameter yang telah ditentukan yaitu pengetahuan, kebijakan dan 

panduan, rancangan tanggap darurat, peringatan dan mobilitas sumber daya. Kuesioner yang 

digunakan merupakan kembangan dari LIPI pada Tahun 2012 yang merupakan perangkat dalam 

monitoring sekola siaga bencana. 

Analisis  

Analisis tingkat kesiapsiagaan komunitas sekolah ini disajikan dalam bentuk Gambar yang kemudian 

dideskripsikan dalam bentuk kalimat yang menjelaskan tentang tingkat kesiapsiagaan sekolah, 

kesiapsiagaan guru dan kesiapsiagaan siswa sehingga dari analisis tersebut akan diketahui tingkat 

kesiapsiagaan komunitas sekolah SMA Muhammadiyah 1 Klaten dalam menghadapi erupsi Gunung 

Merapi sesuai dengan parameter dari Jan Sopaheluwakan,dkk, 2006. Lima parameter diatas 

dikembangkan oleh Sopaheluwakan (2006) dari LIPI dengan lima parameter kesiapsiagaan yaitu 

pengetahuan, sistem peringatan bencana, rencana tanggap  darurat, dan mobilisasi sumber daya. 

Tingkat kesiapsiagaan tersebut diklasifikasikan dalam 5 kategori sebagai berikut : 

Tabel 1. Klasifikasi kelas nilai indeks kesiapsiagaan 

NILAI INDEKS KATEGORI 

80-100 SANGAT SIAP 

65-79 SIAP 

55-64 HAMPIR SIAP 

40-54 KURANG SIAP 

0-39 BELUM SIAP 

Sumber: Sopaheluwakan, 2006 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan 

kuisioner monitoring sekolah siaga bencana. Analisis tingkat pemahaman pengetahuan komunitas 
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SMA Muhammadiyah 1 Klaten dalam menghadapi bencana alam berbeda-beda, memiliki katagori 

indeks penilaian sebagai berikut : 

Tabel 2. Katagori indeks Tingkat Pengetahuan 

 

Sumber: Deny Hidayati, 2011 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1  Analisis Parameter Kesiapsiagaan Siswa, Guru dan Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Klaten 

a. Parameter kesipasiagaan Siswa  

Parameter kesiapsiagaan Siswa di SMA Muhammadiyah 1 Klaten terdapat 3 parameter yaitu 

Pengetahuan/knowladge (K), Rencana Tanggapan Bencana/emergency planning (EP), 

Bencana/warning system (WS). Siswa kelas X sebanyak 111 orang dipilih menjadi responden karena 

dianggap memiliki tingkat pengetahuan yang paling rendah maka diperlukannya sosialisasi mengenai 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi. Hasil analisis tingkat kesiapsiagaan 

siswa di SMA Muhammadiyah 1 Klaten sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1. Analisis Tingkat kesiapsiagaan siswa  

Pengetahuan Siswa mengenai Peringatan Bencana/warning system (WS) termasuk dalam kategori  

“SEDANG” dengan nilai indeks 64,68. Pengetahuan Siswa mengenai Peringatan Bencana/warning 

system (WS) termasuk “SEDANG” karena ada sebagian Siswa yang telah mengetahui bagaimana 

bentuk peringatan yang di adakan sekolah terutama saat terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi. 

Mobilitas yang dilakukan oleh Siswa biasanya selalu menunggu koordinasi atau menunggu rahan 

yang diberikan pihak sekolah maupun guru di SMP Muhammadiyah 1 Klaten. 

  Rencana Tanggapan Bencana/emergency planning (EP) Siswa termasuk dalam kategori 

“SEDANG” dengan nilai indeks 61,84. Pengetahuan siswa tentang Rencana Tanggap 

Darurat/emergency planning (EP) termasuk sedang karena sebagain siswa telah mengetahui adanya 

jalur evakuasi dan rambu evakuasi sehingga siswa paham hal apa yang harus dilakukan terutama saat 

terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi.  

K EP WS

53.96

61.84

64.68

Katagori Interval 

Rendah 0-60 

Sedang 61-79 

Tinggi 80-100 
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 Tingkat Pengetahuan/knowladge (K) Siswa mengenai kesiapsiagaan bencana termasuk dalam 

kategori “RENDAH” dengan nilai indeks 53,96. Rendahnya tingkat Pengetahuan/knowladge (K) 

Siswa mengenai kesiapsiagaan bencana dibabkan oleh kurangnya materi mengenai kebencanaan yang 

diberikan dari pihak sekolah sehingga Siswa menjadi minim pengetahuan terkait kebencanaan 

khususnya erupsi Gunung Merapi. Siswa tidak berperan atau tidak termasuk dalam pembuatan 

Kebijakan dan Panduan karena kebiajakn telah ditentukan dari pihak sekolah berkerjasama dengan 

pihak yang berwewenang. 

b. Parameter Kesiapsiagaan Guru 

Pada parameter kesiapsiagaan Guru di SMA Muhammadiyah 1 Klaten terdapat 4 parameter yaitu 

Pengetahuan/knowladge (K), Rencana Tanggapan Bencana/emergency planning (EP), 

Bencana/warning system (WS), Mobilitas Sumber Daya/resource mobilization capacity (RMC). Guru 

sejumlah 7 orang dipilih menjadi responden karena guru juga memiliki tanggung jawab dalam 

mengkoordinir penyelamatan siswa terutama saat terjadinya erupsi Gunung Merapi. Berikut 

merupakan hasil parameter tingkat kesiapsiagaan guru di SMA Muhammadiyah 1 Klaten : 

 

Gambar 3.2. Analisis Tingkat kesiapsiagaan guru 

 Rencana Tanggap Bencana/emergency planning (EP) oleh Guru termasuk dalam kategori 

“SEDANG” dengan nilai indeks 66,39. Dalam hal ini beberapa guru mengetahui tentang Tanggap 

Bencana/emergency planning (EP) seperti mengenai jalur evakuasi, rambu evakuasi dan bagaimana 

upaya pertolongan pertama saat terjadinya bencana disekolah SMA Muhammadiyah 1 Klaten.  

 Peringatan Bencana/warning system (WS) Guru termasuk dalam kategori “RENDAH” dengan 

nilai indeks 41,07. Rendahnya pengetahuan mengenai Peringatan Bencana/warning system (WS) oleh 

Guru dikarenakan kurangnya alat penerima informasi mengenai peringatan bencana secara resmi dari 

pemerindah sehingga guru masih kurang mengetahui tentang Peringatan Bencana. 

 Tingkat Pengetahuan/knowladge (K) Guru di SMA Muahmmadiyah 1 Klaten termasuk dalam 

kategori “RENDAH”  yaitu dengan nilai indeks 35,71. Salah satu penyebab rendahnya 

Pengetahuan/knowladge (K) Guru mengenai kesiapsiagaan bencana yaitu kurangnya persiapan materi 

mengenai kesiapsiagaan bencana dalam mata pelajaran yang relevan. Kurangnya modul dan lain 

sebagainya juga salah satu penyebab kurangnya pengetahuan guru mengenai kesiapsiagaan bencana 

terutama mengenai erupsi Gunung Merapi.  

 Mobilitas Sumber Daya/resource mobilization capacity (RMC) masuk dalam kategori 

“RENDAH” dengan nilai indeks 35,71. Rendahnya Mobilitas Sumber Daya/resource mobilization 

K EP WS RMC

40

66.39

41.07
35.71
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capacity (RMC) disebabkan kurangnya keikutsertaan guru dalam pelatihan yang disekenggarakan 

oleh lembaga lain terkait kebencanaan serta kurangnya media informasi mengenai PRB yang dapat 

diakses oleh warga sekolah. 

 

c. Parameter Kesiapsiagaan Sekolah 

Parameter kesiapsiagaan Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Klaten terdapat 5 parameter yaitu 

Pengetahuan/knowladge (K), kebijakan dan panduan/policy (PS), Rencana Tanggapan 

Bencana/emergency planning (EP),  Bencana/warning system (WS), Mobilitas Sumber Daya/resource 

mobilization capacity (RMC). Sekolah merupakan penyedia sarana dan prasarana penunjang 

kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana erupsi Gunung Merapi. Hasil parameter tingkat 

kesiapsiagaan sekolah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.3 Analisis Tingkat kesiapsiagaan sekolah 

 Rencana Tanggap Bencana/emergency planning (EP) di Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Klaten 

termasuk dalam kategori “TINGGI” yaitu dengan nilai indeks mencapai 94,11. Rencana Tanggap 

Bencana/emergency planning (EP) yang baik telah diatur atau diterapkan disekolah ini seperti 

penyediaan jalur evakuasi, penentuan titik kumpul maupun panduan dalam pertolongan pertama 

sehingga dapat meminimalisir adanya korban jiwa terutama saat terjadinya erpusi Gunung Merapi.  

 Kebijakan dan Kepanduan/policy (PS) Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Klaten termasuk dalam 

kategori “TINGGI” dengan nilai indeks mencapai 85,72. Dalam hal ini Sekolah telah menyiapkan 

dokumen maupun salinan data administrasi sekolah yang dapat dievakuasi secara cepat terutama saat 

terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi.  

 Berdasarkan hasil analisis tingkat Mobilitas Sumber Daya/resource mobilization capacity (RMC) 

Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Klaten masuk kategori “TINGGI” dengan nilai indeks 83,3. 

Tingginya tingkat Mobilitas Sumber Daya/resource mobilization capacity (RMC) di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten diartikan bahwa sekolah sudah sangat  mengetahui tentang bagaimana 

mobilitas atau jalur evakuasi yang harus dilalui di sekolah tersebut terutama saat terjadinya erupsi 

Gunung Merapi.  

 Tingkat Pengetahuan/knowladge (K) Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Klaten termasuk dalam 

kategori “SEDANG” dengan nilai indeks 75. Pengetahuan/knowladge (K) Sekolah dalam mengetahui 

bencana erusi Gunung Merapi masih termasuk dalam kategori sedang dikarenakan sekolah belum 

K PS EP WS RMC

75

85.71
94.11

12.5

83.3
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secara keseluruhan menyiapkan informasi yang terkaitan tentang informasi mengenai kebencanaan 

dan berbagai informasi lainnya yang diperlukan terutama saat terjadinya bencana erpusi Gunung 

Merapi.  

 Pengetahuan mengenai Peringatan Bencana warning system (WS) di SMA Muhammadiyah 1 

Klaten termasuk dalam kategori “RENDAH” dengan nilai indeks hanya 12,5. Rendahnya tingkat 

pengetahuan sekolah mengenai Peringatan Bencana warning system (WS) diakibatkan oleh kurangnya 

peringatan bencana yang ada seperti tidak adanya jaringan yang terhubung dengan peringatan resmi 

dari pemerintah sehingga dikhawatirkan warga sekolah akan lamban menerima informasi terutama 

saat terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi.  

 Indeks tertinggi mengenai tingkat pengetahuan Sekolah di SMA Muhammadiyah 1 Klaten yaitu 

mengenai Rencana Tanggap Bencana/emergency planning (EP) yang masuk dalam kategori 

“TINGGI” dengan nilai indeks mencapai 94,11. Hal tersebut dikarenakan sekolah telah menyiapkan 

atau mengkorrdinasikan dengan baik mengenai rancangan tanggap darurat. 

d. Analisis Parameter Kesiapsiagaan  

Parameter mengenai kesiapsiagaan keseluruhan dengan menggunakan lima parameter utama yaitu 

pengetahuan/knowladge (K), kebijakan dan panduan/policy (PS), rancangan tanggap 

bencana/emergency planning (EP), peringatan bencana/warning system (WS), mobilitas sumber 

daya/resource mobilization capacity (RMC) 

 
Gambar 3.4. Hasil Parameter Keseluruhan 

 

Berdasarkan parameter diatas maka diketahui bahwa parameter tertinggi yaitu tentang Kebijakan 

dan Kepanduan/policy (PS) yang termasuk dalam kategori “SANGAT SIAP” dengan nilai indeks 

85,71. Tingginya nilai indeks tersebut dikarenakan kebijakan dan kepanduan yang di atur oleh pihak 

sekolah telah sesuai sehingga baik sekolah, guru maupun siswa secara keseluruhan mampu 

memahami kesiapsiagaan bencana erupsi Gunung Merapi. 

 Pada parameter selanjutnya yaitu tentang Rencana Tanggap Bencana/emergency planning (EP) 

yang masuk dalam kategori “SIAP” dengan nilai indeks 74,11. Terorganisirnya mengenai rencana 

tanggap darurat di SMA Muhammadiyah 1 Klaten tentu memberikan dampak positif bagi komunitas 

sekolah mengingat pentingnya perencanaan tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi. 

Mobilitas Sumber Daya/resource mobilization capacity (RMC) di SMA Muhammadiyah 1 Klaten 

termasuk dalam  kategori “SIAP” dengan nilai indeks 69,7. Telah diterapkannya sistem pelatihan 

yang baik sehingga komunitas SMA Muhammadiyah 1 Klaten mampu mengambil keputusan secara 

bijak terutama saat terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi. 

K PS EP WS RMC

57.49

85.71
74.11

35.81

69.7
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 Tingkat Pengetahuan/knowladge (K) komunitas SMA Muhammadiyah 1 Klaten termasuk dalam 

kategori “HAMPIR SIAP” dengan nilai indeks 57,49. Minimnya materi maupun sosialisasi yang 

berkaitan tentang kebencanaan menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya pengetahuan 

kebencanaan di SMA Muhammadiyah 1 Klaten. 

 Peringatan Bencana warning system (WS) termasuk dalam kategori “BELUM SIAP” dengan nilai 

indeks 35,81. Tidak adanya jaringan yang terhubung langsung dengan pemerintah maupun pihak 

instansi terkait mengenai peringatan bencanaakan berdampak pada lambannya pihak sekolah dalam 

mengambil keputusan terutama saat terjadinya bencana erupsi Gunung Merapi. 

 

3.2 Tingkat Kesiapsiapsiagaan Komunitas SMA Muhammadiyah 1 Klaten 

Lokasi SMA Muhammadiyah 1 Klaten berada di daerah rawan bencana sehingga sangat penting 

dilakukan upaya peningkatan kesiapsiagaan komunitas sekolah dalam menghadapi bencana. Maka 

dalam hal ini sekolah berupaya meningkatkan kesiapsiagaan sesuai dengan parameter yang ada. 

Berikut hasil analisis kesiapsiagaan komunitas SMA Muhammadiyah 1 Klaten : 

 

Gambar 3.5. Hasil analisis gabungan tingkat kesiapsiagaan komunitas SMA Muhammadiyah 1 

Klaten 

 Berdasarkan hasil analisis parameter diatas menunjukkan bahwa Sekolah termasuk dalam 

parameter tertinggi yaitu dengan kategori “SIAP” dengan nilai indeks 66,92. Sekolah mendapat 

parameter tertinggi dikarenakan sekolah merupakan bagian terpenting dalam penyediaan baik sarana 

maupun serta berbagai kebijakan penunjang kesiapsiagaan komunitas SMA Muhammadiyah 1 Klaten. 

 Selanjutnya terkait dengan parameter tingkat kesiapsiagaan siswa masuk dalam kategori 

“RENDAH” dengan nilai indeks 59,83. Rendahnya tingkat kesiapsiagaan siswa ini maka perlu 

diadakannya peningkatan baik mengenai pengetahuan tentang kesiapsiagaan maupun berbagai 

pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa terutama mengenai bencana erupsi 

Gunung Merapi.  

 Parameter guru berada pada kategori paling rendah yaitu dalam kategori “RENDAH” dengan nilai 

indeks mencapai 51,28. Berkaitan dengan hal ini maka perlunya guru lebih memahami berbagai 

materi tentang kesiapsiagaan bencana serta bagaimana penerapannya terhadap siswa sehingga saat 

terjadinya bencana guru mampu mengatur atau mengkoordinir siswa agar terhindar jatuhnya korban 

jiwa.  

SISWA GURU SEKOLAH KOMUNITAS

59.83

51.28

66.92 64.75
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 Hasil analisis gabungan dari siswa, guru dan sekolah menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan 

komunitas SMA Muhammadiyah 1 Klaten termasuk dalam kategori “SIAP” dalam menghadapi 

bencana dengan nilai indeks sebesar 64,75. Hal ini termasuk penting mengingat lokasi sekolah yang 

berada dikawasan rawan bencana sehingga sekolah tersebut memiliki potensi rawan bencana yang 

tinggi. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap tingkat kesiapsiagaan bencana di SMA 

Muhammadiyah 1 Klaten dapat disimpulkan bahwa : 

1. Parameter Kebijakan dan Panduan/policy (PS) memiliki nilai indeks tertinggi, kemudian 

parameter Rancangan Tanggap Bencana/Emergency Planning (EP), diikuti parameter Mobilitas 

Sumber Daya/resource mobilization capacity (RMC), dan parameter pengetahuan/knowladge 

(K), sedangkan parameter terendah yaitu parameter Peringatan Bencana/warning system (WS). 

2. Tingkat kesiapsiagaan komunitas SMA Muhammadiyah 1 Klaten dalam menghadapi bencana 

erupsi Gunung Merapi termasuk dalam kategori “SIAP” dengan nilai indeks 64,75. 
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Abstrak.Patahan opak yang membentang dari selatan Bantul merupakan patahan aktif yang 

menjadi sumber utama kejadian gempa tahun 2006 di Yogyakarta. Gempa bumi tahun 2006 silam 

telah menimbulkan banyak kerugian. Hampir 6000 jiwa meninggal dunia dan puluhan ribu luka 

luka. Kerugian juga berupa roboh dan hancurnya ribuan bangunan di kawasan ini. Fasilitas publik 

seperti sekolah tak luput dari bencana tersebut. Lebih dari 2900 sekolah luluh lantak terkena 

dampak bencana gempa bumi. Menurut LIPI dan UNESCO, sekolah adalah lingkungan paling 

rendah tingkat kesiapsiagaannya menghadapi bencana gempa bumi. Tingginya potensi 

gempabumi di Bantul harus diselaraskan dengan upaya mitigasi pada lingkungan sekolah agar 

pengguna bangunan aman saat terjadi gempa, terlebih saat ini telah diberlakukan sistem fullday 

school yang mengharuskan siswa menghabiskan waktu lebih lama di sekolah. Bentuk mitigasi 

yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis tingkat kerentanan sekolah dan mengevaluasi 

ketangguhan sekolah dalam menghadapi bencana. Menurut MODUL 1 KEMENDIKBUD, bahwa 

salah satu dari 3 pilar dalam mewujudkan sekolah aman bencana adalah fasilitas sekolah aman. 

Metode yang digunakan untuk mengevaluasi ketangguhan sekolah terhadap gempabumi 

menggunakan ceklis dari Perka BNPB No. 4 Tahun 2012. Hasil pengamatan akan dianalisis untuk 

menarik kesimpulan dan pengelompokan sekolah yang sudah aman dan memenuhi standar atau 

yang belum layak dari bencana gempa bumi. 

Kata kunci: Patahan Opak, Gempa Bumi, Safe School,  Perka BNPB no 12. 

 

Abstract.The Opak fault that is stretched from southern Bantul is an active fault that is the main 

source of earthquake events in 2006 at Yogyakarta. The 2006 earthquake has caused many losses. 

Nearly 6000 people died and thousands injured. Losses is also form as fall and the destruction of 

thousands of buildings in the region. Public facilities such as schools is included as the object of 

earthquake disaster. More than 2900 schools were devastated by the devastating earthquake. 

According to LIPI and UNESCO, school is the lowest level of its preparedness for earthquake 

disasters. The high potential of earthquake in Bantul must be harmonized with mitigation efforts 

in the school environment in order to make the building users safe during the earthquake. The 

form of mitigation that can be done is to analyze the level of vulnerability of schools and evaluate 

the resilience of schools in the face of disaster. According to MODUL 1 KEMENDIKBUD, the 

three pillars in realizing a safe school program are safe school facilities, disaster management in 

schools and disaster preparedness education. The method used to evaluate school toughness on 

earthquakes is using checklists from Perka BNPB No. 4 of  2012, and modules from Kemendikbud 

and UNICEF on  school standards of disaster preparedness. Results from observations will be 

analyzed to then conclude and classify schools that are safe and match with the standards or that 

have not been feasible from earthquake disasters 

Keywords: Earthquake,  Opak Faults,  Perka BNPB no 12, Safe School. 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

  158 
Mitigasi Bencana 

1. Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Gempabumi 2006 yang terjadi karena bergeraknya patahan Opak telah menewaskan lebih dari 5000 

jiwa, dan ribuan korban luka. Bukan hanya mengakibatkan korban jiwa, ribuan rumah dan fasilitas 

umum lain ikut rusak dan roboh. Berdasarkan data dari http://ciptakarya.pu.go.id jumlah rumah rusak 

berat adalah 96.760, rumah rusak sedang 117.075 dan rusak ringan 156.971. Fasilitas pendidikan 

seperti gedung perkuliahan dan sekolah banyak yang mengalami kerusakan. 

Untuk wilayah DI Yogyakarta, menurut data dari Bakornas PBP, 2006 , lebih dari 2.936 sekolah 

roboh dan rusak pasca gempabumi Yogyakarta 2006. Fakta ini menunjukan masih banyak bangunan 

sekolah yang belum memiliki standar sekolah aman gempa.  Karnawati dkk, 2008, dalam The 

Yogyakarta Earthquake of May, 2006, memberikan data perbandingan tingkat kerusakan sekolah di 

Bantul dengan jenjang sekolah yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Data kerusakan sekolah di Bantul akibat gempabumi 2006 (Karnawati dkk, 2008) 

1.2 Permasalahan 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kerentanan bangunan sekolah di sekitar patahan opak (khususnya Bantul) terhadap 

bencana gempa bumi ?  

2) Apakah komponen penyusun dari sekolah seperti bangunan maupun lingkungannya sudah 

memenuhi kriteria aman gempa? 

2. Metode Penelitian 

2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bantul yaitu di empat kecamatan dengan tingkat seismisitas 

yang tinggi. Pertimbangan kedekatan jarak dengan patahan Opak juga menjadi alasan pemilihan 

lokasi di area ini. Pemilihan lokasi dilakukan setelah melakukan pengecekan tingkat Ss dan S1 pada 

beberapa titik kecamatan di Bantul. Empat kecamatan yang dipilih adalah Jetis, Pleret, Pundong, dan 

Kretek. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Lokasi Penelitian di Kabupaten Bantul (Pemda Bantul) 

http://ciptakarya.pu.go.id/
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2.2 Proses Penentuan Lokasi Penelitian 

Tahap seleksi sekolah yang akan dijadikan sampel menggunakan metode Pengolahan data sekolah 

rawan bencana yang ada di empat kecamatan terpilih dengan memprioritaskan tingkat seismisitas 

tertinggi (Ss dan S1 berdasarkan FEMA P-154) dan data tiap jenjang sekolah pada tiap kecamatan 

berdasarkan Data Spektra Indonesia dari PuskimKementrian Pekerjaan Umum tahun 2011. Sekolah 

dari masing masing kecamatan terpilih akan diseleksi dengan melihat tingkat Ss dan S1 tertinggi. 

Tabel 1. Pembagian level Seismisitas berdasarkan Spectral Acceleration Response  

(FEMA P-154, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Data Spektra Indonesia area Yogyakarta dan sekitarnya (Puskim.go.id, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Desa dengan tingkat seismisitas tinggi hasil pengolahan Overlay Desain Spektra dan Peta 

administrasi Bantul 
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Tabel 2. Desa dan kecamatan serta data Ss S1 

Desa Kecamatan Ss S1 Keterangan 

Parangtritis Kretek 1.680 0.595 Sangat Tinggi 

Seloharjo Pundong 1.568 0.558 Sangat Tinggi 

Panjangrejo Pundong 1.527 0.544 Sangat Tinggi 

Srihardono Pundong 1.496 0.532 Tinggi 

Canden Jetis 1.522 0.537 Sangat Tinggi 

Sumberagung Jetis 1.600 0.558 Sangat Tinggi 

Trimulyo Jetis 1.699 0.584 Sangat Tinggi 

Segoroyoso Pleret 1.725 0.592 Sangat Tinggi 

Bawuran Pleret 1.610 0.561 Sangat Tinggi 

Pleret Pleret 1.628 0.566 Sangat Tinggi 

Karena dalam satu desa tidak memiliki semua jenjang sekolah (TK-SD-SMP), maka pengambilan 

sampel sekolah akan berdasarkan kecamatan. Tabel 2 diatas memberikan data empat kecamatan yang 

mewakili semua desa dengan resiko tertinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 . Sebaran sekolah di sepanjang patahan Opak di empat kecamatan 

Total sekolah di 4 kecamatan tersebut adalah 63 sekolah. Perlu pengerucutan lebih lanjut berdasarkan 

jenjang sekolah (mewakili TK, SD, SMP, )  dengan tingkat seismisitas tertinggi. Metode yang 

digunakan untuk menyeleksi sekolah yang akan dijadikan sampel adalah dengan menggunakan 

seismicity region dari FEMA P-154 yang dikombinasikan dengan data dari desain spektra PUSKIM. 

Tabel 3. Nominasi Sekolah yang dipilih sebagai sampel 

No Jenjang 

Sekolah 

Kecamatan 

Jetis Pleret Pundong Kretek 

1 TK TK ABA 

Karangsemut 

Ss= 1.726;   

S1 = 0.592 

TK ABA 

Dahromo 

Ss= 1.709;   

S1 = 0.588 

 

TK LKMD 

Pentung 

Ss= 1.495;   

S1 = 0.533 

 

TK Kuncup Melati I 

Ss= 1.63;   

S1 = 0.581 
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No Jenjang 

Sekolah 

Kecamatan 

Jetis Pleret Pundong Kretek 

 

2 SD SD Sindet Jetis 

Ss= 1.727;   

S1 = 0.593 

 

SD Srumbung 

Ss= 1.717;   

S1 = 0.59 

 

SD 

Muhammadiyah 

Kalipakem II 

Ss= 1.572;   

S1 = 0.559 

 

SD N Bungkus 

Ss= 1.692;   

S1 = 0.599 

 

 

3 SMP SMP N 1 Jetis 

Ss= 1.646;   

S1 = 0.569 

 

SMP N 3 Pleret 

Ss= 1.696;   

S1 = 0.584 

 

SMP 

Muhammadiyah I 

Pundong 

Ss= 1.589;   

S1 = 0.565 

SMP N 2 Kretek 

Ss= 1.676;   

S1 = 0.594 

 

 

 

Data pada Tabel 3 menunjukkan sekolah dengan level tertinggi dan mewakili tiap jenjang sekolah dari 

TK, SD, dan SMP. Sampel pada Kecamatan Jetis mewakili jenjang TK (TK ABA Karangsemut), 

Kecamatan Pleret mewakili jenjang SD (SD Srumbung), dan Kecamatan Pundong dan Kretek 

mewakili jenjang SMP (SMP Muhammadiyah I Pundong dan SMPN 2 Kretek). 

2.3 Tahapan Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan metode berikut :  

a. Metode wawancara dan mengisi checklist kelayakan sekolah siaga bencana. Wawancara dilakukan 

dengan staf atau guru yang mengenal dengan baik kondisi sekolah sehingga informasi yang 

didapat akurat dan benar. Form checklist kelayakan diisi dengan kriteria yang telah ditetapkan 

dalam Perka BNPB no 4 tahun 2012 mencakup informasi yang telah standar dengan sekolah siaga 

bencana. Ceklist ini terdiri dari beberapa kelompok pertanyaan yang akan menghasilkan jawaban 

“ya” atau “tidak”. Dari jumlah jawaban tersebutlah akan didapatkan kesimpulan apakah sekolah 

harus diteliti lebih lanjut atau sudah layak sebagai sekolah aman bencana/ Safe School. Kriteria 

ambangdibawah ini (Perka BNPB No.4 Tahun 2012)akan membantupemeriksaatau pengambil 

kebijakan dalam membuatrekomendasi : 

1.  Jika nilai dari isian kedua (kondisi dan perencanaan/2xx) melebihi 4,disarankan bahwa 

gedungtersebutperlu pemeriksaan lebih lanjutoleh ahlibangunan. 

2.  Jikajumlahjawaban“tidak”padaisianketiga(komponen 

struktural/3xx)melebihi1,sangatdisarankan gedungtersebut untukdiperiksa lebih lanjutoleh ahli 

bangunan 

3.  Jika jumlah jawaban “tidak” pada isian keempat(komponen 

arsitektural/4xx)melebihi5disarankanbahwa gedungtersebut perlu perbaikan komponen 

arsitektural 
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4.  Jikajumlahjawaban“tidak”padaisiankelima(perabotandan isinya/5xx) melebihi 10 sangat 

disarankan  bahwa gedung tersebutperlu perkuatanpadaperabotandan isinya.Apabila 

nilainyadibawah11,perkuatancukupdilakukan olehguruatau komunitas sekolah. 

5.  Jika jumlah jawaban “tidak”pada isian keenam (utilitasdan 

sekitarnya/6xx)melebihi3sangatdisarankan gedungtersebut memerlukan bantuan teknis untuk 

perkuatan komponen tersebut oleh ahli bangunan. 

b. Metode Observasi, Form checklist kelayakan diisi dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam 

Perka BNPB no 4 tahun 2012 yang mencakup informasi yang telah standar dengan sekolah siaga 

bencana. Ceklist dapat diisi dengan observasi bagaimana kondisi sekolah saat ini dalam persiapan 

mitigasi bencana.  

2.4 Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data, sekolah akan mendapatkan nilai dan score dari ceklist Perka BNPB No 4 

tahun 2012 yang telah diisi berdasarkan pengamatan dan observasi secara langsung ke sekolah 

sampel. Hasil analisa ini akan mempengaruhi langkah-langkah yang harus diambil selanjutnya dan 

akan diberikan rekomendasi  sesuai dengan standart yang ada. Paramaeter yang ada tentu akan 

menyesuaikan dengan kondisi ketangguhan bangunan sekolah dalam mitigasi bencana gempabumi 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Objek penelitian berupa sekolah mulai dari jenjang TK-SD-SMP dipilih melalui proses seleksi dengan 

metode penyisiran level seismisitas tertinggi. Ada 4 sekolah yang dipilih di empat kecamatan yang 

diteliti. Sebagian besar sekolah berlokasi di pinggiran kota besar dan tidak berada pada lokasi yang 

padat pemukiman. Ditinjau dari jenis bangunan sekolah, kebanyakan tipe bangunan berlantai satu 

dengan jenis URM (Unreinforced Mansonry) (FEMA P-154).  

Pengecekan kelayakan dari segi arsitektural, utilitas dan lain lain menggunakan ceklist dari Perka 

BNPB No 4 tahun 2012. Dari jumlah jawaban  “tidak” dan “ya” dapat ditentukan apakah sekolah 

sudah layak atau belum layak sebagai sekolah siaga bencana. Selain itu sekolah dapat pulad iberikan 

rekomendasi misalnya perlu pengecekan lanjut oleh ahli dan sebagainya.  Pada tahap ini empat 

sekolah yang diobservasi yaitu.  

a. TK ABA Karangsemut, Jetis 

b. SD N Srumbung, Pleret 

c. SMP Negeri 2 Kretek  

d. SMP Muhammadiyah I Pundong 
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Gambar 6 . Dari kiri 1. TK ABA Karangsemut, 2. SMP N 2 Kretek, 3. SD N srumbung 4. SMP 

Muhammadiyah 1 Pundong 

3.2 Hasil Observasi 

a. TK ABA Karangsemut 

Jenis bangunan pada Tk ABA Karangsemut ini  adalah URM. Bentuk denah secara umum tipikal dan 

simetris, namun dapat dilihat ketidakteraturan pada bagian depan bangunan yang sebagian besar 

menjadi selasar/teras. Pada bagian ujung diberikan dinding untuk fungsi gudang dll.  Bangunan 

memiliki konstruksi yang sederhana namun tergolong layak. Pada komponen perabotan perlu 

pengecekan lebih lanjut karena posisi beberapa furniture masih belum sesuai dengan penempatan 

yang seharusnya dan masih ada dinding partisi yang belum direkatkan dengan baik pada komponen 

terdekat.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 . TK ABA Karangsemut 
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Tabel 4. Score Checklist Perka BNPB No 4 Tahun 2012 TK ABA Karangsemut 

NO 
KOMPONEN YANG 

DITINJAU 

JAWABAN KESIMPULAN 

YA TIDAK 
*SC

ORE 

 

1 Kondisi dan Perencanaan 

(2xx)   
3 Layak 

2 Komponen Struktural (3xx) 9 1  Layak 

3 Komponen Arsitektural (4xx) 7 5  Layak 

4 
Perabotan dan Isinya 

 (5xx) 
6 9  

Layak namun butuh sedikit 

perkuatan (dari pihak sekolah) 

5 
Utilitas dan Sekitarnya  

(6xx) 
4 5  

Perlu pengecekan lanjut.  

*kusus untuk lembar penilaian komponen 2xx 

b. SD Negeri Srumbung 

SDN Srumbung memiliki tiga bangunan utama. Jenis bangunan adalah URM. Bentuk denah secara 

umum tipikal dan simetris.  Dari segi struktural SDN Srumbung masih belum layak karena ditemukan 

dinding gunungan (gable walls)  tanpa perkuatan struktur beton pada sisi-sisi samping bangunan yang 

sangat rentan roboh dan jatuh saat terjadi gempa bumi.  Langit-langit bangunan pada beberapa titik 

juga dalam kondisi buruk yang dapat mengakibatkan falling hazard atau jatuhnya material saat terjadi 

gempa. Bahaya seperti pounding juga terdeteksi karena jarak antar bangunan yang terlalu dekat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 . SD Negeri Srumbung 
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1. Checklist Perka BNPB No 4 Tahun 2012 

 

Tabel 5. Score Checklist Perka BNPB No 4 Tahun 2012 SDN Srumbung 

NO 
KOMPONEN YANG 

DITINJAU 

JAWABAN KESIMPULAN 

YA TIDAK 
*SC

ORE 

 

1 Kondisi dan Perencanaan 

(2xx)   
3 Layak 

2 Komponen Struktural (3xx) 7 3  Tidak Layak 

3 Komponen Arsitektural (4xx) 9 3  Layak 

4 
Perabotan dan Isinya 

 (5xx) 
6 9  

Layak namun butuh sedikit 

perkuatan (dari pihak sekolah) 

5 
Utilitas dan Sekitarnya  

(6xx) 
5 4  

Layak  

*kusus untuk lembar penilaian komponen 2xx 

 

c. SMP Negeri 2 Kretek 

Bangunan yang dievaluasi di sekolah ini berjumlah 13 bangunan. Jenis bangunan pada SMP N 2 

Kretek  adalah URM. Bentuk denah  secara umum tipikal dan simetris. Namun pada beberapa 

bangunan terdapat iregularity/ketidakseragaman seperti pada denah dan ruang yang mengurangi score 

kelayakan pada beberapa komponen. Pada komponen struktural belum layak karena dinding 

bangunan yang dibuat dengan material yang berat (bata merah) sehingga berisiko saat terjadi gempa 

bumi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 . SMP N 2 Kretek 
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2. Checklist Perka BNPB No 4 Tahun 2012 

 

Tabel 6. Score Checklist Perka BNPB No 4 Tahun 2012 SMP N 2 Kretek 

NO 
KOMPONEN YANG 

DITINJAU 

JAWABAN KESIMPULAN 

YA TIDAK 
*SC

ORE 

 

1 Kondisi dan Perencanaan 

(2xx)   
4 Layak 

2 Komponen Struktural (3xx) 7 3  Tidak Layak 

3 Komponen Arsitektural (4xx) 10 2  Layak 

4 
Perabotan dan Isinya 

 (5xx) 
7 8  

Layak namun butuh sedikit 

perkuatan (dari sekolah) 

5 
Utilitas dan Sekitarnya  

(6xx) 
6 3  

Layak  

*kusus untuk lembar penilaian komponen 2xx 

d. SMP Muhammadiyah I Pundong 

SMP Muhammadiyah I Pundong adalah bangunan dengan tipe URM. Sebagian besar bangunan 

adalah bangunan lama yang telah direnovasi pasca gempa 2006. Bentuk denah pada bangunan ini 

sebagian besar tidak simetris karena banyaknya penambahan pada bangunan seriring dengan 

bertambahnya kebutuhan ruang. Jarak antar bangunan pada sekolah ini sangat dekat sehingga 

ancaman pounding dan falling hazard sangat tinggi. Selain itu adanya gable wall pada konstruksi 

bangunan akan menurunkan performa bangunan saat terjadi gempa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 . SMP Muhammadiyah I Pundong 
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3. Checklist Perka BNPB No Tahun 2012 

 

 

Tabel 7. Score Checklist Perka BNPB No 4 Tahun 2012 SMP N 2 Kretek 

NO 
KOMPONEN YANG 

DITINJAU 

JAWABAN KESIMPULAN 

YA TIDAK 
*SC

ORE 

 

1 Kondisi dan Perencanaan 

(2xx)   
6.5 Tidak Layak 

2 Komponen Struktural (3xx) 7 3  Tidak Layak 

3 Komponen Arsitektural (4xx) 8 4  Layak 

4 
Perabotan dan Isinya 

 (5xx) 
7 8  

Layak namun butuh sedikit 

perkuatan (dari sekolah) 

5 
Utilitas dan Sekitarnya  

(6xx) 
3 6  

Layak  

*kusus untuk lembar penilaian komponen 2xx 

 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan pada makalah ini terkait dengan penggunaan Cheklist Perka BNPB no 4 tahun 2012 

untuk evaluasi bangunan sekolah aman bencana gempa bumi adalah : 

1. Beberapa sekolah yang dijadikan sampel penelitian masih memiliki komponen yang belum layak 

sebagai sekolah aman bencana. Diantara komponen tersebut yang harus diperhatikan lebih detail 

adalah komponen struktural. 

2. Unsur-unsur pada komponen struktural yang membuat bangunan tidak layak adalah unsur 

penyusun bangunan yang masih menggunakan material berat seperti penggunaan bata merah pada 

dinding dan penutup atap. Kondisi struktur utama seperti kolom dan balok yang sudah menua dan 

retak juga mengurangi ketangguhan bangunan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.  

3. Kondisi tapak dan perencanaan sekolah (denah yang tidak simetris, lokasi dekat dengan pantai atau 

lereng) membuat sekolah mendapatkan score rendah pada ceklist sehingga perlu tindakan lebih 

lanjut berupa retrofitting dan perkuatan yang mumpuni sebagai upaya mitigasi. 

4. Sekolah yang semua komponennya sudah layak tetap harus diberikan rekomendasi lebih lanjut 

agar tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi yang mungkin terjadi. Score 

pada sekolah yang sudah layak juga berada pada score minimal sehingga perlu perbaikan pada 

sekolah untuk menaikan score kelayakan. 

5. Lokasi sekolah yang berada pada zona seismisitas tinggi menuntut adanya perbaikan yang 

signifikan terkait dengan berbagai komponen yang mendukung program sekolah aman. 

Ketangguhan bangunan merupakan kunci utama untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan 

gempa bumi. 
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Abstrak. Ancaman yang terjadi setiap tahun di Kabupaten Bireuen pada musim penghujan 

adalah bencana banjir. Kecamatan Peusangan merupakan daerah rawan banjir dengan 

keberadaan daerah aliran sungai (DAS) Peusangan yang berhulu di Lut Tawar Takengon, 

melintasi lima Kabupaten kota: Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, 

Bireuen dan Lhokseumawe. Bireuen merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami 

banjir, tepatnya di desa Cotnga Kecamatan Peusangan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengidentifikasi pemahaman individu tentang bencana banjir dan strategi coping di 

wilayah Cotnga Kecamatan Peusangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

menggunakan pendekatan fenomenologi. Teknik Pengumpulan data menggunakan 

Observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengetahuan dan pengalaman individu dalam menghadapi bencana banjir yang terjadi 

setiap tahunnya, membentuk pemahaman yang baik untuk meningkatkan kapasitas berupa 

pengurangan risiko bencana berbasis masyarkat, kesiapsiagaan atas ancaman banjir dari 

limpasan sungai Peusangan. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan banjir kiriman. 

Masyarakat mempunyai strategi tersendiri dengan sumber daya yang tersedia yaitu strategi 

coping dalam pengelolaan risiko bencana. 

 

Kata Kunci: banjir, bencana, pemahaman masyarakat, strategi coping 

 

Abstract. The threat that happens every year in Bireuen District in the rainy season is a 

flood disaster. Peusangan sub-district is a flood-prone area with Peusangan river basin 

(DAS) in Lut Tawar Takengon, across five regencies: Central Aceh District, Bener Meriah, 

North Aceh, Bireuen and Lhokseumawe. Bireuen is one of the districts that experienced 

flood, precisely in the village of Cotnga Peusangan Sub-district. This study aims to identify 

individual understanding of flood disaster and coping strategies in the Peusangan sub-

district Cotnga region. This research is descriptive qualitative using phenomenology 

approach. Techniques Data collection uses Observation of participation and in-depth 

interviews. The results show that individual knowledge and experience in dealing with 

floods that occur each year, forming a good understanding to increase capacity in the form 

of community-based disaster risk reduction, preparedness for flood threats 

from Peusangan runoff. The surrounding community calls it a flood of 

mails. The community has its own strategy with the available resources of coping strategies 

in disaster risk management. 

 

Keywords:coping strategies,disaster, flood, understanding of society,  
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1. Pendahuluan 

Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang menggenangi permukaan tanah, dengan ketinggian 

melebihi batas normal. Banjir merupakan ancaman alam yang sering terjadidi Indonesia.Banjir dapat 

disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya dan intensitas curah hujan yang 

tinggi serta dengan durasi waktu yang lama. Banjir dapat disebabkan oleh pengendapan berlebihan 

atau terkonsentrasi gelombang badai atau rusaknya sebuah tanggul(White, 2013). Banjir sudah 

menjadi ancaman yang rutin terjadi di setiap musim penghujan(Triuri and Marwasta, 2013). Seperti 

yang dirasakan oleh masyarakat Desa Cotnga, bila memasuki musim penghujan maka fenomena ini 

akan segera dirasakannya. 

Cotnga merupakan desa yang manyoritas penduduknya bekerja sebagai petani, Desa Cotnga 

berada di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Secara geografi Desa Cotnga, sebelah utara 

berbatasan dengan Desa Matamamplam, selatan berbatasan dengan Desa Cot Ijue, timur Desa Cot 

Panjoe dan Sebelah barat Desa Pulo Naleng. Cotnga merupakan Desa yang sering mengalami 

fenomena banjir. “Banjir disebabkan oleh meluapnya air irigasi yang terjadi disaat musim hujan, serta 

jebolnya irigasi yang tidak mampu menahan beban air yang deras, ini satu peristiwa yang terus terjadi 

setiap tahunnya, irigasi yang melintasi Desa Cotnga dengan Desa Cot Keuranji mengalami kerusakan 

sampai empat kali dalam setahun”. (wawancara tanggal 25 Maret, 2017). 

Irigasi yang melintasi Desa Cotnga berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan yang 

berhulu di Lut Tawar Takengon yang melintasi lima Kabupaten kota: Kabupaten Aceh Tengah, Bener 

Meriah, Aceh Utara,Lhokseumawe danBireuen. Bireuen tepatnya di Desa cotnga Kecamatan 

Peusangan merupakan salah satu sub DAS Peusangan yang berhilir sampai ke laut Jangka, sehingga 

air luapan dari irigasi ini memasuki kawasan persawahan dan Pemukiman masyarakat. Masyarakat 

Cotnga menyebutnya peristiwa ini, banjir kiriman dari perbukitan yang airnya mengalir melintasi 

Desa tersebut yang membanjiri area persawaan dan Pemukiman. Masyarakat Cotnga mempunyai cara 

tersendiri dalam menghadapi ancaman yang disebabkan oleh banjir, mulai menyiapkan bibit cadangan 

bagi petani padi, dan menyelamatkan ternak ke tempat yang lebih tinggi guna meminimalisirkan hal 

yang akan terjadi lebih lanjut, dalam hal kerugian dalam materi. 

Kerugian dirasakan oleh masyarakat Cotnga tidaklah signifikan, akan tetapi kerugian waktu yang 

masyarakat rasakan juga berdampak pada aktifitas sehari-hari dengan genangan yang masih 

menyisakan sampah-sampah. Genangan air bisa mencapai ± 60 cm bahkan pernah sampai 2 meter 

(2000), dimana lama genangan ± sampai 3 hari.Sering kali banjir dianggap remeh, sebagai anggota 

masyarakat, kita wajib berperan serta untuk bersiap sedia menghadapi ancaman bahaya banjir dengan 

persiapan dini serta pemahaman yang dalam serta pengetahuan menghadapi bencana, hal ini sangat 

diperlukan khususnya bagi masyarakat yang daerahnya berada dalam daerah rawan banjir.Kejadian 

banjir merupakan malapetaka yang tidak dapat dielakkan terutama apabila pada musim hujan 

sebagaimana yang terjadi di Desa Cotnga itu sendiri. 

Banjir yang terus menerus terjadi, tentunya masyarakat mempunyai cara atau srategi sendiri untuk 

mengatasi bencana banjir. Hal tersebut dikenal dengan nama coping, secara teoritis coping merupakan 

upaya seseorang baik secara kognitif, afektif, dan perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal dan 

internal secara spesifik (Folkman et al. 1986). Kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir membantu 

masyarakat dalam membentuk dan merencanakan tindakan apa saja yang perlu dilakukan ketika 

banjir. Kesuksesan dalam penanganan dan evakuasi/pengungsian ketika banjir sangat bergantung dari 

kesiapsiagaan masyarakat dan perseorangan itu sendiri. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman individu tentang bencana banjir dan 

strategi coping di wilayah Cotnga Kecamatan Peusangan, dalam penelitian ini peneliti menentukan 

informan kunci yang lebih tau tentang peristiwa banjir yang terjadi di Desa Cotnga serta dampak yang 

ditimbulkan dari bencana tersebut. Penyebab terjadi banjir menurut informan yang penulis wawancara 
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pada tanggal 17 Maret 2017, banjir disebabkan oleh limpasan air sungai Peusangan melalui irigasi 

yang melintasi Desa tersebut. Dijelaskan pula oleh informan lain, yang merupakan Ketua Pemuda, 

banjir terjadi lebih dikarenakan akibat pendangkalan dan sempitnya irigasi tidak sesuai dengan 

kapasitas air yang masuk kedalam irigasi tersebut, dan letak Desa Cotnga juga berada di daratan yang 

rendah (Wawancara tanggal 20 Maret,2017). 

Berdasarkan fakta di lapangan, yang telah diuraikan oleh kedua informan tersebut bahwa di Desa 

Cotnga sering mengalami banjir yang disebabkan oleh luapan air dari Sungai Peusangan, letak 

geografis Desa juga menjadikan banjir dengan mudah menggenangi Desa Cotnga, masyarakat Desa  

Cotnga sebagian besar tetap bertahan.Untuk dapat bertahan, tentunya muncul perilaku coping dari 

masyarakat tersebut dalam menghadapi bencana banjir. Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk 

meneliti bentuk-bentuk dan bagaimana perilaku coping pada masyarakat yang mengalami banjir 

diDesa Cotnga Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Fenomenologi ini 

dipilih karena memiliki kekhususan yang sesuai dengan fokus penelitian, Perspektif fenomenologi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi Alfred Schutz yaitu menjelaskan suatu 

pemaknaan tidak terlepas dari motif sebab (because motive) dan motif tujuan (in order to motive). 

Perspektif fenomenologi dilakukan dengan meneliti fenomena yang akan dikembangkan. Titik tumpu 

penggalian data/informasi pada pendekatan penelitian fenomenologi adalah tindakan para pelaku 

fenomena. Tujuannya adalah untuk memahami makna kejadian, gejala yang timbul, dan atau interaksi 

individu dalam kondisi dan situasi tertentu dalam kehidupan sehari-harinya di suatu masyarakat 

tertentu (Fatchan, 2013).  

Perspektif ini menghendaki sejumlah interpretasi-interpretasi sampai akhirnya dapat masuk ke 

dalam dunia makna (pemahaman) dan dunia konsep subyek penelitian (Susilo, 2016). Dalam 

penelitian ini tidak semua masyarakat Desa Cotnga dapat dijadikan informan penelitian ini, tetapi 

mereka yang memiliki identifikasi yang sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Identifikasi 

yang disyaratkan sebagai informan penelitian adalah: 

1) Penduduk asli Desa Cotnga Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. 

2) Pernah menjadi korban banjir di Desa Cotnga. 

3) Individu umur 25 tahun ke atas 

Pengambilan data melalui observasi partisipasi dan wawancara mendalam, observasi partisipasi 

dalam penelitian ini tidaklah penuh mengingat keterbatasan waktu bagi peneliti. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis kasus per kasus secara simultan dengan model 

yang dikemukakan. Sugiyono (2016), Mengemukakan adanya kegiatan dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclution, drawing / verification. Tahap 

penyelesaian data ini dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu:(1) Melakukan observasi partisipasi, 

(2) Melakukan pengamatan terhadap apa yang dibicarakan dari subjek penelitian, (3) Melakukan 

analisis deskripsi danpengecekan data keabsahan, melakukan wawancara mendalam yang menjadi 

dialog dengan subjek penelitian, (4) Melakukan analisis substansial dan pengecekan data keabsahan, 

dan (5) Menemukan pemahaman subjek penelitian (Fatchan, 2013). 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Persepsi dan pengetahuan serta perilaku Coping informan 1 

Informan I mengalami bencana banjir di Cotnga setiap tahun, memastikan terjadi pada Akhir tahun 

dan awal tahun bulan November dan Januari, dikarenakan curah hujan yang tinggi. Kejadianya terjadi 

sangat cepat kurang lebih dalam waktu yang tidak menentu air sudah sampai teras rumah setinggi 
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lutut orang dewasa. Ancaman utama adalah luapan air dari irigasi Desa Cotnga yang bersumber dari 

DAS Peusangan, informan I juga menambahkan diperparah lagi jika hujan lebat dengan durasi waktu 

satu jam, maka air tersebut dapat menenggelamkan padi yang ada di sawah beserta sampah-sampah 

yang dibawanya. 

Informan I merasa kerentanan karena bencana banjir yang paling merugikan adalah lahan 

pertanian berimbas pada gagal panen, kerugiannya kurang lebih mencapai tiga juta. Dari akumulasi 

kejadian bencana banjir di Cotnga munculah perilaku coping yang dilakukan informan I, untuk 

menggulanginya pada aspek problem-focused coping, informan I merespon dengan bentuk-

bentukcoping konfrontatif yaitu menaruh hewan ternak di panggung atau tempat tinggi, pencarian 

dukungan sosial dengan mencari bantuan angkat-angkat barang bersama anak-anaknya, dan 

pemecahan masalah yang terencana dengan bentuk tahapan-tahapan tertentu untuk meyelamatkan 

barang-barang dari mulai hewan ternak, barang elektronik, dan menbuat dapur darurat. 

Aspek emotion focused coping yang muncul dari informan I adalah bentuk coping kontrol diri 

dengan baik,tetap tenang saat terjadi banjir, penilaian positifberupa memaknai musibah banjir 

merupakancobaan dari yang kuasa atau Tuhan, menghindar untuk menghilangkan rasa jenuhdengan 

mengobrol dengan tetangga dengan harapan ada solusi yang bagus guna meminimalisirkan dampak 

yang ditinggalkan oleh banjir. 

 

Tabel 1. Persepsi dan pengetahuan serta skema perilaku coping informan I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Persepsi dan pengetahuan serta perilaku Coping informan II 

Informan membenarkan bahwa jelas kejadian banjir di Desa Cotnga setiap tahun, memang irigasi 

sudah dipelebar dan diperdalam tetapi banjir sudah menjadi langganan setiap tahun, sekarang 

katakanlah banjir, tetapi debitnya kecil dan waktunya juga pendek, dipertegas lagi dengan pernyataan 

informan bahwa informan lahir di Desa Cotnga jadi tahu persis dan merasakan kondisi banjir saat 

dulu sampai sekarang. Ancaman yang paling utama menurut informan II adalah curah hujan yang 

Bencana banjir 

Terjadi setiap akhir dan 

awal tahun, November dan 

Januari 

 

Ancaman 

Luapan air dari irigasi 

yang bersumber dari DAS 

Peusangan 

Kerentanan 

Daerah persawahan, 

pemukiman dan hewan 

ternak 

Perilaku Coping 

Problem Focused Coping 

1. Menaruh hewan ternak di panggung. 

2. Kerja sama dengan anak-anaknya. 

3. Ada tahapan yang diselamatkan mulai dari hewan 

ternak, alat eletronik dan membuat dapur darurat. 

Emotion Focused Coping 

1. Tetap tenang saat terjadi banjir 

2. Banjir merupakan teguran dari Tuhan 

3. Mengobrol dengan tetangga berharap 

menemukan solusi yang baik. 

 

Persepsi dan pemahaman 

Banjir peristiwa alam yang terjadi setiap musim hujan tiba, banjir 

terjadi akibat meluapnya irigasi Desa Cotnga yang bersumber dari 

sub DAS Peusangan, kerentanan yang terjadi adalah gagal panen 

yang dirasakan masyarakat petani. 
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tinggi baik itu curah hujan dari arah selatan Desa Cotnga yang berupa bukit yang di lalui DAS 

Peusangan, ditambah lagi kondisi pendangkalan sungai dan irigasi banyaknya sampah. 

Kerentanan yang disebabkan oleh bencana banjir yaitu lahan persawahan yang kerugiannya 

mencapai 2 juta sekali kejadian banjir, belum lagi jika banjir terjadi pada musim panen kerugiannya 

mencapai 2-3 kali lipat dibandingkan dengan banjir saat musim padi bersemi. Dari kejadian bencana 

banj ir di Cotnga yang sudah dijelaskan oleh Informan II munculah perilaku coping yang dilakukan, 

untuk menggulanginya informan II merespon dengan bentuk-bentuk coping dari bentuk Problem 

Focused Coping muncul bentuk konfrontatif dengan cara mencari informasi dari luar untuk antisipasi 

agar lebih siaga, sedangkan untuk keluarga dengan cara menaruh barang-barang di meja yang 

ditinggikan, dengan membuat sendiri untuk sekedar menahan beban diatasnya agar tidak kena banjir, 

segala sesuatunya dikerjakan informan secara mandiri, setelah tetangganya selesai beres-beres baru 

meminta bantuan kepada tetangga sekitar rumah informan, dalam proses perilaku coping juga ada 

tahapan-tahapan tertentu yaitu menyelamatkan barang-barang elektronik terlebih dahulu seperti TV 

dan mesin cuci, kebutuhan pangan, baru setelah itu pakaian. 

Aspek Emotion Focused Coping yang muncul dari informan II adalahadanya rasa khawatir jika 

air banjir semakintinggi dan jebolnya irigasi Cotnga yang menghubungkan dengan Desa Cot Keuranji, 

akan berdampak parah ke area persawahan warga, namun informan masihbisa mengontrol diri dan 

berusaha menghadapimasalah tersebut. Informan juga sangat yakinbahwa bancana banjir bukanlah 

cobaan yang terus diberi sama Tuhan, tetapi memang ada sebabnya, dan banjir bisa dikatakan sebagai 

sebuah musibah, juga hikmah dibaliknya, karena hikmahnya lingkungan jadi bersih, yang awalnya 

banyak sampah karena ada banjir sampahnya terbawa arus banjir jadi bersih, dan yang dulunya 

banyak tikus sebagai hama padi, bisa hilang dan mati, ada beberapa pemicu banjir seperti 

pendangkalan sungai, sampah. Subyek melakukan segala bentuk coping salah satunya karena memang 

sudah menjadi tanggung jawab informan sebagai perangkat Desa dan sebagai kepala keluarga di 

rumah, untuk mengatasi rasa jenuh setelah banjir pelariannya dengan cara ngobrol-ngobrol bersama 

masyarakat sambil berkeliling-keliling disekitar Cotnga melihat kondisinya sudah lebih baik atau 

belum. 
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Tabel II. Persepsi dan pengetahuan serta skema perilaku coping informan II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Persepsi dan pengetahuan serta perilaku Coping informan III 

Informan III mengetahui bencana banjir di Cotnga sejak informan lahir bahkan sekarang banjir setiap 

tahun pada bulan November, Desember dan awal tahun Januari dan Februari, yang terparah tahun 

2002. Ancaman utama adalah air dari Sungai Peusangan yang menuju ke irigasi Cotnga melalui Desa 

Cot Keuranji sangat bahaya karena irigasinya sangat renta untuk jebol, ditambah penyebab lainya jika 

ada hujan local siang-malam. Kerentanan karena bencana banjir yang paling merugikan informan III 

adalah pada tahun 2002 yaitu pertanian dan ternak. 

Kerugian akibat bencana banjir sekitar 7 juta dikarenakan padi sudah mau panen menjadi kosong 

semua karena terendam banjir, dan hewan kesayangannya mati, dan juga infratruktur umum berupa 

jalan desa. Dari akumulasi kejadian bencana banjir yang dialami informan ketiga munculah perilaku 

coping yang dilakukan informan III dari aspek Problem Focused Coping informan melakukan 

perilaku konfrontasi berupa meninggikan barang yang bisa diselamatkan termasuk benda elektronik di 

atas meja besar ditumpangi meja lagi diatasnya, pencarian dukungan sosial juga dilakukan oleh 

informan ketiga saat menyelamatkan barang-barang informan mencari bantuan istrinya untuk 

membantu mengangkat barang-barang ketempat yang lebih tinggi. Saat proses mengamankan barang 

Bencana banjir 

Terjadi setiap tahun, 

walaupun irigasinya sudah 

direnovasi, banjir sudah 

jadi langganan. 

 

Ancaman 

Curah hujan yang tinggi di 

bukit, dan pendangkalan 

sungai dan irigasi dengan 

sampah.  

Kerentanan 

Rugi di sektor pertanian, 

berupa gagal panen. 

Perilaku Coping 

Problem Focused Coping 

1. Mencari informasi dari luar, dan 

menaruh barang di atas meja yang 

dikerjakan secara mandiri 

2. Ada tahapan yang diselamatkan 

mulai dari bahan elektronik dan 

pakaian dan kebutuhan pangan. 

Emotion Focused Coping 

1. Tetap mengontrol diri walaupun 

merasa khawatir 

2. Mengobrol dengan masyarakat 

sambil melihat perkembangan 

kondisi serta menilai banjir terjadi 

karena ada faktor.  

 

Persepsi dan pemahaman 

Banjir terjadi karena ada sebab, bukan hanya teguran, tetapi 

perbuatan manusia sendiri yang mengakibatkan banjir itu terjadi, 

dari perbuatan membuang sampah sembarangan yang 

menyebabkan sungai dan irigasi dangkal. Sehingga dampak yang 

dirasakan berupa kerugian di semua sekta, seperti gagal panen. 
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juga ada tahapan yaitu menyalamatkan jiwa terlebih dahulu, kebutuhan pangan sehari-hari, barang-

barang elektronik, setelah itu baru hewan ternak yang tersisa, yang sebagian mati karena terkejut 

dengan air yang tinggi mencapai 1,5 meter. 

Aspek Emotion Focused Coping yang muncul dari informan ketiga adalah kontrol diri masih 

belum nampak secara jelas tetapi informan tetap berusaha mengontrol dirinya karena jika barang-

barang tidak diselamatkan akan semakin terjadi hal yang tidak diinginkan, aspek pengalihan sangat 

jelas muncul pada informan ketiga sangat yakin bahwa banjir terjadi karena disebabkan beberapa 

faktor bukan karena takdir, penilaian positif dan penerimaan tanggung jawab tidak muncul di 

informan ketiga. Sedangkan untuk aspek lari/menghindar sangat kuat yaitu dengan cara mengobrol di 

warung kopi bersama-sama masyarakat lain. 

Tabel III. Persepsi dan pengetahuan serta skema perilaku coping informan III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bencana banjir 

Semenjak informan kecil 

sampai tahun 2017 banjir 

terus terjadi, salah satu 

yang terparah tahun 2002. 

 

Ancaman 

Banjir yang terjadi, banjir 

kiriman dari bukit dan 

diperparah dengan terjadi 

hujan lokal pagi sampai 

malam. 

Kerentanan 

Rugi di sektor lahan 

pertanian dan hewan 

ternak, serta infratruktur 

umum seperti jalan. 

Perilaku Coping 

Problem Focused Coping 

1. Meninggikan tempat bermaksud 

menaruhkan barang-barang yang 

bisa diselamatkan bersama istinya. 

2. Ada tahapan, mulai dari 

menyelamatkan  diri sendiri dulu, 

kemudian baru harta benda berupa 

barang elektronik dan hewan yang 

tersisa. 

Emotion Focused Coping 

1. Tetap mengontrol diri walaupun 

dalam keadaan gugup panik 

2. Mengobrol sama masyarakat sambil 

minum kopi di warung kopi. 

3. Banjir terjadi karena ada faktor. 

 

Persepsi dan pemahaman 

Banjir terjadi tidak bisa diprediksikan berapa besar dampak yang 

ditimbulkan, banjir terjadi karena ada faktor, banjir terjadi setiap 

musim hujan dan yang parah terjadi pada tahun 2002 mencapai 

1,5 meter. 
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Persepsi dan pengetahuan serta perilaku coping pada masyarakat yang mengalami banjir 

merupakan kajian psikososial yang jarang atau relatif masih baru dipahami oleh ilmuwan atau profesi 

geografi. Hal ini menyebabkan adanya kekhawatiran terjadinya pandangan yang salah terhadap 

beberapa penggunaan bahasa atau istilah-istilah yang digunakan dalam kebencanaan dan istilah 

bahasa Aceh yang digunakan masyarakat Cotnga, seperti ancaman, kerentanan, panggung yang 

berada tidak jauh dari perkarangan rumah, serta pinto ie, dan lain sebagainya. 

Hasil penelitian terhadap ketiga informan sebagaimana yang dipaparkan dimuka, Bagi masyarakat 

Cotnga, bencana merupakan peristiwa yang sangat membekas, baik secara psikologis maupun sosial. 

Masyarakatselalu ingin tahu dan butuh informasitentang berbagai hal mengenai bencana yang terjadi. 

Misalnya mengenai penyebab, kerugian, dampaknya secara luas, penanggulangan dan lain 

sebagainya. Persepsi dan pemahaman Masyararakat Cotnga berbeda- beda, tetapi itu semua tidaklah 

menjadi sebuah alasan dalam menanggulangi untuk meminimalisirkan dampak yang disebabkan oleh 

banjir, tindakan masyarakat Cotnga tidak lepas dari motif sesuai dengan pendekatan Schutz, (1972)  

yaitu: motif  “sebab” dikarenakan adanya bencana yang terjadi setiap tahunnya sehingga melakukan 

sebuah tindakan, dan motif “supaya” atau “tujuan” agar dapat meminimalisirkan dampak yang terjadi 

karena bencana banjir, sehingga terbentuklah strategi berbasis masyarakat atau strategi coping. 

Bedasarkan teori yang dikemukakan oleh Lazarus & Folkman (1984) strategi coping dari aspek 

problem focused coping (PFC) dan emotional focused coping (EFC), yang selanjutnya terdiri dari 8 

bentuk strategi coping meliputi konfrontatif, penc arian dukungan sosial, pemecahan masalah yang 

terencana, kontrol diri, pengalihan, penilaian positif, penerimaan tanggung jawab dan lari atau 

menghindar. Tampak jelas bahwa di Desa Cotnga ada beberapa kemiripan cara masyarakat 

menanggulangi masalah, walaupun ada beberapa perbedaan sedikit dari cara pandang masyarakat 

mamaknai sebuah kejadian bencana banjir. 

Bentuk konfrontatif, ketiga informan sama-sama melakukan dengan meninggikan barang-barang 

ketempat yang lebih tinggi. Hanya perbedaan istilah yang membedakan ketiga informan, informan I 

menaruh diatas panggung, informan II menaruh di meja yang dibuat sendiri, sedangkan informan III 

biasa menyebutnya dengan istilah tempat yang mendukung untuk menaruh barang-barang ketika 

banjir. Keunikanya selain menaikan barang ketempat yang lebih tinggi adalah membuat rakit yang 

berfungsi sebagai alat transportasi. 

Bentuk pencarian dukungan sosial, hanya informan I dan III yang muncul. Informan I mencari 

bantuan anak bungsunya dan informan III mencari bantuan istri untuk menanggulangi masalah 

dengan cara membantu angkat-angkat atau mengamankan barang sampai memastikan aman dari 

banjir. Informan II melakukan segala bentuk coping secara mandiri, hanya setelah tetangga sekitar 

informan selesai membereskan barang-barangnya baru kerjasama membantu informan II. 

Bentuk pemecahan masalah yang terencana, muncul di semua informan hasilnya dari keseluruhan 

meliputi tahapan keselamatan jiwa, barang-barang elektronik, kebutuhan sandang-pangan, dan hewan 

ternak. Dari bentuk kontrol diri, muncul di informan I, II, dan III semua merasakan kekhawatiran akan 

bencana banjir yang lebih besar dan rasa takut jika tanggul roboh rumah mereka akan tenggelam. 

Informan II dan III merasa panik tetapi masih bisa mengendalikan diri,sedangkan untuk informan I 

lebih tenang. 

Bentuk pengalihan, muncul pada informan II dan III yang menyatakan terjadinya bencana banjir 

ada karena memang disebabkan oleh beberapa faktor pemicu dan kesalahan manusia, bukan karena 

kehendak tuhan atau sebuah takdir. 

Bentuk penilaian positif, hanya informan I yang menyatakan bencana bajir terjadi karena 

kehendak yang kuasa atau takdir, informan I tidak mau berprasangka buruk terhadap orang lain 

karena jika musibah itu sudah menjadi kehendak tuhan, manusia hanya bisa menerima dan tidak bisa 

merubah kehendak tersebut. 
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Bentuk penerimaan tanggung jawab, hasil penelitian menunjukkan tergantung posisi informan 

saat terjadi bencana banjir, sederhananya setiap individu mempunyai tanggung jawab ketika menjadi 

seorang yang berpengaruh di masyarakat seperti sunyek II, tetapi ketika diposisi sebagai masyarakat 

biasa tanggungjawabnya hanya sebagai seorang individu atau kepala keluarga dalam sistem rumah 

tangga yang bertanggung jawab pada keluarganya seperti pada informan I dan III. 

Bentuk lari atau menghindar, muncul pada ketiga informan semuanya menyatakan dengan cara 

mengobrol, sangat kuat pada informan III yang merasa sangat nyaman ketika sudah ngobrol sambil 

minum kopi di warung bersama-sama orang lain. Informan I dan II juga dengan cara mengobrol tetapi 

masih ada rasa kekhawatiran masalah banjir. Dari intensitas yang sudah teridentifikasi dari ketiga 

informan, cukup jelas bahwa masyarakat sudah mempunyai cara menanggulangi banjir atau perilaku 

coping, masyarakat Desa Cotnga hampir semua memunculkan bentuk perilaku coping, hanya terdapat 

perbedaan pada bentuk pengalihan dan penilaian positif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Banjir mulai terjadi saat malam hari (dokumentasi 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Tindakan antisipasi jebolnya irigasi (dokumentasi 2017) 
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Gambar 3. Penyelamatan ternak diatas panggung di depan rumah (dokumentasi 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pembersihan sampah (dokumentasi 2017) 

4. Kesimpulan 

Penulis menyimpulkan bahwa persepsi dan pengetahuan serta perilaku coping pada masyarakat yang 

mengalami banjir di Desa Cotnga Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut : 

1. Persepsi dan pengetahuan masyarakat Cotnga sangatlah baik dalam memahami bencana banjir 

yang selalu dihadapi disaat musim penghujan, masyarakat bisa memprediksi  banjir akan terjadi 

bila hujan di bukit selatan Desa Cot Iju dengan melihat awan sudah gelap, dan air di irigasi sudah 

mulai keruh dan banyak, maka masyarakat Cotnga sudah siap dalam mengantisipasi banjir kiriman 

akan melanda kampung mereka, dengan demikian masyarakat sudah melakukan antisipasi berbasis 

masyarakat dalam mencegah dampak yang besar, walau tidak bisa menebak seberapa besar risiko 

yang akan terjadi dan seberapa besar banjir akan melanda, tetapi masyarakat sudah cukup 

memahami dengan melihat alam berdasarkan filing dan pengalaman-pengalaman sehingga segera 

melakukan tindakan coping. 
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2. Problem Focused Coping yang paling menonjol adalah bentuk strategi coping konfrontatif dan 

pemecahan masalah yang terencana, yaitu menaikkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi, 

membuat rakit dari batang pisang, dan ada tahapan-tahapan tertentu untuk menyelamatkan barang-

barang tersebut, sedangkan pencarian dukungan sosial tidak semuanya muncul  

3. Emotion Focused Coping lebih banyak berorientasi pada bentuk kontrol diri dan lari atau 

manghindar. Sedangkan pengalihan, penilaian positif, penerimaan tanggung jawab berbeda pada 

setiap individu dalam memaknai kejadian bencana banjir dan posisi individu saat terjadi banjir. 
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Abstrak. Sesuai dengan kajian risiko bencana tanah longsor di Kabupaten Bantul yang telah 

dilakukan pada tahun 2010 dan 2014, terdapat lebih dari 2.000 rumah yang tinggal di lokasi 

ancaman bencana tanah longsor tingkat tinggi. Permukiman merupakan salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi kerentanan wilayah rawan tanah longsor, selain kondisi morfologi, struktur 

geologi dan hidrogeologi. Oleh sebab itu, relokasi permukiman ke lokasi yang lebih aman dari 

ancaman bencana longsor dilakukan di Kabupaten Bantul sebagai tindakan mitigasi. Lokasi 

penelitian adalah 5 (lima) lokasi relokasi permukiman yang tersebar di Kecamatan Piyungan, 

Kecamatan Pleret dan Kecamatan Imogiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur penerimaan 

warga yang direlokasi terhadap kinerja relokasi dalam rangka mitigasi dan mengukur ketahanan 

bangunan rumah terhadap ancaman bencana gempa bumi. Pendekatan yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan metode studi kasus Robert K. Yin, sedangkan pendekatan kuantitatif 

dengan menilai ketahanan bangunan rumah terhadap gempa bumi dengan evaluasi cepat secara 

visual (rapid visual screening). Hasil dari penelitian yaitu relokasi permukiman dalam rangka 

mitigasi bencana di Kabupaten Bantul berhasil dilakukan dan dapat dijadikan acuan untuk 

pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mengurangi risiko bencana tanah longsor. 

 Kata kunci:mitigasi, risiko, longsor, relokasi, permukiman, RVS 

 

1.  Pendahuluan 

1.1  Latar Belakang 

Bencana alam merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan oleh setiap manusia, namun risiko 

terjadinya bencana alam dapat dikurangi dengan penanggulangan bencana sebagai bentuk mitigasi. 

Penanggulangan bencana merupakan salah satu perwujudan fungsi pemerintah dalam memberikan 

perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah perlu memiliki rencana penanggulangan 

bencana yang terstruktur, sistematis dan dapat dilaksanakan dengan efektif agar dapat memberikan 

perlindungan yang optimal. Sebesar apapun skalanya, kerugian dan dampak negatif bencana dapat 

diredam dan dikurangi. Fungsi ini tampaknya mulai disadari secara luas oleh pemerintah daerah di 

berbagai wilayah di Indonesia, terutama yang memiliki potensi bencana alam yang tinggi seperti 

Pemerintah Kabupaten Bantul. Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia 

yang memiliki potensi rawan bencana alam. Sesuai dengan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 
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2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, kawasan rawan bencana Kabupaten Bantul 

meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan 

gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan. 

Secara umum, wilayah rawan longsor di Kabupaten Bantul terletak pada morfologi punggungan 

hingga perbukitan sebelah timur. Dalam kurun waktu tahun 2012-2017, jumlah kejadian bencana 

tanah longsor di Kabupaten Bantul sebanyak 547 kali (Tabel 1), terbanyak terjadi di Kecamatan 

Piyungan, Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri. Pada tahun 2010 dan 2014, telah disusun 

kajian ancaman bencana tanah longsor di Kabupaten Bantul, kajian tersebut membagi 3 (tiga) zona 

tingkat risiko bencana tanah longsor yaitu zona merah (tinggi), zona kuning (sedang), dan zona hijau 

(rendah). Lokasi yang masuk ke dalam zona merah sebanyak 11 (sebelas) desa yang tersebar di 5 

(lima) kecamatan.Pada zona merah tersebut terdapat kawasan permukiman sebanyak lebih dari 2.000 

rumah dan data jumlah rumah tersebut terus diperbaharui (Tabel 2).  

 

Tabel 1. Jumlah Kejadian Bencana Tanah Longsor Tahun 2012-2017 

No. Kecamatan 
Tahun 

Total 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Bantul 0 0 0 0 0 0  

2 Banguntapan 0 0 0 0 0 4  

3 Piyungan 4 7 3 10 13 72  

4 Srandakan 0 0 0 0 0 0  

5 Sanden 0 0 0 0 0 0  

6 Kretek 0 0 0 1 0 0  

7 Pundong 5 0 3 0 11 15  

8 Jetis 0 0 0 0 0 1  

9 Sewon 0 3 1 0 0 4  

10 Kasihan 1 6 0 0 3 24  

11 Dlingo 0 1 5 4 16 73  

12 Pajangan 1 0 1 0 6 15  

13 Pandak 1 0 0 0 0 0  

14 Sedayu 1 0 1 1 1 18  

15 Pleret 3 6 1 8 8 39  

16 Imogiri 0 15 22 9 19 79  

17 Bambanglipuro 0 0 0 1 0 1  

  Jumlah  16 38 37 34 77 345  

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul 

 

Tabel 2. Jumlah Rumah Hasil Kajian Ancaman Bencana Tanah Longsor Sampai Tahun 2016 

No. Kecamatan 
Jumlah Rumah  

di Zona Merah 

1 Piyungan 509 

2 Pleret 179 

3 Imogiri 1.174 

4 Dlingo 351 

5 Pundong 321 

 Jumlah 2.534 

Sumber: BPBD Kabupaten Bantul 
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Mitigasi diperlukan dalam upaya peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman bencana 

karena kapan, dimana dan seberapa besar terjadinya bencana tidak dapat diprediksikan secara tepat. 

Pada umumnya, relokasi permukiman dilaksanakan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi 

dilaksanakan setelah bencana alam terjadi, dimana seluruh pemangku kepentingan terlibat, yaitu 

pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor swasta (CSR). Namun, mulai tahun 2011 telah 

dilakukan relokasi permukiman di Kabupaten Bantul sebagai solusi mitigasi, baik dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Bantul sendiri maupun oleh Pemerintah Pusat melalui Rekompak-JRF 

(Kementerian PU) dan BNPB.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengukur penerimaan warga yang direlokasi terhadap kinerja relokasi permukiman dalam rangka 

mitigasi; dan 

2. Mengukur ketahanan bangunan rumah terhadap ancaman bencana gempa bumi.  

1.3  Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di 5 (lima) lokasi permukiman relokasi terpadu, yaitu: 

1. Pedukuhan Kembang Sari Desa Srimartani Kecamatan Piyungan; 

2. Pedukuhan Bojong Desa Wonolelo Kecamatan Pleret; 

3. Pedukuhan Jatirejo Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri; 

4. Pedukuhan Bulak Gombal Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri; 

5. Pedukuhan Ngrancah Desa Sriharjo Kecamatan Imogiri. 

 

2.  Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus Robert K. Yin, sedangkan pendekatan 

kuantitatif dengan menilai ketahanan bangunan rumah terhadap gempa bumi dengan evaluasi cepat 

secara visual. Studi kasus sebagai metode penelitian digunakan untuk mendeskripsikan antara teori 

dan implementasi yang berbeda. Menurut Yin (2011), penelitian studi kasus bukan sekedar menjawab 

pertanyaan penelitian tentang ‘apa’ (what) obyek yang diteliti, tetapi lebih menyeluruh dan 

komprehensif lagi adalah tentang ‘bagaimana’ (how) dan ‘mengapa’ (why).  

Mengingat Wilayah Kabupaten Bantul terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih 

aktif, maka diperlukan penilaian kerentanan bangunan rumah terhadap ancaman gempa bumi. Secara 

umum kerentanan bangunan adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu bangunan rusak atau 

tidak dapat memenuhi kinerja yang diharapkan apabila terjadi gempa (Perdana, 2017). Kerentanan 

bangunan dapat dinilai dari ketentuan struktur utama bangunan rumah. Untuk menilai ketahanan 

bangunan rumah pada lokasi rawan gempa bumi, perlu dilakukan evaluasi cepat secara visual. 

Evaluasi tingkat kerusakan yang ditentukan pada evaluasi cepat ini hanya digunakan untuk 

memperkirakan tingkat keamanan bangunan pasca gempa bagi penghuni untuk menempatinya 

kembali dan tidak digunakan sebagai acuan untuk menentukan perbaikan atau meruntuhkan bangunan 

(Satyarno, 2011). 

Untuk mengetahui tingkat kerentanan bangunan rumah dalam penelitian ini menggunakan 

parameter sesuai yang tercantum dalam gambar Persyaratan Pokok Membangun Rumah Yang Lebih 

Aman (Boen dkk, 2009 pada Perdana, 2017) di bawah ini. Selanjutnya parameter yang akan 

digunakan untuk mengukur skor apakah bangunan tersebut tahan gempa atau tidak sesuai dengan 

form berikut. 
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Gambar  1. Ketentuan struktur utama (Boen, dkk, 2009 pada Perdana, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Formulir evaluasi bangunan sederhana (Tipikal Tembokan) 

 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Data untuk mendukung penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer pada 

penelitian ini didapatkan melalui: 

a. Observasi 

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi mengenai kondisi lokasi relokasi 

permukiman. Kondisi yang ditinjau berupa kondisi fisik, kondisi sosial maupun kondisi ekonomi. 

Adapun parameter dari kondisi tersebut berupa status kepemilikan lahan, kondisi bangunan 

rumah, ketersediaan air bersih, sanitasi, jaringan listrik, jalan, fasilitas umum dan sosial, mata 

pencaharian dan sebagainya.  

b. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)  

Wawancara mendalam (in-depth interview) ini dilakukan kepada key persons (informasi kunci) 

pada jajaran Pemerintah Kabupaten Bantul yang dianggap sesuai untuk kebutuhan yang 

diperlukan oleh penelitian ini. Key persons (informan kunci) dalam penelitian ini antara lain: 
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Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappeda, ASN penanggungjawab pelaksanaan relokasi 

tahun 2012 – 2016 dan kepala dukuh atau koordinator warga relokasi. 

c. Rembug Warga 

Rembug warga dilakukan pada setiap lokasi penelitian, untuk memperoleh informasi melalui 

interaksi sosial untuk menggali permasalahan yang ada dari prespektif warga. Selain itu, pada 

rembug warga dilakukan pengisian kuisioner oleh penghuni relokasi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3. Kegiatanrembug warga di Dusun Bulak Gombal (kiri) dan 

Dusun Jatirejo (kanan) 

 

Sedangkan, data sekunder diperoleh dari survey instansional, sebagai informasi pendukung data 

primer wilayah Kabupaten Bantul. Data sekunder yang digunakan berupa: i) peraturan daerah 

(Peraturan Gubernur DIY No. 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa, Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030, RPJMD 

Tahun 2006 – 2010, RPJMD Tahun 2011 – 2015, RPJMD Tahun 2016 – 2021); ii) Kabupaten Bantul 

Dalam Angka Tahun 2016; iii) peta dasar dan tematik (peta administrasi, peta kerawanan longsor, 

peta kerawanan gempa bumi, peta ancaman tanah longsor, peta risiko tanah longsor); iv) kajian teknis 

(Kajian Teknis Daerah Rawan Longsor di Desa Srimartani, Desa Wonolelo, dan Desa Wukirsari 

Tahun 2010, Kajian Teknis Daerah Rawan Longsor di Desa Girirejo, Karangtengah, Mangunan, 

Muntuk, Seloharjo, Selopamioro, Sriharjo, Srimulyo Tahun 2012, Kajian RDTR dan Peraturan Zonasi 

Kecamatan Imogiri Tahun 2014, Kajian RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Pleret Tahun 2014, 

Kajian RDTR dan Peraturan Zonasi Kecamatan Piyungan Tahun 2015); v) data kejadian bencana 

tanah longsor tahun 2012 – 2017; dan vi) artikel jurnal maupun laporan penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.  

2.2 Metode Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Untuk tujuan 

pertama, analisis dilakukan terhadap proses relokasi, permasalahan dan solusi yang dihadapi. Untuk 

tujuan kedua, dilakukan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses relokasi 

permukiman. Tujuan pertama dan kedua diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan pemangku 

kepentingan lainnya yang terlibat langsung dalam proses relokasi. Untuk tujuan ketiga, analisis 

dilakukan terhadap kinerja lokasi berupa kondisi fisik, kondisi sosial dan kondisi ekonomi. Analisis 

deskriptif dilakukan melalui foto, observasi serta hasil kuisioner penghuni. Kondisi fisik berupa 

kondisi bangunan rumah, ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik dan jalan. Kondisi ekonomi berupa 

perubahan perekonomian setelah direlokasi terakit dengan kedekatan lokasi dengan tempat bekerja 

dan berkegiatan lainnya. Kondisi sosial berupa ketersediaan sarana di lokasi. Untuk tujuan keempat, 

análisis dilakukan terhadap penilaian ketahanan bangunan rumah terhadap ancaman bencana gempa 

bumi dengan evauasi cepat secara visual.  
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Gambar  4. Bagan alir penelitian 

 

3.   Hasil dan Pembahasan 

3.1 Tahapan Relokasi Permukiman 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010 – 2030,Kabupaten Bantul memiliki lokasi rawan bencana 

tanah longsor yang tersebar di Kecamatan Imogiri, Kecamatan Dlingo, Kecamatan Pleret, Kecamatan 

Piyungan, dan Kecamatan Pundong. Provinsi DIY memiliki sejarah yang kelam dalam kebencanaan, 

pada tanggal 27 Mei 2006 terjadi gempa bumi yang mengakibatkan 71.763 rumah rusak total/roboh, 

71.372 rumah rusak berat, 61.545 rumah rusak ringan dan 18.211 rumah kondisi baik di Kabupaten 

Bantul (Bappeda Kabupaten Bantul, 2007). Hal demikian yang melatarbelakangi dikajinya kondisi 

kerawanan bencana tanah longsor di Kabupaten Bantul dan mengingat Kabupaten Bantul memiliki 

morfologi perbukitan yang sangat rawan terhadap bencana tanah longsor pada tahun 2010. Lokasi 

kajian tahun 2010 tersebut yaitu di Desa Wonolelo (Kec. Pleret), Desa Wukirsari (Kec. Imogiri) dan 

Desa Srimartani (Kec. Piyungan). Berdasarkan kajian risiko bencana tanah longsor tersebut, maka 

dilakukan relokasi permukiman ke wilayah yang aman dari bencana tanah longsor. Kegiatan relokasi 

permukiman diawali pada tahun 2011, yang dilaksanakan oleh JRF-Rekompak (Departemen PU), 

yaitu di Pedukuhan Jatirejo, Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri.  

Kemudian, dilakukan kembali kajian risiko bencana tanah longsor pada tahun 2012, yaitu di Desa 

Girirejo, Karangtengah, Mangunan, Muntuk, Seloharjo, Selopamioro, Sriharjo, Srimulyo. Atas dasar 

hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki kebijakan untuk melakukan relokasi 

permukiman dari wilayah rawan bencana tanah longsor secara terpadu dan mandiri mulai tahun 2012. 

Relokasi permukiman mandiri adalah membangun kembali suatu rumah dari lokasi rawan bencana ke 

lokasi yang aman dari bencana, yang merupakan tanah milik masyarakat itu sendiri. Sedangkan, 

relokasi permukiman terpadu adalah membangun kembali beberapa rumah dari lokasi rawan bencana 

ke lokasi yang aman dari bencana dalam satu hamparan pada tanah desa setempat, masing-masing KK 

dapat memakai tanah seluas 100 m2 – 200 m2, dilengkapi dengan jalan dan drainase. Berdasarkan 

Peraturan Gubernur DIY No. 112 Tahun 2014, tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari 
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Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggaduh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, 

bengkok/lungguh, dan pengarem-arem. Status tanah tersebut sewa pakai, dengan biaya sewa Rp. 100 

ribu per tahun untuk pemerintah desa setempat. Kegiatan relokasi permukiman tersebut selanjutnya 

dilaksanakan setiap tahun, sebanyak minimal 5 (lima) unit rumah. Komponen bantuan berupa material 

pembangunan rumah senilai Rp. 25 juta (tahun 2016). 

 

Tabel 3. Lokasi Relokasi Permukiman 

No. Pedukuhan Desa Kecamatan Tahun 
Jumlah 

Rumah/KK 

1. Kembang Sari Srimartani Piyungan 2011 (APBN) 9 

2. Bojong Wonolelo Pleret 2014(APBD) 10 

3. Jatirejo Wukirsari Imogiri 2011(APBN) 26 

4. Bulak Gombal Wukirsari Imogiri 2015(APBN) 25 

5. Ngrancah  Sriharjo Imogiri 2013, 2014, 2015(APBD) 12 
Sumber: BPBD Kabupaten Bantul 

 

Berdasarkan Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bantul, lokasi relokasi permukiman terletak di 

kemiringan lereng 0%-15%. Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan 

lingkungan perumahan di perkotaan, lokasi relokasi masih memenuhi kemiringan untuk penggunaan 

perumahan dan kawasan permukiman, yaitu maksimum 15%. 

 

Tabel 4. Kemiringan Lereng Lokasi Relokasi Permukiman 

No. Pedukuhan Desa Kecamatan Kemiringan 
Kesesuaian Penggunaan 

Lahan Permukiman 

1. Kembang Sari Srimartani Piyungan 8% - 15% Sesuai 

2. Bojong Wonolelo Pleret 0% - 8% Sesuai 

3. Jatirejo Wukirsari Imogiri 8% - 15% Sesuai 

4. Bulak Gombal Wukirsari Imogiri 0% - 8% Sesuai 

5. Ngrancah Sriharjo Imogiri 0% - 8% Sesuai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  5.  Peta kemiringan lereng Kabupaten Bantul 
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Gambar  6. Peta relokasi Pedukuhan Kembang Sari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  7. Lokasi relokasi Pedukuhan Kembang Sari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  8. Peta relokasi Pedukuhan Bojong 
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Gambar  9. Lokasi relokasi Pedukuhan Bojong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  10. Peta relokasi Pedukuhan Jatirejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  11. Lokasi relokasi Pedukuhan Jatirejo 
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Gambar  12. Peta relokasi Pedukuhan Bulak Gombal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  13. Lokasi relokasi Pedukuhan Bulak Gombal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  14. Peta relokasi Pedukuhan Ngrancah 
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Gambar  15. Lokasi relokasi Pedukuhan Ngrancah 

 

Berdasarkan kuisioner, sebagian besar pekerjaan KK di sektor informal, dengan pendapatan per 

bulan sebesar Rp.500.000–Rp.1.000.000. Tingkat pendidikan terakhir KK yaitu SD dan tidak tamat 

SD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik  1. Pekerjaan kepala keluarga Grafik  2. Pendapatan/bulan kepala keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik  3. Tingkat pendidikan kepala keluarga 

 

3.2 Kondisi Bangunan Rumah dan Infrastruktur 

Dengan adanya bantuan material pembangunan rumah bersifat stimulan, maka penghuni rumah 

menambah biaya penyempurnaan bangunan rumah Rp. 20 – 40 juta. Penyempurnaan yang dilakukan 

yaitu, pembangunan MCK, tembok yang diplester, penambahan ruangan kamar, dsb. 
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Tabel 5. Kelengkapan PSU di Lokasi Relokasi 

No. Pedukuhan 

Luas 

Kavling 

Tanah (m2) 

Luas 

Bangunan 

Rumah (m) 

Lebar Jalan 

(m) 
Sarana 

1 
Kembang 

Sari 
200 6 x 4.5 2 MCK umum 

2 Bojong 100 6 x 6 3.5 - 

3 Jatirejo 100 6 x 4 2 MCK umum 

4 
Bulak 

Gombal 
100 4 x 5 3 MCK umum 

5 Ngrancah 100 5 x 6 2 - 

 

Persyaratan rumah layak huni adalah rumah terlayani dengan jalan lingkungan dan drainase. 

Sebagian besar permukiman relokasi sudah dilayani jalan lingkungan, namun hanya sebagian di 

Pedukuhan Bojong yang belum memiliki jalan lingkungan dengan perkerasan, masih berupa tanah.  

MCK umum tersedia di Pedukuhan Kembang Sari, Pedukuhan Jatirejo dan Pedukuhan Bulak 

Gombal.  

3.3 Kepuasan Penghuni 

Sebagian besar penghuni relokasi merasa puas telah direlokasi ke tempat yang lebih aman dari tempat 

tinggalnya semula, yaitu merasa puas 89% (Pedukuhan Kembang Sari), merasa sedang-sedang saja 

40% (Pedukuhan Bojong), merasa puas 65% (Pedukuhan Jatirejo), merasa sangat puas 52% 

(Pedukuhan Bulak Gombal) dan merasa puas 42% (Pedukuhan Ngrancah). Indikator kepuasan karena: 

i) lokasi aman dari bencana tanah longsor; ii) bangunan rumah tembok; iii) kemudahan aksesibilitas 

ke pusat kota, iv) peningkatan perekonomian dan v) kekerabatan antar tetangga yang meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik  4. Bangunan rumah semula Grafik  5. Kondisi ekonomi setelah relokasi 

 

3.4 Pengukuran Ketahanan Bangunan 

Bantuan material pembangunan rumah yang diberikan bersifat stimulan, sehingga penerima bantuan 

harus menambah biaya penyempurnaan bangunan rumah sekitar Rp. 20-40 juta. Penyempurnaan yang 

dilakukan antara lain pembangunan MCK, tembok yang diplester, penambahan teras dan kamar, dsb. 

Pembangunan rumah dilakukan oleh warga, namun Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan 

gambar teknis bangunan rumah tipikal sebagai acuan dan didampingi oleh tim teknis dari Dinas PU. 

Untuk menekan biaya pembangunan rumah, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan terobosan 
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dengan membangun rumah panel. Rumah panel dibangun di Pedukuhan Bojong pada tahun 2015, 

sebanyak 3 (tiga) buah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  16. Rumah panel di Pedukuhan Bojong 

 

Berdasarkan hasil pengamatan visual, dengan menggunakan Form Evaluasi Bangunan Sederhana 

(Tipikal Tembokan), bangunan rumah sudah memenuhi persyaratan bangunan yang lebih aman 

terhadap gempa bumi (nilai lebih dari 80). RVS dilakukan dengan metode sampling sesuai dengan 

tipikal bangunan rumah pada masing-masing lokasi penelitian. 

 

Tabel 6. Nilai RVS Bangunan Rumah 

No.  Pedukuhan  Nilai RVS 

1 Kembang Sari 95 

2 Bojong 81.25 

3 Jatirejo 95 

4 Bulak Gombal 93.75 

5 Ngrancah 95 

Sumber: Analisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  17. Kondisi kuda-kuda dan atap 

 

Berdasarkan nilai SS dan S1 spektral percepatan dari risiko gempa bumi, lokasi penelitian berada 

pada wilayah seismik yang tinggi. Namun, lokasi penelitian tidak terletak di zona patahan (Gambar 

29). 
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Tabel 7. Nilai SS dan S1 Spektral Percepatan dari Risiko Gempa Bumi 

No. Pedukuhan 
Nilai SS 

(g) 

Nilai S1 

(g) 

Wilayah 

Seismik 

1 Kembang Sari 1.564 0.569 Tinggi 

2 Bojong 1.604 0.559 Tinggi 

3 Jatirejo 1.691 0.583 Tinggi 

4 Bulak Gombal 1.730 0.593 Tinggi 

5 Ngrancah 1.544 0.543 Tinggi 

Sumber: Analisis dari http://puskim.pu.go.id/Aplikasi/desain_spektra_indonesia_2011/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  18. Peta Bahaya Zona Patahan 

 

4. Kesimpulan 

1. Sebagian besar penghuni relokasi merasa puas telah direlokasi ke tempat yang lebih aman dari 

tempat tinggalnya semula, dikarenakan beberapa alasan: lokasi relokasi lebih aman dari bencana 

tanah longsor, bangunan rumah permanen, hubungan sosial kemasyaraktan lebih meningkat, 

aksesibilitas menuju ke pusat kecamatan lebih baik, dan perekonomian keluarga mengalami 

peningkatan pasca relokasi. 

2. Faktor yang menjadi kunci keberhasilan relokasi permukiman adalah sejarah bencana alam yang 

pernah terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, yaitu gempa bumi tahun 2006 dan erupsi gunung 

merapi tahun 2010, sehingga masyarakat lebih kooperatif untuk melakukan kegiatan mitigasi 

dalam rangka pengurangan risiko bencana. Selain itu, ketersediaan tanah kas desa yang did 

3. Dengan menggunakan metode sampling, bangunan rumah di relokasi sudah memenuhi 

persyaratan bangunan yang lebih aman terhadap gempa bumi (nilai lebih dari 80), mengingat 

Wilayah Kabupaten Bantul terletak pada lintasan patahan/sesar Opak yang masih aktif.  
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Abstrak. Proyek Kizuna Bond ini merupakan proyek besar pasca tsunami 2011 Jepang yang 

dilaksanakan sejak tahun 2012 sampai maret 2014. Dalam penelitian ini penulis fokus pada tiga 

jenis program, yaitu : Program Kizuna untuk murid SMA, Youth Competition For Disaster 

Education (Kizuna Trip), dan Youth Competition for Disaster Education (JENESYS). Melalui 

proyek ini, pemerintah Jepang berupaya mengkonstruksi pengetahuan masyarakat internasional 

tentang Jepang sebagai negara rawan bencana agar kecemasan masyarakat global untuk 

berkunjung ke Jepang diimbangi dengan pemahaman bahwa Jepang telah siap hidup harmonis 

dengan bencana. Metode yang digunakan adalah metode deskripstif kualitatif. Informan 

ditentukan dengan teknik purposive sampling dan snowball. Pengumpulan data dilakukan selama 

setahun. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa proses seleksi yang berbeda pada 

tiap program menunjukkan bahwa program ini sangatlah terbuka. Keterbukaan ini 

mengindikasikan bahwa tujuannya memang sederhana, bukan pengkaderan tapi upaya konstruksi 

pengetahuan secara sosial yang proposional tentang Jepang sebagai negara rawan bencana. Selain 

itu, kegiatan yang berlangsung selama program juga tidak begitu melibatkan peserta program 

secara langsung. Pengetahuan kebencanaan yang bervariasi ini mengindikasikan bahwa Jepang 

tidak benar–benar membutuhkan peserta dengan pengetahuan bencana maksimum karena peran 

utama mereka adalah sebagai agen promosi setelah kembali ke Indonesia.   

 

Kata kunci : bencana, Kizuna Bond Project, Konstruksi Sosial. 

Abstract. Kizuna Bond Project is a large project after Japan tsunami 2011 held from 2012 to 

March 2014. This focuses on three types of program: Kizuna Program for senior high school 

students, Youth Competition for Disaster Education (Kizuna Trip), and Youth Competition for 

Disaster Education (JENESYS). Through these projects, the Japanese government seeks to 

construct the international community’s knowledge about Japan as a disaster-prone country in 

order that the global community’s worries to visit Japan is balanced by the understanding that 

Japan is ready to live in harmony with the disaster. The research used descriptive, qualitative 

method. The informants were determined by purposive and snowball sampling. Data collection 

was conducted for a year. The results and conclusions indicate that the different selection process 

in each program shows that the program is open. This openness indicates that the goal is indeed 

simple, not a regeneration but a proportional social construction of social knowledge about 

Japan as a disaster prone country. In addition, the activities undertaken during the program do 

not really involve participants directly. Various knowledge of disaster indicates that the Japan 

does not really need participants with maximum knowledge of disaster because their primary role 

is as an agent of promotion after returning to Indonesia. 

Keywords: disaster, Kizuna Project Bond, Social Construction. 
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1. Pendahuluan 

Bencana tsunami Jepang yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2011 merupakan mega disaster yang 

berdampak luas ke seluruh penjuru dunia, terutama dalam hal ekonomi.  Jepang yang terkenal dengan 

kehebatan sistem mitigasi bencananya pun ternyata tidak dapat membendung Triple Mega disaster ini 

(gempa, tsunami, nuklir). Nyaris semua struktur fisik yang disiapkan gagal menghadang tsunami. Tak 

hanya menghancurkan permukiman dan pusat bisnis, tsunami menyebabkan reaktor nuklir Fukushima 

Daiichi terbakar dan memicu krisis nuklir yang menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat 

Jepang dan dunia internasional. Jepang dianggap sebagai negara rawan bencana yang tak lagi aman 

untuk dikunjungi. Masyarakat Internasional menjadi takut untuk mengunjungi Jepang meski Jepang 

telah bergerak cepat dalam memperbaiki dan membangun kembali berbagai infrastruktur yang rusak 

karena terjangan tsunami. Hal ini diperparah dengan berbagai berita di media massa. Persepsi negatif 

ini sangat merugikan Jepang karena langsung berdampak bagi pendapatan pariwisata dan ekonomi 

nasional. Sebagus apa pun recovery Jepang tidak akan berhasil tanpa rehabilitasi citra Jepang di dunia 

Internasional.   

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Japan National Tourism Organization, kedatangan turis 

asing diperkirakan turun 50.3% atau sebanyak 352.800 pada bulan maret 2011, merupakan penurunan 

paling tajam sejak data perbandingan mulai dikumpulkan pada Januari 1961.[1]  

Pemerintah Jepang tampak serius  menangani masa pemulihan (recovery) pasca tsunami 11 Maret 

2011, yaitu proses pemulihan kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan 

kembali sarana dan prasarana pada keadaan semula dengan melakukan upaya memperbaiki prasarana 

dan pelayanan dasar (jalan, listrik, air bersih, pasar, puskesmas, sistem komunikasi jarak jauh, dan 

sebagainya). Tahap pemulihan terdiri dari rehabilitasi (perbaikan), dan rekonstruksi (membangun 

kembali, menata ulang). Dalam rangka pelaksanaan tahap pemulihan pada pasca bencana tersebut, 

maka yang paling dibutuhkan adalah dana untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan 

Pemerintah Jepang rela menggelontorkan dana besar untuk itu. Padahal mereka sendiri sedang dalam 

kesusahan.  

Untuk tahap rehabilitasi pun pemerintah Jepang mengeluarkan banyak dana. Salah satu upaya 

rehabilitasi yang dilakukan pemerintah Jepang pasca Tsunami 2011 adalah dengan mengundang para 

pemuda di luar Jepang untuk datang menyaksikan kehebatan Jepang dalam pemulihan bencana 

melalui program pertukaran pelajar. Dalam penelitian ini penulis fokus pada tiga program, yaitu: 

Program Kizuna untuk murid SMA, Youth Competition for Disaster Education (Kizuna Trip), dan 

Youth Competition for Disaster Education (Jenesys). Para pemuda peserta program ini bertugas 

untuk  menyeimbangkan persepsi masyarakat internasional tentang Jepang sebagai negara rawan 

bencana dan negara destinasi wisata. Kizuna yang berarti ikatan persahabatan ini adalah program 

pertukaran pemuda antara Jepang dengan beberapa negara di kawasan Asia-Oceania dan Amerika 

Utara, untuk memberikan pemahaman mengenai proses rekonstruksi Jepang pasca bencana gempa 

dan tsunami 11 Maret 2011. Kizuna Bond Project ini diadakan untuk murid SMA yang 

diselenggarakan oleh JICE (Japan Internasional Cooperation Center) bekerjasama dengan Bina 

Antarbudaya. Program Youth Competition for Disaster Education (Kizuna Trip) 

diselenggarakan  untuk pemuda yang diselenggarakan langsung oleh The Japan Foundation 

bekerjasama dengan LIPI. Sedangkan program Youth Competition for Disaster Education (Jenesys) 

diselenggarakan oleh The Japan Foundation dan Jenesys. Yang membedakan Youth Competition for 

Disaster Education Kizuna trip dan Jenesys adalah seleksinya. Proses seleksi Youth Competition For 

Disaster Education (Kizuna Trip) lebih ketat karena setelah seleksi video, ada seleksi presentasi di 

kantor The Japan Foundation Jakarta, dalam seleksi ini mereka dinilai oleh sembilan orang juri. 

Sedangkan Youth Competition for Disaster Education (Jenesys) seleksi akhir adalah seleksi video.  
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2. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data penelitian berupa 

penjabaran dan ulasan yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi, tindakan, dll. 

(Moleong, 2005:6). Penelitian kualitatif bersifat deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat  diamati. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang 

menghasilkan data deskriptif  berupa data tertulis atau lisan di masyarakat bahasa (Djajasudarma, 

2006:11). Peneliti menggunakan teknik purposive sampling dalam penelitian ini karena peneliti 

memiliki kriteria atau pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan informan. Informan dalam 

penelitian ini adalah para pemuda Indonesia yang pernah mengikuti Kizuna Bond Project, baik yang 

mengikutinya ketika masih duduk di bangku SMA maupun sudah berstatus mahasiswa. Adapun 

kriteria informan dalam penelitian ini adalah : 

a)    Telah mengikuti program Kizuna untuk murid SMA / Youth Competition for Disaster 

Education (Kizuna trip) / Youth Competition for Disaster Education (JENESYS) 

b)    Diutamakan yang berdomisili di Yogyakarta  

c)    Dapat berkomunikasi secara intens dengan peneliti 

Peneliti juga menggunakan teknik snowball dalam mendapatkan informan. Sedangkan lokasi 

penelitian adalah Yogyakarta, dengan lama penelitian satu tahun.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kizuna Bond Project Sebagai Program Rehabilitasi Citra Jepang pasca tsunami 2011 

Kizuna Bond Project sebagai proyek  pemerintah Jepang yang membawahi beberapa program 

kegiatan sengaja diadakan untuk memperbaiki citra Jepang pasca bencana tsunami 2011. Salah satu 

sasaran peserta program ini adalah pemuda pemudi asing di kawasan ASEAN, termasuk Indonesia. 

Walaupun ada program yang mengusung tema pendidikan bencana dengan sasaran peserta aktivis 

bencana, Kizuna Bond Project ini masih belum bisa dikatakan sebagai program pengkaderan aktivis 

bencana. Persyaratan  program Kizuna untuk murid SMA yang tidak terlalu ketat mensyaratkan 

pengalaman bencana menunjukkan bahwa program ini sangatlah terbuka. Keterbukaan ini 

mengindikasikan bahwa tujuannya memang sederhana, bukan pengkaderan tapi pembentukan 

persepsi yang proposional tentang Jepang sebagai negara rawan bencana. Selain itu, kegiatan yang 

berlangsung selama program juga tidak begitu melibatkan peserta program secara langsung. Para 

peserta program lebih sering berperan pasif sebagai orang asing yang datang ke Jepang untuk melihat 

secara langsung proses dan hasil rekonstruksi di Jepang. Untuk pengkaderan aktivis bencana, 

pemerintah Jepang melakukannya di program lain yaitu : Hands Project (Proyek Hope and Dreams) 

yang diadakan setelah Kizuna Bond Project selesai.  

Upaya pemerintah Jepang dalam merestorasi impresi dunia internasional terhadap pariwisata atau 

citra keamanan Jepang sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Sebelum terjadi bencana tsunami 2011, 

Jepang telah mengadakan program pertukaran pelajar dengan pelajar asing secara teratur setiap tahun. 

Kepentingan ini pun berlanjut sampai sekarang. Salah satunya nampak pada perumusan kebijakan 

Tokyo’s Diplomatic Bluebook 2012.   

Tokyo’s Diplomatic Bluebook 2012  menyatakan: “Recovery from the Great East Japan Earthquake 

and reconstruction of disaster-hit areas remain the top priority for the Government of Japan. Warm 

support and solidarity offered by the international community, on the one hand, and the significant 

disruption of international supply chain caused by the disaster on the other, reminded us once again 

how closely Japan and the world are linked together. In line with one of the basic schemes stated in 

the “Basic Policy for Reconstruction from the Great East Japan Earthquake”, (Decision of the 

Reconstruction Headquarter on July 2011), as we face reconstruction, it is important, for the purpose 

of reconstruction process being open to the world, by reinforcing kizuna, the bonds of friendship with 
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the international community so as to incorporate its dynamisms that is not inward-looking. The 

Ministry of Foreign Affairs of Japan continues its efforts to contribute to this open reconstruction in 

day-to-day diplomatic activities.[1] 

(Pemulihan dari mega Gempa bumi Jepang timur dan pembangunan ulang daerah terdampak bencana 

menyisakan prioritas utama bagi pemerintah Jepang. Dukungan hangat dan kesetiakawanan yang 

ditawarkan komunitas internasional, dan di lain sisi,  kekacauan penting dari komunitas 

internasional  memberikan rantai karena bencana yang lain, mengingatkan kita sekali lagi betapa 

dekatnya Jepang dan dunia terhubung bersama. Dalam garis dengan salah satu skema yang 

dirumuskan dalam “Kebijakan Dasar Rekonstruksi Mega Gempa Bumi Jepang Timur”, (Keputusan 

Rekonstruksi Markas Besar pada Juli 2011),  bagi kami menghadapi rekonstruksi, itu penting, dengan 

tujuan proses rekonstruksi menjadi terbuka pada dunia dengan cara menguatkan Kizuna atau ikatan 

persahabatan dengan komunitas internasional agar memasukkan dinamismenya tidak hanya melihat 

ke dalam batin. Kementerian Luar Negeri Jepang melanjutkan usahanya untuk berkontribusi terhadap 

rekonstruksi terbuka ini dari hari ke hari dalam kegiatan diplomatik.) 

 Dilihat dari kutipan di atas, proyek Kizuna Bond merupakan bagian dari rencana rekonstruksi dan 

recovery pasca bencana yang mengarahkan ke promosi pemahaman global tentang usaha kebangkitan 

Jepang dalam merespon Triple mega bencana yang menimpa Jepang. Pemerintah Jepang mengakui 

bahwa proses recovery dan rekonstruksi pasca bencana maret 2011 merupakan prioritas utama 

mereka, dimana pertukaran pelajar menjadi salah satu senjata utama mereka. Program Kizuna ini juga 

menggambarkan upaya pemerintah Jepang dalam proses rekonstruksi yang terbuka. Keterbukaan ini 

sebagai jawaban atas dukungan dan kekhawatiran masyarakat internasional atas musibah yang 

menimpa Jepang. 

[1]Tokyo’s  Diplomatic Bluebook 2012, hlm.13 

 

3.2  Persepsi Alumni Kizuna Bond Project Tentang Tujuan Diadakannya Program 

Media memiliki peran penting dalam mengkonstruksi pengetahuan masyarakat umum. Ini karena 

masyarakat jaman sekarang lebih sering mendapatkan pengetahuan dari media, baik media sosial 

maupun media elektronik. Pengetahuan yang sering mereka dapatkan akan melahirkan realitas 

subjektif yang kemudian menjadi realitas objektif (stereotip atas seseorang atau sesuatu sehingga 

dipercaya sebagai sebuah kebenaran). Pemerintah Jepang melihat peran media ini sebagai sebuah 

kesempatan untuk mempromosikan keberhasilan mereka dalam menangani bencana. Mereka 

menjadikan  para pemuda yang merupakan pengguna sosial media paling aktif sebagai agen promosi.  

a) Sebagai Media Promosi Keberhasilan Pemerintah Jepang Dalam  Penanganan Bencana Di 

Jepang 

Secara normatif, Proyek Kizuna ini merupakan proyek besar pemerintah Jepang yang dilaksanakan 

sejak tahun 2012 sampai maret 2014. Dalam kurun waktu 3 bulan sampai 3 tahun pasca bencana, 

proses rehabilitasi dan rekonstruksi wajib diselesaikan  untuk mengembalikan fungsi daerah menjadi 

sebagaimana mestinya, setidaknya kembali berfungsi normal seperti sebelum terjadi bencana. Pada 

tanggal sebelas maret 2014, tsunami Jepang 2011 genap berumur tiga tahun. Ini berarti segala macam 

proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus sudah selesai. Karena itulah Kizuna Bond Project berhenti 

sampai bulan maret 2014 dan dilanjutkan dengan HAND’s Project (Hope and Dreams Project) yang 

tak lagi bertujuan untuk rehabilitasi citra Jepang, melainkan pengkaderan aktivis bencana. Setelah 

proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, pemerintah Jepang tak perlu lagi mempromosikan 

keamanan dan kenyamanan berkunjung ke Jepang pasca tsunami 2011 karena persepsi global telah 

seimbang, daerah terdampak bencana pun telah kembali berfungsi seperti sebelum terjadi bencana. 

Selanjutnya, pemerintah Jepang hanya perlu mempertegas citra Jepang sebagai negara rawan bencana 

yang mampu hidup harmonis dengan bencana. Untuk itu, pemerintah Jepang menempatkan diri 
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sebagai “guru” atau “kiblat” pembelajaran bencana di Asia. Pada April 2012, melalui website resmi 

Kementerian Luar Negeri Jepang   menyatakan :    

“Japanese government launches the Youth-Exchange Project with Asia-Oceania and North America 

(Kizuna (meaning “bonds”) Project). Under this project, more than 10,000 youths from 41 countries 

and region are going to have an opportunity to participate in the related programs. This project is a 

part of Japanese reconstruction plans and aims at promoting global understanding of Japan’s revival 

efforts in response to the Great East Japan Earthquake. The project was approved by the Japanese 

Diet as a part of the third supplementary budget in November 2011”[1] 

(Pemerintah Jepang mengadakan proyek pertukaran pemuda dengan Asia – oceania dan Amerika 

Utara yang disebut Proyek Kizuna. Kizuna berarti ikatan. Di bawah proyek ini, lebih dari 10,000 

pemuda dari 41 negara dan wilayah akan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam program 

serupa. Proyek ini adalah bagian dari rencana rekonstruksi dan bertujuan untuk mempromosikan 

pemahaman upaya kebangkitan Jepang dalam merespon mega gempa bumi Jepang timur. Proyek ini 

telah disetujui oleh Diet Jepang sebagai bagian dari anggaran tambahan ketiga pada November 2011) 

[1] Website resmi MOFA Jepang 

b) Mempromosikan Jepang Secara Umum di Kalangan masyarakat Internasional 

Proyek Kizuna ini merupakan proyek besar pemerintah Jepang yang dilaksanakan sejak tahun 2012 

sampai maret 2014. Dalam kurun waktu 3 bulan sampai 3 tahun pasca bencana, proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi wajib diselesaikan  untuk mengembalikan fungsi daerah menjadi sebagaimana mestinya, 

setidaknya kembali berfungsi normal seperti sebelum terjadi bencana. Pada tanggal sebelas maret 

2014, tsunami Jepang 2011 genap berumur tiga tahun. Ini berarti segala macam proses rehabilitasi dan 

rekonstruksi harus sudah selesai. Dalam proses rehabilitasi ini, pemerintah Jepang menjadikan alumni 

program sebagai agen promosi yang menyebarkan pemahaman kehebatan Jepang dalam menangani 

bencana sekaligus mempromosikan Jepang secara umum. Ketika berbagi pengalaman berkunjung ke 

Jepang, secara tidak langsung  alumni program juga mempromosikan Jepang secara umum, tidak 

terbatas pada konteks bencana saja.  

c) Revitalisasi Ekonomi Dalam Sektor Pariwisata Jepang 

Yamashita dan Herdiawan (2012 : 216-218) menyatakan, sebelum terkena tsunami, ekonomi Jepang 

telah menyimpan masalah serius. Mereka menderita penyakit 3D, yaitu Depression, Deflation, dan 

Demograpic. Ekonominya mengalami depresi dan terjebak dalam deflasi yang berkepanjangan, 

sementara populasinya menua (demografi). Saat terkena tsunami, mereka mendapat tambahan derita 

dua “D” lagi, yaitu : Disaster dan Destruction. Gabungan 5D tersebut membawa masalah besar yang 

berujung pada penyakit persistent keenam yang selama ini  menggayuti ekonomi Jepang, yaitu : 

DEBT (utang). Biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan kembali Jepang diperkirakan melebihi 

200 miliar dolar AS. Bahkan ada yang mengatakan hingga 500 miliar dolar AS. Angka ini selain 

muncul dari klaim asuransi, juga dari biaya pembangunan infrastruktur, seperti jembatan, jalan raya, 

dan bangunan. Hal ini dapat menahan perlambatan ekonomi Jepang dalam jangka menengah panjang. 

Total biaya rekonstruksi ini akan lebih besar lagi kalau memperhitungkan biaya pemulihan wilayah di 

sekitar reaktor nuklir fukushima.  

Bagi Cintya, program ini bertujuan untuk merevitalisasi perekonomian Jepang. Kedatangan peserta 

program ke Jepang telah menciptakan perputaran uang dalam jumlah besar. Meski semua biaya 

didanai oleh Pemerintah Jepang sendiri, namun perputaran uang dalam jumlah besar itu turut 

membantu perekonomian Jepang. 

3.3 Konstruksi Pengetahuan Peserta Kizuna Bond Project Tentang Jepang Sebagai Negara Rawan 

Bencana 

a) Mengunjungi Daerah Terdampak Bencana 

Peserta program diajak berkunjung ke daerah terdampak bencana tsunami 2011. Mereka melihat dan 

mendengar langsung dari masyarakat lokal yang menjadi korban tsunami 2011 bagaimana kerugian 
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yang diakibatkan dan seperti apa hasil rekonstruksi pemerintah Jepang hingga sarana umum (contoh : 

pasar, sekolah, jalan tol, dll.) dapat berfungsi kembali seperti sebelumnya.  Berbagai macam program 

pertukaran pelajar yang diadakan pemerintah Jepang untuk merehabilitasi citra Jepang pasca tsunami 

2011 ini diadakan secara bergelombang sampai tahun ketiga pasca tsunami 2011 untuk menghasilkan 

citra baru Jepang sebagai negara rawan bencana yang cakap dalam manajemen bencana, sehingga 

diharapkan nantinya masyarakat internasional tak lagi memiliki ketakutan berlebihan akan bencana 

yang mungkin terjadi di Jepang.   

b) Mendengarkan Kuliah Kebencanaan Dari Ilmuwan Di Chiba Institute of Technology  

Kecanggihan teknologi Jepang dalam menghadapi bencana juga membuat peserta program terkesan. 

Jepang benar – benar memanfaatkan kelebihan mereka dalam teknologi untuk menghadapi bencana. 

Pemerintah dan universitas setempat bekerjasama dengan baik dalam hal ini.  

Kunjungan ke Chiba Institute of Technology ini membuat peserta program  semakin yakin dengan 

kecanggihan teknologi Jepang dalam menghadapi bencana. Di sana para peserta program 

mendengarkan kuliah dari profesor yang ahli di bidang bencana dan berpartisipasi dalam simulasi 

gempa dan tsunami. Dalam simulasi ini, para peserta menggunakan alat canggih yang diciptakan oleh 

ilmuwan Jepang. Karena melihat dan merasakan sendiri, para peserta program pun akhirnya memiliki 

persepsi positif tentang kecanggihan teknologi Jepang dalam menangani bencana. Dalam kegiatan ini, 

pemerintah Jepang berusaha mengkonstruksi pengetahuan peserta program tentang kebencanaan di 

Jepang. Jika peserta program berpresepsi bahwa teknologi Jepang dalam menghadapi bencana sudah 

canggih, maka akan lahir persepsi baru bahwa kekhawatiran untuk berkunjung ke Jepang, negara 

yang  rawan bencana tidak perlu lagi ada karena kecanggihan teknologi Jepang telah menjaminnya.   

c) Mengunjungi Weather News 

Kunjungan ke Wheather News membuat peserta program  semakin yakin dengan kecanggihan 

teknologi Jepang dalam menghadapi bencana. Di sana para peserta program melihat langsung 

bagaimana cara satelit memprediksi cuaca dengan tepat. Bagi peserta program yang sempat 

mempelajari matereologi di bangku kuliah, kunjungan ini merupakan visualisasi ilmu yang 

sebelumnya hanya mereka tahu teorinya. Karena melihat dan merasakan sendiri, para peserta program 

pun akhirnya memiliki realitas subjektif tentang kecanggihan teknologi Jepang dalam menangani 

bencana yang berproses menjadi realitas objektif. 

Dalam kegiatan ini, pemerintah Jepang berusaha mengkonstruksi pengetahuan peserta program 

tentang kebencanaan di Jepang. Jika peserta program berpresepsi bahwa teknologi Jepang dalam 

menghadapi bencana sudah canggih, maka akan lahir persepsi baru bahwa kekhawatiran untuk 

berkunjung ke Jepang, negara yang  rawan bencana tidak perlu lagi ada karena kecanggihan teknologi 

Jepang telah menjaminnya, bahkan sampai pada keakuratan ramalan cuaca.  

d) Mengunjungi Hojo Busaikan 

Kunjungan ke Hojo Busaikan juga membuat peserta program  semakin yakin dengan kecanggihan 

teknologi Jepang dalam menghadapi bencana. Hojo Busaikan adalah wahana pendidikan bencana 

yang disukai para peserta program dengan latar belakang kebencanaan yang cukup kuat. Di sana, para 

peserta diajak mempelajari berbagai macam hal yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana, 

dalam bentuk permainan dengan  menggunakan alat canggih yang diciptakan oleh ilmuwan Jepang. 

Mulai dari merasakan gempa dengan simulator, belajar resutasi jantung paru sebagai pertolongan 

pertama untuk korban bencana, melihat apa saja yang sebaiknya dimasukan dalam tas siaga bencana, 

dll. Karena melihat dan merasakan sendiri, para peserta program pun akhirnya memiliki persepsi 

positif tentang kecanggihan teknologi Jepang dalam menangani bencana. 

Dalam kegiatan ini, pemerintah Jepang berusaha mengkonstruksi pengetahuan peserta program 

tentang kebencanaan di Jepang. Jika peserta program berpresepsi bahwa teknologi Jepang dalam 

menghadapi bencana sudah canggih, maka akan lahir persepsi baru bahwa kekhawatiran untuk 
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berkunjung ke Jepang, negara yang  rawan bencana tidak perlu lagi ada karena kecanggihan teknologi 

Jepang dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana.  

Berdasarkan penuturan informan di atas, bisa dipahami bahwa dalam menghadapi bencana, 

Jepang juga mengoptimalkan fungsi kecanggihan teknologi mereka. Persepsi alumni program tentang 

kecanggihan teknologi Jepang dalam menghadapi bencana ini melahirkan stereotip umum tentang 

Jepang sebagai negara berteknologi canggih yang juga digunakan Jepang dalam memperbaiki citra 

mereka sebagai negara rawan bencana yang menakutkan untuk dikunjungi. Walaupun tidak dapat 

menghindari bencana, dengan teknologi canggihnya Jepang dapat menekan jumlah kerugian materi-

non materi ketika terjadi bencana. Kecanggihan teknologi Jepang dalam penanganan bencana juga 

menjadi jaminan keamanan berkunjung ke Jepang. Masyarakat asing yang mengakui kecanggihan 

teknologi Jepang akan merasa lebih aman karena tahu teknologi canggih Jepang dapat membantu 

mereka dalam mengurangi resiko bencana. Karena itulah pemerintah Jepang merasa perlu untuk 

menunjukkan kecanggihan teknologi mereka dalam penanganan bencana kepada peserta program 

dalam kunjungan ke Hojo Busaikan dan beberapa kunjungan lain.  

Setelah menyaksikan kecanggihan teknologi bencana Jepang, para peserta program memiliki realitas 

objektif dan semakin mempercayai kemampuan Jepang dalam mengelola bencana. Dengan begitu, 

pengalaman yang dibagikan oleh alumni program setelah kembali ke Indonesia juga bernilai positif, 

sehingga sebagai bagian dari masyarakat global para peserta memiliki persepsi yang proporsional 

tentang Jepang sebagai negara rawan bencana, sesuai dengan tujuan diadakannya program.  

e) Homestay 

Homestay (tinggal di rumah warga lokal) merupakan kegiatan program yang paling banyak 

memberikan  kesempatan kepada peserta program untuk berdialog dan menyaksikan langsung 

bagaimana penerapan mitigasi bencana di keluarga Jepang. Setiap host family bertanggung jawab atas 

dua orang peserta program (jika mereka mengikuti program dengan seleksi grup, kedua orang ini 

harus berasal dari grup yang berbeda agar dapat lebih berbaur dengan sesama peserta program). 

Homestay berlangsung selama dua hari. Kegiatan selama homestay pun diserahkan kepada masing-

masing host family. Ada yang mengajak peserta program jalan-jalan, berpartisipasi dalam kegiatan 

sosial setempat, dan lain sebagainya. Durasi program yang hanya berlangsung selama 9-10 hari 

membuat Jepang harus pintar memaksimalkan waktu yang ada. Dan kegiatan homestay ini dianggap 

cukup efektif dalam meninggalkan kesan yang kuat bagi peserta program. Konstruksi pemahaman 

yang dilakukan pemerintah Jepang ini diperlukan dalam pembentukan persepsi yang kemudian akan 

melahirkan stereotip umum. Stereotip umum inilah yang digunakan Jepang untuk membangun 

persepsi positif tentang Jepang, terutama dalam aspek kebencanaan. 

Kegiatan homestay ini juga membuat para peserta program mengetahui secara langsung bagaimana 

bentuk mitigasi masyarakat Jepang, salah satunya adalah kebiasaan masyarakat Jepang dalam 

mempersiapkan personal kit berupa ransel siap bawa berisi peralatan, makanan, minuman, dan obat-

obatan untuk bertahan hidup selama beberapa hari bila terjadi bencana.  

 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program yang diadakan pemerintah Jepang lebih 

banyak masuk dalam fase objektifasi dan fase internalisasi. Realitas subjektif peserta program 

sebelumnya merupakan citra umum Jepang yang sering digambarkan oleh media massa, seperti 

Jepang sebagai negara rawan bencana (terutama gempa dan tsunami). Adapun realitas objektif yang 

ingin ditunjukkan pemerintah Jepang dibangun melalui fase objektifasi dan fase internalisasi. Adapun 

kesimpulannya, yaitu :  

1. Fase objektifasi terjadi melalui berbagai macam kegiatan selama program, seperti : kunjungan ke 

Hojo Busaikan, Weather News dan Chiba Institute of Technology yang semakin menguatkan 

citra Jepang sebagai negara berteknologi canggih (termasuk dalam menghadapi bencana), 
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kunjungan ke daerah terdampak bencana yang pada akhirnya membuat peserta program melihat 

secara langsung kesigapan pemerintah Jepang dalam membangun sarana publik, dan kegiatan 

homestay yang membuat peserta program melihat langsung kesigapan masyarakat Jepang dalam 

hal mitigasi bencana. Semua proses objektifasi itu menkonstruksi pengetahuan baru para peserta 

program bahwa Jepang sebagai negara rawan bencana telah mempersiapkan negaranya untuk 

menghadapi bencana dengan baik.  

2. Setelah kembali ke Indonesia, para alumni program ini memasuki fase internalisasi. 

Pembentukan citra Jepang dimulai dari konstruksi pengetahuan yang diupayakan oleh alumni 

program dengan membagikan pengalaman mereka selama mengikuti program di Jepang melalui 

sosial media maupun dengan menceritakannya secara langsung kepada orang-orang di sekitar 

mereka.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, diketahui bahwa mengundang pemuda asing  merupakan cara 

yang efektif dalam upaya rehabilitasi citra pasca bencana. Dalam hal ini  sebaiknya Indonesia 

mengadaptasi program serupa untuk memperbaiki citra Indonesia, terutama citra pariwisata pasca 

bencana. Namun, dibutuhkan penyesuaian yang tidak mengabaikan budaya local dan sesuai dengan 

situasi masyarakat Indonesia. Misalnya, program pertukaran pelajar di mana para peserta lebih sering 

tinggal di rumah penduduk daripada menginap di hotel agar mereka dapat lebih berbaur dengan 

budaya kita. Indonesia memiliki kelebihan dalam kebudayaan dan keramahan penduduknya, maka 

akan lebih baik kalau kita menonjolkan kedua poin tadi daripada berusaha menonjolkan kedisiplinan 

dan teknologi seperti Jepang. Indonesia bisa menggunakan tema local wisdom dalam menghadapi 

bencana untuk menarik minat pemuda asing. Nantinya akan diberikan penjelasan ilmiah oleh 

pemerintah yang bekerjasama dengan universitas tentang bagaimana kearifan lokal tersebut dapat 

digunakan sebagai media dalam menghadapi bencana. Penjelasan ilmiah ini akan lebih meyakinkan 

peserta program tentang kehebatan budaya Indonesia, Misalnya : Kepercayaan masyarakat di sekitar 

gunung Merapi bahwa gunung merapi akan meletus bila hewan – hewan yang tinggal di sekitar 

gunung mulai turun ke pemukiman penduduk. Ini masuk akal karena hewan – hewan tersebut lebih 

peka dalam menangkap getaran, termasuk getaran bumi sebelum gunung meletus.  Selain itu, jadwal 

kegiatan program pun sebaiknya tidak seketat jadwal kegiatan Kizuna Bond Project dimana sebagian 

informan mengaku jadwal itu terlalu padat dan sangat melelahkan, kebutuhan waktu dan tempat untuk 

beribadah juga sebaiknya lebih diperhatikan mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki enam 

agama resmi. Untuk durasi waktu sebaiknya seminggu saja, kalau terlalu panjang akan memakan 

banyak dana dan kalau terlalu singkat malah kurang berkesan. Euforia pengunjung biasanya berada di 

puncak dalam sebulan pertama, lebih dari itu biasanya akan mulai timbul rasa rindu kampung 

halaman dan berbagai macam gesekan budaya. Waktu seminggu sudah cukup bagi pemuda asing 

untuk melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana kekayaan budaya di Indonesia bisa 

menjadi media yang efektif dalam menghadapi bencana.  
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Abstrak. Penelitian ini dilakukan di Hulu DAS Tondano Sulawesi Utara dengan tujuan 

merumuskan model pengendalian degradasi lahan secara vegetatif berbasis integrasi erosi dan 

longsorlahan. Integrasi erosi dan longsorlahan menjadi satu kesatuan unit analisis diperoleh 

melalui overlay dengan menggunakan bantuan sistem informasi geografi (SIG). Unit analisis 

tersebut  selanjutnya digunakan sebagai dasar  menyusun model  pengendalian  degradasi lahan 

secara vegetatif dengan mempertimbangkan faktor kemiringan lereng dan kedalaman tanah.  

Hasil analisis menemukan lahan seluas 162,38 ha terancam degradasi berat–sangat berat karena 

berpotensi longsorlahan tinggi –sangat tinggi, meskipun potensi erosinya sangat ringan – ringan. 

Sebaliknya lahan seluas 654,87 ha, meskipun potensi longsorlahannya sangat rendah–rendah, 

namun karena tingkat erosinya tergolong berat–sangat berat maka lahan tersebut dikatagorikan 

berpotensi degradasi berat-sangat berat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tidak selamanya 

lahan dengan ancaman bahaya erosi ringan diikuti dengan ancaman longsorlahan yang rendah, 

begitu pula sebaliknya. Berdasarkan temuan tersebut, maka rekayasa model  pengendalian 

degradasi lahan secara vegetatif perlu disesuaikan dengan faktor penyebabnya. 

Diperoleh tiga model pengendalian degradasi secara vegetatif, yaitu model pengendalian degradasi 

yang disebabkan oleh bahaya erosi, model pengendalian yang disebabkan oleh bahaya 

longsorlahan, dan model pengendalian yang disebabkan oleh gabungan bahaya erosi dan 

longsorlahan. 

 Kata kunci: degradasi, erosi, longsorlahan, model, vegetatif 

Abstract. This research was conducted in Upper Tondano watershed of North Sulawesi with the 

aim of formulating a model of vegetative land degradation control based on erosion and landslide 

integration. The integration of erosion and landslide into one unit of analysis is obtained through 

overlay by using geographic information system (GIS). The unit of analysis is further used as the 

basis for formulating a vegetative degradation control model by considering slope and soil depth. 

The results of the analysis found 162.38 ha of land threatened with heavy degradation-very heavy 

because of high potential of high landslide-very high, although the erosion potential is very light - 

light. Conversely, the land area of 654.87 ha, although the potential of landslide is very low-low, 

but because the erosion level is heavy-very heavy then the land is categorized as potentially heavy 

degradation-very heavy. The findings indicate that land is not always threatened with mild 

erosion followed by low landslide threat, and vice versa. Based on these findings, then the model 

of vegetative land degradation control model needs to be adjusted with the causal factors. 

There are three models of vegetative degradation control, ie degradation control model caused by 

erosion hazard, control model caused by landslide hazard, and control model caused by 

combination of erosion and landslide hazard. 

Keywords: degradation, erosion, landslide, model, vegetative 
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1. Pendahuluan 

Degradasi lahan dapat dikatakan sebagai penurunan sementara atau permanen kemampuan 

produktivitas lahan sebagai akibat faktor alam maupun pengaruhaktifitasmanusia. Erosi dan 

longsorlahan merupakan faktor utama penyebab degradasi lahan (Thornbury, 1939; Stocking dan 

Murnaghan,2000; Baja, 2005; Acharya dan Kafle, 2009 dan Soeprobowati, 2011). Daerah penelitian 

terletak di bagian hulu DAS Tondano, dan  sebagian merupakan daerah perbukitan/pegunungan yang 

berpotensi terjadi degradasi lahan. Indikasi adanya degradasi lahan dapat dilihat dari adanya 

sedimentasi di bagian hilir, yaitu pendangkalan Danau Tondano yang terus berlangsung rata-rata 

setebal 20 cm/tahun. (Murdiyanto, 2016). Informasi lain dikemukakan oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup (2014) yang memperkirakan kecepatan pendangkalan Danau Tondano 13,41 cm/tahun. Alasan 

itulah yang melandasi perlunya pengendalian erosi dan longsorlahan di bagian Hulu DAS Tondano 

Erosi dan longsorlahan sebagai faktor pengendali degradasi lahan memiliki kemiripan sifat, yaitu 

proses berpindahnya tanah atau batuan dari satu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah 

akibat dorongan air, angin, atau gaya gravitasi (Departemen Pertanian, 2006). Selain kemiripan sifat, 

erosi dan longsorlahan juga memiliki kesamaan faktor pemicunya seperti iklim, tanah, dan topografi. 

Perbedaan menonjol dari fenomena erosi dan longsorlahan adalah volume tanah yang dipindahkan, 

waktu yang dibutuhkan, dan kerusakan yang ditimbulkan (Risdiyanto, 2009). Longsor memindahkan 

massa tanah dengan volume yang besar, adakalanya disertai oleh batuan dan pepohonan, dalam waktu 

yang relatif singkat, sedangkan erosi tanah adalah memindahkan partikel-partikel tanah dengan 

volume yang relatif lebih kecil pada setiap kali kejadian dan berlangsung dalam waktu yang relatif 

lama. Longsorlahan dapat terjadi mulai dari material penutup tanah hingga lapisan yang menjadi 

bidang luncur, sedangkan erosi lembar (sheet erosion) dan erosi alur (rill erosion) hanya terjadi di 

permukaan (top soil), bahkan erosi parit (gully erosion) hanya terjadi sampai pada kedalaman  sub soil 

hingga ± 70 cm (Marwanto, 2008). 

Perbedaan lain terletak pada faktor pemicu oleh air, terhadap keduaanya memiliki peran yang 

berbeda. Infiltrasi yang besar atau aliran permukaan yang kecil sangat diharapkan dalam upaya 

pengendalian erosi, namun sebaliknya masuknya air ke dalam tanah secara berlebihan berpotensi 

menyebabkan longsorlahan. Vegetasi sebagai faktor pemicu juga memiliki karakteristik yang berbeda, 

sehingga peranannya terhadap erosi dan longsorlahan akan berbeda pula. Tumbuhan yang memiliki 

sistem perakaran dangkal dan akar serabut yang banyak sangat efektif untuk mengendalikan erosi 

permukaan, namun sebaliknya kurang berfungsi sebagai pengendali longsorlahan pada lahan yang 

miring. Untuk lahan yang miring diperlukan vegetasi dengan jenis perakaran yang dalam dan akar 

serabut yang banyak agar daya cengkram tanah oleh akar semakin meningkat sehingga mampu 

mengurangi pergerakan tanah (Suryatmojo, 2009). Selain sistem perakaran, kerapatan tajuk juga 

memiliki peran penting dalam pengendalian erosi dan longsorlahan. Tajuk berperan menyimpan air 

intersepsi, semakin rapat tajuk semakin memperbesar beban mekanik tanah menahan berat air yang 

terperangkap di dalam tajuk. Beban mekanik tanah yang tinggi berpotensi menyebabkan longsorlahan, 

karena terlampauinya kemampuan tanah menahan beban mekanik akan mempercepat longsorlahan, 

apalagi jika dipicu oleh kelerengan dan intensitas hujan yang tinggi. Mendasarkan pada alasan itulah 

pemilihan jenis vegetasi menjadi penting dalam upaya pengendalian erosi dan longsorlahan.  

Sehubungan adanya kemiripan sifat serta kesamaan faktor pemicu erosi dan longsorlahan, maka 

penggabungan atau integrasi potensi bahaya erosi dan longsorlahan menjadi satu kesatuan 

delineasisangat memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi degradasi lahan. Namun demikian, 

karena adanya perbedaan peran faktor pemicu erosi dan longsorlahan, maka untuk pengendaliannya 

diperlukan kehati-hatian dalam memilih  jenis vegetasi yang digunakan.  Terutama pada lahan yang 

memiliki potensi bahaya erosi dan potensi bahaya longsorlahan sedang – sangat berat. Pemilihan jenis 

vegetasi dimaksud agar dalam pengendalian erosi tidak menyebabkan longsorlahan, demikian pula 
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sebaliknya. Mendasarkan pada latarbelakang di atas, penelitian ini bertujuan menyusun peta potensi 

degradasi lahan berbasis integrasi erosi dan longsorlahan sebagai dasar merumuskan model 

pengendalian secara vegetatif.  

2. Metode Penelitian 

2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di hulu DAS Tondano-Sulawesi Utara, dengan luas wilayah 10758,46 ha. 

Secara administrasi daerah penelitian mencakup 7 kecamatan di Kabupaten Minahasa, yang  terletak 

pada posisi 124o45’00’’ - 124o54’00”BT dan 1o06’ 00” - 1o13’00”LU. Daerah tersebut dilalui oleh 

dua sungai utama yang masuk ke Danau Tondano, yaitu Sungai Noongan dan Sungai Panasen. 

2.2 Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan terdiri atas Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI), Peta Tanah Semi Detail, Peta 

Tanah Tingkat Tinjau, Peta Geologi,  Citra Landsat 8,   Citra Google Earth, Kecamatan Dalam 

Angka,  Data Curah Hujan dan Bahan Kimia. Adapun alat yang diperlukan antara lain :Komputer 

Pentium (R) Dual Core, dengan perangkat lunak ILWIS versi   3.6, Arc View versi 3.3,  Microsoft 

Excel 2007, Garmin Global Positioning System (GPS), Guelph Permeameter Model 2800, Camera 

digital  4 mega pixel, Bor Tanah, dan  Peralatan Laboratorium. 

2.3 Analisis Data 

Tingkat Bahaya Erosi (TBE) dianalisis melalui tumpang susun peta  potensi laju erosi dan kedalaman 

efektif tanah (centimeter) dengan mengacu pada Permenhut Nomor : P.32/MenhutII/2009 tentang 

Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DASTerpadu.Nilai laju erosi (kehilangan tanah) dihitung 

dengan menggunakan model Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE), sedang kedalaman 

efektif tanah diperoleh dari pengukuran lapangan dan peta tanah semi detail ( skala 1 : 50 000). 

Analisis tingkat bahaya longsorlahan (TBL) dilakukan dengan memodifikasi model yang 

dikembangkan oleh Paimin,et al (2006) yang termuat dalam Pedoman Monitoring dan Evaluasi DAS 

(2009). Setiap parameter diberi bobot dan skor sesuai dengan perannya dalam menentukan kerentanan 

longsorlahan. Integrasi erosi dan longsorlahan untuk memperoleh informasi sebaran tingkat degradasi 

lahan (TDL) dilakukan melalui tumpang susun  peta  bahaya erosi dan peta bahaya longsorlahan 

dengan bantuan teknologi SIG. Penilaian tingkat degradasi lahan pada masing-masing satuan analisis 

dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan matriks model crosstab. 

Tabel 1.  Matriks Penilaian Tingkat Degradasi Lahan (TDL) 

Variabel 
Tingkat Bahaya Erosi (TBE) 

SR (1) R (2) S (3) B (4) SB (5) 

T
in

g
k

at B
ah

ay
a 

L
o

n
g

so
r (T

B
L

) 

SR (1) SR R S B SB 

R (2) R R S B SB 

S (3) S S S B SB 

T (4) B B B B SB 

ST (5) SB SB SB SB SB 

Keterangan:   SR :  Sangat Ringan, R :  Ringan, S :  Sedang, B : Berat, dan SB : Sangat Berat 

 

Strategi pengendalian degradasi lahan secara  vegetatif ditentukan berdasarkan faktor pembatas 

bahaya erosi dan longsorlahan dengan mempertimbangkan kedalaman tanah dan kemiringan lereng 

dengan mengacu pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Strategi Pengendalian Degradasi Lahan Secara Vegetatif 

Faktor Pembatas 

Degradasi Lahan 

Strategi  Pengendalian  Dgradasi Lahan 

Kemiringan Lereng (%)/Kedalaman Solum (cm)/Alternatif Pengendalian  

<15% 15-25% 25-40% >40% 

>90 40-90 <40 >90 40-90 <40 >90 40-90 <40 >90 40-90 <40 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 

Faktor Pembatas 

Erosi 

 

Ts/Ab 

Tb/Ab 
Tp,St 

P1 

Ts/Ab 
Tb/A

b 

Tp,St 
P1 

Ts/Ab 

Tb/Ab 
Tp,St 

P1 

Ts/Ab 
Tb/A

b 

Tp,St,
Ph,P2 

Ts/Ab 

Tb/Ab 
Tp,St,

Ph,P2 

Ts/Ab 

Tb/Ab 
Tp,St,P

h,P2 

Tr/Ab

Ts/Ab 
Ph,Tp 

P3 

Tr/Ab

Ts/Ab 
Ph,Tp

P3 

Tr/AbT

s/Ab 
Ph,TpP

3 

Tr/Ab

Ts/Ab 

P4 

Tr/Ab

Ts/Ab 

P4 

Tr/AbT

s/Ab 

P4 

Faktor Pembatas 

Longsorlahan 

 

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 

Tr/As 

Ts/As 
Tp,St 

P1 

Tr/As 

Ts/As 
Tp,St 

P1 

Tr/As 

Ts/As 
Tp,St 

P1 

Tr/As 

Ts/As 
Tp,St,

Ph,P2 

Tr/As 

Ts/As 
Tp,St,

Ph,P2 

Tr/As 

Ts/As 
Tp,St,P

h,P2 

Tr/Ab

Tb/As 
Ph,Tp 

P3 

Tr/Ab

Tb/As 
Ph,Tp 

P3 

Tr/AbT

b/As 
Ph,Tp 

P3 

Ts/Ab 

Tb/A
b 

P4 

Ts/Ab 

Tb/Ab 

P4 

Ts/Ab 

Tb/Ab 

P4 

Faktor Pembatas 

Erosi dan 

Longsorlahan 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

Tr/As

Ts/Ab

Tb/Ab 
Tp,St 

P1 

Tr/As 

Ts/Ab
Tb/A

b 

Tp,St 
P1 

Tr/As 

Ts/AbT

b/Ab 
Tp,St 

P1 

Tr/As
Ts/As 

Ts/Ab 

Tb/A
b 

Tp,St,

Ph,P2 

Tr/As

Ts/As 
Ts/Ab 

Tb/Ab 

Tp,St,
Ph,P2 

Tr/As

Ts/As 
Ts/Ab 

Tb/Ab 

Tp,St,P
h,P2 

Ts/Ab 

Tr/Ab 

Tb/As 
Ph,Tp 

P3 

Ts/Ab 

Tr/Ab 

Tb/As 
Ph,Tp 

P3 

Ts/Ab 

Tr/Ab 

Tb/As 
Ph,Tp 

P3 

Tr/Ab 

Ts/Ab 

Tb/A
b 

P4 

Tr/Ab 
Ts/Ab 

Tb/Ab 

P4 

Tr/Ab 
Ts/Ab 

Tb/Ab 

P4 

Sumber : Modifikasi Suryatmojo dan Sudjoko, 2008 dan Permentan, 2006 

 

Keterangan : 

A. Tajuk dan Sistem perakaran :  

Tr : Tajuk ringan ( 25%); Ts : Tajuk sedang (25 – 75%); Tb : Tajuk berat (> 75%) 

As :Akar dalam cabang sedikit; Ab : Akar dalam cabang banyak 

B. Vegetasi : Ph = Pagar hidup; St = Strip rumput atau strip tanaman ; Tp = Tanaman penutup tanah 

C. Proporsi Tanaman Semusim dan Tahunan : P1: 75 : 25%, P2 : 50 : 50%, P3 : 25 : 75%, P4: 0 : 100% 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Potensi Tingkat Bahaya Erosi 

Tingkat bahaya erosi dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tingkat laju erosi dan kedalaman 

solum tanah. Laju erosi diprediksi  melalui pengukuran tidak langsung dengan menggunakan model 

RUSLE yang berbasis data vektor. Struktur persamaan RUSLE sama dengan USLE, yaitu A = 

R.K.LS.C.P , dimana A adalah jumlah tanah yang hilang (ton/ha/tahun), R : faktor erosivitas hujan, K 

: faktor erodibilitas tanah, LS : faktor panjang dan kemiringan lereng, C: faktor tanaman (vegetasi) 

penutup, dan P : faktor tindakan konservasi. Hasil perhitungan dari kelima faktor tersebut selanjutnya 

dimodelkan dalam bentuk  data vektor sebagai masukkan pendugaan erossi. Analisis laju kehilangan 

tanah dilakukan  dengan teknik tumpang susun terhadap kelima parameter di atas dengan 

menggunakan softwareArcView 3.3. Hasil analisis dalam bentuk informasi spasial disajikan dalam 

bentuk peta potensi laju erosi sebagaimana Gambar 1, dan dalam bentuk data atribut sebagaimana 

tersaji dalam Tabel 3. Potensi laju erosi dinyatakan dalam lima kelas  dengan mengacu Permenhut RI 

Nomor : P. 32/MENHUT-II/2009(Departemen Kehutanan, 2009). 

Potensi erosi di sebagian besar wilayah penelitian berkisar antara sangat rendah (< 15 

ton/ha/tahun) sampai rendah (15 - 60 ton/ha/tahun), dengan luas wilayah  6797,73 hektar (63,18%). 

Selebihnya seluas 2805,23 hektar (26,07%) berpotensi erosi sedang, dan sekitar 1155,50 hektar atau 

10,74% dari luas wilayah penelitian memiliki potensi erosi tinggi sampai sangat tinggi. Rendahnya 

tingkat laju erosi di wilayah penelitian disebabkan oleh beberapa karakteristik lahan sebagai faktor 

penentu erosi yang cenderung mereduksi potensi laju erosi. Erodibiltas tanah yang sebagian besar 

tergolong rendah merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya laju erosi.Demikian juga faktor 

kelerengan yang sebagian besar < 8% dengan tutupan vegetasi cukup baik berpengaruh terhadap 

rendahnya potensi laju erosi. Sebaliknya erosi yang tergolong tinggi (180 – 480 ton/ha/thn) sampai 
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sangat tinggi (> 480 ton/ha/thn) sebagian besar terletak di lereng atas dengan kemiringan lereng yang 

curam sampai sangat curam. Faktor kelerengan merupakan faktor yang dominan memperbesar potensi 

laju erosi di wilayah tersebut, selain lahan terbuka yang terdapat di bagian hulu sebagai akibat 

pengaruh erupsi Gunung Soputan tahun 2011 dan 2012. 

Tabel 3. Klasifikasi Potensi Laju Erosi Menurut Luas Wilayah di Hulu DAS DAS Tondano 

No 
Laju Erosi 

(ton/ha/thn) 
Kualifikasi Klasifikasi 

Luas  

(ha) 

Persen  

(%) 

1 < 15 Sangat Rendah I 1793,31 16,67 

2 15 - 60 Rendah II 5004,42 46,52 

3 60 - 180 Sedang III 2805,23 26,07 

4 180 - 480 Tinggi IV 786,72 7,31 

5 > 480 Sangat Tinggi V 368,78 3,43 

 Jumlah 10758,46 100,00 

Sumber : Hasil Analisis  Peta Potensi Erosi 

 

Gambar  1. Peta Potensi Laju Erosi Hulu DAS Tondano - Sulawesi Utara 

 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat bahaya erosi ditentukan berdasarkan tingkat laju erosi dan 

kedalaman solum tanah, dengan cara menunpangsusunkan kedua peta tersebut. Laju erosi rata-rata 

tahunan yang sangat rendah sampai rendah tidak selamanya memiliki tingkat bahaya erosi sangat 

ringan sampai ringan. Hal itu tergantung pada kedalaman solum tanah dimana erosi tersebut terjadi. 

Berasarkan peta kedalaman tanah ternyata ketebalan solum tanah di wilayah penelitian sebagian besar 

(98,12%) tergolong dalam (> 90 cm). Kondisi tersebut cenderung menurunkan tingkat bahaya erosi 

yang terjadi di wilayah penelitian.  

Hasil analisis menunjukkan sebagian besar (62,20%) luas wilayah penelitian  memiliki tingkat 

bahaya erosi sangat ringan sampai ringan (Tabel 4). Sementara itu, 26,64% memiliki tingkat bahaya 

erosi sedang, dan selebihnya seluas 1199,98 ha (11,15%) dengan tingkat bahaya erosi berat sampai 

sangat berat. Sebaran potensi tingkat bahaya erosi tersaji pada Gambar 2. Pola sebaran tingkat bahaya 

erosi hampir sama dengan pola sebaran potensi laju erosi. Faktor yang menyebabkan kemiripan pola 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

  209 
Mitigasi Bencana 

sebaran tersebut adalah faktor kedalaman tanah di wilayah penelitian yang relatif seragam, yaitu 

sebagian besar (%) memiliki kedalaman tanah > 90 cm. 

Tabel 4.  Potensi Tingkat Bahaya Erosi di Hulu DAS Tondano 

Tingkat Bahaya Erosi Luas (ha) Persen (%) 

Sangat Ringan 1707,90 15,87 

Ringan 4984,28 46,33 

Sedang 2866,29 26,64 

Berat 827,04 7,69 

Sangat Berat 372,94 3,47 

 Jumlah 10758,46 100,00 

  Sumber : Hasil analisis Peta Tingkat Bahaya Erosi 

 
Gambar 2.  Peta Tingkat Bahaya Erosi Hulu DAS Tondano - Sulawesi Utara 

 

3.2 Potensi Tingkat Bahaya Longsorlahan 

Prediksi kerentanan longsorlahan atau tingkat bahaya longsorlahan (TBL) dilakukan dengan 

memodifikasi model yang dikembangkan oleh Paimin, dkk. (2012). Parameter yang digunakan untuk 

menduga potensi longsorlahan berdasarkan model tersebut meliputi curah hujan harian kumulatif 3 

hari berurutan, lereng lahan, geologi (batuan), keberadaan sesar/patahan, kedalaman tanah, 

penggunaan lahan, infrastruktur, dan kepadatan pemukiman. 

Analisis tumpang susun terhadap delapan parameter kerentanan longsorlahan menunjukan 

sebagian besar wilayah penelitian memiliki kerentanan longsorlahan tergolong sangat rendah (Tabel 

5). Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar kemiringan lereng wilayah penelitian kurang dari 

25%. Kemiringan lereng tersebut  dalam penelitian ini dinyatakan sebagai faktor yang memiliki 

tingkat kerentanan longsorlahan sangat rendah. Hanya sekitar 5,60 % atau 602,49 ha dari luas wilayah 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

  210 
Mitigasi Bencana 

penelitian yang memiliki kerentanan longsorlahan tinggi sampai sangat tinggi. Umumnya wilayah 

tersebut terletak di sisi selatan dan barat yang merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan seperti 

yang terdapat di lereng G. Soputan Tua, G. Maimbeng, G. Kawatak, dan G. Kaweng dengan 

kemiringan lereng di atas 25%.  

Tabel 5. Sebaran  Tingkat Bahaya Longsorlahan di Hulu DAS Tondano-Sulawesi Utara 

Kerentanan Luas (ha) Persen (%) 

Sangat Rendah 9307,94 86,52 

Rendah 343,63 3,19 

Sedang 504,40 4,69 

Tinggi 403,23 3,75 

Sangat Tinggi 199,27 1,85 

 

10758,46 100,00 

 Sumber : Hasil analisispeta potensi longsorlahan 

 
Gambar 3. Peta Tingkat Bahaya Longsorlahan Hulu DAS Tondano-Sulawesi Utara 

3.3 Potensi Degradasi Lahan Berbasis Erosi dan Longsorlahan 

Degradasi lahan merupakan proses geomorfologi yang cenderung menurunkan permukaan bumi, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif. Penurunan permukaan bumi dapat terjadi akibat erosi dan 

longsorlahan. Kedua faktor tersebut selain berdampak pada on site juga berdampak pada off site 

seperti pendangkalan danau sebagaimana yang diduga terjadi di wilayah penelitian. Potensi degradasi 

lahan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan tingkat bahaya erosi dan tingkat bahaya 

longsorlahan yang dinyatakan dari sangat ringan sampai sangat berat.  

Faktor penyebab erosi hampir sama dengan faktor penyebab longsorlahan. Faktor penyebab yang 

hampir sama tersebut adalah curah hujan, karakteristik tanah, dan topografi lahan. Curah hujan 

memicu terjadinya longsorlahan; karakteristik tanah menentukan infiltrasi; perkolasi dan lapisan semi 

permeabel pembentuk bidang luncur; dan topografi lahan yang menentukan bidang dan arah luncur, 
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serta energi kinetik. Kesamaan faktor tersebut memungkinkan untuk dilakukan identifikasi daerah 

potensi bahaya erosi dan longsorlahan dalam satu delineasi. Penelitian ini mengintegrasikan daerah 

potensi bahaya erosi dan daerah potensi longsorlahan ke dalam satu kesatuan delineasi yang disebut 

dengan potensi degradasi lahan. 

Melalui analisis tumpang susun peta potensi bahaya erosi dan peta potensi bahaya longsorlahan 

diperoleh informasi potensi degradasi lahan. Penentuan potensi tingkat degradasi lahan dilakukan 

dengan berpedoman pada  matriks model crosstab sebagaimana tersaji dalam Tabel 1. Hasil analisis 

menunjukkan pola spasial sebaran potensi tingkat degradasi lahan (Gambar 4), dengan rincian luas 

masing-masing potensi tingkat degradasi lahan sebagaimana tersaji dalam Tabel 6 

Dari keseluruhan luas wilayah penelitian; seluas  1671,60 ha (15,54%) dinyatakan berpotensi 

sangat ringan dan 4747,03 ha (44,12%) berpotensi ringan terhadap degradasi lahan. Sebaliknya luas 

wilayah yang dinyatakan tidak aman terhadap ancaman degradasi lahan seluas 1498,19 ha (13,93%). 

Wilayah tersebut memiliki potensi degradasi lahan berat sampai sangat berat. Mencermati hasil 

penelitian sebagaimana tersebut, dapat disimpulkan bahwa potensi ancaman degradasi lahan di 

wilayah penelitian tergolong ringan. Ringannya ancaman degradasi tersebut disebabkan oleh potensi 

bahaya erosi dan potensi longsorlahan yang tergolong rendah sampai sangat rendah. Namun demikian 

ternyata tidak selamanya daerah dengan ancaman bahaya erosi yang ringan selalu memiliki ancaman 

bahaya longsorlahan yang rendah, begitu pula sebaliknya. Lahan dengan potensi degradasi sangat 

berat dapat terjadi pada lahan  yang memiliki potensi bahaya longsorlahan sangat tinggi meskipun 

potensi bahaya erosinya sangat ringan, demikian pula sebaliknya.  

Tabel 6. Potensi Degradasi Lahan (TDL) Berbasis Bahaya Erosi (TBE) dan Bahaya Longsorlahan 

(TBL) 

Tingkat Bahaya 

Longsorlahan 

(TBL) 

Tingkat Bahaya Erosi (TBE) 

Jumlah Sangat 

Ringan 
Ringan Sedang Berat 

Sangat 

Berat 

Sangat Rendah 1671,60 4703,59 2541,24 388,53 86,84 9391,80 

Rendah 22,94 20,50 84,10 121,12 58,38 307,04 

Sedang 19,60 115,12 81,58 170,48 98,78 485,56 

Tinggi 9,73 118,55 103,71 74,51 60,49 366,99 

Sangat Tinggi 2,39 31,71 48,98 59,56 64,43 207,07 

Jumlah 1726,26 4989,47 2859,61 814,20 368,92 10758,46 

Sumber : Hasil analisis tumpang susun peta TBE dan peta TBL 

Keterangan :  

 

 

 

 

Sebagai gambaran dapat dilihat pada Tabel 6, bahwa lahan dengan potensi degradasi berat seluas 

986,63 ha, hanya sekitar 74,51 ha (7,55%) yang disebabkan oleh tingkat bahaya erosi yang berat dan 

tingkat bahaya longsorlahan yang tinggi. Selebihnya seluas 912,12 ha (92,45%) disebabkan oleh 

gabungan faktor pembatas erosi dan longsorlahan.  Lahan dengan potensi degradasi berat yang 

disebabkan oleh faktor erosi yang berat ternyata berpotensi terjadi pada lahan dengan tingkat bahaya 

longsorlahan yang sangat rendah (388,53ha), rendah (121,12ha) dan  sedang (170,48ha), demikian 

pula sebalikya lahan dengan potensi degradasi berat yang disebabkan oleh faktor bahaya longsorlahan 

yang tinggi ternyata berpotensi terjadi pada tingkat bahaya erosi yang sangat ringan (9,73ha), ringan 

R Ringan S

R 

Sangat  Ringan 

B Berat S

B 

Sangat Berat 

S Sedang 
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(118,55ha) dan sedang (103,71ha). Merujuk pada temuan tersebut dapat dinyatakan bahwa daerah 

yang aman terhadap potensi bahaya longsorlahan, belum tentu aman terhadap bahaya erosi, demikian 

pula sebaliknya.  

 

Gambar 4. Peta Tingkat Degradasi Lahan Hulu DAS Tondano-Sulawesi Utara 

Temuan tersebut mengisyaratkan perlunya kehati-hatian dalam menangani acaman degradasi 

lahan,karena tidak selamanya ancaman potensi bahaya longsorlahan yang tinggi diikuti oleh ancaman 

bahaya erosi yang berat. Penanganan keduanya membutuhkan perlakuan yang berbeda, bahkan sering 

bertolak belakang. Sebagai contoh dalam kaitannya dengan pengelolaan tanaman; erosi memerlukan 

jenis tanaman yang mampu memaksa air masuk kedalam tanah (infiltrasi) sebesar mungkin agar aliran 

permukaan sebagai sumber energi perusak semakin kecil. Sebaliknya longsorlahan menghindari 

terjadinya infiltrasi besar-besaran sehingga tidak menambah beban tanah menjadi lebih berat yang 

akan memicu longsorlahan mana kala terjadi di atas lapisan kedap air yang berfungsi sebagai bidang 

peluncur dan terlebih lagi apabila terjadi pada lahan yang miring.  

Mendasarkan pada asumsi di atas, maka deteksi  degradasi lahan sangat diperlukan, bukan saja 

potensi tingkat kerusakan ataupun luasan degradasi lahan, melainkan faktor pembatas terhadap 

degradasi lahan perlu dikenali. Faktor pembatas degradasi lahan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah faktor tingkat bahaya erosi dan tingkat bahaya longsorlahan. Setiap degradasi lahan dapat 

disebabkan oleh salah satu faktor pembatas atau oleh gabungan faktor pembatas tersebut. Degradasi 

lahan yang berat dapat disebabkan oleh faktor bahaya erosi yang berat, atau oleh faktor bahaya 

longsorlahan yang tinggi, atau oleh gabungan keduanya. Tabel 7 menunjukkan hasil identifikasi 

faktor pembatas degradasi lahan dan luas wilayah masing-masing tingkat degradasi lahan, khususnya 

untuk lahan yang berpotensi terdegradasi sedang sampai sangat  berat.  

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa faktor pembatas potensi bahaya erosi mendominasi potensi 

terjadinya degradasi lahan baik pada tingkatan degradasi sedang, berat maupun sangat berat. Wilayah 

berpotensi degradasi  sedang seluas 2841,64 ha; 92,39% diantaranya  disebabkan oleh faktor 

pembatas bahaya erosi. Sebaran potensi degradasi lahan tersaji pada Gambar 4. Demikian juga daerah 

dengan potensi degradasi berat dan sangat berat, masing-masing sebesar 68,93% dan 59,52% dari luas 
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wilayahnya disebabkan oleh potensi bahaya erosi yang berat dan sangat berat.  Hasil indentifikasi 

tersebut selanjutnya digunakan sebagai rambu-rambu menyusun model pengendalian degradasi lahan. 

Tabel 7. Faktor Pembatas Degradasi Lahan Di Hulu DAS Tondano 

Tingkat 

Degradasi Lahan 
Faktor Pembatas 

Luas  

(ha) 

Persen 

(%) 

Sedang 

Bahaya longsorlahan sedang 134,72 4,74 

Bahaya erosi sedang 2625,34 92,39 

Bahaya erosi dan bahaya longsorlahan 

sedang 81,58 2,87 

Jumlah 2841,64 100,00 

Berat 

Bahaya longsorlahan tinggi 231,99 23,51 

Bahaya erosi berat 680,13 68,93 

Bahaya erosi berat dan bahaya 

longsorlahan tinggi 
74,51 7,55 

Jumlah 986,63 100,00 

Sangat Berat 

Bahaya longsorlahan  sangat tinggi 142,63 27,88 

Bahaya erosi sangat berat 304,49 59,52 

Bahaya erosi sangat berat dan bahaya 

longsorlahan  sangat tinggi 
64,43 12,60 

Jumlah 511,55 100,00 

Sumber : Hasil analisis identifikasi 

3.4 Pengendalian Degradasi Lahan Secara Vegetatif 

Penetapan strategi pengendalian degradasi lahan secara vegetatif dilakukan untuk lahan yang 

berpotensi terdegradasi sedang – sangat berat. Berdasarkan faktor pembatas degradasi sebagaimana 

tersebut di atas  ditetapkan tiga model pengendalian degradasi lahan, yaitu model pengendalian 

degradasi lahan  yang disebabkan oleh faktor bahaya erosi, faktor bahaya  longsorlahan, dan 

gabungan faktor bahaya erosi dan longsorlahan. Model tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar 

pemilihan strategi pengendalian degradasi lahan secara  vegetatif dengan mempertimbangkan 

kemiringan lereng dan kedalaman solum tanah.  

Hasil analisis diperoleh tiga model pengendalian degradasi lahan, yaitu model pengendalian 

degradasi lahan yang disebabkan oleh bahaya erosi (Model : A), model pengendalian yang disebabkan 

oleh bahaya longsorlahan (Model : B), dan model pengendalian degradasi yang disebabkan oleh 

gabungan bahaya erosi dan bahaya longsorlahan (Model : C). Berdasarkan pertimbangan kemiringan 

lereng dan kedalaman tanah, model tersebut selanjutnya dijabarkan menjadi 11 strategi pengendalian  

degradasi secara vegetatif  sebagaimana dalam Tabel 8. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa Model : A yang mencakup 6 strategi (A1, A2, A3, A4, A7, dan A10), 

merupakan model yang paling luas  (83,43%) digunakan untuk mengendalikan degradasi lahan di 

wilayah sasaran, karena sebagian besar potensi degradasi lahan di wilayah ini disebabkan oleh 

pembatas bahaya erosi.  Strategi A1 yang penerapannya menempati wilayah terluas (47,39%) sesuai 

untuk pengendalian degradasi lahan yang terjadi pada lahan  yang memiliki kemiringan lereng < 15% 

dan kedalaman solum tanah > 90 cm. Proporsi penggunaan lahan di wilayah ini dapat menggunakan 

perbandingan 75% tanaman semusim dan 25% tanaman tahunan, kecuali sawah yang sebaiknya 100%  

untuk tanaman padi. Dianjurkan penggunaan lahan pada model ini mengutamakan tanaman yang 

memiliki tajuk sedang sampai berat atau rapat dengan sistem perakaran dalam yang memiliki cabang 

banyak (Tb/Ab atau Ts/Ab). Strategi A7 yang penerapannya menempati 19,10% dari luas wilayah 

sasaran juga dapat diterapkan untuk lahan yang memiliki kemiringan lereng 25 – 40%. Utamakan 
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tanaman yang memiliki tajuk ringan sampai sedang dengan akar dalam yang memiliki cabang banyak 

(Tr/Ab atau Ts/Ab). 

Model : B yang penerapannya relatif sempit, hanya seluas 460,95 ha (11,45%) dikhususkan untuk 

pengendalian degradasi lahan yang disebabkan oleh faktor pembatas bahaya longsorlahan. Strategi ini 

digunakan untuk pengendalian degradasi lahan  sedang - berat yang potensi terjadi pada lahan dengan  

kemiringan antara15% sampai > 40%, dan kedalaman solum > 90 cm.  

Tabel 8. Pemilihan Strategi Pengendalian Degradasi Lahan Secara Vegetatif 

Unit Analisis 

Tingkat 

Degradasi 

Lahan 

Lereng 
Kedalaman 

Tanah 
Model Strategi Pengendalian 

Luas 

(ha) 

Persen 

(%) 

S-L1-K1 Sedang < 15 % > 90 cm A1 Ts-Tb/Ab,Tp,St,P1 1896,895 47,12 

B-L1-K1 Berat < 15 % > 90 cm A1 Ts-Tb/Ab,Tp,St,P1 10,683 0,27 

S-L1-K2 Sedang < 15 % 40 - 90 cm A2 Ts-Tb/Ab,Tp,St,P1 45,278 1,12 

S-L1-K1 Sedang < 15 % < 40 cm A3 Ts-Tb/Ab,Tp,St,P1 12,693 0,32 

B-L1-K1 Berat < 15 % < 40 cm A3 Ts-Tb/Ab,Tp,St,P1 18,768 0,47 

S-L2-K1 Sedang 15 - 25% > 90 cm A4 Ts-Tb/Ab,Tp,St,Ph,P2 47,867 1,19 

B-L2-K1 Berat 15 - 25% > 90 cm A4 Ts-Tb/Ab,Tp,St,Ph,P2 174,992 4,35 

SB-L2-K1 Sangat Berat  15 - 25% > 90 cm A4 Ts-Tb/Ab,Tp,St,Ph,P2 17,646 0,44 

S-L3-K1 Sedang 25 - 40% > 90 cm A7 Tr-Ts/Ab,Ph,Tp,P3 504,776 12,54 

B-L3-K1 Berat 25 - 40% > 90 cm A7 Tr-Ts/Ab,Ph,Tp,P3 227,538 5,65 

SB-L3-K1 Sangat Berat  25 - 40% > 90 cm A7 Tr-Ts/Ab,Ph,Tp,P3 36,85 0,92 

B-L4-K1 Berat > 40% > 90 cm A10 Tr-Ts/Ab,P4 233,481 5,80 

SB-L4-K1 Sangat Berat  > 40% > 90 cm A10 Tr-Ts/Ab,P4 138,939 3,45 

S-L2-K1-B4 Sedang 15 - 25% > 90 cm B4 Tr-Ts/As,Tp,St,Ph,P2 172,389 4,28 

B-L2-K1-B4 Berat 15 - 25% > 90 cm B4 Tr-Ts/As,Tp,St,Ph,P2 28,663 0,71 

S-L3-K1-B7 Sedang 25 - 40% > 90 cm B7 Tr/Ab,Tb/As,Ph,Tp,P3 72,262 1,79 

B-L3-K1-B7 Berat 25 - 40% > 90 cm B7 Tr/Ab,Tb/As,Ph,Tp,P3 39,314 0,98 

S-L4-K1-B10 Sedang > 40% > 90 cm B10 Ts-Tb/Ab,P4 54,663 1,36 

B-L4-K1-B10 Berat > 40% > 90 cm B10 Ts-Tb/Ab,P4 93,663 2,33 

S-L3-K1-C7 Sedang 25 - 40% > 90 cm C7 
Ts/Ab,Tr/Ab 

Tb/As,Ph,Tp,P3 87,226 2,17 

SB-L3-K1-C7 Sangat Berat 25 - 40% > 90 cm C7 
Ts/Ab,Tr/Ab 

Tb/As,Ph,Tp,P3 
12,853 0,32 

S-L4-K1-C10 Sedang > 40% > 90 cm C10 Tr-Tb/Ab,P4 36,368 0,90 

SB-L4-K1-C10 Sangat Berat  > 40% > 90 cm C10 Tr-Tb/Ab,P4 62,263 1,55 

          Jumlah    4026,07   100,00 

Sumber : Hasil Analisis 

 

Keterangan : 

• Tajuk dan Sistem perakaran :  

Tr : Tajuk ringan ( 25%); Ts : Tajuk sedang (25 – 75%); Tb : Tajuk berat (> 75%) 

As :Akar dalam cabang sedikit; Ab : Akar dalam cabang banyak 

• Vegetasi : Ph = Pagar hidup; St = Strip rumput atau strip tanaman ; Tp = Tanaman penutup tanah 

• Proporsi Tanaman Semusim dan Tahunan : P1: 75 : 25%, P2 : 50 : 50%, P3 : 25 : 75%, P4: 0 : 100% 
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Gambar 5. Peta Strategi Pengendalian degradasi Lahan 

 

Penerapan strategi B4  dari model B menempati wilayah terluas 4,28% yang digunakan untuk 

pengendalian degradasi lahan yang disebabkan oleh ancaman bahaya longsorlahan yang terletak pada 

kemiringran 15 – 25% dengan kedalaman tanah > 90 cm. Strategi ini dapat digunakan untuk 

mengendalikan potensi degradasi lahan sedang – berat. Pengendalian secara vegetatif dapat dilakukan 

dengan mimilih tanaman yang memiliki kerapatan tajuk ringan sampai sedang dengan sistem 

perakaran dalam tetapi cabang akar yang sedikit (Tr/As atau Ts/As) agar infiltarasi tidak berlebihan. 

Apabila penggunaan lahan untuk usahatani hendaknya proporsi tanaman tahunan dan tanaman 

semusim 50 : 50%. Kombinasi pembuatan teras bangku dan saluran pembuangan air dapat dipilih 

untuk mengurangi infiltrasi yang berlebihan.  

Model C adalah model yang digunakan untuk pengendalian degradasi lahan yang yang 

disebabkan oleh gabungan faktor pembatas bahaya erosi dan longsorlahan. Kehati-hatian diperlukan 

dalam pengendalian degradasi yang terjadi di kawasan ini, karena berpotensi terjadi penanganan erosi 

justeru menyebabkan terjadinya longsorlahan. Strategi C7 cocok untuk lahan dengan kemiringan 25 – 

40% dan kedalaman solum tanah > 90cm yang terancam degradasi sedang. Usahakan proporsi 

tanaman semusim : tanaman tahunan 25 : 75%, dan dipilih tanaman yang memiliki tajuk ringan akar 

dalam dengan cabang banyak (Tr/Ab) atau tajuk berat akar dalam cabang sedikit (Tb/As). Teknik lain, 

baik secara vegetatif maupun mekanik yang dapat dikombinasikan dengan strategi pemilihan tanaman 

adalah penanaman pagar hidup (Ph), tanaman penutup tanah (Tp), dan pembuatan teras bangku dan 

pembuatan saluran pembuangan air. 
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4. Kesimpulan 

Potensi laju erosi wilayah penelitian sebagian besar berkisar antara sangat rendah - sampai rendah, 

dengan luas wilayah  6797,73 hektar (63,18%). Mengingat kedalaman tanah di daerah penelitian 

sebagian besar (98,12%) tergolong dalam (> 90 cm),  maka tingkat bahaya erosi di daerah penelitian 

sebagaian besar (62,20%) tergolong sangat ringan sampai ringan. Demikian juga kerentanan 

longsorlahan diwilayah penelitian tergolong sangat rendah.  Kondisi tersebut terjadi karena sebagian 

besar kemiringan lereng di wilayah kurang dari 25%. Potensi longsorlahan tinggi hanya terjadi di 

wilayah perbukitan dan pegunungan. 

Wilayah penelitian yang dinyatakan tidak aman terhadap ancaman degradasi lahan hanya seluas 

1498,19 ha (13,93%),   yang berarti  ancaman degradasi lahan di wilayah ini tergolong ringan. Potensi 

degradasi yang rendah disebabkan oleh potensi bahaya erosi dan potensi longsorlahan yang tergolong 

rendah sampai sangat rendah. Tidak selamanya daerah dengan ancaman bahaya erosi yang ringan 

selalu memiliki ancaman bahaya longsorlahan yang rendah, begitu pula sebaliknya. Lahan dengan 

potensi degradasi sangat berat dapat terjadi pada lahan  yang memiliki potensi bahaya longsorlahan 

sangat tinggi meskipun potensi bahaya erosinya sangat ringan, demikian pula sebaliknya.   

Integrasi erosi dan longsor lahan menjadi satu kesatuan deliniasi dapat digunakan untuk 

mendeteksi potensi degradasi lahan dan faktor yang berpengaruh, sehingga memudahkan dalam 

pengendaliannya. Secara vegetatif 

Diperoleh 3 rumusan model pengendalian degradasi lahan di wilayah penelitian yaitu model 

pengendalian degradasi yang disebabkan oleh : (1) faktor bahaya erosi (model : A), (2) faktor bahaya  

longsorlahan (model : B), dan (3) gabungan faktor bahaya erosi dan longsorlahan (model : C). dari 

ketiga model tersebut dijabarkan menjadi 11 strategi pengendalian yang selanjutnya disebut  strategi 

A1, A2, A3, A4, A7, A10, B4, B7, B10, C7 dan C10. Strategi A1 merupakan  strategi yang paling luas dapat 

digunakan untuk  pengendalian degradasi lahan, karena sebagian besar degradasi sedang yang terjadi 

di daerah penelitian disebabkan oleh faktor bahaya erosi. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterpaparan dan sensitivitas pantai 

terhadap gelombang laut dan hujan serta mengetahui tingkat keberlanjutan wisata pantai di pantai 

barat Banten. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat aspek keterpaparan 

yaitu tren gelombang tinggi, jumlah hari hujan, dan jumlah hari hujan sedang, sedangkan untuk 

melihat sensitivitas digunakan variabel jenis pantai, lebar pantai, dan kemiringan pantai. Analisis 

yang digunakan yaitu analisis keruangan dengan metode SMCE. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa gelombang laut dan hujan memperlihatkan pola keruangan yang semakin tinggi pada 

bagian selatan yang memiliki tren gelombang tinggi menurun dan tren jumlah hari hujan 

meningkat. Namun, tingkat sensitivitas pantai terhadap gelombang laut dan hujan tidak selalu 

sama dengan tingkat keterpaparan. Pantai sempit dengan kondisi fisik berupa pantai berpasir 

dengan kemiringan agak curam memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terletak menyebar 

di wilayah penelitian. Berdasarkan variasi tingkat keterpaparan dan sensitivitas pantai, kegiatan 

wisata pantai di bagian utara memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan bagian 

selatan wilayah penelitian. 

 Kata kunci:Dampak, Keterpaparan, Sensitivitas, Wisata Pantai. 

Abstract.This research aims to analyze coastal exposure and sensitivity towards sea waves and 

rain and also to know the sustainability level of beach tourism on the west coast Banten. 

Variables used in this research, to see exposure aspect that is the trend of high wave, number of 

rainy days, and number of rainy days, while to see the sensitivity aspect used variables of beach 

type, beach width, and l slope. The analysis used is spatial analysis with SMCE method. The 

results show that sea waves and rain show an increasingly high spatial pattern in the southern 

part that has a high wave trend is decreasing and the trend of the number of rainy days is 

increasing. However, the level of beach sensitivity towards sea waves and rain is not always the 

same as the level of exposure. Narrow beach with the physical condition of a sandy beach with a 

rather steep slope has a higher sensitivity level is located spread in the research area. Based on 

the variation of the exposure and sensitivity level, beach tourism activities in the north have better 

sustainability level than the southern part of the research area. 

Keywords: Beach Tourism, Exposure, Impact, Sensitivity. 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia 

(Lasabuda, 2013). Dengan bentuk negara seperti ini menjadikan perairan laut Indonesia memiliki 

sumber daya alam yang tinggi. Membicarakan sumber daya alam, Rompas (2015) mengungkapkan 

bahwa kondisi kelautan Indonesia ini sangat mendukung bagi sektor pariwisata. Hal ini terlihat bahwa 

sektor pariwisata menjadi salah satu dari lima sektor dengan kontribusi terbesar terhadap pendapatan 

nasional sebesar 9.691,6 juta USD pada tahun 2015 (Kemenpar, 2015). 
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Dalam pengembangan destinasi wisata terdapat beberapa masalah utama yang dihadapi, salah 

satunya yaitu iklim. Iklim menjadi salah satu faktor penentu paling umum dalam keberlanjutan wisata, 

terlebih pada wisata yang berkegiatan diluar ruangan (Dini dan Sobirin, 2017). Kajian mengenai 

kerentanan dilihat dari tiga aspek yaitu keterpaparan, sensitivitas, dan ketahanan (Turner dkk, 2003). 

Gabungan antara aspek keterpaparan dan sensitivitas merupakan kajian potensi dampak (Pearson dkk, 

2011). Dalam konteks pariwisata, dampak unsur-unsur iklim dapat mempengaruhi keberlanjutan 

wisata. 

Provinsi Banten, khususnya wilayah pantai barat merupakan wilayah pertama yang dilalui 

monsoon di Pulau Jawa, yang gilirannya memengaruhi pola cuaca/iklim. Provinsi ini memiliki tiga 

wilayah pantai, dimana saat ini pantai barat Banten, tepatnya dari Pantai Anyer – Tanjung Lesung 

menjadi wilayah yang sedang berkembang. Sejak tahun 2012, Provinsi Banten tepatnya Tanjung 

Lesung ditetapkan sebagai salah satu daerah yang menjadi sepuluh destinasi pariwisata prioritas 

dengan status Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Wisata Pantai menjadi jumlah objek wisata 

terbanyak kedua yang dimiliki Provinsi Banten (BPS Provinsi Banten, 2016). Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis keterpaparan dan sensitivitas pantai terhadap gelombang laut dan hujan dan 

mengetahui keberlanjutan wisata pantai di pantai barat Banten. 

2. Metode Penelitian 

2.1 Alur Pikir Penelitian 

Mengenai alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 

2.2 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan 

data yang bersumber dari instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Pariwisata, Balai Pusat Sumber 

Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum, dan website resmi European Centre for Medium-Range Weather 

Forecasts (ECMWF). Data primer didapat melalui survei lapangan dan digitasi menggunakan 

software Google Earth Pro. 
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Tabel 1.Jenis dan Sumber Data 

Data Sumber Keterangan 

Peta Administrasi Provinsi Banten Badan Informasi Geospasial 2013 

Peta Wisata Kabupaten Serang Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Serang 
2016 

Peta Wisata Kabupaten Pandeglang Dinas Pariwisata Kabupaten Pandeglang 2016 

DEM USGS  - 

Jenis Pantai Pengamatan Lapang - 

Lebar Pantai Digitasi Citra Google Earth dan Pengamatan 

Lapang 
2017 

Kegiatan Wisata Pantai Pengamatan Lapang  

Tinggi Gelombang Laut Harian  European Centre for Medium-Range 

Weather Forecasts (ECMWF) 

1987 – 2016 

Curah Hujan Harian Balai PSDA Ciujung-Cidanau, Balai PSDA 

Ciliman-Cisawarna, PU Serang, dan PU 

Pengairan Pandeglang 

2007 - 2016 

2.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu pengolahan data tabular dan spasial. 

Pengolahan data tabular pada penelitian ini menggunakan software Microsoft Excel. Software 

tersebut digunakan untuk mengolah data-data yang diperoleh dari hasil pengukuran dan data 

sekunder dari instansi terkait. Data tabular yang diolah adalah data tinggi gelombang harian dan 

curah hujan harian, dimana gelombang tinggi adalah gelombang dimana tinggi gelombang >2m 

(Purwani), hari hujan ini yaitu hari dengan curah hujan > 1 mm dan hari hujan sedang yaitu hari 

dengan curah hujan > 20 mm (BMKG) dengan skoring seperti tabel 2. 

 

Tabel 2. Skoring tren  

Variabel Skoring 

1 2 3 

Tren Gelombang Tinggi Menurun/Tetap Meningkat Meningkat signifikan 

Tren Jumlah Hari Hujan Menurun Meningkat Meningkat signifikan 

Tren Jumlah Hari Hujan Sedang Menurun Meningkat Meningkat signifikan 
Sumber: Modifikasi dari Puwani (2016) 

Pengolahan data spasial menggunakan software ArcGIS 10.1 dengan membuat peta kemiringan 

pantai, jenis pantai, dan lebar pantai dengan skoring seperti tabel 3. 

Tabel 3. Skoring kemiringan, jenis, dan lebar pantai untuk sensitivitas pantai 

Variabel 
Skoring 

1 2 3 

Kemiringan 

pantai (%) 

Kemiringan 

Sedang (>15) 

Kemiringan Rendah 

(2 – 15) 

Datar (<2) 

Jenis Pantai Pantai berbatu Pantai berpasir Pantai berlumpur 

Lebar Pantai Lebar (>25m) Sedang (10 - 25m) Sempit (<10m) 

Sumber: Modifikasi Yulianda (2007), BNPB, Putra (2015) 

 

Setelah melakukan pengolahan data tabular dan data spasial, dilakukan pengolahan data dengan 

dilakukan pembobotan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini merupakan 
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hasil kuisioner dari beberapa pakar yang dianggap ahli dalam bidang ini, seperti ahli dalam 

klimatologi dan ahli dalam pariwisata. 

2.4 Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan berupa analisis keruangan dengan metode SMCE. Pada penelitian ini, 

dampak keterpaparan dan sensitivitas pantai terhadap keberlanjutan wisata pantai di sepanjang Pantai 

Anyer hingga Tanjung Lesung didapat dari hasil SMCE aspek keterpaparan dan sensitivitas. 

Selanjutnya, dilakukan analisis berdasarkan segmentasi nama pantai di wilayah penelitian. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Tingkat Keterpaparan dan Sensitivitas Pantai 

3.1.1 Keterpaparan 

Keterpaparan merupakan salah satu aspek dampak yang dalam penelitian ini adalah dampak 

gelombang laut dan hujan terhadap pantai. Aspek keterpaparan pada penelitian ini terdiri dari tinggi 

gelombang laut, hari hujan, dan hari hujan kategori sedang. 

Tren Gelombang Tinggi 

Gambar 2 merupakan peta tren frekuensi gelombang tinggi dengan tinggi gelombang sebesar > 2m 

pada keempat titik sampel gelombang periode 2007-2016. Hasil pengolahan data tinggi gelombang 

laut di sekitar wilayah penelitian, tren gelombang tinggi pada keempat titik sampel pada tahun 2007-

2016 telah mengalami penurunan dengan nilai a bernilai negatif. Hal ini dapat dikatakan bahwa 

gelombang laut di sepanjang Pantai Anyer hingga Pantai Tanjung Lesung tidak meningkatkan tingkat 

keterpaparan gelombang tinggi terhadap pantai. 

 
Gambar 2. Peta Tren Gelombang Tinggi 

 

Tren Jumlah Hari Hujan 

Trend jumlah hari hujan periode 2007-2016 pada lima pos berbeda yaitu menurun, meningkat dan 

meningkat signifikan. Wilayah pantai yang memiliki tren jumlah hari hujan menurun yaitu Pantai 

Anyer, Pantai Bandulu, Pantai Cibeureum, dan Pantai Pasauran. Tren jumlah hari hujan meningkat 

berada pada wilayah Pantai Teluk Lada dan Tanjung Lesung. Sedangkan, wilayah pantai dengan tren 

jumlah hari hujan meningkat signifikan berada pada Pantai Carita, Pantai Caringin, dan Pantai 

Labuan. Semakin tinggi tren jumlah hari hujan yang terjadi, maka tingkat keterpaparan hujan terhadap 

pantai semakin tinggi. 
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Gambar 3. Grafik Tren Jumlah Hari Hujan 

Tren Jumlah Hari Hujan Kategori Sedang 

Trend jumlah hari hujan kategori sedang periode 2007-2016 pada lima pos berbeda yaitu menurun 

dan meningkat. Wilayah pantai yang memiliki tren jumlah hari hujan kategori sedang yang menurun 

terletak di bagian utara wilayah penelitian yaitu Pantai Anyer, Pantai Bandulu, Pantai Cibeureum, dan 

Pantai Pasauran. Sedangkan, Tren jumlah hari hujan kategori sedang yang meningkat berada pada 

bagian selatan wilayah penelitian yaitu wilayah Pantai Carita, Pantai Labuan, Pantai Teluk Lada dan 

Tanjung Lesung. Semakin tinggi tren jumlah hari hujan yang terjadi, maka tingkat keterpaparan hujan 

terhadap pantai semakin tinggi. 

 

Gambar 4. Grafik Tren Jumlah Hari Hujan Kategori Sedang 

Tingkat Keterpaparan 

Tingkat keterpaparan gelombang laut dan hujan terhadap pantai di wilayah penelitian terdapat tingkat 

keterpaparan rendah hingga tinggi. Tingkat keterpaparan rendah terdapat di wilayah dengan tren 

jumlah hari hujan dan hari hujan sedang menurun serta tidak terdapat gelombang tinggi. Tingkat 

keterpapan sedang terdapat pada wilayah dengan dominasi tren jumlah hari hujan dan hujan sedang 

menurun hingga meningkat serta tidak terdapat gelombang tinggi. Sedangkan, tingkat keterpaparan 

tinggi terdapat pada wilayah dengan tren gelombang tinggi menurun, tren jumlah hari hujan 

meningkat, dan tren jumlah hari hujan sedang meningkat hingga meningkat signifikan. 
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Gambar 5. Peta Keterpaparan Gelombang Laut dan Hujan Terhadap Pantai 

3.1.2 Sensitivitas 

Sensitivitas merupakan salah satu aspek untuk mengetahui dampak, pada penelitian ini adalah dampak 

gelombang laut dan hujan terhadap pantai.Sensitivitas juga merupakan kondisi internal yang 

menyebabkan wilayah tersebut lebih terpengaruh. Aspek sensitivitas pada penelitian ini dilihat dari 

kemiringan pantai, jenis pantai, dan lebar pantai. 

Kemiringan Pantai 

Kemiringan pantai di sepanjang pantai wilayah penelitian, terlihat bahwa sepanjang pantai ini 

memiliki kemiringan rendah hingga sedang. Kemiringan pantai di bagian utara wilayah penelitian 

didominasi dengan kemiringan sedang. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan beberapa gunungyang 

menyebabkan adanya perbedaan kemiringan yang cukup tinggi. Kemiringan pantai di bagian selatan 

wilayah penelitian didominasi dengan kemiringan rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat 

sensitivitas gelombang laut dan hujan di bagian utara wilayah penelitian lebih rendah dibandingkan di 

bagian selatan wilayah penelitian. 

 

Gambar 6. Peta Kemiringan Pantai 
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Jenis Pantai 

Sepanjang Pantai Anyer hingga Pantai Tanjung Lesung terdapat dua jenis pantai, yaitu pantai berbatu 

dan pantai berpasir. Gambar 7 terlihat bahwa sepanjang pantai barat bagian utara didominasi oleh 

pantai berbatu, Jenis pantai di Pantai Barat Banten bagian selatan didominasi oleh pantai berpasir. 

Bentukan pantai di sebelah selatan wilayah penelitian didominasi oleh teluk, hal ini yang 

mempengaruhi jenis pantai di wilayah ini didominasi oleh pantai berpasir karena merupakan wilayah 

sedimentasi. Sehingga dapat dikatakan tingkat sensitivitas terhadap jenis pantai di sebelah selatan 

wilayah penelitian lebih tinggi dibandingkan sebelah utara wilayah penelitian. 

 

Gambar 7. Peta Jenis Pantai 

Lebar Pantai  

Lebar pantai di sepanjang Pantai Anyer hingga Tanjung Lesung bervariatif. Terlihat pada peta, lebar 

pantai di bagian utara wilayah penelitian memiliki lebar pantai yang umumnya sempit. Sebagian besar 

pantai yang sempit ini merupakan jenis pantai berbatu. lebar pantai di bagian selatan wilayah 

penelitian memiliki pantai yang lebar. Pantai yang berbentuk cekungan (bagian dalam teluk) biasanya 

memiliki lebar pantai yang lebih lebar. Semakin lebar suatu pantai, maka akan semakin kecil tingkat 

sensitivitas gelombang laut dan hujan terhadap pantai. 

 

Gambar 8.  Peta Lebar Pantai 
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Tingkat Sensitivitas 

Peta sensitivitas gelombang laut dan hujan terhadap pantai. Tingkat sensitivitas memiliki tiga 

tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi yang berada menyebar di wilayah. Tingkat sensitivitas 

rendah terletak pada wilayah pantai dengan dominasi jenis pantai berbatu, lebar pantai sempit, dan 

kemiringan pantai yang rendah. Tingkat sensitivitas sedang terletak pada wilayah pantai dengan 

dominasi jenis pantai berbatu, kemiringan sedang, dan lebar pantai sempit hingga sedang. Sedangkan, 

tingkat sensitivitas tinggi terletak pada wilayah pantai dengan dominasi jenis pantai berpasir, lebar 

pantai yang sempit, dan kemiringan pantai sedang. 

 

Gambar 9.  Peta Sensitivitas Gelombang Laut dan Hujan Terhadap Pantai 

3.2 Keberlanjutan Wisata Pantai 

Wisata Pantai di sepanjang Pantai Anyer hingga Tanjung Lesung sangat beragam. Dalam penelitian 

ini wisata pantai yang dianalisa berupa kegiatan berenang, bermain pasir, dan olahraga air. Tabel 4 

menunjukkan jenis kegiatan yang terdapat di sepanjang Pantai Anyer hingga Tanjung Lesung yang 

telah terbagi menjadi sembilan nama pantai. 

 

Tabel 4. Kegiatan Wisata Pantai di pantai barat Kabupaten Serang dan Pandeglang 

No. Nama Pantai Berenang Olahraga Air Bermain Pasir SKPP 

1. Anyer V V V 
Pantai barat 

Serang 

2. Bandulu V V V 

3. Cibeureum V - V 

4. Pasauran V - V 

5. Carita V V V 

Pantai barat 

Pandeglang 

6. Caringin V - V 

7. Labuan - - - 

8. Teluk Lada V - V 

9. Tanjung Lesung V V V 

Sumber: Dinas Pariwisata Banten (2016) dan Survey Lapang (2017) 

 

Dari hasil keterpaparan dan sensitivitas, terlihat pola variasi dari kedua aspek tersebut. Wilayah 

pantai yang memiliki tingkat keterpaparan tinggi, belum tentu memiliki sensitivitas tinggi. 

Berdasarkan peta dampak wilayah penelitian (Gambar 10), diketahui tingkat dampak gelombang laut 
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dan hujan terhadap wisata pantai. Tingkat dampak di wilayah penelitian yaitu rendah hingga tinggi, 

yang didominasi tingkat dampak rendah. Tingkat dampak rendah didominasi oleh wilayah 

keterpaparan tingkat rendah dan sensitivitas tingkat rendah hingga sedang. 

Wilayah dampak rendah terdapat pada empat pantai yang berada di bagian utara wilayah 

penelitian yaitu Pantai Anyer, Pantai Bandulu, Pantai Cibeureum, dan Pantai Pasauran. Dengan 

tingkat dampak yang rendah, tingkat keberlanjutan wisata pantai dapat dikatakan baik. Tingkat 

keberlanjutan wisata di Pantai Anyer dan Bandulu lebih baik dibandingkan Pantai Cibeureum dan 

Pasauran. Hal ini dikarenakan di Pantai Anyer dan Bandulu jenis kegiatan wisata pantai tersebut lebih 

beragam seperti kegiatan berenang, berolahraga air, dan bermain pasir dibandingkan kedua pantai 

lainnya (terlihat pada tabel 4). 

Tingkat dampak sedang didominasi oleh wilayah keterpaparan dan sensitivitas tingkat sedang. 

Wilayah dampak sedang hanya terdapat pada Pantai Teluk Lada. Dengan tingkat dampak yang 

sedang, tingkat keberlanjutan wisata pantai dapat dikatakan cukup baik. Keberlanjutan wisata pantai 

berupa kegiatan berenang dan bermain pasir di Pantai Teluk Lada cukup baik (terlihat pada tabel 4). 

Tingkat dampak tinggi dominan terdapat di wilayah keterpaparan tingkat tinggi dan sensitivitas 

tingkat rendah hingga tinggi. Wilayah dampak tinggi terdapat di Pantai Carita, Pantai Caringin, Pantai 

Labuan, dan Pantai Tanjung Lesung Dengan tingkat dampak yang tinggi, tingkat keberlanjutan wisata 

pantai dapat dikatakan kurang baik. Keberlanjutan wisata pantai di Pantai Carita, Caringin, Tanjung 

Lesung dianggap lebih kurang baik, hal ini dikarenakan kegiatan wisata lebih beragam di Pantai 

Labuan. Jenis wisata pantai di Pantai Carita, Caringin, dan Tanjung lesung terdapat kegiatan 

berenang, olahraga air, dan bermain pasir, sedangkan di Pantai Labuan tidak terdapa jenis kegiatan 

wisata karena pantai ini lebih dikenal sebagai pantai pelabuhan nelayan.  

Berdasarkan gambar 10, tingkat dampak gelombang laut dan hujan terhadap keberlanjutan wisata 

pantai pada tingkat rendah hingga tinggi. Semakin kearah selatan wilayah penelitian atau mendekati 

Samudera Hindia, tingkat dampak gelombang laut dan hujan semakin tinggi. 

 

Gambar 10. Peta Dampak Gelombang Laut dan Hujan Terhadap Wisata Pantai 

4. Kesimpulan 

Tingkat keterpaparan pantai di wilayah penelitian terhadap gelombang laut dan hujan memperlihatkan 

pola keruangan yang semakin tinggi pada bagian selatan yang memiliki tren gelombang tinggi 

menurun dan tren jumlah hari hujan meningkat. Tingkat sensitivitas pantai terhadap gelombang laut 

dan hujan tidak selalu sama dengan tingkat keterpaparan. Pantai sempit dengan kondisi fisik berupa 
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pantai berpasir dengan kemiringan agak curam memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi terletak 

menyebar di wilayah penelitian. 

Berdasarkan variasi tingkat keterpaparan dan sensitivitas pantai, kegiatan wisata pantai di bagian 

utara memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih baik dibandingkan bagian selatan wilayah penelitian. 
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Pemilihan Parameter Untuk Penilaian Kualitas 

Daerah Aliran Sungai, Mana Yang Lebih Dapat 

Diandalkan: Koefisien Regim Aliran atau Koefisien 

Aliran Tahunan? 

Latief Mahir Rachman1 
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Abstrak. Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat menentukan produktivitas, pencemaran 

lingkungan serta peranan jasa dan lingkungan pada suatu wilayah. Salah satu acuan yang 

digunakan dalam menentukan parameter-parameter untuk menilai kualitas DAS yang berkaitan 

dengan kualitas, kuantitas dan kontinyuitas air (tata air) adalah Permenhut Nomer P.61/Menhut-

II/2014 tentang Kriteria Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai. Menurut Permenhut 

Nomer P.61 Tahun 2014 tersebut, kualitas DAS yang berkaitan dengan tata air dapat dinilai 

berdasarkan lima parameter yaitu Koefisien Regim Aliran (KRA) dan Koefisien Aliran Tahunan 

(KAT), yang paling sering digunakan karena datanya yang paling banyak tersedia, serta tiga 

parameter lainnya, yaitu  muatan sedimen, banjir, dan indeks penggunaan air. Namun bagaimana 

jika kedua parameter tersebut (KRA dan KAT) tidak seiring atau bahkan berlawanan, misalnya 

suatu DAS tergolong tinggi berdasarkan KAT nya tetapi tergolong rendah menurut KRA nya atau 

sebaliknya? Namun sebelumnya ada pertanyaan yang perlu dijawab terlebih dahulu, seberapa 

banyak nilai KRA dan KAT dalam suatu DAS seiring atau berlawanan. Penelitian ini dirancang 

dan dilakukan pada tahun 2017 untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut.  Untuk itu, dilakukan 

analisis terhadap data yang berasal dari puluhan DAS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

Hasil pengujian uji korelasi menghasilkan bahwa tidak menunjukkan adanya korelasi antara nilai 

KRA dan KAT dalam suatu DAS.  Pada kondisi yang berlawanan, misalnya berdasarkan nilai 

KAT suatu DAS tergolong pada kriteria rendah (baik) sementara berdasarkan nilai KRA DAS 

tersebut tergolong tinggi (buruk), tentu diperlukan pedoman untuk menentukan paramater mana 

yang lebih diandalkan.    

Kata kunci: Aliran Permukaan (Runoff), Daerah Aliran Sungai (DAS), Koefisien Aliran 

Tahunan, Koefisien Rejim Aliran, Kualitas DAS 

Abstract. Quality of watershed determines productivity, environment deterioration and supporting 

in environmental service of the area in the watershed. One of reference or regulation that used for 

determining parameters to assess watershed quality hat related to quality, quantity and continuity 

of water (water system) is Permenhut Nomer P.61/Menhut-II/2014 about Criteria for Monitoring 

and Evaluation of Watershed. Based on Permenhut Nomer P.61/Menhut-II/2014, there are 5 

(five) parameters can be used to assess watershed quality that is related to water system, namely 

Discharge Ratio (DR) or Koefisien Regim Aliran (KRA), Runoff Coefficient (RC) or Koefisien 

Aliran Tahunan (KAT), both are mostly or commonly used since they are supported by data 

availability, and three other parameter, frequency of flood, sedimentation and index of water 

used. Nevertheless, how if the value of DR and RC are not corresponding or matching or even 

dissimilar?, a watershed is classified as a high based on it’s RC but reversely low based on it’s 

DR and vise-versa. However, the question should be replied ahead is how far the values of DR 

and RC is matching or corresponding or dissimilar?  This research is designed and conducted in 

2017 to answer the two questions. Data of teens waterhed from all area of Indonesia were 

analyzed. Based on Correlation Test of 50 data pairs of DR and RC of watersheds in Indonesia, 

there is no relationship between the values DR and RC. In the case of there is an inconsistecy, i.e, 

a watershed has a value of DR classified as low (good) but also has a value of RC classified as 

high (bad), it is needed of course to take a guidence which one of the parameter is more reliable 

to assess a watershed.     

Key words:  Discharge Ratio, Runoff, Runoff Coefficient, Watershed, Watershed Quality   

mailto:latmara_59@yahoo.com
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1. Pendahuluan 

Menurut Undang Undang Sumber Daya Air (UU Nomor 7 Tahun 2004), Daerah Aliran Sungai (DAS) 

adalah suatu wilayah daratan yang merupakan kesatuan ekosistem dengan sungai dan anak-anak 

sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan 

ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut 

sampai dengan daerah pengairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. DAS dapat dikatakan 

sebagai sistem hidrologi, dimana curah hujan sebagai masukan, diproses di dalam DAS dengan 

mempertimbangkan berbagai karakteristik fisik DAS, dengan keluaran berupa debit aliran sungai dan 

hasil sedimen. 

 Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai karakteristik dasar alami yang dipengaruhi oleh 

berbagai faktor alamiah yang tidak dapat diubah manusia dan yang dapat dirubah oleh manusia. 

Beberapa karakteristik dasar ini hasil dari proses alami yang dipengaruhi oleh topografi, geologi, jenis 

tanah, dan iklim relatif tidak dapat diubah manusia. Beberapa karakteristik yang dapat diubah oleh 

manusia adalah luas penutupan lahan, jenis vegetasi penutup lahan, tataguna lahan, kesuburan tanah, 

dan sebagainya.  Kondisi dan karakteristik DAS tersebut menentukan kualitas dan pencapaian fungsi 

DAS yang juga direfleksikan oleh kondisi hidrologinya.  

 Menurut Asdak (2010), parameter hidrologis yang dapat dimanfaatkan untuk menelaah suatu 

DAS adalah data klimatologi (curah hujan, suhu dan evaporasi), data air larian (runoff), debit sungai 

(peak and low flows), muatan sedimen air sungai (suspended load), potensi air tanah, koefisien regim 

sungai, koefisien air larian, dan frekuensi maupun periode ulang banjir. Kondisi suatu DAS dianggap 

normal apabila (1) koefisien air larian berfluktuasi secara normal (nilai C dari sungai utama di DAS 

yang bersangkutan dari tahun ke tahun cenderung kurang lebih sama besarnya); (2) angka koefisien 

varians (CV) debit aliran kecil (lebih kecil dari 10%); (3) angka koefisien regim sungai (nisbah 

Qmax/Qmin) juga normal (tidak terjadi fluktuasi yang mencolok antara musim hujan dan musim 

kemarau dalam beberapa tahun pengamatan); (4) tidak banyak terjadi perubahan koefisien arah pada 

kurva kadar lumpur Cs terhadap debit sungai; 5) debit aliran kecil (low flows) menunjukkan 

kecenderungan meningkat;   (6) tinggi permukaan air tanah tidak berfluktuasi secara mencolok.  

Menurut Asdak (2004), perubahan sifat aliran sungai yang terjadi adalah peningkatan koefisien 

aliran permukaan yaitu terjadinya peningkatan jumlah air hujan yang menjadi aliran permukaan 

sehingga meningkatkan debit sungai. Peningkatan debit puncak akan merubah bentuk hidrograf secara 

drastis dalam waktu yang relatif singkat.  Apabila fungsi dari suatu DAS terganggu, maka sistem 

hidrologi akan terganggu, penangkapan curah hujan, resapan dan penyimpanan airnya sangat 

berkurang, atau memiliki aliran permukaan (runoff) yang tinggi. Vegetasi penutup dan tipe 

penggunaan lahan besar  pengaruhnya terhadap aliran sungai, sehingga adanya perubahan penggunaan 

lahan akan berdampak pada aliran sungai (Sinukaban et al. 2000). Fluktuasi debit sungai yang berbeda 

antara musim hujan dan kemarau, mengindikasikan fungsi DAS tersebut tidak bekerja dengan baik, 

sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas DAS tersebut rendah (Sinukaban 2012). Perubahan 

penggunaan dan/atau penutupan lahanmerupakan penyebab terjadinya perubahan rezim hidrologi 

(Xiaoming et al. 2007). Selain itu, perubahan penggunaan lahan dan/atau penutupan lahan di suatu 

DAS juga dapat mempengaruhi dan mengubah proses hidrologi seperti infiltrasi, resapan air tanah, 

aliran dasar dan limpasan (Lin et al. 2007). 

Kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) sangat menentukan produktivitas, pencemaran lingkungan 

serta peranan jasa dan lingkungan pada suatu wilayah. Evaluasi dan Monitoring terhadap suatu DAS 

sangat diperlukan guna melihat kinerja atau kualitas DAS. Untuk melihat kinerja suatu DAS 

pemerintah sudah menetapkan beberapa parameter yang dijadikan tolak ukur, seperti terdapat dalam 

Permenhut Nomer P.61/Menhut-II/2014 tentang Kriteria Monitoring dan Evaluasi DAS. Menurut 

Permenhut Nomer P.61 Tahun 2014 tersebut, kualitas DAS yang berkaitan dengan tata air dapat 
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dinilai berdasarkan lima parameter yaitu Koefisien Regim Aliran (KRA) dan Koefisien Aliran 

Tahunan (KAT), muatan sedimen, banjir dan indeks penggunaan air. kualitas DAS dinilai berdasarkan 

kategorisasi yang ada pada parameter tersebut. Kategorisasi DAS ditentukan dari kategori sangat 

rendah sampai dengan sangat tinggi. Semakin tinggi kategori pada suatu parameter maka kondisi 

suatu DAS dinyatakan semakin pada kondisi buruk. 

Dalam prakteknya data-data yang diperlukan untuk menentukan parameter–parameter dalam 

Evaluasi dan Monitoring DAS seperti tertera dalam Permenhut No. 61 Tahun 2014 tidaklah mudah, 

terkadang ada beberapa data yang sangat susah didapatkan sehingga tidak semua parameter digunakan 

untuk menilai kinerja DAS hanya beberapa parameter saja. Biasanya parameter yang paling sering 

digunakan untuk menentukan kinerja yang berkaitan dengan tata air suatu DAS adalah KRA dan KAT 

karena datanya yang paling banyak tersedia dan mudah di dapatkan. Koefisien Regim Aliran (KRA) 

atau Koefisien Regim Sungai (KRS) merupakan perbandingan atau rasio antara debit harian  

maksimum (Qmaks) dengan debit harian minimum (Qmin) dalam suatu DAS. Makin kecil harga KRA 

berarti makin baik kondisi hidrologis suatu DAS (Suripin 2001, Arsyad 2006).  Sedangkan Koefisien 

Aliran Tahunan (KAT) atau Koefisien Runoff (C) merupakan bilangan yang menyatakan 

perbandingan antara jumlah aliran tahunan (dalam satuan ketebalan, mm) dengan jumlah curah hujan 

(dalam satuan ketebalan, mm) selama satu tahun di suatu DAS. Nilai C yang kecil menunjukkan 

kondisi DAS masih baik, sebaliknya C yang besar menunjukkan DAS-nya sudah rusak, nilai terbesar 

C sama dengan 1 (Suripin 2001). Nilai koefisien aliran permukaan yang besar menunjukkan bahwa 

lebih banyak air hujan yang menjadi aliran permukaan. Hal ini kurang menguntungkan dari segi 

konservasi sumberdaya air karena besarnya air yang menjadi air tanah berkurang. Kerugian lainnya 

adalah dengan semakin besarnya jumlah air hujan.  

Cara yang paling aman dan murah untuk memperbaiki atau meningkatkan kapasitas tanah 

menyerap air dan menurunkan aliran permukaan (surface runoff) serta menurunkan KRA dan KAT 

adalah dengan menggunakan metode vegetatif (Rachman et al, 2017).  Metode ini dilakukan dengan 

cara menggunakan penanaman dan pengaturan jenis vegetasi yang ditanam agar dapat memberikan 

hasil yang diinginkan, baik dari aspek ekonomi untuk mendatangkan keuntungan secara finansial 

maupun aspek lingkungan seperti penanaman vegetasi yang dapat menyuburkan tanah, meningkatkan 

kapasitas infiltrasi tanah dan menurunkan aliran permukaan. Sejalan, hasil penelitian Rachman (2016) 

di DAS Ciliwung Hulu mendapatkan bahwa teknik KTA agroforestri dan kombinasi agroforestri 

dengan KTA lainnya untuk menghasilkan zero runoff dari kondisi eksisting (499) mampu 

menurunkan rasio debit maksimum dan debit minimum (KRA) berturut-turut pada menjadi 74,6 dan 

29,2. 

Menurut Sutoyo (1999), curah hujan adalah salah satu parameter penting dalam sistem DAS. 

Curah hujan merupakan salah satu mata rantai daur hidrologi yang berperan menjadi pembatas adanya 

potensi sumberdaya air di dalam suatu DAS. Curah hujan yang jatuh di atas permukaan tanah pada 

suatu wilayah pertama akan masuk ke tanah sebagai air infiltrasi setelah ditahan oleh tajuk vegetasi 

sebagai air intersepsi. Infiltrasi akan berlangsung terus selama kapasitas lapang belum terpenuhi atau 

air tanah masih dibawah kapasitas lapang. Apabila hujan terus berlangsung, dan kapasitas lapang telah 

terpenuhi, maka kelebihan air hujan tersebut sebagian akan tetap terinfiltrasi yang selanjutnya akan 

menjadi air perkolasi dan sebagian akan digunakan untuk mengisi cekungan atau depresi permukaan 

tanah sebagai simpanan permukaan (detention storage). Sebelum menjadi aliran permukaan (overland 

flow), kelebihan air hujan diatas sebagian menguap atau terevaporasi walaupun jumlahnya sangat 

kecil. Setelah proses-proses hidrologi diatas tercapai dan air hujan masih berlebih, baik hujan masih 

berlangsung atau tidak, maka aliran permukaan atau over land flow akan terjadi. Selanjutnya aliran 

permukaan ini akan menuju saluran-saluran dan akhirnya akan menuju sungai sebelum mencapai 

danau atau laut (Haridjaja et al., 1991). Data curah hujan sering dibutuhkan dalam penyelesaian 
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masalah hidrologi, seperti penelusuran masalah banjir, penentuan ketersediaan air irigasi ataupun 

untuk mendesain bangunan air. Nilai curah hujan memiliki data yang sangat beragam dibandingkan 

unsur-unsur iklim yang lain, baik variasi tempat maupun waktu. Keragaman curah hujan menurut 

ruang sangat dipengaruhi oleh letak geografi, topografi, ketinggian tempat, arah angin, dan letak 

lintang. Keragaman curah hujan terjadi juga secara lokal di suatu tempat yang disebabkan oleh adanya 

perbedaan kondisi topografi seperti bukit, gunung, atau pegunungan. Perbedaan ini akan 

menyebabkan penyebaran hujan tidak merata. Keragaman hujan menurut waktu dapat dipandang 

dalam hubungannya dengan regim-regim hujan.  

Idealnya untuk menentukan suatu DAS dikategorikan baik atau tidak, kedua parameter (KRA dan 

KAT) harus selaras, artinya, jika nilai KRA rendah maka nilai KAT juga rendah begitu pula 

sebaliknya.  Namun, bagaimana jika terjadi suatu kondisi kedua parameter tersebut (KRA dan KAT) 

tidak seiring atau bahkan berlawanan, misalnya suatu DAS tergolong tinggi berdasarkan KAT nya 

tetapi tergolong rendah menurut KRA nya atau sebaliknya. Hal tersebut perlu dipecahkan bagaimana 

mengatasi kondisi tersebut, disamping itu, muncul pertanyaan lain, seberapa banyak nilai KRA dan 

KAT dalam suatu DAS seiring atau berlawanan. Oleh sebab itu, penelitian ini dirancang dan 

dilakukan pada tahun 2017 untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut.  Untuk itu, dilakukan analisis 

terhadap data yang berasal dari berbagai DAS yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

 

2.   Bahan dan Metode 

2.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2017 hingga Februari 2018. Penelitian dilakukan 

berdasarkan data dari berbagai DAS yang tersebar di Indonesia. Pengolahan data dilakukan di 

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya lahan IPB. 

2.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah seperangkat komputer, dan software MicrosoftExcel. 

Bahan yang digunakan terdiri dari : 

1. Data Curah Hujan tahunan (mm) 

2. Data Debit Aliran Sungai, debit maksimum (m3/det) dan debit minimum (m3/det) 

3. Data Jumlah Aliran Permukaan dalam setahun (mm) 

2.3. Analisis Data 

2.3.1. Perhitungan Parameter 

Untuk perhitungan Koefisien Regim Aliran (KRA) dan Koefisien Aliran Tahunan (KAT) adalah 

sebagai berikut: 

a. Koefisien Regim Aliran(KRA) 

KRA atau KRS adalah perbandingan antara debit harian maksimum dengan debit harian minimum 

yang terjadi selama satu tahun.  

𝐾𝑅𝐴 =  
𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 (𝑄 maks)

𝐷𝑒𝑏𝑖𝑡 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚 (𝑄 min)
 

Kriteria untuk katagori DAS berdasarkan nilai KRA ditunjukkan pada Tabel 1. Hubungan nilai 

KRA terhadap kualitas DAS, semakin rendah nilai KRA suatu DAS, maka kualitas DAS nya 

semakin baik (Sinukaban, 2007). 
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Tabel 1. Katagorisasi nilai Koefisien Regim Aliran (KRA) 

Kategori             KRA 

     Sangat Rendah              KRA≤20 

     Rendah       20<KRA≤50 

     Sedang       50<KRA≤80 

     Tinggi       80<KRA≤110 

      Sangat Tinggi          KRA>110 

b. Koefisien Aliran Tahunan (KAT) atau Koefisien aliran permukaan (C ) 

KAT diperoleh dari perbandingan antara limpasan/aliran perkukaan (mm) dengan curah hujan 

(mm)dalam waktu setahun. Sedangkan limpasan/aliran permukaan (mm) dapat pula diperoleh dari data 

debit. 

𝑲𝑨𝑻 =
𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕 𝑹𝒖𝒏𝒐𝒇𝒇 (𝒎𝒎)

𝑪𝒖𝒓𝒂𝒉 𝑯𝒖𝒋𝒂𝒏 (𝒎𝒎)
 

Direct Runoff =  [debit (m3/dt)/luas DAS (Ha)] x 86400   

Kriteria untuk katagori DAS berdasarkan nilai KAT ditunjukkan pada Tabel 2. Hubungan nilai 

KAT terhadap kualitas DAS, semakin rendah nilai KAT suatu DAS, maka kualitas DAS nya 

semakin baik (Sinukaban, 2007). 

Tabel 2. Katagorisasi Nilai Koefisien Aliran Tahunan (KAT) 

Kategori             KAT 

        Sangat Rendah         KAT≤0,2 

        Rendah     0,2<KAT≤0,3 

        Sedang     0,3<KAT≤0,4 

        Tinggi     0,4<KAT≤0,5 

        Sangat Tinggi         KAT>0,5 

 

c.  Kuantifikasi  Katagori KRA dan KAT  

     Untuk perhitungan korelasi, dibutuhkan katagori DAS dalam bentuk skor atau nilai angka 

(kuantitatif). Dengan demikian dibutuhkan kuantifikasi katagori DAS, konversi  katagori DAS 

untuk KRA maupun KAT disajikan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Skor Konversi untuk Kategori KRA dan KAT 

Kategori KRA dan KAT Skor Konversi 

Sangat Rendah 1 

Rendah 2 

Sedang 3 

Tinggi 4 

Sangat Tinggi 5 
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2.3.2. Perhitungan Korelasi  

Korelasi antara nilai KRA dan KAT dilakukan pada pasangan berdasarkan nilai KRA dan KAT secara 

langsung maupun korelasi antara skor konversi katagori KRA dengan skor konversi katagori KAT 

untuk dhitung nilai korelasinya (R2) maupun persamaannya dengan menggunakan formula: 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ 𝑥𝑦

√(∑ 𝑥2𝑦2)
 

Keterangan rxy= Koefisien Korelasi 

       x = Variable x (nilai KRA) 

       y = Variabel y (nilai KAT) 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Perbandingan Nilai dan Katagorisasi KRA dan KAT dan Implikasinya 

Hasil analisis dari 15 DAS yang terdiri dari 50 data pasangan nilai KRA dan KAT didapatkan indikasi 

awal bahwa sebagian besar atau 36 pasangan KRA dan KAT (72%) tidak selaras, ketika kategori 

KRA sangat tinggi, kategori KAT berlawanan yakni sangat rendah begitu pula sebaliknya (Tabel 4).  

Tabel 4. Perbandingan KRA dan KAT 

No Nama DAS Tahun KAT Kelas Skor KRA Kelas Skor Ket 

1 Sub DAS Cisadane Hulu2 2010 0.19 sangat rendah 1 2.22 sangat rendah 1 selaras 

2   2011 0.11 sangat rendah 1 3.31 sangat rendah 1 selaras 

3   2012 0.15 sangat rendah 1 7.80 sangat rendah 1 selaras 

4   2014 0.21 rendah 2 4.69 sangat rendah 1 selaras 

5 Cidurian3 2008 0.26 rendah 2 180.70 sangat tinggi  5 tidak 

6   2009 0.39 sedang 3 107.63 tinggi 4 tidak 

7   2010 0.40 tinggi 4 240.23 sangat tinggi  5 selaras 

8   2011 0.25 rendah 2 245.21 sangat tinggi  5 tidak 

9   2012 0.33 sedang 3 293.48 sangat tinggi  5 tidak 

10 Ciliwung Hulu4 2003 0.41 tinggi 4 10.35 sangat rendah 1 tidak 

11   2004 0.61 sangat tinggi 5 7.39 sangat rendah 1 tidak 

12   2005 0.54 sangat tinggi 5 6.30 sangat rendah 1 tidak 

13   2006 0.51 sangat tinggi 5 14.29 sangat rendah 1 tidak 

14   2007 0.78 sangat tinggi 5 276.65 sangat tinggi 5 selaras 

15 Sub DASCicatih5 2000 0.92 sangattinggi 5 13.45 sangatrendah 1 tidak 

16 Sub DASSerang6 2004 0.42 tinggi 4 119.3 sangat tinggi 5 selaras 

 17   2005 0.12 sangat rendah 1 102.2 tinggi 4 tidak 

 18   2006 0.15 sangat rendah 1 200.2 sangat tinggi 5 tidak 

 19   2007 0.24 rendah 2 69.3 sedang 3 tidak 

                                                           
 

2 Mahera, S. 2015.  
3 Nursari, E. 2014.  
4 Stevanus CT. 2010.  
5 Ginting, N. 2006. 
6 Mahmud, Joko H, Susanto S. 2009.   
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No Nama DAS Tahun KAT Kelas Skor KRA Kelas Skor Ket 

20 DAS Citarik7 2000 0.22 rendah 2 1.5 sangat rendah 1 selaras 

 21   2007 0.42 tinggi 4 9.9 sangat rendah 1 tidak 

22 DAS Cainteun8 2011 0.60 sangat tinggi 5 349.2 sangat tinggi 5 selaras 

23 DAS Asahan9 1990 0.27 rendah 2 9.5 sangat rendah 1 selaras 

 24   2000 0.30 sedang 3 12.8 sangat rendah 1 tidak 

 25   2010 0.50 tinggi 4 12.3 sangat rendah 1 tidak 

26 DAS Wuryantoro10 2001 0.15 sangat rendah 1 99.7 tinggi 4 tidak 

 27   2003 0.17 sangat rendah 1 66.7 sedang 3 tidak 

 28   2005 0.15 sangat rendah 1 55.1 sedang 3 tidak 

 29   2009 0.25 rendah 2 108.6 tinggi 4 tidak 

 30   2011 0.32 sedang 3 92.0 tinggi 4 tidak 

31 DAS Temon11 2001 0.21 rendah 2 158.7 sangat tinggi 5 tidak 

 32   2003 0.48 tinggi 4 220.2 sangat tinggi 5 selaras 

 33   2005 0.19 sangat rendah 1 199.9 sangat tinggi 5 tidak 

 34   2009 0.10 sangat rendah 1 245.4 sangat tinggi 5 tidak 

 35   2011 0.19 sangat rendah 1 108.6 tinggi 4 tidak 

36 DAS Alang12 2001 0.28 rendah 2 76.0 sedang 3 tidak 

 37   2003 0.50 tinggi 4 72.2 sedang 3 tidak 

 38   2005 0.50 tinggi 4 65.0 sedang 3 tidak 

 39   2009 0.58 sangat tinggi 5 87.2 tinggi 4 selaras 

 40   2011 0.67 sangat tinggi 5 76.3 sedang 3 tidak 

41 DAS Cilemer13 2009 0,21 rendah 1 350,0 sangat tinggi 5 tidak 

 42   2010 0,20 sangat rendah 2 135,0 sangat tinggi 5 tidak 

 43   2011 0,30 rendah 1 519,5 sangat tinggi 5 tidak 

44 DAS Way Betung14 2001 0.40 sedang 3 38.8 rendah 2 tidak 

 45   2006 0.42 tinggi 4 64.1 sedang 3 tidak 

 46   2010 0.39 sedang 3 50.3 sedang 3 selaras 

47 Sub DAS Kali Sanen15 2000 0.83 sangat tinggi 5 87.0 tinggi 4 selaras 

48 Sub DAS Konto Hulu16 2003 0.49 tinggi 4 19.2 sangat rendah 1 tidak 

49  2004 0.48 tinggi 4 12.2 sangat rendah 1 tidak 

50  2005 0.52 Sangat tinggi 5 4.2 Sangat rendah 1 tidak 
 

                                                           
 

7 Crolina M. 2012.  
8 Mahera, S. 2015.  
9 Sunandar AD. 2014 
10 Munajad, C. 2016.  
11 Munajad, C. 2016.  
12 Munajad, C. 2016.  
13Nursari, E. 2018. 
14 Zainal, M. 2014.  
15Supangat, AB. 2012 
16 Wibowo AC, Sayekti RW, Rispiningtati. 2014.  
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 Berdasarkan landasan teoritis dan pedoman suatu DAS yang kondisinya semakin baik memiliki 

nilai KRA dan KAT yang semakin rendah, sebaliknya suatu DAS akan semakin buruk kondisinya jika 

memiliki nilai KRA dan KAT yang semakin tinggi. Dengan kata lain, idealnya suatu DAS yang 

sangat baik kondisinya memiliki nilai KRA yang kecil dan tergolong katagori sangat rendah seiring 

dengan nilai KTA yang juga kecil yang tergolong katagori sangat rendah. Sebagai contoh Sub DAS 

Cisadane Hulu pada tahun 2009 sampai 2011 (No 1 sampai 3) kondisinya masih tergolong sangat 

baik, karena memiliki nilai KRA yang kecil dan termasuk katagori sangat rendah serta nilai KAT 

yang kecil yang tergolong katagori sangat rendah. 

      Namun, ternyata dari 50 pasangan data KRA dan KAT seperti disajikan pada Tabel 4, hanya 

terdapat 14 pasangan data KRA dan KAT (28%) yang selaras, artinya memiliki nilai KRA dan KAT 

yang tren (trend) nya sama. Sisanya, sebanyak 36 pasang (72 %) justru menunjukkan tren yang 

berlawanan. Kondisi berlawanan tersebut akan berdampak sulitnya dalam menentukan kondisi tata air 

suatu DAS. Sebagai contoh pasangan data yang berlawanan, di Sub DAS Konto dari tahun 2003-2005 

memiliki nilai KRA yang kecil dan tergolong katagori sangat rendah yang menunjukkan bahwa 

kondisi tata air DAS nya baik. Namun di sisi lain, memiliki nilai KAT yang besar sehingga 

terkatagori tinggi sampai sangat tinggi, sehingga jika dinilai kondisi tata air DAS nya tergolong buruk 

atau jelek. Hal ini jelas dapat menimbulkan kebingungan dalam menilai kondisi tata air Sub DAS 

Konto, apakah termasuk baik atau buruk. Jika terjadi kejadian seperti ini, paramater mana yang lebih 

diandalkan untuk menentukan atau menilai kondisi tata air suatu DAS. 

      Untuk melihat lebih lanjut hubungan atau tren dari kedua parameter, KRA dan KAT, tersebut, 

dapat dilakukan uji korelasi yang hasilnya dapat dilihat pada Gambar 1.  

 
Gambar 1. Hubungan dan Korelasi KRA dan KAT 

 

      Dari sebaran nilai ke 50 pasangan data KRA dan KAT seperti dapat dilihat pada Gambar 1, tidak 

menunjukkan adanya suatu pola hubungan atau tren keselarasan antara nilai-nilai KRA dan KAT.  Hal 

itu juga didukung oleh nilai R2 yang sangat rendah, yaitu hanya 0,0035.  

Jika dilihat dari hubungan antara pasangan katagori KRA dan KAT, juga tidak menunjukkan adanya 

suatu pola hubungan atau tren keselarasan antara skor konversi katagori KRA dan KAT (lihat Gambar 

2).  Hal itu juga ditunjukkan oleh nilai R2 yang sangat rendah, yaitu hanya 0,0349. 

 

y = -0.0001x + 0.3685
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Gambar 2. Korelasi Skor KRA dan KAT 

 

3.2. Mana yang Lebih Diandalkan untuk Menilai Kondisi DAS, Nilai KRA atau KAT ? 

Pada kondisi mendapatkan katagori KRA dan KAT yang berlawanan, tidak mudah menentukan 

parameter mana yang dipilih yang dianggap lebih dapat diandalkan.   Sebagai contoh pasangan data 

no 41, DAS Cilemer pada tahun 2009 memiliki KAT 0,21 yang terkatagori rendah sehingga 

berdasarkan kriteria ini dapat dikatakan DAS Cilemer masih memiliki kodisi tata air DAS yang 

tergolong baik.  Namun, jika dilihat dari nilai KRA nya yang begitu tinggi yang masuk pada katagori 

sangat tinggi, maka berdasarkan kriteria ini kondisi tata air DAS Cilemer pada tahun 2009 tergolong 

buruk.  Dengan kata lain, parameter KAT dan KRA pada DAS dengan tahun yang sama menghasilkan 

penilaian kondisi tata air DAS yang berlawanan.  Lalu, mana yang akan lebih diandalkan atau dipilih? 

Bagaimana penilaian kondisi tata air DAS Cilemer pada tahun 2009, baik atau buruk? Apa alasan 

pemilihannya?. 

Hasil analisis data yang menunjukkan adanya hasil yang berlawanan serta tidak ada hubungan 

yang ditunjukkan oleh nilai R2 yang sangat rendah antara hasil yang diperoleh dengan menggunakan 

parameter KRA dan KAT menunjukkan bahwa diperlukan untuk mengkaji kondisi dan faktor-faktor 

lain yang berkaitan dengan tata air DAS sebelum dapat menghasilkan penilaian tentang kondisi tata 

air DAS dengan menggunakan hasil penilaian dari parameter KRA dan KAT secara langsung. 

Sebagai contoh, pada daerah Karst yang memiliki banyak sungai-sungai bawah tanah, air hujan akan 

lebih mudah terserap dan masuk ke dalam tanah dan menjadi sungai-sungai bawah tanah sehingga 

menghasilkan jumlah aliran permukaan yang rendah dan menghasilkan nilai KAT yang kecil atau 

rendah. 

Efek yang lain dapat terjadi pada daerah-daerah yang wilayah resapan yang masih baik yang 

memiliki lapisan impermeabel pada kedalaman tanah dangkal. Air hujan yang masuk ke dalam tanah 

setelah mencapai lapisan impermeabel pada kedalaman tanah yang dangkal segera diarahkan dan 

dialirkan ke sungai sebagai aliran air bawah permukaan dangkal dan tidak masuk dan menjadi air 

bawah tanah yang diandalkan sebagai sumber air untuk base flow sehingga menyebabkan rendahnya 

nilai base flow atau debit minimum sehingga menghasilkan nilai KRA yang tinggi.  Dengan demikian, 

maka pada daerah-daerah yang memiliki karakteristik ini dapat memiliki nilai KAT kecil dan masuk 

katagori sangat rendah tetapi memiliki nilai KRA yang besar dan masuk katagori sangat tinggi.      

y = -0.2047x + 3.7258
R² = 0.0349
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Topografi DAS yang curam dapat menghasilkan aliran permukaan yang rendah jika memiliki 

penutupan vegetasi berupa hutan tetapi akan menghasilkan aliran permukaan yang tinggi pada 

wilayah pertanian, yang mana hal ini tentu berpengaruh terhadap nilai KAT maupun KRA nya.  

Dengan demikian, penilaian terhadap kondisi tata air suatu DAS tidak dapat dilakukan secara 

langsung hanya dengan melihat nilai KAT dan KRA berikut katagorinya saja.  Namun juga harus 

dilihat karakteristik dan kondisi DAS lainnya yang berkaitan dan mempengaruhi tata airnya. Hal 

itulah yang menjadikan salah satu sebab mengapa nilai KRA dan KAT berikut katagorisasinya 

seringkali berlawanan.              

 
4.  Kesimpulan 

Nilai KRA dan KAT serta katagorinya yang dapat menghasilkan tren yang berlawanan untuk suatu 

DAS pada tahun yang sama mengindikasikan bahwa nilai KRA dan/atau KAT saja tidak dapat 

dijadikan arahan secara langsung untuk menilai kondisi tata air suatu DAS.  Untuk menentukan 

parameter mana yang dapat lebih diandalkan, harus dikaji kondisi dan karakteristik DAS lainnya yang 

berkaitan dengan tata airnya seperti penutupan lahan, topografi DAS, jenis batuan atau geologi, 

adanya dan kedalaman lapisan impermeabel, dan sebagainya.    
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Abstrak. Longsor merupakan bencana terbesar ketiga yang terjadi di Indonesia, termasuk di 

Kabupaten Probolinggo. Menganalisis pola keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat 

hujan lebat yang memicu longsor di Kabupaten Probolinggo merupakan tujuan dari penelitian ini. 

Data curah hujan harian tahun 1990-2015 digunakan untuk mendapatkan wilayah frekuensi curah 

hujan lebat (>50mm/hari, >100mm/tiga hari dan >150mm/lima hari) berbasis metode interpolasi 

poligon thiessen. Wilayah potensi longsor diperoleh dengan menggunakan model SINMAP yang 

diverifikasi dengan data kejadian longsor tahun 2015-2016. Analisis spasial deskriptif 

menggunakan teknik overlay menunjukan bahwa seluas 50,30% (85.358 Ha) wilayah di 

Kabupaten Probolinggo memiliki potensi longsor terutama di Kecamatan Krucil, tanah Andisol, 

wilayah lereng 15-40%, dan wilayah curah hujan 1500-2000mm/tahun. Keterpaparan wilayah 

terhadap bencana longsor akibat hujan lebat di Kabupaten Probolinggo memiliki pola semakin 

tinggi potensi longsor dan frekuensi curah hujan lebat suatu wilayah maka tingkat keterpaparan 

wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat akan semakin tinggi.  

 

Kata Kunci : Bencana Longsor, Hujan Lebat, Keterpaparan Wilayah, Model SINMAP, Poligon 

Thiessen  

 

ABSTRACT Landslide is the third largest disaster occurred in Indonesia, including in 

Probolinggo District. Analyze the place exposure patterns toward landslide disaster due to heavy 

rainfall which triggering the landslide in Probolinggo District is the purpose of this study. Daily 

rainfall data in 1990-2015 are used to obtain the frequency of heavy rainfall regions (> 50 

mm/day, >100mm/three days and >150mm/five days) using the interpolation method based on 

Thiessen Polygon. The potential landslide region are obtained by using SINMAP models which is 

verified by the landslide location data from 2015 to 2016. Descriptive spatial analysis using the 

overlay technique showed that 50,30% (85.358 Ha) area in Probolinggo District has the potential 

of landslide, especially in Sub District Krucil, Andisol Soil region, the slopes of 15-40% region, 

and the rainfall of 1500-2000mm/year region. The place exposure patterns toward landslide 

disaster due to heavy rainfall in Probolinggo District is in the region which has the higher 

potential of landslides and heavy rainfall frequency, the level of place exposure to landslides 

disaster due to heavy rainfall will be higher.  

 

Keyword : Heavy Rainfall, Landslide Disaster, Place Exposure, SINMAP Model, Thiessen 

Polygon 
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1. Pendahuluan 

Bencana longsor merupakan bencana yang akhir–akhir ini sering terjadi di sejumlah wilayah di 

Indonesia. Menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, bencana longsor dikategorikan sebagai salah 

satu contoh dari bencana alam karena bencana longsor merupakan bencana yang diakibatkan oleh 

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Bencana alam adalah bencana yang 

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam seperti 

faktor geologis, faktor klimatologis maupun faktor ekstra-terestrial yang dapat mengakibatkan 

kerusakan lingkungan, kerugian materi, maupun korban manusia (Kamadhis UGM, 2007) .  

Bencana longsor yang kerap kali terjadi di Indonesia banyak disebabkan oleh faktor alam yaitu 

kemiringan lereng, keadaan tanah serta curah hujan. Keanekaragaman topografi Indonesia mulai dari 

pesisir hingga pegunungan menyebabkan adanya kemiringan lereng tinggi. Pada umumnya, bencana 

tanah longsor kerap kali terjadi di daerah yang memiliki kemiringan lereng lebih 25 %. Bencana 

longsor juga kerap kali terjadi di daerah yang memiliki durasi hujan 2-7 hari berturut-turut (Gunadi et 

al., 2004). Adanya curah hujan yang terjadi secara terus menerus pada jangka waktu yang cukup 

panjang dapat membuat kondisi tanah menjadi lebih jenuh sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

longsor. Kejadian bencana longsor akan semakin besar apabila adanya faktor pemicu yang 

menyebabkan terjadinya bencana tanah longsor.  

Kabupaten Probolinggo yang terdiri atas pesisir hingga pegunungan seperti Gunung Bromo dan 

Gunung Argopuro membuat adanya variasi lereng mulai dari landai hingga terjal sehingga 

menyebabkan kabupaten ini memiliki potensi besar terhadap bencana tanah longsor. Adanya 

perubahan iklim global juga menyebabkan adanya keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor 

akibat hujan lebat di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan Data Indeks Bencana Indonesia dalam 

laman dibi.bnpb.go.id, dalam 10 tahun terakhir, bencana longor merupakan bencana terbanyak ketiga 

yang kerap kali melanda Indonesia yaitu sebanyak 17,4%. Salah satu kabupaten di Jawa Timur yang 

mengalami bencana longsor adalah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan data BPBD Kabupaten 

Probolinggo dalam laman bpbd.probolinggokab.go.id, bencana longsor belum lama ini terjadi di 

Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo pada tanggal 12 Mei 2016 yang disebabkan oleh curah 

hujan dengan intensitas tinggi. Selain itu, adanya intensitas curah hujan yang tinggi pada tanggal 23 

Oktober 2016 menyebabkan adanya bencana longsor sebanyak 5 titik yang terjadi di Kecamatan Tiris, 

Kabupaten Probolinggo  

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memetakan wilayah yang berpotensi 

terjadi bencana longsor di Kabupaten Probolinggo. Tujuannya adalah agar dapat diketahui wilayah 

mana saja yang memiliki potensi untuk terjadi longsor. Dalam menentukan wilayah potensi tanah 

longsor, digunakan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) yaitu menggunakan model Stability 

Index Mapping (SINMAP). Pemodelan ini digunakan karena dalam model tersebut sudah terdapat 

rumus untuk menghitung pergerakan tanah dengan memasukkan parameter penentu longsor seperti 

curah hujan, lereng, dan kondsi tanah. Hal ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam 

mengambil keputusan yang tepat untuk menanggulangi bencana longsor.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah : Bagaimana sebaran wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo menggunakan model 

SINMAP? Bagaimana pola keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat di 

Kabupaten Probolinggo? 

 

2. Metodologi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pola keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor 

akibat hujan lebat di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Variabel-variabel dari yang dikaji dalam 

penelitian ini adalah aspek fisik wilayah dan kejadian longsor. Aspek fisik wilayah yang dikaji adalah 
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berupa lereng, curah hujan harian dan jenis tanah. Ketiga variabel tersebut kemudian diolah 

menggunakan model SINMAP untuk menghasilkan wilayah potensi longsor (Pack,et al,2005). 

Pengklasifikasian yang dilakukan tertera pada Tabel 1 di bawah ini. 

 

Tabel 1. Klasifikasi Stability Index SINMAP 

Klasifikasi 

Stability Index Value 

(SI) Klasifikasi Baru 

Stabil SI > 1,5 

 Stabil Tingkat Sedang 1,5>SI.1,25 Tidak Berpotensi 

Stabil Tingkat Rendah 1,25>SI>1 

 Tidak Stabil Tingkat Rendah 1>SI>0,5 Potensi Rendah 

Tidak Stabil Tingkat Sedang 0,5>SI>0,001 Potensi Sedang 

Tidak Stabil Tingkat Tinggi SI<0,001 Potensi Tinggi 

 

Pembuatan peta frekuensi curah hujan lebat dilakukan untuk mengetahui wilayah frekuesi curah 

hujan lebat di Kabupaten Probolinggo. Wilayah frekuensi curah hujan lebat dalam penelitian ini 

dijadikan sebagai variabel yang mennyebabkan adanya wilayah terpapar terhadap bencana longsor. 

Dalam pembuatan peta wilayah frekuensi curah hujan lebat, digunakan interpolasi menggunakan 

poligon thiessen. Metode poligon thiessen merupakan metode perhitungan hujan wilayah 

menggunakan bobot dari setiap stasiun curah hujan yang mewakili luasan di sekitarnya sehingga 

nantinya setiap poligon dapat mewakili satu luasan dengan nilai curah hujan yang sama (Rohmah, 

2014). Poligon thiessen merupakan interpolasi yang baik digunakan pada wilayah dengan luas 500-

5000 Km2 dengan persebaran stasiun pengukur curah hujan yang tidak merata (Sosrodarsono & 

Takeda, 1987). Oleh karena itu, interpolasi poligon thiessen baik digunakan pada wilayah penelitian 

in yang memiliki luas wilayah 1.696,10 Km2 dengan sebaran stasiun pengukur curah hujan yang tidak 

merata.  

Selain itu, interpolasi ini juga dipilih karena interpolasi ini dapat menghasilkan wilayah curah 

hujan yang konsisten meskipun dengan nilai curah hujan yang berbeda karena pada metode ini 

wilayah terbagi secara merata berdasarkan jarak antar stasiun terdekat. Dengan kata lain, meskipun 

nilai frekuensi curah hujan lebat pada setiap stasiun curah hujan berubah, wilayah yang terbentuk 

tidak akan berubah sehingga wilayah curah hujan ini nantinya dapat digunakan lebih lanjut lagi. 

Untuk mendapatkan peta wilayah curah hujan menggunakan metode poligon thiessen, langkah-

langkah yang dilakukan adalah mem-plotting stasiun-stasiun curah hujan yang ada di Kabupaten 

Probolinggodengan memasukkan koordinat setiap stasiun curah hujan, memasukkan beberapa data 

atribut seperti nama stasiun curah hujan, nilai rata-rata pertahun dari masing-masing variabel 

frekuensi curah hujan lebat, serta klasifikasi dari masing-masing frekuensi curah hujan lebat yang 

telah diolah menggunakan data tabular sebelumnya. Data atribut dimasukkan kedalam attribute table 

yang terdapat dalam software Arc.GIS 10.1  

Setelah mendapatkan peta wilayah potensi longsor dan peta wilayah frekuensi hujan lebat maka 

diperoleh peta keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat. 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Sebaran Wilayah Potensi Longsor Kabupaten Probolinggo 

Hasil dari pengolahan model SINMAP, didapatkan tingkat kejenuhan tanah wilayah penelitian serta 

nilai indeks stabilitas tanah wilayah penelitian. Kedua hasil tersebut didapatkan dari beberapa 

indikator SINMAP yang terdiri dari nilai kohesi tanah, nilai Friction Angle, dan nilai indeks 

kelembaban tanah dari setiap jenis tanah yang ada di Kabupaten Probolinggo. Nilai kohesi yang 

paling berpengaruh terhadap potensi longsor di Kabupaten Probolinggo adalah nilai kohesi pada jenis 
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tanah Inceptisol dengan nilai terendah yaitu sebesar 0,2-0,5 N/m2 . Nilai friction angle di Kabupaten 

Probolinggo yang paling berpengaruh terhadap potensi longsor adalah nilai friction angle pada jenis 

tanah Andisol yaitu sebesar 34°  

Indeks Kelembaban Tanah di Kabupaten Probolinggo memiliki nilai yang beragam bergantung 

kepada jenis tanah dan besaran curah hujan di Kabupaten Probolinggo. Nilai Indeks Kelembaban 

Tanah di Kabupaten Probolinggo didapatkan dari kalkulasi kondisi masing-masing jenis tanah yang 

terdiri atas nilai solum tanah,  nilai infiltrasi tanah, nilai permeabilitas tanah dan curah hujan wilayah. 

Kabupaten Probolinggo memiliki 10 wilayah Indeks Kelembaban Tanah (lihat Gambar 1). Setiap 

wilayah memiliki nilai Indeks Kelembaban Tanah yang berbeda. Berdasarkan Gambar 1  sebagian 

besar Tanah Andisol di Kabupaten Probolinggo memiliki indeks kelembaban tanah yang rendah 

dengan nilai 0.051-0.186 m/jam yang tersebar di bagian tenggara Kabupaten Probolinggo. Sebagian 

besar jenis Tanah Alfisol di Kabupaten Probolinggo memiliki indeks kelembaban tanah yang rendah 

dengan nilai 0.008-0.041 m/jam yang tersebar di bagian tengah Kabupaten Probolinggo. Jenis Tanah 

Entisol di Kabupaten Probolinggo hanya memiliki satu wilayah indeks kelembaban tanah dengan nilai 

0.000-0.049 m/jam yang berada di bagian timur laut Kabupaten Probolinggo. Sebagian besar jenis 

Tanah Inceptisol memiliki nilai indeks kelembaban tanah rendah dengan nilai 0.025-0.082 m/jam 

yang banyak tersebar di bagian utara Kabupaten Probolinggo. 

 
Gambar 1. Peta Wilayah Indeks Kelembaban Tanah Berdasarkan Jenis Tanah  

di Kabupaten Probolinggo (Pengolahan Data, 2016)  

 

Sebelum didapatkan wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo, didapatkan terlebih 

dahulu wilayah kejenuhan tanah Kabupaten Probolinggo. Berikut adalah wilayah kejenuhan tanah di 

Kabupaten Probolinggo (lihat Gambar 2). Berdasarkan Gambar 2, wilayah kejenuhan tanah di 

Kabupaten Probolinggo memiliki empat wilayah diantaranya adalah wilayah tingkat kejenuhan 

rendah, tingkat kejenuhan sedang, tingkat kejenuhan tinggi dan zona jenuh. Empat wilayah tersebut 

mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat kejenuhan tanah suatu wilayah maka potensi 

longsornya akan semakin rendah. Hal ini dikarenakan pada semakin tingginya tingkat kejenuhan 

tanah, akan semakin sedikit pergerakan air di dalam tanah atau cenderung stabil sehingga tidak 

mengganggu nilai kohesi tanah dan kekompakkan tanah, sedangkan semakin rendahnya tingkat 

kejenuhan tanah maka semakin tingginya pergerakan air di dalam tanah yang menyebabkan semakin 

tingginya beban tanah akibat terganggunya kohesi tanah dan kekompakkan tanah. 
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Setelah didapatkan wilayah kejenuhan tanah kemudian didapatkan hasil berupa indeks stabilitas 

tanah yang mengindikasikan wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan 

pengolahan data menggunakan model SINMAP (Stability Index Mapping), Indeks Stabilitas Tanah 

yang dihasilkan adalah Stable (lereng stabil), Moderately Stable (lereng stabil tingkat menengah), 

Quasy Stable (lereng stabil tingkat rendah), Lower Threshold (lereng tidak stabil tingkat rendah), 

Upper Threshold (lereng tidak stabil tingkat menengah), dan Defended (lereng tidak stabil tingkat 

tinggi). Indeks stabilitas tersebut menentukan tingkatan wilayah potensi longsor yang ada di 

Kabupaten Probolinggo. Lereng stabil, lereng stabil tingkat rendah, dan lereng stabil tingkat sedang 

mengindikasikan wilayah yang tidak berpotensi longsor. Lereng tidak stabil tingkat rendah 

mengindikasikan wilayah potensi longsor rendah, lereng stabil tingkat sedang mengindikasikan 

wilayah potensi longsor sedang dan lereng stabil tingkat tinggi mengindikasikan wilayah potensi 

longsor tinggi.  

 
Gambar 2. Peta Wilayah Kejenuhan Tanah Kabupaten Probolinggo (Pengolahan Data, 2016) 

 

Kabupaten Probolinggo memiliki empat wilayah potensi longsor yaitu tidak berpotensi, potensi 

rendah, potensi sedang, dan potensi tinggi (lihat Peta 3). Jika dikaji berdasarkan luas wilayahnya, 

wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut (lihat Tabel 2). Berdasarkan 

Tabel 2 dan Peta 3, sebanyak 49,70% dari Kabupaten Probolinggo merupakan wilayah yang tidak 

memiliki potensi terjadi longsor, sehingga 50,30% lainnya merupakan wilayah yang memiliki potensi 

longsor.  

Wilayah yang tidak berpotensi longsor di Kabupaten Probolinggo tersebar di bagian utara 

kabupaten terutama pada wilayah-wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. 

Sebaliknya, wilayah yang memiliki potensi longsor di Kabupaten Probolinggo banyak tersebar di 

bagian selatan kabupaten. Wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo didominasi oleh 

wilayah potensi longsor sedang dengan luas wilayah sebesar 36.105 Ha atau 21,29% dari total luas 

Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya secara berturut adalah wilayah potensi longsor tinggi dengan 

luas wilayah sebesar 31.541 Ha atau sebesar 19,60%, dan wilayah potensi longsor rendah memiliki 

luasan yang paling kecil yaitu sebesar 17.663 Ha atau sebesar 10,41% dari total luas Kabupaten 

Probolinggo. Sebaran wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo akan dibahas berdasarkan 

daerah administratif kecamatan, serta aspek fisik wilayah berupa jenis tanah, curah hujan, serta 

lerengnya. 
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Gambar 3. Wilayah Potensi Longsor di Kabupaten Probolinggo 

 

Tabel 2. Luas Wilayah Potensi Longsor, Kabupaten Probolinggo 

Tingkat Potensi Longsor  Luas (ha)  Persentase  

Tidak Berpotensi  84.302  49,70  

Potensi Rendah  17.663  10,41  

Potensi Sedang  36.105  21,29  

Potensi Tinggi  31.541  19,60  

Total  169.610  100  

 

3.2  Sebaran Wilayah Potensi Longsor Berdasarkan Kecamatan  

 

Jika dikaji berdasarkan kecamatannya, wilayah potensi longsor tersebar pada beberapa kecamatan di 

Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan hasil pengolahan menggunakan model SINMAP, terdapat 13 

kecamatan yang memiliki wilayah potensi rendah 12 kecamatan yang memiliki wilayah potensi 

sedang serta 10 kecamatan yang memiliki wilayah potensi tinggi.  

Berdasarkan Tabel 3, kecamatan yang memiliki wilayah potensi longsor rendah di Kabupaten 

Probolinggo antara lain adalah Kecamatan Tiris, Krucil, Sumber, Sukapura, Kuripan, Gading, 

Lumbang, Pakuniran, Kotaanyar, Bantaran, Tongas, Maron, dan Besuk. Kecamatan Tiris memiliki 

wilayah potensi longsor rendah terluas yaitu 4.453,54 Ha atau sebesar 25,21% dari total luas wilayah 

potensi longsor rendah. Kecamatan Besuk memiliki wilayah potensi longsor rendah terkecil yaitu 

seluas 4,96 Ha atau sebesar 0,03% dari total luas wilayah potensi longsor rendah. 

Dua belas kecamatan yang memiliki wilayah potensi longsor sedang antara lain adalah 

Kecamatan Krucil, Gading, Tiris, Sukapura, Sumber, Pakuniran, Lumbang, Kuripan, Kotaanyar, 

Bantaran, Tongas, Besuk. Kecamatan Krucil memiliki wilayah potensi longsor sedang terluas yaitu 

10.472,65 Ha atau sebesar 59,29% dari total luas wilayah potensi longsor sedang. Kecamatan Besuk 

memiliki wilayah potensi longsor sedang terkecil yaitu seluas 3,05 Ha atau sebesar 0,02 % dari total 

luas wilayah potensi longsor sedang. 
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Tabel 3.  Luas Wilayah Potensi Longsor Berdasarkan Kecamatan (Ha) 

Kecamatan 
Wilayah Potensi Longsor 

Potensi Rendah Potensi Sedang Potensi Tinggi 

Tiris 4.453,54 4.319,75 1.932,71 

Krucil 3.962,01 10.472,65 8.571,67 

Sumber 2.057,11 3.439,28 4.555,28 

Sukapura 1.660,00 4.268,37 4.886,51 

Kuripan 1.458,36 2.485,84 1.907,78 

Gading 1.381,81 4.455,64 3.725,20 

Lumbang 1.202,27 2.557,67 952,22 

Pakuniran 817,27 3.236,31 4.282,86 

Kotaanyar 382,97 396,28 600,61 

Bantaran 210,92 329,56 125,70 

Tongas 66,34 140,88 0,00 

Maron 5,43 0,00 0,00 

Besuk 4,96 3,05 0,00 

Jumlah 17.662,96 36.105,28 31.540,55 

Sumber : Pengolahan data, 2016 

 

Kecamatan yang memiliki wilayah potensi longsor tinggi antara lain adalah Krucil, Sukapura, 

Sumber, Pakuniran, Gading, Tiris, Kuripan, Lumbang, Kotaanyar, dan Kecamatan Bantaran. 

Kecamatan Krucil memiliki wilayah potensi longsor tinggi terluas yaitu 8.571,67 Ha atau sebesar 

48,53% dari luas wilayah potensi longsor tinggi. Kecamatan Bantaran memiliki wilayah potensi 

longsor tinggi terkecil yaitu seluas 125,70 Ha atau sebesar 0,71% dari luas wilayah potensi longsor 

tinggi. Berikut merupakan lokasi yang memiliki wilayah potensi longsor tinggi menurut hasil 

pengolahan SINMAP (lihat Gambar 1). 

Gambar 1, berlokasi di Desa Jurang Perahu, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pada 

gambar tersebut terdapat sebuah tebing setinggi ±20 meter yang memiliki potensi tinggi untuk 

terjadinya longsor. BPBD Kabupaten Probolinggo mencatat kejadian longsor terakhir terjadi di lokasi 

tersebut pada tanggal 12 Mei 2016. Longsoran tersebut berdampak pada tergaggunya akses jalan 

utama Kecamatan Sukapura akibat tertutupnya jalan tersebut oleh material longsor  

Gambar 1.  Wilayah Potensi Longsor Tinggi di Kecamatan Sukapura (Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.3  Sebaran Wilayah Potensi Longsor Berdasarkan Jenis Tanah 

Jika dikaji berdasarkan jenis tanahnya, wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo tersebar di 

semua jenis tanah yang ada. Secara umum, wilayah potensi longsor paling banyak tersebar di Tanah 

Andisol. Wilayah potensi longsor rendah paling banyak tersebar di Tanah Alfisol, wilayah potensi 

longsor sedang dan tinggi paling banyak tersebar di Tanah Andisol. Berdasarkan jenis tanahnya, 

wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut (lihat Tabel 4): 

 

Tabel 4. Luas Wilayah Potensi Longsor Berdasarkan Jenis Tanah (Ha) 

Jenis Tanah 
Tingkat Potensi Longsor 

Potensi Rendah Potensi Sedang Potensi Tinggi 

Alfisol 7.483,38 8.864,39 5.345,20 

Andisol 6.217,90 17.534,39 17.071,81 

Entisol 1,77 3,81 0,00 

Inceptisol 3.959,91 9.702,69 9.123,54 

Total 17.662,96 36.105,28 31.540,55 

Sumber :Pengolahan data, 2016 

 

 Berdasarkan Tabel 4, sebanyak 48% wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo terdapat 

di jenis Tanah Andisol. Wilayah potensi longsor rendah di Kabupaten Probolinggo banyak tersebar di 

jenis Tanah Alfisol yaitu sebesar  7.483,38 Ha atau sebesar 42% dari total luas wilayah potensi 

longsor rendah. Wilayah potensi longsor sedang di Kabupaten Probolinggo banyak tersebar di jenis 

Tanah Andisol yaitu sebesar  17.534,39 Ha atau sebesar 49% dari total luas wilayah potensi longsor 

sedang, dan wilayah potensi longsor tinggi di Kabupaten Probolinggo banyak tersebar di jenis tanah 

Andisol yaitu sebesar  17.071,81 Ha atau sebesar 54% dari luas wilayah potensi longsor tinggi di  

Kabupaten Probolinggo. Jenis tanah Andisol dengan tekstur pasir hingga lempung berpasir 

mengindikasikan adanya potensi longsor karena tekstur tersebut menyebabkan tanah menjadi gembur 

sehingga air hujan menjadi lebih mudah masuk ke dalam penampang tanah dan dapat menyebabkan 

terjadinya longsor.  Tidak hanya jenis tanah Andisol yang mendominasi wilayah potensi longsor 

tinggi di Kabupaten Probolinggo tetapi juga jenis tanah Inceptisol yang memiliki luasan wilayah 

9.123,54 Ha atau 29% dari luas wilayah potensi longsor tinggi di Kabupaten Probolinggo. Berikut 

adalah contoh lokasi yang berada di wilayah potensi longsor rendah dengan jenis tanah Inceptisol 

(lihat Gambar 2). 

Gambar 2.  Wilayah Potensi Longsor Tinggi Pada Jenis Tanah Inceptisol 

(Dokumentasi Pribadi, 2016) 
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3.4 Sebaran Wilayah Potensi Longsor Berdasarkan Lereng 

Wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo jika dikaji berdasarkan lerengnya tersebar di 

wilayah lereng 2 – 40% . Secara umum, wilayah potensi longsor rendah paling banyak tersebar di 

wilayah lereng 8 – 15% dan wilayah potensi longsor sedang dan tinggi paling banyak tersebar di 

wilayah lereng 15 – 40%. Berdasarkan luasannya pada setiap jenis tanah, sebaran wilayah potesi 

longsor di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut (lihat Tabel 5 ): 

 

Tabel 5. Luas Wilayah Potensi Longsor Berdasarkan Lereng (Ha) 

Lereng (%) 
Tingkat Potensi Longsor 

Potensi Rendah Potensi Sedang Potensi Tinggi 

<2 0 0 0 

2-8 3.790,73 10.066,40 0 

8-15 12.831,90 3.683,53 12.486,30 

15-40 989,21 18.587,10 16.563,10 

>40 51,10 3.768,28 2.491,19 

Total 17.662,96 36.105,28 31.540,55 

Sumber : Pengolahan data, 2016 

 

 Berdasarkan Tabel 5,  wilayah potensi longsor rendah didominasi oleh lereng miring dengan 

kemiringan 8-15% yaitu sebesar 12.831,92 Ha atau sebesar 73% dari total luas wilayah potensi 

longsor rendah di Kabupaten Probolinggo. Hal ini dikarenakan lereng miring dengan klasifikasi 8-

15% memiliki potensi untuk terjadinya gerakan tanah rendah karena wilayahnya yang sangat rawan 

terhadap erosi. Sebaran wilayah potensi longsor sedang di Kabupaten Probolinggo berada paling 

banyak pada lereng agak curam dengan kemiringan 15-40% yaitu seluas 18.587,07 Ha atau sebesar 

51% dari total luas wilayah potensi longsor sedang di Kabupaten Probolinggo. Begitupun dengan 

wilayah potensi longsor tinggi yang banyak tersebar di lereng agak curam dengan kemiringan 15-40% 

yaitu seluas 16.563,10 Ha atau sebesar 53% dari total luas wilayah potensi longsor tinggi di 

Kabupaten Probolinggo. Lereng agak curam dengan kemiringan 15-40% menyebabkan semakin 

tingginya potensi terjadinya gerakan tanah akibat kurang stabilnya tanah akibat permukaan yang 

miring. Berikut adalah salah satu contoh wilayah dengan lereng 15-40% yang memiliki potensi 

longsor tinggi menurut SINMAP (Lihat Gambar 5.5).   

Gambar 3. Wilayah Potensi Longsor Tinggi Pada Klasifikasi Lereng 15-40% 
Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2016 
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 Pada Gambar 3, terlihat adanya bangunan yang berada pada lereng curam di Desa Wonokerto di 

Kecamatan Sukapura. Di belakang bangunan tersebut terlihat adanya lereng curam dengan kondisi 

tanah yang mulai terkikis sehingga menyebabkan adanya potensi longsor pada lokasi tersebut. Selain 

itu, kurangnya vegetasi pada lokasi tersebut juga membuat lereng curam tersebut semakin tinggi 

potensi longsornya. 

 

3.5  Sebaran Wilayah Potensi Longsor Berdasarkan Curah Hujan 

Wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo jika dikaji berdasarkan curah hujannya tersebar 

pada setiap wilayah curah hujan yang ada. Secara umum wilayah potensi longsor paling banyak 

tersebar di wilayah curah hujan 1500-2000 mm/tahun. Berdasarkan luasannya, wilayah potensi 

longsor dikaji berdasarkan wilayah curah hujannyaadalah sebagai berikut (lihat tabel 6): 

Tabel 6. Luas Wilayah (ha) Potensi Longsor Berdasarkan Curah Hujan 

Wilayah Curah Hujan 

(mm/tahun) 

Tingkat Potensi Longsor 

Potensi Rendah Potensi Sedang Potensi Tinggi 

<1.500 14,89 12,31 0 

1.500-2.000 6.567,37 14.724,30 15.838,90 

2.000-2.500 5.355,43 13.169,20 10.668,70 

>2.500 5.685,27 8.199,44 5.032,93 

Total 17.622,96 36.105,28 31.540,55 

Sumber : Pengolahan data, 2016 

 Berdasarkan Tabel 6, wilayah potensi longsor rendah paling banyak tersebar di wilayah curah 

hujan 1500-2000 mm/tahun yaitu seluas 6.567,37 Ha atau sebesar 37% dari total luas wilayah potensi 

longsor rendah di Kabupaten Probolinggo. Wilayah potensi longsor sedang paling banyak tersebar di 

wilayah curah hujan 1500-2000 mm/tahun yaitu seluas 14.724,3 Ha atau sebesar 41% dari total luas 

wilayah potensi longsor sedang di Kabupaten Probolinggo. Wilayah potensi longsor tinggi di 

Kabupaten Probolinggo banyak didominasi oleh wilayah curah hujan 1500-2000 mm/tahun dengan 

luas wilayah 15.838,9 Ha atau 51% dari total luas wilayah potensi longsor tinggi di Kabupaten 

Probolinggo. Dengan demikian, wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo banyak tersebar di 

wilayah curah hujan 1500-2000 yaitu sebanyak 44% dari total luas wilayah potensi longsor di 

Kabupaten Probolinggo. Hal demikian dikarenakan curah hujan tahunan bukanlah faktor utama 

penyebab terjadinya longsor melainkan adalah curah hujan lebat yang dapat memicu terjadinya 

longsor. Berikut adalah lokasi dengan wilayah potensi longsor rendah pada wilayah curah hujan 

>2500mm/tahun yang berada di Desa Segaran, Kecamatan Tiris (Lihat Gambar 4). 

Gambar 4. Wilayah Potensi Longsor Sedang Pada Wilayah Curah Hujan >2500mm/tahun 
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3.6. Lokasi Kejadian Longsor 

Setelah mendapatkan wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo, kemudian dilakukan 

validasi menggunakan data lokasi kejadian longsor yang diperoleh dari instansi BPBD Kabupaten 

Probolinggo kurun waktu 2015-2016 dan survei lapang untuk melihat akurasi dari model SINMAP 

yang digunakan. Berdasarkan data BPBD Kabupaten Probolinggo, terdapat 21 kejadian longsor yang 

tersebar di beberapa Kecamatan di Kabupaten Probolinggo. Berikut adalah data kejadian longsor 

berdasarkan kecamatan (lihat Tabel 7). 

Tabel 7. Jumlah Kejadian Longsor Per-Kecamatan 

Tingkat Potensi Longsor Kecamatan Jumlah Kejadian Jumlah 

Tidak Berpotensi Dringu 1 1 

Potensi Rendah Tiris 3 3 

Potensi Sedang Tiris 6 6 

Potensi Tinggi 

Gading 1 

11 
Pakuniran 2 

Sukapura 7 

Sumber 1 

Total 21 

 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo, 2016; dan Survei 

Lapang, 2016 

 Berdasarkan Tabel 7, kejadian longsor di Kabupaten Probolinggo paling banyak terjadi di wilayah 

potensi longsor tinggi yaitu 11 kejadian, kemudian pada wilayah potensi longsor sedang yaitu 6 

kejadian, wilayah potensi longsor rendah yaitu 3 kejadian, dan pada wilayah yang tidak berpotensi 

longsor yaitu 1 kejadian longsor. Hal tersebut menunjukan bahwa semakin tinggi potensi longsor 

suatu wilayah, semakin banyak pula kejadian longsornya.  

 Berdasarkan uji validasi menggunakan lokasi kejadian longsor, sebanyak 95% lokasi kejadian 

longsor di Kabupaten Probolinggo terdapat pada wilayah potensi longsor menurut hasil pemodelan 

SINMAP. Sebanyak 52% kejadian terdapat pada wilayah potensi longsor tinggi, 29% kejadian 

terdapat pada wilayah potensi longsor sedang, dan 14% kejadian terdapat pada wilayah potensi 

longsor rendah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model SINMAP yang digunakan dalam 

penelitian ini memiliki akurasi yang baik karena dapat memprediksi wilayah potensi longsor yang 

akurat. 

 

3.7 Pola Keterpaparan Wilayah Terhadap Bencana Longsor Akibat Hujan Lebat di Kabupaten 

Probolinggo 

Berdasarkan hasil pengolahan data meggunakan wilayah potensi longsor serta wilayah curah lebat, 

keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat di Kabupaten Probolinggo terbagi 

atas wilayah keterpaparan tinggi, sedang dan rendah. Secara umum, Kabupaten Probolinggo 

didominasi oleh wilayah keterpaparan terhadap bencana longsor akibat hujan lebat tingkat tinggi. Jika 

dikaji berdasarkan luas wilayahnya, luasan dari masing-masing tingkat keterpaparan wilayah terhadap 

bencana longsor akibat hujan lebat di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut (lihat Tabel 8): 
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Tabel 8.  Luas Keterpaparan Wilayah Terhadap Bencana Longsor Akibat Hujan Lebat 

Keterpaparan Luas (Ha) Persentase 

Rendah 103.205,24 61 

Sedang 34.513,71 20 

Tinggi 31.891,05 19 

Total 169.610, 00 100 

 Berdasarkan Tabel 8, wilayah yang terpapar bencana longsor akibat hujan lebat dengan tingkat 

rendah memiliki luas wilayah 103.205,24 Ha atau sebesar 61% dari total luas Kabupaten Probolinggo. 

Berdasarkan sebarannya, secara umum wilayah-wilayah yang terpapar bencana longsor akibat hujan 

lebat dengan tingkat yang rendah sebagian besar tersebar merata di bagian utara Kabupaten 

Probolinggo. Wilayah yang terpapar bencana longsor akibat hujan lebat dengan tingkatan sedang 

memiliki luas wilayah yaitu 34.513,71 Ha atau sebesar 20% dari total luas Kabupaten Probolinggo 

dan wilayah yang terpapar bencana longsor akibat hujan lebat dengan tingkatan tinggi memiliki luas 

wilayah yang lebih kecil yaitu sebesar 31.891,05 Ha atau sebesar 19% dari total luas Kabupaten 

Probolinggo.  

 Secara umum, wilayah yang terpapar bencana longsor akibat hujan lebat dengan tingkat sedang 

dan tingkat tinggi sebagian besar berada di bagian selatan Kabupaten Probolinggo yang tersebar dari 

bagian barat hingga timur kabupaten. Secara khusus, wilayah yang terpapar bencana longsor akibat 

hujan lebat di Kabupaten Probolinggo dari masing-masing tingkatannya akan dibahas berdasarkan 

daerah administratif berupa kecamatan, serta berdasarkan wilayah potensi longsornya. 

 

3.8. Pola Keterpaparan Wilayah Terhadap Bencana Longsor Akibat Hujan Lebat di Kabupaten 

Probolinggo Berdasarkan Kecamatan 

Berdasarkan kecamatannya, keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat di 

Kabupaten Probolinggo tersebar di beberapa kecamatan. Terdapat sebanyak 24 kecamatan di 

Kabupaten Probolinggo yang memiliki sebaran wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat 

dengan klasifikasi rendah. Selanjutnya terdapat 12 kecamatan yang memiliki sebaran tingkat 

keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat yang sedang,  9 kecamatan di 

Kabupaten Probolinggo yang memiliki wilayah terpapar bencana longsor akibat hujan lebat tinggi 

yaitu Kecamatan Bantaran, Gading, Krucil, Kuripan, Lumbang, Pakuniran, Sukapura, Sumber, dan 

Kecamatan Tiris.    

 Berdasarkan Tabel 9, Kecamatan yang memiliki luasan wilayah terpapar bencana longsor akibat 

hujan lebat tingkat rendah paling besar adalah Kecamatan Gading dengan luas 6.615,95 Ha atau 

sebesar 6% dari total luas wilayah terpapar bencana longsor tingkat rendah Kabupaten Probolinggo. 

Kecamatan yang memiliki luas wilayah terpapar bencana longsor akibat hujan lebat tingkat sedang 

paling besar adalah Kecamatan Krucil dengan luas 10.504,80 Ha atau sebesar 30% dari total luas 

wilayah terpapar bencana longsor tingkat sedang Kabupaten Probolinggo. Kecamatan dengan  luas 

wilayah terpapar bencana longsor akibat hujan lebat tingkat tinggi paling besar adalah Kecamatan 

Krucil dengan luas  7.937,10 Ha atau sebesar 25% dari total luas wilayah terpapar bencana longsor 

tingkat tinggi di Kabupaten Probolinggo. 
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Tabel 9 Keterpaparan Wilayah Terhadap Bencana Longsor Berdasarkan Kecamatan (Ha) 

Kecamatan 

Keterpaparan Wilayah Terhadap Bencana Longsor 

Akibat Hujan Lebat 

Rendah Sedang Tinggi 

Bantaran 4.350,21 143,85 25,92 

Banyuanyar 3.426,12 0,00 0,00 

Besuk 3.885,34 0,92 0,00 

Dringu 3.364,77 0,00 0,00 

Gading 6.615,95 1.970,92 5.406,64 

Gending 3.912,69 0,00 0,00 

Kotaanyar 2.545,11 600,61 0,00 

Kraksaan 3.889,30 0,00 0,00 

Krejengan 3.980,32 0,00 0,00 

Krucil 6.112,11 10.504,80 7.937,10 

Kuripan 3.482,78 2.404,15 1.907,78 

Leces 3.960,90 0,00 0,00 

Lumbang 5.321,60 2.552,69 965,50 

Maron 5.242,20 0,00 0,00 

Paiton 5.909,10 0,00 0,00 

Pajarakan 1.366,11 0,00 0,00 

Pakuniran 5.059,06 3.926,51 809,58 

Sukapura 2.582,34 4.268,37 4.886,51 

Sumber 2.808,21 3.439,28 4.555,28 

Sumberasih 2.362,04 0,00 0,00 

Tegalsiwalan 4.503,15 0,00 0,00 

Tiris 6.134,94 4.560,73 5.396,74 

Tongas 7.452,82 140,88 0,00 

Wonomerto 4.938,06 0,00 0,00 

Jumlah 103.205,24 34.513,71 31.891,05 

Sumber : Pengolahan data, 2016 

3.9  Distribusi Kejadian Longsor Berdasarkan Wilayah Potensi Longsor dan Keterpaparan Wilayah 

Terhadap Bencana Longsor Akibat Hujan Lebat 

Setelah mendapatkan wilayah yang terpapar bencana longsor akibat hujan lebat, kemudian dilakukan 

validasi menggunakan data lokasi kejadian longsor yang diperoleh dari instansi BPBD Kabupaten 

Probolinggo kurun waktu 2015-2016 dan survei lapang. 

 Berdasarkan Tabel 10, terdapat 21 kejadian longsor yang terjadi pada wilayah terpapar bencana 

longsor akibat hujan lebat di Kabupaten Probolinggo. Lokasi tersebut tersebar di masing-masing 

tingkat keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat. Berdasarkan tingkat 

keterpaparan wilayahnya, terdapat 15 kejadian longsor pada tingkat keterpaparan tinggi. 5 longsor 

yang terjadi pada tingkat keterpaparan sedang, dan 1 lokasi longsor pada tingkat keterpaparan rendah 

di wilayah yang tidak berpotensi longsor. Berdasarkan Tabel 10, tingkat keterpaparan wilayah 

terhadap bencana longsor akibat hujan lebat tinggi, terdapat 9 kejadian longsor yang terjadi pada 

wilayah potensi longsor tinggi. Hal tersebut disebabkan adanya potensi longsor yang tinggi serta 

adanya faktor pemicu berupa curah hujan lebat yang tinggi. Selanjutnya tingkat keterpaparan yang 

tinggi juga banyak terjadi pada wilayah dengan potensi longsor sedang. Adanya faktor pemicu berupa 
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curah hujan lebat yang tinggi, menyebabkan adanya 6 titik kejadian longsor di tingkat keterpaparan 

wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat tinggi.  

Tabel 10. Tingkat Keterpaparan Wilayah Terhadap Bencana Longsor Akibat Hujan Lebat Tingkat 

Tinggi Berdasarkan Wilayah Potensi Longsor (Ha) 

Tingkat Potensi 

Longsor 

Keterpaparan Wilayah Terhadap Bencana Longsor 

Akibat Hujan Lebat 

Rendah Sedang Tinggi 

Tidak Berpotensi 84.341,30 0 0 

Potensi Rendah 13.306,90 4.364,96 0 

Potensi Sedang 5.557,07 24.177,10 6.322,18 

Potensi Tinggi 0 5.971,68 25.568,87 

Total 103.205,20 34.513,71 31.891,05 

Sumber : Pengolahan data, 2016 

 Jika dikaji berdasarkan luas wilayahnya, terdapat 9 kejadian longsor dari 25.568,87 Ha atau 15% 

wilayah di Kabupaten Probolinggo yang memiliki tingkat keterpaparan wilayah terhadap bencana 

longsor akibat hujan lebat yang tinggi dengan wilayah potensi longsor yang tinggi, sehingga 

perbandingan jumlah kejadian dengan luas wilayahnya adalah sebesar 2,85 : 1 atau setiap 1% wilayah 

dengan tingkat keterpaparan terhadap bencana longsor akibat hujan lebat yang tinggi dengan wilayah 

potensi longsor yang tinggi, ditemukan sebesar 2,85% kejadian longsor. Selanjutnya, terdapat 6 

kejadian longsor dari 6.322,18 Ha atau 3,7% wilayah di Kabupaten Probolinggo yang memiliki 

tingkat keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat yang tinggi dengan wilayah 

potensi longsor yang sedang, sehingga perbandingan jumlah kejadian longsor dengan luas wilayahnya 

adalah sebesar 7,72 : 1 atau setiap 1% wilayah dengan tingkat keterpaparan terhadap bencana longsor 

akibat hujan lebat yang tinggi dengan wilayah potensi longsor yang sedang, ditemukan sebesar 7,72% 

kejadian longsor. 

 Jika dikaji berdasarkan luas wilayahnya, terdapat 2 kejadian longsor dari 5.971,68 Ha atau 3,5% 

wilayah di Kabupaten Probolinggo yang memiliki tingkat keterpaparan wilayah terhadap bencana 

longsor akibat hujan lebat yang sedang dengan wilayah potensi longsor yang tinggi, sehingga 

perbandingan jumlah kejadian dengan luas wilayahnya adalah sebesar 2,72 : 1 atau setiap 1% wilayah 

dengan tingkat keterpaparan terhadap bencana longsor akibat hujan lebat yang sedang dengan wilayah 

potensi longsor yang tinggi, ditemukan sebesar 2,72% kejadian longsor. Selanjutnya, terdapat 3 

kejadian longsor dari 4.364,96 Ha atau 2,5% wilayah di Kabupaten Probolinggo yang memiliki 

tingkat keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat yang sedang dengan 

wilayah potensi longsor yang rendah, sehingga perbandingan jumlah kejadian longsor dengan luas 

wilayahnya adalah sebesar 5,71 : 1 atau setiap 1% wilayah dengan tingkat keterpaparan terhadap 

bencana longsor akibat hujan lebat yang sedang dengan wilayah potensi longsor yang rendah, 

ditemukan sebesar 5,71% kejadian longsor. 

  Pada tingkat keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat rendah, terdapat 

1 kejadian longsor. Kejadian longsor tersebut terjadi di wilayah yang tidak memiliki tingkat potensi 

longsor. Akan tetapi, adanya tingkat keterpaparan di wilayah tersebut yang rendah menyebabkan 

adanya kejadian longsor di wilayah tersebut. Menurut BPBD Kabupaten Probolinggo, longsor 

tersebut terjadi pada bantaran sungai dringu pada saat hujan lebat mengguyur beberapa kawasan di 

Kabupaten Probolinggo. Pada umumnya, bantaran sungai yang memiliki lereng cukup terjal membuat 

adanya kejadian longsor meskipun wilayah tersebut terdeteksi sebagai wilayah yang tidak berpotensi 

longsor jika menggunakan model SINMAP.  

 Jika dikaji berdasarkan luas wilayahnya, terdapat 1 kejadian longsor dari 84.341,30 Ha atau 49,7 

% wilayah di Kabupaten Probolinggo yang memiliki tingkat keterpaparan wilayah terhadap bencana 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 

  253 
Mitigasi Bencana 

longsor akibat hujan lebat yang rendah namun tidak berpotensi longsor, sehingga perbandingan 

jumlah kejadian dengan luas wilayahnya adalah sebesar 0,095 : 1 atau setiap 1% wilayah dengan 

tingkat keterpaparan terhadap bencana longsor akibat hujan lebat yang rendah dan tidak berpotensi 

longsor, ditemukan sebesar 0,095 % kejadian longsor.  

3. Kesimpulan 

 

Wilayah potensi longsor di Kabupaten Probolinggo memiliki luas 85.358 Ha atau sebesar 50,30 % 

dari luas Kabupaten Probolinggo yang terdiri dari 21,29% wilayah potensi longsor sedang, 19,60 % 

wilayah potensi longsor tinggi dan 10,41% wilayah potensi longsor rendah. Wilayah potensi longsor 

tersebar di selatan Kabupaten Probolinggo terutama di Kecamatan Krucil dengan jenis tanah Andisol, 

lereng 15-40% dan curah hujan 1500-2000mm/tahun. Berdasarkan sebaran lokasi kejadian longsor, 

sebanyak 81% lokasi longsor terjadi di wilayah potensi longsor tinggi dan sedang. Dengan demikian, 

model SINMAP (Stability Index Mapping) dapat memprediksi wilayah potensi longsor dengan akurat. 

  Keterpaparan wilayah terhadap bencana longsor di Kabupaten Probolinggo mengikuti wilayah 

potensi longsor dan wilayah curah hujan lebat. Semakin tinggi wilayah potensi longsor dan wilayah 

curah hujan lebatnya, semakin tinggi pula tingkat keterpaparan wilayah tersebut terhadap bencana 

longsor akibat hujan lebat. Berdasarkan sebaran lokasi kejadian longsor, semakin tinggi tingkat 

keterpaparan suatu wilayah terhadap bencana longsor akibat hujan lebat, semakin banyak pula 

kejadian longsor pada wilayah tersebut. 
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Abstrak.  Pembangunan perdesaan merupakan salah satu program prioritas di Indonesia saat ini. 

Saat ini hingga dua miliar Rupiah Indonesia dana desa akan diberikan untuk tiap desa. 

Pembangunan perdesaan membutuhkan perencanaan yang komprehensif. Ini memerlukan peta 

desa dan sistem informasi desa. Semua ini harus dipersiapkan dengan prinsip kesejajaran, 

pemberdayaan dan percepatan.  Penelitian ini dilakukan terhadap beberapa jenis desa di 

Indonesia. Dari desa pinggiran kota, desa pertanian, desa-desa di kawasan hutan, desa pesisir 

dan pulau-pulau kecil, desa-desa di lokasi terpencil sampai ke desa adat. Penelitian ini dilakukan 

dengan melakukan survei yang dilengkapi dengan diskusi kelompok terarah dengan aktivis 

pembangunan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan desa memerlukan 

peta berskala besar hingga 1: 5.000 namun tidak memerlukan kualitas geometrik yang lazim pada 

peta rupabumi 1: 5.000.  Fakta ini mempengaruhi keakuratan wilayah desa dan jumlah dana 

desa, namun semuanya berada dalam batas toleransi, sehingga pemetaan partisipatif dan 

berbagai inovasi teknologi alternatif pemetaan dapat diterapkan. 

 Kata kunci: pemetaan desa, inovasi teknologi pemetaan, pemetaan partisipatif 

Abstract. Rural development is one of the priority programs today.  Upto two billion Rupiah 

villages-fund will be granted for each village.  Rural development requires comprehensive 

planning which requires geospatial information or maps. All this must be prepared with the 

principle of alignment, empowerment and acceleration. The research was conducted on several 

types of village:  suburbs, rural villages, near forest villages, coastal and small islands villages, 

villages in isolated locations until to traditional villages. The research was conducted by survey 

and focus group discussion with the participants of development activists. The result of this study 

is that village development requires large-scale maps of up to 1: 5,000 but does not require the 

geometric quality prevalent on topographic map of 1: 5,000. This inaccuracy affects the accuracy 

of the village area and on the amount of village funds, but are within the limits of tolerance.. 

Keywords: villages mapping, mapping innovations 

 

1. Pendahuluan 

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu program prioritas di Indonesia saat ini. Dana desa 

sebesar dua miliar rupiah akan diberikan untuk masing-masing desa. Pembangunan pedesaan 

membutuhkan perencanaan yang komprehensif. Ini memerlukan peta desa dan informasi desa [1]. 

Badan Informasi Geospasial Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab 

dalam pembuatan peta dasar rupabumi nasional. Peta desa dipandang sebagai semacam peta rupabumi 

yang dipotong oleh perbatasan desa dengan buffer secukupnya dan dibuat dalam skala besar. Baru-

baru ini, produk peta desa di Indonesia lebih mirip dengan peta standar "peta Rupa Bumi Indonesia" 

atau RBI dalam skala 1: 5000 [2]. 

Peta memiliki 8 lapisan utama seperti yang ditentukan dalam Undang-undang Geospasial, yaitu 

garis pantai, hipsografik (kontur), jaringan hidro (sungai), jaringan transportasi (jalan) dan utilitas, 

bangunan penting, penutup lahan (vegetasi), batas administratif, dan nama geografis (toponim). 

mailto:fahmi.amhar@big.go.id
mailto:famhar@yahoo.com
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Sumber data utama adalah foto udara atau citra satelit beresolusi tinggi yang dilengkapi survei 

lapangan terutama untuk mengidentifikasi bangunan penting, batas administratif dan nama geografis. 

Semua ini harganya mahal. Selama 3 tahun terakhir, hanya sebagian kecil desa di Jawa, Bali dan Nusa 

Tenggara yang telah dipetakan baru. Sebagian besar memiliki peta pembesaran dari RBI 1: 25.000 

dilengkapi dengan gambar ortho dari citra satelit Pleiades dan Worldview-2 (resolusi lebih baik dari 

0,5 m). 

Ada ide untuk mempercepat produksi peta desa, namun dengan prinsip keberpihakan (pada 

masyarakat desa), pemberdayaan dan percepatan. Prinsip keberpihakan mengatakan bahwa peta harus 

dibuat dengan empati ke desa. Ada beberapa jenis desa, yang seharusnya tidak dilihat sebagai 

homogen. Ada desa pinggiran, desa pertanian, desa di kawasan berhutan dan desa-desa di taman 

nasional. Ada desa di daerah pegunungan, dan desa-desa di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ada 

desa-desa di sekitar perbatasan negara dan desa-desa tradisional yang terisolasi.  

Prinsip pemberdayaan mengatakan pemetaan desa harus melibatkan masyarakat desa. Orang-

orang desa yang kemudian harus melakukan penggunaan, perawatan, dan perbaruan data yang 

optimal untuk kebutuhan mereka sendiri, tidak perlu insinyur atau surveyor dari Badan Informasi 

Geospasial. Artinya pemetaan desa harus mudah, dan hanya perlu sedikit pelatihan.  

Prinsip percepatan mengatakan bahwa pemetaan desa harus dilakukan sesegera mungkin. 

Presiden Republik Indonesia berharap agar semua peta desa di Indonesia harus selesai pada akhir 

masa kepresidenannya, yaitu pada bulan Oktober 2019 [3]. 

 

Gambar 1. Contoh peta desa di area pertanian [3] 

Peta tersebut diproduksi sesuai Standar Nasional Indonesia SNI 8202: 2015 tentang akurasi peta 

dasar rupabumi [4]. Keakuratan peta desa 1: 5000 sesuai standar ini harus 1 m baik secara horisontal 

dan vertikal jika kita menggunakan akurasi kelas-1, atau hanya 2,5 m pada akurasi kelas-3. 
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Table-1. Ketelitan Peta RBI 1:5000 menurut SNI 8202:2015 

 

Standar ini, terutama akurasi kelas 1 cukup sulit. Indonesia terdiri dari lebih dari 190 juta hektar 

lahan. Menurut Badan Statistik, ada lebih dari 75700 desa di seluruh negeri dan mereka heteroogen. 

Luas desa terbesar adalah sekitar 458.000 hektar, sedangkan rata-rata nasional adalah 2.900 hektar. 

Kewajiban skala peta 1: 5.000 untuk semua desa akan tetap dalam mimpi [5]. 

Inovasi dengan pertimbangan tiga prinsip - keberpihakan, pemberdayaan dan percepatan - 

bersama - sama, akan sangat sulit tanpa meninggalkan standar dan spesifikasi. Oleh karena itu tujuan 

dari penelitian ini adalah: (1) mengevaluasi standar dan spesifikasi yang ada untuk pemetaan desa; 

dan (2) menemukan inovasi dalam pemetaan desa dengan beberapa kondisi. 

 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 4 jenis desa di Indonesia, yang beberapa diantaranya dapat mewakili jenis 

lainnya. 

1. Gondangwinangun di Temanggung Provinsi Jawa Tengah (lihat gambar 1.) adalah sebuah desa 

pertanian khas di Indonesia. Beberapa kesamaan juga ditemukan di Babakanpari di Bogor, Jawa Barat 

yang dipetakan partisipatif oleh aktivis pembangunan desa. 

2. Lembang dipilih sebagai kelurahan. Ini adalah desa dengan daerah pertanian tapi juga dengan 

hotel dan industri manufaktur. 

3. Kanekes adalah desa tradisional yang terisolasi di Banten yang menolak untuk memiliki 

teknologi termasuk listrik dan jalan untuk kendaraan bermotor. Sebagian besar Kanekes dilindungi 

oleh hutan lindung. Pemetaan di Kanekes hanya bisa menggunakan citra satelit hi-res yang dilengkapi 

dengan survei dengan estimasi jarak dengan menghitung langkah. Tidak ada instrumen survei modern 

yang bisa diterapkan. Beberapa desa di Kutai Barat (Provinsi Kalimantan Timur) dan Mimika 

(provinsi Papua) memiliki kondisi yang sama, walaupun mereka tidak menolak teknologi. Beberapa 

orang desa dan pemimpin mereka sendiri tidak mengenal batas teritorium mereka. Jadi kami percaya 

bahwa batas tradisional adalah sekitar 2 hari berjalan kaki dalam berburu binatang buas. 

4. Temajuk di Sambas Kalimantan Barat adalah desa di negara bagian yang dipetakan partisipatif 

oleh mahasiswa KKN di lapangan [6]. Temajuk juga merupakan desa pesisir. 

Penelitian ini dilakukan dengan desain berbagai jenis peta desa, bereksperimen dengan ide survei, 

dan diskusi kelompok terarah dengan peserta kaum birokrat, akademisi dan aktivis pembangunan 

desa. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

Di Gondangwinangun (lihat Gambar 1), penggunaan citra ortho hi-res tampak cukup, meskipun 

berada di daerah perbukitan, dan peternakan terasering terlihat jelas [7]. Di daerah pertanian, 

pemukiman padat jarang terjadi sehingga citra ortho dengan resolusi spasial 0,5 m dan Model 

Ketinggian Digital dari RBI 1: 25.000 tampaknya cukup untuk peta desa 1: 5000. Tapi di Lembang 

(Gambar 2), dimana pemukiman padat ada, diperlukan peta akurasi yang lebih tinggi. 

 

 

Gambar 2. Peta desa di daerah sub-urban [1] 

Di Babakanpari Bogor, pemetaan partisipatif (Gambar 3b) telah menghasilkan sketsa (belum 

"peta" dalam definisi UU Informasi Geospasial) namun cukup berguna untuk karya aktivis 

pembangunan (Gambar 3a). Meskipun beberapa organisasi pemetaan partisipatif telah menggunakan 

citra satelit, GPS genggam dan bahkan drone, namun banyak di antaranya memiliki sedikit 

kompetensi dalam membuat peta teknis, namun sketsa-sketsanya sudah sangat berguna. 
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Gambar 3a. Hasil Participatory Mapping (sketch)  3b. Workshop Participatory Mapping 

Di Kanekes, tim peneliti melakukan survei terhadap beberapa desa di Luar Badui (Baduy Luar) 

untuk mengetahui langsung akses dan kondisi fisik Desa Kanekes secara langsung. Pencarian dimulai 

dari Kantor Desa Kanekes kemudian mengikuti jalan menuju Kampung Gajeboh lalu ke Kampung 

Cihulu, Kampung Cicampaka, Kampung Kaduketug dan kembali ke Kantor Desa Kanekes. Pencarian 

dilakukan dengan bantuan peta desa Kanekes di kantor desa untuk mengetahui rute antar desa. Peta 

Kanekes yang ada dibuat dengan survei kaki dengan estimasi jarak dengan menghitung langkah 

(Gambar 4a). Di Badui Luar, di mana pembatasan teknologi tidak begitu ketat seperti di Badui Dalam, 

kami mencoba menguji metode langkah dengan pelacakan GPS. Hasilnya adalah Gambar 4b. Kami 

terkejut dengan keakuratan "on foot steps mapping" [8]. 

 

 
 

 
 

Gambar 4a. Jalan khas di Kanekes 4b. Kalibrasi hitung langkah dengan GPS-track 
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Di Temajuk, beberapa mahasiswa KKN membuat Peta Wisata, walaupun jarang ada turis ke desa 

yang sangat terpencil di perbatasan dengan Serawak-Malaysia ini. Beberapa sumber data diambil dari 

data Google-map dan SRTM (Gambar 5). Peta akan dibuat dengan menggunakan perangkat lunak 

GIS, sehingga skala peta yang lebih besar dimungkinkan. Peta ini juga menunjukkan bahwa desa 

terpencil juga bisa memiliki peta yang bagus. 

 

Figure 5.  Tourism Map in Temajuk Village 

Program pemberdayaan dan pengembangan desa telah lama dilaksanakan di Indonesia, walaupun 

namanya mungkin bervariasi. Sejak dimulainya kemerdekaan, apalagi sejak era Orde Baru, 

pembangunan pertanian dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia sebagai salah satu cara 

melepaskan desa dari kemiskinan. Pembangunan pertanian tidak akan lepas dari pembangunan 

pedesaan, sehingga pembangunan pertanian melekat pada pembangunan pedesaan. 

Meski sudah lama sekali, pola pembangunan seperti ini masih dibutuhkan di Indonesia, karena 

sebagian besar masyarakat kita masih aktif di bidang pertanian di daerah pedesaan. Namun, karena 

kegiatan di desa tidak hanya mencakup pertanian, tapi juga kegiatan lain, ruang lingkup kegiatan 

perlu diperluas, tapi juga pada pengolahan hasil pertanian dan sumber daya alam lainnya, serta 

kegiatan non-pertanian, seperti industri kerajinan, pariwisata, dan perdagangan. Pola ini dikenal 

sebagai pembangunan pedesaan terpadu. Pola pembangunan ini bukan hanya pembangunan fisik 

pertanian, tapi juga telah mengakomodasi semua aspek (dimensi) kehidupan manusia di daerah 

pedesaan: fisik, sosial, ekonomi, lingkungan dan lain-lain. 

Seiring pembangunan pedesaan mencakup semua kegiatan di atas, "peta desa" yang sedang kita 

diskusikan juga harus mewakili peta semua dimensi pembangunan di desa. 

Kegiatan perencanaan dan pengembangan desa memerlukan tersedianya informasi geospasial, 

terutama peta desa. Peta desa tidak hanya mencakup penentuan dan penegasan batas desa tetapi juga 

mengidentifikasi dan menginventarisir berbagai potensi desa, kondisi infrastruktur, demografi, 

sosioekonomi, dan sebagainya. Melalui Peta Desa, juga harus diketahui hal-hal yang bisa menjadi 

kendala dalam upaya memberdayakan potensi, sehingga bisa dilakukan secara komprehensif. 

Pembuatan peta desa memiliki berbagai kepentingan, antara lain: 

• mengetahui posisi desa terhadap daerah sekitarnya, 
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• mengidentifikasi potensi desa, 

• inventarisasi aset desa, 

• membantu perencanaan pembangunan infrastruktur desa, 

• membantu mengatasi masalah sengketa batas, 

• sebagai dasar informasi untuk integrasi spasial pembangunan daerah 

• sebagai dasar pembuatan kebijakan pembangunan desa 

Bentuk peta desa di Indonesia masih sangat beragam, baik dari sisi skala maupun metode 

pembuatannya - mulai dari peta yang masih manual hingga yang sudah modern (digital).  Di desa-

desa yang relatif belum berkembang (yang mencakup lebih dari setengah jumlah desa di Indonesia), 

seringkali peta desa belum menentukan batas-batas wilayah, sehingga keakuratan peta desa masih 

relatif rendah. Peta desa juga umumnya relatif sederhana, sehingga tidak terlalu menarik dan 

informatif. Peta manual, peta kontur, peta penggunaan lahan, peta infrastruktur desa umumnya dibuat 

di atas kertas tanpa warna, sehingga kurang komunikatif. Karena itu, peta desa perlu distandarisasi, 

termasuk prosedur standar dan prototipe peta desa, sebagai dasar untuk membuat peta desa nasional. 

Kurangnya pengetahuan aparat desa dan masyarakat tentang pentingnya Peta Desa juga sering 

menjadi kendala dalam pemanfaatan peta desa yang telah dibuat sekalipun. Oleh karena itu, berbagai 

jenis peta desa dengan batas wilayahnya perlu disosialisasikan kepada aparat desa dan perwakilan 

masyarakat desa (kepala desa, kepala daerah RW) dalam sebuah forum untuk mensosialisasikan 

pembuatan dan pemanfaatan Peta Desa, sehingga peta desa dapat dioptimalkan untuk digunakan 

dalam proses perencanaan dan pengembangan desa. 

Idealnya, Peta Desa harus direvisi secara berkala, karena kondisi desa berubah secara dinamis dari 

waktu ke waktu. Namun, perubahan peta desa ini bisa dibatasi oleh tersedianya dana dan SDM. 

Peta adalah alat dalam menyampaikan informasi spasial. Berdasarkan fungsinya maka peta harus 

dilengkapi dengan berbagai komponen dan dilengkapi untuk mempermudah pengguna dalam 

membaca / menggunakan peta. Elemen kelengkapan peta umumnya meliputi: Judul, Legenda, Skala, 

Arah Angin, serta Tanggal (tanggal pembuatan peta). 

Secara fungsional, Peta Desa yang diperlukan dapat mencakup peta informasi berikut: 

1) Potensi lansekap, sumber daya alam dan tutupan lahan: pegunungan, perbukitan, sungai, 

penggunaan lahan untuk pertanian / perkebunan / peternakan / perikanan / kehutanan, 

pertambangan, dan produk yang dihasilkan 

2) Peta penggunaan lahan: perumahan, perumahan non, pekarangan, kuburan, dan lain-lain 

3) Peta industri pengolahan produk di desa 

4) Peta jaringan jaringan jalan dan utilitas: listrik, telekomunikasi, air minum, layanan air irigasi 

5) Adanya fasilitas sosial dan ekonomi desa, meliputi: layanan pendidikan (sekolah / madrasah / 

pesantren), pelayanan kesehatan (rumah sakit / puskesmas), rumah ibadah, fasilitas ekonomi 

(pasar, pertokoan, koperasi / koperasi unit desa, kredit pedesaan / baitul maal), rumah ibadah, dan 

lain-lain 

Komponen nomor 1, 2 dan 5 adalah standar dan sudah ada di RBI 1: 25.000. Nomor 3 bersifat 

opsional bila industri ada di desa. Fitur ini belum standar di RBI. Nomor 4 adalah standar kecuali air 

minum yang bisa sangat sederhana di desa-desa, yang tidak bisa dipetakan di RBI. 

Kemiskinan adalah salah satu masalah utama di Indonesia. Untuk mendukung tujuan pengentasan 

kemiskinan, yang merupakan target utama pembangunan nasional, perlu dibuat peta tambahan, "Peta 

Kemiskinan" Desa, yang memberi gambaran tentang berapa banyak orang di desa yang miskin (rusak 
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sampai tingkat dusun, RW dan RT). Peta kondisi ini perlu dilapisi dengan peta kondisi dan 

pemanfaatan sumber daya alamnya, sehingga dapat dilihat bagaimana pendekatan yang tepat 

(program) untuk mengatasi masalah kemiskinan. 

Dengan berlakunya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, desa berfungsi sebagai subjek pembangunan, 

tidak lagi sebagai obyek pembangunan. Pendekatan pembangunan desa saat ini lebih mengarah ke 

bottom-up atau partisipatif daripada yang top-down. Desa memiliki wewenang untuk memerintah 

dirinya sendiri, sebagai sebuah komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, peran 

aparat desa semakin penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa mereka. 

Tanpa diikuti oleh pengetahuan, kapasitas dan keterampilan (pengetahuan, kapasitas dan 

keterampilan), pembangunan desa tidak dapat dilakukan secara optimal. 

Keberadaan Peta Desa yang komprehensif merupakan syarat mutlak untuk perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan desa. Namun, keberadaan peta desa tidak akan menguntungkan, jika peta 

belum bisa dimanfaatkan oleh aparat (pamong) desa secara optimal. Juga, mengingat bahwa sebuah 

desa berubah dari waktu ke waktu karena proses pembangunannya, peta desa harus terus diperbarui 

(diperbaharui) seiring dengan perkembangan desa yang pesat. 

Untuk mengatasi masalah ini, desain peta desa harus partisipatif dengan melibatkan aparat desa sejak 

awal dalam proses pembuatannya, meski implementasinya bisa dilakukan oleh tim teknis tertentu 

(konsultan). Dengan partisipasi aparat desa dalam penyusunan peta desa, mereka akan memahami dan 

menguasai informasi rinci yang disajikan di peta desa; sehingga akan memudahkan mereka dalam 

melakukan perencanaan pembangunan desa. Kemudian, secara reguler, kemampuan mereka terus 

ditingkatkan melalui program pelatihan di tingkat regional (provinsi atau kabupaten / kota). 

Meskipun peta desa harus akurat, namun dalam Diskusi Kelompok Terfokus ini tampaknya 

masyarakat tidak terlalu tertarik pada peta yang sangat akurat, namun peta yang cukup berguna, yang 

mereka cukup mengerti dan dapat mereka perbarui sendiri. Hanya ketika mereka bekerja untuk 

kadaster, atau untuk izin mendirikan bangunan, maka sebuah survei insidental dapat dilakukan 

 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini adalah bahwa pengembangan desa memerlukan peta berskala besar sampai dengan 

1: 5.000 namun tidak memerlukan kualitas geometrik yang lazim pada peta topografi 1: 5.000. 

Di beberapa desa dengan wilayah hutan yang luas atau bagian yang tidak berpenghuni, peta kecil 

lebih kecil sudah cukup. 

Ketidaktepatan ini mempengaruhi keakuratan wilayah desa dan jumlah dana desa, namun semuanya 

berada dalam batas toleransi. 
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Abstrak- Untuk mewujudkan ruang nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan 

sesuai dengan amanah Undang-Undang 26 tahun 2007, diperlukan Rencana Tata Ruang yang baik 

dan benar. Permasalahannya belum semua wilayah di Indonesia memiliki tata ruang terutama tata 

ruang yang detil. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah rencana rinci tentang tata ruang 

wilayah  (kabupaten atau kota) yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. 

Dalam pembuatan RDTR diharuskan menggunakan peta dasar skala besar yaitu 1:5000. 

Informasi Geospasial sangat diperlukan terkait bagaimana perencanaan dapat terpetakan di 

lapangan sesuai dengan kondisi eksisting sehingga bisa diproyeksikan perencanaan dalam 20 

tahun ke depan. Perencanaan dengan pemetaan yang baik akan meningkatkan kualitas 

perencanaan serta pembangunan di daerah tersebut. Seperti pembagian perencanaan pola 

ruang serta jaringan prasarana yang merupakan pendukung utama dalam memenuhi 

kebutuhan penduduk. Diharapkan dengan adanya pemetaan yang baik khususnya di dalam 

pemetaan RDTR dapat menggambarkan perencanaan dengan baik untuk peningkatan fasilitas, 

infrastruktur, fasilitas umum, fasilitas sosial serta pemanfaatan ruangnya. Paper ini akan 

mereview penyusunan RDTR yang ada dengan memanfaatkan informasi geospasial, wilayah 

Kabupaten Merauke dijadikan sebagai lokasi kegiatan karena progres pembangunan wilayah 

tersebut yang cukup pesat. Data dasar penyusunan RDTR serta analisis satuan kemampuan 

lahan dan satuan kesesuaian lahan akan juga dibahas sebagai dasar dalam penentuan batas 

delineasi pola ruang, sehingga peta tata ruang berbasis potensi sumberdaya dapat dihasilkan.  

Kata kunci : pembangunan, RDTR, tata ruang 

 

Abstract - To realize a safe, comfortable, productive and sustainable national space in 

accordance with the mandate of Law 26 of 2007, a good and correct Spatial Plan is required. 

The problem is not all regions in Indonesia have a detailed spatial plan. Detailed Spatial 

Plan (RDTR) is a detailed plan of spatial planning (regency or city) that is supplemented by 

district or city zoning regulations. In making RDTR required to use a large scale base map 

that is 1: 5000. Geospatial information is indispensable as to how planning can be mapped in 

the field according to the existing conditions so that it can be projected in the next 20 years. 

Planning with good mapping will improve the quality of planning and development in the 

area. Such as division of spatial planning patterns and infrastructure networks that are the 

main support in meeting the needs of the population. It is hoped that with good mapping, 

especially in RDTR mapping, it can illustrate the plan well for the improvement of facilities, 

infrastructure, public facilities, social facilities and space utilization. This paper will review 

the preparation of the existing RDTR by utilizing geospatial information, Merauke Regency 

area used as the location of activities due to the progress of the region's development is quite 

rapid. The basic data on RDTR compilation as well as the analysis of land capability  and 

land suitability units will also be discussed as the basis for determining the delineation 

boundary of the spatial pattern, so that a resource-based spatial map can be generated. 

Keywords: development, RDTR, spatial planing 
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1.   Pendahuluan 

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana terperinci tentang 

tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi (Permen PU 

Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi). Serupa 

dengan produk dokumen tata ruang lainnya, keluaran dari RDTR tidak terlepas dari perpetaan, 

karena perencanaan pembangunan selalu memerlukan peta untuk memvisualisasikan rencana 

dalam bentuk gambar di permukaan bumi. 

Pembuatan RDTR mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 20 

tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Kabupaten/Kota. Dibandingkan dengan produk RTRW diatasnya, RDTR memiliki tingkat 

kedalaman substansi yang lebih tinggi, karena dia menjadi dasar pemberian izin membangun 

dalam suatu zona di wilayah kabupaten/kota. 

Kedalaman substansi dan muatan pada produk RDTR membutuhkan dukungan ketersediaan 

data geospasial dasar skala detail guna menghasilkan produk tata ruang yang tepat, akurat  dan 

bermanfaat. Mendapatkan peta skala besar untuk  kebutuhan penyusunan RDTR bukanlah perkara 

yang mudah, karena Peta Rupabumi Indonesia produk Badan Informasi Geospasial (BIG) skala 

besar 1:5000 yang tersedia baru mencakup sebagian kecil wilayah Indonesia. Hal inilah yang 

menjadi salah satu penyebab sedikitnya produk RDTR yang telah ditetapkan menjadi Peraturan 

Daerah (Perda). Hingga awal tahun 2018, realisasi produk RDTR yang telah ditetapkan menjadi 

Perda baru mencapai 40 (empat puluh) produk, atau sekitar 2,8% dari jumlah keseluruhan yang 

sedang disusun. 

Penggunaan data CSRT untuk penyusunan RDTR saat ini menjadi pilihan terbaik dibandingkan 

dengan penggunaan data LIDAR dan foto udara yang harganya jauh lebih mahal. Adanya kebijakan 

pemerintah yang menggratiskan penggunaan data CSRT untuk kementerian/lembaga dan pemerintah 

daerah ikut mempopulerkan penggunaan data CSRT. Adapun kegunaan CSRT ini adalah untuk 

pembuatan peta dasar skala 1:5000 untuk tata ruang yang sesuai secara ketelitian dan geometris. 

Selain peta dasar, peta tematik juga sangat diperlukan guna analisa dalam penentuan deliniasi di pola 

ruang berdasarkan satuan kemampuan lahan. 

Dalam kajian ini akan membahas terkait bagaimana penggunaan data Informasi Geospasial dapat 

mendukung pembangunan dalam hal ini untuk membantu penyusunan peta RDTR khususnya untuk 

wilayah timur Indonesia yaitu di Perkotaan Merauke. Pada tahun 2015, Badan Informasi Geospasial 

melakukan bantuan uji akurasi di Perkotaan Merauke. Setelah melalui proses asistensi dan supervisi 

serta pemeriksaan dari sumber data hingga album peta, pada akhir 2016 Perkotaan Merauke secara 

resmi mendapatkan surat rekomendasi terkait perpetaan yaitu RDTR dari Pusat Pemetaan Tata Ruang 

dan Atlas, Badan Informasi Geospasial. 

2.  Metode Penelitian 

2.1  Data 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Citra Satelit WorldView2 

perekaman tahun 2013 serta Citra Satelit QuickBird perekaman tahun 2014 yang di 

orthorektifikasi pada tahun 2015. Lokasi penelitian yang dikaji adalah Perkotaan Merauke, 

Kabupaten Merauke, Provinsi Papua.  

2.2 Alat 

Alat yang digunakan untuk pengolahan dan interpretasi data CSRT menggunakan PCI Geomatica dan 

ArcMAP/GIS. 
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2.3 Metode 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  

a. Inventarisasi kebutuhan data dalam penyusunan peta RDTR yang terdiri dari CSRT yang sudah 

terorthorektifikasi, Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Rencana, Album Peta serta Ranperda. 

b. Melakukan kajian pada produk peta RDTR dari masing-masing komponen peta yaitu Peta Dasar, 

Peta Tematik, Peta Rencana, Album Peta serta Ranperda. 

c. Melakukan kajian dan proses simplifikasi terkait flowchart proses penyusunan peta RDTR. 

d. Melakukan kajian terhadap satuan kemampuan lahan dalam proses penyusunan RDTR. 

e. Melakukan kajian terhadap peranan Informasi Geospasial terhadap pembangunan. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Dasar Teori Informasi Geospasial dalam Penataan Ruang 

Berdasarkan pada UU no 4 tahun 2011 terkait Informasi Geospasial disebutkan bahwa Informasi 

Geospasial Tematik harus mengacu pada peta dasar. Dalam hal ini, produk peta rencana tata ruang 

yang dihasilkan harus mengacu pada peta dasar yaitu peta Rupa Bumi Indonesia; atau peta garis 

1:5000 hasil digitasi dari CSRT yang sudah terorthorektifikasi dan di validasi oleh Badan Informasi 

Geospasial.  

Berkenaan dengan hal tersebut, terkait ketelitian geometris sudah diatur dalam Peraturan Kepala 

BIG no 15 tahun 2015 terkait Pedoman Teknis Ketelitian Peta Dasar serta ketentuan-ketentuan teknis 

dalam Penyusunan Peta Dasar. 

Selain terkait teknis, dalam penyusunan peta RDTR juga diatur dala PP no 8 tahun 2013, dimana 

pada salahsatu pasalnya disebutkan bahwa penyusunan peta rencana tata ruang wajib dikonsultasikan 

kepada Badan Informasi Geospasial. Untuk selanjutnya mekanisme asistensi dan supervisi secara 

lebih rinci dijelaskan pada Peraturan Kepala BIG no 6 tahun 2014. Oleh karena itu, setiap pemerintah 

daerah ataupun Kementerian/Lembaga yang sedang melakukan penyusunan peta Rencana Tata Ruang 

wajib mengkonsultasikan petanya guna divalidasi serta dipastikan merujuk pada satu sumber data 

yang sama demi tercapainya visi dan misi Kebijakan Satu Peta. 

 

Gambar 1. Alur pemeriksaan peta rencana tata ruang 

Untuk penyusunan RDTR secara umum, acuan yang digunakan adalah Permen PU no 20 tahun 

2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 

Kabupaten/Kota, yang berisi terkait pembagian atau klasifikasi peta rencana pola ruang serta jaringan 

prasarana dan ketentuan lainnya. Selain itu juga dilakukan analisa satuan kemampuan lahan 

berdasarkan pada Permen PU no 20 tahun 2007. 

4.1. Review RDTR dalam Perkotaan Merauke 

Pada proses pembuatan peta Rencana Tata Ruang perlu mengacu pada data-data yang akurat dan 

lengkap. Data tersebut terdiri dari Sumber data, Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Rencana hingga 

Album Peta. Data diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Merauke melalui kegiatan Asistensi dan 

Supervisi di Badan Informasi Geospasial. Review tidak dilakukan terhadap album peta.   
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Review pembuatan peta Rencana Tata Ruang dilakukan dengan metode pengecekan ketersediaan 

dan ketepatan unsur-unsur peta pembentuk rencana tata ruang dengan kaidah pemetaan yang berlaku, 

sebagai berikut: 

1). Folderisasi data penyusun peta Rencana Detail Tata Ruang 

a) Sumber Data 

b) Peta Dasar 

c) Peta Tematik 

d) Peta Rencana  

e) Album Peta 

2). Sumber Data dengan citra satelit resolusi tinggi 

a) Citra satelit resolusi tinggi yang digunakan memiliki resolusi spasial lebih baik dari ≤ 0.65 

meter.  

b) Harus dilengkapi dengan informasi parameter orbit satelit dan parameter sensor (dapat berupa 

parameter fisik orbit dan parameter fisik sensor atau RPC) 

c) Tahun akuisisi citra satelit resolusi tinggi tidak boleh lebih lama dari 2 tahun namun masih 

dapat dipertimbangkan menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan daerah. 

d) Belum dilakukan koreksi geometrik, orthorektifikasi, atau mosaik.  

e) Sudut pengambilan pada saat akuisisi data sebesar ≤ 20o pada saat kondisi nadir (tegak lurus 

terhadap bumi) 

f) Tutupan awan ≤10 % dan tidak menutupi objek-objek penting seperti Fasilitas sosial, fasilitas 

umum, perkantoran pemerintah, kawasan industri, dll. 

g) Telah dilakukan orthorektifikasi dimana hasil ketelitian horizontal <2,5 meter 

3). Peta dasar 

a) Bangunan yang dimensinya 2,5x2,5 m didigitasi sesuai dengan bentuk bangunan dan 

membentuk polygon tertutup 

b) Jalan yang lebarnya 2,5 meter didigitasi polygon dan jalan yang lebarnya <2,5 meter didigitasi 

dalam bentuk polyline. Jalan dilengkapi dengan As jalan dan atributnya berisi nama jalan dan 

fungsi jalan 

c) Perairan yang lebarnya 2,5 meter didigitasi polygon dan perairan yang lebarnya <2,5 meter 

didigitasi dalam bentuk polyline. Jalan dilengkapi dengan As perairan dan atributnya berisi 

nama perairan 

d) Kontur dibuat denganinterval 2,5 meter 

e) Toponimi yang menggambarkan informasi dan kelengkapan fasilitas umum dan fasilitas sosial 

di daerah secara utuh 

4). Peta Tematik 

a) Terdiri dari tema berikut : Lereng, Morfologi, DAS, Penggunaan Lahan, Geeologi, 

Pertambangan, rawan Bencana, Hidrologi, Curah Hujan, Jenis Tanah, Kawasan Kehutanan, 

Kawasan Pertahanan, Kesesuaian Lahan, Kepadatan Penduduk, Pertanian, Kebun, Peternakan 

dan Jaringan 

b) Atributnya dilengkapi dengan sumber dan tahun data 

5). Peta Rencana 

a) Peta Rencana terdiri dari Peta Rencana Pola Ruang serta Peta Jaringan Prasarana 

b) Peta Rencana harus sinkron dengan peta dasar 

c) Peta Rencana harus sinkron dengan ranperda, hal ini bisa dibuktikan dengan melakukan uji 

petik 

6). Album Peta 

Penggambaran album peta untuk RDTR yang sesuai dengan pewarnaan pada Permen PU No 20 tahun 

2011 serta RSNI Spesifikasi Penyajian Peta RDTR. 

Berikut adalah uraian secara rinci terkait proses review yang dilakukan pada saat proses asistensi 

dan supervisi di Badan Informasi Geospasial terhadap RDTR Perkotaan Merauke, Kabupaten 

Merauke, Provinsi Papua. 
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1). Folderisasi Data 

Folderisasi data sudah sesuai dengan arahan dari Badan Informasi Geospasial dimana terdapat lima 

folder utama, dimana tiap folder tersebut berisi satu layer sesuai tema, sehingga tidak terjadi duplikasi 

data dan memudahkan dalam pemanfaatan serta penggunaan file tersebut.  

Berikut merupakan gambaran umum folderisasi data yang dilakukan pemerintah daerah 

Kabupaten Merauke, yang terdiri dari sumber data dengan turunannya, peta dasar dengan turunannya, 

peta tematik dengan turunannya, peta rencana dengan turunannya, serta album peta.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 2. Folderisasi Data Peta RDTR Perkotaan Merauke 

2). Sumber Data 

Sumber Data yang digunakan adalah dua Scene Citra Satelit Tinggi dengan resolusi spasial <0,65 

meter yang merupakan Raw data, perekaman tahun 2013 dan 2014. Citra Satelit Resolusi Tinggi 

Tersebut telah dilakukan orthorektifikasi pada tahun 2015, dilakukan mosaik dan dinyatakan 

memenuhi syarat ketelitian horizontal <2,5 meter.  

 

Gambar 3. Sumber Data Peta RDTR Perkotaan Merauke 
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3). Peta Dasar 

a. Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) 

BWP adalah bagian dari kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya sesuai arahan 

atau yang ditetapkan didalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan. BWP merupakan batas yang 

disepakati di Pemerintah daerah sebagai wilayah yang akan disusun Rencana Detail Tata Ruang nya 

(deliniasi terluar). Peta juga telah dilengkapi dengan Sub BWP yang terdiri dari empat Sub BWP 

dengan luasan total 7000,34 ha yang meliputi 8 kelurahan. 

 

 
Gambar 4. Deliniasi Bagian Wilayah Perkotaan dan Sub Bagian Wilayah Perkotaan Merauke 

 

b. Bangunan 

Digitasi bangunan sudah dilakukan sesuai dengan kenampakan atap bangunan sesuai dengan 

ketentuan yang digunakan untuk pemetaan skala 1:5000. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses 

penyusunan peta penggunaan lahan yang akan menjadi salahsatu dasar penentuan peta rencana pola 

ruang. 

 
Gambar 5. Hasil Digitasi Bangunan 
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c. Jalan 

Digitasi Jalan sudah dilakukan sesuai ketentuan dimana jalan dengan >2.5 m digambarkan sebagai 

poligon dengan melengkapi as jalan yang berisi nama jalan, fungsi, status serta panjang ruas jalan. 

 

Gambar 6. Hasil Digitasi Jalan dan Atribut Jalan 

d. Perairan 

Digitasi Perairan sudah dilakukan sesuai ketentuan dimana perairan dengan lebar >2.5 m digambarkan 

sebagai poligon serta telah dilengkapi dengan atribut Nama Perairan dan Jenis Perairan. 

 

Gambar 7. Hasil Digitasi Jalan dan Perairan 

e. Kontur 

Kontur yang digunakan berasal dari data DEM Terrasar, DEM inidirekomendasikan untuk digunakan 

karena resolusi dan sistem referensinyasesuai dengan spesifikasi dari Badan Informasi Geospasial. 
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Gambar 8. Kontur Kabupaten Merauke 

f. Toponimi 

Pada kelengkapan peta RDTR Perkotaan Merauke, poin yang berisi toponimi belum ada, namun 

toponimi tersebut sudah dimasukan langsung kedalam atribut masing-masing layer. Misalkan seperti 

dalam atribut bangunan, jalan dan perairan. 

4). Peta Tematik 

Peta tematik adalah peta yang menyajikan unsur-unsur tertentu dari permukaan bumi sesuai dengan 

topik atau tema dari peta bersangkutan. Umumnya peta ini digunakan sebagai data analisis dari 

beberapa unsur permukaan bumi didalam pengambilan suatu keputusan untuk pembangunan. Data 

tematik yang dikumpulkan dapat berupa data statistik, deskripsi, dan peta serta informasi yang 

dikumpulkan berupa data tahunan (time series). Data tersebut diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai karakteristik fisik lahan maupun sosial, sehingga memperkaya informasi guna 

analisis pemanfaatan ruang.  

Kelengkapan data tematik mengacu pada Permen PU No. 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman 

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi serta disesuaikan dengan karakteristik bagian wilayah 

perkotaan (BWP). Data tematik idealnya tersedia dalam skala 1 : 5.000 atau skala besar, akan tetapi 

seringkali tidak tersedia data tematik pada skala 1:5.000, dalam kondisi tersebut maka data yang 

digunakan adalah data yang terbaik (best available data).  

Adapun aspek pemeriksaan peta tematik meliputi hal-hal berikut : 

a. Kelengkapan Peta Tematik 

Memastikan data tematik yang dilampirkan sudah cukup lengkap, sesuai dengan kondisi wilayah, 

ketersediaan data dan aspek perencanaan. 

c. Struktur Database dan File 

Memastikan data tematik memiliki penamaan file yang jelas, tidak ada duplikasi data maupun 

informasi atribut yang tidak relevan 

d. Sumber Peta dan Tahun Pembuatan 

Memastikan data tematik yang didapatkan adalah data yang valid, sebisa mungkin bersumber dari 

walidata, dengan diserati dengan sumber data peta dan tahun data. 

e. Kesesuaian dengan BWP yang Disepakati 

Memastikan dalam penggambaran data tematik sudah sesuai dengan luasan atau bentuk area BWP 

f. Kesesuaian dengan Peta Dasar dan Kedalaman Informasi 
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Memastikan penggambaran data tematik sudah sesuai dengan data dasarnya, serta memiliki 

kedalaman informasi yang sama dengan sumber datanya. 

Penyusunan peta tematik Di Kabupaten Merauke sudah cukup lengkap yaitu terdiri dari peta 

lereng, morfologi, DAS, penggunaan lahan, geologi, rawan bencana, hidrologi, curah hujan, jenis 

tanah, kawasan pertahanan, kesesuaian lahan, kepadatan penduduk, pertanian, perikanan, serta 

jaringan prasarana eksisting. Pada masing-masing data peta tematik sudah dilengkapi dengan atribut 

jenis tematiknya serta sumber dan tahun data. Berikut ini adalah contoh untuk Peta Geologi, Peta 

Kepadatan Penduduk,  

 
 

 
 

Gambar 9. Peta Tematik Kepadatan Penduduk dan Peta Tematik Geologi 

 

 

 

Gambar 10. Peta Tematik Jaringan Kelistrikan 

5. Peta Rencana 

Peta Rencana secara sederhana dapat didefinisikan sebagai  ketentuan yang dibuat pemerintah untuk 

pengembangan wilayah selama 20 tahun mendatang. Adapun ketetapan yang dimaksud adalah 

rencana kawasan permukiman, pertanian, ruang terbuka hijau, industri dan lainnya. Rencana tersebut 

dilampirkan dalam peraturan daerah yang memiliki lampiran informasi geospasial berupa peta.  

Peta rencana dalam penyusunan RDTR dibagi menjadi dua yaitu peta rencana pola ruang serta 

peta jaringan prasarana. Dalam penyusunannya, mengacu pada Permen PU No 20 tahun 2011 tentang 

Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi.  
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Adapun hal-hal yang diperiksa secara perpetaan dalam penyusunan peta rencana adalah 

sebagai berikut. 

a. Peta Rencana Pola Ruang 

⚫ Pengecekan Struktur Database : Dalam pengecekan struktur database peta rencana pola ruang 

diharuskan hanya terdapat satu feature class dan hanya terdapat satu versi peta rencana 

zonasi. Terdapat sepuluh kolom utama didalamnya yang terdiri dari nama kecamatan dan 

desa (terkait wilayah administrasi), nama BWP, Sub-BWP dan Blok (terkait wilayah 

perencanaan), Kawasan, Zona, Sub-Zona serta Kode Sub-Zona (terkait fungsi ketetapan 

perencanaan), juga ditambahkan dengan kolom luas. 

⚫ Kesesuaian dengan Peta Dasar : Penyusunan deliniasi terluar (BWP) dalam peta rencana pola 

ruang harus sesuai dengan yang dilakukan pada peta dasar. Batas SBWP, Blok harus 

menyesuaikan dengan batas alam/fisik. Deliniasi kenampakan fisik alam dan buatan seperti 

sungai dan jalan poligon harus sesuai antara peta dasar serta peta rencana. 

⚫ Standarisasi Klasifikasi Rencana Zonasi : Klasifikasi dan nomenklatur pada peta rencana 

pola ruang harus mengacu pada Permen PU No. 20 tahun 2011. Adapun penambahan 

nomenklatur yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menambahkan 

kepentingan yang belum terakomodir di dalam permen PU No. 20 tahun 2011, boleh 

dilakukan dengan persetujuan dari BKPRD atau Kementerian ATR/BPN.  

Tabel 1. Klasifikasi Peta Rencana Pola Ruang berdasarkan Permen PU No. 20 tahun 2011 

 

⚫ Konfirmasi kepentingan stakeholder : Dalam proses konfirmasi yang dilakukan adalah 

pengecekan terhadap peta kawasan hutan bagi daerah yang memiliki peta kawasan hutan 

didalam BWP RDTR-nya. Konfirmasi lainnya adalah melakukan akomodir pada 

Kawasan (I) Zona (II) Sub-Zona (III) Kode Sub-Zona

Hutan Lindung Hutan Lindung HL

Perlindungan Bawahan Perlindungan Bawahan PB

Perlindungan Setempat Perlindungan Setempat PS

Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau RTH

Suaka Alam dan Cagar Budaya Suaka Alam dan Cagar Budaya SC

Rawan Bencana Alam Rawan Bencana Alam RB

Lindung Lainnya Lindung Lainnya LL

Rumah Kepadatan Sangat Tinggi R-1

Rumah Kepadatan Tinggi R-2

Rumah Kepadatan Sedang R-3

Rumah Kepadatan Rendah R-4

Rumah Kepadatan Sangat Rendah R-5

Perdagangan dan Jasa Tunggal K-1

Perdagangan dan Jasa Kopel K-2

Perdagangan dan Jasa Deret K-3

Perkantoran Pemerintah KT-1

Perkantoran Swasta KT-2

Industri Kimia Dasar I-1

Industri Mesin dan Logam Dasar I-2

Industri Kecil I-3

Aneka Industri I-4

Pelayanan Pendidikan SPU-1

Pelayanan Transportasi SPU-2

Pelayanan Kesehatan SPU-3

Pelayanan Olahraga SPU-4

Pelayanan Sosial Budaya SPU-5

Pelayanan Peribadatan SPU-6

Zona Ruang Terbukan Non-Hijau Ruang Terbukan Non-Hijau RTNH

Peruntukan Pertanian PL-1

Peruntukan Pariwisata PL-2

Peruntukan Pertahanan dan Keamanan KH-1

Peruntukan Tempat Pembuangan Akhir KH-2

Peruntukan Instalasi Pembuangan Air Limbah KH-3

Campuran Perumahan dan Perdagangan Jasa C-1

Campuran Perumahan dan Perkantoran C-2

Campuran Perkantoran dan Perdagangan Jasa C-3

Kawasan Lindung

Kawasan Budidaya

Zona Perumahan

Zona Perdagangan dan Jasa

Zona Perkantoran

Zona Industri

Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Peruntukan Lainnya

Zona Peruntukan Khusus

Zona Peruntukan Campuran
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kepentingan-kepentingan masing-masing stakeholder dalam penggambarah alokasi perencaan 

pola ruang. Dan yang tidak kalah penting adalah pengecekan pada data-data eksisting yang 

masuk kedalam kawasan lindung misalnya RTH. 

⚫ Pengecekan Topologi : Pengecekan topologi dilakukan pada peta rencana pola ruang dengan 

rules mus not overlap (untuk menghindari double perhitungan luasam), must not have gaps 

(untuk menghindari kekurangan perhitungan luasan), serta kenampakan fisik yang berada 

pada batas terluar BWP harus menyesuaikan dengan deliniasi. 

⚫ Kesesuaian dengan Rancangan Peraturan Daerah : Proses uji petik diakukan untuk 

memastikan bahwa pada luasan di data spatial dengan ranperda sesuai, berikut dengan lokasi 

penempatannya. 

b. Peta Jaringan Prasarana 

⚫ Pengecekan Struktur Database : Pada jaringan prasarana dilakukan pengecekan pada 

penataan file yang harus berurutan sesuai dengan Permen PU serta tidak terdapat duplikasi 

data yang akan menyulitkan proses pemeriksaan dan ambiguitas dalam penggunaan nantinya.  

⚫ Kelengkapan Unsur Rencana Jaringan : berdasarkan pada Permen PU NO. 20 tahun 2011 

bahwa peta jaringan prasaran terdiri dari data berikut seperti pada tabel dibawah 

 

Gambar 11. Klasifikasi Peta Jaringan Prasarana berdasarkan Permen PU No. 20 tahun 2011 

⚫ Kesesuaian dengan Peta Dasar : Penyusunan peta jaringan prasarana mengacu pada BWP 

terluar, pada rencana jaringan pergerakan deliniasi jalan pada eksisting, pengembangan atau 

peningkatan harus sesuai pada jalan yang terdapat pada jaringan jalan eksisting.  

⚫ Kelengkapan informasi : Pada peta rencana jaringan prasarana, menambahkan keternagan 

eksisting dan rencana pada atribut merupakan salahsatu yang memudahkan dalam 

pemanfaatan data spatial untuk perencanaan. 

⚫ Konfirmasi kepentingan stakeholder : Konfirmasi yang dilakukan pada saat konsultasi publik 

kepada sektor-sektor untuk jaringan-jaringan yang diperlukan pada penyusunan RDTR untuk 

meningkatkan kualitas infrastruktur serta pembangunan yang selaras dengan perencanaan.  

⚫ Kesesuaian dengan Rancangan Peraturan Daerah : Proses uji petik diakukan untuk 

memastikan bahwa jumlah, lokasi dan trase jaringan di data spatial dengan ranperda sesuai, 

berikut dengan lokasi penempatannya 
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Peta Rencana Peta Rencana dioverlay dengan Jalan 

Gambar 12. Sinkronisasi Jalan pada folder dasar dengan Jalan di Peta Rencana Pola Ruang 

Peta rencana telah dilakukan uji petik dan dinyatakan sesuai dengan batang tubuh Ranperda 

RDTR Perkotaan Merauke. Sinkronisasi terutama terkait posisi, luasan dan zonasi pada ranperda 

terdapat pada peta. Jika terdapat kawasan kehutanan maka juga dilakukan sinkronisasi, berikut ini 

adalah contoh sinkronisasi yang dilakukan. 

 

 

 

Gambar 13. Sinkronisasi Luasan di Peta dengan Luas yang tertuang di Ranperda 

 

 

 
 

Gambar 14. Pengecekan zona pada Ranperda terdapat di Peta Rencana Pola Ruang 
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Gambar 15. Pengecekan PLTU pada Ranperda terdapat di Peta Rencana Jaringan Kelistrikan 

3.3 Analisis Kesesuaian Lahan dan Satuan Kemampuan Lahan dalam Penyusunan RDTR 

Berdasarkan permen PU no 20 tahun 2007 bahwasanya dalam penyusunan rencana tata ruang terdiri 

dari tiga aspek utama yaitu aspek fisik dan lingkungan, aspek ekonomi serta sosial budaya. Lahan 

pengembangan wilayah merupakan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dalam menampung 

kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut.  

Analisis fisik dan lingkungan wilayah atau kawasan ini adalah untuk mengenali karakteristik 

sumber daya alam tersebut, dengan menelaah kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan 

lahan dalam pengembangan wilayah dan/ atau kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap 

memperhatikan keseimbangan ekosistem.Hasil studi analisis fisik dan lingkungan ini akan menjadi 

masukan dalam penyusunan rencana tata ruang maupun rencana pengembangan wilayah dan/ atau 

kawasan (rencana tindak, rencana investasi, dan lain-lain), karena akan memberikan gambaran 

kerangka fisik pengembangan wilayah dan/atau kawasan. 

Kebijakan pengembangan fisik yang ada di wilayah dan/atau kawasan perlu diketahui, terutama 

kebijakan penggunaan lahan. Hal ini diperlukan dalam penentuan rekomendasi kesesuaian lahan, 

karena kebijakan penggunaan lahan yang telah digariskan baik oleh Pemerintah maupun pemerintah 

daerah tentunya dalam rekomendasi dicoba dipenuhi dengan memberikan persyaratan-persyaratan 

khusus sesuai dengan kendala dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian data mengenai 

kebijakan pengembangan fisik baik oleh Pemerintah maupun pemerintah daerah dalam analisis 

kelayakan fisik pengembangan kawasan ini harus disertakan, agar tidak menimbulkan pertentangan 

antara rekomendasi kesesuaian lahan dengan kebijakan yang ada dan sudah berjalan. 

Satuan Kemampuan Lahan adalah melakukan pemilahan bentuk bentang alam/morfologi pada 

wilayah dan/atau kawasan perencanaan yang mampu untuk dikembangkan sesuai dengan fungsinya. 

Adapun sasaran penyusunan peta satuan kemampuan lahan adalah untuk memperoleh gambaran 

tingkat kemampuan lahan untuk dikembangkan sebagai perkotaan dilihat dari segi morfologinya serta 

mengetahui potensi dan kendala morfologi masing-masing tingkatan kemampuan lahan terhadap 

morfologi. Secara ideal, peta tematik penyusun peta satuan kemampuan lahan adalah setara dengan 

skala output-nya. Namun, hingga saat ini, peta tematik dengan skala 1:5000, sangat terbatas sekali 

bahkan bisa dikatakan belum ada. Oleh karena itu, satuan kemampuan lahan paling ideal adalah 

dilakukan pada proses analisa RTRW. Satuan kemampuan lahan yang dilakukan pada penyusunan 

RDTR akan cenderung stagnan dan sama dengan pembagian SKL yang sudah dilakukan pada proses 

penyusunan RTRW. 
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3.4 Peranan Informasi Geospasial dalam Pembangunan 

Rencana pola ruang dalam RDTR merupakan rencana distribusi subzona peruntukan yang antara lain 

meliputi hutan lindung, zona yang memberikan perlindungan terhadap zona dibawahnya, zona 

perlindungan setempat, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, dan RTNH, kedalam 

blok-blok. Rencana pola ruang dimuat dalam peta yang juga berfungsi sebagai zoning map bagi 

peraturan zonasi. 

Rencana pola ruang berfungsi sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, ekonomi, 

serta kegiatan pelestarian lingkungan. Selain itu juga sebagai dasar penerbitan izin pemanfaatan 

ruang, dasar penyusunan RTBL, dan dasar penyusunan rencana jaringan prasarana. Perda terkait 

RDTR memiliki peranan yang menetukan dalam pembangunan suatu daerah. Informasi Geospasial 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan turut serta menentukan kualitas dari perda itu sendiri. Data 

RDTR dengan akurasi yang tinggi, kelengkapan data yang baik akan menjadi produk yang aplikatif 

dan tepat guna dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat, perizinan, pemanfaatan serta 

pengendaliannya.  

Perkotaan Merauke sebagai salahsatu kabupaten di wilayah timur Indonesia yang telah berhasil 

mendapatkan rekomendasi terkait peta sebagai lampiran perda RDTR nantinya. Peranan pemerintah 

daerah juga cukup besar dalam menentukan keberhasilan penyusunan produk tata ruang. Selain 

pengingkatan kapasitas SDM juga peran pemerintah daerah yang proaktif akan mempercepat 

penyelesaian produk RDTR ini. 

4. Kesimpulan 

Citra Satelit Resolusi Tinggi yang sudah terorthorektifikasi menjadi bahan dasar utama dalam 

penyusunan RDTR. Peta Dasar skala 1:5000 yang belum tersedia untuk seluruh Indonesia bisa 

terpecahkan solusinya dengan menggunakan CSRT yang sudah terorthorektifikasi. Badan Informasi 

Geospasial sebagai instansi yang berkewajiban melakukan asistensi dan validasi untuk peta rencana 

tata ruang, sudah melakukan penyelesaian pengolahan CSRT, penyusunan Peraturan Perundangan, 

NSPK serta RSNI terkait penyusunan peta rencana tata ruang khususnya RDTR. Proses validasi 

dilakukan secara detail dan aplikatif oleh Badan Informasi Geospasial. 

 Wilayah timur yang selama ini mengalami banyak kendala dalam penyusunan RDTR, bisa 

menyelesaikan dengan baik. Koordinasi dan peningkatan kulaitas SDM diperlukan untuk mencapai 

kemajuan seperti ini. Peranan IG sangat menentukan dimana Perda RDTR sebagai salah satu 

navigator pembangunan akan menentukan kemajuan daerah tersebut baik dari segi sosial, lingkungan 

serta ekonomi. Oleh karena itu, dalam penyusunannya,  selain memperhatikan faktor sosial budaya 

dan ekonomi,  diharuskan memperhatikan aspek lingkungan yaitu analisa kesesuaian lahan serta 

kemampuan lahan. 
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Abstrak.Kota merupakan sebuah permukiman yang telah mengalami intensifikasi penggunaan 

tanah wilayahnya, perkembangan permukiman ini akan membentuk sebuah pola dari pada 

permukiman tersebut dan berdampak kepada kota yang dibentuk, struktur kawasan perkotaan 

merupakan sebuah cara pembentukan susunan dari bagian bagian yang ada pada kota. 

Tanjungpandan adalah sebuah wilayah administrasi tingkat kelurahan, yang memiliki ciri ciri 

perkotaan didalamnya, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung, menyatakan bahwa 

Kota Tanjungpandan akan difokuskan menjadi pusat dari kegiatan yang ada di Kabupaten 

Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat variasi dari aktivitas masyarakat Kota 

Tanjungpandan dan divisualisasikan kedalam struktur kota, dengan menggunakan metode 

klasifikasi dan kategorisasi wilayah yang dibentuk dengan teknik delineasi wilayah. Rencana 

perubahan administrasi tanjungpandan menjadi sebuah kota juga menjadi alasan penelitian ini 

dilakukan, perubahan yang terjadi merupakan implikasi dari pada aktifitas masyarakat yang ada 

pada kota, karena kedinamisannya ini, maka perlu dilakukan sebuah analisis guna 

memvisualisasikan wujud dari pada susunan kegiatan kegiatan yang ada pada masyarakat, agar 

dapat membantu perencanaan pembangunan dari Kota Tanjungpandan. Hasil menunjukan bahwa 

secara fungsional Kelurahan Tanjungpandan sudah memiliki struktur ruang perkotaan 

kontemporer, dengan mayoritas penduduknya melakukan aktivitas pertokoan, kemudian hasil dari 

delineasi struktur kota dapat dijadikan sebagai gambaran detail wilayah kota guna melakukan 

analisis wilayah secara lebih lanjut di masa mendatang. 

 Kata kunci: Aktivitas masyarakat; Permukiman; Struktur kota; Tanjungpandan. 

Abstract.The city is a settlement who has experienced by intensification land use area, this 

settlement areas development will form a pattern of the settlement and give the impact to the city 

that formed. Urban areas structure is a way for the formation arrangement of city parts. 

Tanjungpandan is a name of the subdistrict region in Belitung District, but having the 

characteristics of urban features in it , spatial plans of Belitung District said that Tanjungpandan 

will be focused become the epicenter of activities in Belitung District , this study aims to see the 

variation of social activity in Tanjungpandan City and visualized it into the city structure by using 

regional classification and categorization methods which used a regional delineation technique. 

The change of administration plan for Tanjungpandan to being a city also became the reason for 

the study is done, the changes that occurred are the implications from a society activity who live 

in the settlement areas, because of this dynamic process it is important to do an analysis for 

visualizing the form of the social activity, in order to improve the development planning of 

Tanjungpandan City. Result show that functionally Tanjungpandan Subdistrict already has a 

contemporary city structure, with the major activity in the city is marketing, then furthermore the 

result of delineation (City Structure) can be used as a detailed illustration of city areas to conduct 

further regional analysis in the future. 

Keywords: Society Activity; Settlement; City Structure; Tanjungpandan. 
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1.   Pendahuluan 

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 serta 

memelihara kelangsungan hidupnya, sedangkan Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan 

geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif dan atau aspek fungsional (Undang-undang NO. 24/1992 Pasal 1 ayat 1 dan 5), 

dari pengertian tersebut, wilayah dapat ditentukan berdasarkan fungsionalnya, wilayah perkotaan 

merupakan sebuah wilayah yang memiliki fungsional sebagai sebuah kota, sedangkan kota sendiri 

merupakan wilayah yang secara administrasi dinyatakan sebagai sebuah kota, kemudian Chandrahera 

(2009) mengutip pernyataan dari Amos Rapoport yang telah  memberikan sebuah penjelasan baru 

tentang kota, dimana menurutnya sebuah pemukiman dapat dirumuskan sebagai sebuah kota bukan 

dari segi ciri-ciri morfologis tertentu, atau bahkan kumpulan ciri-cirinya, melainkan dari segi suatu 

fungsi khusus; yaitu menyusun sebuah wilayah dan menciptakan ruang-ruang efektif melalui 

pengorganisasian sebuah daerah pedalaman yang lebih besar berdasarkan hierarki-hierarki tertentu. 

Menurut Burgess yang dikutip oleh Nursyamsiyah (2015) kota kota akan mengalami perkembangan  

yang berawal dari pusat yang kemudian akan berkembang ke daerah sekitarnya (teori konsentris)  

dimana pada awalnya manusia akan membentuk sebuah pemukiman saja, yang lama kelamaan 

mereka akan membentuk sebuah rangkaian/struktur. Inilah yang disebut dengan struktur kota, pada 

dasarnya struktur kota terbentuk karena struktur dan pola kehidupan masyarakatnya, selain itu yang 

dapat membentuk sebuah struktur perkotaan adalah kegiatan basis ekonomi pada suatu wilayah. 

Belitung sendiri merupakan sebuah kabupaten yang dahulunya merupakan penghasil timah yang 

cukup terkenal, namun saat ini kegiatan pertambangan sudah dihentikan karena alasan lingkungan, 

sehingga pemerintah kabupaten memutar “arah” orientasi penggerak ekonomi yang ada, pemerintah 

saat ini memfokuskan perkembangan ke arah: Pariwisata, Kelautan, dan Perikanan (Potret Belitung, 

2013). Kota Tanjungpandan merupakan sebuah kelurahan dari Kecamatan Tanjungpandan, berlokasi 

di sebelah barat dari bandara H.A.S Hanandjoeddin, secara administrasi wilayah ini masuk kedalam 

administrasi kelurahan, namun secara fungsional, wilayah ini biasa disebut kota tanjungpandan oleh 

masyarakat sekitar. Sedangkan menurut SNI 03-6967-2003 tentang “Persyaratan umum sistem 

jaringan dan geometrik jalan perumahan” kawasan sekunder kota merupakan kawasan kota yang 

mempunyai fungsi pelayanan terhadap warga kota itu sendiri yang lebih berorientasi ke dalam dan 

jangkauan lokal, kota tanjungpandan sendiri memiliki fungsi pelayanan yang bersifat lokal, dan segala 

Aktifitas terfokus pada lokasi lokasi tertentu, yang mencerminkan keunikan dari lokasi tersebut. Kota 

tanjungpandan terhubung oleh akses utama yang mengarah ke satu-satunya bandara yang ada di pulau 

ini, jalan kelas arteri utama menghubungi kota dengan bandara, hal ini tentunya membuat 

perekonomian masyarakat sekitar semakin meningkat.  

Kota Tanjungpandan merupakan sebuah kota fungsional, pemerintahan berada pada 

tanjungpandan kota, dan beberapa pusat perbelanjaan juga nampak pada daerah ini, kota 

tanjungpandan sendiri sebenarnya sudah direncanakan untuk menjadi kota secara administrasi, hal ini 

akan sejalan nantinya dengan RTRW kabupaten belitung (PERDA Kab. Belitung No. 3 Tahun 2014), 

yang juga sedang mengusahakan pengembangan wilayah kota tanjungpandan, agar naik secara 

administrasi dari kelurahan menjadi kota. Kota dalam penelitian ini merupakan kawasan perkotaan, 

yang berarti kota bukan pada batas administrasi, melainkan kota sebagai fungsi, sedangkan kawasan 

perkotaan tanjungpandan adalah sebuah kawasan yang berada di kecamatan tanjungpandan, yang 

memiliki fungsional sebagai sebuah kota. 

Menurut Ardityo (2009), teori tentang struktur kota terbagi menjadi dua, yaitu teori struktur kota 

klasik dan struktur kota kontemporer, teori struktur kota klasik terdiri dari beberapa teori, diantaranya 

adalah teori konsentris (Gambar 1), teori sektoral (Gambar 2), dan teori inti berganda (Gambar 3). 
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Sedangkan Teori struktur kota kontemporer sendiri terbagi menjadi tiga teori utama, yaitu teori Urban 

Sprawl, teori Edge City, dan teori Compact City.  

 
 

Gambar 1. Model teori konsentris 

(Sumber: Modifikasi dari Park dan Burgess 

(1920) dalam Ardityo , 2009) 

Gambar 2. Model teori sektoral 

(Sumber: Modifikasi dari Hoyt (1939) dalam 

Ardityo , 2009) 

 

Gambar 3. Model teori inti berganda 

(Sumber: Modifikasi dari Harris dan Ullman (1945) dalam Ardityo , 2009) 

 

Pada dasarnya ketiga model struktur kota klasik tersebut memiliki kesamaan yaitu perkembangan 

selalu berasal dari pusat kota, yang kemudian akan melebar sehingga membentuk unsur unsur pada 

kota, yang pada perkembangannya sangat tergantung kepada unsur infrastruktur kota, kemudian teori 

struktur kota kontemporer saat ini sudah mulai banyak digunakan, karena melihat kedinamisan 

wilayah secara lebih baik dari pada teori klasik. Bagheri dan Tousi (2018) menyatakan bahwa model 

urban sprawl adalah sebuah perluasan (ekspansi) yang mengarah kepada daerah yang memiliki 

kepadatan rendah secara tidak terencana dan berlangsung terus menerus pada sebuah kota, hal ini 

menjadikan penelitian pada kota menjadi masalah global yang dihadapi untuk perencanaan 

pembangunan spasial (Cobbinah dan Aboagye, 2017), pada dasarnya objek pada urban sprawl adalah 

populasi dan konsumsi lahan, kemudian teori edge city secara konseptual merupakan tahapan 

selanjutnya dari fenomena urban sprawl, menurut Bontje dan Burdack (2015) edge city merupakan 

model yang dihasilkan akibat dari adanya proses urbanisasi  kedaerah suburban dan merupakan 

dampak dari proses pembangunan (Zhao et al., 2017) dan pertumbuhan ekonomi (Cheng et al., 2017), 

yang akan menghasilkan separasi spasial dari fungsi wilayah perkotaan. Teori model compact city 

merupakan struktur kota tingkat atas yang mana pada penerapannya kota cenderung memiliki peranan 

penting dalam pencapaian tujuan perkotaan yang berbasis kota hijau dan pembangunan ekonomi 

secara berkelanjutan (Lee dan Lim, 2018. Lee et al., 2017), menurut Tappert et al., 2018 karena 

adanya intensifikasi lahan untuk perencaan perkotaan, compact city digambarkan sebagai sebuah kota 

yang padat, memiliki pengguunaan tanah yang bervariasi, dan melakukan perawatan 
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lingkungan/urban green space (UGS) serta pembangunan infrastruktur ramah lingkungan secara 

berkelanjutan (Tian et al., 2014). 

 

2.   Metode Penelitian 

Pengolahan data dilakukan dengan melakukan klasifikasi dan kategorisasi wilayah perkotaan yang 

ada, pada penelitian ini kategorisasi wilayah terbagi menjadi beberapa wilayah, yang pada masing 

masing wilayah dilakukan klasifikasi untuk menentukan fungsional dari wilayah, data yang sudah 

didapatkan diawal, diolah menggunakan software ArcMap 10.1, untuk mendigitasi pembagian dari 

wilayah yang ada. Digitasi yang dilakukan adalah digitasi garis, metode pengerjaan ini dinamakan 

delineasi, menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang ketelitian 

peta rencana tata ruang, “delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang 

berbentuk area”. Delineasi merupakan salah satu cara untuk melihat lingkup dari pembangunan pada 

kota (Liu et al., 2017) proses ini akan melihat fungsional wilayah berdasarkan pada data dengan level 

yang sangat detail (Chen et al., 2017), delineasi merupakan cara yang sangat ampuh dalam 

menentukan spesialisasi dari lingkup kewilayahan dan merupakan metode yang tidak dapat digantikan 

dalam penentuan fungsional wilayah, namun perlunya validasi lapangan merupakan kendala dalam 

penggunaan metode ini (Uchiyama dan Mori, 2017). Delineasi pada penelitian ini akan 

menggambarkan garis batas dari tiap tiap wilayah hasil kategorisasi dan klasifikasi. 

 

3.   Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari penelitian ini terbagi menjadi dua kategori, yang pertama merupakan hasil yang diperoleh 

dari lapangan berupa Aktifitas masyarakat yang ada di kota tanjungpandan, dan kedua merupakan 

pembagian zona perkotaan di kota tanjungpandan, kedua hasil ini di bahas secara deskriptif menjadi 

tiga bagian yaitu fungsional kota, aktivitas masyarakat kota, dan struktur kota dengan menggunakan 

peta dan foto untuk membandingkan perbedaan dan persmaan dari tiap Aktifitas masyarakat lokal, 

yang akan membentuk sebuah zona dengan Aktifitas yang homogen didalamnya, yang kemudian data 

ini di gabungkan dan dideskripsikan. 

3.1 Kota Tanjungpandan sebagai Fungsional dari Kecamatan 

Kota Tanjungpandan merupakan bagian dari Kecamatan Tanjungpandan, Kota Tanjungpandan, secara 

administratif merupakan daerah administrasi tingkat kelurahan, pada gambar 4. menggambarkan pola 

rencana ruang kabupaten belitung, memberikan sebuah informasi bahwa kecamatan tanjungpandan 

merupakan daerah yang direncanakan sebagai pusat kota atau CBD (Central Business District). Kota 

tanjungpandan sendiri, merupakan sebuah kelurahan yang berada pada kecamatan tanjungpandan, 

kelurahan ini memiliki luas 81,97 hektar (Ha), kota tanjungpandan terletak pada bagian barat dari 

kecamatan tanjungpandan, dan merupakan pusat dari kecamatan tanjungpandan, hal ini terlihat juga 

dari peta rencana tata ruang wilayah kabupaten belitung, dalam gambar 5. digambarkan rencana tata 

ruang dari kelurahan kota ini, kota tanjungpandan ini merupakan sebuah pusat dari kecamatan, karena 

rencana tata ruang pada kota ini yang mendominasi adalah penggunaan untuk permukiman perkotaan 

atau penggunaan tanah untuk Central Business District. Keberadaan dari CBD ini juga menjadi faktor 

pendukung keberlangsungan pembangunan yang ada pada kota ini. 
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Gambar 4. Peta rencana pola ruang Kabupaten Belitung 

(Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung, 2014) 
 

 

Gambar 5. Peta rencana tata ruang wilayah Kelurahan Kota Tanjungpandan 

(Sumber: Pengolahan Data, 2017) 

 

Kecamatan 

Tanjungpandan 
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3.2 Aktivitas Masyarakat Kota Tanjungpandan 

Aktifitas Masyarakat pada Kota Tanjungpandan dituliskan pada tabel 1. variasi dari Aktifitas 

masyarakat ini dapat terlihat juga dengan kaitannya terhadap pengunaan tanah yang ada, Aktifitas 

masyarakat ini didominasi oleh pertokoan dan jasa, hal ini dikarenakan komposisi dari penggunaan 

tanah di kota tanjungpandan ini sendiri, yang didominasi oleh permukiman, dengan luasan tiap 

penggunaan tanah (tabel 2.), yang secara visual digambarkan pada gambar 6. yang menunjukan 

dominansi dari penggunaan tanah permukiman. 

Tabel 1. Aktifitas Masyarakat Kota 

Tanjungpandan 

Tabel 2. Luasan Penggunaan Tanah Kota 

Tanjungpandan 

No Aktifitas Masyarakat 

1. Permukiman 

2. Industri 

3. Perdagangan 

(Sumber : Survey Lapang, 2017) 

No Penggunaan Tanah Luasan (Ha) 

1. 
Permukiman/Tempat 

Kegiatan 
72,28 

2. Perkebunan/Kebun 2,27 

3. Air Tawar Sungai 4,13 

4. Air Rawa 3,26 

(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 

Gambar 6. Peta penggunaan tanah Kelurahan Kota Tanjungpandan 

(Sumber: Pengolahan Data, 2017) 

Aktifitas dominan yang ada pada kota tanjungpandan adalah aktifitas permukiman dan perdagangan, 

hal ini didukung juga pada gambar 6. yang menunjukan proporsi yang sangat mendominasi dari 

permukiman/ tempat kegiatan, hal ini juga divisualisasikan dalam gambar 11. yang menggambarkan 
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Point Of Interest dari Kota Tanjungpandan ini sendiri, yang menunjukan lokasi lokasi tempat 

berkumpulnya masyarakat. 

 

Gambar 11. Peta point of interest Kelurahan Kota Tanjungpandan 

(Sumber: Pengolahan Data, 2017) 

Aktifitas pemukiman masyarakat kota tanjungpandan terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu 

pemukiman kelas atas, pemukiman kelas menengah, dan pemukiman kelas bawah, pengkategorian ini 

dilakukan berdasarkan hasil observasi lapang (gambar 7. 8. 9. 10.). Aktifitas masyarakat pada tiap 

permukiman tidak selalu sama, masyarakat pada pemukiman kelas menengah kebawah justru lebih 

  

Gambar 7. Pemukiman Kelas Bawah 1 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

Gambar 8. Pemukiman Kelas Bawah 2 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

  
Gambar 9. Pemukiman Kelas Atas 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

Gambar 10. Pemukiman Kelas Menengah 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 
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banyak yang keluar rumah untuk berjalan disekitar rumahnya, dibandingkan dengan permukiman 

kelas atas dan kelas bawah, adanya sekolah yang berada di kota juga menjadi salah satu faktor 

penggerak aktifitas masyarakat yang ada di kota tanjungpandan. Aktifitas yang ada berikutnya adalah 

industri, industri yang ada pada kota tanjungpandan merupakan industri ikan, dimana ada kawasan 

yang berada pada selatan dari kota yang terfokuskan untuk menjadi kawasan industri (gambar 13. 

14.), kemudian ada juga industi peti kemas, dimana kegiatan ini berlokasi di samping dari pada pasar 

(gambar 12.). 

 

Gambar 12. Peti Kemas 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

  

Gambar 13. Industri Ikan 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

Gambar 14. Nama Jalan kawasan Industri 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

 

Yang terakhir adalah adanya aktifitas perdagangan di kota tanjungpandan, aktifitas perdagangan ini 

mendominasi di bagian utara dari kota tanjungpandan, namun ada sedikit perbedaan pada bagian barat 

dari kota, karena keberadaan pasar yang berlokasi di bagian selatan dari kota, yang berdekatan dengan 

wilayah industri, aktifitas perdagangan ini bervariasi, namun yang tetap mendominasi adalah 

pertokoan milik pribadi, namun ada juga perdagangan milik perusahaan asing (gambar 15.), aktifitas 

ini berlangsung kurang lebih dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore hari, dan kebanyakan toko miliki 

pribadi hanya buka 6 hari dalam seminggu, sehingga aktifitas masyarakat perkotaan di tanjungpandan, 

sedikit berbeda dengan masyarakat perkotaan pada umumnya. 
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Gambar 15. Perusahaan Asing 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

Gambar 16. Pasar 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

  

Gambar 17. Kawasan Pertokoan 1 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

Gambar 18. Perdagangan Masyarakat 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 

 

Gambar 19. kawasan Pertokoan 2 

(Sumber: Survey Lapangan, 2017) 
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Gambar 20. PetaStruktur Kawasan Perkotaan Tanjungpandan 

(Sumber: Pengolahan Data, 2017)
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3.3 Struktur Kota Tanjungpandan 

Keberadaan dari aktifitas masyarakat yang ada membuat sebuah pola yang terbentuk dari kegiatan 

kegiatan yang ada, pada gambar 20. menunjukan struktur kota yang terbentuk di tanjungpandan ini, 

terlihat dominasi dari pertokoan yang ada pada daerah ini, karena memang perekonomian kota ini 

bertumpu kepada kegerakan dari ekonomi mikro seperti pertokoan ini, kemudian core berada pada 

bagian utara dari kota, core disini merupakan CBD dari kota, namun CBD ini memiliki perbedaan 

dengan beberapa CBD pada umumnya, CBD pada kota ini merupakan tempat orang ramai 

beraktifitas, dengan asumsi orang orang, bahwa lokasi ini merupakan tempat berkumpul, dan 

bercengkrama, CBD ini aktif hampir selama 24 jam, pagi sampai sore aktifitas pertokoan yang 

menjadi dominan pada lokasi ini, namun ketika pertokoan mulai tutup, maka muncul lah pedangang 

makanan pinggir jalan yang menggantikan posisi dari keberadaan pertokoan ini, hal ini mungkin 

terjadi karena keberadaan hotel yang berada tidak jauh dari pusat kota ini. kemudian bergeser sedikit 

dari pertokoan, terdapat permukiman kumuh ditengah pertokoan, hal ini karena permukiman ini 

terjebak diantara bangunan yang bagus, sehingga pada lokasi ini terbentuklah permukiman kumuh, 

berikutnya terdapat zona jasa, pada zona ini, jasa yang dimaksud adalah bank, gereja, dan fasilitas 

lainnya, terdapat juga pusat kegiatan pada kota tanjungpandan, yang berada disekitar lokasi dari 

pemerintahan, pemerintahan yang dimaksudkan ialah kantor kantor pemerintah. 

  

Gambar 21. Bank 1 

(Sumber: Observasi Lapangan, 2017) 

Gambar 22. Bank 2 

(Sumber: Observasi Lapangan, 2017) 

 

 

Gambar 23. Gereja 

(Sumber: Observasi Lapangan, 2017) 

Gambar 24. Bengkel, Apotik, dan Bank 

(Sumber: Observasi Lapangan, 2017) 
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Gambar 25. Pusat Kegiatan Masyarakat 

(Sumber: Observasi Lapangan, 2017) 

Gambar 26. Pos Polisi 

(Sumber: Observasi Lapangan, 2017) 

  

Gambar 27. Hotel 

(Sumber: Observasi Lapangan, 2017) 

Gambar 28. Kantor Pemerintah 

(Sumber: Observasi Lapangan, 2017) 

 

4.  Kesimpulan 

Kota Tanjungpandan sudah memiliki struktur kota kontemporer (model urban sprawl), karena 

penjalaran dari permukimannya yang menjauh dari pusat kota, struktur yag terbentuk didominasi oleh 

pertokoan sekaligus permukiman, hal ini dikarenakan dominasi pertokoan ini adalah pertokoan milik 

pribadi, pertokoan milik pribadi ini digunakan juga sebagai tempat tinggal mereka. Tanjungpandan 

memiliki CBD dibagian utara kota, terfokus pada sekitaran pertokoan yang ada, fasilitas pendukung 

seperti jasa dan lainnya menjalar disekitaran jalan utama yang ada, komponen yang ada pada kota ini 

adalah permukiman kelas atas, permukiman kelas menengah, permukiman kelas bawah, industri, 

pasar, jasa, pemakaman, pemerintahan, CBD, dan lainnya, penggambaran struktur kawasan dengan 

menggunakan delineasi, membagi kawasan kawasan diatas berdasarkan aktifitas masyarakatnya, 

dengan luas daerah yang didominasi oleh permukiman, hal ini tentu mendorong terbentuknya sebuah 

dinamika sosial yang terjadi pada masyarakat, struktur keruangan yang telah terbentuk dapat 

digunakan sebagai sebuah gambaran detail pada wilayah Kota Tanjungpandan, guna membantu 

proses analisa wilayah secara lebih lanjut lagi, dan dapat digunakan sebagai satu pertimbangan pada 

proses pengambilan keputusan. 
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Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan unsur rupabumi  kelas 

penutup lahan yang ditampilkan pada pemetaan skala kecil dan menengah serta batasan – batasan 

apakah yang mendasari perbedaan untuk penampakan  pada skala yang berbeda tersebut. 

Penelitian ini dilakukan untuk membantu dalam perencanaan klasifikasi penutup lahan pada 

pemetaan dasar peta Rupabumi Indonesia (RBI). Metode yang digunakan adalah dengan 

membandingkan perubahan kelas penutup lahan yang ditampilkan pada peta skala kecil dan 

menengah pada sampling data peta dasar RBI, serta melakukan analisa terhadap perbedaan 

tersebut. Penelitian ini menggunakan data peta dasar RBI skala kecil dan menengah dengan nomor 

lembar peta (NLP) sesuai dengan penomoran peta RBI yang sudah ada, yaitu peta skala 1:250.000 

NLP 2011 dan NLP 0421, skala 1:50.000 NLP 2011-31 dan NLP 0421-52, serta data penunjang 

lain berupa data klasifikasi unsur rupabumi. Software yang digunakan dalam pengolahan data 

adalah Arcgis 10.3. Hasil dari penelitian ini adalah berupa ketentuan teknis perubahan kelas 

penutup lahan serta batasan dalam melakukan klasifikasi unsur rupabumi pada skala yang berbeda. 

 Kata kunci:Peta rupabumi, klasifikasi, penutup lahan 

Abstract.The purpose of this study is to determine changes in land cover classes topographic 

features shown on the small and medium-scale mapping and the limits of the underlying difference 

to the appearance on different scales. This study was conducted to assist in the planning of land 

cover classification on the base map of Indonesian Topographical maps  (RBI). The method used 

is to compare changes in land cover classes are displayed on small and medium scale maps on 

RBI base map data sampling, and conduct an analysis of the difference. This study uses data RBI 

base map  small and medium scale with map sheet number (NLP) in accordance with the 

numbering RBI existing maps, the maps are scale 1:25.000 NLP 2011 and NLP 0421, scale 1: 

50.000 NLP 2011-31 and NLP 0421 -52, as well as other supporting data in the form of data 

classification topographic features. Software used in data processing is ArcGIS 10.3. The results 

of this research is the form of technical provisions and the changes on land cover classes within 

the classification boundaries topographic features at different scales. 

Keywords: Topographical map, classification, land cover 

 

1. Pendahuluan 

Pemetaan rupabumi Indonesia dengan berbagai skala adalah sesuai pasal 18 Undang-Undang  no 4 

tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UUIG). Peta rupabumi skala besar adalah peta dengan 

skala 1:1.000,1:2.500,  1:5.000,1:10.000.  Peta skala menengah adalah 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000. 

Dan peta skala kecil adalah  1:250.000, 1:500.000 dan 1:1.000.000. Data rupabumi yang disajikan 

dalam peta berdasar pada Stanadar Nasional Indonesia (SNI) mengenai penyajian peta rupabumi. 

Spesifikasi dalam SNI tersebut meliputi seluruh unsur dalam peta rupabumi Indonesia (RBI), salah 

satunya adalah unsur penutup lahan. Perbedaan skala pada pemetaan rupabumi memunculkan pula 

perbedaan pada klasifikasi penutup lahan. Hal ini sering menjadi permasalahan ketika kita akan 

menentukan objek-objek apa saja yang akan muncul pada skala tertentu. Seperti halnya pada 

pemetaan skala kecil dan skala menengah, yang tentu memiliki penampakan yang berbeda pada kelas 

mailto:m.irwanhariyono@gmail.com
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penutup lahan. Akan tetapi kita perlu membatasi perbedaan apa saja yang mendasari dalam perubahan 

kelas klasifikasi penutup lahan tersebut. Hal-hal yang mendasari perubahan kelas penutup lahan bisa 

karena perubahan ukuran objek, fungsi, serta kepentingan objek pada peta tersebut. Perubahan kelas 

penutup lahan tidak lepas dari kegiatan klasifikasi penutup lahan unsur rupabumi. Klasifikasi adalah 

proses pengelompokkan/pengumpulan benda atau entitas yang sama, serta memisahkan benda atas 

entitas yang tidak sama (Sulistyo Basuki, 1991). Penutup lahan merupakan istilah yang berkaitan 

dengan jenis kenampakan yang ada di permukaan bumi (Lillesand dan Kiefer, 1990). Dalam hal ini 

klasifikasi penutup lahan mengandung pengertian pengelompokan/pengumpulan kelas kenampakan 

yang ada dipermukaan bumi yang memiliki kesamaan atau perbedaan entitas. Penutup lahan bisa 

berupa objek yang dibangun oleh manusia ataupun objek yang muncul secara alami di permukaan 

bumi.   

Penutup lahan merupakan salah satu layer pada peta dasar peta rupabumi Indonesia (pasal 12 

UUIG). Klasifikasi unsur rupabumi adalah hal yang penting dilakukan karena tidak terlepas dari 

kegiatan pemetaan. Perbedaan skala dalam pemetaan membuat kita untuk melakukan klasifikasi unsur 

rupabumi karena tidak semua unsur akan memiliki kenampakan yang sama pada skala yang berbeda, 

terkecuali pada objek-objek tertentu. Perubahan kelas penutup lahan pada skala peta yang berbeda 

merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Untuk itu dicoba dilakukan suatu penelitian terhadap 

perubahan kelas penutup lahan yang ditampilkan pada peta skala kecil dan menengah pada peta 

rupabumi Indonesia (RBI).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perubahan unsur rupabumi  

kelas penutup lahan yang ditampilkan pada skala kecil dan menengah serta batasan – batasan apakah 

yang mendasari perubahan kelas penutup lahan pada skala yang berbeda tersebut. Hasil yang 

diharapkan adalah dapat membantu untuk klasifikasi unsur rupabumi baik skala kecil maupun 

menengah. 

2. Metode Penelitian 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta rupabumi (RBI) dalam format digital (shp) 

keluaran Badan Informasi Geospasial (BIG) pada skala 1:50.000 dengan NLP 2011-31 tahun 1995 

dan NLP 0421-52 tahun 2007, skala 1:250.000 dengan NLP 2011 tahun 2011 dan NLP 0421 tahun 

2012 dan software yang digunakan dalam pengolahan data peta adalah Arcgis 10.3. 

Pada penelitian ini diambil dua sample lokasi yang berbeda untuk membandingkan perubahan 

yang terjadi pada kelas penutup lahan. Lokasi pertama adalah di daerah Sulawesi, lokasi tersebut 

terletak pada nomor lembar peta (NLP) 2011-31 pada skala 1:50.000 sebagai acuan dasar pengamatan 

untuk skala menengah. Lokasi yang kedua adalah di daerah Banda Aceh dengan acuan dasar skala 

1:50.000 NLP 0421-52. Data dasar yang digunakan pada penelitian ini adalah peta skala 1:50.000 dan  

untuk peta skala 1:250.000 merupakan hasil dari generalisasi dari peta 1:50.000. Generalisasi peta 

merupakan pembuatan peta dari skala tertentu ke skala yang lebih kecil. Data geografis dan peta pada 

skala dan resolusi yang berbeda telah semakin banyak digunakan untuk berbagai area aplikasi seperti 

ilmu bumi, manajemen sumber daya alam, perlindungan lingkungan, perencanaan kota, pertahanan, 

transportasi, pariwisata, statistik, pendidikan, dll. (Başaraner, 2005). Generalisasi terdiri dari 

pemilihan jenis kenampakan yang akan ditampilkan, penyederhanaan kenampakan yang akan dipilih, 

dan melestariakn corak wilayah yang dipetakan (Amhar, 2012). Generalisasi merupakan hal yang 

kompleks karena mengandung unsur subjektifitas, dimana hasil generalisasi dapat berbeda antar 

kartografer maupun antar algoritma (Kraak et al, 1996). Dengan dilakukannya generalisasi maka 

biaya dan waktu produksi peta bisa diminimalisir. Pembahasan inti dari penelitian ini adalah 

membandingkan dan menganalisa peta dasar dengan hasil generaliasinya. Dari perbedaan karakter 

dua lokasi tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban dari pertanyaan penelitian ini. 

Metode yang digunakan adalah dengan melakukan perbandingan atau overlay antar skala secara 

visual menggunakan sofware Arcgis. Alasan pemilihan skala tersebut adalah terkait ketersediaan data 
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peta dasar RBI yang ada, dimana suatu lokasi yang  sudah terpetakan pada satu cakupan NLP peta 

dasar yang sama, yaitu dengan dasar acuan adalah peta skala 1:50.000. Dalam perbandingan tersebut, 

digunakan pula SNI sebagai dasar acuan penyajian peta rupabumi. SNI yang digunakan adalah 

standar yang disusun oleh Panitia Teknis Informasi Geografis/ Geomatika dan telah dibahas dalam 

rapat consensus lingkup panitia teknis (BSN, 2010). Dari perbandingan peta dasar tersebut kemudian 

dilakukan analisa terhadap perubahan yang terjadi pada kelas penutup lahan serta batasan seperti apa 

yang menjadi dasar perubahan kelas penutup lahan tersebut. Dari hasil analisa kemudian dilakukan 

suatu rumusan untuk penentuan teknis perubahan kelas pada skala yang berbeda. Metode penelitian 

dapat dilihat pada gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram alir penelitian 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Perbandingan atau overlay peta digital lokasi pertama dan kedua skala 1:50.000 dan 1:250.000 

adalahseperti pada gambar 2 dan gambar 3. Cakupan wilayah pengamatan adalah seluas skala 

1:50.000 sebagai acuan dasar pengamatan. Peta skala 1:250.000 merupakan hasil generalisasi dari 

peta 1:50.000. Tujuan utama dari generalisasi adalah untuk mempertahankan esensi peta sekaligus 

mengurangi informasi yang tidak diinginkan sehingga mengandung persyaratan representasi dasar 

(Yadav, 2015) Untuk tujuan tersebut, diperlukan berbagai operator yang melakukan secara individu 

atau kolektif untuk melakukannya . Konsep dasar dalamsmoothing dan enhancementadalah sama, 

yaitu untuk mengurangi jumlah nodes dalam sebuah garis atau poligon. Dalam urutan tersebut, 

operator memiliki pengaruh yang besar pada hasil generalisasi (Harrie et al, 2002). 
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Gambar 2. Overlay skala 1:50.000 dan 1:250.000  dengan NLP dasar 2011-31 

 

 Dari gambar 2 dan gambar 3 dapat dilihat bahwa skala 1:50.000 merupakan skala peta yang 

merupakan bagian dari  skala 1:250.000, pembagian ini sesuai dengan penomoran lembar peta pada 

peta RBI. Tujuan dari penomoran tersebut adalah untuk mempermudah dalam pencarian lokasi atau 

wilayah di peta. Skala 1:50.000 secara teknis merupakan skala yang memiliki kelas penutup lahan 

lebih beragam dibandingkan dengan skala 1:250.000 karena lebih detail dalam penampakan objek 

yang ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Overlay skala 1:50.000 dan 1:250.000dengan NLP dasar 0421-52 

kedetilan peta tergantung dari skala-nya, semakin besar skala peta maka semakin detail pula informasi 

yang disajikan. Peta adalah representasi geografis yang bergantung pada resolusi dari dunia nyata. 

Pada proses generalisasi saat ini masih belum bisa dikatakan full otomatis, masih melibatkan proses 

secara manual dan dibutuhkan kartografer yang terampil. Kartografer menggambar peta dengan 

1:250.000 

NLP 0421 

1:50.000 

NLP 0421-52 

1:250.000 

NLP 2011 

1:50.000 

NLP 2011-31 
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tangan, dan menghilangkan beberapa fitur yang tidak penting untuk menyederhanakan garis, 

menggabungkan wilayah yang berdekatan, dan untuk menyelesaikan konflik atas penilaian mereka 

(ESRI, 1996).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Perubahan kelas penutup lahan pada skala 1:50.000 ke 1:250.000  di cakupan  

wilayah NLP 2011-31 

 

 Pada gambar 4 dapat kita lihat perubahan penampakan yang terjadi pada kelas penutup lahan, 

pada skala yang berbeda kelas penutup lahan akan mengalami perubahan bentuk atau geometri. Dari 

gambar tersebut dapat kita lihat perubahan kelas penutup lahan dari skala 1:50.000 ke skala 

1:250.000. Pada perbandingan tersebut menunjukkan banyak perubahan geometri yang terjadi pada 

setiap kelas penutup lahan. Perubahan tersebut tidak terlepas dari adanya proses generalisasi yang 

dilakukan pada perbedaan skala tersebut, seperti proses pemilihan, penghalusan, penggabungan, 

pembesaran, penggeseran, atau pengkelasan ulang yang digunakan untuk menyederhanakan rincian 

representasi peta. Perubahan tersebut jelas menunjukkan bahwa suatu objek akan mengalami 

perubahan pada skala yang berbeda. Pada lokasi pertama penelitian ini yang terletak di wilayah 

Sulawesi yang mencakup wilayah NLP 2011-11 ada sepuluh (10) kelas penutup lahan yaitu:  air laut, 

air rawa, air tawar sungai, hutan rimba, pasir/ bukit pasir laut, perkebunan/ kebun, permukiman/ 

tempat kegiatan, sawah, semak belukar/ alang-alang, tegalan/ ladang. Pada setiap kelas penutup lahan 

mengalami perubahan bentuk atau geometri. Hal ini bisa terjadi karena setiap kenampakan pada skala 

yang berbeda akan memiliki karakter yang berbeda pula karena terkait ukuran/ luas serta ketelitian 

pada tiap skala yang berbeda. Pada penelitian ini secara teknis skala menengah memiliki kenampakan 

objek yang lebih komplek dibandingkan dengan skala kecil. Secara visual dapat kita bandingkan 

perbedaan yang ada pada gambar 4 pada skala 1:50.000 memiliki kedetilan yang lebih dibandingkan 

dengan skala 1:250.000. Perubahan bentuk atau geometri antar skala tidak terlepas dari penelitian 

sebelumnya terkait spesifikasi generalisasi data rupabumi (SPR-72, Amhar F, 2012). Perubahan kelas 

Skala 1:50.000  NLP 2011-31 Skala 1:250.000  NLP 2011 

Legenda 
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penutup lahan yang terjadi pada skala 1:50.000 ke skala 1:250.000 dengan cakupan wilayah NLP 

2011-31 dapat kita lihat pada tabel 1.        

 

Tabel 1. Perubahan kelas penutup lahan dari skala kecil ke menengah  

dengan acuan peta dasar 1:50.000 NLP 2011-31. (sumber : BIG, 1995) 

Skala 1:50.000 Skala 1:250.000 

Air laut Air laut 

Air tawar sungai Air tawar sungai 

Hutan bakau Hutan bakau 

Hutan rimba Hutan rimba 

Pasir/ bukit pasir laut Pasir/ bukit pasir laut 

Perkebunan/ kebun Perkebunan/ kebun 

Permukiman/ tempat kegiatan Permukiman/ tempat kegiatan 

Sawah Sawah 

Semak belukar/ alang-alang Semak belukar/ alang-alang 

Tegalan/ladang Tegalan/ladang 

Tanah kosong/ gundul Tanah kosong/ gundul 

 

Dari tabel 1 menunjukkan kelas penutup lahan yang muncul pada tiap skala. Pada skala 1:50.000 

dan 1:250.000 tidak ada perubahan kelas penutup lahan, dalam hal ini tidak ada pengurangan kelas 

yang dilakukan pada proses generalisasi pada NLP 2011-31. Secara teori hal ini mungkin saja terjadi 

karena skala 1:50.000 bisa lebih banyak atau sama jumlah kelas penutup lahannya dibandingkan skala 

1:250.000. 

 

Tabel 2. Luas kelas penutup lahan pada cakupan peta dasar skala 1:50.000NLP 2011-31. 

Kelas penutup lahan Luas kelas penutup lahan (m2) 

     Skala 1:50.000 Skala 1:250.000 

Air laut 962,383 10.256,837 

Air tawar sungai 11.391,956 4.464,833 

Hutan bakau 105.880,603 10.319,0745 

Hutan rimba 250.034,845 255.396,408 

Pasir/ bukit pasir laut 9.696,012 9.826,541 

Perkebunan/ kebun 18.679,897 1.068,474 

Permukiman/ tempat kegiatan 9.526,983 27.483,047 

Sawah 221.008,184 121.558,631 

Semak belukar/ alang-alang 90.383,207 147.259,004 

Tegalan/ladang 35.155,266 43.194,394 

Tanah kosong/ gundul 6.203,870 7.622,540 

 

Dari table 2 menunjukkan perubahan luasan untuk setiap kelas penutup lahan. Perubahan luasan yang 

kita lihat dari hasil generalisasi ini tidak sistematis, ada yang mengalami perubahan bertambah, 

bahkan ada yang mengalami pengurangan. Perubahan tersebut memiliki banyak faktor, dalam sistem 

generalisasi suatu objek mengalami proses, seperti; simplification, amalgamation, refinement, 

displacement, smoothing, merging, exaggeration, aggregation, collapse, classification dll, tergantung 

kebutuhan dan karakteristik tiap unsurnya  
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Gambar 5. Perubahan kenampakan kelas penutup lahan pada skala 1:50.000 ke 1:250.000 di cakupan 

wilayah NLP 0421-52 

 

 Pada gambar 5 dapat kita lihat perubahan penampakan yang terjadi pada kelas penutup lahan, 

perubahan yang terjadi pada bentuk atau geometri objek tutupan lahan. Pada lokasi kedua penelitian 

ini terletak di wilayah Banda Aceh yang mencakup wilayah dasar penelitian NLP 0421-52. Di 

wilayah peta skala 1:50.000 pada lokasi penelitian ini terdapat 11 (sebelas) kelas penutup lahan yaitu: 

air laut, air tawar sungai, air tambak, hutan bakau, pasir/ bukit pasir darat, perkebunan/ kebun, 

permukiman/ tempat kegiatan, sawah, semak belukar/ alang-alang, tegalan/ ladang, pelabuhan udara 

domestik. Pada setiap kelas penutup lahan mengalami perubahan bentuk atau geometri. 

 Kenampakan pada skala yang berbeda akan memiliki karakter yang berbeda pula karena terkait 

ukuran/ luas serta ketelitian pada tiap skala. Pada lokasi penelitian yang kedua sangat tampak sekali 

secara visual perubahan yang terjadi  pada penutup lahan. Untuk lebih detailnya perubahan penutup 

lahan pada skala 1:50.000 ke 1:250.000 dapat dilihat pada tabel 3.  

 

Tabel 3. Perubahan kelas penutup lahan pada skala kecil ke menengah  

dengan acuan peta dasar 1:50.000 NLP 0421-52. (sumber : BIG, 2007) 

Skala 1:50.000 Skala 1:250.000 

Air laut Air laut 

Air tambak Air tambak 

Air tawar sungai Air tawar sungai 

Hutan bakau Hutan bakau 

Pasir/ bukit pasir darat Pasir/ bukit pasir darat 

Permukiman/ tempat kegiatan Permukiman/ tempat kegiatan 

Perkebunan Perkebunan 

Sawah Sawah  

Semak belukar/ alang-alang Semak belukar/ alang-alang 

Tegalan/ lading Tegalan/ladang 

Pelabuhan Udara domestik Pelabuhan Udara domestik 

Skala 1:50.000  NLP 0421-52 Skala 1:250.000  NLP 0421 

Legenda 
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 Dari tabel diatas dapat kita perhatikan kelas penutup lahan dari skala 1:50.000 ke 1:250.000 

memungkinkan bisa berubah atau tetap. Objek kelas penutup lahan serta ukuran kelas tiap unsur 

berpengaruh terhadap indikasi perubahan suatu kelas menjadi kelas yang lain atau tetap tidak berubah 

kelas. Untuk perubahan luasannya dapat dilihat pada table 4. 

 

Tabel 4. Luas kelas penutup lahan pada cakupan peta dasar skala 1:50.000 NLP 0421-52. 

Kelas penutup lahan Luas kelas penutup lahan (m2) 

 Skala 1:50.000 Skala 1:250.000 

Air laut 433.477,911 436.516,028 

Air tambak 4.441,427 16.307,228 

Air tawar sungai 3.947,181 1.056,340 

Air rawa 8.875,927 13.452,340 

Pasir/ bukit pasir darat 1.880,120                 - 

Perkebunan/ kebun 144.095,113 3.319,854 

Permukiman/ tempat kegiatan 42.724,555 104.233,969 

Sawah 73.059,611 16.478,824 

Semak belukar/ alang-alang 3.861,716 27.754,900 

Tegalan/ ladang 31.944,509 141.978,797 

Pelabuhan Udara domestik 55,359 1.033,737 

 

 Table 4 menunjukkan perubahan luasan pada tiap kelas penutup lahan hasil generalisasi ke skala 

yang lebih kecil, dan ada kelas yang dihilangkan yaitu pasir/ bukit pasir darat. Hal ini dimungkinkan 

karena pertimbangan kepentingan kelas yang dimunculkan pada skala kecil. Selain itu terjadi 

perubahan yang signifikan pada kelas permukiman yang semakin bertambah dan kelas perkebunan 

yang semakin berkurang luasnya dari hasil generalisasi.Yang menarik juga terjadi pada objek 

pelabuhan udara domestik, mengalami perubahan penambahan luasan di skala 1:250.000. Hal ini 

menunjukkan bahwa pelabuhan udara perlu dimunculkan informasinya pada skala kecil.Daritabel 2 

dan tabel 4menunjukkan ukuran luas dari tiap-tiap kelas dan perubahan luasan terhadap perubahan 

skala. Dari perubahan luas yang ada dapat kita ambil suatu penilaian atau ketentuan terhadap 

perubahan kelas. Pada tabel 2 menunjukkan ada perubahan luasan yang cukup besar pada penutup 

lahan, perubahan besar tersebut terjadi pada kelas air tawar sungai, air rawa, perkebunan/ kebun, 

permukiman, sawah.  Penilaian perubahan besar tersebut adalah perubahan luasan sebesar lebih dari 

50%. Pada tabel 4 hampir sebagaian besar penutup lahan mengalami perubahan luasan yang cukup 

besar. Kelas penutup lahan yang tidak mengalami perubahan luasan yang besar terjadi pada kelas air 

laut, air tawar sungai dan air rawa. 

 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan analisa peta dari dua skala yang berbeda yaitu skala 1:50.000 dan skala 1:250.000 hasil 

generalisasi, didapatkan hasil yaitu terjadi perubahan bentuk geometris pada kelas penutup lahan pada 

perubahan skala dari skala menengah ke skala kecil. Perubahan bentuk geometris tutupan lahan bisa 

terjadi karena mengalami proses simplification, amalgamation, refinement, displacement, smoothing, 

merging, exaggeration, aggregation, collapse, classification tergantung kebutuhan dan karakteristik 

tiap unsurnya. Ada kelas yang mengalami perubahan bertambah luas, berkurang luas, atau 

dihilangkan. Hal-hal yang mendasari perubahan kelas penutup lahan bisa karena ukuran objek, fungsi, 

serta kepentingan objek pada peta tersebut. Luasan objek tertentu mempunyai pengaruh terhadap 

perubahan kelas penutup lahan. 
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Abstrak.Polusi udara masih menjadi masalah terbesar di kota-kota besar terutama di wilayah 

perkotaan seperti Kota Bekasi, dimana polutan di udara tersebut berbahaya bagi kesehatan 

manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk melakukan pemantauan 

kualitas udara. Namun, alat pemantauan yang ada saat ini memiliki banyak kekurangan di 

antaranya sangat statis dan harga yang mahal. Meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca 

akibat berbagai aktivitas manusia memicu peningkatan temperatur global dan berdampak terhadap 

tingkat suhu permukaan daratan. Penggunaan tanah sebagai representasi jumlah penduduk dan 

aktivitas manusia yang menjadi sumber polutan udara dapat mempengaruhi pola distribusi suhu 

permukaan daratan yang diperoleh melalui pengolahan citra Landsat 8. Dengan melakukan 

analisis spasial uji korelasi antara polutan udara (CO dan TSP) dengan suhu permukaan daratan, 

kerapatan bangunan dan kerapatan vegetasi dapat diketahui hubungan diantara keempat variabel 

tersebut yang kemudian ibuat model spasial kualitas udara untuk mengetahui sebaran polutan 

udara menurut variasi nilai suhu permukaan daratan, kerapatan bangunan dan kerapatan vegetasi. 

Model distribusi spasial konsentrasi CO dan TSP yang dihasilkan menunjukkan pola yang 

tersebar hampir di seluruh wilayah Kota Bekasi terutama pada suhu permukaan daratan dan 

kerapatan bangunan yang relatif tinggi serta kerapatan vegetasi yang relatif rendah dan pada 

penggunaan tanah permukiman, industri dan jasa/komersial. 

 Kata kunci: Kualitas Udara, Model Spasial, Indeks Vegetasi, Indeks Kerapatan Bangunan, 

Landsat 8 

Abstract.Air pollution is still the biggest problem in the big cities, especially in urban areas such 

as Kota Bekasi. Air pollutants are harmful to human health and the environment. Therefore, it is 

important to monitor air quality. However, the existing monitoring tool has weakness which are 

very static and very expensive. The increasing of greenhouse gases concentrations due to various 

human activities trigger the increasing of global temperature and impact on terrestrial surface 

temperature levels. By doing spatial analysis of correlation test between air pollutants (CO and 

TSP) with land surface temperature, the density of the building and the density of vegetation can 

be seen the relationship between the four variables which then made spatial model of air quality 

to comprehend the air pollutant distribution according to the variation of land surface 

temperature, building density and vegetation density. The spatial distribution model of 

concentration of CO and TSP shows the pattern spread almost in all areas of Bekasi City, 

especially at relatively high of land surface temperature and density of building and relatively low 

of vegetation density and on land use of settlement, industrial and commercial / service land. 

Keywords: Urban Area, Spatial Model, Vegetation Indices, Built up Indices, Landsat 8 

 

1.  Pendahuluan 

Perubahan pemanfaatan lahan di wilayah perkotaan yang terjadi, nantinya akan menyebabkan suhu 

permukaan daratan di perkotaan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah sekitarnya 

(Sobirin 2015). Hal ini turut meningkatkan kebutuhan akan ruang yang pada akhirnya mendesak 

ruang-ruang hijau alamiah. Sobirin (2001) menjelaskan bahwa terdesaknya kawasan hijau alamiah 

yang berada di tengah perkembangan kota akan berdampak buruk pada lingkungan. Seperti, hilangnya 

daerah resapan air hujan yang akan menyebabkan banjir (Yokom, 2016). Selain itu, terjadi 

peningkatan polusi udara dan air, peningkatan jumlah limbah berbahaya, pengurangan tingkat 

kesuburan tanah, suhu udara yang ekstrim hingga hilangnya keanekaragaman hayati (Sharma, 2008). 
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Kota Bekasi merupakan salah satu penyangga kota metropolitan Jakarta. Hal tersebut 

menyebabkan jumlah penduduk dan mobilitas penduduk di kota ini terus meningkat. Saat ini, jumlah 

penduduk di Kota Bekasi mencapai 2.402.465 jiwa (BPS, 2017). Banyaknya jumlah penduduk juga 

berbanding lurus dengan kebutuhan energi, pengurangan luas tutupan vegetasi dan meningkatnya 

limbah harian masyarakat (Laporan BPLHD, 2014). Hal ini berdampak pada meningkatnya emisi 

karbon dan limbah buangan hasil produksi yang akan mencemari Kota Bekasi (Darmanto, 2012). 

Polusi udara masih menjadi masalah terbesar di kota-kota besar dimana polutan yang ada di udara 

tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk 

melakukan pemantauan kualitas udara. Namun, alat pemantauan yang ada saat ini memiliki banyak 

kekurangan di antaranya sangat statis, serta harganya mencapai Rp 5,5 milyar untuk satu unit (Amli, 

2015). Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor minimnya keberadaannya alat pemantauan kualitas 

udara di Bekasi. Dengan mempertimbangkan alat pemantaun kualitas udara yang sangat mahal, dan 

juga mempertimbangkan semakin banyaknya kendaraan bermotor di perkotaan, maka atas dasar itulah 

penelitian ini dilakukan untuk menciptakan model spasial kualitas udara yang dapat menggambarkan 

distribusi konsentrasi polutan udara di Kota Bekasi sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah 

dan pihak terkait untuk mengetahui kandungan polutan dan mengambil tindakan pencegahan dengan 

cepat apabila terindikasi konsentrasi gas–gas tersebut berada di atas ambang batas normal serta dapat 

memberikan pengetahuan baru bagi akademisi dan pihak-pihak pengambil keputusan dalam membuat 

rencana pembangunan Kota Bekasi. 

2. Metode Penelitian 

2.1 Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan sebagian besar merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi 

pemerintah terkait melalui teknik studi literatur/instansional. Sedangkan data primer yang 

dikumpulkan adalah koordinat dari titik lokasi pemantau kualitas udara di Kota Bekasi melalui 

validasi ke lapangan. Untuk data primer, informasi mengenai data ini diperoleh melalui survei lapang, 

sekaligus memvalidasi data tutupan lahan kerapatan vegetasi, dan kerapatan bangunan hasil 

pengeolahan citra landsat untuk mengentahui kondisi sesungguhnya yang ada di lapangan. 

Pengumpulan data primer bertujuan untuk melakukan pemeriksaan ulang atau verifikasi data terhadap 

tutupan lahan sebagai substitusi untuk kerapatan vegetasi dan kerapatan bangunan demgan validasi ke 

lapangan. Peta yang dihasilkan dari citra perlu diperiksa ulang atau diverifikasi di lapangan untuk 

diketahui kondisi sesungguhnya pada saat kegiatan penelitian dilakukan. 

Untuk verifikasi kerapatan vegetasi dan kerapatan bangunan, pengambilan sampel dilakukan 

dengan menggunakan metode stratified random sampling yaitu dengan melakukan overlay peta antar 

variabel yang berupa tutupan lahan, kerapatan vegetasi dan kerapatan bangunan. Verifikasi kerapatan 

vegetasi dilakukan dengan melihat keberadaan vegetasi di lapangan sesuai dengan data kerapatan 

tajuk hasil dari olahan citra Landsat 8 sedangkan verifikasi kerapatan bangunan dilihat dengan 

menggunakan parameter proporsi kerapatan bangunan yang diklasifikasi menjadi 4 tingkatan yaitu 

kerapatan tinggi, kerapatan sedang, kerapatan rendah dan non bangunan (Lina Hardiyanti et al, 2017). 

Adapun data-data sekunder yang dikumpulkan antara lain. 

Tabel 1. Kebutuhan Data Sekunder 

Kebutuhan Data Jenis Data Sumber Data 

Batas Administrasi Peta RBI Skala 1:25.000 BPN Kota Bekasi 

Luas Penggunaan Tanah Luas tanah permukiman, 

perkebunan, sawah, dan 

Ladang 

BPN Kota Bekasi 

Curah Hujan Data curah hujan harian 

Tahun 2016 

Divisi I Perum Tirta II Bekasi 
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Kebutuhan Data Jenis Data Sumber Data 

Lokasi Stasiun Pemantau Kualitas 

Udara 

Data titik koordinat lokasi 

stasiun pemantau kualitas 

udara 

BPLH Kota Bekasi 

Konsentrasi Polutan Konsentrasi Polutan CO, 

dan TSP 

BPLH Kota Bekasi 

Suhu Permukaan Daratan Citra Landsat 8 https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Kerapatan Bangunan Citra Landsat 8 https://earthexplorer.usgs.gov/ 

Kerapatan Vegetasi Citra Landsat 8 https://earthexplorer.usgs.gov/ 

 

2.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data meliputi pengolahan data tabular dan statistik, serta pengolahan data spasial. 

Pengolahan data spasial untuk menghasilkan kerapatan vegetasi, kerapatan bangunan, dan suhu 

permukaan daratan. Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan menggunakan bantuan software 

ArcGIS 10.1, ENVI 5.1 dengan mencari nilai NDVI, NDBI dan LST dari pengolahan citra Landsat 8. 

Tahap selanjutnya setelah seluruh data citra di olah menjadi sebuah peta selanjutnya masuk dalam 

tahap pengolahan data statistik. Data statistik diolah menggunakan perangkat lunak pengolah angka 

berupa SPSS 22 dan MS.Excel 2016. Data statistik diambil dari hasil penampalan atau overlay citra 

digital yang kemudian data tersebut di ekstrak ke dalam sebaran titik sampel yang telah di tentukan 

sebelumnya. Data yang diolah yaitu; data curah hujan harian menjadi curah hujan bulanan Kota 

Bekasi dan mengkorelasikannya dengan data konsentrasi CO dan TSP sehingga menghasilkan data 

variasi CO dan TSP bulanan. 

2.3 Analisa Data 

Analisis statistik yang digunakan berupa uji korelasi Pearson Product Moment untuk mengetahui 

seberapa besar hubungan antara konsentrasi polutan (CO dan TSP) terhadap suhu permukaan daratan, 

kerapatan vegetasi dan kerapatan bangunan. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Melakukan analisa dengan metode korelasi statistik yaitu uji korelasi Person Product Momen untuk 

mengetahui hubungan antara konsentrasi polutan (CO dan TSP) dengan suhu permukaan daratan, 

kerapatan bangunan dan kerapatan vegetasi. Variabel yang dibandingkan adalah antara konsentrasi 

polutan dengan suhu permukaan daratan, nilai kerapatan vegetasi (NDVI), dan nilai kerapatan 

bangunan (NDBI) dengan varibel yang digunakan adalah: variabel Y= konsentrasi polutan (CO dan 

TSP); variabel X1= suhu permukaan daratan; Variabel X2= kerapatan bangunan, Variabel X3= 

kerapatan vegetasi. 

2. Melakukan analisa dengan uji regresi multipel sederhana untuk untuk mendapatkan model spasial 

konsentrasi polutan yang berkorelasi dengan suhu permukaan, kerapatan bangunan dan kerapatan 

vegetasi. 

Variabel tersebut dilakukan analisis regresi linier untuk menguji sejauh mana pengaruh masing-

masing variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) untuk memperoleh persamaan atau 

korelasinya. Besar-kecil atau kuat-lemahnya hubungan dapat dilihat berdasarkan nilai indeks korelasi 

(r). Arah korelasi dapat dilihat dari nilai positif dan negatif dalam nilai r pada variabel tersebut. 

Analisis dilanjutkan menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mencari persaman statistik 

yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi dari masing-masing variabel pada tahun tersebut. 

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan bentuk persamaan: 

𝑌=𝑎 + 𝑏1𝑋1+ 𝑏2𝑋2 

Dengan, 

Y : konsentrasi polutan (CO dan TSP); 

X1: suhu permukaan daratan 
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X2: kerapatan bangunan 

X3: kerapatan vegetasi 

a: Konstanta 

b: Koefisien 

3. Melakukan analisa keruangan yang berbasis metode interpolasi IDW 

Interpolasi adalah metode untuk mendapatkan data berdasarkan beberapa data yang telah diketahui 

(Indraputra, 2016). Dalam pemetaan, interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak 

disampel atau diukur, sehingga terbuatlah peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah (Aftriana, 

2013). Metode Inverse Distance Weighted (IDW) merupakan metode deterministik yang sederhana 

dengan mempertimbangkan titik disekitarnya dimana asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi 

akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh (Pramono, 2008). Bobot 

(weight) akan berubah secara linear sesuai dengan jaraknya dengan data sampel. Bobot ini tidak akan 

dipengaruhi oleh letak dari data sampel. Dengan kata lain, karena metode ini menggunakan rata-rata 

dari data sampel sehingga nilainya tidak bisa lebih kecil dari minimum atau lebih besar dari data 

sampel (Gamma Design Software, 2005). 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pola Distribusi CO dan TSP 

Parameter kualitas udara yang digunakan pada penelitian ini adalah CO dan TSP. Penelitian kualitas 

udara ambient jalan raya di Kota Bekasi dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh 

berdasarkan kepadatan arus kendaraan yang melintas di lokasi tersebut yang berpotensi kuat 

menimbulkan pencemaran udara, untuk parameter Karbon Monoksida (CO) dan TSP (Debu) 

dianalisis di laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi. Metode sampling udara ambient untuk 

pengambilan contoh uji di jalan raya mengacu pada SNI 19-7119.9-2005 tentang penentuan lokasi 

pengambilan contoh uji pemantauan kualitas udara roadside. 

Hasil Pemantauan Karbon Monoksida (CO) 

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan BPLH menunjukkan bahwa nilai CO tertinggi 

pada periode I (bulan Mei) dan periode II (bulan Agustus) berada di Terminal Bus Kota Bekasi 

dengan nilai CO secara berturut turut 3895 dan 4239 μg/Nm3. Nilai tersebut tidak melebihi baku mutu 

yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Pengendalian Pencemaran Udara yaitu sebesar 10000 μg/Nm3. Untuk nilai CO terendah pada periode 

I (bulan Mei) berada di Simpang Tiga Giant Teluk Buyung Jl. Perjuangan dengan nilai 1718 μg/Nm3 

dan pada periode II (bulan Agustus) berada di tiga titik yaitu Jl. Raya Bekasi KM 27 (Pertigaan Aqua 

dan Pintu masuk Perumahan Harapan Indah), Jl. Ir. H. Juanda (Bulan-bulan) dan Pertigaan Jl. 

Kranggan dan Jl. Transyogi- Jatisampurna dengan nilai 2062 μg/Nm3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Grafik Konsentrasi CO di Lokasi Pengambilan Contoh 

Uji 
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Selanjutnya, data-data konsentrasi CO tersebut diinterpolasi untuk mendapatkan gambaran spasial 

distribusi CO di Kota Bekasi dari ke 30 titik lokasi pemantauan kualitas udara, kemudian di 

klasifikasikan menjadi empat klasifikasi, yaitu < 1500 μg/Nm3, 1500 – 2000 μg/Nm3, 2000 – 3000 

μg/Nm3, dan > 3000 μg/Nm3. Distribusi CO secara spasial dengan konsentrasi < 1500 μg/Nm3 pada 

bulan Mei dan Agustus tidak terlihat tersebar, konsentrasi 1500 – 2000 μg/Nm3 pada bulan Mei 

cenderung tersebar di bagian barat dan pada bulan Agustus tersebar di bagian barat memanjang 

hingga ke utara serta ke bagian timur dan memanjang ke arah selatan. Konsentrasi CO dengan 

klasifikasi 2000 – 3000 μg/Nm3 pada bulan Mei tersebar hingga hampir memenuhi wilayah Kota 

Bekasi sedangkan pada bulan Agustus tersebar di bagian timur laut memanjang hingga barat daya. 

Konsentrasi CO dengan klasifikasi > 3000 μg/Nm3 baik pada bulan Mei tidak tersebar luas hanya 

terpusat dengan cakupan wilayah yang kecil di bagian tengah dan pada bulan Agustus di bagian timur 

(lihat Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Pemantauan TSP (Debu) 

Berdasarkan hasil pemantauan yang telah dilakukan BPLH menunjukkan bahwa nilai TSP tertinggi 

pada periode I (bulan Mei) berada di Jl. Ir. H. Juanda (Bulan-Bulan) dengan nilai 227 μg/Nm3 dan 

pada periode II (bulan Agustus) berada di Simpang Empat Cipendawa dengan nilai 246 μg/Nm3. Nilai 

tersebut tidak melebihi baku mutu yang dipersyaratkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yaitu sebesar 230 μg/Nm3. Untuk 

nilai TSP terendah pada periode I (bulan Mei) berada Perempatan Bulakkapal dengan nilai 88 μg/Nm3 

dan pada periode II (bulan Agustus) berada di Pertigaan Jl. Kranggan dan Jl. Transyogi- Jatisampurna 

dengan nilai 84 μg/Nm3. 

Gambar2.Peta Distribusi Konsentrasi CO di Kota Bekasi 
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Baku Mutu 

Kondisi lingkungan Simpang Empat Cipendawa merupakan titik dengan tingkat kemacetan yang 

cukup tinggi dengan volume arus kendaraan yang cukup padat, kondisi jalan yang berdebu, serta 

minimnya penghijauan. Sumber utama pencemaran udara ini adalah akumulasi dari emisi kendaraan 

bermotor. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk menurunkan konsentrasi TSP ini adalah dengan 

memperlancar arus lalu lintas terutama di daerah permepatan, memperbaiki sarana lalulintas, serta 

melakukan penghijauan untuk mengurangi dampak pencemaran TSP (BPLH,2016). 

 

 

 Selanjutnya, data-data konsentrasi TSP tersebut diinterpolasi untuk mendapatkan gambaran 

spasial distribusi TSP di Kota Bekasi dari ke 30 titik lokasi pemantauan kualitas udara, kemudian di 

klasifikasikan menjadi empat klasifikasi, yaitu < 80 μg/Nm3, 80 – 140 μg/Nm3, 140 – 200 μg/Nm3, 

dan > 200 μg/Nm3. Distribusi TSP secara spasial dengan konsentrasi < 80 μg/Nm3 pada bulan Mei 

dan Agustus tidak terlihat tersebar, konsentrasi 80 – 140 μg/Nm3 pada bulan Mei dan bulan Agustus 

cenderung tersebar di bagian utara, timur dan selatan namun tidak tersebar di bagian tengah Kota 

Bekasi. Konsentrasi TSP dengan klasifikasi 140 – 200 μg/Nm3 pada bulan Mei tersebar di bagian 

barat, tengah dan selatan sedangkan pada bulan Agustus tersebar di bagian barat lalu memanjang ke 

bagian tengah. Konsentrasi TSP dengan klasifikasi > 200 μg/Nm3 baik pada bulan Mei dan bulan 

Agustus tidak tersebar luas hanya terpusat dengan cakupan wilayah yang kecil di bagian barat (lihat 

Gambar 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Distribusi Konsentrasi TSP di Kota Bekasi 

Gambar 3. Grafik Konsentrasi TSP di Lokasi Pengambilan Contoh Uji 
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3.2  Distribusi Suhu Permukaan Daratan Kota Bekasi 

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Peta Suhu Permukaan Daratan Kota Bekasi 

Hasil pengolahan data citra Landsat 8 diperoleh nilai suhu permukaan daratan pada bulan Mei dan 

Agustus tahun 2016. Selanjutnya di klasifikasi menjadi tujuh klasifikasi yaitu < 19˚C, 19 – 21˚C, 21 - 

23˚C, 23 - 25˚C, 25 - 27˚C, 27 - 29˚C dan > 29 ˚C. Data suhu permukaan daratan yang dianalisis pada 

penelitian ini adalah pada bulan Mei dan Agustus yang merupakan masa peralihan dari musim hujan 

ke musim kemarau dan musim kemarau ke musim hujan. Suhu permukaan Kota Bekasi secara spasial 

dari bulan Mei dan Agustus 2016 menunjukkan nilai dan distribusi yang berbeda (lihat Gambar 5). 

3.3 Kerapatan Bangunan 

Dari Gambar 6, kerapatan bangunan yang tinggi yaitu dengan nilai NDBI berkisar antara 0,154 - 

0,189 tersebar di bagian utara dan tengah serta mendominasi hampir seluruh wilayah Kota Bekasi, 

daerah dengan kerapatan sedang dengan nilai NDBI berkisar antara 0,058 - 0,153 tersebar secara acak 

di bagian barat, timur dan tengah, daerah dengan kerapatan rendah dengan nilai NDBI berkisar antara 

-0,0139 - 0,057 tersebar secara acak di bagian selatan dan tenggara, dan daerah non terbangun 

tersebar secara luas di bagian selatan, tenggara dan barat daya dengan nilai NDBI berkisar antara -

0,036 sampai -0,138. 

Gambar 6. Peta Kerapatan Bangunan Kota Bekasi 
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3.4 Indeks Vegetasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 7, indeks vegetasi yang tinggi dengan nilai NDVI berkisar antara 0,031- 0,158 

tersebar di bagian selatan, daerah dengan vegetasi sedang dengan nilai NDVI berkisar antara 0,021- 

0,030 tersebar secara acak di bagian tenggara dan barat daya, daerah dengan vegetasi rendah dengan 

nilai NDVI berkisar antara 0,013- 0,020 tersebar acak secara luas di bagian tengah dan memanjang ke 

utara sedangkan daerah non vegetasi dengan nilai NDVI berkisar antara -0,139- 0,013 tersebar secara 

luas di bagian utara, tengah, timur dan barat serta mendominasi keseluruhan wilayah Kota Bekasi. 

3.5  Model Spasial 

Uji korelasi Pearson Product Momen dilakukan untuk melihat hubungan antara polutan (CO dan 

TSP) dengan suhu permukaan daratan, kerapatan bangunan dan indeks vegetasi. Analisis perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan software SPSS 20.0 maka diperoleh output korelasi sebagai berikut 

(lihat Tabel 2). 

Berdasarkan tabel output korelasi (Tabel ) diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel CO 

terhadap suhu permukaan adalah 0,041 dimana angka tersebut kurang dari taraf kepercayaan (0,05), 

hal tersebut menunjukkan bahwa variabel CO memiliki korelasi dengan variabel suhu permukaan. 

Besar nilai korelasi (r) CO dan suhu adalah 0,182 atau sebesar 3,312%. Untuk nilai signifikansi dari 

variabel CO terhadap kerapatan bangunan adalah 0,037 dimana angka tersebut kurang dari taraf 

kepercayaan (0,05), hal tersebut menunjukan adanya korelasi diantara keduanya. Besar nilai korelasi 

(r) CO dan kerapatan bangunan adalah 0,103 atau sebesar 1,061%. Untuk nilai signifikansi dari 

variabel CO terhadap indeks vegetasi adalah 0,028 dimana angka tersebut kurang dari taraf 

kepercayaan (0,05), hal tersebut menunjukkan bahwa variabel CO memiliki korelasi dengan variabel 

indeks vegetasi. Besar nilai korelasi (r) CO dan indeks vegetasi adalah 0,216 atau sebesar 4,665%. 

Untuk variabel CO bernilai konstanta sebesar -5837,265 dan nilai koefisien untuk variabel suhu 

adalah 293,592. Koefisien variabel suhu permukaan menunjukkan angka yang positif yang berarti 

bahwa antara variabel suhu permukaan dan variabel CO berbanding lurus dengan persamaan regresi 

linear. Untuk nilai koefisien variabel kerapatan bangunan adalah 123,593 serta menunjukkan angka 

yang positif yang berarti bahwa antara variabel kerapatan bangunan dan variabel CO berbanding lurus 

dengan persamaan regresi linear. Untuk nilai koefisien variabel indeks vegetasi adalah 761,357 serta 

menunjukkan angka yang positif yang berarti bahwa antara variabel indeks vegetasi dan variabel CO 

berbanding lurus dengan persamaan regresi linear. Artinya, variabel suhu permukaan, kerapatan 

Gambar 7. Peta Indeks Vegetasi Kota Bekasi 
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bangunan dan indeks vegetasi akan meningkat atau menurun seiring dengan pertambahan atau 

pengurangan variabel CO karena bernilai positif. Jika konsentrasi CO meningkat berarti suhu 

permukaan daratan, kerapatan bangunan dan indeks vegetasinya pun meningkat.  

Y(CO) = -5837,265 + 293,592(Suhu) + 123,593(Bangunan) + 761,357(Vegetasi) 

Berdasarkan tabel output korelasi (Tabel 4) diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel TSP 

terhadap suhu permukaan adalah 0,247 dimana angka tersebut melebihi taraf kepercayaan (0,05), hal 

tersebut menunjukkan bahwa variabel TSP tidak memiliki korelasi dengan variabel suhu permukaan. 

Untuk nilai signifikansi dari variabel TSP terhadap kerapatan bangunan adalah 0,036 dimana angka 

tersebut dibawah taraf kepercayaan (0,05), hal tersebut menunjukan adanya korelasi diantara kedua 

variabel tersebut. Besar nilai korelasi (r) TSP dan kerapatan bangunan adalah 0,471 atau sebesar 

2,218%. Nilai signifikansi variabel TSP terhadap indeks vegetasi adalah 0,029 dimana angka tersebut 

dibawah taraf kepercayaan (0,05), hal tersebut menunjukan adanya korelasi antara variabel TSP dan 

indeks vegetasi. Besar nilai korelasi (r) TSP dan indeks vegetasi adalah 0,196 atau sebesar 3,842%. 

Setelah uji korelasi, maka dilakukan uji regresi linear multiple sederhana untuk mendapatkan 

nilai konsentrasi TSP yang nantinya akan dibuat model spasial distribusi konsentrasi TSP. 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 497,924 440,460  1,130 ,026 

Suhu Permukaan -12,373 15,116 -,152 -,819 ,047 

Kerapatan Bangunan 168,977 108,759 ,293 1,554 ,032 

Indeks vegetasi 44,880 76,372 -,111 -,588 ,041 

a. Dependent Variable: TSP 

Untuk variabel TSP bernilai konstanta sebesar 497,924 dan nilai koefisien untuk variabel suhu 

adalah -12,373. Koefisien variabel suhu permukaan menunjukkan angka yang negatif yang berarti 

bahwa antara variabel suhu permukaan dan variabel TSP berbanding terbalik dengan persamaan 

regresi linear. Untuk nilai koefisien variabel kerapatan bangunan adalah 168,977 serta menunjukkan 

angka yang positif yang berarti bahwa antara variabel kerapatan bangunan dan variabel TSP 

berbanding lurus dengan persamaan regresi linear. Untuk nilai koefisien variabel indeks vegetasi 

adalah 44,880 serta menunjukkan angka yang positif yang berarti bahwa antara variabel indeks 

vegetasi dan variabel TSP berbanding lurus dengan persamaan regresi linear. Artinya, variabel 

kerapatan bangunan dan indeks vegetasi akan meningkat atau menurun seiring dengan pertambahan 

atau pengurangan variabel TSP karena bernilai positif sedangkan peningkatan atau pengurangan suhu 

permukaan tidak mempengaruhi pertambahan atau pengurangan variabel TSP  karena bernilai negatif. 

Y(TSP) = 497,924 - 12,373(Suhu) + 168,977(Bangunan) + 44,880(Vegetasi) 

Model spasial kulitas udara dalam penelitian ini dibuat berdasarkan perhitungan persamaan 

regersi linier multiple sederhana yang sudah didapatkan hasilnya pada tahap sebelumnya. Model 

spasial dalam persamaan matematis yaitu; 

Y(CO) = -5837,265 + 293,592(Suhu) + 123,593(Bangunan) + 761,357(Vegetasi) 

Y(TSP) = 497,924 - 12,373(Suhu) + 168,977(Bangunan) + 44,880(Vegetasi) 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabel 5.Output Regresi TSP Terhadap Suhu Permukaan Daratan, Kerapatan Bangunan dan Indeks 

Vegetasi 
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Persamaan tersebut memiliki arti dengan nilai suhu permukaan, kerapatan bangunan dan indeks 

vegetasi yang didapat dari variasi temporal yang berbeda yaitu olahan data citra landsat 8 lalu 

dikalikan dengan angka yang ada dipersamaan tersebut  yang selanjutnya dijumlah dengan nilai 

koefisian dari masing-masing persamaan  maka dapat diprediksi jumlah konsentrasi polutan CO dan 

TSP pada variasi temporal yang berbeda yang pada penelitian ini menggunakan data temporal 25 

Agustus 2017. Berdasarkan nilai dari variabel suhu permukaan, kerapatan bangunan dan indeks 

vegetasi pada 25 Agustus 2017, maka persamaan model spasial yang telah didapatkan sebelumnya 

dapat diterapkan untuk melihat distribusi persebaran polutan CO dan TSP di Kota Bekasi pada masa 

temporal tersebut. Persebaran distribusi polutan udara dihasilkan dengan metode interpolasi IDW  

dengan pertimbangan metode IDW memberikan hasil interpolasi yang lebih akurat jika  

 

 

dibandingkan dengan metode Kringing. Hal ini dikarenakan semua hasil dengan metode IDW 

memberikan nilai mendekati nilai minimum dan maksimum dari sampel data. Penjelasan persebaran 

konsentrasi CO dan TSP di Kota Bekasi dipaparkan pada Gambar 8 dan 9. 

Berdasarkan peta persebaran konsentrasi CO pada bulan Agustus tahun 2017 di atas, untuk 

konsentrasi CO dengan nilai <4000 μg/Nm3 tersebar di bagian barat daya.  Untuk konsentrasi CO 

dengan nilai 4000-4250 μg/Nm3 tersebar secara acak di bagian barat, barat daya, timur, dan timur laut. 

Untuk konsentrasi CO dengan nilai 4250-4500 μg/Nm3 tersebar secara luas di bagian utara, tengah, 

timur, tenggara, selatan dan barat. Untuk konsentrasi CO dengan nilai >4500 μg/Nm3 tersebar secara 

acak di bagian tengah, timur, utara, barat dan selatan (lihat Gambar 8). 

Berdasarkan Gambar 9 yang menggambarkan peta persebaran konsentrasi TSP pada bulan 

Agustus tahun 2017, untuk konsentrasi TSP dengan nilai <70 μg/Nm3 tersebar secara acak di bagian 

barat uatar, tengah dan timur. Untuk konsentrasi TSP dengan nilai 70-75 μg/Nm3 tersebar secara luas 

di bagian utara, barat, tengah, timur dan tenggara. Untuk konsentrasi TSP dengan nilai 75-80 μg/Nm3 

tersebar di barat, tengah, tenggara dan selatan. Untuk konsentrasi TSP dengan nilai >80 μg/Nm3 

tersebar secara acak di bagian selatan dan barat daya. 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Peta Persebaran Konsetrasi CO Kota Bekasi Bulan Agustus Tahun 2017 
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4. Kesimpulan 

Hasil penelitian mengenai pemodelan kualitas udara di Kota Bekasi dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Pola distribusi polutan dengan konsentrasi tinggi cenderung tersebar di bagian tengah, barat, barat 

laut, tenggara dan timur Kota Bekasi. Pola distribusi suhu permukaan daratan yang cenderung tinggi 

tersebar di bagian barat, barat laut, utara, dan tengah Kota Bekasi. Pola distribusi kerapatan bangunan 

yang cenderung tinggi tersebar di bagian tengah, barat, utara dan timur Kota Bekasi. Pola distribusi 

kerapatan vegetasi yang cenderung tinggi tersebar di tenggara, selatan dan barat daya Kota Bekasi. 

Berdasarkan penggunaan tanahnya, maka pola distribusi polutan dan pola distribusi suhu permukaan 

daratan berada pada penggunaan tanah berupa permukiman, industri dan jasa/komersial. Model 

kualitas udara yang dihasilkan dapat diterapkan untuk memprediksi sebaran polutan di Kota Bekasi 

pada variasi temporal yang berbeda karena berdasarkan tabel presentase tutupan lahan pada bulan 

Agustus 2016 dan Agustus 2017 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dan dapat dikatakan 

memiliki pola presentase luasan yang serupa. 

2. Korelasi antara polutan (CO dan TSP) dengan suhu permukaan daratan menunjukkan adanya 

asosiasi di antara keduanya. Suhu permukaan daratan yang tinggi dapat dijadikan indikator adanya 

pencemaran udara di suatu wilayah, sebaliknya pencemaran udara dapat menjadi salah satu pemicu 

terjadinya kenaikan suhu permukaan daratan di suatu wilayah.  Korelasi antara polutan (CO dan TSP) 

dengan kerapatan bangunan menunjukan adanya asosiasi di antara keduanya. Kerapatan bangunan 

yang tinggi dapat dijadikan indikator adanya pencemaran udara di suatu wilayah terutama untuk 

polutan CO dan TSP. Korelasi antara polutan (CO dan TSP) dengan kerapatan vegetasi menunjukan 

adanya asosiasi di antara keduanya. Kerapatan vegetasi yang rendah dapat dijadikan indikator adanya 

pencemaran udara di suatu wilayah terutama untuk polutan CO. Hal tersebut berkaitan dengan 

ketersediaan vegetasi yang berguna menyerap jumlah polutan yang berada di lingkungan tersebut. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Peta Persebaran Konsetrasi TSP Kota Bekasi Bulan Agustus Tahun 2017 
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1. Pendahuluan 

Ilmu Geografi sudah dikenal di Indonesia sejak zaman Kolonialisme Belanda, dibawa masuk oleh 

para Ilmuwan Belanda yang melakukan studi tentang Hindia Belanda. Penyebutan nama Geografi di 

Indonesia sebelumnya adalah Aardrijskunde, disamakan penyebutannya seperti di Belanda. Tetapi 

setelah Belanda kehilangan kekuasaanya di Indonesia dan digantikan oleh Jepang, terdapat 

penyesuaian penyebutan, oleh ilmuwan asal Indonesia. Oleh Adinegoro dan Adam Bachtiarr istilah 

Aardrijskunde disesuaikan menjadi Ilmu Bumi. Penggunaan Istilah Geografi baru digunakan pada 

tahun 1955 setelah terdapat perguruan tinggi dan kader-kader bangsa Indonesia mengembangkan ilmu 

Geografi. Setelah diadakan Seminar Geografi di Semarang pada tahun 1972 diperoleh keseragaman 

dalam mengisi dan menggunakan Geografi sebagai ilmu tata ruang, sedangkan terjemahan Ilmu Bumi 

lebih tepat untuk kata Geologi, karena Geo berarti Bumi dan Logos (logi) berarti Ilmu.  

Seminar dan lokakarya yang dilaksanakan di Jurusan Geografi, FKIP, IKIP Semarang kerjasama 

dengan IGI tahun 1988 mendefinisikan Geografi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari 

perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan, kewilayahan dalam 

konteks keruangan. Geografi merupakan ilmu yang pokok bahasannya luas, karena aspek-aspeknya 

menyangkut dua rumpun ilmu, yaitu sosial dan eksakta. Hal ini pula yang menjadi faktor enggannya 

generasi muda untuk mempelajari Geografi. Padahal, ilmu Geografi sangat besar pengaruhnya 

terhadap kehidupan ini. Dengan faham Geografi, Manusia menjadi berhati-hati dalam berinteraksi 

dengan alam. Mereka tidak akan sembarangan dalam memanfaatkan kekayaan yang disediakan oleh 

alam, mereka tau tentang bahaya yang akan mereka hadapi jika alam rusak. Sayangnya, banyak 

generasi muda enggan untuk mempelajari geografi lebih jauh lagi. Hal itu terbukti dengan sedikitnya 

peminat UNAS pada mata pelajaran Geografi. Banyak siswa yang beranggapan jika Geografi itu 

rumit dan susah untuk dipahami, karena meteode pembelajaran di Sekolah yang terkesan berpusat 

pada guru (Teacher Center). Sehingga siswa akan menjadi cepat bosan dan daya kreativitas mereka 

tidak akan berkembang. 

Karena Geografi merupakan ilmu yang mempelajari gejala di permukaan bumi baik bersifat fisik 

maupun non-fisik, dan selalu berkaitan dengan kehidupan makhluk hidup di bumi. Maka, sangat 

penting implikasinya untuk dipelajari. Kedudukan ilmu Geografi sangat besar dalam ilmu Sosial. 

Seperti dalam ilmu Ekonomi, Geografi berperan untuk menjelaskan mengenai faktor-faktor 

kelangkaan suatu Sumber Daya. dalam Ilmu Sejarah, Geologi sebagai ilmu penunjang Geografi 

berperan untuk mengkronologiskan kehidupan manusia lewat skala geologi. Begitu pula dengan Ilmu 

Sosiologi, Geografi berperan sebagai analisis faktor perbedaan ras,suku dan agama dalam suatu 

daerah dilihat dari segi geografisnya. Geografi adalah ilmu yang komprehensif dan solutif. Jadi, 

selayaknya generasi muda untuk mempelajarinya. Tanpa Geografi seorang ahli Ekonomi tidak akan 

bisa mengetahui faktor-faktor dari Kelangkaan,Tanpa Geografi seorang Sejarahwan tidak akan bisa 

mengkronologiskan kehidupan manusia, Tanpa Geografi seorang Sosiolog tidak akan bisa mengetahui 

faktor perbedaan bahasa,ras,suku dan agama disuatu masyarakat. Karenanya, tidak ada alasan untuk 

para generasi muda enggan mempelajari Geografi. Karena dengan mempelajari Geografi kita bisa 

menganalisis permasalahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, mencari penyebabnya dan 

membuat solusi atas masalah tersebut. Dalam Geografi kita mengenal istilahnya konsep Geografi atau 

biasa disebut 10 konsep esensial Geografi. Dari konsep Geografi, kita bisa mengetahui konsep yang 

mailto:zulfadien27@gmail.com
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dipelajari dalam geografi, salah satunya konsep Keterkaitan Ruang. Apabila kita ingin pergi ke suatu 

tempat, kita bisa mengestimasikan jarak lewat pemahaman konsep Geografi. 

Belajar Geografi, artinya kita selangkah lebih dekat dengan perwujudan 17 pilar SDGs. Dengan 

berakhirnya MDGs (Millenium Development Goals) yang berakhir ditahun 2015 kemarin, masih 

menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi Indonesia. Tetapi sebanyak 70% indikator pembangunan 

telah berhasil dicapai oleh Indonesia, akan tetapi ada beberapa target tertentu yang belum bisa 

maksimal dalam pencapaiannya. Tanggal 2 Agustutus 2015 pukul 18.26 : 193 Negara anggota PBB 

mengaklamasikan “Transforming Our World : the 2030 Agenda for Suistinable Development Goals 

(SDGs)/UN 2030 Agenda. SDGs disahkan oleh PBB pada akhir september 2015, terdiri dari 17 

tujuan, 168 target, dan 241 indikator. Direncanakan untuk periode Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan (Sustinable Development Goals/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. 

Sejauh ini, hanya ilmu Geografi yang pokok bahasannya menyinggung isu-isu Global yang tengah 

hangat diperbincangkan, yaitu mengenai Onus Bonus Demografi, Coral reef, Climate 

Exchange,MDGs dan SDGs. Maka dari itu, penting bagi generasi untuk mempelajari Geografi. 

SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan implementasi secara serentak aspek 

ekonomi, sosial dan lingkungan. Yang memiliki prinsip pembangunan : No One Will be Left Behind 

artinya pelaksanaan pembangunan harus memberi manfaat kepada semua. Salah satu dari 17 pilar 

SDGs yaitu Pendidikan yang bermutu. Jika kita lihat, pendidikan di Indonesia masih banyak terjadi 

kesenjangan. Faktanya dapat kita temukan dari fenomena, sebanyak 85% sekolah di Indonesia masih 

menerapkan metode pembelajaran yang terkesan konvensional dan tidak maksimal, sedangkan 15% 

sisanya telah menerapkan metode yang lebih solutif, dan itupun sekolah yang jangkauan berada di 

perkotaan. Permasalahan pendidikan di Indonesia menyangkut dengan kualitas tenaga pengajar. 

Dalam kaitannya dengan pembelajaran Geografi contonya, banyak guru yang bukan bidangnya 

mengajar Geografi, secara tidak langsung itu sangat berpengaruh terhadap kualitas SDM lulusan 

Geografi. 

Implementasi Outdoor Learning menjadi jawaban dari kompleksitas faktor sulitnya generasi muda 

dalam memahami materi Geografi. Metode Outdoor Learning Menurut Komarudin (dalam Husamah. 

2013:19) merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar kelas/sekolah dan di alam 

bebas lainnya, seperti: bermain di lingkungan sekolah, taman, perkampungan pertanian/nelayan, 

berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan, serta pengembangan aspek pengetahuan yang 

relevan. Dengan begitu metode pembelajaran Outdoor learning tidak perlu mengeluarkan budget yang 

besar dalam implementasiannya, karena bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Seperti pada materi 

Atmosfer, siswa cenderung tidak bisa membedakan jenis-jenis awan. Tetapi, dengan adanya metode 

Outdoor Learning siswa diajak untuk melihat secara langsung jenis-jenis awan yang ada di langit.  

Untuk meningkatkan minat belajar geografi bagi generasi muda, perlu adanya instansi-instasi 

untuk mengadakan championship yang bertemakan Geografi. Seperti yang kita tau, bahwa jurusan 

Geografi di perguruan tinggi Jawa Timur jarang, hanya 3 universitas yang memiliki jurusan Geografi. 

Implikasinya, liga kejuaraan sekelas Olimpiade,Essay maupun LKTI jarang dan bahkan tidak pernah 

ada. Padahal adanya championship banyak memberikan sumbangsih positif terhadap minat belajar 

geografi bagi generasi muda. Adapun manfaat yang dirasakan adalah bertambahnya rasa percaya diri 

bagi siswa dalam berkompetisi bukan hanya rival dengan teman-teman satu sekolah melain dengan 

teman-teman luar sekolah, selain itu, siswa dapat berlatih kerja ekras dan menambah motivasi belajar 

geografi. Championship Geografi yang ada di Universitas Negeri Semarang, siswa bukan hanya 

berkompetisi soal-soal olimpiade, tetapi siswa diperkenalkan alat-alat yang ada di laboratorium 

Geografi, dengan begitu para siswa akan lebih mengenal pokok bahasan Geografi secara luas, bukan 

hanya dari literature buku pelajaran di sekolah. 

 

2.  Metode Penelitian 

2.1. Lokasi dan Waktu  

Penelitian ini berlokasikan di Banyuwangi, Jawa Timur. Waktu yang dibutuhkan berelasi, mulai dari 

tanggal 18 Februari sampai 23 Februari 2018 

2.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 5 siswa kelas XII IIS 1 SMAN 2 Genteng. Pengambilan sampel 

di lakukan dengan teknik wawancara,kuosioner dan tes.  
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2.3 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (2006:116), variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Adapun variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel  Bebas 

adalah variabel yang menyebabkan atau memengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, 

dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang 

diobservasi atau diamati. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah: a) Tanggapan siswa 

kelas XII IIS 1 tentang pendidikan Geografi di sekolah mereka, b) Penerapan metode belajar 

outdoor learning untuk pendidikan Geografi, c) Peran championship yang bertemakan 

Geografi bagi perkembangan Pendidikan Geografi. 

2. Variabel Terikat  

Adalah variabel yang tergantung (dependent variables). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Hasil belajar siswa XII IIS 1 SMAN 2 Genteng. 

 

2.4 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindak (action research), Menurut Arikunto (2002: 18), 

penelitian tindakan adalah penelitian tentang hal-hal yang terjadi di masyarakat atau kelompok 

sasaran, dan hasilnya langsung dapat dikenakan pada masyarakat yang bersangkutan. Karakteristik 

utama penelitian ini adalah partisipasi dan kolaborasi antara peneliti dengan anggota sasaran. 

Sedangkan menurut Kemmis (1983) menyatakan bahwa penelitian tindakan merupakan upaya 

mengujicobakan ide-ide ke dalam praktek untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar 

memperoleh dampak nyata dari situasi.  

 

2.5. Teknik Pengumpulan Data  

Data penelitian dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan guna 

mengetahui motivasi, siklus belajar siswa dan hasil belajar siswa terhadap implementasi metode 

outdoor learning dan diadakannya event championship bertemakan Geografi. 

1. Dokumentasi  

Menurut Arikunto (2006:231) yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, noluten rapat, agenda dan sebagainya. Metode Dokumentasi 

dalam penelitian ini dengan mengumpulkan jurnah dan dokumen yang berkaitan dengan pendidikan 

Geografi. 

2. Kuosioner (Angket) 

Metode ini digunakan untuk mengambil data tanggapan siswa terhadap media pembelajaran yang 

digunakan guru (Sugiyono,2009:142). Dalam penelitian ini metode angket berguna untuk mengetahui 

metode pebelajaran yang menyenangkan menurut siswa dan faktor-faktor yang menjadi sebab 

menurunnya minat siswa dalam mempelajari Geografi. 

Isilah Kuosioner ini dengan menandai (X) salah satu jawaban yang anda pilih di kolom yang tersedia. 

Keterangan : 

SS   = Sangat Setuju 

S     = Setuju 

R     = Ragu-Ragu 

TS   = Tidak Setuju 

STS = Sangat Tidak Setuju 
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NO. KETERANGAN SS S R TS STS 

1. 
Apabila sistem pembelajaran Geografi di kelas saudara diganti 

dengan sistem Outdoor learning 

     

2. 

Apakah dengan adanya championship bertemakan Geografi 

dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan minat siswa 

belajar Geografi 

     

3. 
Apakah faktor guru menyebabkan fluktuatif nilai siswa dalam 

pelajaran Geografi saudara 

     

4. 
Apakah anda selalu bertanya hal-hal yang tidak anda mengerti 

saat proses pembelajaran berlangsung 

     

5. 
Apakah sebelum proses pembelajaran berlangsung anda selalu 

membaca materi Geografi yang akan diajarkan terlebih dahulu 

     

6. Apakah saat UNAS anda akan memilih mata pelajaran Geografi      

7. Apakah anda berminat masuk kuliah dijurusan Geografi      

 

3. Tes 

Metode ini dilakukan setelah siswa mengisi kuosioner (angket). Metode tes digunakan untuk 

mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam pembelajaran Geografi. Instrumen yang 

digunakan berupa lembar soal yang berjumlah 15 soal.  

Soal : 

1. Tujuan Kyoto Protocol adalah mengurangi rata-rata emisi dari enam jenis gas, kecuali: 

a. karbondioksida 

b. metana 

c. uap air 

d. dinitrogen oksida 

e. Klorofluorokarbon 

2. Manakah yang bukan merupakan bagian dari sistem iklim di bumi? 

a. kriosfer 

b. litosfer 

c. gigantrosfer 

d. hidrosfer 

e. Atmosfer 

3. Global Positioning System (GPS) adalah suatu alat untuk memetakan suatu daerah, dengan 

output berupa: 

a. foto udara 

b. satellite image tentang permukaan Bumi 

c. posisi atau koordinat suatu lokasi 

d. posisi relatif daerah yang dipetakan 

e. tidak ada pilihan yang tepat 

4. Negara berkembang pada umumnya mempunyai bentuk piramida jenis: 

a. konsturktif 

b. gradual 

c. stationer 

d. ekspansif 

e. Sistematik 

5. Negara-negara kecil kepulauan umumnya khawatir akan dampak pemanasan global 

karena: 

a. Negaranya bisa tenggelam oleh meningkatnya permukaan laut 

b. Pulau-pulaunya akan makin padat penduduknya dan tersebar secara merata 

c. Akan terjadi eksodus besar-besaran ke negara lain 

d. Lenyapnya peradaban negara tersebut dan makin meningkatnya jumlah penduduk 

e. Tidak ada jawaban di atas yang benar 
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6. Pembagian zona laut tidak diklasifikasikan berdasarkan: 

a. ketersediaan sinar matahari 

b. jarak dari pantai 

c. salinitas air laut 

d. kedalaman air laut 

e. proses terjadinya 

7. Proses pergerakan aliran air pada permukaan tanah melalui sungai dan saluran air disebut: 

a. perkolasi 

b. presipitasi 

c. infiltrasi 

d. evapotranspirasi 

e. run off 

8. Instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut adalah: 

a. echosounder 

b. radar 

c. sonar 

d. magnetometer 

e. Anemometer 

9. Batuan di bawah ini yang termasuk jenis batuan metamorfosa, adalah: 

a. Filit, Sekis, Genes, Batubara 

b. Filit, Sekis, Genes, Marmer 

c. Sabak, Filit, Sekis, Batubara 

d. Sabak, Filit, Sekis, Konglomerat 

e. Batupasir Kuarsa, Sabak, Sekis, 

Filit 

10. Struktur geologi yang paling baik sebagai cebakan minyak bumi adalah: 

a. antiklin 

b. sinklin 

c. homoklin 

d. sesar 

e. Kekar 

11. Pada suatu wilayah terdapat 1.000.000 penduduk laki-laki, dan 950.000 penduduk 

perempuan. Maka berapakah sex ratio nya: 

a. 90 

b. 95 

c. 100 

d. 105 

e. 110 

12. Di antara negara-negara berikut, manakah yang paling terancam keberadaannya dengan adanya 

peristiwa peningkatan muka air laut? 

a. Maladewa 

b. Malta 

c. Islandia 

d. Singapura 

e. Siprus 

13. Bencana yang terjadi murni oleh gaya-gaya geologi adalah: 

a. gempa bumi, letusan gunung api, tsunami 

b. gempa bumi, longsor, letusan gunung api 

c. banjir, letusan gunung api, tsunami 
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d. banjir bandang, lahar, letusan gunung api 

e. amblesan tanah, longsor, gempa bumi 

14. Di daerah apakah anda bisa menemukan kaldera dan aliran lahar dingin?  

a. arid  

b. gurun pasir  

c. pesisir  

d. karst  

e. Vulkanik 

15. Negara manakah yang memiliki persentase tutupan hutannya paling besar?  

a. Indonesia  d. Islandia  

b. Australia  e. Papua Nugini 

c. Perancis 

2.6 Aspek yang diteliti 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa aspek yang diteliti : 

1. Siswa :  

a) keaktifan saat pembelajaran 

b) kenyamanan belajar geografi 

c) motivasi belajar geografi 

d) kendala belajar geografi 

e) pengaruh adanya olimpiade geografi 

f) hasil belajar 

2. Guru :  

 a) metode yang digunakan saat proses pembelajaran 

 

2.7. Instrumen Penelitian 

Untuk menadapatkan data penelitian yang akurat, maka dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

penelitian, yaitu kertas angket, dan lembar soal.  

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Wawancara 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, dapat diperoleh hasil : 

a) Faktor yang membuat siswa kurang berminat pada mata pelajaran geografi karena sulit memahami 

materi dan metode yang diajarkan guru kurang efektive 

b) Faktor yang menjadi alasan baik buruknya nilai geografi adalah tingkat sulit/mudahnya materi 

geografi yang diujikan 

c) 3 dari 5 siswa pernah mengikuti liga kejuaraan Geografi, yaitu OSK Geografi. Karena di Jawa 

Timur jarang atau bahkan tidak ada instansi yang mengadakan 

d) Liga kejuaraan sangat memberi manfaat bagi ke-3 siswa karena pengalaman yang diberikan 

 

3.2. Kuosioner (Angket)  

Dari daftar pertanyaan yang diberikan, dapat diperoleh : 
NO. KETERANGAN SS S R TS STS 

1. 
Apabila sistem pembelajaran Geografi di kelas saudara diganti 

dengan sistem Outdoor learning 

4 1 0 0 0 

2. 

Apakah dengan adanya championship bertemakan Geografi 

dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan minat siswa 

belajar Geografi 

2 1 1 1 0 

3. 
Apakah faktor guru menyebabkan fluktuatif nilai siswa dalam 

pelajaran Geografi saudara 

5 0 0 0 0 

4. 
Apakah anda selalu bertanya hal-hal yang tidak anda mengerti 

saat proses pembelajaran berlangsung 

2 1 1 0 1 

5. 
Apakah sebelum proses pembelajaran berlangsung anda selalu 

membaca materi Geografi yang akan diajarkan terlebih dahulu 

2 1 0 1 1 
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NO. KETERANGAN SS S R TS STS 

6. Apakah saat UNAS anda akan memilih mata pelajaran Geografi 2 0 2 1 0 

7. Apakah anda berminat masuk kuliah dijurusan Geografi 2 0 1 2 0 

3.3. TES 

Dari instrumen lembar soal yang diberikan, dapat diperoleh statiska nilai 5 siswa sebagai berikut : 

 

 

 

3.4. Komparatif pemahaman siswa yang pernah mengikuti liga kejuaraan geografi 

Untuk mengkomparatifkan pemahaman antara siswa yang pernah mengikuti championship 

bertemakan Geografi dengan yang tidak. Peneliti menggunakan sistem Q&A dengan siswa, peniliti 

menanyakan beberapa materi Geografi yang ada dikelas XII, hasilnya siswa yang pernah mengikuti 

championship Geografi mempunyai pemahaman yang lebih mendalam dalam mengembangkan 

jawaban, dibandingkan siswa yang tidak pernah mengikuti championship. Hal tersebut membuktikan 

urgensi adanya championship untuk perkembangan aptitude siswa dalam memahami materi Geografi. 

 

4. Kesimpulan  

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan beberapa simpulan antara lain : 

1) Geografi merupakan ilmu paling kompleksitas karena manyangkut dua rumpun ilmu yaitu 

antara sosial dan eksata. Jadi, diperlukan daya nalar untuk memahaminya. Hal itu pula yang 

membuat enggannya generasi muda untuk mempelajari geografi. Selain itu, metode 

pembelajaran yang kurang tepat juga akan mempengaruhi baik-tidaknya proses belajar siswa. 

2) Metode Oudoor Learning merupakan aktivitas luar sekolah yang berisi kegiatan di luar 

kelas/sekolah dan di alam bebas lainnya, seperti: bermain di lingkungan sekolah, taman, 

perkampungan pertanian/nelayan, berkemah, dan kegiatan yang bersifat kepetualangan, serta 

pengembangan aspek pengetahuan yang relevan. Metode ini dirasa sangat efektif karena, 

aspek yang dipelajari Geografi selalu bersentuhan langsung di lapangan 

3) Adanya championship yang bertemakan Geografi juga ikut berperan dalam perkembangan 

ilmu Geografi, siswa akan lebih termotivasi untuk belajar geografi karena telah mengenal 

pokok bahasan geografi. 
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Abstrak.Pola spasial bangkitan perjalanan siswa SMA terbentuk secara alamiah. Namun, setelah 

munculnya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No.229 Tahun 2015 tentang zonasi sekolah, 

bangkitan perjalanan pelajar berdasarkan lokasi tempat tinggal siswa cenderung bergeser. Studi 

ini mengangkat tingkat efektifitas peraturan yang diberlakukan terhadap distribusi bangkitan 

perjalanan pelajar secara spasial. Metode yang digunakan mencakup Network Analysis dan 

crosstab. Melalui Network analysis tampak wilayah jangkauan layanan sekolah terhadap tempat 

tinggal siswa. Melalui Crosstab tampak frekuensi pola perjalanan siswa di masing-masing wilayah 

jangkauan layanan sekolah. 

 Kata kunci: Spasial; Bangkitan Perjalanan; Network Analysis; Pola Perjalanan; Pelajar 

 

Abstract.Spatial pattern of high school students’ is naturally formed. However, after the decree of 

The Head of The Provincial Education Board No.229 Year 2015 about school zoning system, the 

trip generation from home-based school regulations tends to change. This study highlights the 

level of effectiveness of the regulation to SMAN 112 and SMAN 65 students’ trip generation 

spatially. The methods applied are network analysis and cross tabulation. By Network Analysis, it 

appears the region of school service area to student’s residence. By Cross Tabulation, it appears 

the frequency of student travel patterns in each region. This study shows that schools located near 

provincial border area encourage the spatial pattern of students’ trip generation.. 

Keywords: Spatial; Trip Distribution; Network Analysis; Travel Pattern; Student 

 

1. Pendahuluan 

Permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan kota adalah efektifitas fasilitas pendidikan 

terhadap persebaran permukiman. Home based-school merupakan model sederhana dalam 

mengalokasikan distribusi peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi sekolah. Zonasi sekolah 

bertujuan mendekatkan aksesibilitas tempat tinggal pelajar dengan fasilitas pendidikan.Idealnya, 

pemberlakuan peraturan home based-school di DKI Jakarta sejalan dengan peraturan masuk jam 

sekolah.  Jarak fisik yang pendek antara tempat tinggal siswa dengan lokasi sekolah akan mendorong 

siswa secara teratur mampu memenuhi kebutuhan jam masuk sekolah yang dimulai pukul 06.30 WIB. 

Implikasinya, zonasi sekolah hanya mencakup strata kecamatan terdekat. Namun bagi siswa yang 

bertempat tinggal di kecamatan tetangga dengan kemudahan aksesibilitas justru memiliki keterbatasan 

untuk mendaftar pada sekolah yang diinginkan. Hal ini mengacu pada Keputusan Kepala Dinas 

Pendidikan No.229 Tahun 2015 yang mengatur Sekolah Menengah Negeri agar wajib menerima calon 

peserta didik yang berdomisili  di kecamatan yang sama dengan sekolah dan atau terdekat dari 

sekolah, paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. 

mailto:nisa52@gmail.com
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Sepuluh persennya kemudian berasal dari peserta didik yang bertempat tinggal di luar zonasi yang 

bersangkutan yang diseleksi melalui jalur umum dan jalur prestasi.  

Laporan Ombudsman RI mendata laporan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB) di DKI Jakarta yang ternyata tidak mengacu pada Permendikbud No 17 tahun 2017 yaitu 

adanya kesemrawutan pelaksanaan sistem kuota untuk zonasi pada jalur lokal, jalur umum, dan jalur 

prestasi. Hal ini mengindikasikan bahwa strata kecamatan yang menjadi syarat pendaftaran calon 

peserta didik siswa masih perlu ditelaah lebih lanjut efektifitasnya. Pemberlakuan kebijakan menjadi 

kurang efektif ketika persentase peserta didik dari jalur lokal adalah kurang dari 90 persen atau 

peserta didik di jalur umum dan jalur prestasi adalah lebih dari 10 persen. Situasi tersebut berpotensi 

terjadi pada wilayah lintas zona sekolah hingga lintas propinsi. Sekolah Menengah Negeri di Jakarta 

yang berlokasi di kawasan perbatasan propinsi memiliki daya tarik bagi calon peserta didik luar 

daerah yang bertempat tinggal dengan aksesibilitas tinggi. Terutama saat tersedia daya tampung 

rombongan belajar di sekolah yang bersangkutan saat jalur lokal masih menyediakan kursi kosong 

bagi calon siswa. 

Proporsi jalur lokal juga menjadi sorotan dalam kebijakan zonasi sekolah mengingat radius zona 

terdekat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah berdasarkan daya tampung rombongan 

belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Setiap 

Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), kelurahan dan kecamatan dalam provinsi memiliki luas 

wilayah yang berbeda sehingga kepadatan penduduk usia sekolah pada masing-masing wilayah 

administrasi berbeda. Hal ini berdampak pada ketidakseimbangan proporsi rombongan belajar yang 

tersedia pada masing-masing sekolah. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk usia 

sekolahnya tinggi belum tentu memiliki ketersediaan rombongan belajar yang lebih banyak 

dibandingkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk usia sekolah rendah. Padahal, dasar dari 

pemberlakuan kebijakan adalah untuk mengatur pola perjalanan siswa dari rumah ke sekolah dan 

kembali ke rumah. Oleh karena itu diperlukan studi mengenai kesesuaian kebijakan pengaturan 

penerimaan peserta didik baru dengan distribusi bangkitan perjalanan dan pola perjalanan pelajar.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola spasial bangkitan perjalanan siswa 

SMA di Jakarta Barat terutama pada sekolah yang terletak di kawasan perbatasan. Termasuk 

mengukur efektivitas kebijakan peraturan zonasi sekolah terhadap pola perjalanan pelajar SMA pada 

kawasan perbatasan propinsi. 

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang bisa menjadi pengembangan pengetahuan sains 

khususnya di bidang transportasi. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan 

kepada pemerintah atau pemerintah daerah dan warga negara dalam menangani manajemen 

transportasi di sektor pendidikan. 
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2. Metode Penelitian 

2.1. Pola Spasial Bangkitan Perjalanan Pelajar  

Sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah SMAN 112 dan SMAN 65 yang menjadi sampel 

penelitian yang melayani 90% calon peserta didik bertempat tinggal di kecamatan zonasi 7 yaitu 

Kecamatan Palmerah, Kebon Jeruk dan Kembangan dan 10% calon peserta didik bertempat tinggal di 

luar zonasi. 

Gambar 1. Sebaran SMA Negeri di Jakarta Barat 

 

Pelajar yang dimaksud dalam penelitian adalah pelajar yang terdaftar sebagai kelas XI pada Buku 

Induk Sekolah  yang telah melakukan perjalanan harian rumah-sekolah-rumah selama satu tahun 

dengan alamat tempat tinggal yang sesuai dengan Kartu Keluarga saat pendaftaran sekolah. Proses 

coding data keruangan  lokasi sekolah sebagai trip attraction akan menjadi dasar dalam menetapkan 

service area atau jangkauan layanan sekolah terhadap wilayah sekitar. Jangkauan pelayanan sekolah 

adalah wilayah yang berbeda dengan batas administrasi dan diatur berdasarkan jarak terdekat yang 

mendukung kenyamanan berjalan kaki sejauh 0-400m dan bersepeda sejauh 0-2km serta jarak yang 

dianggap nyaman untuk berkendara di kawasan perkotaan. Oleh karena itu, jangkauan pelayanan 

sekolah dalam penelitian ini dibagi berdasarkan jarak kurang dari 400 m, antara 400 m-2 km, 2 km – 

5 km, dan lebih dari 5 km yang diukur dari masing-masing sekolah sebagai titik pusat. 

Selain data sekolah, proses coding data keruangan lokasi tempat tinggal pelajar sebagai trip 

production akan menghasilkan data dasar dalam mengamati pola spasial bangkitan perjalanan pelajar. 

Satuan analisis yang digunakan dalam menentukan pola spasial bangkitan perjalanan pelajar adalah 

lokasi sekolah; lokasi tempat tinggal seluruh pelajar kelas XI yang terdaftar di masing-masing 

sekolah; kecamatan zonasi 7 serta kecamatan sekitar.   

Pergerakan asal-tujuan pelajar dianalisis berdasarkan titik pusat masing-masing sekolah dalam satuan 

analisis wilayah jangkauan layanan sekolah dan membandingkannya dengan kecamatan pada zonasi 7  

Pada analisis wilayah jangkauan pelayanan ,masing-masing sekolah yang terbentuk dari titik akan 

menggambarkan kondisi mengenai cakupan atau jangkauan pelayanan dari sebuah fungsi di titik 

tersebut.  
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Network analysis juga dilakukan dalam menentukan pola spasial bangkitan perjalanan pelajar 

yaitu dengan menggunakan model cost-matrix dalam mencari wilayah fungsional asal-tujuan 

bangkitan perjalanan. Pola spasial bangkitan perjalanan pelajar memperlihatkan hubungan antara 

persebaran trip attraction dan trip production yaitu dalam hal ini adalah sebaran SMAN 65 dan 

SMAN 112  serta sebaran tempat tinggal. Hubungan antara sebaran sekolah dan sebaran tempat 

tinggal siswa dapat menggambarkan kesesuaian jangkauan sekolah terhadap tempat tinggal siswa 

ataupun jangkauan tempat tinggal siswa terhadap beberapa sekolah dengan pencarian rute terpendek.  

Karakteristik perjalanan pelajar yang bersifat non spasial mempertimbangkan penggunaan moda 

transportasi, biaya transportasi dan waktu perjalanan. Faktor yang mempengaruhi pola perjalanan 

yang bersifat internal seperti perbedaan jenis kelamin, latar belakang ekonomi keluarga dan jumlah 

keluarga inti digunakan dalam penelitian ini.  

Analisis tabulasi silang digunakan untuk melihat karakteristik pola perjalanan pelajar pada 

masing-masing wilayah 0-400m, 400m-2km, 2-5km dan >5km. Pola perjalanan berupa penggunaan 

moda transportasi perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah, 

kecenderungan waktu keberangkatan pelajar, waktu tiba di sekolah, aktivitas setelah selesai belajar di 

sekolah yang akan ditabulasi silang dengan satuan analisis sekolah dan jangkauan service area. 

2.2. Karakteristik Perjalananan Pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 

Karakteristik perjalanan pelajar yang bersifat non spasial mempertimbangkan penggunaan moda 

transportasi, biaya transportasi dan waktu perjalanan. Faktor yang mempengaruhi pola perjalanan 

yang bersifat internal seperti perbedaan jenis kelamin, latar belakang ekonomi keluarga dan jumlah 

keluarga inti digunakan dalam penelitian ini.  

Analisis tabulasi silang digunakan untuk melihat karakteristik pola perjalanan pelajar pada 

masing-masing wilayah 0-400m, 400m-2km, 2-5km dan >5km. Pola perjalanan berupa penggunaan 

moda transportasi perjalanan dari rumah ke sekolah dan dari sekolah kembali ke rumah, 

kecenderungan waktu keberangkatan pelajar, waktu tiba di sekolah, aktivitas setelah selesai belajar di 

sekolah yang akan ditabulasi silang dengan satuan analisis sekolah dan jangkauan service area. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Bangkitan Perjalanan Pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 

Penerimaan peserta didik Tahun Pelajaran 2016/2017 telah menggeser bangkitan perjalanan pelajar 

SMA Negeri di Jakarta Barat. Bangkitan perjalanan pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 berasal dari 

dalam zonasi dan luar zonasi 7. Tabel 1 menunjukkan bahwa pada masing-masing sekolah, terlihat 

perbedaan asal kecamatan yang melakukan bangkitan perjalanan. SMAN 112 berlokasi di Kecamatan 

Kembangan dan mayoritas bangkitan perjalanan pelajar SMAN 112 berasal dari Kecamatan 

Kembangan. SMAN 65 berlokasi di Kecamatan Kebon Jeruk namun perjalanan pelajar sekolah ini 

secara umum berasal dari Kecamatan Kembangan dan Kebon Jeruk.  

Batas ambang yang tercantum dalam petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun 

pelajaran 2016/2017 sepuluh persen dari total jumlah peserta didik berasal dari luar zonasi. Jumlah 

10% ini kemudian terbagi menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen 

untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun ternyata dari keempat sekolah 

tersebut telah ditemukan adanya overflow peserta didik atau suatu kondisi bagi sekolah yang melayani 

peserta didik dari luar Kecamatan Kebon Jeruk, Kembangan dan Palmerah. Sebanyak 40% peserta 

didik adalah limpahan dari luar zonasi dengan kondisi terbanyak adalah pada SMAN 112 sebanyak 

16%; diikuti oleh SMAN 65 sebanyak 9%. 
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Tabel 1. Bangkitan Perjalanan Pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 

Zonasi Sekolah Kecamatan SMAN 112 SMAN 65 

Zonasi 7 Kebon Jeruk 23%  31% 

Zonasi 7 Kembangan 42% 36% 

Zonasi 7 Palmerah 9% 14% 

Luar Zonasi 7 Luar Zonasi 7 26% 19% 

 Total 100% 100% 

 

Tabel 1 menunjukkan proporsi bangkitan perjalanan pelajar yang berasal dari luar zonasi 7 dari 

masing-masing sekolah juga memiliki perbedaan. Bangkitan perjalanan pelajar dari SMAN 112 yang 

berasal dari luar zonasi 7 adalah sebesar 26% dan SMAN 65 sebesar 22%.  

Faktor yang mempengaruhi adanya limpahan peserta didik dapat disebabkan oleh kondisi internal 

sekolah yang mungkin saja kekurangan calon siswa dari dalam zonasi yang bersangkutan. Sekolah 

yang mengalami situasi ini akan memberikan kesempatan bagi calon siswa dari luar zonasi untuk 

mendaftar di sekolah tersebut. 

Faktor berikutnya yang mempengaruhi adanya limpahan peserta didik adalah karena faktor daya 

tarik dari sekolah tersebut. Setiap sekolah menengah milik pemerintah memberlakukan sistem seleksi 

yang salah satunya adalah nilai UN SMP dari masing-masing calon siswa. Siswa yang memiliki nilai 

tinggi dan bertempat tinggal di luar zonasi dari SMAN 112 dan SMAN 65 memiliki keleluasaan untuk 

mendaftar di sekolah tersebut dan bersaing di jalur umum. Terkait dengan jalur prestasi, bagi siswa 

yang memiliki prestasi tingkat nasional bahkan internasional dan bertempat tinggal di luar zonasi 

tersebut juga memiliki keleluasaan untuk mendaftar. 

 

3.2. Pola Spasial Bangkitan Perjalanan Pelajar SMAN 112  

SMAN 112 memiliki posisi yang seimbang ditengah area zonasi 7. Keseimbangan lokasi ini 

berdampak pada pola bangkitan perjalanan pelajar menuju SMAN 112 yang tersebar merata di semua 

area zonasi. Network Analysis  memperlihatkan sebanyak 61,66% siswa SMAN 112 telah bertempat 

tinggal lebih dekat ke SMAN 112 dibandingkan ke SMAN 65. Bila dilihat dari sisi barat dan timur 

sekolah maka asal pergerakan pelajar di sisi barat lebih banyak dibandingkan sisi timur dari SMAN 

112. Tarikan perjalanan terjauh di sisi timur adalah sampai dengan Kecamatan Tanah Abang namun 

tidak melebihi kecamatan tersebut. Tarikan perjalanan terjauh di sisi barat sekolah adalah sampai 

dengan Kecamatan Kalideres, Cengkareng, Cipondoh, Karang Tengah, hingga ke Kecamatan Ciledug 

dan Larangan.  SMAN 112 berlokasi dekat dengan perbatasan Tangerang-Jakarta. Sebagian wilayah 

2km-5km berpotongan dengan batas administrasi kedua propinsi. Meluasnya bangkitan perjalanan 

pelajar di sisi barat hingga ke Kota Tangerang karena secara kemudahan aksesibilitas dari Tangerang 

ke Jakarta. Lokasi SMAN 112 dekat dengan perbatasan Tangerang-Jakarta dan dilalui oleh jalan tol 

antar propinsi serta jalan arteri yang sangat berdekatan dengan SMAN 112. 
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Gambar 2. Pola Spasial Bangkitan Perjalanan Pelajar SMAN 112 

Tarikan perjalanan pelajar SMAN 112 bersifat difusi ekspansif karena menjalar dari titik pusat 

hingga ke wilayah yang jauh. Gambar 2 memperlihatkan bahwa pola bangkitan perjalanan memencar 

dari titik pusat hingga menjangkau wilayah terluar dari SMAN 112.  Bangkitan perjalanan pelajar di 

SMAN 112 hanya 1% di wilayah 0-400m, 9% di wilayah 400m-2km, kemudian bertambah banyak di 

wilayah 2km-5km sebesar 50%, Wilayah >5km yang sebenarnya menjadi wilayah terluar justru masih 

menjadi asal bangkitan perjalanan pelajar karena mencakup 40% dari total bangkitan perjalanan.  

SMAN 65 juga dinilai memiliki posisi yang seimbang di tengah area zonasi 7. Keseimbangan lokasi 

SMAN 65 berdampak pada pola bangkitan perjalanan pelajar menuju sekolah yang tersebar merata di 

semua area zonasi 7. Faktor keseimbangan lokasi pusat aktivitas ternyata tidak berdampak besar pada 

pemilihan sekolah karena hasil Network Analysis  memperlihatkan sebanyak 68,18% siswa SMAN 65 

justru bertempat tinggal lebih dekat ke SMAN 112 dibandingkan ke SMAN 65. Bila dilihat dari sisi 

barat dan timur sekolah maka asal pergerakan pelajar di sisi barat lebih banyak dibandingkan sisi 

timur dari SMAN 65. Tarikan perjalanan terjauh di sisi timur adalah sampai dengan Kota Jakarta 

Utara dan Jakarta Selatan. Tarikan perjalanan terjauh di sisi barat sekolah adalah sampai dengan 

kecamatan tetangga serta Kota dan Kabupaten Tangerang.  SMAN 112 berlokasi dekat dengan 

perbatasan Tangerang-Jakarta. Sebagian wilayah 2km-5km berpotongan dengan batas administrasi 

kedua propinsi. Meluasnya bangkitan perjalanan pelajar di sisi barat hingga ke Kota Tangerang 

karena secara kemudahan aksesibilitas dari Tangerang ke Jakarta. Lokasi SMAN 65 dekat dengan 

perbatasan Tangerang-Jakarta dan dilalui oleh jalan tol antar propinsi serta jalan arteri yang sangat 

berdekatan. Bangkitan perjalanan pelajar di SMAN 112 hanya 1% di wilayah 0-400m, 9% di wilayah 

400m-2km, kemudian bertambah banyak di wilayah 2km-5km sebesar 50%, Wilayah >5km yang 

sebenarnya menjadi wilayah terluar justru masih menjadi asal bangkitan perjalanan pelajar karena 

mencakup 40% dari total bangkitan perjalanan. Sementara itu, bangkitan perjalanan pelajar di SMAN 

65 hanya 1% di wilayah 0-400m, 24% di wilayah 400m-2km, kemudian bertambah banyak di wilayah 

2km-5km sebesar 46% kemudian di menurun di wilayah >5km menjadi 29%. Secara aksesibilitas, 

besarnya asal bangkitan perjalanan pelajar di wilayah >5km disebabkan wilayah jangkauan 2km-5km 

pada SMAN 65 memotong batas Kota Jakarta Barat dengan Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Namun 

dengan lokasi sekolah berada dekat dengan perbatasan Tangerang-Jakarta, panjang tarikan perjalanan 

pelajar SMAN 65 tetap lebih luas dari tarikan perjalanan pelajar SMAN112. 
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 Bangkitan perjalanan pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 paling banyak berasal dari wilayah 2km-

5km dan wilayah >5km. Arah pencaran SMAN 112 dan SMAN 65 terpencar merata keluar dari titik 

pusat. Sebagai sekolah yang terletak dekat dengan perbatasan propinsi di bagian barat Jakarta, 

pergerakan asal pelajar SMAN 112 menjangkau luas sampai ke arah barat.  

 

Gambar 3.Sebaran Bangkitan Perjalanan Pelajar SMAN 65 

 

Peraturan home-based school mengarahkan agar setiap sekolah melayani peserta didik dengan 

tempat tinggal terdekat, namun tetap tidak menghilangkan kenyataan bahwa masing-masing sekolah 

juga memiliki kekuatan daya tarik terhadap siswa. Pola spasial bangkitan perjalanan pelajar SMAN 

112 menunjukkan kekuatan daya tarik sekolah. SMAN 112 memiliki kekuatan lebih besar untuk 

menarik siswa dengan nilai rata-rata UN SMP minimal 82,76 pada kelas IPA serta 80,27 pada kelas 

IPS yang bertempat tinggal di arah barat dari wilayah pengamatan. Kekuatan gravitasi dari tarikan 

perjalanan pelajar SMAN 112 jelas disebabkan karena statusnya sebagai sekolah DKI yang secara 

aksesibilitas paling mudah dijangkau oleh calon peserta didik dari luar DKI yaitu mereka yang 

bertempat tinggal di Kota dan Kabupaten Tangerang. Hal ini didukung oleh perolehan rata-rata nilai 

pelajar SMAN 112 masih lebih rendah dari pelajar di SMAN 65 yang memiliki nilai rata-rata UN 

SMP 86,07 pada kelas IPA dan 82,96 pada kelas IPS. 
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Gambar 3. Pola Spasial Bangkitan Perjalanan Pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 

Bangkitan perjalanan pelajar SMAN 65 pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan bangkitan 

perjalanan pelajar SMAN 112 dengan konsentrasi asal pergerakan pelajar tertinggi kedua adalah dari 

Kota dan Kabupaten Tangerang. Fenomena ini dapat juga disebabkan oleh melimpahnya calon peserta 

didik dari Kota dan Kabupaten Tangerang sehingga SMAN 112 dan SMAN 65 diminta melayani 

siswa dari luar zonasi. Selain itu, dapat juga disebabkan karena sekolah yang berlokasi di kecamatan 

terdekat yang masuk kedalam administrasi Kota dan Kabupaten Tangerang merupakan sekolah favorit 

dengan persaingan rata-rata nilai UN SMP adalah lebih besar dari 86,07 untuk kelas IPA dan 82,96 

untuk kelas IPS. 

 Seperti yang diutarakan sebelumnya bahwa konsentrasi asal bangkitan perjalanan pelajar SMAN 

112 dan SMAN 65 dari wilayah 2km-5km. Namun secara spasial, akan terlihat adanya tarikan 

perjalanan yang saling beririsan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Terdapat irisan tarikan 

perjalanan antara pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 mengingat sekolah-sekolah ini saling berdekatan. 

Hal tersebut terutama karena arah bangkitan perjalanan pelajar bersifat difusif ekspansif tersebar tidak 

merata. Perpotongan tarikan perjalanan pelajar dari keempat sekolah membentuk lintasan pola 

perjalanan pelajar. Lintasan pola perjalanan pelajar terpadat terjadi di dua wilayah yaitu pada wilayah 

2km-5km dan menjadi sangat padat di wilayah 400m-2km. Lintasan pola perjalanan yang sangat 

padat akan mengakibatkan peningkatan volume lalu lintas sebelum jam 06.30 WIB sehingga 

berpotensial menimbulkan kemacetan. 

3.3. Karakteristik Perjalanan Pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 

Pelajar siswa perempuan terdapat mayoritas di setiap wilayah. Keluarga pelajar di wilayah 400m-2km 

memiliki motor sebanyak 2 unit sementara keluarga pelajar di wilayah 0-400m,2km-5km,dan >5km 

memiliki 1 mobil keluarga. Kepemilikan mobil di semua wilayah adalah sebanyak 1 unit. 
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Tabel 2. Kondisi Sosial Ekonomi Pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 

Wilayah 

Bangkitan 

Perjalanan 

Jenis Kelamin 

(Pertotal 100%) 

Struktur Keluarga 

(Pertotal 100%) 

Kepemilikan 

Motor 

(Pertotal 100%) 

Kepemilikan 

Mobil 

(Pertotal 100%) 

0-400m Perempuan 

(54,5%) 

4 orang 

(45,4%) 

1 motor 

(63,6%) 

 1 mobil 

(45,4%) 

400m-2km Perempuan 

(57,4%) 

4 orang 

(52,9%) 

2 motor 

(44,1%) 

 

 

Tidak Punya 

(47,1%) 

2km-5km Perempuan 

(61,5%) 

5 orang 

(42,3%) 

1 motor 

(40,4%) 

 

1 

1 mobil 

(42,3%) 

 >5km Perempuan 

(59,2%) 

4 orang 

(42,1%) 

1 motor 

(45,1%) 

1 mobil 

(50,7%) 

Pola perjalanan pelajar dari rumah ke sekolah, mayoritas moda perjalanan yang dipilih pelajar di 

semua wilayah adalah di diantar motor dengan pilihan waktu berangkat pada pukul 06.01 WIB-06.15 

WIB dan waktu tiba di sekolah adalah pukul 06.15-06.30 WIB. Biaya transportasi perjalanan dari 

rumah ke sekolah adalah sebesar Rp0. 

 

 Tabel 3. Karakteristik Pola Perjalanan Rumah-Sekolah Pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 

Wilayah 

Bangkitan 

Perjalanan 

Moda Perjalanan 

(Pertotal 100%) 

Waktu Berangkat 

(Pertotal 100%) 

Waktu Tiba 

(Pertotal 100%) 

Biaya 

Transportasi 

(Pertotal 100%) 

0-400m Diantar Motor 

(45,5%) 

06.01-06.15 WIB 

(45,5%) 

06.15-06.30 WIB 

(54,5%) 

 Rp0 

(63,6%) 

400m-2km Diantar Motor 

(47,1%) 

06.01-06.15 WIB 

(51,5%) 

06.15-06.30 WIB 

(58,8%) 

 

 

Rp0 

(60,3%) 

2km-5km Diantar Motor 

(47,1%) 

06.01-06.15 WIB 

(45,2%) 

06.15-06.30 WIB 

(59,6%) 

 

1 

Rp0 

(64,6%) 

>5km Diantar Motor 

(43,7%) 

06.01-06.15 WIB 

(36,6%) 

06.15-06.30 WIB 

(59,2%) 

Rp0 

(63,4%) 

Pola perjalanan pelajar dari rumah ke sekolah, mayoritas moda perjalanan yang dipilih pelajar di 

semua wilayah adalah di diantar motor dengan pilihan waktu berangkat pada pukul 06.01 WIB-06.15 

WIB dan waktu tiba di sekolah adalah pukul 06.15-06.30 WIB. Biaya transportasi perjalanan dari 

rumah ke sekolah adalah sebesar Rp0. 

Pola perjalanan pelajar dari sekolah kembali ke rumah di wilayah 0-400m mayoritas memilih 

moda perjalanan berjalan kaki. Pelajar yang berasal dari wilayah 400m-2km,2km-5km, dan >5km 

memilih naik ojek online. Aktivitas yang dilakukan pelajar di wilayah 0-400m setelah kegiatan belajar 

di kelas selesai  adalah mengikuti ekstra kurikuler dan pergi ke tempat bimbingan belajar sedangkan 

pelajar di wilayah yang lain lebih memilih mengikuti kegiatan ekstra kurikuler di sekolah. Durasi 

perjalanan pulang dari sekolah di wilayah 0-400m, 400m-2km, dan 2km-5km adalah kurang dari 15 

menit, namun untuk pelajar yang berada di wilayah >5km membutuhkan waktu perjalanan pulang 

antara 15-30 menit. Biaya transportasi lebih bervariasi pada saat pulang dari sekolah menuju ke 

rumah. Pelajar siswa di 0-400m mengeluarkan biaya transportasi sebesar Rp0, sementara pelajar di 
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wilayah 400m-2km mengeluarkan biaya transportasi <Rp7000. Pelajar di wilayah 2km-5km dan 

>5km mengeluarkan  biaya transportasi sebesar Rp7000-Rp14000. 

 

Tabel 4. Karakteristik Pola Perjalanan Sekolah-Rumah Pelajar SMAN 112 dan SMAN 65 

Wilayah 

Bangkitan 

Perjalanan 

Moda Perjalanan 

(Pertotal 100%) 

Aktivitas setelah 

Pukul 15.00 WIB 

(Pertotal 100%) 

Durasi Perjalanan 

Sekolah-Rumah 

(Pertotal 100%) 

Biaya 

Transportasi 

(Pertotal 100%) 

0-400m Berjalan Kaki 

(24%) 

Bimbel/Ekskul 

(45,5%) 

<15menit 

(72,7%) 

 Rp0 

(72,7%) 

400m-2km Ojek Online 

(36%) 

Ekstra Kurikuler 

(39,7%) 

<15menit 

(47,1%) 

 

 

<Rp7000 

(33,8%) 

2km-5km Ojek Online 

(35%) 

Ekstra Kurikuler 

(38,5%) 

<15menit 

(43,3%) 

 

1 

Rp7000-Rp14000 

(33,7%) 

>5km Ojek Online 

(23%) 

Ekstra Kurikuler 

(33,8%) 

15-30menit 

(52,1%) 

Rp7000-Rp14000 

(36,6%) 

 

4. Kesimpulan 

Pola spasial bangkitan perjalanan pelajar adalah difusi ekspansif.  Bangkitan perjalanan pelajar 

SMAN 112 dan SMAN 65 berkonsentrasi di wilayah 2km-5km dari masing-masing sekolah. Lintasan 

tarikan perjalanan pelajar dari keempat sekolah terpadat berada di wilayah 400m-2km dari masing-

masing sekolah. Terdapat limpahan bangkitan perjalanan pelajar dari luar zonasi 7 yang menuju 

SMAN 112 sebanyak 16% dan SMAN 65 sebanyak 12%. Pada wilayah >5km, panjang tarikan 

perjalanan pelajar SMAN 112 lebih luas dan terjauh dibandingkan ketiga sekolah pengamatan lainnya 

SMAN 65. Panjang tarikan pelajar SMAN 112 di wilayah >5km lebih disebabkan karena daya tarik 

sekolah ini sebagai salah satu sekolah DKI yang dekat dengan perbatasan.  

 Karakteristik pola perjalanan pelajar dari rumah ke sekolah sedikit berbeda dengan pola 

perjalanan dari sekolah ke rumah. Moda perjalanan pelajar di wilayah 0-400m dan 400m-2km dari 

rumah-sekolah dan sekolah-rumah masih didominasi kendaraan bermotor. Waktu keberangkatan 

pelajar di wilayah 2km-5km dan >5km dilakukan setelah pukul 06.00 WIB dan berpotensi terhadap 

meningginya volume lalu lintas di sekitar sekolah menjelang dimulainya  jam belajar.  
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Abstrak. Pembelajaran sebagai salah satu komponen dalam kurikulum memegang peran penting 

dalam ketercapaian tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran dipandang sebagai serangkaian 

rencana kegiatan yang termasuk didalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai 

sumber daya pembelajaran. Pembelajaran berbasis kewilayahan yang termuat dalam mata 

pelajaran geografi di SMA mengikuti perkembangan dinamika kurikulum. Pembelajaran 

dilaksanakan melalui pendekatan kontekstual,  bermakna, mendorong berpikir kritis, serta 

memanfaatkan media digital dan geospasial. Oleh sebab itu guru harus mampu merancang strategi 

pembelajaran berbasis kewilayahan bagi tercapainya pembelajaran efektif dan efisien sesuai 

kebutuhan dan perkembangan zaman.Kajian dalam penelitian adalah penerapan strategi 

pembelajaran pada kompetensi dasar mata pelajaran geografi yang berbasis kewilayahan. Analisis 

dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah : analisis kompetensi dasar mata 

pelajaran geografi, menentukan materi ajar berbasis kewilayahan, menentukan metode 

pembelajaran, memilih media pembelajaran dan merancang kegiatan pembelajaran 

kolaboratif.Hasil kajian menunjukkan: (1) pembelajaran geografi berbasis kewilayahan dapat 

meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap potensi wilayah, (2) penggunaan media 

geospasial memudahkan peserta didik dalam menganalisis berbagai fenomena kewilayahan, (3) 

melalui pendekatan kontekstual peserta didik mampu  menganalisis pembangunan wilayah, (4) 

meningkatkan keterampilan dalam mendeskripsikan kewilayahan melalui infografis. 

Kata kunci: strategi pembelajaran, geografi, kewilayahan 

 

Abstract. Learning is one of components in curriculum that has an important role in the 

achievement of learning objectives. Learning strategy is seen as a series of action plans that 

include the use of methods and the utilization of various learning resources Regional-based 

learning contained in geography subjects in SMA follows the development of curriculum 

dynamics. Learning is carried out through contextual approaches, meaningful, encouraging 

critical thinking, and utilizing digital and geospatial media. Therefore, teachers should be able to 

design a regional -based learning strategy for the achievement of effective and efficient learning 

according to the needs and current development. The study in this research is the application of 

learning strategy on the basic competence of geographical subjects based on regional. The 

analysis is done descriptively qualitatively through the steps: basic competency analysis of 

geography subjects, determining regional-based teaching materials, determining learning 

method, choosing instructional media and designing collaborative learning activities. The results 

of the study indicate: (1) Regional-based geographic learning can improve students' 

understanding of the potential of the region, (2) The use of geospatial media facilitate learners in 

analyzing various regional phenomena, (3) through contextual approach learners able to analyze 

the development of the region, (4) ) improves skills in describing region through info graphics. 

Keywords: learning strategy, geography, regional 
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1. Pendahuluan 

Strategi pembelajaran adalah perencanaan dan tindakan yang tepat dan cermat mengenai kegiatan 

pembelajaran agar kompetensi dasar melalui indikator pencapaian kompetensinya dapat tercapai. 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, 

bakat, dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan 

siswa serta antara siswa dengan siswa dengan dukungan sumberdaya belajar lainnya. 

Karakteristik setiap mata pelajaran memiliki perbedaan, demikian pula mata pelajaran yang sama 

dengan jenjang yang berbeda juga memiliki perbedaan karakterstik. Mata pelajaran geografi di 

jenjang SMA memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1) Bidang kajian geografi meliputi bumi, aspek dan proses yang membentuknya, hubungan kausal 

dan spasial manusia dengan lingkungan, serta interaksi manusia dengan tempat. 

2) 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. 

3) Pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperoleh dalam mata pelajaran Geografi 

diharapkan dapat membangun kemampuan peserta didik untuk bersikap, bertindak cerdas, arif, 

dan bertanggungjawab dalam menghadapi masalah sosial, ekonomi, dan ekologis. 

Setidaknya terdapat lima nilai yang terkandung dari karakteristik mata pelajaran Geograf tersebut. 

Kelima nilai tersebut diantaranya adalah kreatif, kritis, cerdas, arif, dan tanggung jawab dalam 

menghadapi masalah sosial, ekonomi dan ekologis. Cerdas berarti peserta didik dapat memecahkan 

masalah-masalah di lingkungannya. Arif berarti peserta didik dapat menggunakan nilai-nilai universal 

maupun lokal untuk menyelesaikan permasalahan. 

Salah satu kompetensi guru adalah merancang pembelajaran. Berdasarkakn karakteristik mata 

pelajaran geografi di SMA tersebut maka guru harus mampu mengembangkan berbagai strategi 

pembelajaran. Guru harus mampu memanfaatkan segala sumber belajar yang tepat namun efektif dan 

efisien untuk tujuan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Salah satunya guru harus mampu 

merancang strategi pembelajaran berbasis kewilayahan, yang diantaranya menekankan pada 

lingkungan sekitar. 

Paradigma pembelajaran konstruktivistik menekankan pentingnya lingkungan dalam 

pembentukan pengetahuan. Peserta didik mendapatkan pengetahuan melalui interaksi dengan 

lingkungannya. Lingkungan bersifat akomodatif terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan. 

Pendayagunaan lingkungan dalam pembelajaran menunjukkan pembelajaran bermakna. 

David Ausubel (1963) seorang ahli psikologi pendidikan menyatakan bahwa bahan pelajaran 

yang dipelajari harus “bermakna’ (meaningfull). Pembelajaran bermakna merupakan suatu proses 

mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif 

seorang. Struktur kognitif ialah fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi yang telah 

dipelajari dan dingat siswa. 

Berkaitan dengan pembelajaran bermakna, pembelajaran berbasis kewilayahan sebaiknya 

menggunakan pendekatan kontekstual. Elaine B. Jonhson mendefinisikan pengertian pembelajaran 

konstekstual atau Contextual teaching and learning (CTL) adalah sebuah proses pendidikan yang 

bertujuan menolong para siswa melihat makna didalam materi akademik yang mereka pelajari dengan 

cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, 

yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka. 

Departemen Pendidikan Nasional mendefinisikan Contextual Teaching and Learning (CTL) 

sebagai konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi 
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dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilkinya dengan 

perencanaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Pembelajaran berbasis kewilayahan selain bermakna dan mengaitkan dengan kehidupan sehari-

sehari juga harus mampu memanfaatkan informasi geospasial sebagai media pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan saat ini. 

Geospasial atau ruang kebumian dimaknai sebagai aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, 

letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di  bawah, pada, atau di atas permukaan bumi 

yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu (Pasal 1 Ayat 2 UU Nomor 4 tahun 2011). Informasi 

geospasial adalah informasi tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik 

objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 

Melalui informasi geospasial peserta didik diharapkan mampu memahami ruang muka bumi 

dengan segala karakter dan wataknya termasuk interaksi antar wilayah di ruang mukabumi serta 

masalah-masalah yang terjadi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka di dalam pembelajaran geografi perlu menerapkan 

strategi pembelajaran bermakna, berbasis konstektual serta memanfaatkan informasi geospasial 

sebagai media pembelajaran sesuai kaidah dan esensi mata pelajaran geografi melalui pembelajaran 

berbasis kewilayahan. 

2. Metode Penelitian 

Kajian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah : analisis kompetensi 

dasar mata pelajaran geografi, menentukan materi ajar berbasis kewilayahan, menentukan metode 

pembelajaran, memilih media pembelajaran dan merancang kegiatan pembelajaran kolaboratif. 

Studi literatur digunakan sebagai landasan untuk merumuskan rekomendasi strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik materi pembelajaran maupun kompetensi dasarnya. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1.  Pembelajaran Berbasis Kewilayahan Pada Kompetensi Dasar Geografi di SMA 

Kurikulum pendidikan nasional mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, namun esensi dan 

karakteristik mata pelajaran geografi tidak mengalami perubahan secara mendasar. Perubahan pada 

materi mata pelajaran geografi sifatnya penambahan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

terkini. Pada kurikulum 2006 (KTSP), ruang lingkup mata pelajaran geografi meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut : 

1. Konsep dasar, pendekatan, dan prinsip dasar Geografi 

2. Konsep dan karakteristik dasar serta dinamika unsur-unsur geosfer mencakup litosfer, pedosfer, 

atmosfer, hidrosfer, biosfer dan antroposfer serta pola persebaran spasialnya 

3. Jenis, karakteristik, potensi, persebaran spasial Sumber Daya Alam (SDA) dan pemanfaatannya 

4. Jumlah, pertumbuhan, komposisi, penyebaran, dan permasalahan penduduk dan dampaknya 

5. Karakteristik, unsur-unsur, kondisi (kualitas) dan variasi spasial lingkungan hidup, pemanfaatan 

dan pelestariannya 

6. Kajian wilayah  negara-negara maju dan sedang berkembang 

7. Konsep wilayah dan pewilayahan, kriteria dan pemetaannya serta fungsi dan manfaatnya dalam 

analisis geografi. 

8. Pengetahuan dan keterampilan dasar tentang seluk beluk dan pemanfaatan peta, Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dan citra penginderaan jauh. 
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Sedangkan pada kurikulum 2013, kompetensi dasar mata pelajaran geografi dituangkan didalam 

permendikbud nomor 24 tahun 2016 yang meliputi tujuh kompetensi dasar pada ranah pengetahuan 

seperti pada tabel berikut : 

Tabel 1. Pembelajaran Berbasis Kewilayahan Berdasarkan Kompetensi Dasar Geografi 

Materi Pada Kompetensi Dasar Geografi Pembelajaran Berbasis Kewilayahan 

Pengetahuan dasar geografi dan terapannya 

dalam kehidupan sehari-hari 

Menerapkan pengetahuan dasar dalam 

kehidupan sehari-hari di wilayah masing-masing 

Dasar-dasar pemetaan, pengindraan jauh, dan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Memetakan, menganalisis pengindraan jauh, dan 

Sistem Informasi Geografis (SIG) di wilayah 

tertentu 

Langkah-langkah penelitian ilmu geografi 

dengan menggunakan peta 

Melakukan penelitian di wilayah masing-masing 

Dinamika planet Bumi sebagai ruang kehidupan Mempelajari dinamika planet bumi yang 

berpengaruh terhadap wilayah tempat tinggal 

Dinamika litosfer, atmosfer, hidrosfer dan 

dampaknya terhadap kehidupan 

Menganalisis dinamika litosfer, atmosfer, 

hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di 

wilayah masing-msing. 

Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia 

sebagai poros maritim dunia 

Kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia 

sebagai poros maritim dunia 

Sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia 

berdasarkan karakteristik ekosistem 

Sebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia 

berdasarkan karakteristik ekosistem dengan peta  

Sebaran dan pengelolaan sumber daya 

kehutanan, pertambangan, kelautan, dan 

pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan 

Sebaran dan pengelolaan sumber daya 

kehutanan, pertambangan, kelautan, dan 

pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan 

berkelanjutan melalui peta 

Ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan 

industri, serta potensi energi baru dan terbarukan 

di Indonesia 

Ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan 

industri, serta potensi energi baru dan terbarukan 

di wilayah tempat tinggal 

Dinamika kependudukan di Indonesia untuk 

perencanaan pembangunan 

Dinamika kependudukan di Indonesia untuk 

perencanaan pembangunan di wilayah masing-

masing 

Keragaman budaya bangsa sebagai identitas 

nasional berdasarkan keunikan dan sebaran 

Mengklasisikasi keragaman budaya bangsa 

sebagai identitas nasional berdasarkan keunikan 

dan sebaran menggunakan peta 

Jenis dan penanggulangan bencana alam melalui 

edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan 

teknologi modern 

Jenis dan penanggulangan bencana alam melalui 

edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan 

teknologi modern 

Konsep wilayah dan pewilayahan dalam 

perencanaan tata ruang wilayah nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota 

Konsep wilayah dan pewilayahan dalam 

perencanaan tata ruang wilayah nasional, 

provinsi, dan kabupaten/kota 

Struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa 

dan kota, serta kaitannya dengan usaha 

pemerataan pembangunan 

Membandingkan struktur keruangan desa dan 

kota, interaksi desa dan kota, di wilayah terdekat 
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Materi Pada Kompetensi Dasar Geografi Pembelajaran Berbasis Kewilayahan 

Jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan 

peta dan/atau citra pengindraan jauh serta Sistem 

Informasi Geografis (SIG) kaitannya dengan 

pengembangan potensi wilayah dan kesehatan 

lingkungan 

Jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan 

peta dan/atau citra pengindraan jauh serta Sistem 

Informasi Geografis (SIG) kaitannya dengan 

pengembangan potensi wilayah terdekat 

Karakteristik negara maju dan negara 

berkembang dalam konteks pasar bebas 

Membandingkan Karakteristik negara maju dan 

negara berkembang dalam konteks pasar bebas 

melalui peta 

Ada beberapa materi pembelajaran tambahan yang belum termuatpada kurikulum 2006 yaitu 

materi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, Ketahanan pangan nasional, 

penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia, keragaman budaya, 

penangguangan bencana serta jaringan transportasi. 

Materi-materi tersebut penting, diperlukan, dan sesuai dengan kondisi saat ini. Pembelajaran 

materi-materi tersebut akan lebih efektif jika dilakukan berbasis kewilayahan.Sedangkan untuk ranah 

keterampilan semua kompetensi dasar geografi mengarahkan peserta didik untuk mampu membuat 

dan menyajikan informasi keruangan materi pembelajaran menggunakan menggunakan peta, bagan, 

gambar, tabel, grafik, video, dan/atau animasi, materi geografi yang dipelajari berdasarkan wilayah 

merupakan objek formal geografi, dalam keilmuan geografi mengarah pada geografi regional.  

Geografi regional adalah geografi yang mempelajari kewilayahan atas dasar luas dan sempitnya 

daerah tersebut. Jadi, unsur esensial dalam geografi adalah region atau wilayah. Region adalah suatu 

wilayah yang mempunyai kesamaan yang dapat dilihat dari unsur fisikal, unsur manusia maupun 

gabungan antara keduanya.  

Bintarto mengemukakan bahwa region dapat dilihat dari: 

• Keseragaman atau kesamaan dalam kriteria tertentu (region uniform) 

• wilayah dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berhubungan dengan 

garis melingkar (nodal region) 

• Klasifikasi wilayah yang terutama menekankan pada jenisnya, fungsinya diabaikan (generic 

region) 

• Klasifikasi wilayah berdasarkan kekhususannya merupakan daerah tunggal mempunyai ciri-ciri 

geografi yang khusus (spesific region) 

• wilayah yang dalam klasifikasinya menggunakan metode statistik deskriptif. 

Penerapan pembelajaran berbasisi wilayah pada kompetensi dasar geografi dapat merujuk pada jenis 

region yang dikemukakan oleh Bintarto tersebut. 

 

3.2. Pembelajaran Bermakna Berbasis Kewilayahan 

Belajar bermakna menurut Ausubel (1963) merupakan proses mengaitkan informasi atau materi baru 

dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif. Ada tiga faktor yang mempengaruhi 

kebermaknaan dalam suatu pembelajaran, yaitu struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan 

pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu dan pada waktu tertentu. Sehubungan dengan hal ini, 

Dahar (1996) mengemukakan dua prasyarat terjadinya belajar bermakna, yaitu: (1) materi yang akan 

dipelajari harus bermakna secara potensial, dan (2) anak yang akan belajar harus bertujuan belajar 

bermakna. Di samping itu, kebermaknaan potensial materi pelajaran bergantung kepada dua faktor, 

yaitu (1) materi itu harus memiliki kebermaknaan logis, dan (2) gagasan-gagasan yang relevan harus 

terdapat dalam struktur kognitif peserta didik.  
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Langkah-langkah kegiatan yang mengarah pada timbulnya pembelajaran bermakna adalah 

sebagai berikut:  

• Orientasi mengajar tidak hanya pada segi pencapaian prestasi akademik, melainkan juga 

diarahkan untuk mengembangkan sikap dan minat belajar serta potensi dasar siswa.  

• Topik-topik yang dipilih dan dipelajari didasarkan pada pengalaman siswa yang relevan.  

• Metode mengajar yang digunakan harus membuat siswa terlibat dalam suatu aktivitas 

langsung dan bersifat bermain yang menyenangkan. 

• Dalam proses belajar perlu diprioritaskan kesempatan anak untuk bekerjasama dengan orang 

lain. 

• Bahan pelajaran yang digunakan hendaknya bahan yang konkret 

Dalam menilai hasil belajar siswa, para guru tidak hanya menekankan aspek kognitif dengan 

menggunakan tes tulis, tetapi harus mencakup semua domain perilaku anak yang relevan dengan 

melibatkan sejumlah alat penilaian. Implementasi pembelajaran bermakna pada mata mata pelajaran 

geografi dapat diterapkan seperti contoh pada tabel berikut ini : 

Tabel 2. Implementasi Pembelajaran Bermakna Berbasis Kewilayahan  

Kompetensi / Materi 

pembelajaran 

Strategi pembelajaran Makna diperoleh 

Langkah-langkah penelitian 

ilmu geografi dengan 

menggunakan peta 

• Memetakan wilayah yang 

akan diteliti 

• Mengidentifikasi  

permasalahan pada 

wilayah tersebut 

• Mengumpulkan data dan 

referensi 

• Observasi 

• Pengolahan data 

• menyimpulkan 

Peserta didik memperoleh 

informasi masalah di 

wilayahnya dengan demikian 

dapat mencari solusi atas 

permasalah tersebut serta 

mengembangkan sikap empati 

dan peduli terhadap 

lingkungan/wilayah dimana ia 

tinggal. 

Dinamika kependudukan di 

Indonesia untuk perencanaan 

pembangunan 

• Mengamati permasalahan 

kependudukan di wilayah 

tempat tinggal 

• Mencari data 

kependudukan konkret 

melalui kantor 

desa/kecamatan 

• Menggambarkan data 

kependudukan di wilayah 

tempat tinggal melalui 

tabel, grafik, dan petab 

• Menyajikan dan 

mempresentasikan hasil 

pembelajaran. 

Memperoleh informasi 

kependudukan di wilayah 

tempat tinggal secara konkret 

sehingga peserta didik dapat 

mempersiapkan masa 

depannya sesuai dengan 

keadaan kependudukan yang 

dipelajarinya. 
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3.3.  Pembelajaran Konstekstual Berbasis Kewilayahan 

Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mempunyai ciri khas adanya kerjasama dan sharing 

antar siswa agar dapat saling menunjang dalam pembelajaran, siswa aktif , senang dan bergairah 

dalam belajar, pembelajaran terintegrasi dengan mata pelajaran lain, dengan kebebasan berpendapat 

membuat siswa kritis, dan suasana kelas menjadi indah dan membuat siswa nyaman untuk belajar. 

Strategi pembelajaran dengan model pembelajaran kontekstual ada beberapa tujuan antara lain : 

1) Pembelajaran ini menekankan bahwa belajar itu tidak hanya menghafal tapi perlu adanya 

pemahaman. 

2) Pembelajaran ini menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa 

3) bertujuan untuk membuat anak berpikir kritis dan terampil 

4) Pembelajaran ini membuat pelajaran lebih bermakna dan produktif 

5) Pembelajaran ini mengajak siswa pada suatu aktifitas yang mengaitkan materi akademik dengan 

konteks kehidupan sehari-hari. 

6) Agar siswa secara individu dapat menemukan dan mentranfer informasi  komplek. 

Langkah-langkah pembelajaran kontekstual berbasis kewilayahan pada kompetensi  geografi 

dapat dilakukan sebagai berikut 

Tabel 3. Implementasi Pembelajaran Kontekstual Berbasis Kewilayahan 

Kompetensi / Materi 

pembelajaran 

Langkah-langkah/Fase Hasil 

Dinamika litosfer, atmosfer, 

hidrosfer dan dampaknya 

terhadap kehidupan 

Fase 1 

Menyampaikan tujuan yang ingin 

dicapai dalam analisis kondisi 

dinamika litosfer, atmosfer, 

hidrosfer di wilayah masing-

masing 

• Siswa lebih mengenal 

keadaan litosfer, 

atmosfer, hidrosfer 

serta dampaknya bagi 

kehidupan di wilayah 

masing-masing 

• Siswa memiliki 

pengalaman belajar 

yang berhubungan 

langsung dengan 

objek pembelajaran 

• Membiasakan literasi 

• Melatih siswa untuk 

bekerja sama dan 

berkolaborasi dalam 

kelompok 

• Meningkatkan 

aktivitas 

• Membuat kesimpulan 

sendiri terkait kondisi 

keadaan litosfer, 

atmosfer dan hidrosfer 

di wilayah masing-

masing 

 

 Fase 2 

Guru menyampaikan informasi 

kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi atau melalui 

berbagai referensi/nahan bacaan 

(literasi) terkait litosfer, atmosfer, 

dan hidrosfer 

 Fase 3 

Mengorganisasi siswa ke dalam 

kelompok-kelompok belajar. 

Guru membagi kelompok belajar 

berdasarkan analisis yang akan 

dilakukan terkait materi dan 

wilayahnya 

 Fase 4 

Guru membimbing kelompok 

belajar pada saat mengerjakan 

tugas mereka, bisa menggunakan 

panduan berupa lembar kerja 
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Kompetensi / Materi 

pembelajaran 

Langkah-langkah/Fase Hasil 

 Fase 5  

Guru mengevaluasi hasil belajar 

tentang materi yang telah 

dipelajari/ meminta kelompok 

untuk presentasi hasil kerja 

 Fase 6  

Guru mengharagai baik upaya 

maupun hasil belajar individu 

maupun kelompok 

 

3.4. Informasi Geospasial Sebagai Media Pembelajaran Berbasis Kewilayahan 

Geografi menelaah obyek mukabumi (litosfer, hidrosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer) dari sudut 

pandang keruangan. Obyek itu divisualkan dalam bentuk  peta dengan tema tertentu dan dikenal 

sebagai peta tematik. Peta itu menampilkan obyek, fenomena, potensi ruang mukabumi dalam bentuk 

tema tunggal dan dapat  pula sintesis dari beberapa tema. 

Seperti diketahui obyek material geografi terbentang dari litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer sampai 

antroposfer. Kajian geografi terhadap obyek materialnya tersebut, harus selalu dilakukan dari sudut 

pandang spasial, dari perspektif spasial. 

Informasi geospasial adalah informasi tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau 

karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan 

bumi.Melalui informasi geospasial peserta didik diharapkan mampu memahami ruang muka bumi 

dengan segala karakter dan wataknya termasuk interaksi antar wilayah di ruang mukabumi serta 

masalah-masalah yang terjadi. 

Dengan demikian penguasaan guru geografi terhadap sumber informasi mukabumi menjadi 

mutlak diperlukan. Sumber tersebut dapat berupa sumber  primer, dengan pengamatan, observasi, 

pengukuran, pencacahan langsung terestrikal maupun dari sumber sekunder, termasuk menyadap 

informasi dari dokumen geospasial yang ada (map reading, map use). 

Melalui media informasi geospasial dapat dibedakan karakteristik berbagai wilayah di permukaan 

bumi yaitu: wilayah litologi, wilayah kategori tanah, wilayah penggunaan tanah, wilayah suhu, 

wilayah curah hujan, wilayah air tanah, wilayah fauna, wilayah flora, wilayah kepadatan penduduk, 

wilayah harga tanah, wilayah konstituen partai, wilayah  permukiman kumuh, wilayah serangan hama 

wereng, wilayah kekeringan, wilayah kedalaman genangan, wilayah potensi longsor, wilayah suku 

bangsa, wilayah  penutur bahasa,dsb 

Perspektif spasial inilah yang menjadi identitas ilmu geografi. Implementasinya dalam 

pembelajaran geografi di sekolah dapat dilakukan menggunakan media informasi geospasial berupa 

peta konvensional maupun peta digital di wilayah masing-masing  
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Gambar 1. Peta Kabupaten Bogor Jawa Barat 

pembelajaran berbasis kewilayahan dapat dilakukan melalui strategi berikut ini : 

Tabel 4. Implementasi Pembelajaran Berbasis Kewilayahan Menggunakan Media Informasi 

Geospasial 

Kompetensi / Materi pembelajaran Strategi 

Pengetahuan dasar geografi (konsep, 

prinsip, aspek dan pendekatan geografi) dan 

terapannya dalam kehidupan sehari-hari 

• Berdasarkan media peta bandingkan 

karaktersitik kecamatan Sukaraja dengan 

salah satu kecamatan lain yang dipilih. 

• Menggali informasi wilayah tersebut 

melalui peta digital (google map) 

• Buat tabel dua kecamatan tersebut, 

analisislah berdasarkan perbedaan lokasi, 

potensi wilayah, aspek fisik/sosial, 

potensi ekonomi, kependudukan dan 

perkembangannya 

• Deskripsikan kelemahan dan keunggulan 

dari dua wilayah yang dibandingkan 

• Menyajikan informasi melalui presentasi 

dan ditempel di dinding kelas 

Hasil pembelajaran strategi tersebut ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel 5. Hasil Pembelajaran Berbasis KewilayahanMenggunakan Media Informasi Geospasial 

Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas wilayah : 4.343,35 hektar Luas wilayah : 69,2 km² 

Batas wilayah : 

• Sebelah Utara   :     Kecamatan Cibinong 

• Sebelah Barat   :     Kota Bogor 

• Sebelah Selatan :     Kecamatan Ciawi 

• Sebelah Timur  :     Kecamatan Babakan                     

                                Madang 

Batas wilayah : 

• Sebelah Utara   :     Jati Asih Kota Bekasi 

• Sebelah Barat   :     Jati Asih, Jati Sampurna,  

                               Tapos Depok, Cibinong 

• Sebelah Selatan :     Kecamatan   

                               Klapanunggal, Citeureup 

• Sebelah Timur  :     Kecamatan  

                    Bantargebang Bekasi, cileungsi                     

Potensi ekonomi : pertanian palawija, sentra 

buah pepaya, pariwisata 

Potensi ekonomi : industri 

Jumlah penduduk : 192.820 jiwa pada 2014 Jumlah penduduk : 453.696 jiwa 

Perkembangan : banyak pembangunan 

perumahan-perumahan baru 

Perkembangan : wilayah aglomerasi industri, 

perumahan penduduk 

 

Melalui media informasi geospasial pembelajaran berbasis kewilayahan akan lebih mudah 

dipahami, menarik minat serta meningkatkan aktivitas belajar siswa. Peserta didik lebih mengenal 

potensi wilayahnya sendiri serta dengan mudah dapat membandingkan dengan dengan wilayah 

lainnya. Masih banyak aspek-aspek geografi lainnya yang dapat diperoleh melalui pembelajaran 

berbasis kewilayahan menggunakan media informasi geospasial. 

Selain itu agar lebih menarik minat peserta didik juga dapat mengembangkan informasi 

geospasial melalui infografis yaitu bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks 

kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. 

 

3.5. Model Pembelajaran Kolaboratif Berbasis Kewilayahan 

Dalam pembelajaran guru diharapkan mampu  memilih model pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang diajarkan. Selain pendekatan pembelajaran berbasis kewilayahan yang telah diuraikan 

sebelumnya. Pembelajaran kolaboratif berbasis kewilayahan dapat menerapkan berbagai model 

pembelajaran. 

Dalam pembelajaran kolaboratif diterapkan strategi belajar dengan sejumlah siswa sebagai 

anggota kelompok belajar yang setiap anggota kelompok harus bekerja sama secara aktif untuk 
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mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah kegiatan dengan struktur tertentu sehingga 

terjadi proses pembelajaran yang penuh makna (Barkley, Cross dan Major, 2012). 

Ketika guru sedang menerapkan model pembelajaran tersebut, seringkali siswa menggunakan 

bermacam-macam keterampilan, prosedur pemecahan masalah dan berpikir kritis. Model 

pembelajaran berdasarkan masalah dilandasi oleh teori belajar konstruktivis. Pada model ini 

pembelajaran dimulai dengan menyajikan permasalahan nyata yang penyelesaiannya membutuhkan 

kerjasama diantara siswa-siswa.  

Dalam model pembelajaran ini guru memandu siswa menguraikan rencana pemecahan masalah 

menjadi tahap-tahap kegiatan; guru memberi contoh mengenai penggunaan keterampilan dan strategi 

yang dibutuhkan supaya tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan. Guru menciptakan suasana kelas 

yang fleksibel dan berorientasi pada upaya penyelidikan oleh siswa. 

Pada model pembelajaran berlaku sintaks, atau langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. 

Penerapan pembelajaran kolaboratif berbasis kewilayahan dengan model pembelajaran berdasarkan 

masalah (problem solving) pada kompetensi Jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, 

kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 6. Pembelajaran Kolaboratif Dengan Model Pembalajaran Berdasarkan Masalah 

Tahapan Kegiatan 

Orientasi siswa pada masalah Mengidentifikasi masalah bencana tanah longsor 

di kabupaten Bogor dengan observasi, studi 

literasi maupun mengamati peta 

Mengorganisasi siswa untuk belajar mendefinisikan  dan mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan dengan masalah tanah 

longsor di Bogor 

Membimbing penyelidikan individual maupun 

kelompok 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah terkait tanah 

longsor di Bogor dan dampaknya bagi penduduk 

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, 

video, dan model serta membantu mereka untuk 

berbagi tugas dengan temannya 

Menganalisis dan mengevaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi 

atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan 

proses-proses yang mereka gunakan. 

 

Melalui strategi tersebut peserta didik mampu mencari solusi pemecahan masalah melalui 

kearifan lokal salah satunya dengan cara memberikan informasi maupun edukasi kepada masyarakat. 

Melalui pembelajaran kolaboratif peserta didik juga mendapatkan penguatan karakter religius, 

mandiri, gotong royong, maupun nasionalis. 

4. Kesimpulan 

Strategi pembelajaran berbasis kewilayahan meliputi perencanaan dan kegiatan yang tepat dalam 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan kompetensi geografi berbasis kewilayahan. Strategi 

pembelajaran berbasis kewilayahan yang digunakan pembelajaran geografi meliputi pembelajaran 
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bermakna, pembelajaran kontekstual, penggunaan media informasi geospasial serta pembelajaran 

kolaboratif berbasis kewilayahan. 

Strategi pembelajaran berbasis kewilayahan melalui berbagai model pembelajaran secara efektif 

dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap kondisi lingkungan sekitar, mengenal potensi 

wilayah masing-masing, menganalisis berbagai permasalahan di wilayahnya pengguna media 

geospasial memudahkan peserta didik dalam menganalisis berbagai fenomena kewilayahan, dan 

meningkatkan keterampilan dalam mendeskripsikan kewilayahan melalui infografis. 
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Internalisasi Program Adiwiyata Oleh Sekolah 

Adiwiyata Mandiri Ke Sekolah Binaan di Kota 

Tangerang 

Pitri Wulandari 

SMAN 2 Kota Tangerang 

Email: mpietndut22@gmail.com 

 

Abstrak.Internalisasi program Adiwiyata sangat diperlukan untuk menanamkan nilai-nilai, norma 

dan prilaku masyarakat dalam pembelajaran di sekolah yang menitik beratkan kepada berbudaya 

lingkungan. Internalisasi program Adiwiyata harus dimiliki oleh sekolah Adiwiyata mandiri yang 

memiliki visi dan misi sebagai pusat perhatian lingkungan sekolah yang akan melakukan 

pengembangan sekolah model/percontohan bagi sekolah binaan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui dan menjelaskan: proses internalisasi program adiwiyata oleh sekolah adiwiyata 

mandiri ke sekolah binaan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengambilan data 

menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 

reduksi data, display data, dan penarik kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses 

internalisasi program adiwiyata oleh sekolah adiwiyata mandiri ke sekolah binaan melalui 

sosialisasi sekolah Adiwiyata, melakukan pendampingan, melakukan bimbingan teknis, 

melakukan pengembangan sekolah model/percontohan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

program Adiwiyata dan melaporkan hasil pembinaan 

Kata kunci: Internalisasi Program Adiwiyata, Sekolah Adiwiyata Mandiri. 

Abstract. Internalization of Adiwiyata program is very necessary to instill the values, norms and 

behavior of the community in learning in schools that focuses on the cultured environment. 

Internalization of Adiwiyata program must be owned by Adiwiyata Mandiri School which has 

vision and mission as the center of school environment that will develop model school / pilot for 

the target schools. This study aims to find out and explain: the process of internalization of 

adiwiyata program by independent adiwiyata school to the target schools  This research uses 

qualitative approach. Data collection using interview technique, observation, and documentation. 

Data analysis techniques use data reduction, data display, and conclusion drawing. The results of 

the research indicate that: the process of internalization of adiwiyata program by independent 

adiwiyata schools to the target schools through the socialization of Adiwiyata school, mentoring, 

doing technical guidance, developing model / pilot schools, monitoring and evaluating the 

implementation of Adiwiyata program and reporting the results of the guidance.  

Keywords: Internalization Adiwiyata Program, Adiwiyata Mandiri School. 

 

1. Pendahuluan  

Manusia hidup di bumi tidak sendirian, melainkan bersama makhluk lain, yaitu tumbuhan, hewan dan 

jasad renik. Makhluk hidup yang lain itu bukanlah sekedar kawan hidup yang hidup bersama secara 

netral atau pasif terhadap manusia, melainkan hidup manusia itu saling terkait, tanpa mereka manusia 

tidaklah dapat hidup (Soemarwoto, 1999:51). Komponen penting lingkungan pembentuk ekosistem 

adalah komponen abiotik dan biotik. Lingkungan menjadi sumberdaya penting bagi manusia seperti 

tanah, air, udara (abiotik) dan tumbuhan, hewan, manusia (biotik). Dapat diambil kesimpulan bahwa 

manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa makhluk hidup lainnya, sedangkan lingkungan merupakan 

bagian yang sangat penting dalam pembentukkan ekosistem yakni komponen abiotik dan biotik yang 

saling melengkapi dan mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan makhluk hidup dimuka bumi. 

mailto:mpietndut22@gmail.com
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Dalam mengelola sumber daya alam, ada sebuah pandangan yang menganggap manusia 

merupakan bagian dari sumber daya alam dan lingkungan. Cara pandang antroposentris menganggap 

manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam 

dan segala isinya sekedar alat pemuas kepentingan dan kebutuhan manusia, sehingga manusia 

mengeksploitasi alam secara berlebihan. Semua itu menyebabkan timbulnya berbagai masalah 

lingkungan seperti banjir pada musim hujan, kekeringan pada musim kemarau, longsor, kebakaran 

hutan, polusi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial. Keseimbangan hubungan antara manusia dan 

alam sebagai pendukung kehidupan telah melampui batas alam untuk mendukungnya. Lingkungan 

yang rusak tidak dapat menjalankan fungsinya dalam mendukung kehidupan,sehingga akan berhimbas 

rusaknya kualitas kehidupan sehari-hari (Maryani, 2015:2). 

Hal yang sama diungkapkan oleh Yokom (2015:4) menyikapi maraknya permasalahan kerusakan 

lingkungan direspon oleh PBB dalam bentuk konferensi Tingkat Tinggi Lingkungan Hidup (UNCHE 

= United Nations Conference on the Human Environmnet) yang diselenggarakan pada tanggal 5-12 

Juni 1972 di Stockholm Swedia, yang bertemakan “Only One Earth” yang menetapkan hari 

lingkungan hidup 5 Juni sebagai bentuk kesepakatan pentingnya pemeliharaan lingkungan. Salah satu 

hasil pertemuan UNCHE dikenal sebagai Stockholm Declaration, yang menyimpulkan bahwa 

diperlukan perencanaan lingkungan yang integratif, komprehensif, jangka panjang dan terarah sebagai 

kerangka pembangunan berkelanjutan (Pujayanti, 2016:114). Nations Conference on the Human 

Environmnet (UNCED) dilaksanakan pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio De Jeneiro, Brasil dikenal 

sebagai KTT Bumi menghasilkan Agenda 21 (Galizzi, 2005:975) yaitu perlindungan atmosfir, 

pendekatan terpadu perencanaan dan pengelolaan sumber daya lahan, mengendalikan deforestasi, 

mengelola ekosistem rentan terhadap penggurunan dan kekeringan, mendorong pembangunan 

pedesaan dan pertanian berkelanjutan, konservasi biodiversitas, manajemen bioteknologi yang ramah 

lingkungan, perlindungan ekosistem laut dan pesisir, perlindungan kualitas dan suplai sumberdaya air 

tawar, dan manajemen bahankimia beracun  dan limbah berbahaya. 

Pertemuan lingkungan selanjutnya pada tahun 2000 dikenal dengan nama Millenium Development 

Goals (MDGs) yang berisikan 8 tujuan pembangunan target, yakni: (1) menanggulangi kemiskinan 

dan kelaparan, (2) mencapai pendidikan dasar untuk semua, (3) mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan, (4) menurunkan angka kematian anak, (5) meningkatkan kesehatan ibu, 

(6) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, (7) memastikan kelestarian 

lingkungan hidup dan, (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (Lisbet, 2016:130). 

Pada tahun 2015 dikembangkan suatu konsepsi/agenda pembangunan yang disebut Sustainable 

Development Goals (SDGs) yang memiliki sasaran lebih universal. SDGs dihadirkan untuk 

menggantikan MDGs dengan tujuan yang lebih memenuhi tantangan masa depan dunia (Hoelman 

dkk, 2015) adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, 

pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (Human Development), di antaranya 

pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (Social Economic 

Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan 

ekonomi.Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental 

Development), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. 

Tujuan Sustanainable Development Goals (SDGs) menurut Griggs (2013) dibagi menjadi 17 

yaitu: 1) Tanpa kemiskinan; 2) Tanpa kelaparan; 3) kesehatan yang baik dan kesejahteraan; 4) 

pendidikan berkualitas; 5)  kesetaraan gender; 6) air bersih dan sanitasi; 7) energy bersih dan 

terjangkau; 8) pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak; 9) industri, inovasi dan infrastruktur; 

10) mengurangi kesenjangan; 11) keberlanjutan kota dan komunitas; 12) konsumsi dan produksi 

bertanggung jawab; 13) aksi terhadap iklim; 14) kehidupan bawah laut; 15) kehidupan di darat; 16) 

institusi peradilan yang kuat dan kedamaian; 17) kemitraan untuk mencapai tujuan.Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan atau keselarasan SDGs dalam melengkapi prioritas strategi 

pembangunan terutama terkait dengan tujuan-tujuan yang berkaitan dengan lingkungan, energi bersih 

serta upaya menangani perubahan iklim dalam melakukan revolusi karakter bangsa melalui penataan 

kembali kurikulum pendidikan nasional (Hoelman.dkk,2015:18).Dimana pendidikan mempunyai 

peran penting dalam proses mengubah masyarakat (Conde dan Sanchez, 2010:477). Pendidikan 

lingkungan hidup merupakan kerangka kerja utama dalam mewujudkan masyarakat peduli lingkungan 

hidup, keberlanjutan dan perlindungan biodervisity (Saito, 2013:26). 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

  347 
Perkembangan Pendidikan Geografi 
 

Sebagaimana Kementerian Lingkungan Hidup (2004) menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan lingkungan hidup adalah mendorong dan  memberikan kesempatan kepada 

masyarakat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang pada akhirnyadapat 

menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki serta memanfaatkan 

lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan pola perilaku baru yang bersahabat 

dengan lingkungan hidup, mengembangkan etika lingkungan hidup dan memperbaiki kualitas 

hidup.Penyelenggaraan  pendidikan sekolah berwawasan lingkungan perlu dikembangkan, 

karena pemeliharaan lingkungan merupakan tanggungjawab semua warga dan bagian integral 

dari pembelajaran di sekolah. Penyelenggaraan sekolah berwawasan lingkungan merupakan 

upaya untuk membuka wawasan dan pengelolaan dasar lingkungan serta menimbulkan 

kesadaran untuk mengatasi berbagai masalah lingkunganyang lebih luas (Dasrita, 2015: 62). 

Menciptakan kesadaran lingkungan dikalangan masyarakat terutama peserta didik cara 

terbaik karena mereka adalah pemimpin masa depan, perencana, pembuat kebijakan dan 

pendidik lingkungan (Thapa, 1999). 

2. Metode Penelitian 

2.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Tangerang secara Geografis terletak antara 606’ Lintang Selatan 

sampai dengan 6013’ Lintang Selatan dan 106036’ Bujur Timur sampai dengan 106042’ Bujur Timur. 

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Kota Tangerang terdiri terdiri atas 13 (tigabelas) 

kecamatan yaitu Kecamatan Ciledug, Larangan, Karang Tengah, Cipondoh, Pinang, Tangerang, 

Karawaci, Jatiuwung, Cibodas, Periuk, Batuceper, Neglasari, dan Benda. Penelitian ini berada di 

wilayah BLH Kota Tangerang yang mendampingi Sekolah Adiwiyata Mandiri SMAN 4 Kota 

Tangerang yang memiliki sekolah binaan. Pelaksanan penelitian dilakukan pada bulan Maret-April 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

2.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, karena peneliti berusaha untuk 

mendeskripsikan proses dan kejadian yang sesungguhnya. Penelitian kualitatif menurut William 

dalam Moleong (2012:6), adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  
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Menurut Sukmadinata (2011:5) mengemukakan penelitian sebagai suatu proses pengumpulan 

data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penelitian 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi.Penelitian kualitatif menurut Strauss Anselm dan Corbin Juliet (2003) adalah jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperbolehkan melalui prosedur statistik atau bentuk 

hitungan lainnya meskipun begitu sebagian datanya dapat dihitung sebagaimana data sensus, namun 

analisisnya bersifat kualitatif. 

Metode kualitatif menurut beberapa pengalaman beberapa peneliti dapat digunakan untuk 

mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui, 

disamping itu pendekatan kualitatif dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang 

sulit diungkapkan. Selanjutnya Rahmat P.S. (2009:1) menyebutkan metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang situasi sosial. 

Creswell W. J. (2002:5) 

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diteliti dan diperdalam adalah mekanisme pembinaan 

dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan dan berbudaya lingkungan mulai dari BLH 

mendampingi SMA Negri 4 Kota Tangerang memiliki kegiatan program adiwiyata yang ditujukan 

untuk mendorong 12 (duabelas) sekolah yang menjadi binaan.  

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan wawancara kepada informan 

yang memiliki informasi mengenai sekolah yang menjadi binaan dari SMAN 4 dan juga informasi 

yang berkaitan dengan program adiwiyata. Informan tersebut yaitu koordinator adiwiyata yang 

memiliki kedudukan khusus dalam mewujudkan sekolah peduli lingkungan. Setelah memperoleh data 

dari beberapa informan, peneliti melanjutkan pencarian data dengan mengobservasi sekolah binaan 

dari SMA Negeri 4 dan melakukan pengecekan data kembali antara data yang diberikan oleh 

informan dan data yang didapatkan dari lapangan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Hasil Proses Internalisasi Program Adiwiyata Oleh Sekolah Adiwiyata Mandiri Ke Sekolah 

Binaan. 

Internalisasi (internalization) diartikan sebagai penggabungan atau penyatuan sikap, standar tingkah 

laku, pendapat, dan seterusnya di dalam kepribadian (.Chaplin ,J.P. 2005:256).  Mulyana (2004:21) 

mengatakan internalisasi merupakan menyatunya nilai dalam diri seseorang atau penyesuaian 

keyakinan, nilai,  sikap, praktik dan aturan-aturan baku pada diri seseorang. Indikator internalisasi 

menurut Widyaningsih,dkk  (2014:191) dibagi menjadi empat yaitu: (1) Proses, (2) mandarah daging, 

(3) menjiwai pola pikir, sikap, dan perilaku dan (4) membangun kesadaran diri untuk 

mengaplikasikan. Jadi masalah internalisasi tidak hanya berlaku pada pendidikan agama saja, tetapi 

pada semua aspek pendidikan salah satunya pendidikan lingkungan hidup. 

Pendidikan lingkungan hidup didasarkan pada empat pilar pendidikan (Delors Report dalam 

Campbell 2001, Yusuf dalam Simbolon 2010) yaitu (1) pendidikan untuk mengetahui dan memahami 

lingkungan hidup dengan segala aspeknya (learning to know), (2) pendidikan untuk menanamkan 

sikap, kemampuan dan keterampilan dalam melestarikan lingkungan (learning to do), (3) pendidikan 

untuk menanamkan cara hidup bersama di bumi yang harus diamankan kelestariannya bagi generasi 

yang akan datang (learning to live together), dan (4) pendidikan untuk menanamkan keyakinan 

mendalam bahwa manusia merupakan bagian dari alam, bahwa manusia merupakan teman dan bukan 

lawan alam, serta dalam kehidupannya harus bertindak secara ramah dan bijaksana dalam 

memperlakukan lingkungan alam (learning to be). Tujuan pendidikan lingkungan hidup lebih 

ditekankan kepada perubahan sikap dalam langkah pembelajaran yang ditempuh oleh peserta didik 

dalam memahami permasalahan lingkungan yang ada disekitarnya, ke arah perubahan gaya hidup dan 

perilaku ramah lingkungan. 

Pendidikan lingkungan hidup merupakan faktor yang penting dalam menginternalisasikan nilai-

nilai dalam diri seseorang untuk peduli dan berbudaya lingkungan, serta berwawasan lingkungan 
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dalam pembangunan berkelanjutan. Sedangkan dalam Proses internalisasi dapat membantu seseorang 

dalam mendefenisikan dirinya melalui nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat maupun dirinya 

sehingga tercipta adanya serangkaian norma dan budaya yang berkaitan dengan lingkungan hidup. 

Program Adiwiyata merupakan program yang akan menciptakan warga sekolah, khususnya peserta 

didik yang peduli dan berbudaya lingkungan, sekaligus mendukung dan mewujudkan sumberdaya 

manusia yang memiliki kepedulian terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan lingkungannya 

dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di daerah. 

Penerapan Program Adiwiyata di Kota Tangerang merupakan sebuah solusi praktis dalam 

menciptakan sekolah yang ramah lingkungan. Sedangkan menurut Desfandi (2015:35), menyatakan 

sekolah Adiwiyata diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat di lingkungan sekitar 

sekolah. Sekolah harus menjadi model dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan 

berbudaya lingkungan. Pengelolaan lingkungan dapat terlaksana dengan keterlibatan seluruh 

komponen masyarakat, salah satu komponen terpenting dari masyarakat adalah masyarakat sekolah.  

Proses pembinaan Adiwiyata dalam upaya mewujudkan sekolah berwawasan dan berbudaya 

lingkungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 1. Pelaksanaan Program Adiwiyata 

No. Tim Nasional Tim Propinsi Tim Kab/Kota Tim Sekolah 

1. 
Mengembangkan 

kebijakan, program, 

panduan, materi binaan 

dan observasi.  

Mengembangkan 

program 

adiwiyata tingkat 

propinsi 

Mengembangkan/ 

melaksanakan 

program 

Adiwiyata tingkat 

kabupaten/kota 

Mengkaji 

kondisi 

lingkungan 

hidup sekolah, 

kebijakan 

sekolah, 

kurikulum 

sekolah, 

kegiatan 

sekolah, dan 

sarana prasarana 

2. 
Melakukan Koordinasi 

dengan Pusat Pengeloaan 

Ekoregion (PPE) dan 

Propinsi. 

Koordinasi 

dengan 

kabupaten / kota 

Sosialisasi 

program 

adiwiyata kepada 

sekolah 

Membuat 

rencana kerja 

dan 

mengalokasikan 

anggaran 

sekolah yang 

disesuaikan 

dengan 

komponen, 

standar, dan 

implementasi 

Adiwiyata 

3. 
Melakukan Sosialisasi 

program dengan Propinsi.  Melakukan 

sosialisasi 

program ke 

kabupaten 

Bimbingan teknis 

sekolah 

Melaksanakan 

rencana kerja 

sekolah 
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No. Tim Nasional Tim Propinsi Tim Kab/Kota Tim Sekolah 

.4. 
Melakukan Bimbingan 

kepada Tim Propinsi 

dalam rangka pembinaan 

sekolah. 

Bimbingan 

teknis kepada 

kabupaten/kota 

dalam rangka 

pembinaan 

sekolah 

Membuat pilot 

project untuk 

satuan 

Pendidikan yang 

berbeda (SD, 

SMP, SMA, 

SMK) setiap 

kabupaten/kota 

Melakukan 

pemantuan dan 

evaluasi 

5. 
Menetapkan penghargaan 

sekolah Adiwiyata tingkat 

nasional.  

 

Membuat pilot 

project untuk 

satuan 

Pendidikan yang 

berbeda (SD, 

SMP, SMA, 

SMK) setiap 

propinsi 

Menetapkan 

penghargaan 

sekolah 

Adiwiyata tingkat 

kabupaten/kota.  

 

Menyampaikan 

laporan kepada 

kepala sekolah 

tembusan badan 

lingkunganhidup 

kabupaten/kota 

dan instansi 

terkait 

6. Melakukan Evaluasi dan 

pelaporan keterlaksanaan 

program Adiwiyata kepada 

Menteri Negara 

Lingkungan Hidup 

tembusan kepada Menteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan 

Melakukan 

Evaluasi dan 

pelaporan 

keterlaksanaan 

program 

Adiwiyata 

kepada Gubernur 

tembusan kepada 

Menteri Negara 

Melakukan 

Evaluasi dan 

pelaporan 

keterlaksanaan 

program 

Adiwiyata kepada 

bupati/walikota 

tembusan 

kepadan Badan 

Lingkungan 

Hidup Propinsi 

 

Sumber : Tim Adiwiyata Nasional, 2012 

Bila dilihat dari Tabel 1.pelaksanaan program Adiwiyata terdiri dari tim nasional, propinsi, 

kabupaten/kota juga disekolah. Tim Adiwiyata mempunyai peran dan tugas masing-masing dalam 

melaksanakan program Adiwiyata salahsatunya program-program di sekolah dalam mewujudkan 

perbaikan lingkungan alam. Program yang kini dilaksanakan pemerintah dalam bidang pendidikan 

yaitu program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan atau disebut Adiwiyata. Program ini 

merupakan suatu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga pendidikan 

formal yang dinilai berjasa dalam mengembangkan pendidikan lingkungan hidup (KLH. 2014:3). 

Tujuan program adiwiyata dapat tercapai melalui penetapan 4 komponen yang menjadi satu kesatuan 

utuh dalam mencapai sekolah Adiwiyata, yaitu a) Kebijakan berwawasan lingkungan, b) Pelaksanaan 

kurikulum berbasis lingkungan, c) Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, d) Pengelolaan sarana 

pendukung ramah lingkungan.   
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Tabel 2. Kegiatan Pendampingan / Pembinaan Calon Sekolah Adiwiyata Kota Tangerang 

No 

Pendampingan 

Calon Sekolah 

Adiwiyata 

Output PJ Waktu 

1 Lokakarya awal 

pengenalan program 

➢ Minimal 20 sekolah bersedia dan siap 

mengikuti program adiwiyata 

➢ Ada persamaan persepsi dan 

kesepakatan awal antara BPLHD, 

Dinas Pendidikan dan Dinas Agama 

dalam bentuk tertulis untuk 

pelaksanaan pendampingan sekolah-

sekolah di tingkat sekolah dasar 

sampai sekolah  menengah atas 

➢ Ada konsep dasar perencanaan dan 

waktu pendampinganyang disusun 

peserta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BPLHD Kota 

Tangerang, 

Detara 

Foundation, 

Dinas 

Pendidikan 

dan Dinas 

Agama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 kali 

pertemuan 

(di 

Kecamatan 

1 dan 

Kecamatan 

2) 

2 Pendampingan ke 

Sekolah (jadwal 

pertemuan dengan 

guru dan siswa) 

seperti: 

• Konsep PLH untuk 

pembangunan 

berkelanjutan 

(PLHPB) 

• Garis-garis besar isi 

materi PLH 

• Metode-metode 

pembelajaran aktif 

PLHB 

• Perencanaan 

kelompok aksi siswa 

lingkungan 

• Pemahaman visi, 

misi dan program 

sekolah 

• Penerapan aksi-aksi 

lingkungan dan yel-

yel lingkunngan di 

tingkat sekolah dan 

peningkatan 

kapasitas siswa 

➢ Terbentuk tim kerja adiwiyata dengan 

SK kepala sekolah(tim terdiri  dari 

guru, komite, siswa,staf 

TU/administrasi 

➢ Pemahaman seluruh elemen di sekolah 

tentang program sekolah berbudaya 

dan peduli lingkungan 

➢ Dokumen perencanaan aksi anak muda 

disekolah 

➢ Siswa hafal tentang visi 

➢ Siswa lebih sopan, tertib dalam 

bertindak 

➢ Adanya hasil-hasil siswa (baik 

hardcopy maupun softfile) dan 

dipublikasikan di media sosial 

BPLHD dan 

Detara 

Jadwal 

diatur 

berdasarkan 

jumlah 

sekolah 
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No 

Pendampingan 

Calon Sekolah 

Adiwiyata 

Output PJ Waktu 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penyusunan 

kurikulum berbasis 

lingkungan-kurtilas 

yaitu: 

• Penyususnan RPP 

yang memuat PLHB 

secara eksplisit 

• Simulasi penerapan 

RPP 

➢ Minimal 3 mata pelajaran yang secara 

eksplisit memuat PLHB 

➢ Guru/pendidik memiliki kemampuan 

menerapkan RPP berbasis lingkungan 

melalui simulasi 

➢ Pengajaran materi oleh pihak lain 

terkait dengan kurikulum minimal 2 

kali 

Dinas 

Pendidikan 

dan Dinas 

Agama, 

BPLHD dan 

De Tara, 

Sekolah 

Adiwiyata, 

komite 

/orang 

tua/instansi 

lain 

 

 

 

4 Kegiatan partisipasif 

dan membangun 

kemitraan dengan 

para pihak yaitu: 

• Penyusunan kegiatan 

partisipatif internal di 

sekolah dan luar 

sekolah yang 

melibatkan para 

pihak 

• Pengembangan 

komunikasi dengan 

para pihak (sekolah 

Adiwiyata lain di 

Kota Tangerang, 

pemerintah setempat, 

perguruan tinggi, 

LSM, perusahaan, 

dll) 

➢ Daftar kegiatan untuk memperingati 

hari-hari lingkungan 

➢ Adanya MoU yang jelas dengan para 

pihak (sekolah, perusahaan, Dinas, 

LSM) 

➢ Adanya bukti tertulis berupa SPJ baik 

sebagai undangan /narasumber / 

pengundangan 

BPLHD, 

Detara 

 

Mitra lain 

 

 

5 Sarana prasarana 

seperti: 

• Identifikasi Sapras 

yang ada dan potensi 

untuk dikembangkan 

• Pendampingan 

kelengkapan sapras 

• Pendampingan 

pengelolaan sapras 

sekaligus sebagai 

media PLHPH 

➢ Standar prasarana sebagai media 

pembelajaran: tersedia komposter, 

lubang biopori, bila ada sumur resapan, 

tanaman obat sekolah (TOS) ,Kebun 

sayuran, Tabulampot, buku jenis 

tumbuhan di sekolah 

➢ IPAL sederhana-kolam penampung air 

limbah cuci tangan/air wudhu 

➢ Adanya kerjasama dalam bentuk MoU 

dengan pihak lain 

(kelurahan/kecamatan/dinaskesehatan/di

nas PU/pertanian 

BPLHD, 

DeTara,pihak 

lain yang 

berkompeten 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Pendokumentasian  

seperti penyusunan 

dokumen dengan 

macro excel 

➢ Dokumen tersusun minimal satu bulan 

sebelum penilaian 

BPLHD 

Sekolah 

Adiwiyata, 

Relawan 

 

 

7 Pengembangan forum 

diskusi sekolah 

Adiwiyata Kota 

Tangerang meliputi: 

➢ Forum Adiwiyata Kota Tangerang 

meliputi: 

- Pertemuan dengan sekolah-sekolah 

menyepakati adanya Forum-deklarasi 

BPLHD dan 

sekolah 

adiwiyata 

nasional, 
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No 

Pendampingan 

Calon Sekolah 

Adiwiyata 

Output PJ Waktu 

• Pertemuan inisiasi 

forum digagas oleh 

sekolah Adiwiyata 

Nasional 

• Pembahasan forum 

• Pertemuan rutin 

forum 

• Pertemuan 

pengurus forum 

forum sekolah adiwiyata kota 

Tangerang 

- Pengurus forum 

- Ada dokumen rencana kerja strategis 

forum 

- Adanya laporan pelaksanaan kegiatan 

- Adanya laporan monev 

pengurus 

forum 

 

 

 

 

8 Penguatan kapasitas 

tenaga pendidik dalam 

penerapan PLH 

seperti: 

• Seri pelatihan 1: 

metode-metode 

dalam penerapan 

PLH dan kurtila 

• Seri pelatihan 2: isu-

isu lingkungan  

• Seri pelatihan 3: 

praktek-praktek 

lingkungan 

• Seri pelatihan 

4:berbagai 

pengalaman dengan 

pihak lain(studi 

banding) 

• Pelatihan relawan 

lingkungan Kota 

Tangerang 

• Lokakarya kemitraan 

PLH dan perusahaan 

➢ Kepala sekolah/guru/Pendidikan 

meningkat kapasitas dalam penerapan 

PLH 

➢ Pendidik paham dan dapat 

mentransform pengetahuan dan keahlian 

kepada anak didik untuk isu lingkungan 

➢ Pendidik dapat menerapkan praktek 

lingkungan di keseharian di sekolah 

dengan siswa dan elemen sekolah serta 

dirumah dengan keluarga dan tetangga 

sekitar 

➢ Motivasi para pendidik meningkat dan 

bersedia menerapkan hasilnya di 

sekolah masing-masing 

➢ Perusahaan instansi lain bersedia 

dengan sekolah 

BPLHD, 

Dinas 

Pendidikan, 

Detara 

Foundation,  

sekolah 

adiwiyata, 

LSM, PT, 

perusahaan  

1 

pertemuan 

(4 jam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

pertemuan 

 

3 

pertemuan 

 

1 

pertemuan 

(1hari) 

1 hari 

pertemuan 

9 Kerjasama BPLHD-

Dinas Pendidikan, 

dinas agam meliputi: 

• Focus Group 

Discussion tim 

BPLHD-Dinas 

Pendidikan dan 

Dinas Agama untuk 

merumuskan 

penerapan sekolah 

peduli dan 

berbudaya 

lingkungan 

• Tim FGD 

mengusulan 

rekomendasi MoU 

ketiga instansi 

sebelum adanya SK 

walikota 

➢ Seluruh sekolah di Kota Tangerang 

menerapkan program Adiwiyata yaitu: 

➢ Pemahaman bersama dari ketiga pihak 

bahwa program Adiwiyata menjadi 

titik masuk penerapan isu lingkungan 

disekolah yang dapat merubah pola 

pikir dan pola tindak seluruh elemen 

sekolah dalam pengelolaan lingkungan 

sekitar dan menjadi sekolah berpretasi 

dan unggul 

➢ MoU kerjasama ketiga dinas terkait 

untuk pelaksanaan program 

➢ Daftar surat keputusan 

➢ Surat keputusan walikota 

BPLHD, 

Dinas 

Pendidikan 

dan Dinas 

Agama, Tim 

Perumus, 

Pimpinan 

BPLHD 
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No 

Pendampingan 

Calon Sekolah 

Adiwiyata 

Output PJ Waktu 

• Kajian kebijakan 

untuk mendorong 

surat keputusan 

penerapan sekolah 

berbudaya dan 

peduli lingkungan 

di Kota Tangerang 

• Lobi dengan 

walikota  

10 Kajian dan 

dokumentasi 

penerapan program 

adiwiyata di Kota 

Tangerang seperti: 

• Penyusunan proses 

penerapan Adiwiyata 

di sekolah-sekolah 

Kota Tangerang 

• Kajian perubahan 

indikator lingkungan 

dengan sekolah 

menerapkan program 

Adiwiyata 

➢ Buku panduan yang dapat 

disebarluaskan ke seluruh Indonesia, 

bagaimana memulai pendampingan 

sekolah menuju sekolah Adiwiyata 

➢ Kajian ilmiah untuk perubahan 

indikator lingkungan 

BPLHD, 

Detara dan 

IPB atau 

Univ.lain 

6 bulan 

Sumber : BPLHD.  2013: 44-48 

Tabel 2. menjelaskan proses pendampingan sekolah dengan pendekatan pertemuan rutin bulanan. 

Sekolah yang mendapatkan pendampingan intensif sesuai dengan kriteria yang dikembangkan yaitu: 

(1) pimpinan sekolah memiliki antusiasme dan mendukung penuh program, (2) adanya partisipasi 

aktif dari guru yang terlibat dalam pertemuan, ditandai dengan kehadiran pada saat BPLH melakukan 

sosialisasi dan pendampingan ke sekolah minimal lebih dari 3 yang hadir, (3) sekolah melakukan 

praktek pengurangan sampah (bagi sekolah yang belum menerapkan pada siswa untuk membawa 

botol minum setelah pertemuan mulai mengajak para siswanya), mendorong terbentuknya kelompok 

siswa lingkungan.  

Berdasarkan kriteria tersebut dari semua sekolah yang sudah dikunjungi dan dilakukan 

internalisasi awal untuk pendampingan sekolah berwawasan dan berbudaya lingkungan, dalam rangka 

memunculkan sekolah baru yang dapat menerapkan pengelolaan lingkungan yang lebih baik, 

sehingga ke depan dapat diajukan untuk menjadi sekolah penerima penghargaan Adiwiyata. Pihak 

sekolah menyediakan alokasi untuk narasumber dibidang lingkungan dan Pendidikan selain De Tara, 

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), usulan eco enterprenurship untuk tingkatan SMA/SMK. 

Aksi lingkungan bersama BPLH mendorong praktek dan memotivasi pelaksanaan di sekolah dan 

memperkuat kerjasama serta berjaring antar sekolah, karena praktek langsung 70% ke sekolah-

sekolah yang sudah mendapatkan penghargaan lingkungan menjadi sangat penting.  

Menjalin kemitraan dengan Dinas Pendidikan diharapkan akan mendorong percepatan yang lebih 

baik dalam pengelolaan lingkungan sekolah, dan meningkatkan penggalangan dukungan dengan 

perusahaan yang beroperasi di Kota Tangerang untuk mendukung gerakan sekolah berwawasan dan 

berbudaya lingkungan sangat diperlukan seperti membangkitkan motivasi para guru dalam 

mengembangkan metode dan praktek PLH dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang 

lebih nyata di sekolah dapat dilakukan melalui  koordinasi dan komunikasi yang baik dari pihak 

BPLH dan pihak terkait dalam mendorong upaya yang dilakukan oleh guru dan siswa mendapatkan 

penghargaan Adiwiyata bagi sekolah yang berdedikasi lingkungan. 

Dalam rangka pembinaan kepada sekolah-sekolah yang diusulkan menjadi sekolah Adiwiyata  

dalam menginternalisasi ke sekolah binaan di Kota Tangerang, salah satu perwakilan tim pembina 
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SMAN 4 Tangerang sekaligus sebagai Pembina calon sekolah Adiwiyata yang diusulkan UPTD 

Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Menengah Atas. Sekolah Adiwiyata Mandiri SMAN 4 

Tangerang memberikan materi tentang Program Sekolah Adiwiyata kepada sekolah binaan yang hadir 

pada saat itu. Selain SMAN 4 Tangerang, pihak LSM (De Tara Foundation) juga memberikan materi 

tentang keanakaragaman hayati. Dalam kegiatan internalisasi Program Sekolah Adiwiyata, pada tahap 

pertama melakukan sosialisasi program sekolah Adiwiyata bahwa : (1)  program sekolah Adiwiyata 

mendapatkan dukungan dari pihak UPTD Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Pertama dan 

Pendidikan Menengah Atas  (2) sekolah-sekolah yang diusulkan oleh pihak UPTD Pendidikan Dasar 

menyambut dengan baik program sekolah Adiwiyata, (3) perlu dilakukan observasi ke sekolah-

sekolah binaan untuk mengetahui kondisi sekolah sehingga memudahkan SMAN 4 Tangerang dalam 

melakukan pembinaan.  

Selanjutnya tahap kedua melakukan kegiatan observasi kondisi sekolah binaan untuk mengetahui 

kondisi awal sekolah calon Adiwiyata yang diwakilkan dari BLH Kota Tangerang dan Pembina 

ADMA 4, terus dilakukan dengan memberikan pengarahan kepada beberapa guru tentang Program 

Sekolah Adiwiyata seperti memberikan pengarahan bagaimana prosedur tentang perubahan visi dan 

misi, pengelolaan kantin, kebersihan lingkungan, lahan kosong dapat dimanfaatkan untuk tanaman 

obat sekolah (TOS), pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah perlu ditingkatkan, 

pembuatan komposter. Pada tahap ketiga melakukan observasi dilakukan untuk mengetahui 

komponen pendukung dokumen sekolah adiwiyata yaitu: RPP dan silabus mata pelajaran yang 

mengintegrasikan tentang lingkungan hidup, keterlibatan pihak sekolah dalam kegiatan aksi keluar 

yang berhubungan dengan lingkungan hidup, melakukan kerja sama dengan pihak luar dan melakukan 

nota kesepakatan kerja sama (MoU), sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan dan 

pembelajaran lingkungan hidup. Pada tahap keempat melakukan penyusunan dokumen Adiwiyata 

dalam bentuk macro excel yang dihadiri dari duabelas sekolah binaan dan dilanjutkan dengan praktek.  

Pada tahap kelima melakukan kegiatan pemanfaatan limbah kantong kresek (3R) yang dihadiri 

guru dan siswa dari beberapa sekolah binaan SMAN 4 Tangerang. Kegiatan tersebut dilakukan 

dengan praktek di display room. Pada tahap keenam dilakukan kegiatan pembuatan kompos Takakura 

dan dilanjutkan dengan praktek di lapangan oleh guru dan siswa dari sekolah binaan SMAN 4 

Tangerang. Pada tahap ketujuh kegiatan pembinaan tentang pembuatan lubang biopori  dilanjutkan 

dengan praktek. Pada tahap kedelapan dilakukan kegiatan monitoring kesiapan verifikasi sekolah 

Adiwiyata tingkat Kota.  

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan dari duabelas sekolah binaan di Kota Tangerang 

sudah siap untuk diverifikasi oleh tim verifikasi Kota Tangerang. Tim Pembina ADMA 4 

memberikan apresiasi kepada sekolah yang telah bersemangat dalam menjalankan program 

Adiwiyata. Pelaksanaan strategi internalisasi program Adiwiyata oleh sekolah Adiwiyata mandiri ke 

sekolah binaan di Kota Tangerang, bisa dilihat pada tabel 3. dibawah  ini sebelum dan sesudah 

pembinaan calon sekolah Adiwiyata di Kota Tangerang. 

Tabel 3. Pelaksanaan Strategi Internalisasi Program Adiwiyata Calon Sekolah Adiwiyata 

No. Sebelum Pembinaan Sesudah Pembinaan 

1 • Belum memahami secara jelas tentang 

program sekolah Adiwiyata. Hal ini 

disebabkan karena belum dilakukan 

sosialisasi program sekolah Adiwiyata 

• Sudah memahami secara jelas tentang 

program sekolah Adiwiyata. 

Dikarenakan sudah dilakukan sosialisasi 

program sekolah Adiwiyata dengan 

memberikan materi tentang program 

sekolah Adiwiyata. 

2 • Observasi kondisi sekolah binaan 

dilakukan untuk mengetahui visi dan 

misi sekolah Adiwiyata belum memuat 

tentang lingkungan 

• Diberikan pengarahan bagaimana 

prosedur tentang perubahan visi dan 

misi yang memuat tentang lingkungan. 

Sudah menginternalisasi visi dan misi 

dalam perspektif lingkungan. 

3 • Sarana dan prasarana sekolah belum 

memenuhi syarat sekolah berbudaya dan 

peduli lingkungan seperti pengelolaan 

kantin, kebersihan lingkungan sekolah, 

• Sarana dan prasarana sekolah Adiwiyata 

sudah memenuhi syarat sekolah 

berbudaya dan peduli lingkungan. 

Seperti meningkatkan kualitas 
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No. Sebelum Pembinaan Sesudah Pembinaan 

lahan kosong dibelakang kelas, 

komposter. 

pelayanan kantin sehat, komposter 

sudah digunakan sebagaimana mestinya, 

lahan kosong dibelakang kelas sudah 

dimanfaatkan. 

4 • Pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan belum tersusun kedalam RPP 

dan Silabus mata pelajaran yang 

mengintegrasikan  tentang lingkungan 

hidup. 

• Pelaksanaan kurikulum berbasis 

lingkungan sudah tersusun kedalam 

RPP dan Silabus mata pelajaran yang 

mengintegrasikan  tentang lingkungan 

hidup. 

5 • Kurangnya keterlibatan pihak sekolah 

dalam kegiatan aksi keluar yang 

berhubungan dengan lingkungan hidup, 

telah melakukan kerjasama dengan pihak 

luar namun belum melakukan nota 

kesepakatan kerja sama (MoU). 

• Mengikuti kegiatan aksi lingkungan 

hidup yang dilakukan oleh pihak luar 

dan melakukan kerjasama dengan pihak 

luar dengan melakukan nota 

kesepakatan kerjasama (MoU). 

Sumber : Penulis 2016 

Dari hasil pembinaan dapat dilihat kondisi sekolah binaan mengalami perubahan yang lebih baik 

dari kondisi awal. Program Adiwiyata di sekolah dapat mewujudkan perubahan prilaku dan sikap 

yang dilakukan oleh berbagai pihak yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai peduli dan 

berbudaya lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Proses internalisasi program Adiwiyata 

oleh sekolah Adiwiyata mandiri ke sekolah binaan, berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. 

Salah satu upaya untuk mengubah perilaku dan sikap yang dinyatakan Muhaimin (2015:23) bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai 

lingkungan dan isu permasalahan lingkungan. 

 

3.2. Pembahasan  

Dalam menginternalisasi program Adiwiyata oleh sekolah Adiwiyata mandiri wajib melakukan 

pengimbasan kepada sekolah binaan hingga menjadi sekolah adiwiyata tingkat kota. Strategis 

prioritas yang perlu dilakukan oleh sekolah Adiwiyata mandiri adalah strategi keberlanjutan dalam 

pembangunan berwawasan lingkungan dan meningkatkan kepedulian peserta didik. Desfandi 

(2015:35) mengatakan sekolah Adiwiyata diharapkan dapat menjadi agen perubahan bagi masyarakat 

di lingkungan sekitar sekolah dalam mewujudkan lingkungan yang sehat, nyaman dan berbudaya 

lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi internalisasi program Adiwiyata oleh sekolah 

Adiwiyata mandiri ke sekolah binaan di Kota Tangerang yaitu: (1) mensosialisasikan visi dan misi 

sekolah yang memuat kebijakan sekolah Adiwiyata, (2) pembinaan yang dilakukan oleh BLH dan 

SMAN 4 Tangerang tentang mengembangkan pengolahan sarana prasarana seperti pembuatan 

komposter, biopori, pemanfaatan air bekas dan peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat, (3) tim 

Adiwiyata mandiri melakukan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup, dan (4) penilaian dari tim verifikasi propinsi. Tim ADMA 4 Tangerang memberikan apresiasi 

bagi sekolah binaan yang semangat dan antusias dalam program Adiwiyata. 

Sekolah berbudaya lingkungan mempunyai peranan dalam membentuk keterampilan ekologis 

yang baik, terutama dalam aspek keterampilan dan partisipasi lebih baik, terutama dalam aspek 

keterampilan dan partisipasi lebih baik dibandingkan sekolah yang kurang mempunyai budaya 

ekologis. Untuk memenuhi keterampilan ekologis sekolah yang baik, diperlukan lingkungan fisik 

sekolah yang menunjang sarana prasarana yang ada disekolah seperti: ruang kelas yang memiliki 

pengaturan cahaya dan ventilasi udara secara alami, meskipun ditemuin dilapangan masih ada sekolah 

yang menyalakan lampu. Ruang terbuka hijau yang bisa digunakan sebagai kegiatan proses belajar 

mengajar dan menyebabkan warga sekolah merasa betah, nyaman, dan asri berada disekolah. Kantin 

harus menjual makanan yang sesuai dengan standar kesehatan dan dilakukan pengecekan oleh sekolah 

ADMA 4 Tangerang dan Dinas Kesehatan. Meskipun dilapangan masih ditemuin kantin yang menjual 

makanan yang dikemas tidak ramah lingkungan seperti penggunaan plastik, Tapi ada juga sekolah 

binaan yang meningkatkan kualitas pelayanan kantin sehat dan ramah lingkungan dijumpai disekolah 
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SDN Bayur, dimana peserta didik disuruh membawa tempat makanan dan minuman sendiri dari 

rumah.  

Menciptakan kesadaran lingkungan dikalangan warga sekolah sejak dini merupakan cara terbaik 

dalam mewujudkan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan dalam mengatasi permasalahan isu 

lingkungan. Program Adiwiyata merupakan program Pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan 

kondisi sekolah yang baik untuk pembelajaran dan menanamkan nilai-nilai prilaku peduli dan cinta 

lingkungan serta dapat turut bertanggung jawab dalam mengatasi permasalahan isu lingkungan. 

Darsiharjo (2008:3) mengatakan bahwa salah satu cara untuk perbaikan lingkungan secara operasional 

dan nyata dalam kehidupan dimulai dari sekolah, sebab sekolah dianggap sebagai tempat pembinaan 

dan penyiapan generasi muda yang akan melanjutkan kehidupan dan sebagai pelaku atau pengguna 

lingkungan di masa yang akan datang.  

Pengelolaan lingkungan hidup dapat terlaksana dengan adanya keterlibatan seluruh komponen 

masyarakat. Salah satu komponen dari masyarakat sekolah terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, 

petugas sekolah, komite, dan orang tua siswa. Keseluruhan peran warga sekolah akan memberikan 

dampak perbaikan kualitas lingkungan di sekolah. Untuk mencapai tujuan Program Adiwiyata maka 

ditetapkan empat komponen yaitu: (1) kebijakan berwawasan lingkungan, (2) pelaksanaan kurikulum 

berbasis lingkungan, (3) kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan (4) pengelolaan sarana 

pendukung ramah lingkungan. Semuanya itu bisa diinternalisasikan oleh sekolah Adiwiyata mandiri 

ke sekolah binaan dengan melakukan pembinaan Program Adiwiyata. Dari hasil pembinaan yang 

dilakukan oleh Sekolah Adiwiyata Mandiri SMAN 4 Tangerang, peneliti melihat dilapangan kondisi 

sekolah binaan mengalami perubahan yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.  

Pada pembinaan pelaksanaan program adiwiyata, diberikan penghargaan bagi sekolah-sekolah 

yang berhasil memenuhi kriteria lingkungan sekolah yang berwawasan lingkungan hidup agar 

program adiwiyata dapat terus berkelanjutan. Penghargaan tersebut adalah penghargaan sekolah 

adiwiyata. Sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata tingkat Kota, Propinsi dan Nasional 

dapat dilihat pada Tabel 1. dibawah ini: 

 

Tabel 1. Sekolah Binaan Yang Mendapatkan Penghargaan Adiwiyata 

No. Nama Sekolah Status Sekolah Status Adiwiyata 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

SDN Total Persada 

SDN Sangiang Jaya 

SDN Gebang Raya 

SDN Taman Cibodas 

SDN Pondok Makmur 

SDN Periuk Jaya Permai 

SDN Bayur 

SDN Keroncong 1 

SDN Gembor 6 

SMP Ar Rahman 

SMKN 9 

SMK Bhakti Anindya 

 

Negeri 

Negeri 

Negeri 

Negeri 

Negeri 

Negeri 

Negeri 

Negeri 

Negeri 

Swasta 

Negeri 

Swasta 

 

Nasional 

Nasional 

Propinsi 

Propinsi 

Kota 

Kota 

Kota 

Kota 

Kota 

Kota 

Propinsi 

Kota 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2016 

4. Kesimpulan  

Internalisasi Program Adiwiyata oleh Sekolah Adiwiyata Mandiri ke Sekolah Binaan sudah 

memasukkan perspektif lingkungan dalam visi dan misi sekolah. Internalisasi  yaitu: mengadakan 

sosialisasi Program Adiwiyata, observasi kondisi sekolah binaan, pembinaan yang dilakukan oleh 

BLH dan Sekolah Adiwiyata Mandiri SMAN 4 Tangerang, menjalin kemitraan dengan pihak luar dan 

monitoring kesiapan verifikasi sekolah Adiwiyata tingkat Kota Tangerang. 
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AbstrakArtikel ini betujuan untuk melihat pentingnya fieldstudy dalam pembelajaran geografi. 

Metode penelitian  deskriptif dari kajian literatur. Kajian literatur kemudian dianalisis 

menggunakan SWOT untuk dibuat strategi pelaksanaan fieldstudy. Hasilnnya menunjukan 

kegiatan pembelajaran luar ruangan/out door memiliki variasi yaitu Shortfieldexcursion 

,Cook'sTour:,Residentialcourse, Studytour, Project work, fieldwork, fieldtrip, fieldstudy.Perbedaan kegiatan 

dipengaruhi oleh faktor :  tujuan, tipe, mode dan lamanya kegiatan, kelas dan jumlah kelompok, 

lokasi, aktivitas  pra kegiatan, aktivitas kegiatan dan aktivitas pasca kegiatan, assessment dan 

evaluasi. Hasil analisa SWOT strategi fieldstudy dapat dilakukan : Persiapan yang matang baik 

secara akademik (bahan/alat  ukur/kuesioner) dan non akademik (surat menyurat, ijin orang tua, 

akomodasi, transportasi);  staf/pembimbing yang ideal yaitu 1:15 sampai 1-20; pelaksanaan 

fieldstudy tidak melibatkan pihak ke tiga (Even Organizer); pemilihan lokasi yang berbeda 

memberikan pengalaman yang berbeda dan unik dengan memperhitungkan dari segi 

keterjangkauan, dana, jarak, keamanan dan kenyamanan; melengkapi peralatan lapangan yang 

memadai bagi semua peserta. 

 

Kata kunci : Fieldstudy, pembelajaran geografi, Strategi 

 

1.  Pendahuluan 

Fieldstudy ini menjadi ciri khas dari ilmu lain karena geografi memiliki kajian yang sangat dekat 

dengan interaksi dengan lingkungan/alam. Fieldstudy dalam geografi sangat khas karena 

laboratoriumnya geografi merupakan alam itu sendiri. Fieldstudy dalam istilah yang berdekatan  yaitu 

fieldwork. Fieldwork oleh banyak goegraf sebagai jantungnya geografi (Goldelal, 1991). 

Fieldwork dapat meningkatkan pemahaman peserta untuk dapat mengembangkan secara spesifik, 

transfer ketrampilan, mendorong belajar lebih aktif dan menghubungkan teori dengan dunia nyata 

(Max Hope, 2009, hlm 169). Peserta dapat menerapkan teori yang ada di kelas untuk dipraktikan di 

lapangan. Fieldwork memberikan kesempatan untuk belajar tidak seperti tiruan di kelas, tetapi dapat 

meningkatkan pemahaman konsep dan kenampakan geografi dan mengembangkan ketrampilan yang 

spesifik (HMI, 1992). Penelitian yang lain menghubungkan antara fieldwork dan dorongan belajar 

peserta yang memberikan keuntungan dalam pendidikan. Adanya hubungan yang efektif antara 

respon peserta dalam hal emosi perasaan dan nilai pembelajaran yang lebih mendalam ketika 

dilakukan fieldstudy(Higgitt,1996;Fuller et al.,2006;Boyle etal.,2007).Fieldworkoffersthe 

bestmeansforstudentstograspthefundamentalconceptsassociatedwithouracademicdisciplines, 

andthatitisessentialtoacquiringthegeneric andsubject-specific skills that will equip them for future 

employment (John Maskall andAlison Stokes, 2005, hlm 4). 

Fieldwork harus masuk kedalam semua jenjang level pendidikan (Rod Gerber, 2000, 

hlm.51).Pengajaran geografi yang baik sekarang harus memasukan fieldwork Menurut IAAM (2013, 

214) Fieldwork sudah dilakukan sejak level ke 6. Tujuan fieldwork dalam geografi mendeskripsikan 

mailto:nandariz@yahoo.co.id


Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

  360 
Perkembangan Pendidikan Geografi 
 

pola dan hubungan dalam bentang lahan. Fieldwork yang dilakukan dengan memberikan tugas 

diantaranya pemetaan lapangan, sketsa lapangan, studi pertanian, studi pemukiman, transect (melihat 

fenomena spatial dari sebuah kotak yang terdiri dari jenis batuan induk, tanah, tumbuhan dengan 

berbagai masalah dan jalan keluarnya) dan kunjungan industri. 

Fieldwork dalam geografi di Universitas New Zealand kurang begitu menonjol karena sudah 

diintegrasikan dan disisipkan dalam pembelajaran dan pengajaran dibandingkan dengan penerapan 

fieldwork secara terpisah, seperti pembelajaran aktif yang mengembangkan domain afektif dan 

peningkatan nilai dalam fieldwork (Ian Fuller, 2006,  Kern & Carpenter, 1984,1986).  

Artikel berikut ini akan mendeskripsikan beberapa jenis kegiatan pembelajaran geografi diluar 

ruangan, bagaimana kedudukan dan  pentingnya kegiatan pembelajaran diluar, seperti fieldstudy 

dalam geografi. Kemudian  menganalisis pembelajaran diluar berdasarkan SWOT dan membuat 

strategi untuk mengatasi kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan.  

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini  menggunakan  metode deskriptif. Metode deskriptif untuk menggambarkan fieldstudy 

dalam geografi. Sumber data dalam penelitian ini berupa laporan penelitian, dokumen SAP (Satuan 

Acara Perkuliahan), Buku Pedoman Akdemik (BPA), Journal dan dokumen lainnya. Dokumen 

dianalisa berdasarkan  SWOT untuk dibuat strategi yang dilakukan untuk dapat melaksanakan 

fieldstudy dalam kegiatan pembelajaran geografi. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Field Study 

Kata ‘field’dapat didefinisikan “any arena or zone within a subject where supervised learning can 

take place via first-hand experience, outside the constraints of the four-walls classroom setting” 

(Lonergan and Andresen, 1988, John Maskel dkk , 2005, hlm 1). Field mengandung arti 

tempat/lapangan yang dilakukan untuk kegiatan pembelajaran 

Fieldstudy dapat diterjemahkan menjadi studi lapangan. Istilah yang mirip dengan fieldstudy yaitu 

fieldwork (pekerjaan lapangan). Penggunaan istilah fieldwork dalam geografi sering terjadi 

pemakanaan yang tertukar dengan field trip, piknik, outing, eksekursi (Lewis,  1968). Penggunaan 

fieldwork sampai sekarang masih diperdebatkan, dalam hal ini fieldstudy didefinisikan 'fieldwork'   

mayinclude  field  teaching,  field  trips,field researchor fieldcamps(Dando &Wiedel 1971). Fieldwork 

didefinisikan menurut ACARA (version8.2) as“any activity involving observation and recording of 

information outside a classroom. It could be within the school grounds, around neighbouring areas or in more 

distant locations” (ACARA,2016). Penggunaan istilah fieldwork memiliki lima tipe yaitu: 

a. Short field excursion : perjalanan terbatas dan waktu terbatas 

Kegiatan pembelajaran dilakukan diluar kelas dalam waktu beberapa jam pada satu lokasi 

kajian. 

b. Cook'sTour: 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar kelas dengan aktivitas yang terbatas 

c. Residential course 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar ruangan  

d. Study tour: 

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa obyek kajian  

e. Project work  :  

Pembelajaran dan pengamatan partisipasi dari peserta 

Fieldtrip merupakan terminologi yang mengacu pada Intractional trip, school ecercusion, school 

journey (Krepel &Duvall, 1981, Marc Behrendt, Theresa Franklin 2014). Fieldtrip dilakukan untuk 
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menghubungkan pengalaman langsung dengan berinteraksi dengan lokasi yang didesain untuk 

kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan kegiatan fieldtrip yaitu ada 5 (Michie, 1998, Marc Behrendt, 

Theresa Franklin 2014) 

a. mendapatkan pengalaman langsung 

b. mendorong untuk kepentingan ilmu 

c. meningkatkan keterkaitan pembelajaran 

d. meningkatkan ketrampilan dalam observasi 

e. mendorong perkembangan sosial  

Fieldwork adalah pengalaman terstruktur dari peserta yang belajar diluar ruangan, dengan obyek 

dapat berupa bangunan, site geologi, museum atau tempat-tempat yang menjadi studi peserta. 

Kegiatan perjalanan dapat dilakukan beberapa jam/hari/menginap beberapa minggu untuk dapat 

melakukan aktivitas tertentu dam melakukan penilaian learning outcame dari peserta (Rod Berges, 

2000. Jenkin, 1977). The UK Quality Assurance Agency(QAA)  mendefinisikan fieldwork "active 

engagement withtheexternal world" (QAA,2002). Fieldwork dapat di definisikan aktivitas 

pembelajaran dengan membawa pengalaman langsung di lapangan sebenarnya tanpa ada setingan 

sebagaimana di kelas. (Neil lobo 2007, LonerganandAndresen, 1988).  

Pembelajaran luar ruangan seperti fieldwork ataupun fieldsudy dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Desain pelaksanaan  fieldwork dipengaruhi oleh beberapa faktor. Desain fieldwork dipengaruhi oleh 

faktor : kurikulum, teori pedagogis, syarat profesionalisme, karakteristik peserta, sumber pendanaan, 

teknologi, motivasi dan waktu staf/pembimbing, aksess kelokasi, dan kesempatan yang sama. 

Pelaksanaan Fieldwork yang dilakukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku, tuntutan pelaksanan 

fieldwork tercantum dalam kurikulum. Kurikulum menghendaki pelaksanaan kegiatan diluar kelas 

untuk  untuk mengaplikasikan teori/konsep yang telah diterima  agar sesuai dengan  syarat 

keprofesionalan. Kebutuhan dari peserta  akan kegiatan fieldwork disesuiakan dengan ketrsediaann 

dana, teknologi, lokasi  dan staf pembimbing. Faktor ini akan mempengaruhi pelaksanaan  desain 

fieldworkdari prasampai pasca fieldwork. (John Maskall andAlison Stokes, 2005, hlm 3) 

Desain fieldwork dilakukan secara matang sebelum melaksanakan kegiatan.  Unsur fieldwork 

yang perlu diperhatikan terdiri dari : tujuan, tipe, mode dan lamanya kegiatan, kelas dan jumlah 

kelompok, lokasi, aktivitas  pra kegiatan, aktivitas kegiatan dan aktivitas pasca kegiatan, assessment 

dan evaluasi (John Maskall andAlison Stokes, 2005, hlm 3). Tujuan kegiatan di turunkan dari satuan 

acara perkuliahan yang terdapat dalamkurikulum. Tipe kegiatan dengan lokasi tertentu akan 

mempengaruhi lama pelaksanaan, aktivitas baik sebelum dan sesudahnya, beserta dengan aspek 

asesmennya. 
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Gambar Bagan elemen design fieldwork. 

(John Maskall andAlison Stokes, 2005, hlm 3) 

 

Efektifitas  pembelajaran diluarkelas seperti fieldstudy mauapun fieldwork hasril dari review 

tulisan Ian Fuler (2006);Cottingham et al.,( 2002); Hall et al., ( 2004)John Maskall andAlison Stokes 

(2005). Fieldwork yang dilakukan di luar ruangan memiliki efektifitas  dibanding dengan 

pembelajaran dalam ruangan. Kegiatan Fieldwork memiliki efektifitas yaitu (Ian Fuler , 2006): 

a. Mengintegrasikan antara modul/diktat dengan pembelajaran lebih mendalam/bermakna 

dimana teori sebagai landasan peserta dalam pembelajaran 

b. Melalui fieldwork meningkatkan minat peserta karena belajar lebih mendalam bukan hanya 

pada tingkat pengetahuan dan pemahaman (C1dan C2) 

c. Fieldwork memberikan kesempatan untuk interaksi antara peserta dengan peserta, peserta 

dengan pembimbing. 

d. Data yang diperoleh dapat digunakan peserta untuk disain riset penelitian dengan cara  

mengalisa data  

Efektifitas fieldwork dalam kegiatan pembelajaran sangat dipengaruhi banyak factor. Faktor yang 

mempengaruhi efektitas fieldwork menurut tergantung pada  (Cottingham et al., 2002; Hall et al., 

2004John Maskall andAlison Stokes, 2005, hlm 3): 

a. kesesuaian dengan obyek pembelajaran 

b. desain pengajaran dan pengalaman belajar 

c. metode assessment 

d. kesesuaian antara kegiatan dan kebutuhan peserta  

Kegiatan fieldstudy yang dilakukan di luar ruangan memiliki karaktersitik yang berbeda 

dibandingkan dengan kegiatan didalam ruangan. Pembelajaran fieldstudy dibandingkan dengan 

pengajaran di kelas, memiliki berbagai keunggulan antara lain: (1) Lapangan menyajikan objek yang 

dapat diamati secara langsung, misalnya bentuk-bentuk penyebaran dari unsur lingkungan alam, 

evaluasi 
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berbagai macam proses perubahan alam (2) Dengan persiapan yang baik, tersedianya pedoman 

kegiatan serta tugas-tugas yang jelas, peserta akan dapat belajar lebih intensif dan mandiri, baik secara 

individual maupun kelompok.  

Pandangan negatif dalam pelaksanaan fieldstudy berkaitan dengan pemborosan dana, waktu dan 

tenaga (Ian Fuller, 2006, Fletcher & Dodds, 2004). Sehingga dalam pelaksanaan fieldstudy harus 

dengan perencanaan  yang matang. Perencanaan fieldwork menurut Daniella Tilbury (1997, hlm.195) 

dimulai dengan melihat Satuan Acara Perkuliahan/Rencana Pelaksanaan Perkuliahan yang 

didalamnya terdapat tujuan, capaian pembelajaran (learning outcame), metode, sarana yang 

dibutuhkan, waktu dan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan di laur kelas/lapangan harus 

terintegrasi dengan kegiatan didalam kelas. Sistem kerja yang terintegrasi agar pelaksanaan 

dilapangan sesuai dengan perencanaan. Pembetukan kelompok kecil untuk tugas yang berbeda dapat 

dilakukan agar hasil capaian pembelajaran yang beraneka. 

Pelaksanaan fieldwork dilakukan dengan matang, karena melibatkan banyak pihak. Pelaksanan  

fieldwork dengan perencanaan dalam skema kerangka kerja. Kerangka kerja fieldwork menurut 

Daniella Tilbury (1997, hlm.195) 

a. Mendiskusikan dengan kepala departemen dalam menentukan lokasi dan kunjungan dengan 

mempertimbangakan tugas, keamanan dan manajemen pengelolaan. 

b. Aspek pendanaan dan logistik, termasuk didalamnya transportasi, akomodasi/menginap, 

makan, akses kelokasi harus dipertimbangkan dengan matang 

c. Birokrasi, perijinan di tempat tujuan, surat ijin dari orang tua peserta, kesehatan peserta, rasio 

peserta dengan pembimbing 

d. Sistem ketidakhadiran di lembaga dengan surat ijin kelapangan, pembagian kerja dan sistem 

komunikasi yang digunakan.  

Kegiatan fieldwork dapat direncanakan secara matang dalam sistem kalender tahunan. 

Perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan jadwal waktu dapat mengurangi berbagai 

resiko yang mungkin terjadi baik menyangkut aspek dokumen perijinan, keamanan, kesehatan peserta 

dan lain sebagainya. Sebagai gambaran seperti yang dikemukakan oleh Daniella Tilbury (1997, 

hlm.199) 

Tabel 1. Daftar Cek Perencanaan Fieldwork 

Langkah 

Perencanaan 

Aktivitas Perencanaan Waktu 

Perijinan  1. Diskusi dengan kepala departemen/unit 

2. Konsultasi dengan lembaga tentang 

dokumen perijinan 

3. Konsultasi dengan asosiasi professional 

4. Pertemuan formal dengan pemerintah 

daerah/pimpinan setempat  

Diawal tahun akademik 

1 term/1 tahun 

Kunjungan 

pendahuluan 

5. Perencanaan untuk kunjungan 1 term/6 bulan 

Pendanaan  6. Menghitung dana 1 term/6 bulan 

Asuransi  7. Mengecek asuransi  1 term/6 bulan 

Transportasi  8. Menajemen transportasi 6 minggu /3 bulan 

Dokumen  

pre-visit 

9. Ijin orang tua/surat keterangan sehat 6 minggu /3 bulan 
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Langkah 

Perencanaan 

Aktivitas Perencanaan Waktu 

Kegiatan 

persiapan 

10. Persiapan sumberdaya, peserta dan lembaga 

11. Persiapan penunjang kesehatan (Kotak P3K, 

Nomor telp polisi, dll)  

1 minggu/3 minggu 

Manajeman 

kegiatan 

12. Pelaksanaan kegiatan, monitoring cuaca, 

peserta, keamanan  

Lama pelaksanaan 

kegiatan 

Follow-up 13. Follow-up siswa dan produk Tidak lebih dari 2 

minggu setelah kegiatan  14. Evaluasi kegiatan dan perencanaan 

 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan pembelajaran diluar seperti fieldwork 

maupun fieldstudy memerlukan perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang karena 

membawa peserta keluar kelas memerlukan perijinan dari institusi, lembaga/unit yang akan 

dikunjungi, orang tua dari peserta. Perlu pertimbangan yang matang dengan ketersediaan dana, 

keamanan, keselamatan, bahkan asuransi (meskipun untuk pelaksanaan di Indonesia jarang dilakukan 

pengecekan/persyaratan). Persiapan yang matang dari prakegiatan, saat kegiatan maupun pasca 

kegiatan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Apabila syarat dan prosedur 

dilaksanakan, kesan pembelajaran luar kelas seperti fieldstudy, fieldwork dan sejenisnya yang 

memboroskan dana, hanya jalan-jalan, bersifat penghamburan waktu, tenaga dan dan dapat ditepis.  

 

3.2 Fieldstudy di dalam Geografi 

Kedudukan fieldwork dalam geografi jika dilihat dari sejarahnya selama 60 tahun  sebagai salah 

satu kegiatan lapangan yang tradisional, yaitu dengan observasi mengamati dan mendeskripsikan 

perbedaan suatu wilayah. Menurut sejarahnya kegiatan ekspedisi yang dilakukan pada tahun 1950 

menggunakan pendekatan fieldwork seperti ‘ekspedition or cook’s tour’. Selama tahun 1960 fieldwork 

difokuskan pada proses geografi, pada tahun 1970 dengan menggunakan model problem solving, 

project based fieldwork. Fieldwork yang sekarang di fokuskan pada domain afektif dan peningkatan 

nilai-nilai fieldwork.  Perubahan dari pembelajaran yang pasif, menjadi pembelajaran yang aktif. 

(Colin Marsh, 2008, hlm.312) 

Geografi tanpa fieldwork seperti sain tanpa percobaan (eksperiment) (Colin Marsh, 2008, 

hlm.311). Fieldwork dapat digunakan untuk berbagai variasi pengajaran dan pembelajaran, didukung 

dengan peralatan geografi dan fasilitas yang mendukung. Pembelajaran praktek memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk belajar langsung dilapangan. Peserta didik akan memperoleh 

pemahaman berdasarkan pengamatan langsung ‘real world’ sebagai bukti dari konsep abstrak dan 

proses geografi. Fieldwork mendorong kerja tim dalam lingkungan sosial yang memberikan 

keuntungan supaya terjadi kerjasama antar individu. Ketrampilan dalam observasi dan penggunaan 

peralatan akan semakin meningkat. Secara nyata fieldwork sangat baik dalam belajar geografi 

Menurut sejarahnya fieldwork merupakan kegiatan pengamatan dilapangan secara langsung atau 

pembelajaran dan proses pengajaran yang berorentasi pada: 1) studi proses geografi dibandingkan 

dengan pengamatan dan pendeskripsian 2) penelitian dan pendekatan pemecahan masalah (Ian Fuller, 

2006, ed Bradbeer., 1996).   

Fieldstudy pada prodi Pendidikan Geografi mempunyai pengertian yang sama dengan fieldwork. 

Fieldstudy yang merupakan salah ciri khas dalam geografi. Geografi mempelajari hubungan timbal 

balik antara manusia dengan lingkungannya, termasuk lingkungan alamnya, maka untuk 

memahaminya diperlukan kuliah kerja lapangan. Field sebagai laboratorium geografi, dimana dapat 
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diperoleh pengalaman langsung tentang landscape, tempat, penduduk dengan karakteristiknya, dan 

siswa dapat belajar mengumpulkan data, praktek dilingkungan yang sebenarnya (Rod Berges, 2000, 

hlm.120). Banyak konsep atau teori di dalam pendidikan geografi yang tidak dapat dipahami dengan 

jelas  tanpa melihat langsung di lapangan, misalnya bagaimana berbagai bentuk morfologi bentang 

lahan, ujud patahan, pengangkatan, meander, igir, dan sebagainya, termasuk berbagai usaha manusia 

dalam berinteraksi dan ”menguasai” lingkungannya pada daerah tertentu. 

 Daniela Tilbury (1997, hlm.189) menggolongkan fieldwork geografi menjadi tiga kategori yaitu: 

studi diluar ruangan (outdor studies), kegiatan luar ruangan (outdor pursuits), pengembangan 

kepribadian dan sosial (personal and sosial development). Pertama outdor studies, studi diluar 

ruangan, berkaitan dengan pengembangan kognitif anak. Fieldwork memberikan kesempatan untuk 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari kelas untuk diterapkan pada dunia nyata. Kesempatan 

untuk melakukan pengujian melalui kegiatan observasi lapangan. Kegiatan ini dapat menghasilkan 

ketrampilan khusus (membuat sketsa), ketrampilan umum (mengumpulkan dan mencatat data) dan 

ketrampilan intelektual (pemecahan masalah). Penting juga untuk mengembangkan aspek afektif 

seperti sikap, nilai dan perasaan. Kedua outdor pursuits kegiatan luar ruangan, kegiatan ini tergantung 

pada medannya atau kondisi lapangan. Kegiatan ini menekankan melatih fisik agar diperoleh 

ketrampilan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagan terhadap bahaya lingkungan sekitar. 

Ketiga, personal  and sosial development/ pengembangan kepribadian dan sosial, kegiatan ini 

menekankan pada pengembangan ketrampilan keselamatan diri pada lingkungan yang baru. 

Pentingnya fieldwork dalam pembelajaran geografi dapat meningkat beberapa aspek yang tidak 

diperoleh ketika belajar dikelas. Fieldwork dalam geografi akan meningkatkan  konsep, kognitif, 

procedural dan aspek sosial. Secara konsep, fieldwork akan meningkatkan pemahaman phenomena 

yang ada dilapangan yang tidak dapat dirasakan ketika hanya membaca buku/dikelas saja. Secara 

kognitif, fieldwork sebagai tempat praktek yang sebenarnya yang tidak mungkin didapatkan ketika 

pembelajaran di kelas. Secara procedural, fieldwork dapat digunakan untuk melihat proses 

phenomena tanpa adanya pengontrolan/ alamiah. Secara sosial, fieldwork dapat digunakan sebagai 

proses interaksi dan komunikasi antar sesame dan pembimbing dalam proses kerja dilapangan (David 

Lambert Michael J Reiss, 2014, hlm 8). 

Obyek fieldwork peserta pemehamahan yang lebih luas kenampakan geografi dan konsep yang 

dapat diaplikasikan dilapangan. Fieldwork bermanafaat dalam pemahaman konsep, pengembangan 

ketrampilan, pengembangan nilai, penghargaan terhadap norma lingkungan dan pengembangan 

kepribadian dan sosial.(Jobet al;1999, Neil Lobo, 2007 )  

 

3.3 Fieldstudy di dalam jenjang pendidikan 

Ilmu geografi di dalam sistem pendidikan di Indonesia diajarkan terintegrasi dalam matapelajaran 

IPS untuk pendidikan dasar dan menengah. Jenjang pendidikan menengah atas untuk peminatan IPS 

dan lintas minat. Jenjang perguruan tinggi terapadat di Universitas maupun LPTK. Kegiatan 

pembelajaran di luar kelas juga dilakukan oleh bidang studi/ matapelajaran lainnya, yang 

membedakan lokasi/obyek dan tujuan dari kegiatan sesuai dengan matapelajaran. 

Kegiatan pembelajaran diluar kelas untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami 

beberapa kesulitan. Pelaksanaannya biasanya mengalami kesulitan dalam pendanaan.  Bagi sekolah 

negeri tidak boleh adanya pungutan dari peserta dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaanbiasanya 

melibatkan komite sekolah  dan kesepakatan bersama. Beberapa sekolah hanya melaksanakan dalam 

bentuk outingclass untuk kelas tertentu. Study tour diakhir studi biasanya dikelas 6 atau kelas 9.  

 Kegiatan pembelajaran luar ruangan di perguruan tinggi di Indonesia berupa fieldtrip, Praktek 

Kuliah Lapangan, Kuliah Kerja Lapangan , Kuliah Kerja Nyata. Perbedaan penamaan di tentuakan leh 
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banyak faktor, seperti tujuan, obyek, lama kegiatan, jenis tagihan/kewajiban, SKS, dan produk yang 

dihasilkan. 

Penelusuran kegiatan luar ruangan dalam bentuk fieldwork dilakukan dengan studi literatur. Hasil 

penelusuran kegiatan diluar lapangan di beberapa negara di Asia Tenggara dari tulisan Rod Gerber 

(2000, hlm.104) menunjukan berbagai variasi dalam pelaksanaan kegiatannya. Tabel berikut ini 

menunjukan kegiatan luar ruangan di Negara Asia Tenggara 

Tabel 2 Kegiatan Fieldwork di Negara Asia Tenggara 

Negara Tipe Waktu Kelompok 

Siswa 

Lokasi Produk 

Akhir 

Asesmen 

Brunei 

Darusalam 

Intensif 

residential 

seminggu Siswa 

Akhir 

kelas 

Dalam 

negeri 

Laporan 

akademik 

individu 

Tugas 

Satu 

materi 

modul 

Malaysia Intensif 

dan 

variasinya 

seminggu Siswa 

akhir kelas 

Dalam 

negeri 

Laporan 

individu 

Tugas 

Satu 

materi 

modul 

fieldtrip Setengah 

hari 

Siswa awal 

dan akhir 

kelas 

Dalam 

negeri 

Dengan atau 

tanpa laporan 

singkat 

Tidak ada 

asesmen 

Myanmar  Intensif 

fieldtrip 

Dua hari Siswa awal 

dan akhir 

kelas 

Dalam 

negeri 

Menyerahkan 

laporan 

lapangan 

tugas 

Intensif 

fieldtrip 

Satu 

minggu 

 Dalam 

negeri 

Laporan 

penelitan 

individu 

dengan 

15.000 kata 

Tugas 

dan 

bagian 

dari 

kursus 

geografi 

Singapura fieldtrip Setengah 

sampai 

satu hari 

individu Dalam 

negeri 

Penyerahan 

laporan 

lapangan 

Tidak 

semua 

modul, 

tetapi 

semua 

siswa 

mengacu 

pada 

modul 

 Residential 

intensif 

fieldwork 

(hanya di 

NTU) 

Dua 

minggu 

untuk pra 

kegiatan 

selama dan 

pasca 

fieldwork 

Siswa 

akhir kelas 

Luar 

singapura 

Laporan 

penelitan 

individu 

dengan 

4.000-6.000 

kata 

Tugas 

dan 

laporan 

modul 
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Negara Tipe Waktu Kelompok 

Siswa 

Lokasi Produk 

Akhir 

Asesmen 

Vietnam  fieldtrip Setengah 

sampai 

satu hari 

Tergantung 

lembaga 

Dalam 

kota/lokal 

Menyerahkan 

laporan 

singkat atau 

peta 

penilaian 

fieldwork Dua 

minggu 

untuk 

pemetaan 

Tingat 

kedua 

Dalam 

negeri 

Laporan dan 

peta 

penilaian 

Tiga 

minggu 

untuk 

geografi 

dasar 

Tingkat 

kedua 

Dalam 

negeri 

Laporan  

Tiga 

minggu 

untuk 

laporan 

profesional 

Tingkat 

kedua 

Dalam 

negeri 

Laporan  

4 minggu Untuk 

diploma 

Dalam 

negeri 

laporan 

(Rod Gerber : 2000) 

 Berdasarkan tabel tersebut kegiatan lapangan dapat berupa fieldtrip, fieldwork, dan residential. 

Perbedaan tipe kegiatan lapangan mempengaruhi lama pelaksanaan, peserta, lokasi, produk akhir dan 

assessment. Lama kegiatan berkaitan dengan produk akhir yang harus dilaporkan dan bentuk 

assessment yang digunakan. 

 Kajian tentang kegiatan fieldwork contohkan di Singapura oleh Rod Gerber (2000, hlm.105). 

Departeman geografi di National Universty of Singapura mewajibkan fieldwork untuk mahasiswa 

semester pertama dengan menitikberatkan pada geografi fisik dan manusia. Mahasiswa diberikan 

tugas untuk membuat profil hasil pengukuran suhu dan kelembaban dihubungkan dengan variasi 

lokasi, pada saat yang sama mahasiswa juga ditugaskan untuk membuat laporan karakteristik 

wilayahnya. Kegiatan fieldwork ini biasanya dilakukan dengan menggunakan bus dengan peserta 50-

250 orang, dengan berbagai macam peralatan seperti teodolit, kompas dll. Kajiannya geografi fisik 

berupa formasi batuan, geomorfologi biogeografi dan hidrologi. 

  

  



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

  368 
Perkembangan Pendidikan Geografi 
 

Kajian tentang pelaksanaan kegiatan luarruangan di beberapa universitas penghasil guru  di 

Indonesia dalam bentuk kegiatan PKL/KKL 

No Indikator UNY UPI UNJ UNESA Kesimpulan 

1 Penamaan PKL Dasar 

PKL 

Geografi 

ekonomi dan 

sosial 

PKL 

geografi 

terpadu 

PKL I 

PKL II 

PKL III 

PKL fisik 

PKL Sosial 

Ekonomi dan 

Pemetaan 

PKL terpadu 

KKL fisik 

KKL Manusia 

KKL terpadu 

Cenderung 

sama 

2 Definisi Program 

outdoor 

study 

Pembelajar

an diluar 

kelas 

Pembelajaran 

diluar kelas  

Pembelajaran 

didalam dan 

diluar kelas 

Cenderung 

sama 

3 Banyaknya 

pelaksanaan,  

3 kali 3 kali 3 kali 3 kali Sama  

4 Beban SKS 

(Sistem 

Kredit 

Semester) 

1+1+1=3 0,5+0,5+1

=2 

1+1+2=4 2+2+2=6 Berbeda-beda 

terendah UPI 

tertinggi 

UNESA 

5 Mekanisme 

kegiatan, 

Prakegiatan  

-kegiatan-

pasca 

kegiatan 

Prakegiata

n  

-kegiatan-

pasca 

kegiatan 

Prakegiatan  

-kegiatan-pasca 

kegiatan 

Prakegiatan  

-kegiatan-

pasca kegiatan 

Sama  

6 Materi kajian Obyek 

kajian 

Fisik, 

manusia dan 

terpadu 

Proses 

kajian 

Obyek kajian 

Fisik, manusia 

dan terpadu 

Obyek kajian 

Fisik, manusia 

dan terpadu 

Cenderung 

sama 

7 Lama 

pelaksanaan 

4-5 hari 4-5 hari 4-5 hari 4-5 hari sama 

8 Perbandingan 

dosen 

pembimbing 

dengan 

mahasiswa, 

1 : 15 1 :15 1 : 20 - Berbeda  

11 Pendanaan UKT Swadana UKT dan 

Swadana 

UKT Cenderung 

bervariasi 

12 Produk yang 

dihasilkan 

Laporan 

akhir 

Makalah, 

artikel, 

leaflet 

laporan 

Laporan , 

standing banner 

Laporan  Bervariasi 

13 Penilaian, Proses dan 

produk 

Proses dan 

produk 

Proses dan 

produk 

Proses dan 

produk 

Sama yang 

membedakan 

jenis produk 

dan proses serta 

pemobotannya 

Sumber: Aris,  2017 

Hasil penelusuran dokumen di empat universitas menunjukan adanya persamaan dan perbedaan. 

Penamaan kegiatan luar yang hampir sama yaitu Praktek Kuliah Lapngan Fisik/dasar, sosial dan terpadu. 

Hanya di UPI saja yang menamai PKL  I,II dan III. Definisi PKL hampir sama ada kegiatan 

outdor/lapangan. Banyaknya kegiatan sebanyak 3 kali dengan lama pelaksanaan 4-5 hari.  Penilaian proses 

dan produk memiliki kecenderungan yang sama. Perbedaan PKL berbeda pada aspek beban SKS yang 

bervariasi antar 4 universitas dari 2 SKS- 4 SKS. Pada UPI penamaan yang berbeda sehingga materi kajian 

juga berbeda, bukan pada aspek konten tetapi proses. Rasio dosen pembimbing dengan pesertapun 
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bervariasi antara 1: 15 dengan 1:20. Produk yang dihasilkanpun bervariasi berupa laporan, artikel, leaflet, 

standing baner, makalah, brosur. 

3.4 Analisa SWOT  

Hasil dari dari kajian literatur kegiatan  laur kelas seperti fieldstudy/fieldwork  yang  dilakukan 

diperguruan tinggi digunakan analisa SWOT.Analisa SWOT merupakan metode perencanaan stratgis 

yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Streng), kelemahan (Weakenes), Peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu kegiatan. Kegiatan yang akan di SWOT yaitu 

fieldstudy. Keempat faktor diidentifikasi untuk melihat kelebihan fieldstudy dalam pembelajaran 

sehingga menjadi keunggulan dibandingkan pembelajaran lainnya. Mampu mengambil manfaat dari 

peluang dari pelaksanaan fieldstudy. Mengatasi kelemahan yang mampu  membuat ancaman menjadi 

nyata atau menciptakan ancaman baru.  

Analisa SWOT pelaksanaan fieldstudy 

1. Kekuatan 

a. Memberikan pengalaman yang sebenarnya kepada peserta , tidak hanya teori saja tetapi 

dapat mengaplikasikan dalam keadaan sebenarnya/lapangan. 

b. Peserta memiliki motivasi yang tinggi untuk mengikuti kegiatan diluar, karena 

merasamendapatkan sesuatu yang berbeda 

c. Melatih peserta untuk manajemen dan organisasi, terutama kegiatan yang tidak 

melibatkan pihak ke tiga (EO). Peserta bisa melatih secara mandiri dalam persiapan, 

pelaksanaan maupun pasca kegiatan. 

d. Persiapan dalam penulisan tugas akhir dalam bentuk laporan akhir yang dilakukan secara 

bersama-sama/kelompok. 

e. Penerapan  Contectual Teaching Learning dapat dilaksanakan secara maksimal . 

Fieldstudy yang dilakukan di luar lapangan menjadi pembelajaran lebih bermakna dan 

kontekstual. 

2. Kelemahan 

a. Memerlukan pendanaan yang cukup besar, karena membawa keluar kelas dalam jumlah 

peserta  banyak yang digunakan untuk akomodasi, transportasi dan lain-lain. 

b. Dibutuhkan perencanaan yang matang baik aspek akademik dan non-

akademik/teknis/admistrasi. Perencanaan yang tidak matang akan mengalami 

kegagalan/hambatan tujuan pelaksanaan fieldstudy. Aspek akademik misalnya materi 

kajian, kuesioner. Aspek  non-akademik misalnya administrasi/surat ijindari orang tua, 

ijin kajian kelokasi tujuan dan lain-lain. 

c. Dibutuhkan pembimbing yang cukup, sehingga aktivitas peserta fieldstudy dapat 

dimonitoring.Beberapa literature menyebutkan 1:15 sampai 1:20. Jika lebih dari 20 maka 

akan kesulitan dalam memantau peserta.  

d.  Belum adanya keseragaman dalam penilaian antar perguruan tinggi baik jenis proses atau 

produk maupun pembobotan. 

e. Belum adanya keseragaman jumlah SKS masing-masing perguruan tinggi untuk 3 kali 

kegiatan fieldstudy. Hasil kajian jumlah SKS untuk 3 kali fieldstudy paling sedikit 2 dan 

paling banyak 4 SKS 

f. Bagi peserta yang memiliki kondisi yang kurang sehat pelaksanaan fieldstudy dalam 

beberapa hari dapat  menggangu kelancarannya. Fieldstudy membutuhkan stamina yang 

cukup karena kondisi cuaca yang mungkin berbeda dengan kondisi biasanya. misalnya 

kajian di pantai/pegunungan/pedesaan/daerah industry dan lain-lain 

g. Peralatan yang terbatas sehingga tidak semua peserta memiliki kesempatan untuk 

menggunakannya. Jumlah alat yang terbatas peserta tidak mengusai peralatan yang 
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dimiliki (GPS, Teodolit, thermometer dan lain-lain). Peserta hanya mampu mengusai alat 

tertentu saja. 

h. Pelaksanaan  sebanyak 3 kali dan perikuisit/berurutan, sehingga bagi peserta yang tidak 

mengikuti karena sakit, harus mengikuti dengan adik tingkatnya ditahun berikutnya. 

Perikuisit ini dapat menyebabkan masa studi akan lebih lama . 

3. Kesempatan 

a. Mempererat ikatan emosional antara pembimbing dan peserta yang tidak dapat dilakukan 

dalam kegiatan indoor. Interaksi yang terjadi antara peserta dan pembimbing dalam 

beberapa hari dapat mengenal lebih jauh secara emosional masing-masing. Komunikasi 

yang sebelumnya terasa formal kaku/verbal, lebih cair dan dua arah.  

b. Beberapa perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan fieldstudy secara bersama-sama 

dengan memperhatikan banyak kesamaan dalam pelaksanaan fieldstudy.  

c. Melatih ketrampilan sosial peserta-dengan peserta maupun dengan pembimbing. 

Komunikasi lebih intens antara peserta sehingga dapat menanamkan sifat simpati dan 

empati antar peserta maupun dengan pembimbing. 

d. Mengenal budaya, fisik dan sosial yang sangat berbeda dengan asal masing-masing 

peserta. Lokasi kajian fieldstudy yang berbeda dengan latar belakang peserta. 

e. Melakukan penelitan maupun pengabdian masyarakat dilokasi fieldstudy  dengan dosen 

pembimbing sebagai ketua kegiatan. 

f. Peserta dapat berwirausaha dalam bentuk danus  (Dana Usaha) yaitu mengolah uang 

kolektif kemudian dilakukan usaha untuk membantu dana fieldstudy yang terbatas. Danus 

biasanya berjualan ketika ada even-even tertentu misalnya seminar, wisuda dan lain-lain 

yang hasilnya untuk bersama. 

4. Ancaman 

a. Pemilihan lokasi yang tidak tepat sehingga dapat terjadi tindakan kriminalitas seperti 

kehilangan/pencurian. Pemilihan lokasi yang tidak disurvey lebih awal kondisi keamanan 

menyebabkan terjadinya peristiwa kriminalitas ketika pelaksanaan. 

b. Lokasi yang jauh dengan aksesbiltas dan ganguan alat transportasi yang menghambat 

pelaksanaan kegiatan. 

c. Penggunaan pihak ketiga EO (Even Organitation)dalam pelaksanaan fieldstudy karena 

kebijakan pengganggaran, sehingga peserta tidak dapat belajar teknis seperti 

organisasi/manajemen. 

d. Keterbatasan dana sehingga pelaksanaan cenderung menyesuiakan anggaran dan dilokasi 

yang sama. Bagi peserta menjadi tantangan pengalaman baru, bagi pembimbing terasa 

bosan karena dilokasi yang sama  terus menerus 

e. Pelaksanaan fieldstudy dilakukan beberapa hari kerja, sehingga pembimbing yang 

memiliki tugas struktural tidak bisa penuh mengikuti /tidak bisa ikut sama sekali. 

Berdasarkan analisa SWOT tersebut dapat dilakukan strategi dengan mengatasi kelemahan 

dengan menjadikan kekuatan untuk mengatasi ancaman dan membuat peluang yang 

baru.Strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksaanaan fieldstudy yaitu : 

a. Persiapan yang matang baik secara akademik dan non akademik 

b. Dosen pembimbing yang ideal yaitu 1:15 sampai 1-20 

c. Pelaksanaan fieldstudy tidak melibatkan pihak ke tiga (EO), peserta berperan aktif dalam 

prakegiatan, kegiatan dan pasca kegiatan. 

d. Beberapa perguruan tinggi dapat melakukan kegiatan fieldstudy secara bersama-sama. 

Pelaksanaan bersama dapat menyatukan persepsi/pandangan tentang materi, teknis 

pelaksanaan maupun evaluasi yang digunakan. 
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e. Pemilihan lokasi yang berbeda memberikan pengalaman yang berbeda baik dari peserta 

maupun pembimbing. 

f. pemilihan lokasi yang benar-benar diperhitungkan dari segi keterjangkauan dana, jarak, 

keamanan dan kenyamanan. 

g. Perguruan tinggi dapat melengkapi peralatan lapangan secara bertahap yang memadai 

bagi semua peserta, sehingga terjadi pemerataan penggunaannya.  

 

4.  Kesimpulan 

Kegiatan pembelajaran diluar kelas memiliki banyak variasinya (Short field excursion, Cook'sTour, 

Residential course, Study tour, Project work, fieldwork, fieldtrip, fieldstudy). Perbedaan kegiatan dipengaruhi 

oleh faktor:  tujuan, tipe, mode dan lamanya kegiatan, kelas dan jumlah kelompok, lokasi, aktivitas  

pra kegiatan, aktivitas kegiatan dan aktivitas pasca kegiatan, assessment dan evaluasi. Pelaksanaan 

kegiatan luar kelas dilaksanakan disemua jenjang pendidikan. Pembelajaran luar kelas sangat penting 

dalam pembelajaran geografi. Pandangan negatif tentang kegiatan diluar kelas seperti pemborosan 

waktu, tenga, biaya perlu perencanaan yang matang. Hasil analisa SWOT strategi fieldstudy dapat 

dilakukan: Persiapan yang matang baik secara akademik (bahan/alat  ukur/kuesioner) dan non 

akademik (surat menyurat, ijin orang tua, akomodasi, transportasi);  staf/pembimbing yang ideal yaitu 

1:15 sampai 1-20; pelaksanaan fieldstudy tidak melibatkan pihak ke tiga (Even Organizer); pemilihan 

lokasi yang berbeda memberikan pengalaman yang berbeda dan unik dengan memperhitungkan dari 

segi keterjangkauan, dana, jarak, keamanan dan kenyamanan; melengkapi peralatan lapangan yang 

memadai bagi semua peserta. 
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Abstrak.Kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan lifeskill penting yang harus dikuasai oleh 

siswa tunanetra sebagai subjek yang rentan terhadap risiko bencana. Namun, selama ini belum 

banyak program peningkatan kapasitas kebencanaan yang diterapkan bagi siswa tunaneta. Perlu 

adanya keterlibatan berbagai pihak terkait mulai dari akademisi pendidikan, BNPB, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi yang menaungi SLB dan SLB itu sendiri untuk 

meregulasikan sebuah model pendidikan kebencanaan yang efektif bagi para siswa tunanetra. 

Penulisan makalah ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui makalah ini, penulis 

merumuskan model ekstrakulikuler pendidikan kebencanaan melalui Disaster Blind Maps bagi 

siswa tunanetra. 
 

 Kata kunci:Ekstrakulikuler, Pendidikan Kebencanaan, Siswa Tunanetra 

Abstract.Disaster preparedness is an important lifeskill that must be mastered by visually 

impaired students as vulnerable subjects to disaster risk. However, there are not yet many 

programs on disaster capacity building that are implemented for visually impaired students. 

There need involvement of various stakeholders from education academician, BNPB, Dinas 

Pendidikan dan kebudayaan, the Provincial Government which oversees the SLB and SLB itself to 

regulate an effective model of disaster education for visually impaired students. The writing of 

this paper uses a qualitative descriptive approach. Through this paper, the authors formulated the 

extracurricular model of disaster education through Disaster Blind Mapsfor students with visual 

impairment.  

Keywords: Extracurricular, Disaster Education, Visually Impaired Students. 

 

1. Pendahuluan 

Wilayah Indonesia mempunyai segudang potensi bencana alam. Letak geologis Indonesia masuk 

dalam pertemuan tiga lempengan bumi, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo-Australia. Indonesia juga 

dilintasi oleh dua jalur pegunungan sirkum pasifik dan sirkum mediterania. Hal tersebut menyebabkan 

di Indonesia sering terjadi bencana alam hampir di sebagian besar wilayahnya (KPB, 2011). Dalam 

kurun waktu 2005-2015, di Indonesia tercatat sejumlah 17.690 kejadian bencana alam dan 

mengakibatkan sekitar 17.479 korban jiwa, 29.231 korban luka-luka, 29.084 rumah rusak berat dan 

21.590 ha lahan rusak (BNPB, 2016). Bencana alam mengakibatkan kerusakan dan kerugian baik 

dalam bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, maupun kerusakan sumber daya alam dan lingkungan. 

Kondisi Indonesia yang sangat berpotensi terhadap bencana harus disertai dengan upaya pengurangan 

risiko bencana. UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana di Indonesia, 

mengamanatkan bahwa pengurangan risiko bencana harus diintegrasikan kedalam proses 

pembangunan, salah satunya dalam bidang pendidikan. 
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Komunitas sekolah merupakan bagian dari ruang publik dengan tingkat kerentanan tertinggi 

dalam menghadapi bencana, namum disisi lain sekaligus memiliki peran nyata dalam membangun 

ketahanan masyarakat, termasuk membangun budaya kesiapsiagaan bencana warga negara. 

Pendidikan kebencanaan harus dialami oleh peserta didik sedari dini (KPB, 2011). Dalam berbagai 

peristiwa bencana yang terjadi dibeberapa negara, banyak anak yang menjadi korban, baik luka-luka 

maupun meninggal. Bencana juga menimbulkan dampak berkepanjangan bagi anak-anak. Hancurnya 

fasilitas pendidikan akibat bencana menyebabkan anak-anak sekolah kehilangan kesempatan untuk 

mengikuti kegiatan sekolah. Bencana juga menimbulkan dampak psikologis bagi anak-anak. 

Contohnya adalah bencana gempa bumi berkekuatan 7,9 skala richter di Sinchuan, China pada tahun 

2008 yang menewaskan sekitar 88.000 jiwa dengan 5.335 jiwa merupakan anak-anak sekolah dan 

12.000 gedung sekolah runtuh menimbun siswa dan guru (UNICEF, 2009).  

Sesuai amanah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak-anak adalah pihak 

yang harus dilindungi dan secara bersamaan perlu ditingkatkan pengetahuan kebencanaanya. Hingga 

saat ini telah banyak dirintis sekolah-sekolah siaga bencana (SSB) di Indonesia. Selain itu telah pula 

dilakukan pelatihan-pelatihan tanggap bencana oleh BPBD ke beberapa SLB rawan bencana di 

Indonesia. Namun demikian, tetap dibutuhkan program-program khusus dan berkelanjutan melalui 

pengembangan model dan media-media pembelajaran yang bagi para siswa difabilitas yang rentan 

terhadap risiko bencana. Anak tunanetra merupakan salah satu subjek yang rentan terhadap risiko 

bencana. Berdasarkan wawancara bersama guru kelas tunanetra SLB Negeri Semarang (Ibu Dwi 

Haryanti, S.Pd) didapatkan informasi bahwa pemahaman para siswa tunanetra tentang bencana masih 

rendah. Para siswa tunanetra belum memahami lebih jauh tentang ancaman, risiko, serta langkah 

melakukan tanggap darurat bencana. Masih rendahnya kapasitas bencana para siswa tunanetra 

berimplikasi mereka mudah panik dalam situasi yang mengancam sehingga justru dapat 

meningkatkan risiko bencana. Disisi lain, ancaman bencana, baik bencana alam maupun bencana 

sosial merupakan kejadian tak terduga yang sewaktu-waktu dapat mengancam para siswa tunanetra. 

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas bencana dipandang sangat penting untuk membekali para 

siswa tunanetra supaya tanggap ketika menghadapi kejadian bencana di lingkungan sekitar mereka. 

Anak tunanetra adalah individu yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran 

penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas, yang menyebabkan hambatan 

ketika harus menjalankan aktivitas. Anak tunanetra yang tidak memiliki penglihatan sama sekali 

disebut totali blind atau buta total, sedangkan mereka yang masih mempunyai sisa penglihatan biasa 

disebut sebagai low vision atau buta sebagian (Widjaya 2014: 12).Karakteristik belajar dari siswa 

tunanetra adalah mengunggulkan indera pendengaran (tipe audiotorial) dan visual melalui indera 

peraba. Media pembelajaran tekstual tentang bencana yang dimiliki SLBN Semarang mempunyai 

sedikit keterbatasan yaitu kurang sesuai dengan tipe belajar para siswa serta belum mengakomodasi 

siswa jenjang dasar yang belum dapat membaca untuk memahami isi buku. Selain itu, siswa tidak 

dapat meraba secara lebih detail bagaimana bencana itu, persebaran bencana, serta bagaimana praktik 

tanggap bencana tersebut. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk meningkatkan kapasitas 

bencana para siswa melalui media pembelajaran yang lebih fungsional bagi para siswa. 

Berdasarkan pada uraian permasalahan tersebut, maka penulis tertarik membuat sebuah media 

pembelajaran Disaster Blind Maps yang sekaligus merumuskan penerapannya sebagai sebuah 

ekstrakulikuler. Media pembelajaran berbasis buklet sangat sesuai bagi siswa tunanetra yang memiliki 

kepekaan lebih terhadap indra peraba. Media ini juga dapat digunakan sebagai alat pendukung model 

pembelajaran ceramah. Disaster Blind Maps merupakan sebuah model peta tiga dimensi bertemakan 

bencana yang digunakan untuk menjelaskan apa itu bencana, jenis-jenis kejadian bencana, persebaran, 

ancaman, dan risiko bencana, serta menggambarkan rute evakuasi bencana. 
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2. Metode Penelitian 

2.1. Pendekatan Penulisan 

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode studi pustaka berdasarkan data sekunder berasal dari 

lembaga-lembaga/instansi terkait serta studi pustaka yang bersumber pada buku, penelitian terdahulu, 

jurnal ilmiah, dan publikasi ilmiah lainnya yang relevan dengan bidang ilmu pendidikan kebencanaan. 

Data dianalisis dan diambil kesimpulannya kemudian penulis mengagas suatu model pendidikan 

kebencanaan berbasis Media Disaster Blind Maps serta strategi implementasinya. 

2.2. Literatur 

2.2.1. Kegiatan Ekstrakulikuler 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.62 Tahun 2014, kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan 

intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. 

Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, 

kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka 

mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas: kegiatan 

ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh 

seluruh peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang 

dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. 

Kegiatan pendidikan kebencanaan dapat dijadikan sebagai ekstrakurikuler yang dapat 

dikembangkan dan diselenggarakan di daerah rawan bencana di Indonesia, sehingga tidak membebani 

kurikulum intrakurikuler, serta dapat memperoleh alokasi waktu lebih serta pendalaman materi 

kebencanaan. 

2.2.2. Pendidikan Kebencanaan sebagai Upaya Berkelanjutan 

Pendidikan merupakan sebuah investasi jangka panjang yang memiliki peranan strategis dalam 

mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitannya dengan masalah 

kebencanaan yang sering terjadi di Indonesia, peran pendidikan menjadi penting dalam menciptakan 

tunas bangsa yang cerdas dan berkualitas yang mampu berpikir global, namun dapat melakukan 

tindak aksi secara lokal dalam pengurangan risiko bencana (think globally, but act locally) (Rahayu 

dalam Suharini & Kurniawan, 2016). 

Pendidikan kebencanaan dapat menjadi langkah pengurangan risiko bencana berkelanjutan. 

Education for Sustainable Disaster Risk Reduction (EfSDRR) merupakan sebuah konsep pendidikan 

yang membawa misi pembentukan perilaku manusia yang bijaksana dalam menyikapi dan 

memperlakukan lingkungan hidupnya yang rawan bencana, didasarkan nilai-nilai etika normal guna 

mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang harmonis dimasa sekarang, sambil menjaga kelestariannya 

untuk kepentingan generasi yang akan datang (Suharini dan kurniawan, 2016). 

Pendidikan kebencanaan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan 

peserta didik mengenai bencana mengenai definisi bencana itu sendiri, jenis-jenis kejadian bencana, 

tanda-tanda akan terjadinya bencana, dampak bencana, upaya pra-saat-pra bencana, upaya 

pengurangan risiko bencana serta kerentanan dan kerawanan bencana di daerahnya. 

2.2.3. Disaster Blind Maps 

Salah satu kendala yang dihadapi para siswa tunanetra adalah kendala dalam mengenal dan membaca 

ruang. Penelitian Baharsyah, et al (2017) menyatakan bahwa peta dapat menjadi media yang efektif 

untuk meningkatkan kecerdasan keruangan bagi siswa tunanetra. Oleh karena itulah model peta 

tunanetra berpotensi dikembangkan sebagai salah satu media pendidikan kebencanaan yang banyak 

menyangkut aspek keruangan seperti persebaran bencana, titik-titik daerah rawan bencana, serta rute 
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evakuasi. Disaster Blind Maps merupakan sebuah model peta tiga dimensi bertemakan bencana yang 

digunakan untuk menjelaskan apa itu bencana, jenis-jenis kejadian bencana, persebaran, ancaman, dan 

risiko bencana, serta menggambarkan rute evakuasi bencana. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Upaya Penanggulangan Bencana Melalui Pendidikan 

Sistem nasional penanggulangan bencana Indonesia yang disusun sejak disahkannya Undang-Undang 

Nomor 24 tahun 2007. UU No.24 Tahun 2007, mengamanahkan bahwa pengurangan risiko bencana 

harus diintegrasikan kedalam proses pembangunan termasuk dalam sistem pendidikan. Pendidikan 

adalah sarana penting bagi komunitas lokal di berbagai belahan bumi untuk berkomunikasi, 

memberikan motivasi, terlibat, dan juga mengajar. Kesadaran dan pembelajaran mengenai risiko dan 

bahaya harus di mulai sejak dini, dan diteruskan ke generasi selanjutnya. Pendidikan bersinggungan 

dengan pengurangan risiko bencana pada tiga titik: 1) Infrastruktur; 2) Usaha-usaha pengendalian 

dampak bencana di sekolah dan organisasi pendidikan yang lain; dan 3) pengintegrasian manajemen 

risiko bencana ke dalam kegiatan pendidikan (KPB, 2011). Dalam hal pengintegrasian PRB ke dalam 

pengajaran, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan antara lain melalui muatan lokal, 

pengembangan diri, integrasi dengan mata pelajaran lain, program sekolah, dan ektrakurikuler. 

Kesadaran akan risiko serta perilaku mitigasi dan penyelamatan diri dalam keadaan darurat bisa 

ditumbuhkan melalui pemberian informasi, pendidikan, kegiatan-kegiatan komunikatif serta usaha-

usaha peningkatan kesadaran lainnya. Disinilah peran pendidikan kebencanaan sangat penting. 

Melalui pendidikan kebencanaan, maka guru dapat mengajarkan bagaimana tindakan dan respon yang 

tepat pada tahap pra, saat, dan pasca bencana. Pendidikan tentang kesadaran risiko dan bahaya 

haruslah dimulai sejak kecil sehingga bisa berakar dan berkelanjutan di dalam masyarakat, guru, 

pemuda dan anak-anak bisa berperan aktif dalam menyebarkan pengetahuan yang mereka miliki. 

Dalam setting pendidikan inklusi, diperlukan pengembangan berbagai media pembelajaran yang 

sesuai dengan kondisi ketunaan siswa. Hal ini dapat dilakukan secara kolaboratif antara guru, 

akademisi, BNPB/BPBD, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

3.2. Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan berbasis Media Disaster Blind Maps bagi 

Siswa Tunanetra 

Berdasarkan wawancara dengan guru kelas tunanetra di SLBN Semarang, didapatkan informasi 

bahwa pemahaman para siswa tentang bencana masih rendah. Sebagai upaya meningkatkan kapasitas 

bencana, sebetulnya telah dilakukan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi guru untuk diteruskan 

kepada para siswa. Namun, ditemukan kendala dalam penyampaian materi karena masih minimnya 

media-media pembelajarantentang bencana bagi para siswa tunanetra. Salah satu media yang 

dibutuhkan para siswa tunanetra adalah media peta yang tema dan bahan-bahan pembuatannya 

disesuaikan dengan ketunaan netra. 

Peta mempunyai beberapa keunggulan antara lain, lebih efektif meningkatkan kecerdasan 

keruangan, pembuatannya secara manual memerlukan bahan-bahan yang sederhana, serta dapat 

dikreasikan dalam berbagai tema. Maka dari itu pengembangan media peta tunanetra dengan tema 

kebencanaan sangat potensial dikembangkan. Disaster Blind Maps merupakan sebuah model peta tiga 

dimensi bertemakan bencana yang digunakan untuk menjelaskan jenis, persebaran, ancaman, dan 

risiko bencana, serta menggambarkan rute evakuasi bencana. Pembuatan Disaster Blind Maps ini 

dapat dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak guru yang lebih mengetahui kebutuhan 

siswa tunanetra dan kondisi keruangan sekolah dan sekitarnya. 

Kegiatan pendidikan kebencanaan dapat dilakukan dengan kegiatan ekstrakurikuler sehingga 

tidak membebani beban kurikulum serta dipadukan dengan sistem fun learning untuk meningkatkan 
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antusiasme siswa. Menurut informasi yang penulis dapat dari guru kelas tunanetra SLB Negeri 

Semarang, selama ini belum ada ekstrakulikuler tentang pendidikan kebencanaan. Model 

ekstrakulikuler berbasis media Disaster Blind Maps ini berpotensi dijadikan ekstrakulikuler dengan 

melibatkan peran akademisi seperti akademisi pendidikan geografi sebagai pendamping. 

 

3.3. Strategi Implementasi Program 

Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan melalui Media Disaster Blind Mapsmemerlukan 

beberapa tahapan pelaksanaan agar dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Tahapan teknis 

pelaksanaan program adalah sebagai berikut: 

3.3.1. Tahap Studi pendahuluan 

Pada tahapan ini dilakukan pemetaan pada sekolah-sekolah luar biasa di daerah rawan bencana 

dengan kerentanan tinggi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan data tentang potensi, 

kerawanan dan kerentanan bencana disuatu daerah, kesiapan komunitas sekolah, upaya pendidikan 

kebencanaan yang sudah dilakukan di sekolah dan efektivitasnya serta kesanggupan sekolah 

menjalankan program. Data yang diperoleh kemudian dianalisis, apabila mendukung maka data 

tersebut dapat dijadikan bahan kajian untuk implementasi Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan 

melalui Media Disaster Blind Maps. Pihak yang berperan dalam tahap ini adalah Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) dan BPBD (Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah), serta akademisi. 

3.3.2. Tahap Perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi penetapan kebijakan Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan 

melalui Media Disaster Blind Maps untuk ekstrakurikuler pendidikan kebencanaan, perencanaan 

pendanaan, pembentukan tim perumus kurikulum, panduan pembuatan media Disaster Blind Maps, 

Standar Prosedur Operasional, serta prosedur pelatihan ekstrakurikuler berbasis Disaster Blind Maps 

bagi guru dan siswa. Pihak yang berperan dalam tahap ini antara lain: Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan, BNPB dan BPBD, pemprov yang menaungi SLB serta akademisi.  

3.3.3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penerapan Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan 

melalui Media Disaster Blind Maps sebagai kegiatan ekstrakurikuler pendidikan kebencanaan di 

sekolah luar biasa meliputi kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan Disaster Blind Maps bagi 

guru, kegiatan persiapan mulai dari anggaran, pembentukan organisasi ektrakurikuler, persiapan 

bahan latihan, material ekstrakurikuler (Disaster Blind Maps), serta jadwal dan alokasi waktu, 

kemudian kegiatan pelatihan siswa oleh pembina dan fasilitator sehingga mampu menggunakan 

Disaster Blind Maps. Setelah kegiatan pelatihan, selanjutnya dilakukan kegiatan praktik dan 

penilaian. Pihak yang berperan dalam tahap ini antara lain: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

BPBD, dan komunitas sekolah. 

3.3.4. Tahap Studi Kelayakan 

Pada tahap ini dilaksanakan untuk mengkaji efektifitas dan efisiensi dari implementasi 

ekstrakulikuler, apabila ternyata ditemukan beberapa ketidak efektifan dapat dilakukan kajian ulang 

sebagai perbaikan dan pengembangan. Pihak yang berperan dalam tahap ini antara lain: Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan, BNPB serta akademisi. 

3.3.5. Tahap Monitoring dan Evaluasi 

Pada tahap ini dilakukan monitoring dan evaluasi mulai tahap awal hingga akhir secara berkelanjutan. 

Pihak yang berperan dalam tahap ini adalah komunitas sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 

dan BPBD. 
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3.4 Pihak yang Berperan dalam Implementasi Model Ekstrakulikuler berbasis Media Disaster 

Blind Maps 

Pihak-pihak yang berperan dalam implementasi Model Ekstrakulikuler berbasis Media Disaster Blind 

Maps antara lain: 

3.4.1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Merupakan pihak yang merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan kebencanaan sebagai 

kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, membuat dan mengesahkan kurikulum serta buku panduan 

kegiatan ekstrakurikuler di Sekolah, bersama BPBD merumuskan dan menetapkan materi pendidikan 

kebencanaan beserta kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus dicapai yang sesuai diberikan 

pada masing-masing tingkat satuan pendidikan beserta sistem asesmennya, melakukan lokakarya dan 

pelatihan pembuatan Disaster Blind Maps, membuat Prosedur Operasi Standar penyelenggaraan 

pendidikan kebencanaan sebagai ektrakurikuler, bahan pelatihan dan kisi-kisi intrumen monev, serta 

melakukan sosialisasi program. 

3.4.2. BNPB dan BPBD 

Merupakan pihak yang melakukan studi prioritas sekolah luar biasa di daerah rawan bencana yang 

membutuhkan pendidikan bencana secara intensif dan mendalam, merumuskan dan menetapkan 

materi pendidikan kebencanaan yang sesuai diberikan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan, 

melakukan sosialisasi program, serta terlibat sebagai fasilitator diklat peserta didik. 

3.4.3. Pemerintah Provinsi yang Menaungi SLB 

Pemerintah Provinsi dapat membantu memfasilitasi dan mendanai program. 

3.4.4. Akademisi Pendidikan 

Pihak yang merumuskan gagasan program untuk selanjutnya dapat dilakukan kajian lebih lanjut 

mengenai efektivitas serta pengembangannya. 

3.4.5. Komunitas Sekolah (SLB) 

Komunitas sekolah terdiri dari kepala sekolah sebagai pengambil keputusan implementasi program, 

guru yang memiliki pengetahuan tentang kebencanaan, sanggup, siap, mampu, dan mempunyai 

kerelaan untuk menjadi pembina program, sekaligus pihak yang melakukan evaluasi dan monitoring 

perkembangan kapasitas siswa, serta berkontribusi dalam pelatihan siswa. 

 

3.5 Panduan Pelaksanaan Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan melalui Media 

Disaster Blind Maps 

3.5.1. Peserta Didik yang Menjadi Sasaran Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan 

Peserta didik/siswa yang menjadi sasaran dari Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan 

melalui Media Disaster Blind Maps ini adalah siswa SLB tingkat satuan pendidikan formal sekolah 

dasar (SD/sederajat) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP/sederajat). Model Ekstrakulikuler 

Pendidikan melalui Media Disaster Blind Maps cocok diterapkan pada tingkat dasar dan menengah 

pertama karena beban kegiatan belajar intar-kurikuler setiap minggunya tidak sepadat tingkat 

menengah atas. Pada kurikulum 2013, alokasi waktu mata pelajaran tingkat SD 30-36 jam per 

minggu, SMP 38 jam per minggu, sedangkan tingkat SMA 42-44 jam per minggu.  Selain itu, siswa 

tingkat menengah atas beban kompetensi kognitif yang harus dicapai sampai pada tahap metakognitif 

sehingga dianggap sudah mampu mandiri dan sudah harus fokus pada peminatan maupun program 

kejuruan yang ditekuni.  

3.5.2 Rancangan Materi Pendidikan Kebencanaan  

Adapun materi kebencanaan yang dapat disebarluaskan di sekolah meliputi: 
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1) Pengenalan, pengetahuan, pemahaman tentang jenis, sumber dan bahaya bencana alam di 

lingkungan SLB dan tempat tinggal. 

2) Pengetahuan tentang tahapan penanggulangan bencana dan praktik/respon yang sesuai pada pra, 

saat, dan sesudah kejadian bencana, dijabarkan sesuai dengan kemampuan berpikir dan 

perkembangan fisik peserta didik. 

3) Pemahaman tentang kondisi keruangan sekolah dan rute evakuasi. 

4) Pemahaman tentang Disaster Blind Maps, komponen-komponen Disaster Blind Maps, serta 

tahapan-tahapan membaca Disaster Blind Maps. 

3.5.3 Pembina dan Pendamping Kegiatan 

Pembina dari kegiatan merupakan fasilitator dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sedangkan pendamping dari Model 

Ekstrakulikuler ini adalah guru kelas tunanetra yang dapat dibantu oleh akademisi maupun relawan 

pada bidang pendidikan kebencanaan. 

3.5.4 Tahapan Penerapan Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan melalui Media Disaster 

Blind Maps sebagai Kegiatan Ekstarkurikuler di Sekolah 

Penerapan Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan melalui Media Disaster Blind Maps di 

sekolah dilakukan melalui lima tahapan teknis pelaksanaan sebagai berikut:  

1) Sosialisasi 

Sosialiasi Model Ekstra Kulikuler Disaster Blind Maps berupa urgensi pendidikan kebencanaan di 

sekolah, pentingnya kesiapsiagaan warga sekolah khusunya peserta didik, serta mengenalkan Media 

Disaster Blind Maps kepada guru dan para siswa tunanetra. 

2) Persiapan 

Tahap persiapan meliputi penyiapan materi, jadwal kegiatan, prosedur kegiatan (mulai daripelatihan 

pemetaan partisipatif dasar bagi guru, kemudian pelatihan membuat Media Disaster Blind Maps, 

pelatihan bagi siswa, serta pendampingan), pendanaan, instrumen asesmen, serta tempat pelaksanaaan 

kegiatan.  

3) Pengkapasitasan 

Tahap ini dibagi menjadi dua. Tahapan pertama, diberikan pelatihan bagi guru melalui lokakarya oleh 

dinas pendidikan dan kebudayaan tentang cara pembuatan dan penggunaan Media Disaster Blind 

Maps. 

Pembuatan Disaster Blind Maps bisa menggunakan alat dan bahan yang sederhana seperti papan 

tripleks tebal 6 mm, kayu reng (panjang 3 meter), ampelas, kertas hvs / koran bekas, mika tebal, cat 

kayu, kuas, pasta cat, kabel, lem kayu, air, gergaji, meteran, kompas, palu, penggaris, jangka, gunting, 

reglet (cetakan huruf braille). Kemudian langkah-langkahnya pun cukup mudah, antara lain: 

a) Menyiapkan alat dan bahan pembuatan Disaster Blind Maps. 

b) Menentukan topik peta yang akan dibuat Disaster Blind Maps, misal peta persebaran bencana 

dan peta rute evakuasi. 

c) Menyiapkan media Disaster Blind Maps berupa papan kayu, kemudian diukur dan dipotong 

sesuai kebutuhan. 

d) Menyiapkan peta dasar sesuai peta yang akan dibuat, jika peta yang akan dibuat adalah peta rute 

evakuasi di sekolah, maka dapat menggunakan citra google earth. Peta dasar yang dibutuhkan 

bisa dibuat sendiri melalui aplikasi Arc-GIS maupun dengan mengutip dari sumber-sumber 

sekunder misalnya peta-peta yang dibuat oleh BNPB, BPBD, Badan Perencanaan Daerah 

(Bappeda) ataupun Badan Informasi Geospasial (BIG). 

e) Membuat bubur kertas dan adonan bubur kertas dengan lem kayu sebagai bahan membuat 

wujud peta tiga dimensi pada Disaster Blind Maps. 
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f) Merancang dan membuat Disaster Blind Maps sesuai tema yang telah dipilih. 

 

 

Gambar 1. Contoh Rancangan Dasar Peta Rute Evakuasi 

 

g) Melengkapi Disaster Blind Maps dengan komponen-komponen peta berbasis huruf Braille dan 

tiga dimensi. 

Setelah guru paham dan dapat membuat Media Disaster Blind Maps, kemudian media Disaster 

Blind Maps dapat diajarkan kepada para siswa tunanetra. Secara bertahap, siswa diajarkan membaca 

komponen-komponen Disaster Blind Maps, mengetahui kondisi keruangan didalam Disaster Blind 

Maps, menganalisis isi Disaster Blind Maps, dan menginterpretasi Disaster Blind Maps. 

4) Pendampingan 

Guru mendampingi siswa dalam kontekstualisasi Media Disaster Blind Maps dengan lingkungan 

sekolah. Pada akhirnya siswa diharap dapat memiliki kecerdasan ruang yang membekali siswa untuk 

sigap dan tanggap merespon kejadian bencana. 

5) Penilaian  

Penilaian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Ada tiga aspek yang dapat dinilai yaitu aspek 

keaktifan (dinilai dari keikutsertaan dan antusiasme para siswa tunanetra), aspek pemahaman (dinilai 

dari tes lisan), dan aspek keterampilan (dinilai dari kemampuan siswa mempraktikkan dan 

memaparkan kegunaan Disaster Blind Maps). Media penilaian berupa jurnal yang diisikan setiap 

pertemuan. Proses penilaian dilaksanakan setiap kali latihan dalam proses pembelajaran. Rekapitulasi 

penilaian dilakukan oleh guru pembina dan akan dimasukkan dalam rapor tiap semester. 

3.5.5 Integrasi Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan berbasis Disaster Blind Maps dengan 

mitigasi struktural yang relevan serta mitigasi non-struktural yang lain 

Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan melalui Media Disaster Blind Maps dapat 

diintegrasikan mitigasi struktural yang relevan misalnya: pembuatan dan penempatan tanda-tanda 

peringatan serta jalur evakuasi di sekitar kelas berbasis huruf braille, pembuatan saluran air jika SLB 

tersebut rawan longsor, pembuatan sistem peringatan dini. Sebagai upaya efektivitas model agar lebih 

komprehensif, Model Ekstrakulikuler Pendidikan Kebencanaan melalui Media Disaster Blind Maps 

juga harus diintegrasikan dengan mitigasi non-struktural yang lain misalnya analisis kerentanan 

wilayah sekolah, pembersihan saluran air, pengamanan perabotan kelas serta simulasi bencana. 

Simulasi dapat mereplikasi situasi darurat dan melacak bagaimana peserta dapat merespon melalui 

pengalaman nyata. Pelatihan simulasi bencana perlu dilakukan di SLB agar peserta didik dapat 

terstimulasi untuk membangun karakter sadar bencana, dan lebih dari itu peserta didik dapat menjadi 

pribadi yang tanggap dan tangguh bencana.  
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4. Kesimpulan 

Peta mempunyai beberapa keunggulan antara lain, lebih efektif meningkatkan kecerdasan keruangan, 

pembuatannya secara manual memerlukan bahan-bahan yang sederhana, serta dapat dikreasikan 

dalam berbagai tema. Pengembangan media peta tunanetra dengan tema kebencanaan sangat potensial 

dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas bencana para siswa tunanetra. Disaster Blind Maps 

merupakan sebuah model peta tiga dimensi bertemakan bencana yang digunakan untuk menjelaskan 

jenis, persebaran, ancaman, dan risiko bencana, serta menggambarkan rute evakuasi bencana. 

Pembuatan Disaster Blind Maps ini dapat secara partisipatif melibatkan pihak guru yang lebih 

mengetahui kebutuhan dan karakteristik siswa tunanetra, serta kondisi keruangan sekolah dan 

sekitarnya. 

Kegiatan pendidikan kebencanaan berbasis media Disaster Blind Maps dapat dilakukan 

melalui kegiatan ekstrakurikuler sehingga tidak membebani beban kurikulum. Selama ini belum ada 

ekstrakulikuler tentang pendidikan kebencanaan. Model ekstrakulikuler berbasis media Disaster Blind 

Maps ini berpotensi dikembangkan karena karakter sigap bencana merupakan lifeskill yang penting 

dikuasai para siswa tunanetra dalam keseharian. Penerapan Model Ekstrakulikuler Pendidikan 

Kebencanaan melalui Media Disaster Blind Maps bagi Siswa Tunanetra melibatkan Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan, BNPB dan BPBD, Pemerintah Provinsi, Akademisi, Komunitas Sekolah (SLB) 

dalam lima tahapan. (1) Tahap Sosialisasi urgensi pendidikan kebencanaan, pentingnya kesiapsiagaan 

warga sekolah, serta mengenalkan kegiatan ekstrarikuler berbasis media Disaster Blind Maps kepada 

guru dan para siswa tunanetra; (2) Tahap Perencanaan mulai dari persiapan materi, jadwal kegiatan, 

prosedur kegiatan, pendanaan, instrumen asesmen, serta tempat pelaksanaaan kegiatan; (3) Tahap 

Pengkapasitasan pembuatan dan penggunaan Media Disaster Blind Maps bagi guru, kemudian 

pelatihan membaca, menganalisis dan menginterpretasi Disaster Blind Maps kepada para siswa 

tunanetra; (4) Tahap Pendampingan siswa dalam kontekstualisasi Media Disaster Blind Maps dengan 

lingkungan sekolah; dan (5) Tahap Penilaian progres belajar para siswa tunanetra.  
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Abstrak.Kearifan lokal dalam suatu masyarakat dapat bertahan dengan baik jika ada proses 

internalisasi. Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat kota Sabang dapat dilakukan 

melalui proses formal pada pembelajaran di SMA (Sekolah Menengah Atas) dan proses 

nonformal pada masyarakat Kota Sabang. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses 

internalisasi nilai-nilai kearifan lokal pada peserta didik di SMA Kota Sabang. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif verifikatif, nantinya hasil penelitian akan 

dituangkan dalam bentuk cerita (naratif). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi, wawancara mendalam, studi literatur. Teknik analisis data dengan menggunakan 

metode Delphi. Proses internalisasi dapat dilakukan secara formal pada masyarakat Kota Sabang 

melalui proses pembelajaran geografi di SMA, yaitu pada materi pembelajaran tentang potensi 

dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Guru mata pelajaran geografi dapat 

menyisipkan nilai-nilai kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang yang terdapat pada 

masyarakat kota Sabang. Internalisasi juga dilakukan secara nonformal oleh panglima laot melalui 

papan pengumuman di Kota Sabang dan himbauan lisan yang disampaikan dalam masyarakat. 

Diharapkan dengan berbagai langkah tersebut dapat meningkatkan kesadaran peserta didik SMA 

untuk menjaga kelestarian terumbu karang yang terdapat di Kota Sabang sebagai warisan untuk 

generasi selanjutnya. 
 

 Kata kunci:Internalisasi, Nilai-nilai Kearifan Lokal, Peserta Didik 

Abstract.Local wisdom in a society can survive well if there is an internalization process. 

Internalization of local wisdom values in Sabang city society can be done through the formal 

process of learning in SMA (High School) and non-formal process in Sabang City society. The 

purpose of this study to determine the process of internalization of local wisdom values in 

students in Sabang City High School. The method used in this study is qualitative verification, 

later research results will be poured in the form of stories (narrative). Data collection techniques 

used were observations, in-depth interviews, literature studies. Data analysis technique using 

Delphi method. Internalization process can be done formally in Sabang City society through 

geography learning process in SMA, that is on learning material about potency and management 

of marine resources of Indonesia. Geography subject teachers can insert the values of local 

wisdom for coral reef conservation found in Sabang city community. Internalization is also done 

informally by commander laot through bulletin board in Sabang city and verbal appeal delivered 

in society. It is expected that with these various steps can increase awareness of high school 

students to preserve the coral reefs found in the city of Sabang as an inheritance for the next 

generation. 

Keywords: Internalization, Local Wisdom Values, Learners 
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1.  Pendahuluan 

Internalisasi merupakan suatu proses penanaman nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. 

(Koentjaraningrat, 2009:185; Poerwanto, 2000:88) Proses internalisasi adalah proses panjang untuk 

belajar kebudayaan sejak seorang individu dilahirkan sampai ia hampir meninggal, individu belajar 

menanamkan dalam kepribadiannya segala perasaan, hasrat, nafsu, dan emosi yang diperlukan 

sepanjang hidupnya. Proses internalisasi dikatakan berhasil pada saat semua nilai-nilai yang 

terkandung diketahui, dipahami serta tertanam dengan baik dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh 

masyarakat, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku keseharian masyarakat yang mencerminkan atau 

tidaknya dari nilai-nilai tersebut. Gadeng (2017:159) Suatu proses internalisasi dikatakan berhasil 

apabila seluruh masyarakat sudah mengetahui, menghafal, memahami serta dapat menerapkan seluruh 

pengetahuannya dalam bentuk aksi nyata serta terlihat dalam kegiatan sehari-hari pada kehidupan 

masyarakat. 

Jikalau berbicara tentang internalisasi maka erat kaitannya dengan proses sosialisasi, tanpa adanya 

proses sosialisasi, maka proses internalisasi tidak akan dapat berjalan dengan baik. Gadeng 

(2017:159)Keberhasilan internalisasi akan dicapai dengan adanya proses sosialisasi yang terjadi 

dengan baik dalam masyarakat, tanpa adanya proses sosialisasi dalam masyarakat maka proses 

internalisasi juga tidak akan berhasil dan berjalan dengan baik. Proses sosialisasi merupakan suatu 

kegiatan memperkenalkan dan memberitahukan berupa informasi yang berisikan nilai-nilai kepada 

generasi selanjutnya, nilai-nilai tersebut biasanya berasal dari generasi sebelumnya.  

Koentjaraningrat (2009:186) proses sosialisasi berkaitan dengan proses belajar kebudayaan dalam 

hubungan dengan sistem sosial, dalam proses itu seorang individu dari masa anak-anak hingga masa 

tuanya belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang 

menduduki beraneka macam peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari. Manusia 

adalah bagian dari suatu sistem sosial, maka setiap individu harus belajar mengenai pola-pola 

tindakan, agar ia dapat mengembangkan hubungannya dengan individu-individu lain di sekitarnya, 

proses belajar ini lebih dikenal dengan sosialisasi (Poerwanto, 2000:88).Gadeng (2017:159) 

Sosialisasiadalah suatu cara atau langkah yang dilakukan oleh setiap individu untuk menyampaikan 

informasi kepada individu lain yang berada di dalam satu wilayah atau bahkan di luar wilayah 

tersebut, sosialiasi berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tidak dilakukan dalam jangka 

waktu yang singkat.  

Dengan demikian, proses sosialisasi sebagai suatu proses penyampaian nilai-nilai yang terdapat 

dalam kearifan lokal pada suatu masyarakat bersumber dari generasi sebelumnya, untuk generasi pada 

masa yang akan datang. Kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat di suatu daerah dapat 

bertahan dengan baik dikarenakan adanya proses internalisasi dan sosialisasi nilai-nilai yang 

dilakukan oleh segenap masyarakat setempat.  

Nilai-nilai merupakan suatu pedoman hidup manusia yang diyakini atau dipercayai serta 

diamalkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, nilai biasanya berasal dari nasihat-nasihat yang 

bermanfaat bersumber dari generasi sebelumnya. Setiap perbuatan atau tingkah laku serta perkataan 

manusia selalu mengandung nilai yang tersimpan di dalamnya, baik itu nilai yang positif maupun nilai 

yang negatif. Zakiyah dan Rusdiana (2014:14) Dalam kehidupan sehari-hari, nilai merupakan sesuatu 

yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Bilsky dan Schwartz 

(1994:163) Nilai sebagai konsep atau keyakinan tentang perilaku atau kondisi yang diharapkan, yang 

mengatasi situasi tertentu, menjadi panduan dalam memilih dan mengevaluasi perilaku dan peristiwa 

serta ditata berdasarkan arti penting relatifnya. Nilai merupakan gabungan semua unsur kebudayaan 

yang dianggap baik atau buruk dalam suatu masyarakat, karena itu pula masyarakat mendorong dan 
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mengharuskan warganya menghayati dan mengamalkan nilai yang dianggapnya ideal (Kluckoln 

dalam Sauri, 2007:45; Kamakura dan Novak, 1992: 119).  

Nilai-nilai tersimpan dalam kearifan lokal, setiap kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat 

pasti menyimpan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kearifan lokal sebagai suatu pandangan, 

pemahaman yang terdapat dalam masyarakat, sebagai adaptasi masyarakat dengan lingkungan 

sekitarnya, dan juga sebagai solusi dari berbagai fenomena yang terjadi dalam keseharian masyarakat 

pada masa lalu. Kearifan lokal (local wisdom) dalam kehidupan masyarakat sering juga disebut 

dengan: indigenous wisdom, traditional wisdom and indigenous inventions, dan pengetahuan 

lokal (indigenous knowledge, local genius dan invented tradition). 

Sartini (2004:111)Local wisdom (kearifan lokal) adalah gagasan-gagasan setempat (local) yang 

bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota 

masyarakatnya.Mungmachon (2012) local wisdom is basic knowledge gained from living in balance 

with nature, it is related to culture in the community which is accumulated and passed on, this wisdom 

can be both abstract and concrete, but the important characteristics are that it comes from 

experiences or truth gained from life.Muhaimin (2015:93) kearifan lokal dapat dipahami sebagai 

usaha manusia dengan menggunakan akal budinya untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, 

objek atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan kearifan lokal berasal dari kehidupan nyata pada generasi 

sebelumnya, sebagai jawaban atau solusi dari berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu, berlaku 

di suatu daerah tertentu, serta dipercayai dan dipatuhi oleh segenap masyarakat yang berada di suatu 

wilayah tertentu, serta menjadi budaya dalam masyarakat setempat. Poerwanto (2000: 90) semua pola 

dari suatu kebudayaan hanya dapat dipahami dengan melihat berbagai bentuk pola tingkah laku para 

individu, karena itu proses perkembangan kebudayaan lebih dipengaruhi oleh pengalaman-

pengalaman individu dalam suatu masyarakat, sekalipun pengalaman tadi dipengaruhi oleh alam 

sekitarnya. Dapat dipastikan antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki kearifan lokal yang 

berbeda-beda jenisnya. 

Internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang akan ditanamkan tentang konservasi terumbu karang. 

Kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang terdapat pada masyarakat di Kota Sabang, 

masyarakat Kota Sabang sudah sangat lama secara bersama-sama antara pemerintah Kota Sabang 

dengan masyarakat untuk menjaga seluruh ekosistem terumbu karang secara tradisional yang terdapat 

di sekitar wilayah administratif pemerintahan Kota Sabang. Meskipun Kota Sabang terkenal dengan 

dunia pariwisata bahari, akan tetapi keberadaan terumbu karang masih tetap terjaga dengan baik. 

Banyak kasus yang terjadi, pada saat obyek wisata bahari berkembang pesat, maka akan berdampak 

kepada rusaknya ekosistem lingkungan akibat ulah tangan wisatawan yang jahil dan tidak 

bertanggungjawab. Salim (2012) Peningkatan fasilitas dan aksesibilitas di sekitar kawasan pariwisata 

ikut pula mempercepat pertumbuhan industri pariwisata di wilayah pesisir. Perkembangan sektor 

pariwisata juga mendorong kerusakan terumbu karang.Salm dan Clark (1989) dalamLubis (2009) 

merinci lebih lanjut dampak aktivitas pariwisata komersil terhadap terumbu karang sebagai berikut : 

1. Pembangunan fasilitas wisata, dampaknya dapat merubah aliran air sekitar terumbu karang 

dan akhirnya merubah faktor ekologi utama terumbu karang, dapat menimbulkan kekeruhan 

sehingga mengurangi fotosintesis, dapat menjadi sumber pencemaran tetap. 

2. Kerusakan oleh jangkar, dampaknya memecah dan merusak karang. 

3. Kerusakan oleh penyelam, sering kali aktivitas penyelaman (diving) secara tidak sengaja 

dapat menimbulkan kerusakan pada karang dan biota lainnya. 

4. Kerusakan oleh perahu kecil, seringkali dasar perahu dan kapal pesiar dapat menabrak 

terumbu dan menimbulkan kerusakan fisik pada daerah yang dangkal, terutama pada saat 

surut. 

5. Berjalan pada terumbu, seringkali para wisatawan berjalan-jalan pada terumbu karang saat 

air surut, dan cara ini sangat potensial menimbulkan kerusakan fisik karang karena terinjak. 
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Akan tetapi sampai saat ini hal tersebut tidak terjadi di Kota Sabang, dikarenakan masyarakat 

Kota Sabang sudah mengetahui dan memahami dengan baik manfaat yang didapatkan dari 

keberadaan terumbu karang, sebagai contoh pemahaman masyarakat yang terdapat di Kota Sabang 

yaitu: “terumbu karang merupakan rumah ikan, apabila terumbu karang rusak atau hancur, berarti 

rumah ikan juga akan hancur, sehingga berdampak kepada kelangkaan atau hilangnya ikan-ikan di 

laut, pada saat ikan dan terumbu karang tidak ada, maka wisatawan tidak akan berliburan ke Kota 

Sabang, tidak ada wisatawan maka masyarakat akan mengalami krisis keuangan, kemiskinan dan 

bahkan hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat”. Hal ini dikarenakan masyarakat Kota Sabang 

sebagian besar bekerja pada sektor pariwisata, dan juga obyek wisata bahari lah yang dijual dan 

menjadi daya tarik utama dari Kota Sabang. Sehingga masyarakat Kota Sabang tidak ingin bencana 

tersebut terjadi di dalam kehidupan nyata.  

Sosialisasi dan internalisasi dalam masyarakat Kota Sabang dapat dilakukan secara non formal 

dan formal dalam masyarakat. Sosialisasi dan internalisasi non formal lebih menuntut peran aktif 

masyarakat. Digdoyo (2015:29) sosialisasi yang tidak disadari atau tidak disengaja, misalnya perilaku 

atau sikap sehari-hari yang dilihat dan didengar atau dicontoh oleh orang lain, maka dari proses 

sosialisasi yang tidak disadari dan disengaja tersebut akan terjadi suatu pewarisan budaya dalam 

masyarakat. Sedangkan sosialisasi dan internalisasi formal lebih menuntut peran aktif guru dalam 

proses penyampaiannya. Digdoyo (2015:29) sosialisasi yang disengaja atau disadari adalah proses 

sosialisasi yang dilakukan secara sadar atau disengaja, misalnya proses pendidikan, pengajaran, 

doktrinasi, pertunjukan atau pementasan, dakwah, pemberian petunjuk, nasehat. Proses pembelajaran 

di kelas dilakukan secara terencana karena memiliki silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) yang sudah disusun secara baik dan matang oleh guru sebelum mengajarkan materi 

kepada peserta didik di kelas.  

Proses pembelajaran sebagai salah satu langkah sosialisasi formal yang sangat bagus, ampuh dan 

efektif. Purwanto (2010:84) Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku 

yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Rusman (2012:252) Belajar merupakan 

proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman, sedangkan pembelajaran 

merupakan upaya yang sistemis dan sistematis dalam menata lingkungan belajar guna menumbuhkan 

dan mengembangkan belajar siswa. Belajar diartikan sebagai aktivitas pengembangan diri melalui 

pengalaman, bertumpu pada kemampuan diri, belajar di bawah bimbingan pengajar (Tirtarahardja, 

2005:51). 

Proses sosialisasi dan internalisasi formal dapat dilakukan oleh masyarakat di Kota Sabang 

melalui kegiatan pembelajaran di SMA (Sekolah Menengah Atas) dan MA (Madrasah Aliyah), 

tepatnya yaitu pada mata pelajaran Geografi di SMA/MA Kelas XI. Hal ini dikarenakan pada silabus 

mata pelajaran Geografi Kelas XI SMA/MA Kurikulum 2013 Edisi Revisi terdapat materi 

pembelajaran yang membahas tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Oleh 

karena itu, sangat diharapkan peran aktif guru geografi dalam mengajarkan materi tersebut dengan 

baik kepada peserta didik, sebagai bentuk sosialisasi dan internalisasi formal yang dapat dilakukan 

oleh guru mata pelajaran geografi pada proses pembelajaran di tingkat SMA/MA. Dengan demikian, 

berdasarkan penjelasan di atas penulis mencoba untuk mengangkat penelitian yang berjudul 

“Internalisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal Pada Peserta Didik di SMA (Sekolah Menengah Atas) Kota 

Sabang”. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses sosialisasi dan internalisasi nilai-

nilai kearifan lokal pada peserta didik di SMA/MA Kota Sabang yang dilakukan oleh guru mata 

pelajaran Geografi selama ini pada saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. 
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2. Metode Penelitian 

2.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif verifikatif, nantinya hasil penelitian 

akan dituangkan dalam bentuk cerita (naratif). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

observasi, wawancara mendalam, studi literatur (kepustakaan) kepada peserta didik dan masyarakat 

yang terdapat di Kota Sabang. Teknik analisis data dengan menggunakan metode Delphi. 

 

2.2 Lokasi Penelitian 

Secara geografis, Kota Sabang terletak antara 5º46’28”- 5º54’28’’LU. Dan 95º13’12”- 95º22’36” BT 

dan mempunyai ketinggian daerah rata-rata 28 mdpl. Kota Sabang terdiri dari lima pulau, yaitu: Pulau 

Weh (Sabang) sebagai pulau terbesar yang terdapat di Kota Sabang, Pulau Rondo sebagai pulau 

terluar yang berbatasan dengan Laut Andaman, Pulau Rubiah, Pulau Ceulako Pulau Klah dan terdapat 

1 (satu) danau Aneuk Laot. Wilayah Kota Sabang sebagai daerah kepulauan yang secara geologis 

hampir seluruh daratannya (98,57 persen) tersusun atas batuan vulkanis (gunung Api Jaboy dengan 

tipe C) dan batuan aluvial. Adapun batas-batas wilayahnya yaitu, sebagai berikut: Sebelah Utara 

berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Sebelah Selatan 

berbatasan dengan Laut Andaman. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Andaman. 

BPS (2015:5) Luas wilayah Kota Sabang secara keseluruhan mencapai 122,14 Km². Secara 

administratif Kota Sabang dibagi dalam 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan 

Sukakarya, dan terdiri dari 18 (delapan belas) gampong, 72 (tujuh puluh dua) lingkungan, dan 7 

(tujuh) mukim. Berdasarkan BPS (2015: 5) Topografi wilayah Kota Sabang terdiri dari: ± 14,10% 

dataran sangat curam, ±48,17% bergunung, ±31,17% bergelombang, ±6,03% landai sampai datar. Di 

Kota Sabang terdapat tugu Nol Kilometer Negara Republik Indonesia, dan juga terdapat 

pemandangan alam yang sangat indah berupa keadaan hutan yang masih sangat rindang serta taman 

laut yang masih sangat terjaga dengan baik dan indah. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota 

Sabang pada tahun 2014 tak kurang dari 3.624 wisatawan asing dan 512.992 wisatawan domestik 

berkunjung ke Sabang (BPS, 2015:56). Tidak heran jikalau semua orang pasti ingin berwisata ke Kota 

Sabang untuk menikmati keindahan alam yang masih sangat asri dan terjaga.  

 

 
Gambar 1. Peta Kota Sabang 

Sumber: Hasil Pengolahan Penulis 
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3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Sosialisasi dan internalisasi formal kearifan lokal  

Sosialisasi dan internalisasi formal kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang dapat dilakukan 

melalui proses pembelajaran yang terdapat di SMA (Sekolah Menengah Atas) dan MA (Madrasah 

Aliyah) Kota Sabang. Tepatnya pada mata pelajaran geografi kelas XI, berikut akan dilampirkan 

silabus pada tabel 1. Dalam proses sosialisasi dan internalisasi formal kearifan lokal menuntut peran 

aktif guru dalam penyampaian kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang kepada peserta didik. 

Adapun konservasi terumbu karang berbasis masyarakat lokal yang terdapat di Kota Sabang yaitu, 

sebagai berikut:  

Tentang Larangan di Dalam Zona/Kawasan Lindung 

Hukom Adat Laot Lhok Iboih (Hukum Adat Laut Lhok Iboih) 

1) Dilarang keras menyentuh, mengangkat, membolak-balik, menginjak, memindahkan, 

mengambil/memungut, merusak, mengurangi, merubah, satu atau sebahagian dan atau 

seluruh jenis biota dan kehidupan alam bawah air laut (Marine Lifes) baik yang dilakukan 

dengan sengaja atau dengan tanpa disengaja dengan suatu alasan dan dengan dalih apapun 

juga.  

2) Dilarang keras membawa atau menggunakan mesin compressor, membawa atau 

menggunakan senapan ikan, membawa atau menggunakan jaring/net, membawa atau 

menggunakan tombak ikan, memancing ngeten (memancing dengan menggunakan ban 

sebagai media pelampung) dan termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang diperkirakan dapat 

menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan dan kehidupan alam 

bawah air laut. 

3) Dilarang keras melakukan kegiatan yang dapat mengganggu, merusak, atau mencemarkan 

lingkungan, biota laut dan kehidupan alam bawah air laut. 

4) Sedangkan memancing dengan menggunakan perahu dan tali pancing, hanya diperbolehkan 

dilakukan di jalur-jalur tertentu yang secara hukom adat dapat dipastikan bahwa kegiatan 

tersebut tidak akan menimbulkan dampak kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan 

dan alam bawah air laut. 

Guru mata pelajaran geografi dapat menyisipkan kearifan lokal yang terdapat pada masyarakat 

Kota Sabang seperti yang di atas ketika proses pembelajaran berlangsung, pada saat membahas materi 

pembelajaran posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, tepatnya pada sub pembahasan 

potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Berdasarkan kompetensi dasar yang 

terdapat pada silabus, setelah mempelajari tentang materi pembelajaran tersebut, maka peserta didik 

diharapkan dapat memahami dengan baik kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros 

maritim dunia. Dan peserta didik juga dapat menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi 

strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam bentuk peta, tabel, dan/atau grafik. 

Pengetahuan dan pemahaman di atas didapatkan melalui proses atau kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung di kelas seperti mengamati letak geografis Indonesia melalui peta dunia, berdiskusi 

tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitannya dengan poros maritim dunia, menyajikan 

laporan hasil diskusi tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia dilengkapi peta, 

tabel, dan/atau grafik.  

Sehingga guru tidak perlu memberikan contoh yang jauh dari jangkauan peserta didik, dengan 

tujuan agar peserta didik dapat memahaminya dengan baik, dikarenakan contoh tersebut berada dekat 

dengan lingkungan tempat tinggal peserta didik. Peserta didik dapat mengambil pelajaran dari 

pengalaman yang didapatkannya dalam keseharian di lingkungan masyarakat, dan diaplikasikan 

dalam proses pembelajaran di kelas, dapat dipastikan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik 

yang berada di Kota Sabang dalam bidang kemaritiman sangatlah banyak, hal ini didukung oleh 

lingkungan tempat tinggal peserta didik yang berdampingan dengan laut dan samudera. Tugas guru 
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hanya mengarahkan dan membimbing untuk mengklasifikasikan semua pengalaman yang didapatkan 

oleh peserta didik tersebut ke dalam materi pembelajaran yang terdapat pada mata pelajaran geografi 

di SMA dan MA.  

Tabel 1. Silabus Kelas XI SMA Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2016 

Kompetensi Dasar Materi Pembelajaran Kegiatan Pembelajaran 

3.1 Memahami kondisi wilayah 

dan posisi strategis Indonesia 

sebagai poros maritim dunia. 

Posisi Strategis Indonesia 

Sebagai Poros Maritim Dunia 

• Letak, luas, dan batas 

wilayah Indonesia. 

• Karakteristik wilayah 

daratan dan perairan 

Indonesia. 

• Perkembangan jalur 

transportasi dan perdagangan 

internasional di Indonesia. 

• Potensi dan pengelolaan 

sumber daya kelautan 

Indonesia. 

• Mengamati letak 

geografis Indonesia 

melalui peta dunia. 

• Berdiskusi tentang letak 

dan posisi geografis 

Indonesia dan kaitannya 

dengan poros maritim 

dunia  

• Menyajikan laporan hasil 

diskusi tentang posisi 

strategis Indonesia 

sebagai poros maritim 

dunia dilengkapi peta, 

tabel, dan/atau grafik 

4.1 Menyajikan contoh hasil 

penalaran tentang posisi 

strategis wilayah Indonesia 

sebagai poros maritim dunia 

dalam bentuk peta, tabel, 

dan/atau grafik. 

Sumber: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2016). 

Sehingga diharapkan proses internalisasi dan sosialisasi formal yang dilakukan melalui proses 

pembelajaran di sekolah dapat tercapai dengan baik sesuai yang diharapkan oleh guru dan 

masyarakat. Hasil internalisasi dan sosialisasi formal yang diberikan oleh guru akan terlihat dari sikap 

dan tingkah laku peserta didik kesehariannya dalam masyarakat. Pada saat sikap dan tingkah laku 

peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai dari kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang, 

maka proses internalisasi dan sosialisasi formal dikatakan berhasil, dan begitu juga sebaliknya. Akan 

tetapi hasil yang diperoleh ini tidak dapat dirasakan dalam waktu yang singkat dan cepat, melainkan 

membutuhkan waktu yang lama dan panjang.  

Keberhasilan yang dicapai dari proses sosialisasi dan internalisasi formal, dengan 

mengkolaborasikan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh peserta didik dari bangku 

sekolah dan lingkungan masyarakat, dapat menambah rasa cinta, menjaga dan melindungi lingkungan 

maritim yang terdapat di sekitar tempat tinggal peserta didik, dari berbagai gangguan-gangguan yang 

datang baik itu melalui wisatawan dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, untuk mengganggu 

dan menghancurkan terumbu karang serta mencuri sumber daya ikan yang terdapat di wilayah 

admininstratif Kota Sabang. Tindakan yang kita lakukan saat ini dalam menjaga terumbu karang 

sebagai investasi masa depan, dalam menjaga warisan potensi sumber daya terumbu karang untuk 

anak cucu di masa yang akan datang. Dengan tujuan agar anak cucu di masa yang akan datang dapat 

juga menikmati keindahan alam bawah laut yang banyak terdapat terumbu karang dan sumber daya 

ikan lainnya, agar anak cucu di masa depan tidak mengalami kelangkaan ikan dan sumber protein 

yang sangat besar diperoleh dari mengkonsumsi ikan-ikan segar yang terdapat di laut.  

3.2 Sosialisasi dan internalisasi Non formal Kearifan Lokal 

Sosialisasi dan internalisasi kearifan lokal juga dapat dilakukan secara non formal dalam masyarakat. 

Panglima Laot (panglima laut) yang berperan penting dalam sosialisasi dan internalisasi kearifan 

lokal untuk konservasi terumbu karang yang terdapat di dalam masyarakat Kota Sabang. Masyarakat 

Kota Sabang lebih takut kepada peraturan adat yang berlaku dalam masyarakat dari pada peraturan 
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pemerintah yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Terbukti dari berbagai peraturan adat yang 

dipatuhi serta dijaga dengan baik oleh seluruh masyarakat yang berada di Kota Sabang, dan banyak 

peraturan pemerintah yang dilanggar serta tidak ditakuti oleh masyarakat di Kota Sabang. Berbagai 

langkah sosialisasi dan internalisasi non formal kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang yang 

terdapat pada masyarakat Kota Sabang yaitu, sebagai berikut: 

a) Melalui papan pengumuman yang berada di lingkungan masyarakat, akan ditampilkan pada 

gambar berikut:  

 
Gambar 2. Papan Pengumuman 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

 
Gambar 3. Papan Pengumuman 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 4. Papan Pengumuman 

Sumber: Dokumen Penulis 

elalui Monumen Kawasan Konservasi Perairan Pesisir (KKPP), dan papan informasi 

Gambar 5    Gambar 6           Gambar 7 

 

 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 8 Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 9. Papan Informasi dan Ikon Kota Sabang 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

 
Gambar 10. Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 11. Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 12. Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 13. Lokasi Tugu Konservasi, Ikon Kota Sabang dan Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

 
Gambar 14. Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 

 
Gambar 15. Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 
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Gambar 16. Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 

 

 
Gambar 17. Papan Informasi 

Sumber: Dokumen Penulis 

Sosialisasi dan internalisasi non formal kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang yang 

terdapat di Kota Sabang melalui papan pengumuman yang terdapat di lingkungan masyarakat, dengan 

keterangan sebagai berikut: semua isi himbauan yang terdapat pada papan pengumuman berasal dari 

isi peraturan dalam kearifan lokal, yang mengandung nilai-nilai untuk konservasi terumbu karang 

yang terdapat pada masyarakat di Kota Sabang. Semua isi peraturan yang terkandung dalam kearifan 

lokal dibuat dengan seringkas dan sesingkat mungkin untuk dapat ditampilkan pada papan 

pengumuman. Kemudian, papan pengumuman tersebut dipasang atau didirikan di dalam lingkungan 

masyarakat tepatnya di sekitaran lokasi obyek wisata yang terdapat di Kota Sabang.  

Hal tersebut bertujuan, agar semua masyarakat serta para wisatawan baik lokal maupun 

mancanegara dapat membaca peraturan-peraturan adat yang terdapat dan berlaku pada masyarakat 

Kota Sabang, sehingga membuat pengunjung wajib mematuhi dan tidak melanggar berbagai 

peraturan-peraturan adat yang berlaku. Pemasangan papan pengumuman karena sangat tidak 

memungkinkan dan sangat mustahil, apabila panglima laot (panglima laut) sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam menjaga laut di Kota Sabang, bersama masyarakat dan pemerintah 

mensosialisasikan semua isi peraturan adat yang terdapat dalam kearifan lokal untuk konservasi 
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terumbu karang, kepada setiap wisatawan secara face to face (tatap muka), karena rata-rata wisatawan 

yang mengunjungi Kota Sabang setiap harinya mencapai 1500 orang.  

Sehingga apabila sosialisasi dan internalisasi dilakukan secara face to face kepada setiap 

pengunjung (wisatawan) membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang besar, 

menghabiskan banyak tenaga yang terkuras, dan terakhir membutuhkan pegawai (sosialitator) dalam 

jumlah yang banyak pula untuk dapat mengakomodir semua wisatawan yang 

datang/berkunjung/berliburan ke Kota Sabang. Kenyataan yang terjadi saat ini, pemasangan papan 

pengumuman berhasil untuk menyampaikan dan mensosialisasikan semua isi peraturan adat kearifan 

lokal untuk konservasi terumbu karang kepada masyarakat dan wisatawan. Panglima laot (panglima 

laut) bersama masyarakat dan pemerintah turun tangan pada saat terjadi pelanggaran yang dilakukan 

oleh siapa saja tanpa terkecuali, baik itu wisatawan maupun masyarakat lokal sekalipun. Siapapun 

masyarakat mulai dari anak-anak sampai orang tua yang melihat terjadi pelanggaran akan menegur 

dan menyampaikan informasi pelanggaran tersebut kepada panglima laot (panglima laut). Sanksi 

yang diberikan kepada pelanggar sangat beragam, mulai dari nasihat atau peringatan, denda berupa 

uang sampai jutaan rupiah, dan bahkan larangan untuk mengunjungi Kota Sabang di masa yang akan 

datang.  

Sosialisasi dan internalisasi non formal kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang yang 

terdapat di Kota Sabang melalui monumen konservasi terumbu karang. Pemerintah melalui 

Kementrian Kelautan dan Perikanan sudah membangun monumen konservasi terumbu karang di pusat 

kota Kota Sabang. Pemerintah sudah menjadikan Kota Sabang sebagai Kawasan Konservasi Perairan 

Pesisir (KKPP). Pada monumen tersebut sangat menggambarkan tentang terumbu karang dan 

berbagai ekosistem laut lainnya, sebagai simbol atau lambang dari kawasan konservasi perairan 

pesisir. Di sekitar monumen tersebut terdapat informasi tentang wilayah atau daerah yang menjadi 

kawasan konservasi perairan Kota Sabang. Hadiah yang diperoleh Kota Sabang karena sudah berhasil 

menjaga dengan baik ekosistem terumbu karang, para mitra yang bekerja sama dengan pemerintah 

Kota Sabang dalam menjaga ekosistem terumbu karang. Terdapat juga kata-kata bijak dalam Bahasa 

Aceh “Laot Tajaga Rakyat Makmue Seujahtera” yang artinya Laut kita jaga bersama rakyat makmur 

sejahtera. Kata-kata tersebut sangat mencerminkan manfaat yang didapatkan dari menjaga ekosistem 

terumbu karang yang terdapat di lingkungan sekitar masyarakat Kota Sabang. Terdapat juga ikon 

Kota Sabang yang bertuliskan “Pulau Weh” atau nama lain dari Kota Sabang yang familiar dikenal 

oleh masyarakat.  

Masih di sekitaran monumen Kawasan Konservasi Perairan Pesisir (KKPP), terdapat papan 

informasi yang berisikan tentang “informasi jenis hewan laut yang dilindungi menurut peraturan di 

Indonesia, seperti Kelompok Hewan Lunak beserta jenis-jenis hewan yang termasuk di dalamnya, 

Kelompok Kepiting beserta jenis-jenis hewan yang termasuk di dalamnya, Kelompok Penyu beserta 

jenis-jenis hewan yang termasuk di dalamnya, kelompok ikan beserta jenis-jenis hewan yang 

termasuk di dalamnya, kelompok ikan karang beserta jenis-jenis hewan yang termasuk di dalamnya, 

kelompok ikan fosil beserta jenis-jenis hewan yang termasuk di dalamnya, kelompok terumbu karang 

beserta jenis-jenis hewan yang termasuk di dalamnya, kelompok mamalia laut beserta jenis-jenis 

hewan yang termasuk di dalamnya”. Terakhir terdapat pesan berupa “Mari Kita Jaga dan Lindungi 

Ekosistem Laut Kita”. Semua informasi-informasi tersebut disampaikan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Sabang.  

Dengan tujuan agar masyarakat Kota Sabang dan para wisatawan dapat mengetahui jenis-jenis 

hewan dan tumbuhan dalam ekosistem laut yang dilindungi atau dikonservasi oleh Pemerintah Negara 

Republik Indonesia, hal tersebut dikarenakan keberadaan atau jumlah hewan tumbuhan dalam 

ekosistem laut tersebut sudah hampir punah keberadaanya di dalam masyarakat, sehingga keberadaan 

atau jumlah hewan dan tumbuhan laut tersebut dapat bertahan keberadaannya sampai kapan pun di 

wilayah perairan laut Indonesia. Monumen Kawasan Konservasi Perairan Pesisir (KKPP) dapat juga 
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dijadikan sebagai media pembelajaran untuk peserta didik mulai dari PAUD, TK/RA, SD/MI, 

SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, dengan tujuan agar peserta didik dari sejak dini sudah diperkenalkan 

dan dapat mengetahui dengan baik jenis-jenis hewan dan tumbuhan dalam ekosistem laut yang 

dilindungi atau dikonservasi oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia, sehingga peserta didik 

dapat melindungi dan menjaganya dengan baik dalam masyarakat, agar keberadaanya tetap bertahan 

sampai kapan pun. 

4.  Kesimpulan 

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh panglima laot (panglima laut), masyarakat 

bersama pemerintah Kota Sabang dalam mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai 

kearifan lokal untuk konservasi terumbu karang kepada masyarakat lokal dan para wisatawan, 

pertama: sosialisasi dan internalisasi formal melalui pembelajaran kepada peserta didik tepatnya pada 

mata pelajaran geografi. Kedua: sosialisasi dan internalisasi non formal melalui papan pengumuman 

dan monumen Kawasan Konservasi Perairan Pesisir (KKPP) yang di dalamnya terdapat berbagai 

informasi yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Sabang. Semoga langkah atau jejak baik 

tersebut dapat diikuti oleh pemerintah dan masyarakat di daerah lainnya, sebagai bukti keseriusan 

dalam menjaga dan mengkonservasi kawasan perairan pesisir.  
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Abstrak.Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Kelalaian dalam 

pengelolaan sampah dapat menjadikan sampah sebagai sebuah bencana, salah satu yang paling 

sering terjadi adalah longsor sampah.Bencana longsor sampah yang terjadi tidak lepas dari sistem 

pengelolaan sampah di Indonesia yang masih menerapkan skema “kumpul-angkut-buang”. 

Idealnya sampah harus dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang. Sebagai salah satu sumber 

sampah, sekolah perlu ikut berperan dalam menangani permasalahan sampah, apalagisekolah 

merupakan salah satu tempat kita menuntut ilmu dan membangun karakter. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjadikan materi pelajaran yang menarik dan efektif bagi para guru dan siswa 

dalam upaya mengatasi bencana longsor sampah di Indonesia. Metode penelitian ini 

menggunakan data sekunder berupa studi literatur dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan 

sumber lainnya di Internet. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Bencana Longsor sampah 

dalam mata pelajaran geografi di SMA dapat diajarkan pada kelas X semester 2 yaitu pada materi 

Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam dalam Kajian Geografi. Dengan menerapkan metode 

problem based learning, peserta didik diharapkan mampu membuat suatu project yang inovatif 

dan pada akhirnya menghasilkan suatu hasil produk. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini 

adalah mengolah sampah organik menjadi kompos. Kompos yang dihasilkan merupakan salah 

satu cara sederhana dalam mengurangi sampah organik. 

 Kata kunci: Mitigasi bencana, Sampah, Pembelajaran, Geografi 

Abstract.Garbage is a consequence of human activity. Negligence in the management of garbage 

can make garbage as a disaster, one of the most common is the avalanche of junk. Garbage 

landslide that happened to not be separated from the waste management system in Indonesia are 

still applying the scheme "get-together waste transport". Ideally the rubbish must be sorted before 

being dumped. As one of the sources of debris, the school needs to come into play a role in 

addressing the problems of garbage, let alone school is one place we study and build character. 

This research aims to make the material interesting and effective lessons for teachers and students 

in an effort to resolve a garbage landslide in Indonesia. This research method using secondary 

data in the form of study literature from various sources such as books, journals, and other 

resources on the Internet. The results illustrate that the garbage Landslide in the subjects of 

geography in high school can be taught on a semester grade X 2 that is in material for natural 

disaster mitigation and adaptation in the study of geography. By applying the method of problem 

based learning, learners are expected to create a project that is innovative and produce an 

outcome in the end product. Products produced in this research is to process organic waste into 

compost. The resulting compost is one of the simplest ways in reducing organic waste. 

Keywords: Disaster mitigation, Garbage, Learning, Geography  
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1. Pendahuluan 

Sampah merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Setiap aktivitas manusia pasti 

menghasilkan buangan atau sampah. Menurut Surakusumah (2008, hlm 8) Jumlah atau volume 

sampah sebanding dengan tingkat konsumsi manusia terhadap barang/material yang digunakan sehari-

hari. Demikian juga dengan jenis sampah, sangat tergantung dari jenis material yang dikonsumsi. 

Oleh karena itu pengelolaan sampah tidak bisa lepas juga dari pengelolaan gaya hidup masyarakat. 

Kelalaian dalam pengelolaan sampah atau sikap apatis dari masyarakat terhadap pengelolaan sampah 

dapat menjadikan sampah sebagai sebuah bencana, salah satu yang paling sering terjadi adalah 

longsor sampah. 

Peristiwa longsor sampah beberapa kali terjadi di Indonesia yang paling menarik perhatian adalah 

longsor sampah di TPA Leuwigajah pada hari Senin, 21 Februari 2005. Menarik perhatian karena 

pada saat bencana longsor sampah di TPA Leuwigajah telah mengubur dan menewaskan 143 orang. 

Sekitar 137 rumah di Desa Batujajar Timur, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung dan dua 

rumah di Desa Leuwigajah, Cimahi, Provinsi Jawa Barat juga tertimbun longsoran sampah dengan 

ketinggian mencapai 30 m dengan lereng yang sangat curam mencapai 70-80º dari muka tanah. Selain 

itu, ribuan ton kubik sampah juga mengubur kebun dan lahan pertanian milik warga Kampung Pojok, 

Cimahi Selatan seluas 8,4 hektar. Bencana alam berupa longsoran sampah TPA itu merupakan rekor 

tertinggi di Indonesia dan rekor kedua terbesar di dunia. Menurut Nandi (2005) mengatakan bahwa 

volume Sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Leuwigajah itu adalah 

sampah-sampah yang datang dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Setiap 

harinya, sampah yang dibuang ke TPA tersebut berasal dari Kota Bandung sebanyak dua ton, dari 

Kabupaten Bandung satu ton dan dari Kota Cimahi sekitar 400 kuintal. 

Longsor sampah juga terjadi di TPA Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pada Jum’at 8 

September 2006 yang menewaskan tiga orang pemulung yang sedang memulung di sisi timur zona 

IIIA TPA Bantar Gebang. Tinggi timbunan sampah yang longsor tersebut diperkirakan lebih dari 12 

m, sedangkan ketinggian puncak bukit sampah di zona tersebut lebih dari18m. Padahal sesuai Analisis 

Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di TPA Bantar Gebang, tinggi timbunan maksimal 12 m, 

dengan toleransi 15 m.  

Terakhir adalah longsor sampah di TPA Galuga, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. 

Longsor sampah yang terjadi pada hari Selasa 16 Maret 2010, empat orang pemulung tewas dalam 

peristiwa tersebut. Tujuh orang yang lain mengalami luka-luka, peristiwa tersebut diduga berawal dari 

runtuhnya pembatas beton di TPA Galuga dan hujan yang mengguyur Bogor beberapa hari terakhir.  

Bencana longsor sampah yang terjadi tidak lepas dari sistem pengelolaan sampah di Indonesia 

yang masih menerapkan skema “kumpul-angkut-buang”. Skema pengelolaan sampah seperti itu hanya 

akan menambah beban sampah di tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga tidak dapat mengatasi 

persoalan sampah yang semakin bertambah banyak. 

Menurut Suletra dkk (2009, hlm 15) Banyak Kota Besar saat ini menerapkan sistem pengelolaan 

sampah yang sekali angkut langsung buang ke TPA. Sampah yang dihasilkan dari wilayah (RW) 

berasal dari sumber sampah, seperti: rumah tangga, pertokoan, fasilitas umum dan perkantoran. 

Sampah tersebut dibuang langsung ke tempat sampah yang diletakkan di depan rumah (sumber 

sampah) masing-masing tanpa melalui proses pemilahan terlebih dahulu. Dari tempat sampah, sampah 

diambil oleh petugas pengumpul sampah dengan menggunakan gerobak yang kemudian dibuang ke 

TPS jika muatannya penuh. Sampah yang terkumpul di TPS atau pada container dimuat oleh petugas 

ke atas truk sampah untuk dibawa ke TPA. Jika muatan sampah sudah memenuhi kapasitas angkut, 

maka truk sampah akan menuju TPA untuk membongkar muatan sampah. Skema aliran proses yang 

terjadi dalam pengangkutan sampah dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Aliran proses Pengangukutan sampah saat ini, Suletra dkk (2009, hlm 15) 

 

Idealnya sampah harus dipilah terlebih dahulu sebelum dibuang yaitu antara sampah yang mudah 

membusuk dan tidak mudah membusuk, karena hal ini akan memudahkan proses pengolahan sampah 

pada tahapan berikutnya. Menurut Hasil survey sosial ekonomi nasional (2015) menunjukkan 

kesadaran masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga masih sangat rendah, hal ini ditunjukkan 

dengan tingginya persentase rumah tangga yang menyatakan tidak memilah sampah yaitu sebesar 

81,16 persen, Sebanyak 10,09 persen rumah tangga menyatakan sudah memilah sampah namun 

semuanya dibuang (tidak ada yang dimanfaatkan kembali) dan sebesar 8,75 persen rumah tangga 

sudah melakukan pemilahan sampah dan sebagian yang dipilah dimanfaatkan kembali seperti dibuat 

kompos, diberikan kepada pihak lain, dijual, didaur ulang dan dijadikan makanan ternak. Provinsi 

Sulawesi Selatan merupakan provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang melakukan 

pemilahan sampah yaitu mencapai 31,89 persen, diikuti Provinsi Sulawesi Utara (28,49 persen) dan 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (27,82 persen). 

Seandainya dunia ini bebas sampah, barangkali materi pembelajaran ini tidak perlu ada. 

Kenyataannya, sampah selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Sampah adalah keniscayaan dari pola 

hidup. Namun selama ini banyak yang tidak menyadari bahwa masalah yang ditimbulkan sampah di 

lingkungan kita, sesungguhnya bukan dari sampah itu sendiri melainkan dari perilaku kita dalam 

mengelolanya. 

Sebagai salah satu sumber sampah, setiap sekolah perlu ikut berperan dalam menangani 

permasalahan sampah. Jika dilakukan bersama dengan segenap warga sekolah, upaya menangani 

sampah dapat memberi manfaat yang besar bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat 

sekitar. Apalagi sekolah merupakan salah satu tempat kita menuntut ilmu dan membangun karakter. 

Salah satu proses penting untuk melakukan perubahan adalah melalui pemahaman dan pengetahuan, 

terutama bagi para guru yang menjadi motor pembangunan mental bangsa ini serta para siswa yang 

akan menjadi masa depan negeri ini.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadikan materi pelajaran yang menarik dan efektif bagi 

para guru dan siswa dalam upaya mengatasi bencana longsor sampah di Indonesia. Melalui materi 

mitigasi bencana longsor sampah ini para guru dan siswa diharapkan memahami konteks, dasar dan 

praktik pengelolaan sampah di sekolah sehingga perilaku tersebut menular ke kehidupan mereka 

sehari-hari. 

2. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan data sekunder berupa studi literatur dari berbagai sumber seperti 

buku, jurnal, dan sumber lainnya di internet. Studi literatur yaitu mengumpulkan data sekunder yang 

relevan dengan topik studi pustaka. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Faktor Penyebab Longsor Sampah 

Menurut Yudhistira (2011, hlm 33) ada lima faktor yang perlu diperhatikan dalam pengendalian 

longsor sampah, antara lain: 

a. Jumlah tumpukan sampah 

Timbunan sampah yang terlalu banyak dan tinggi dari lapisan batuan/tanah dasar dapat menimbulkan 

beban berlebih di bagian bawah timbunan sehingga dapat mengganggu kestabilan timbunan tersebut 

terutama di saat musim hujan. Karena pada saat musim hujan beban sampah akan makin bertambah 

oleh air yang mengendap di tumpukan sampah. 

b. Kestabilan lereng tumpukan sampah 

Tumpukan sampah sangat berlebih di TPA memerlukan penanganan serius tentang kestabilan lereng 

tumpukan sampah. Di TPA sendiri penanganan kestabilan lereng dengan sistem terasering dan 

pemadatan, yaitu lereng tumpukan sampah dibuat saling bertumpuk dan membentuk seperti tangga 

dengan kemiringan tertentu lalu dipadatkan dengan alat berat. Dengan sistem ini diharapkan lereng 

tumpukan sampah menjadi stabil. 

Mengacu pada longsor sampah yang terjadi di TPA Leuwigajah, sudut kemiringan tebing 

tumpukan sampah yang mencapai 70-80º dari dasar tanah sangat rawan terhadap longsor sampah. 

Pada waktu hujan, air hujan mengalir melalui lereng- lereng tumpukan sampah dan bila lereng 

sampah tidak stabil akan menyebabkan sampah ikut hanyut dalam aliran air, bila sampah yang ikut 

terbawa hanyut ini berjumlah banyak sangat dimungkinkan terjadinya longsor 

c. Perlakuan terhadap sampah di TPA 

Rata-rata sistem penanganan sampah di Indonesia dilakukan dengan sistem Open dumping, Hal 

tersebut di lakukan karena pada sistem sanitary landfill di perlukan tanah sebagai penutup sedangkan 

harga tanah semakin hari semakin mahal sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. Pada sistem 

open dumping , sampah hanya di timbun terus menerus tanpa memakai tanah penutup. Dengan sistem 

open dumping, sampah hanya ditumpuk tanpa adanya perlakuan khusus terhadap sampah seperti 

pemadatan sampah, ini sangat penting. Menurut Utomo dalam Yudhistira (2011, hlm 48) longsor 

kemungkinan besar terjadi karena material sampah organik dan non-organik yang belum kompak 

karena tidak adanya pemadatan sampah yang cukup menyebabkan air hujan yang turun masuk di sela- 

sela sampah yang renggang. Saat tekanan air semakin berat, kestabilan bukit sampah pun menurun 

dan akhirnya terjadi longsor sampah. 

Alat berat yang bekerja juga dapat menyebabkan longsor sampah, dengan bobot alat berat yang 

besar jika tidak berhati- hati dalam pengoperasiannya kemungkinan dapat menggerakkan tumpukan 

atas sampah. Terutama excavator dan bulldozer yang bekerja di atas tumpukan sampah. Pergerakan 

yang tidak hati- hati dapat berakibat longsor. 

d. Curah hujan dan air lindi 

Curah hujan sangat mempengaruhi dalam penanganan sampah, hujan yang mengguyur selain dapat 

menghambat jalannya kegiatan juga dapat menambah jumlah volume sampah. Saat hujan lebat 

infiltrasi air hujan melalui rongga pada material sampah yang tidak terpadatkan dengan baik dan 

melalui batas antara timbunan dan lereng batuan/ tanah dasar yang kedap air membentuk muka air 

(water table) pada batas dasar timbunan sampah dan lapisan batuan/ tanah dasar . Proses penjenuhan 

dan pembentukan muka air ini menyebabkan pelunakan lapisan bawah timbunan sehingga tidak 

mampu menopang berat beban timbunan di atasnya sehingga terjadi longsor. 

Sedangkan air lindi yang sangat berlebih di tumpukan sampah terutama pada musim hujan 

dengan curah hujan tinggi sangat berpotensi mengakibatkan longsor sampah, air lindi dapat 
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menjadikan tumpukan sampah yang padat kembali terurai, pada bagian lereng sampah ini sangat 

berbahaya, dengan sampah yang tidak padat lagi dan ditambah berat air yang terus bertambah selama 

hujan berlangsung dapat mengakibatkan longsor sampah. 

e. Gas Methana 

Gas Methana di tumpukan sampah yang tidak di tangani secara tepat dapat mengakibatkan banyak 

permasalahan seperti ledakan yang dapat mengakibatkan longsor sampah. Mengacu pada longsor 

sampah di TPA Leuwigajah, hujan yang terus-menerus terjadi di TPA membuat gas methana (CH4) 

yang tertimbun sampah terdesak. Gas ini akan berusaha keluar dari air hujan yang mengguyur. Ketika 

hujan mengguyur tumpukan sampah, gas methana akan keluar naik, sesuai dengan hukum alam 

karena gas methana memiliki berat jenis yang lebih ringan daripada air. Gas methana yang sudah 

mencapai 12 persen terhadap total udara, maka dapat menjadikan sebuah ledakan. Inilah mengapa 

sebelum tumpukan sampah itu longsor, terjadi ledakan yang sangat keras. Bila ledakan ini terjadi di 

dekat tebing akan sangat memungkinkan terjadi longsor sampah 

3.2 Mitigasi Bencana Longsor Sampah melalui Pembelajaran Geografi 

Sampah selalu saja menyebalkan, begitulah yang dipikirkan oleh banyak orang saat melihat tumpukan 

sampah yang menggunung dengann baunya yang membuat kita hilang selera. Bagi sebagian manusia, 

sampah adalah masalah. Karenanya sampah harus disingkirkan dan dienyahkan agar tak terlihat lagi. 

Pola hubungan ini yang membuat setiap orang melihat sampah sebagai ‘musuh’, padahal merekalah 

justru yang menghasilkan sampah-sampah tersebut. Maka oleh karena itu sangat diperlukan 

pemahaman terhadap pengelolaan sampah agar tumpukan sampah dapat diminimalisir. 

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang pesat di daerah perkotaan mengakibatkan daerah 

pemukiman semakin luas dan padat. Peningkatan aktivitas manusia, lebih lanjut menyebabkan 

bertambahnya sampah. Faktor yang mempengaruhi jumlah sampah selain aktivitas penduduk antara 

lain adalah: jumlah atau kepadatan penduduk, sistem pengelolaan sampah, keadaan geografi, musim 

dan waktu, kebiasaan penduduk, teknologi serta tingkat sosial ekonomi (Depkes RI., 1987). 

Menurut Prajati dan Darwin (2017)Pengelolaan sampah adalah sebuah upaya komprehensif 

menangani sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Pengelolaan sampah 

tersebut dikelompokkan menjadi enam elemen penting, yaitu: pengendalian timbulan sampah, 

penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pemrosesan dan pembuangan. Keenam 

elemen tersebut saling bergantung satu sama lainnya, sehingga membentuk suatu sistem pengelolaan 

sampah. 

Kegiatan pengurangan sampah bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, dunia 

usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran 

ulang dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan Reduce, Reuse dan 

Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Berdasarkan komposisi kimianya, 

maka sampah dibagi menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Penelitian mengenai sampah 

padat di Indonesia menunjukkan bahwa 80% merupakan sampah organik, dan diperkirakan 78% dari 

sampah tersebut dapat digunakan kembali (Outerbridge, ed., 1991). Oleh karena itu diperlukannya 

pembelajaran dalam mengurangi sampah organik, salah satunya mengajarkan siswa-siswi dalam 

membuat kompos. Pembelajaran ini dapat dilakukan dalam mata pelajaran Geografi. 

Geografi merupakan salah satu mata pelajaran yang erat kaitannya dengan lingkungan. 

Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang amat penting dan memiliki nilai-nilai yang 

sangat berharga dalam rangka proses pembelajaran peserta didik. Menurut Sumaatmaja (1998, hlm 

12) Pemanfaatan lingkungan dapat ditempuh dengan cara melakukan kegiatan dengan membawa 

peserta didik ke lingkungan seperti survey, karyawisata, berkemah, praktek lapangan dan sebagainya. 

Bahkan belakangan ini berkembang kegiatan pembelajaran dengan apa yang disebut out-bond yang 
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pada dasarnya merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan alam terbuka. Lebih lanjut 

Maryani (2010, hlm 872) mengatakan bahwa: 

Pembelajaran geografi berbasis lingkungan mampu menumbuhkembangkan cara berpikir, 

bersikap dan berprilaku yang bertanggungjawab selaku individual, warga masyarakat dan warga 

negara. Selain itu pembelajaran geografi juga bertujuan mengembangkan potensi peserta didik 

agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif untuk 

perbaikan segala ketimpangan dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi, baik menimpa 

dirinya maupun masyarakat. 

Bencana Longsor sampah dalam mata pelajaran geografi di SMA dapat diajarkan pada kelas X 

semester 2 yaitu pada materi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam dalam Kajian Geografi. Dalam 

kurikulum, Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam dalam Kajian Geografi ini memiliki kompetensi 

dasar yang harus dimiliki oleh siswa adalah siswa mampu menganalisis mitigasi dan adaptasi bencana 

alam dengan kajian geografi. Metode pembelajaran yang direkomendasikan adalah Project Based 

Learning (PBL). Metode PBL ini merupakan suatu metode pembelajaran dimana peserta didik 

membuat suatu project yang inovatif, yang menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan 

yang kompleks dan pada akhirnya menghasilkan suatu hasil produk.  

Menurut Sulistyorini (2005) Kegiatan atau aktivitas pembuangan sampah merupakan kegiatan 

yang tanpa akhir. Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan sampah yang baik. Sementara itu, 

penanganan sampah perkotaan mengalami kesulitan dalam hal pengumpulan sampah dan upaya 

mendapatkan tempat atau lahan yang benar-benar aman. Maka pengelolaan sampah dapat dilakukan 

secara preventive, yaitu memanfaatkan sampah salah satunya seperti usaha pengomposan 

(Damanhuri, 1988). 

Kompos adalah pupuk alami (organik) yang terbuat dari bahan -bahan hijauan dan bahan organik 

lain yang sengaja ditambahkan untuk mempercepat proses pembusukan, misalnya kotoran ternak atau 

bila dipandang perlu, bisa ditambahkan pupuk buatan pabrik, seperti urea (Wied, 2004). Sampah kota 

bisa juga digunakan sebagai kompos dengan catatan bahwa sebelum diproses menjadi kompos 

sampah kota harus terlebih dahulu dipilah-pilah, kompos yang rubbish harus dipisahkan terlebih 

dahulu. Jadi yang nantinya dimanfaatkan sebagi kompos hanyalah sampah-sampah jenis garbage saja. 

 
Gambar 2. Pengomposan merupakan salah satu cara mengurangi penumpukan sampah di TPA 

Adapun tujuan dalam materi pembelajaran tentang bencana longsor sampah ini adalah anak 

menyadari masalah dalam sistem pengelolaan sampah di Indonesia (kumpul-angkut-buang), 

meningkatkan rasa tanggung jawab anak terhadap sampah yang dihasilkannya, anak juga merasa 

mampu dan ingin mengambil peran dalam pengelolaan sampah. 

3.3 Langkah-Langkah Pembelajaran 

Dalam tabel 1, akan dijelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan pertama materi 

Mitigasi dan Adaptasi Bencana dalam kajian Geografi.  
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Tabel 1. Langkah-langkah pembelajaran dalam pertemuan 1 

FASE-FASE KEGIATAN PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN Fase 1 

Orientasi 

peserta didik 

kepada 

masalah 

• Guru membuka pertemuan dengan berdoa 

bersama, ucapan salam, mengisi jurnal kelas dan 

agenda guru, serta mengecek kehadiran siswa  

• Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

• Guru menampilkan gambar dan video tentang 

bencana longsor sampah: 

 

 
 

 
 

 
• Diharapkan siswa bertanya tentang lokasi daerah 

bencana longsor sampah dan penyebabnya 

 

15’ 

KEGIATAN INTI 

Fase 2 

Mengorganis

asikan 

peserta didik 

• Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

kerja dan menampilkan video cara mengurangi 

sampah yang sederhana, yaitu dengan mengolah 

sampah organik menjadi Kompos 

• Menyampaikan informasi tentang kegiatan yang 

akan dilaksanakan peserta didik selama proses 

pembelajaran, yaitu: peserta didik akan belajar 

secara berkelompok untuk melakukan Praktikum 

pembuatan kompos di luar jam pelajaran di kelas. 

praktikum tersebut dilakukan secara berkelompok 

dengan tema mengolah sampah organik 

• Peserta didik duduk berkelompok sesuai dengan 

pembagian kelompok yang sudah dilaksanakan. 

• Setiap kelompok diberi waktu untuk berdiskusi 

menentukan bahan dan pelaksanaan observasi 

lapangan untuk penelitian yang berkaitan dengan 

pengolahan sampah. Pada tahap ini peserta didik 

100’  
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FASE-FASE KEGIATAN PEMBELAJARAN 

harus dapat menetukan lokasi dan rumusan 

masalah sebelum melakukan observasi. 

• Membimbing peserta didik dalam melaksanakan 

diskusi untuk persiapan praktek pembuatan 

kompos. 

• Melakukan verifikasi hasil diskusi dari masing-

masing kelompok. Setiap kelompok mencatat 

hasil diskusi yang dilakukan dari kelompok lain 

kedalam format yang tersedia, sehingga menjadi 

catatan yang lengkap. 

 

Fase 3 

Membimbing 

penyelidikan 

individu dan 

kelompok 

• Setiap siswa dalam kelompok diberi kesempatan 

membaca buku teks dan sumber lainnya yang 

memuat ulasan, gambar, dan ilustrasi tentang 

skenarion pembuatan kompos. 

• Setiap kelompok diminta untuk mengidentifikasi 

bahan-bahan pembuatan kompos dan manfaatnya 

dalam mencegah bencana longsor sampah 

• Guru membantu peserta didik untuk 

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

dari berbagai sumber dan mengajukan pertanyaan 

tentang masalah pembuatan kompos 

 

 Fase 4 

Mengembang

kan dan 

menyajikan 

hasil karya 

▪ Peserta didik merencanakan dan menyiapkan 

rencana praktek dilapangan   

▪ Presentasi laporan melalui rencana kegiatan: alat 

yang digunakan untuk pembuatan kompos dan 

lokasi pembuatannya 

 

PENUTUP Fase 5 

Menganalisa 

dan 

mengevaluasi 

proses 

pemecahan 

masalah 

Kesimpulan: 

• Bersama peserta didik menentukan langkah-

langkah praktikum yang akan dilakukan. 

Refleksi: 

• Melakukan refleksi tentang kegiatan yang telah 

dilakukan hari ini dengan meminta perwakilan 

kelompok menyampaikan rencana aksi 

pembuatan kompos. 

Evaluasi: 

• Memberikan penugasan kepada peserta didik 

secara kelompok untuk melakukan pratikum 

pembuatan kompos selama 1-2 minggu 

• Menutup pelajaran dengan berdoa sesuai dengan 

agama dan keyakinan masing-masing. 

20’ 

 

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan adalah tahap persiapan sebelum 

melakukan praktek pembuatan kompos di lapangan. Peserta didik diminta untuk berdiskusi bersama 

kelompoknya menentukan alat, bahan, dan manfaat kompos yang berkaitan dengan mengatasi 

bencana longsor sampah. Sehingga peserta didik selanjutnya dapat langsung melakukan praktikum 

lapangan dengan mandiri. Peserta didik diberikan waktu 1-2 minggu untuk melakukan praktikum di 

lapangan dan menyusun laporan penelitian sebagai produk yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Untuk kegiatan selanjutnya setelah masing-masing kelompok peserta didik observasi lapangan dapat 

dilihat pada Tabel 2 berikut. 
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Tabel 2. Langkah-langkah pembelajaran dalam pertemuan 2 

Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Alokasi Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

 

 

1. Persiapan psikis dan fisik dengan membuka 

pelajaran: 

• Mengucapkan salam dan berdoa 

bersama. 

• Mengecek kehadiran peserta didik. 

2. Peserta didik diberi motivasi untuk 

memusatkan perhatian 

• Menceritakan isu Bencana longsor 

sampah berserta mitigasinya 

3. Guru menginformasikan tujuan yang akan 

dicapai selama pembelajaran: 

• Menjelaskan teknik persentasi hasil 

penelitian tentang pembuatan kompos di 

lapangan. 

 

15 menit 

 

Kegitan Inti 

 

 

 

Mengamati: 

a. Peserta didik mengamati persentasi 

kelompok lain tentang hasil penelitian yang 

telah dilakukan. 

 

Menanya: 

a. Peserta didik bertanya kepada kelompok 

lain mengenai permasalahan yang 

ditemukan berkaitan dengan yang 

ditampilkan oleh kelompok lain. 

b. Kelompok yang melakukan persentasi 

berdikusi dan mencoba menjawab atas 

pertanyaan tersebut. 

c. Pertanyaan dapat diberikan kepada audiens 

untuk melengkapi jawaban. 

 

 

Mengumpulkan informasi dan 

mengasosiasi: 

a. Peserta didik mencatat hal-hal penting 

ketika kelompok lain berdiskusi. 

 

Menyampaikan Informasi: 

b. Setiap kelompok menyajikan hasil 

praktikum di depan kelas dilanjutkan 

dengan diskusi terkait alat,bahan dan 

kesulitan praktikum yang dibahas oleh 

kelompok tersebut. 

c. Membimbing peserta didik dalam 

melaksanakan diskusi hasil praktikum 

lapangan. 

90 menit 
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Langkah 

Pembelajaran 

Deskripsi Alokasi Waktu 

d. Melakukan verifikasi hasil diskusi dari 

masing-masing kelompok. Setiap 

kelompok mencatat hasil diskusi yang 

dilakukan dari kelompok lain kedalam 

format yang tersedia, sehingga menjadi 

catatan yang lengkap. 

e. Klarifikasi guru dari hasil diskusi peserta 

didik. 

 

Penutup Kesimpulan: 

a. Bersama peserta didik menentukan 

langkah-langkah penelitian yang akan 

dilakukan. 

 

Refleksi: 

a. Melakukan refleksi tentang kegiatan yang 

telah dilakukan hari ini dengan meminta 

perwakilan kelompok menyampaikan hasil 

diskusi setelah mengikuti pembelajaran ini. 

 

 

Evaluasi: 

a. Memberikan soal tentang bagaimana 

melakukan penelitian geografi yang baik 

dan benar. 

b. Menutup pelajaran dengan berdoa sesuai 

dengan agama dan keyakinan masing-

masing. 

30 menit 

Pada Tabel 2 dapat dilihat kegiatan pembelajaran lanjutan setelah peserta didik melakukan 

praktikum dilapangan. Peserta didik membuat sebuah laporan penelitian sebagai produk yang 

dihasilkan dan kompos sebagai bahan yang dipresentasikan. Hal ini dapat menambah wawasan bagi 

kelompok peserta didik lainnya. Persentasi dibimbing dengan guru agar tidak terjadi kekeliruan pada 

peserta didik. Setelah dipresentasikan guru mengajak siswa untuk terus bersama-sama memanfaatkan 

sampah organik dijadikan kompos dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini agar dapat mengurangi 

jumlah tumpukan sampah di TPA, karena jika dibiarkan akan menjadi Bencana Longsor Sampah 

seperti yang terjadi di beberapa TPA, salah satunya TPA Leuwi Gajah. Apalagi sampah organik 

adalah sampah dengan jumlah terbesar yang ada di TPA, karena sampah ini hasil dari sisa makanan 

kita. Setelah menjadi kompos guru juga mengajak siswa untuk berkebun di sekolah, hasil kompos 

yang dihasilkan siswa ini akan dibuat sebagai media tanam sayur-sayuran organik di sekolahnya. 

Penilaian Proses dan Hasil Belajar 

Teknik : Pengamatan   

Prosedur Penilaian : Laporan Kegiatan 

 

No. Aspek yang dinilai Teknik Penilaian 
Waktu 

Penilaian 

1. Sikap 

a. Keaktifan 

b. Menghargai pendapat 

c. Keberanian mengemukakan pendapat 

 

Pengamatan 

Selama 

pembelajaran 

dan saat 

presentasi 

2. Pengetahuan   
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a. Menjelaskan jenis dan karakteristik bencana 

longsor sampah 

b. Mengidentifikasi daerah rawan bencana 

longsor sampah di Indonesia 

c. Mempresentasikan laporan tentang 

pembuatan kompos dalam kaitannya dengan 

mitigasi bencana longsor sampah. 

 

 

Pengamatan 

Diskusi 

 

 

 

Selama 

pembelajaran 

dan saat 

presentasi 

3 Ketrampilan 

Membuat laporan tentang pembuatan kompos 

dan manfaatnya dalam mitigasi bencana longsor 

sampah 

 

Hasil laporan 

analisis 

 

Selesai 

Presentasi 

 

4.  Kesimpulan 

Sampah merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh Indonesia, terlebih bencana longsor 

sampah sudah beberapa kali terjadi di Negara ini. Oleh karena itu diperlukan cara untuk mengatasi 

permasalahan sampah, salah satunya dengan mengurangi tumpukan sampah di Tempat Pembuangan 

Akhir (TPA). Sampah organik merupakan sampah yang paling banyak di temukan di TPA, untuk itu 

diperlukan cara untuk mengelola sampah organik agar tidak seluruhnya dibuang ke TPA. Salah satu 

cara yang tepat adalah memasukkan materi pengelolaan sampah organik dalam pembelajaran di 

Sekolah formal. 

Salah satu mata pelajaran yang tepat untuk diajarkan adalah Geografi. Bencana Longsor sampah 

dalam mata pelajaran geografi di SMA dapat diajarkan pada kelas X semester 2 yaitu pada materi 

Mitigasi dan Adaptasi Bencana Alam dalam Kajian Geografi. Dengan pembelajaran yang melibatkan 

siswa secara langsung dalam mengolah sampah organik diharapkan dapat menjadi salah satu solusi 

mengurangi sampah organik di TPA. 
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Abstrak.Kabupaten Klaten merupakan Kabupaten yang rentan terhadap bencana alam. 

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya mitigasi terhadap bencana menerbitkan buku Panduan 

Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 

2014. Selanjutnya, BPBD Kabupaten Klaten mendampingi pembentukan Sekolah Siaga Bencana 

(SSB) sebagai upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana. Tujuan penelitian ini 

adalah mengetahui efektivitas penggunaan buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten terhadap pengetahuan siswa tentang kebencanaan menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran. Data penelitian adalah data Tahun 2016-2017, dengan menggunakan 

analisis deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian berjumlah 1.349 responden dari 8 sekolah tingkat 

SMA/SMK-sederajat di Kabupaten Klaten.. Hasil penelitian menunjukkan kelas kontrol dengan 

metode konvensional yaitu ceramah dengan nilai rata-rata prates sebesar 43,28 dan nilai pascates 

63,10. Hasil ini lebih rendah dibandingkan kelas eksperimen yang menggunakan berbagai strategi 

pembelajaran memiliki nilai rata-rata prates sebesar 46,11 dan nilai pascates 69,77. Secara umum, 

hasil prates pada kelas kontrol dan kelas eksperimen termasuk indeks tingkat pengetahuan 

“SEDANG”. Peningkatan terjadi pada nilai pascates kelas kontrol namun tidak signifikan 

sedangkan kelas eksperimen meningkat dan termasuk dalam indeks tingkat pengetahuan 

“TINGGI”. 
 

Kata kunci: efektivitas, strategi pembelajaran, pengetahuan bencana 

Abstract.Klaten Regency is vulnerable district to natural disasters. The Government of Klaten 

Regency published a book with titled Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten 

in regent regulation No. 6 in 2014 as disaster mitigation effort. Subsequently, BPBD of Klaten 

Regency accompanied the establishment of Sekolah Siaga Bencana (SSB) as an effort to build 

school preparedness to deal with disaster. The purpose of this research is to know the 

effectiveness of using of Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten toward the 

students' knowledge about disaster using various learning strategies. Research data using data 

from 2016 until 2017, and quantitative descriptive analysis as method. The sample is 1.349 

respondents from 8 high schools in Klaten Regency. The result shows that control class with 

conventional method with average value of pretest is 43,28 and posttest value is 63,10. This result 

is lower than the experimental class using various learning strategies have average score of 

pretest is 46,11 and the posttest score is 69,77. In general, the preview results in the control class 

and experimental class include in "MEDIUM" category of level knowledge index. The increase 

occurred in posttest value of control class but not significant while experimental class increased 

and include in "HIGH" category of level knowledge index. 

Keywords: effectiveness, learning strategy, disaster knowledge 
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1.   Pendahuluan 

Bencana alam merupakan kejadian yang hampir setiap tahun terjadi di Indonesia (Muhammad, 2011). 

Pada tahun 2015 terdapat 1.732 kejadian bencana di Indonesia, sebagian besar bencana yang terjadi 

Indonesia di dominasi oleh bencana angin puting beliung, tanah longsor, banjir, letusan gunung api 

dan gempa bumi (Data Bencana Indonesia, 2015). Bencana yang terjadi di Indonesia mengakibatkan 

penderitaan bagi masyarakat, seperti kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, sarana dan 

prasarana, fasilitas umum serta korban jiwa (UU No 24 Tahun 2007). Pada kejadian bencana alam di 

Indonesia tahun 2015, terdapat 276 jiwa korban meninggal dan hilang, 370 jiwa korban luka – luka, 

60 juta jiwa korban mengungsi, dan 25.540 unit rumah mengalami kerusakan. Berbagai  kejadian 

bencana yang ada di Indonesia, sebesar 60,1 % bencana terjadi di Pulau Jawa dan 403 kejadian 

bencana terjadi di Provinsi Jawa Tengah (Data Bencana Indonesia, 2015). Jawa Tengah merupakan 

salah satu wilayah rawan bencana alam yang hampir terjadi setiap tahunnya (Henny, 2011). Bencana 

yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah adalah longsor, gempa bumi, kekeringan, banjir, kebakaran, dan 

puting beliung (BPBD Jawa Tengah, 2018). Kabupaten Klaten adalah salah satu kabupaten di Jawa 

Tengah yang rentan akan terjadi bencana alam dengan skor indeks resiko bencana sebesar 123 yang 

termasuk dalam kelas resiko sedang (IRBI, 2013). 

Kabupaten Klaten merupakan daerah rentan bencana kerena berada di patahan Jiwo, sesar Opak 

dan tumbukan lempeng tektonik dibagian selatan Pulau Jawa serta terletak di salah satu bagian dari 

Gunung merapi. (Perbup Klaten, No 6 tahun 2014). Berdasarkan data IRBI Tahun 2013 menunjukkan 

bahwa bencana yang terjadi dengan kelas resiko tinggi di Kabupaten Klaten yaitu bencana gempa 

bumi, tanah longsor, gunung merapi, kebakaran lahan dan hutan serta kekeringan. Sedangkan bencana 

yang terjadi dengan kelas risiko sedang di Kabupaten Klaten yaitu bencana cuaca ekstrim. 

Berdasarkan Data Bencana Indonesia Tahun 2014/2015 menunjukkan bahwa bencana banjir dan 

tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Namun untuk kejadian 

bencana putting beliung mengalami peningkatan. 

Masyarakat, aparat serta komunitas sekolah masih rendah akan pengetahuan tentang bencana 

sehingga kesiapsiagaan bencana serta kesadaran dan pembudayaan pengurangan resiko yang dimiliki 

juga masih rendah (Mia, 2014). Menurut LIPI dan UNESCO (2016), tingkat kesiapsiagaan sekolah 

lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat serta aparat. Tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan 

masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi di Kabupaten Klaten termasuk dalam katagori 

baik dan siap (Agustina, 2017; Azwar, 2017). Berdasarkan penelitian tahun 2013 hingga 2016 

terhadap tingkat pengetahuan dan kesiapsiagaan menunjukkan bahwa siswa cukup memiliki 

pengetahuan yang memadai tetapi kurang siap dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tingkat 

pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa di Kabupaten Klaten terhadap bencana gempa bumi termasuk 

dalam  kategori cukup baik untuk tingkat pengetahuan dan kurang siap-cukup siap pada tingkat 

kesiapsiagaan (Alwan, 2014; Herni, 2014; Dian, 2014; Rahayu, 2014; Ika, 2014). Tingkat 

pengetahuan dan kesiapsiagaan siswa di Kabupaten Sukoharjo dalam  menghadapi bencana gempa 

bumi dan banjir  termasuk dalam  kategori baik pada tingkat pengetahuan tetapi  pada tingkat 

kesiapsiagaan termasuk dalam  kategori belum siap sampai cukup siap (Lail, 2014; Wahyu, 2014; 

Gesit, 2016), sedangkan di Kota Surakarta termasuk dalam katagori cukup baik hingga baik untuk 

tingkat pengetahuan dan cukup siap pada tingkat kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa 

bumi dan banjir (Muhammad, 2013; Ainul, 2014; Wahyu 2014). 

Pemerintah Kabupaten Klaten dalam upaya Penggurangan Risiko Bencana (PRB) salah satunya 

adalah penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang pendidikan dengan mengeluarkan Peraturan 

Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2014 tentang Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten 

Klaten. Tujuan dari buku tersebut sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan pembelajaran 

kebencanaan dan memberikan pengetahuan dasar kepada siswa agar mempunyai tingkat 
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kesiapsiagaan yang tinggi dalam menghadapi bencana. Selanjutnya pada Tahun 2015-2016 buku  

Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten ini digunakan dalam kegiatan peningkatan 

kapasitas siswa yang diprakarsai BPBD Klaten. Kabupaten Klaten membentuk pendidikan 

kebencanaan di sekolah baik melalui kegiatan sekolah siaga bencana ataupun program reguler. BPBD 

Kabupaten Klaten  mendampingi pembentukan Sekolah Siaga Bencana (SSB) sebagai upaya 

membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah, serta membangun ketahanan dalam 

menghadapi bencana oleh warga sekolah. 

Peningkatan pengetahuan siswa lebih efektif dengan menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi. Penggunaan model pembelajaran terpadu lebih efektif dibandingkan dengan  model 

konvensional dalam materi Penanggulangan Risiko Bencana, ditunjukan dengan hasil rata-rata kelas 

eksperimen lebih tinggi dari rata-rata kelas kontrol (Pembrianti, dkk ,  2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Ika (2015), dalam penggunaan metode simulasi pada materi kesiapsiagaan bencana 

gempa bumi menunjukkan kelas yang menggunakan metode simulasi nilai rata-ratanya lebih tinggi 

dibandingan dengan kelas yang menggunakan metode konvensional. Strategi pembelajaran simulasi 

tanggap bencana alam mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan mitigasi bencana 

gempa bumi di dalam kelas bagi siswa tunagrahita ringan di SLB Perwari Padang (Suci, 2013). Siswa 

lebih mudah menerima materi dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi, strategi 

yang bervariasi lebih diminati oleh siswa dan tidak membosankan. Pada umumnya siswa lebih 

menyukai strategi pembelajaran yang aktif dan bersifat permainan karena siswa dapat memahami 

materi ketika mereka berada didalamnya. Hasil yang ditunjukan dari berbagai penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat pengetahuan siswa tentang bencana lebih meningkat ketika menggunakan strategi 

pembelajaran yang berbeda-beda. 

2.  Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 8 SMA/SMK sederajat se-Kabupaten Klaten, karena siswa yang berada di 

Kabupaten Klaten mempunyai tingkat pengetahuan yang masih cukup dalam menghadapi bencana 

dan Kabupaten Klaten merupakan wilayah yang rentan akan terjadi bencana alam.  

Tabel 2.1 Data Sampel per-sekolah 

No. Nama Sekolah Jumlah Sampel 

1 SMA Negeri 1 Klaten 198 

2 SMA Negeri 2 Klaten 265 

3 SMA Negeri 1 Karanganom 238 

4 SMK Negeri 1 Klaten 195 

5 SMK Negeri  1 Tulung 104 

6 SMK Negeri 1 Trucuk 68 

7 SMK Muhammadiyah 2 Klaten 76 

8 SMK Kristen 5 Klaten 205 

 

Jumlah 1.349 

 

Jumlah Sampel penelitian yang diambil adalah siswa yang berada di SMA/SMK se-

KabupatenKlaten dengan jumlah 1349 siswa, dengan jumlah sampel terkecil yaitu 76 sampel terdapat 

di SMK Negeri 1 Trucuk dan sampel yang terbesar yaitu 285 sampel terdapat di SMA Negeri 2 

Klaten. Pengambilan sample dengan random sampling. Random sampling yaitu pengambilan sampel 

secara acak. Peraturan Bupati Klaten tentang Buku Panduan Kebencanaan di Kabupaten Klaten 

menjelaskan berbagai bencana dan kejadian bencana alam di Kabupaten Klaten yaitu gempa bumi, 

kekeringan, angin badai, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan gagal teknologi. 

Penelitian ini mengambil 5 jenis bencana yaitu bencana gempa bumi, banjir, angin badai, letusan 
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gunung berapi dan tanah longsor, karena 5 kejadian bencana alam ini merupakan bencana alam yang 

sering terjadi di Kabupaten Klaten.  

Tabel 2.2 Data Strategi Pembelajaran 

No Strategi Sekolah 

1 Numbered Heads Together SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

SMA Negeri 1 Klaten 

SMK Kristen 5 Klaten 

2 Talking Stick SMA Negeri 1 Klaten 

SMK Negeri 1 Klaten 

SMA Negeri 1 Karanganom 

3 Snow Balling SMA Negeri 2 Klaten 

SMK Negeri 1 Trucuk 

SMA Negeri 2 Klaten 

4 Card Sort SMK Negeri 1 Tulung 

SMK Kristen 5 Klaten 

SMA Negeri 1 Klaten 

SMA Negeri 1 Karanganom 

5 Role Playing 
SMA Negeri 1 Klaten 

SMANegeri 2 Klaten 

6 Jigsaw 
SMK Negeri 1 Tulung 

SMANegeri 2 Klaten 

7 Team Game Tournament 
SMANegeri 2 Klaten 

8 Make A Match SMK Negeri 2 Trucuk 

SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

9 Index Card Match 
SMK Kristen 5 Klaten 

10 True Or False SMA Negeri 1 Karanganom 

11 Think Pair Share SMK Negeri 1 Klaten 

12 TWO-Stay TWO-STRAY SMK Negeri 1 Klaten 

13 STAD SMA Negeri 1 Karanganom 

 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana dengan 

buku Panduan Pembelajaran Kebencanaan di Kabupaten Klaten dengan menggunakan strategi 

pembelajaran yang bervariasi. Terdapat 13 strategi pembelajaran yang digunakan dan metode card 

sort merupakan metode yang paling sering digunakan. Strategi pembelajaran yang diuji dilakukan 

secara acak pada 8 sekolah yang dijadikan lokasi penelitian. Ada beberapa materi kebencanaan yang 

disampikan dengan strategi pembelajaran yang sama. 
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Teknik pengumpulan data menggunakan kuisoner yaitu berupa prates untuk mengetahui 

pengetahuan siswa sebelum menerapkan strategi pembelajaran dan pascates untuk mengetahui 

peningkatan pengetahuan siswa setelah menerapkan strategi pembelajaran yang bervariasi. Metode 

penelitian ini adalah analisis deskriptifkuantitatif dengan data sekunder pada tahun 2016-2017. 

Analisis data deskriptif kuantitatif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

mengambarkan data yang telah terkumpul (Febriyana, dkk, 2017). Penyajian data melalui tabel, 

grafik, diagram lingkaran dan presentase. Data pengetahuan kebencanaan diperoleh dari hasil rata-rata 

prates dan pascateskelas eksperimen dan kelas kontrol yang menggunakan strategi pembelajaran yang 

bervariasi. Skala penilaian rata-rata pemahaman siswa mengenai pengetahuan dalam menghadapi 

bencana alam berdasarkan Koswara (2006), adapun kriteria skala penilaian pemahaman siswa adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Katagori indeks Tingkat pengetahuan 

 

 

 

 

 

Sumber : Koswara (2006) 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Analisis Tingkat Pengetahuan Siswa terhadap Bencana berdasarkan Penggunaan Strategi 

Pembelajaran 

3.1.1 Gempa Bumi 

Tingkat pengetahuan siswa tentang bencana gempa bumi menggunakan buku Panduan Kebencanaan 

di Kabupaten Klaten dengan menerapkan berbagai strategi pembelajaran seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 3.1 Data Strategi Pembelajaran Gempa Bumi 

Nama Sekolah Strategi Prates Pascates 

SMK Muh 2 Klaten Numbered Heads Together 78,53 87,26 

SMA Negeri 1 Karanganom Talking Stick 62 86 

SMK Negeri 1 Trucuk Snow Balling 66,85 81,81 

SMK Kristen 5 klaten Card Sort 40 77,14 

SMA Negeri 1 Klaten Role Playing 40 77,16 

SMK Negeri 1 Tulung Jigsaw 61.54 78.22 

SMA Negeri 2 Klaten Team Game Tournament  42,28 56,8 

  Snow Balling  49,09 70,6 

 

Penelitian tentang pengetahuan siswa terhadap bencana gempa bumi dilakukan di 7 sekolah yang 

berbeda dan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda pula. Terdapat 8 strategi pembelajaran 

yang digunakan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan gempa bumi oleh siswa. Strategi Role 

Playing merupakan strategi yang paling baik yang menunjukkan perbedaan dengan selisih antara 

pratest dengan pascates yaitu 37,16 dan strategi Talking Stick merupakan strategi yang paling rendah 

peningkatannya dengan selisih 8,73. Strategi Role Playing lebih menunjukan hasil yang signifikan 

karena strategi ini siswa dapat terjun langsung dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa lebih bisa 

menguasai materi yang diberikan yaitu materi tentang bencana gempa bumi, sedangkan startegi 

Talking Stick merupakan strategi yang kurang efektif karena siswa akan memahami materi yang 

mereka dapatkan saja, tidak semua materi mereka kuasai. 

 

Katagori Interval 

Rendah 0-33 

Sedang 33-66 

Tinggi 67-100 
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Penelitian ini selain menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda peneliti juga 

melakukan penelitian menggunakan strategi pembelajaran konvensional yang terdapat di kelas kontrol 

sebagai pembanding. Gambar  dibawah ini menunjukan hasil prates dan pascates antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. 

 
Gambar 3.1 Data hasil rata-rata bencana gempa bumi 

 

Hasil rata-rata nilai prates kelas kontrol dan kelas eksperimen termasuk dalam kategori rendah, 

sedangkan Hasil rata-rata nilai pascates kelas kontrol dan kelas eksperimen termasuk dalam katagori 

tinggi. Hasil pratest dan pascates kelas kontrol menunjukkan perubahan nilai tetapi perubahannya 

tidak signifikan, dengan selisih nilai yaitu 19,58. kelas eksperimen menunjukan perubahan hasil yang 

signifikan antara nilai prates dengan pascates dengan selisih nilai 21,02. Hal ini menunjukan bahwa 

strategi pembelajaran yang digunakan oleh kelas eksperimen dapat meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang bencana gempa bumi di Kabupaten Klaten. 

3.1.2 Banjir 

Tingkat pengetahuan siswa tentang bencana banjir menggunakan buku panduan kebencanaan di 

Kabupaten Klaten dengan menerapkan berbagai metode seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2 Data Strategi Pembelajaran Banjir 

Nama Sekolah Strategi Prates Pascatest 

SMK Kristen 5 Klaten Index Card Match 62,20 71,25 

SMA Negeri 1 Karanganom True Or False 59,03 84,84 

SMK Negeri 1 Klaten Think Pair Share 40 77,15 

SMA Negeri 1 Klaten Card Sort 40 77,20 

SMK Negeri 1 Trucuk Make A Match 63,74 82,91 

 

Penelitian tentang pengetahuan siswa terhadap bencana banjir terdapat di 4 sekolah yang berbeda 

dan satu sekolah yang sama, dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda pula. 

Terdapat 5 strategi pembelajaran yang digunakan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan 

bencana banjir oleh siswa. Strategi Card Sort mrupakan strategi yang paling baik dalam 

meningkatkan pegetahuan siswa, dengan selisih antara prates dengan pascatest yaitu 37,20. Dan 

strategi Index Card Match mrupakan strategi yang paling rendah peningkatannya dengan selisih 

antara prates dengan pascatest 9,05. Card Sort  merupakan strategi yang menyenangkan karena siswa 

bisa memahami materi dengan menyatukan materi yang berada di dalam kartu yang berisikan tentang 

materi yang dipelajari sehingg lebih bisa memahami materi tentang bencana banjir. 

Selain menggunakan strategi yang berbeda, untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa 

tentang bencana banjir di Kabupaten Klaten juga menggunakan kelas pembanding. Berupa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Peningkatan pengetahuan terhadap bencana banjir di Kabupaten Klaten 

dapat dilihat pada gambar pembanding kelas kontrol dengan kelas eksperimen dibawah ini. 

55.74 56.15

75.32 77.16

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Prates Pascates
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Gambar 3.2 Data hasil rata-rata bencana banjir 

Hasil diatas menunjukkan bahwa antara kelas kontrol dan kelas eksperimen pada bencana banjir  

menunjukkan hasil rata–rata yang tidak jauh berbeda pada prates. Perbedaan rata-rata yang kecil 

antara kelas kontrol dan eksperimen sebelum diberi perlakuan menunjukkan bahwa kemampuan yang 

dimiliki kelas kontrol dan eksperimen adalah setara. Setelah diberi perlakuan strategi pembelajaran 

yang berbeda, antara kedua kelas menunjukkan hasil rata-rata yang berbeda. Kedua kelas mengalami 

peningkatan pengetahuan kebencanaan, namun kelas eksperimen menunjukkan peningkatan 

pengetahuan yang lebih signifikan dengan selisih nilai 25,68 sedangkan kelas menunjukan 

peningkatan dengan selisih nilai 19,25. Hal ini menunjukan bahwa strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh kelas eksperimen dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang bencana banjir di 

Kabupaten Klaten. 

3.1.3 Angin Badai 

Tingkat pengetahuan siswa tentang bencana angin badai menggunakan buku panduan kebencanaan di 

Kabupaten Klaten dengan menerapkan berbagai metode seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3.3 Data Strategi Pembelajaran Angin Badai 

Nama Sekolah Strategi Pretest Posttest 

SMA Negeri 1 Karanganom Card Sort 41 79 

SMK Negeri 5 Klaten Numbered Heads Together 74,74 91,00 

SMK Negeri 1 Klaten Two--Stray 58 80 

SMA Negeri 1 Klaten Talking Stick 40 77,17 

SMA Negeri 2 Klaten  Snowball Throwing 40 77,19 

 

Penelitian tentang pengetahuan siswa terhadap bencana angin terdapat di 5 sekolah yang berbeda 

dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda pula. Terdapat 5 strategi pembelajaran 

yang digunakan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan bencana angin oleh siswa. Strategi Card 

Sort merupakan strategi yang paling baik dalam meningkatkan pegetahuan siswa, dengan selisih 

antara prates dengan pascatest yaitu 38, sedangkan strategi Numbered Heads Together merupakan 

strategi yang paling rendah peningkatannya dengan selisih antara prates dengan pascates 11,86. 

Strategi Numbered Heads Together lebih rendah hasilnya dibandingkan dengan menggunakan strategi 

Card Sort karena, dengan stratagi ini siswa yang pandai yang akan mendominasi dan siswa yang 

kurang pandai akan cenderung menggantungkan kepada siswa yang lebih pandai sehingga mereka 

tidak paham dengan materi yang diajarkan.  

Selain menggunakan strategi yang berbeda, untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa 

tentang bencana angin di Kabupaten Klaten juga menggunakan kelas pembanding berupa kelas 

50.82 52.99

70.07
78.67

Kelas Kontrol Kelas Eksperimen

Prates Pascates
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kontrol dan kelas eksperimen. Peningkatan pengetahuan terhadap bencana angin di Kabupaten Klaten 

dapat dilihat dilihat pada gambar pembanding kelas kontrol dengan kelas eksperimen dibawah ini. 

 

 
Gambar 3.3 Data hasil rata-rata bencana angin badai 

 

Hasil pratest dan pascates kelas kontrol menunjukkan perubahan nilai dari rendah menjadi 

sedang, dengan selisih nilai antara prates dan pascates yaitu 21,76. Kelas eksperimen menunjukan 

perubahan hasil yang lebih signifikan dengan selisih nilai yaitu 30,14 sehingga menunjukkan tingkat 

pengetahuan dari kategori rendah menjadi kategori tinggi. Hal ini menunjukan bahwa strategi 

pembelajaran yang digunakan oleh kelas eksperimen lebih efektif digunakan meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang bencana angin di Kabupaten Klaten. 

3.1.4 Gunung Berapi 

Peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana gunung berapi dengan menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran yang bervariasi di beberapa sekolah seperti dibawah ini : 

Tabel 3.4 Data Strategi Pembelajaran Gunung Berapi 

Nama Sekolah Strategi Pretest Posttest 

SMA Negeri 1 Klaten Numbered Heads Together 93 94 

SMK Muh 2 Klaten Make A Match 76,4 86,4 

SMK Negeri  1 Tulung Card Sort 70,45 87.78 

SMK Negeri 1 Klaten Talking Stick 58,38 72,94 

SMA Negeri 2 Klaten Role Playing 40 77,18 

SMA Negeri 2 Klaten Jigsaw 42 76,66 

 

Penelitian yang dilakukan di 5 sekolah yang menggunakan 6 strategi pembelajaran yang berbeda 

untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana gunung berapi. Strategi Role 

Playing merupakan strategi yang paling baik karena menunjukan perbedaan yang signifikan antara 

nilai prates dengan pascates yaitu 37,18. Strategi Numbered Heads Together merupakan strategi yang 

paling rendah dengan selisih nilai antara nilai prates dan pascates yaitu 1. Strategi Role Playing lebih 

menyenangkan dan menarik sehingga siswa lebih mudah memahami dibandingkan dengan strategi 

Numbered Heads Together. 

Penelitian ini selain menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda-beda peneliti juga 

melakukan penelitian menggunakan strategi pembelajaran konvensional yang terdapat di kelas kontrol 

sebagai pembanding. Gambar  dibawah ini menunjukan hasil prates dan pascates antara kelas kontrol 

dengan kelas eksperimen. 
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Gambar 3.4 Data hasil rata-rata bencana gunung berapi 

 

Hasil rata-rata menunjukkan bahwa nilai prates kelas kontrol termasuk dalam kategori rendah dan 

prates kelas eksperimen termasuk dalam kategori sedang. Setelah diberikan pembelajaran dari Buku 

Panduan Kebencanaan Kabupaten Klaten dengan strategi pembelajaran yang berbeda dari kedua 

kelas, menunjukkan perbedaan selisih hasil rata-rata antara nilai prates dengan nilai pascates baik 

kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Kelas kontrol menunjukan selisih nilai yaitu sebesar 14,39 

sedangkan kelas eksprerimen menunjukan selisih nilai yang lebih signifikan yaitu 17,91. Hal ini 

membuktikan bahwa strategi pembelajaran bervariasi yang digunakan kelas eksperimen lebih efektih 

dibandingkan metode konvensional yang digunakan kelas kontrol dalam proses peningkatan 

pengetahuan bencana gunung merapi di Kabupaten Klaten. 

3.1.5 Tanah Longsor 

Tingkat pengetahuan siswa tentang bencana angin badai menggunakan buku panduan kebencanaan di 

Kabupaten Klaten dengan menerapkan berbagai metode seperti tabel di bawah ini. 

Tabel 3.5 Data Strategi Pembelajaran Tanah Longsor 

Nama Sekolah Strategi Pretest Posttest 

SMA Negeri  1 Karanganom STAD 70 85 

 

Penelitian tentang pengetahuan siswa terhadap bencana tanah terdapat di 1 sekolah, dengan 

menggunakan strategi pembelajaran STAD untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dibandingkan 

dengan metode konvensional yang ditunjukkan dengan selisih antara nilai prates dengan pascatest 

yaitu 15.  

Selain menggunakan strategi yang berbeda, untuk mengetahui peningkatan pengetahuan siswa 

tentang tanah longsor di Kabupaten Klaten juga menggunakan kelas pembanding. Berupa kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. Peningkatan pengetahuan terhadap tanah longsor di Kabupaten Klaten 

dapat dilihat pada gambar pembanding kelas kotrol dengan kelas eksperimen dibawah ini. 
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Gambar 3.5 Data hasil rata-rata bencana tanah longsor 

 

Hasil pratest dan pascates kelas kontrol menunjukkan perubahan yang siginifikan dengan selisih 

nilai antara prates dan pascates yaitu 13 . Kelas eksperimen menunjukan perubahan hasil yang lebih 

signifikan dengan selisih nilai yaitu 15. Hal ini menunjukan bahwa strategi pembelajaran yang 

digunakan oleh kelas eksperimen dengan metode bervariasi lebih efektif digunakan meningkatkan 

pengetahuan siswa tentang bencana angin badai di Kabupaten Klaten. 

3.2 Analisis Tingkat Pengetahuan Siswa berdasarkan Bencana 

Peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana sangat diperlukan dalam upaya mempersiapkan 

generasi yang siaga dalam menghadapi bencana.Buku yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 

6 Tahun 2015 yaitu buku Panduan Kebencanaan di Kabupaten Klaten yang berisikan tentang materi 

kebencanaan baik dari pengertian bencana, penyebab terjadinya bencana, parameter bencana, hingga 

upaya mitigasi dan pengurangan bencana. Diterbitkannya buku ini, pemerintah Kabupaten Klaten 

mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan dasar kepada siswa dalam upaya kesiapsiagaan 

sejak dini dalam rangka upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Klaten. Penggunaan strategi 

pembelajaran dalam menyampaikan materi tentang kebencanaan diharapkan siswa lebih mudah dalam 

memahaminya sehingga dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang bencana. 

 
Gambar 3.6 Data hasil rata-rata per-bencana 
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Hasil analisis data dari lima bencana menunjukan bahwa kelas eksperimen lebih mengalami 

peningkatan yang siginifikan dibandingkan dengan kelas kontrol. Peningkatan pengetahuan siswa 

yang paling signifikan yaitu pengetahuan tentang tanah longsor, dengan Hasil rata-rata pascates kelas 

eksperimen sebesar 85 yang termasuk dalam katagori tinggi. Pengetahuan siswa tentang gempa bumi 

merupakan tingkat pengetahuan siswa yang paling rendah dengan hasil rata-rata sebesar 77,16 

termasuk dalam katagori sedang. Pengetahuan siswa tentang bencana tanah longsor lebih tinggi 

karena bencana tanah longsor lebih sering terjadi di Kabupaten Klaten dibandingkan dengan bencana 

gempa bumi sehingga pengetahuan siswa tentang bencana gempa bumi termasuk dalam tingkatan 

yang paling bawah dibandingkan dengan bencana yang lainnya.  

Peningkatan pengetahuan siswa tentang bencana dengan menggunakan buku Panduan 

Kebencanana di Kabupaten Klaten mengalami perubahan yang signifikan antara kelas kontrol dan 

kelas eksperimen yang ditunjukkan dengan nilai rata-rata prates dan pascates dari hasil rata-rata ke-5 

bencana. 

 
Gambar 3.7 Data hasil rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen 

 

Hasil rata-rata nilai prates dan pascates dari keseluruhan bencana baik dari kelas kontrol maupun 

kelas eksperimen ditunjukkan pada gambar 3.7. Hasil rata-rata nilai prates kelas kontrol dan kelas 

eksperimen termasuk dalam katagori rendah sedangkan hasil rata-rata nilai pascates kelas kontrol dan 

kelas eksperimen mengalami peningkatan, tetapi pada kelas kontrol tidak menunjukkan peningkatan 

yang signifikan dengan selisih nilai prates dan pascates yaitu 19,82 yang termasuk dalam katagori 

sedang. Peningkatan rata-rata nilai pascates kelas eksperimen menunjukkan perbedaan yang 

signifikan dengan selisih nilai prates dan pascates yaitu 23,65 yang termasuk dalam katagori tinggi. 

Peningkatan pengetahuan siswa tentang kebencanaan dengan buku Panduan Kebencanaan di 

Kabupaten Klaten lebih meningkat ketika mengunakan strategi pembelajaran yang bervariasi 

dibandingkan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang konvensional. 

4.  Kesimpulan 

Strategi Roly Playing merupakan strategi yang paling baik dalam meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang kebencanaan, sedangkan strategi Numbered Heads Together merupakan strategi yang paling 

rendah dalam meningkatkan pengetahuan siswa tentang kebencanaan. 

Hasil rata-rata nilai pascates kelas eksperimen menunjukan bahwa pengetahuan siswa tentang 

bencana tanah longsor yang paling tinggi dengan nilai pascates yaitu 85, sedangkan pengetahuan 

siswa yang paling rendah dengan nilai pascates 77,16 yaitu tentang pengetahuan siswa terhadap 

bencana gempabumi. Hasil rata-rata pascates kelas eksperimen ke-5 bencana termasuk dalam katagori 

tinggi. 
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Hasil penelitian menunjukkan kelas kontrol dengan metode konvensional yaitu ceramah dengan 

nilai rata-rata prates sebesar 43,28 termasuk dalam katagori rendah dan nilai pascates 63,10 yang 

termasuk dalam katagori sedang. Hasil rata-rata nilai kelas eksperimen yang menggunakan berbagai 

strategi pembelajaran memiliki nilai rata-rata prates sebesar 46,11 yang termasuk dalam katagori 

rendah dan nilai pascates 69,77 termasuk dalam katagori tinggi. 
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Abstrak. Penggunaan UAS (Unmanned Aerial Systems) untuk pemetaan saat ini semakin populer 

dengan semakin berkembangnya teknologi drone dan kamera. UAS digunakan untuk keperluan 

inspeksi, monitoring atau bahkan digunakan untuk pembentukan model 3 dimensi. Salah satu 

model 3 dimensi yang sering digunakan untuk menghasilkan peta skala besar adalah DSM. Peta 

skala besar membutuhkan DSM dengan ketelitian tinggi, sementara teknologi UAS memiliki 

keuntungan besar dalam hal menghemat waktu pekerjaan dan biaya. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji hasil pembentukan DSM dari data foto hasil pemotretan menggunakan UAS. Proses 

pengumpulan data UAS menggunaan wahana Multi rotor DJI Matrice 600 dan kamera Zenmuse 

X3. Tinggi terbang UAS pada saat misi pemotretan udara berada pada ketinggian 100 m diatas 

permukaan tanah dengan sidelap dan overlap sebesar 80% sehingga menghasilkan foto sebanyak 

151 foto. Proses georeferencing menggunakan 5 titik GCP yang tersebar secara merata untuk 

seluruh area yang dipetakan. Hasil Ground Sample Distance pada misi penerbangan ini adalah 3,2 

cm/pixel dengan cakupan area yang dipetakan yaitu 20,8 hektar. Uji akurasi dilakukan dengan 

membandingkan hasil pembentukan DSM terhadap hasil pengukuran GPS di lapangan sesuai 

dengan SNI ketelitian peta dasar. Ada sekitar 13 titik yang digunakan untuk check point. Hasil 

pengolahan mendapat nilai akurasi horisontal sebesar 0,510 meter dan nilai akurasi vertikal 

sebesar 0,435 meter. Dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa data pemotretan 

menggunakan UAS memenuhi ketelitian geometri baik horizontal maupun vertikal pada skala 

1:5000 kelas I. Pemotretan udara harus dilakukan dengan kondisi ideal (tingkat kecerahan, 

resolusi dan kondisi lingkungan) sehingga akan didapatkan DSM terbaik. 

 Kata kunci:UAS, Kamera Digital Non Metrik, DSM, Pemetaan Skala Besar 

Abstract.UAS (Unmanned Aerial Systems) for mapping is currently increasingly popular with the 

growing development of drone and camera technology. UAS is used for inspection, monitoring or 

even use for 3 dimensional modeling. DSM is one of the 3 dimensional models often used to 

produce large-scale maps. Large-scale maps require DSM with high accuracy, while UAS 

technology has a great advantage in terms of saving time and costs. This study aims to test the 

results of DSM generation of photo data acquisition using UAS. The UAS data collection uses the 

Multi rotor DJI Matrice 600 and Zenmuse X3 cameras. Altitude the UAS when flying is at 100 m 

above ground level with sidelap and overlap by 80% produce 151 photos. The georeferencing 

process uses 5 GCP points spread evenly across the mapped area. Ground Sample Distance 

results on this flight mission is 3.2 cm / pixel with a mapped area coverage of 20.8 hectares. 

Accuracy test is done by comparing result of DSM generation to result of GPS measurement in 

fieldaccording to the Indonesian National Standard of accuracy of base map. There are about 13 

points used for check points. The processing results get a horizontal accuracy value of 0.510 

meters and a vertical accuracy of 0.435 meters. From the calculation results can be concluded 

that aerial photographs using UAS meet geometry accuracy both horizontally and vertically on a 

scale of 1: 5000 class 1. Aerial photograph should be done with ideal conditions (brightness level, 

resolution and environmental conditions) so that will get the best DSM. 

Keywords: UAS, Non Metric Digital Camera, DSM, Large Scale Mapping 
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1.  Pendahuluan 

Penggunaan UAS (Unmanned Aerial Systems) untuk pemetaan saat ini semakin populer dengan 

semakin berkembangnya teknologi drone dan kamera. UAS digunakan untuk keperluan inspeksi, 

monitoring atau bahkan digunakan untuk pembentukan model 3 dimensi. Perlu disadari bahwa 

kebanyakan kamera yang digunakan perangkat UAS adalah kamera standar non metrik. Keunggulan 

menggunakan sistem wahana udara tak berawak ini adalah UAS dapat menghasilkan tampilan 

permukaan bumi secara lebih detail dengan resolusi sangat bagus. Selain itu penggunaan teknologi 

UAS menghemat dalam segi biaya dan waktu pengumpulan data di lapangan menjadi lebih efektif 

dan efesien.Untuk luas area yang relatif lebih kecil (±100ha) pemotretan menggunakan kamera metrik 

menjadi tidak optimal, karena biaya operasional yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kecilnya 

volume pekerjaan (Gularso, Rianasari, & Silalahi, 2015). 

Sejak awal kamera non-metrik dibuat tidak digunakan untuk pemetaan, akan tetapi karena 

kualitas gambar yang dihasilkan memiliki resolusi yang baik maka kamera dipasang di wahana UAS. 

Kamera ini didesain untuk keperluan praktis, beda dengan jenis kamera metrik yang didesain untuk 

keperluan fotogrametri. Semua aspek terkait dengan ketelitian pemotretan harus diperhitungkan 

termasuk dengan kualitas geometriknya karena kamera merupakan salah satu instrumen penting 

dalam sebuah misi pemotretan uadara. Kamera non-metrik memiliki kualitas gambar yang baik 

namun kualitas geometriknya kurang. Hal ini mengakibatkan penentuan posisi pada foto udara yang 

dihasilkan menjadi kurang akurat. Kualitas geometrik dari foto udara format kecil dapat ditingkatkan 

dengan cara melakukan kalibrasi pada kamera yang digunakan. Kalibrasi kamera merupakan proses 

penentuan parameter internal kamera udara, untuk selanjutnya parameter-parameter ini akan dijadikan 

input dalam orientasi dalam. 

Hasil foto menggunakan wahana UAS dan kamera non metrik menghasilkan tampilan permukaan 

bumi dengan resolusi tinggi untuk tujuan rekonstruksi 3 dimensi (Irschara, Kaufmann, Klopschitz, 

Bischof, & Leberl, 2010; Wang & Li, 2007), termasuk dapat digunakan untuk keperluan pembuatan 

DSM (Digital Surface Model). Pembangunan model rekonstruksi permukaan 3D dengan 

menggunakan aplikasi UAV merupakan alternatif baru untuk survey dan pemetaan (Purwono & 

Syetiawan, 2016). Teknologi otomatisasi image matching sudah bisa digunakan untuk melakukan 

pemodelan tiga dimensi suatu objek, mempermudah pengambilan titik sampel yang akan digunakan 

untuk pembuatan model DSM (Mulia & Hapsari, 2014). Hasil DSM bervariasi bergantung dengan 

jenis tutupan lahan yang berada di atasnya. Penutup lahan jenis vegetasi akan menghasilkan kualitas 

yang rendah dibandingkan dengan daerah datar (Susetyo & Perdana, 2015).  

 

 
Gambar 1. Salah satu daerah topografi datar pada DSM dan DTM(Susetyo & Perdana, 2015) 

 

Pembentukan DSM menggunakan wahana UAS dan kamera non metrik merupakan sebuah 

tantangan, mengingat kamera yang digunakan sebetulnya bukan untuk keperluan pemetaan. Untuk itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil pembentukan DSM menggunakan wahana UAS dan 

kamera non metrik. Hasil pembentukan DSMakan diuji kualitas geometriknya dibandingkan dengan 

titik-titik yang diukur menggunakan GPS Geodetik. Hasil pembentukan DSM akan diuji 

menggunakan perka BIG tentang Ketelitian Peta Dasar(Peraturan Kepala Badan Informasi Geopasial 
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No. 15, 2014). Perka tersebut mengatur ketentuan dalam standar ketelitian pembuatan peta dasar, 

termasuk ketelitian vertikal. Harapannya hasil DSM menggunakan wahana UAS dan kamera non 

metrik ini bisa digunakan untuk pemetaan skala besar. 

 

2.  Metode Penelitian 

2.1 Akuisisi data 

Pengambilan data dilakukan di area sekitar Badan Informasi Geospasial, Cibinong. Foto diambil pada 

ketinggian rata-rata 100 meter di atas permukaan tanah dengan luas area cakupan yaitu 20,8 hektar. 

Sesuai dengan peraturan pemerintah tentang penguasaan UAV yang dikeluarkan oleh Kementerian 

Perhubungan, dinyatakan bahwa titik terbang tertinggi UAV adalah ± 150 m di atas tanah (Peraturan 

Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 180, 2015). Penentuan sidelap dan overlap foto 

sebesar 80% menghasilkan foto sebanyak 151 foto dengan lama durasi terbang selama 20 

menit.Untuk menghasilkan output DSM dan orthophoto yang baik diperlukan foto yang baik pula 

baik dari segi kualitas foto (kecerahan, ketajaman, bebas awan, dll) maupun sudut pengambilan 

datanya (tilt).  

2.2 Pengukuran GCP dan ICP 

Setelah proses akuisisi selesai tahap selanjutnya adalah pemasangan marking untuk GCP dan 

pengukuran ICP (Independent Check Point) di lapangan. Pengukuran GCP dilakukan pada 5 titik 

perimeter di dalam AoI (Area of Interest) menggunakan premarking, sementara pengukuran ICP 

dilakukan secara postmarking pada objek-objek yang terlihat pada foto udara. Total ICP yang diukur 

berjumlah 13 titik. Lokasi pengukuran ICP dilakukan pada pojok lapangan dan pojok atap bangunan 

untuk memverifikasi DSM yang dihasilkan. Visualisasi letak titik GCP dan ICP bisa dilihat pada 

gambar 2. 
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Gambar 2. Sebaran titik GCP dan ICP 

Pengukuran titik GCP dan ICP menggunakan metode pengukuran rapid statik dengan lama 

pengamatan sekitar 5 - 15 menit di setiap titik. Interval perekaman data setiap 1 detik dengan cut off 

angle satelit sebesar 10°. Segment satelit yang digunakan adalah GPS dan GLONASS menggunakan 

perangkat yang dapat menerima sinyal dual frekuensi (L1 dan L2). Parameter pengolahan data yang 

digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. Pengolahan titik GCP dan ICP dilakukan secara diferensial 

terikat dengan stasiun CORS BAKO milik Badan Informasi Geospasial.  

 

Tabel 1. Parameter Processing Data. 

Parameter Keterangan 

Titik Ikat 
Stasiun Tetap CORS Bakosurtanal 

(BAKO) 

Frequency used Dual Frequency (L1, L2) 

Ephemeris Broadcast 

Interval data 1 second 

Satellite Segment GPS dan GLONASS 

Datum WGS 1984 

Zone 48 South 

Geoid EGM 2008 1' 
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2.3 Pengolahan foto 

Pembentukan DSM melalui beberapa tahap sebelum DSM itu bisa digunakan, tahapan proses 

pekerjaan bisa dilihat pada gambar 3. Tahapan pertama adalah menentukan rencana terbang sesuai 

dengan Area of Interest (AoI) daerah yang akan dipetakan, kemudian tahap selanjutnya adalah 

pengambilan foto udara (akuisisi data). Proses awal pengolahan foto yaitu proses alignment foto. 

Proses ini melakukan identifikasi tie point secara otomatis menggunakan algoritma SIFT invariant 

(Gularso et al., 2015). Algoritma ini akan mengenali titik-titik yang mempunyai kesamaan nilai pixel 

dan akan membentuknya menjadi model tiga dimensi. Hasil dari proses alignment diantaranya adalah 

parameter kalibrasi kamera atau internal orientation (IO), bentuk kumpulan tie point terdeteksi dalam 

model 3D, dan posisi kamera saat pemotretan atau external oreintation (EO) yang melibatkan 

hitungan bundle adjustment. Proses kalibrasi kamera bisa dilakukan sebelum terbang atau setelah 

dilakukan proses alignment(Ajayi, Salubi, Angbas, & Odigure, 2017). Kalibrasi hasil dari perhitungan 

alignment ini sering disebut dengan self calibration.  

Proses selanjutnya adalah memasukkan koordinat GCP dan kemudian dilakukan optimalisasi 

posisi kamera. Gunanya adalah meletakkan posisi kamera pada posisi yang sebenarnya saat terbang, 

sehingga akan didapatkan posisi foto sesuai dengan kondisi di lapangan. Proses pencocokan ini akan 

menggunakan foto-foto yang terdapat premark didalamnya. Proses pembentukan DSM dilakukan 

dengan otomatisasi image processing. Hasil rekonstruksi model 3 dimensi akan difilter untuk 

mendapatkan tampilan DSM sesuai dengan real world. Titik-titik point cloud yang dianggap sebagai 

noise akan dihapus kemudian dibentuk kembali DSM baru dari hasil filtering manual tersebut. 

 
Gambar 3. Alur proses pembentukan data DSM menggunakan wahana UAS dan kamera non metrik. 

2.4 Wahana dan sensor 

Proses pengumpulan data UAS menggunaan wahana Multi rotor DJI Matrice 600. Drone yang 

dilengkapi 6 motor dan baling-baling ini didesain untuk pemotretan udara. Wahana menggunakan 6 

baterai sehingga memungkinkan melakukan pengumpulan data dengan durasi yang relatif lama. DJI 

Matrice 600 juga dilengkapi dengan Gimbal yang berfungsi untuk menstabilkan posisi kamera saat 

pengambilan foto, sehingga guncangan dari propeler ataupun angin tidak membuat foto menjadi 

miring atau blur.  

Tabel 2. Wahana UAS DJI Matrice 600. 

STRUCTURE  

Dimension 

1668 mm x 1518 mm x 759 mm 

(Propellers, frame arms and GPS 

mount unfolded) 

 

640 mm x 582 mm x 623 mm 

(Frame arms and GPS mount 

folded) 

Max Takeoff Weight 15,1 kg 

Motor Model DJI 6010 
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STRUCTURE  

Propeller Model DJI 2170 

Operating 

Temperature 
-10° to 40° C 

BATTERY 

Capacity 5700 mAh 

Voltage 22,8 V 

Type LiPo 6S 

Net Weight 680 g 

PERFORMANCE 

Hovering Accuracy 

(P-Mode, with GPS) 

Vertical: ±0,5 m, Horizontal: ±1,5 

m 

Max Angular 

Velocity 
Pitch: 300°/s, Yaw: 150°/s 

Max Pitch Angle 25° 

Max Speed of Ascent 5 m/s 

Max Speed of 

Descent 
3 m/s 

Max Wind 

Resistance 
8 m/s 

Max Flight Altitude 

above Sea Level 
2500 m 

Max Speed 18 m/s (No wind) 

 

UAS jenis multi rotor lebih cocok digunakan untuk pemetaan yang tidak mempunyai area terbuka 

luas untuk take-off dan landing. Berbeda dengan seri lain dari UAS yaitu fixed wing dimana 

diperlukan lokasi terbuka untuk take off maupun landing (Uktoro, 2017). Pada misi penerbangan kali 

ini Matrice 600 menggunakan tipe kamera Zenmuse X3 tipe CMOS dengan resolusi 12,4 Mega Pixel. 

Tipe lensa yang digunakan pada Zenmuse X3 ini adalah lensa dengan panjang fokus tetap (fixed 

lens). Kamera yang memiliki lensa tetap memiliki resolusi geometris yang lebih kecil dibanding 

kamera yang memiliki lensa zoom (Fryskowska, Kedzierski, Grochala, & Braula, 2016). Spesifikasi 

kamera Zenmuse X3 dapat dilihat pada tabel 3. 
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Tabel 3. Spesifikasi kamera Zenmuse X3 

SENSOR 

Size 6,17 x 4,55 mm 

Type CMOS 

Effective 

Pixels 
12,4M 

ISO Range 100~3200 

LENS MAX-PIXELS 

Optics 

20mm (35mm format 

equivalent)f/2,8 focus at 

∞ 

Max-Pixels 12,4M 

Iris F/2,8 Burst Shooting Full pixels 7fps 

Diagonal FOV 94 degree Shutter Speed 8~1/8000 sec 

Equivalent 20mm EV Range -3~+3, 1/3 

Distortion 0,90% AEB Support 

Focus Range Infinite Interval Support 

Auto-Focus N/A Time Lapsed 
Support, 

5/7/10/20/30 sec 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pengolahan data GCP dan ICP 

Hasil pengolahan titik GCP dapat dilihat pada tabel 4 dan hasil pengolahan ICP bisa dilihat pada tabel 

5. Solusi ambiguitas fase pengolahan data GPS untuk titik ICP dan GCP adalah FIXED. Total titik 

GCP yang digunakan pada proses pengolahan foto berjumlah 5 titik, sedangkan titik ICP berjumlah 

13 titik dengan sebaran merata pada seluruh AoI. Pengukuran GCP dilakukan di atas marking yang 

dipasang sebelum foto udara diambil. Hasil nilai ketinggian GPS sudah dirubah ke dalam tinggi 

orthometris menggunakan data geoid global EGM08. 

Tabel 4. Koordinat titik GCP  

ID 
Easting 

(Meter) 

Northing 

(Meter) 

Elevation 

(Meter) 
Solusi 

GCP1 704431,724 9282038,566 138,446 FIXED 

GCP2 704594,885 9282024,275 136,387 FIXED 

GCP3 704641,147 9282330,938 135,860 FIXED 

GCP4 704464,773 9282347,822 138,650 FIXED 

GCP5 704551,874 9282166,429 138,893 FIXED 

Hasil pengolahan titik ICP mendapatkan hasil presisi horisontal berkisar pada 0,003-0,005 meter, 

sementara presisi vertikal berada pada rentang 0,004-0,010 meter. Root mean square error hasil 

pengolahan titik ICP bervariasi pada rentang 0,003 hingga 0,052. Titik ICP002 memiliki ketelitian 

paling rendah dikarenakan lokasi titik ICP002 banyak terdapat obstruksi (halangan), sehingga satelit 

yang diterima sedikit. 
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Tabel 5. Hasil pengolahan titik ICP 

ID Easting 

(Meter) 

Northing 

(Meter) 

Elevation 

(Meter) 

H. 

Prec. 

V. 

Prec 

RMS 
Solusi 

0001 704547,193 9282162,589 139,013 0,003 0,008 0,005 FIXED 

0002 704496,691 9282174,686 138,911 0,005 0,010 0,052 FIXED 

0003 704464,411 9282139,283 139,284 0,003 0,005 0,003 FIXED 

0004 704464,015 9282058,255 139,292 0,005 0,008 0,008 FIXED 

0005 704484,030 9282283,336 138,997 0,004 0,005 0,003 FIXED 

0006 704491,027 9282291,607 142,679 0,004 0,004 0,006 FIXED 

0007 704512,066 9282280,966 142,816 0,004 0,004 0,003 FIXED 

0008 704511,912 9282290,402 142,611 0,004 0,004 0,002 FIXED 

0009 704507,186 9282288,134 142,673 0,004 0,004 0,003 FIXED 

0010 704463,069 9282218,256 146,921 0,004 0,005 0,003 FIXED 

0011 704475,117 9282195,801 146,982 0,004 0,005 0,002 FIXED 

0012 704457,362 9282197,939 143,104 0,004 0,006 0,006 FIXED 

0013 704462,628 9282189,168 143,166 0,004 0,005 0,006 FIXED 

3.2 Hasil Pemotretan Udara 

Setelah proses pengumpulan data dilakukan dan proses pengolahan foto selesai diterapkan untuk 

seluruh foto maka terbentuklah foto mozaik daerah yang dipetakan. Output akhir yaitu menghasilkan 

foto udara dengan nilai GSD (Ground Sampling Distance) sebesar 3,2 cm/pix. Hasil pembentukan 

dense cloud bisa dilihat pada gambar 4. Proses pembentukan point cloud yaitu dengan cara 

mengidentifikasi titik-titik yang mempunyai nilai piksel yang sama. Hasil point cloud ini masih 

terlihat kasar dan masih terdapat banyak sekali celah-celah kosong antar titik, berakibat pada objek 

yang memiliki ketinggian seperti pohon, gedung atau bangunan belum terkonstruksi 3 dimensi secara 

sempurna.Oleh karena itu, dilakukanlah pemodelan geometri dengan melakukan perapatan image di 

sekitar tie point dan penggabungan antar titik berdasarkan nilai tingginya. 

 
Gambar 4. Hasil pembentukan dense cloud 
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Gambar 5. Hasil pembentukan build mesh 

Rekonstruksi mesh 3 dimensi merupakan representasi permukaan objek yang dibentuk berdasarkan 

dense point cloud. Pembentukan mesh dilakukan untuk membangun tekstur 3 dimensi foto. Setelah 

geometri terbentuk, mesh digunakan untuk membuat orthophoto. 

 

 
Gambar 6. Hasil pembentukan DEM 
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3.3 Evaluasi geometrik mosaik foto udara dan DSM 

Evaluasi hasil mozaik foto udara dilakukan dengan cara membandingkan koordinat foto udara dengan 

koordinat hasil pengolahan data GPS. Persamaan 1 hingga 3 merupakaan persamaan untuk 

menghitung ketelitian peta (Perka BIG No. 15 tahun 2014). Ketentuan ketelitian geometri peta 

berdasarkan kelas yang sudah ada di BIG, bisa dilihat pada tabel 6. 

 ........................................................................ 1 

 ........................................................................... 2 

 ................................................................................. 3 

Standar pengukuran akurasi menurut NMAS (National Map Accuracy Standar) adalah sebagai 

berikut: 

Akurasi Horizontal NMAS = 1,5175 * RMSEr 

    = 0,510 meter 

Akurasi Vertikal NMAS = 1,6499 * RMSEz 

    = 0,435 meter 

Pada penelitian ini, akurasi horisontal yang diperoleh dari data pemetaan menggunakan wahana UAS 

dan kamera non metrik adalah 0,510 meter. Apabila kita melihat tabel 6 mengenai kelas ketelitian 

pembuatan peta dasar, maka hasil pemetaan menggunakan wahana UAS dan kamera non metrik bisa 

digunakan untuk pemetaan skala 1:5.000 kelas 1. 

Tabel 6. Kelas ketelitian pembuatan peta dasar 

Ketelitian Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 

Horizontal 
0,2 mm x bilangan 

skala 

0,3 mm x bilangan 

skala 
0,5 mm x bilangan skala 

Vertikal 0,5 x interval kontur 1,5 x ketelitian kelas 1 2,5 x ketelitian kelas 1 

Pengecekkan DSM dilakukan pada koordinat vertikalnya. Titik tinggi yang digunakan adalah titik 

tinggi menggunakan DSM sebelum difilter. Setelah nilai RMSE diperoleh, dapat ditentukan nilai 

LE90. Secara definisi, dalam Perka disebutkan bahwa LE90 adalah ukuran ketelitian geometrik 

vertikal yaitu nilai jarak yang menunjukkan bahwa 90% kesalahan atau perbedaan nilai ketinggian 

objek di peta dengan nilai ketinggian sebenarnya tidak lebih besar daripada nilai jarak tersebut. Dari 

hasil evaluasi geometrik nilai ketinggian (vertikal) diperoleh akurasi sebesar 0,435 meter, nilai 

tersebut lebih kecil dari nilai ambang batas terendah yakni 1 meter sehingga mengacu pada Perka BIG 

No. 15 Tahun 2014 nilai tersebut telah memenuhi nilai ketelitian geometri dan dapat digunakan untuk 

pembuatan DEM pada skala 1: 5.000 kelas 1. Tabel 7 menyajikan contoh perhitungan ketelitian 

vertikal sesuai dengan Perka Ketelitian BIG. 

Tabel 7. Hasil uji akurasi vertikal titik ICP 

Nomor 

Titik 

Nama 

Titik 

Z Z 

(D Z) (D Z)˄2 (Koordinat 

ICP) 

(Koordinat 

DSM) 

A B C D E F 

1 0001 139,013 138,922 -0,091 0,008 

2 0002 138,911 138,828 -0,083 0,007 

3 0003 139,284 139,248 -0,036 0,001 

4 0004 139,292 139,256 -0,036 0,001 

5 0005 138,997 138,841 -0,156 0,024 

6 0006 142,679 143,041 0,362 0,131 

7 0007 142,816 143,057 0,241 0,058 

8 0008 142,611 142,810 0,199 0,040 

9 0009 142,673 142,781 0,108 0,012 

10 0010 146,921 147,414 0,493 0,243 

n
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Nomor 

Titik 

Nama 

Titik 

Z Z 

(D Z) (D Z)˄2 (Koordinat 

ICP) 

(Koordinat 

DSM) 

11 0011 146,982 147,445 0,463 0,214 

12 0012 143,104 143,191 0,087 0,008 

13 0013 143,166 143,562 0,396 0,157 

Jumlah 0,904 

Rata-Rata 0,070 

RMSE 0,264 

Akurasi 0,435 

3.4 Filtering data DSM 

Hasil pembentukan DSM dapat dilihat pada gambar 7a dan gambar 7b. Gambar 7a menunjukkan 

DSM tanpa dilakukan filtering data sehingga secara visual masih terlihat kasar. Banyak sekali lekukan 

di bagian atap bangunan yang seharusnya tidak ada. Meskipun demikian beberapa objek terbentuk 

DSM dengan sempurna. Perlu dilakukan proses filtering lebih lanjut untuk menghilangkan titik-titik 

point cloud yang dianggap sebagai noise kemudian dibentuk kembali DSM baru dari hasil filtering 

manual tersebut. Proses filtering dilakukan pada gambar 7b untuk mendapatkan permukaan DSM 

pada bangunan yang halus (smooth).  

 

 
(a) (b) 

Gambar 7. Hasil pembentukan DSM: (a) sebelum dilakukan filtering; (b) setelah dilakukan filtering 
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Proses filtering data ini sangat berpengaruh terhadap jumlah point cloud yang sudah terbentuk. 

Bentuk bangunan akan terkonstruksi dengan sempurna. Walaupun hanya bersumber dari FUFK yang 

padadasarnya memiliki distorsi yang besar, namun ternyataDEM yang dihasilkan memiliki akurasi 

yang cukup baik(Purwanto, 2017). Cara memperbaiki kualitas DSM yang dibentuk dengan cara 

editing manual, bisa menggunakan editing manual pada point cloud atau editing data pada 3D model 

yang sudah dibentuk hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi real  di lapangan. 

 

 
 

 

Gambar 8. Perbedaan hasil filtering pada bangunan 
 

   

Gambar 9. Pembentukan DSM yang kurang sempurna 

Pada penelitian ini filtering dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan hasil DSM dengan 

permukaan bangunan yang smooth. Proses filtering membuat objek 3 dimensi menjadi tampak sesuai 

dengan kenyataannya. Seperti dapat dilihat pada gambar 8, atap gedung R Badan Informasi 

Geospasial terbentuk sempurna seperti kondisi di lapangan. Efek dari filtering ini membuat 

berkurangnya sebaran titik-titik point cloud yang ada, sehingga membuat beberapa titik tinggi hilang. 

Kelemahan filtering membuat beberapa area menjadi kasar. Seperti dapat dilihat pada gambar 10, 

segment jalan tidak bisa tergambarkan secara sempurna, akibat titik-titik DSM yang difilter.  
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Gambar 10. Pembentukan DSM pada segment jalan.  

 
Gambar 11. Perbedaan pencahayaan saat proses akuisisi data di lapangan. 

Pemetaan foto udara menggunakan UAS dan kamera non metrik tergolong pemetaan sensor pasif, 

dimana hasil foto udara sangat bergantung pada faktor lingkungan di sekitarnya, misalnya seperti 

cuaca, awan atau obstruksi(tutupan pohon, kanopi).Pada gambar 12 juga menunjukkan bahwa 

perbedaan tingkat kecerahan pada foto yang saling bertampalan pada satu jalur penerbangan(gambar 

11) akan mempengaruhi hasil DSM yang dilakukan. Perbedaan pencahayaan membuat proses image 

matching menjadi kurang sempurna, berakibat pada point cloud yang terbentuk. Rona, warna dan 

bayangan merupakan kunci interpretasi untuk mengenali suatu objek. Kegagalan identifikasi ini akan 

berakibat pada kesalahan informasi yang diperoleh. 

 
(a)                                                                   (b) 

Gambar 12. Pembentukan DSM pada bangunan(a) sebelum dilakukan filtering; (b) setelah dilakukan 

filtering 
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Gambar 13. Residu DSM sebelum dilakukan filtering dan sesudah filtering.  

Evaluasi akurasi DSM sebelum dan sesudah dilakukan filtering dapat dilihat pada gambar 13. 

Titik-titik evaluasi menggunakan titik-titik ICP yang sudah diketahui koordinat tingginya hasil 

pengukuran menggunakan GPS. Pada gambar 13 dapat dilihat bahwa residu tertinggi titik DSM 

setelah dilakukan filtering dibandingkan dengan tinggi hasil pengamatan GPS memiliki selisih 3,5 

meter. Residu terkecil berada pada titik ICP4 dengan nilai 0,004 m. Melihat hasil residu pada gambar 

13, secara keseluruhan hasil filtering DSM bisa digunakan untuk melihat kondisi surface suatu area. 

Kesalahan residu 3,5 meter ini akibat dari proses filtering yang kurang terkontrol dan data foto udara 

yang berbeda pencahayaan. Titik DSM yang merepresentasikan bangunan tersebut hilang sehingga 

hanya koordinat tanah saja yang berhasil diambil pada evaluasi tersebut. Gambar 14 menunjukkan 

lokasi titik ICP6, dimana pengukuran dilakukan di atas atap gedung. Proses filtering data DSM harus 

tetap memperhatikan sebaran point cloud pada suatu area. Artinya pembentukan DSM setelah di 

filtering bisa digunakan dengan catatan point cloud masih proposional mewakili ketinggian suatu 

area. 

 

 
Gambar 14. Lokasi titik yang memiliki nilai residu besar setelah difilter. 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan evaluasi akurasi ICP sesuai dengan prosedur uji ketelitian geometri 

yang mengacu pada Perka BIG mengenai Ketelitian Peta Dasar dengan tingkat kepercayaan 90% 

untuk ketelitian horizontal (CE90) dan ketelitian vertikal (LE90) didapatkan nilai akurasi horizontal 

0,510 meter dan nilai akurasi vertikal 0,435 meter. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan dapat 

disimpulkan bahwa data pemotretan menggunakan UAS dan kamera non metrik ini memenuhi 

ketelitian geometri baik horizontal maupun vertikal pada skala 1:5000 kelas I.  

re
si
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m
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Titik Uji

residu DTM-ICP
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Perbedaan kualitas foto udara seperti tingkat kecerahan, rona warna dan cuaca juga 

mempengaruhi kualitas DSM yang akan dibentuk. Misi pemotretan yang luas dan membutuhkan 

penerbangan UAS yang berulang disarankan untuk terbang pada kondisi cuaca yang sama dan sensor 

kamera yang sama karena pembentukan DSM dan orthomosaic sangat bergantung pada hasil image 

matching. Oleh karena itu, diperlukan kualitas foto yang baik dan seragam. Apabila menemui kondisi 

pemotretan yang kurang ideal (perbedaan tingkat kecerahan, resolusi, dll) maka DSM yang dihasilkan 

perlu dilakukan editing manual. Pada penelitian ini penulis juga melakukan pemrosesan smoothing 

DSM agar fasad bangunan dapat terlihat lebih jelas tetapi teknik ini memiliki kekurangan karena 

filtering akan menghapus point cloud yang ada, sehingga untuk beberapa area kurang 

merepresentasikan kondisi di lapangan.Proses filtering data DSM harus tetap memperhatikan sebaran 

point cloud pada suatu area. Wahana UAS dan kamera non metrik bisa digunakan untuk membuat 

DSM dengan catatan wilayah yang dipetakan luasannya tidak terlalu besar. 
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat 

dan pola persebaran fasilitas kesehatan masyarakat di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan 

Sijuk, Kabupaten Belitung sehingga dapat dianalisis menggunakan  teori keruangan yang menilai 

apakah sebaran lokasi fasilitas kesehatan masyarakat yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan pengambilan sampel 

berupa seluruh fasilitas kesehatan di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk, Kabupaten 

Belitung meliputi rumah sakit, puskesmas atau pustu, praktik dokter, klinik, dan apotek atau toko 

obat yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan yang ada. 

Analisa data memanfaatkan aplikasi ArcGis 10.5 yaitu Average Nearest Neighbor (spatial statistic 

tool). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat yang 

terdiri dari rumah sakit, puskesmas atau pustu, klinik, prakter dokter, dan apotek atau toko obat 

berjumlah 34 fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terlengkap dan terbanyak adalah di 

Kecamatan Tanjungpandan yaitu sebanyak 31 fasilitas kesehatan, sedangkan di Kecamatan Sijuk 

hanya terdapat 3 fasilitas kesehatan yang hanya terdiri dari fasilitas puskesmas atau pustu. Pola 

persebaran fasilitas kesehatan masyarakat adalah mengelompok di pusat kota Tanjungpandan 

dengan nilai T=0.737. 

Kata kunci : pola persebaran, fasilitas kesehatan, Tanjungpandan, Sijuk 

 

Abstract. This case study aims to understand and know about the availability and distribution 

pattern of public health facilities in Kecamatan Tanjungpandan and Kecamatan Sijuk in 

Kabupaten Belitung. Doing so, allows the usage of spatial theory to analyze the distribution of 

public health facilities in proportion to the public demand. The method used in this study is the 

quantitative method, with samples taken from all health facilities in Sub Ditrict Tanjungpandan 

and Sijuk, Belitung Regency including hospitals, puskesmas or pustu, clinics, doctors, pharmacies 

and drug stores in order to find the availability and distribution of existing public health facilities. 

Data analysis is able to make use the software ArcGis 10.5 which is its Average Nearest Neighbor 

(spatial statistic tool). The results of this study shows that the availability of public health 

facilities, consisting of hospitals, puskesmas or pustu, clinics, doctors, pharmacies and drug 

stores which totals into 34 public health facilities. The highest amount of health facilities as well 

and the most well-maintained exists in Kecamatan Tanjungpandan with a total of 31 health 

facilities, while Kecamatan Siuk having only 3 health facilities that consists of puskesmas and 

pustu. The distribution pattern of public health facilities is clustered in the city center of 

Tanjungpandan with a value of T=0.737. 

Keyword : distribution pattern, public health facilities, Tanjungpandan, Sijuk 

 

1.  Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mengalami pertambahan jumlah penduduk setiap 

tahunnya. Hal ini berdampak pada peningkatan kebutuhan penduduk sehingga perlu didukung fasilitas 

umum maupun fasilitas sosial. Dari berbagai fasilitas yang ada, fasilitas kesehatan menjadi fasilitas 

penting yang harus diperhatikan karena berhubungan dengan pembangunan manusia. Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 17 menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung 
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jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk 

meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.  

Secara geografis Kabupaten Belitung terletak antara 107°08' BT sampai 107°58' BT dan 02°30' 

LS sampai 03°15' LS dengan luas seluruhnya 229.369 ha atau kurang lebih 2.293,69 km². Kabupaten 

Belitung memiliki 5 kecamatan dengan batas wilayah yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan laut 

Cina Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur, sebelah Selatan 

berbatasan dengan laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Selat Gaspar. Dari 5 kecamatan di 

Kabupaten Belitung ini telah dibangun berbagai fasilitas kesehatan yang diantaranya adalah rumah 

sakit, puskesmas, klinik, praktik dokter, apotek, dan lain-lain. 

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan, fasilitas kesehatan masyarakat adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif 

yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat. Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam rangka 

mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Penentuan jumlah dan jenis Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan unsur-unsur 

yaitu luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, 

pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. 

Fasilitas kesehatan di Kabupaten Belitung sejauh ini telah diarahkan untuk dapat meningkatkan 

mutu dan pelayanan kesehatan yang makin terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang pengelolaan tata 

ruang harus dilakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada 

kaidah penataan ruang sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah.  

  Di sisi lain, ketersediaan dan penempatan fasilitas kesehatan di Kabupaten Belitung belum 

optimal karena cenderung memusat di sekitar pusat pemerintahan seperti RSUD Belitung, Rumah 

Sakit Utama, dan Rumah Sakit Almah yang ketiganya terletak di satu jalan yaitu Jalan Sudirman, 

Kecamatan Tanjungpandan, yang merupakan ibukota Kabupaten Belitung. Dilihat dari BPS, terdapat 

beberapa puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Belitung, yang dapat dianalisis 

sebaran lokasinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana ketersediaan fasilitas 

kesehatan masyarakat dan pola persebaran fasilitas kesehatan masyarakat di di Kecamatan 

Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung sehingga dapat dianalisis menggunakan  

teori keruangan yang menilai apakah sebaran lokasi fasilitas kesehatan masyarakat yang ada sudah 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Tabel 1. Jumlah Puskesmas dan Pustu per Kecamatan dari Data BPS Kabupaten Belitung 2015 

Kecamatan Jumlah 

Puskesmas 

Jumlah 

Pustu 

Membalong 2 10 

Tanjungpandan 3 7 

Badau ` 5 

Sijuk 2 6 

Selat Nasik 1 4 
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2.  Metode Penelitian 

2.1. Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber. Cara perolehan dan jenis data dalam 

penelitian dalam dilihat dalam tabel berikut. 

Tabel 2. Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Variabel Jenis Data Sumber Data 

Jumlah penduduk per kecamatan Sekunder BPS Kabupaten Belitung 

Jarak antar kecamatan Sekunder Citra Google Earth 

Lokasi fasilitas kesehatan Primer Survey lapangan 

Jarak antar fasilitas kesehatan Primer Survey lapangan 

 

2.1.1 Data Primer 

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang  memerlukannya. Data 

primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini data primer yang akan diperoleh adalah: 

a. Lokasi fasilitas kesehatan yang berupa rumah sakit, puskesmas, klinik, praktik dokter, dan apotek 

atau toko obat. 

b. Jarak antar titik lokasi fasilitas kesehatan yang akan digunakan dalam NNA. 

2.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 

dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk mendukung  

informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, 

dan lain sebagainya. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitiannya diantaranya: 

a. Shapefile peta administrasi dari BIG tahun 2012 

b. Shapefile peta penggunaan tanah dari BIG tahun 2012 

c. Data fasilitas kesehatan dari BPS Kabupaten Belitung tahun 2015 

2.2. Pengolahan Data 

Dari data yang di peroleh maka dilakukan pengolahan data yaitu: 

a. Membuat peta administrasi dan peta penggunaan tanah 

 Sebelum melakukan survei lapang untuk mendapatkan data primer, data sekunder digunakan 

sebagai acuan. Oleh karena itu, perlu dibuat peta administrasi dan peta penggunaan tanah yang 

menggambarkan Kecamatan Tanjungpandang dan Kecamatan Sijuk sebagai gambaran umum 

wilayah tersebut secara spasial yang diperoleh dengan melakukan dijitasi peta dasar dari 

Bakosurtanal atau citra satelit menggunakan perangkat lunak ArcGIS. 

b. Membuat peta persebaran lokasi fasilitas kesehatan 

Data persebaran lokasi fasilitas kesehatan diperoleh dengan mengeplot fasilitas kesehatan di 

Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk yang ditemui saat melakukan survey lapangan. 

Selanjutnya dilakukan pembuatan peta lokasi fasilitas kesehatan yang kemudian dianalisis pola 

persebarannya dengan menggunakan ke software ArcGis. 
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2.3. Analisis Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini 

yaitu seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Belitung meliputi rumah sakit, puskesmas/pustu, 

praktik dokter, klinik, dan apotek/toko obat yang digunakan untuk mengetahui ketersediaan dan 

persebaran fasilitas kesehatan yang ada. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode 

Incidental Sampling, dimana penentuan sampel berdasarkan sampel yang kebetulan ditemui dan 

cocok sebagai sumber data yang dalam hal ini adalah fasilitas kesehatan. Analisa data memanfaatkan 

aplikasi ArcGis 10.5 yaitu Average Nearest Neighbor (spatial statistic tool) yang dapat menampilkan 

jenis pola dari fasilitas kesehatan tersebut yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif untuk 

memperjelas hasil penelitian. 

Nearest Neighbour Analysis atau analisis tetangga terdekat adalah sebuah analisa untuk 

menentukan suatu pola permukiman penduduk. Dengan menggunakan perhitungan analisa tetangga 

terdekat, sebuah permukiman dapat ditentukan polanya, misalnya pola mengelompok, tersebar 

ataupun seragam. Analisa tetangga terdekat memerlukan data tentang jarak antara satu permukiman 

dengan permukiman yang paling dekat yaitu permukiman tetangganya yang terdekat. Pada 

hakekatnya, analisa tetangga terdekat digunakan untuk daerah dimana antara satu permukiman dengan 

permukiman lain tidak ada hambatan-hambatan alamiah yang belum dapat teratasi, misalnya jarak 

antara dua permukiman yang relatif dekat tetapi dipisahkan oleh jurang atau sungai besar. Dalam 

penelitian ini NNA digunakan dalam menganalisa pola fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan 

Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk agar dapat ditentukan polanya apakah mengelompok, tersebar 

atau seragam. 

 

Gambar 3. Pola Persebaran ANN 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan 

Fasilitas pelayanan kesehatan menurut Peraturan Menteri nomor 6 tahun 2013 adalah “suatu tempat 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun 

rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat”. Sedangkan 

menurut Azwar (1989) fasilitas pelayanan kesehatan didefinisikan sebagai setiap upaya yang 

diselenggarakan secara bersama-sama atau perseorangan dalam suatu organisasi guna memelihara dan 

meningkatkan kesehatan, mencegah, mengobati, dan memelihara kesehatan perseorangan, kelompok, 

maupun masyarakat. 

Pemilihan lokasi suatu fasilitas umum, dalam hal ini fasilitas pelayanan kesehatan yang tepat 

sangat menentukan tercapainya pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dalam 

melakukan seleksi terhadap suatu lokasi, Klimert (dalam Purwanto, 2013) menyatakan perlu adanya 

pertimbangan kombinasi yang terbaik dari beberapa karakteristik yaitu sebagai berikut: kependudukan 

(demographics), lokasi dan jarak (locations and distance), bentuk (shape), akses (access), visibilitas 

(visibility), dampak lingkungan (environmental impacts), zona (zoning), dan keuntungan (financial 

benefits to the community). 
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Dalam menganalisis lokasi fasilitas kesehatan masyarakat, penelitian ini menggunakan analisis 

keruangan geografi. Menurut Daldjoeni (1991:197) interaksi keruangan merupakan suatu pengertian 

dalam geografi sosial yang dipakai untuk mendapatkan gambaran mengenai pengaruh keruangan 

hubungan antara manusia dengan manusia lainnya dan antara manusia dengan lingkungannya yang 

dinyatakan dengan arus manusia, materi informasi, energi sehingga dijadikan dasar untuk 

menerangkan gejala-gejlaa lokasi, relokasi, distribusi dan difusi. Analisis keruangan didasarkan pada 

keberadaan tempat-tempat (kota) yang menjadi pusat kegiatan bagi tempat-tempat lain, serta 

terdapatnya hierarki di antara tempet-tempat tersebut. Dalam interaksi keruangan yang harus 

diperhatikan adalah terkait penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang 

akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancangkan. (Bintarto, 1982:12). Teori-teori 

interaksi keruangan yang digunakan dalam teori lokasi geografi diantaranya adalah teori gravitasi, 

teori titik henti, teori grafik, analisis tetangga terdekat (NNA) dan lain-lain. 

Tabel 3. Ketersediaan Fasilitas Kesehatan 

 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat yang terdiri 

dari rumah sakit, puskesmas atau pustu, klinik, prakter dokter, dan apotek atau toko obat berjumlah 34 

fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terlengkap dan terbanyak adalah di Kecamatan 

Tanjungpandan yaitu sebanyak 31 fasilitas kesehatan, sedangkan di Kecamatan Sijuk hanya terdapat 3 

fasilitas kesehatan yang hanya terdiri dari fasilitas puskesmas atau pustu. 

 

 

Gambar 1. Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Tanjungpandang dan Kecamatan Sijuk 

 

Lokasi Jenis Fasilitas Kesehatan Jumlah 

Kecamatan Tanjungpandan 1. Rumah Sakit 

2. Puskesmas dan Pustu 

3. Klinik 

4. Praktek Dokter 

5. Apotek dan Toko Obat 

3 

4 

4 

8 

12 

Total  31 

Kecamatan Sijuk 1. Rumah Sakit 

2. Puskesmas dan Pustu 

3. Klinik 

4. Praktek Dokter 

5. Apotek dan Toko Obat 

- 

3 

- 

- 

- 

Total  3 
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Gambar 2. Peta Ketersediaan Fasilitas Kesehatan 

3.2 Pola Persebaran Fasilitas Kesehatan 

Pola persebaran fasilitas kesehatan masyarakat di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk 

dianalisis menggunakan analisis tetangga terdekat menggunakan software ArcGis10.5. Berdasarkan 

hasil perhitungan didapatkan hasil T sebesar 0.737 yang berarti mengelompok. 

 

Gambar 3. Grafik Nearest Neighbor Analysis dari hasil pengolahan software ArcGis 10.5 

 

Hasil dari Analisis Tetangga Terdekat (NNA) yang didapatkan dari pengolahan Arcgis yang 

didapatkan T sebesar 0,737 yang berarti mengelompok menunjukkan bahwa ketersedian fasilitas 

kesehatan yang terdapat di Kecamatan Tanjungpandan dan Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung 

cenderung hanya terpusat di pusat kota yaitu di Kecamatan Tanjung Pandan. Kecamatan Sijuk hanya 

terdapat 3 fasilitas kesehatan yang hanya berupa puskemas atau pustu.  
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4. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan masyarakat yang terdiri dari 

rumah sakit, puskesmas atau pustu, klinik, prakter dokter, dan apotek atau toko obat berjumlah 34 

fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan yang terlengkap dan terbanyak adalah di Kecamatan 

Tanjungpandan yaitu sebanyak 31 fasilitas kesehatan, sedangkan di Kecamatan Sijuk hanya terdapat 3 

fasilitas kesehatan yang hanya terdiri dari fasilitas puskesmas atau pustu. Pola persebaran fasilitas 

kesehatan masyarakat adalah mengelompok di pusat kota Tanjungpandan dengan nilai T=0.737. 
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Abstrak. Pengembangan sistem informasi tinggi muka air (TMA) lahan gambut di wilayah 

restorasi gambut di Indonesia dipaparkan dalam makalah ini. Monitoring TMA dilakukan secara 

telemetri dengan menggunakan sitem komunikasi GSM, USSD dan lain sebagainya. Sebanyak 40 

buah instrumen TMA mempunyai sensor tekanan, kelembaban tanah dan curah hujan telah 

terpasang di lima provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan 

Tengah. Sistem informasi di tampilkan dalam bentuk Web GIS dan Android dengan dilengkapi 

informasi distribusi hot spot dan cuaca dengan ramalan empat hari kedepan. Sistem deteksi dini 

terkait kerentanan kebakaran gambut diberikan dalam kelas  Aman, Waspada dan Siaga. Hasil 

menunjukkan adanya korelasi yang cukup baik antara TMA dan kelembaban tanah serta TMA dan 

curah hujan. Relasi ini mempuyai bentuk yang unik di setiap kesatuan hidrologis gambut. Analisis 

data secara spatio-temporal akan diberikan. Deseminasi dan pemanfaatan sistem ini dalam bentuk 

Training of Trainer telah dilakukan di beberapa tempat seperti Jakarta, Palembang dan 

Palangkaraya juga akan dipaparkan. 

 Kata kunci:Gambut, Monitoring, Tinggi Muka Air 

Abstract. The development of information system of water table for peatland restoration is 

presented in the paper. The monitoring is done by using telemetry system with GSM, USD and the 

others communication systems. 40 water table instruments with pressure, soil moisture and rain 

fall sensors have been installed in Riau, Jambi, South Sumatra, West Kalimantan and Central 

Kalimantan. The system is displayed in the form of web GIS and android system which are 

equipped with hot spot and weather information four days ahead. The early warning system 

invented by fire related peat susceptibility given in class: save, carefully and alert. The result pf 

the a year observation shows a strong correlation between soil moisture and water table and 

water table and precipitation. The spatio-temporal analysis will be given. Desemination of the 

system in the form of training of trainer have been running in several places such as Jakarta, 

Palembang and Palangkaraya will be presented.  

Keywords: Monitoring, peatland, water table. 

 

1. Pendahuluan 

Lahan gambut merupakan lingkungan yang banyak mengadung air danmempunyai daya menahan air 

yang tinggi sehingga berfungsi sebagai penyangga hidrologi areal sekelilingnya. Lahan gambut di 

Indonesia diperkirakan seluas 26 juta hektar (Ritung et al 2012). Hampir seluruh cadangan gambut 

yang ada di Indonesia tersebut terdapat di luar Pulau Jawa yang tersebar di Pulau Sumatera 8,9 juta 

hektar, Pulau Kalimantan 6,3 juta hektar dan Pulau Irian 10,9 juta hektar.  Sebagian besar lahan 

mailto:awaludin@bppt.go.id
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gambut di wilayah Sumatera berada di pantai timur, sedangkan di Kalimantan ada di Kalimantan 

Barat, Tengah dan SelatanGambut adalah reservoir air untuk daerah disekitarnya. Selama gambut 

berada dalam kondisi alamiahnya maka segala sesuatu tetap baik baik saja. Adalah proyek yang 

dinamakan sawah sejuta hektar (Mega Rice Project) dimana dalam proyek tersebut dilakukan dengan 

cara membuka tutupan lahan dan membuat kanal yang memotong kubah gambut. Kondisi ini 

menyebabkan gambut mengering sehingga oksidasi lebih cepat maka sejak saat itulah kebakaran di 

lahan gambut mulai terjadi (Boem and Siegert 2001, Woesten et al 2008). Kebakaran hebat pada 

tahun 2015 menghanguskan sekitar dua juta lahan gambut di Indonesia. Untuk itulah maka daerah ini 

menjadi target restorasi yang harus selesai tahun 2020. Salah satu cara melakukan restorasi adalah 

pembasahan kembali, penanaman kembali dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga hal ini dapat 

tercapai jika pengelolaan sumberdaya air lahan gambut dilakukan secara benar. 

Salah satu parameter kunci dalam pengelolaan  lahan gambut adalah air, yang dinyatakan dalam 

besaran tinggi muka air (TMA) lahan gambut (Osaki and Tsuji, 2015). Naik turunnya TMA dari suatu 

lahan gambut berkaitan erat dengan dekomposisi material penyusun gambut. Pada saat TMA turun, 

maka dekomposisi gambut meningkat dan akan melepaskan karbon ke atmosfer. Disamping itu, 

keadaan gambut akan menjadi kering dan berperan sebagai ‘bahan bakar’ sehingga daerah tersebut 

menjadi rawan kebakaran.  Kegiatan pemantauan TMA lahan gambut dilakukan dengan 

menggunakan alat pemantau TMA sistem telemetri. Dengan menggunakan alat pemantau TMA 

sistem telemetri ini, maka data TMA dapat diketahui secara waktu nyata (real time).  Parameter yang 

di ukur selain TMA adalah kelembaban tanah gambut, curah hujan, dan suhu udara. Parameter tinggi 

muka air dan kelembaban tanah gambut dimanfaatkan untuk memantau kondisi hidrologi pada lahan 

gambut, apakah permukaan tanah gambut cenderung basah atau kering,  yang mengarah kepada 

kondisi kerentanan suatu wilayah lahan gambut terhadap bahaya kebakaran. 

Makalah ini memaparkan pengembangan sistem informasi pemantauan (monitoring) TMA lahan 

gambut secara waktu nyata berdasarkan instrumen TMA yang di pasang di wilayah target restorasi. 

Pada bab kedua diberikan metodologi penelitian yaitu teknik pembanguan sistem informasi berbasis 

Informasi Geografis.  Bab tiga memberikan hasil yang dicapai dimana makalah akan diakhiri dengan 

sebuah kesimpulan. 

 

2. Metode Penelitian 

Pemantauan TMA lahan gambut secara telemetri dilakukan dengan pemasangan alat pantau dengan 

sensor yang terdiri atas sensor tinggi muka air, kelembaban tanah, temperature dan kelembaban udara 

serta curah hujan.  Pengukuran TMA adalah pengukuran posisi permukaan air lahan gambut yang 

diukur relatif terhadap permukaan tanah dengan satuan cm atau m. Sedangkan kelembaban tanah 

diukur dalam satuan persen dan curah hujan dalam satuan mm. Data dikirimkan dari alat pemantau 

melalui sistem komunikasi baik GSM, USSD atau lainnya ke pusat data yang disebut server. Terdapat 

dua mode pengiriman data ke server yaitu dengan SMS atau GPRS dimana jika data dikirim via SMS 

maka data akan diumpulkan tiap jam dan kemudian di kirimkan ke server setelah satu hari. Tetapi jika 

menggunakan mode GPRS maka data langsung dikirimkan ke server. Interval pengiriman data adalah 

setiap sepuluh menit tetapi dalam display di web dimunculkan setiap satu jam. Sistem telemetri 

dinyatakan dalam gambar berikut,  



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

  447 
Teknologi dan Informasi Geospasial 

 

Gambar 1. Skema pembangunan sistem informasi pemantauan TMA secara waktu nyata. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Distribusi spatio-temporal TMA 

Telah terpasang instrumen pemantauan TMA sebanyak empat puluh instrumen yang tersebar di lima 

provisi yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sistem 

informasi dinyatakan dalam dua wadah yaitu WEB GIS dan android. Data berisikan informasi posisi 

instrumen dengan parameter TMA, curah huja dan kelembaban lahan dengan interval data setiap 1 

jam. Diberikan indeks kerawaman kebakaran dengan katagori TMA > 0m tergenang, 0-0.2m aman, 

0.2-0.4 waspada dan TMA< 0.4 adalah siaga.  Disamping parameter tersebut maka informasi cuaca 

dengan ramalan empat hari kedepan juga diberikan. Sistem tersebut diperika dalam Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Sistem informasi pemantauan TMA dalam web GIS dan Android 

Pengukuran dimulai pada buan Januari 2017 sampai sekarang. Bentuk deret waktu sampai dari 

suatu stasiun di Ogan Komerling Ilir dengan KHG Sungai Burnai dan sungai Sibumbung dinyatakan 

dalam Gambar 3 berikut ini. 
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Gambar 3. Deret waktu TMA, kelembaban gambut (soil moisture) dan curah hujan di stasiun 

Kepucuk Kedaton, KGH Sungai Burnai dan sungai Sibumbung. 

 

Secara umum terlihat bahwa kenaikan curah hujan akan menberikan kenaikan TMA dengan kata 

lain pada umumnya kenaikan curah hujan akan berkorelasi positif dengan kenaikan TMA. Sedangkan 

perubahan kelembaban gambut akan terlihat pada saat TMA turun yaitu pada hari ke 90 sampai hari 

ke130. Pada kondisi tersebut maka terjadi korelasi yang cukup baik antara kelembaban gambut 

dengan TMA. Varisasi spasial korelasi linier antara kelembaban gambut dengan TMA dinyatakan 

dalam Gambar 4.  

 

 
Gambar 4. Variasi spasial korelasi linear antara kelembaban gambut dengan TMA. 

 

Dari gambar terlihat bahwa tidak semua stasiun mempunyai korelasi yang positif antara 

kelembaban gambut dengan TMA. Korelasi ini dihasilkan seluruh data dimana dari deret waktu 

terlihat bahwa ada beberapa hari dimana TMA positif yang menyatakan bahwa kondisi lahan gambut 

dalam keadaan tergenang.  Tidak semua stasiun terkorelasi secara linier dan beberapa terkorelasi 

secara tak lini Dibeberapa stasiun mempunyai harga R square rendah sehingga dikatakan kelembaban 

dan TMA tidak terkorelasi. 

3.2. Deseminasi Sistem  

Terkait dengan pemanfaatan sistem ini maka telah dilakukan deseminasi melalui kegiatan Training of 

Trainer (ToT) di beberapa wilayah dengan peserta adalah pemangku kepentingan daerah restorasi. 
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Kegiatan ini diprakarsai oleh Badan Restorasi Gambut, JICA dan BPPT. Beberapa daerah yang telah 

dilaksanakan kegiatan ToT adaah Palembang, Jakarta dan Palangkaraya. ToT dilaksanakan selama 

tiga hari meliputi pengenalan instrumen dimana peserta juga diberikan materi instalasi instrumen 

secara langsung di lapangan dan pengolahan serta analisis data.  Beberapa kegiatan desiminasi dapat 

dilihat pada Gambar 5. 

 

a)

 

b)

 

c) 

 

d)

 

Gambar 5. Deseminasi sistem informasi pemantauan TMA lahan gambut sevara waktu nyata. 

 

Dalam ToT ini umumnya peserta dapat mengikuti dengan baik terutama untuk masalah akusisi 

data TMA dari perangkat lunak. Untuk akusisi data statistik cukup dapat mengikuti. Kesulitan terjadi 

pada saat pengolahan data yang bersifat deret waktu dengan menggunakan analisis spektral. Disini 

terdapat jurang pengetahun yang cukup signifikan. Hal ii dapat dihindari jika pelaksanaan ToT 

diberikan waktu cukup lama. 

4. Kesimpulan 

Pengembangan sistem informasi pemantauan TMA waktu nyata telah dilakukan berbasis web GIS 

dan android. Instrumen sebanyak 40 buah telah terpasang di daerah restorasi yang terletak di lima 

provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Innformasi 

terkait kerentanan kebakaran diberikan dalam katagori aman, waspada dan siaga. Pengukuran selama 

satu tahun menunjukkan adanya korelasi positif antara kelembaban gambut dan TMA untuk kondisi 

non hujan. Deseminasi sistem telah diberikan pada instansi terkait dalam kerangka Training of 

Trainer 
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Abstrak.Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang berada di pesisir 

dan berbatasan langsung dengan Laut Jawa sehingga memiliki hutan mangrove sebagai 

ekosistem pesisirnya. Mangrove memiliki peran penting untuk melindungi pesisir dari 

gelombang besar dan mencegah erosi di pesisir dengan sistem perakarannya serta menjadi lahan 

pemijahan ikan dan udang bagi nelayan budidaya sehingga dapat meningkatkan perekonomian. 

KabupatenTangerang memiliki distribusi mangrove di sepanjang pesisir bagian utara yang 

terdistribusi dalam bidang-bidang kecil. Ekosistem ini menghadapi tekanan yang tinggi akibat 

pertumbuhan penduduk dan pembangunan di sekitar pesisir dan pengaruh aktivitas alam akibat 

perubahan iklim. Penelitian ini bertujuan mengamati perubahan area, dan  kerapatan mangrove 

secara spasial dan  temporal pada muara-muara sungai berdasarkan sebaran DAS di Kabupaten 

Tangerang dari tahun 1997 hingga 2017dengan metode penginderaan jauh dan mengidentifikasi 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perubahannya. Berdasarkan interpretasi citra Landsat 5 

dan Landsat 8 diketahui bahwa perubahan mangrove paling besar  berada  di DAS Cisadane 

terutama di bagian timur karena dinamika pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonominya 

yang tinggi memicu tingginya perubahan tutupan lahan di sekitar mangrove. Hal ini 

menyebabkan mangrove mengalami tekanan yang tinggi dan terus berkurang luasannya. 

Kata kunci:Mangrove, distribusi area,kerapatan tajuk, interpretasi citra 

Abstract. Tangerang Regency is one of coastal area in Indonesia and directly adjacent to Java 

Sea so it has mangrove forest as coastal ecosystem. Mangroves have an important role to protect 

the coast from large waves and prevent coastal erosion by its root system and become a 

spawning ground for fish and shrimp for cultivated fishermen so as to improve the economy. 

Tangerang Regency has a mangrove distribution along the northern coast that is distributed in 

patchy areas. This ecosystem faces high pressures due to population growth and development 

around the coast and the influence of natural activities due to climate change. This study aims to 

observe by spatial and temporal mangrove area changes and its density at river estuaries based 

on DAS distribution in Tangerang Regency from 1997 to 2017 with remote sensing methods and 

identify that affect that changes. Based on the interpretation of Landsat 5 and Landsat 8 images 

is known that the largest mangrove changes are in the Cisadane watershed especially in the 

eastern part due to the dynamics of population growth and high economic activity triggering 

high land cover changes around the mangroves. This causes the mangrove to experience high 

pressure and continue to decrease its extent. 

Keywords:Mangrove,areadistribution,canopydensity,imageinterpretation. 
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1.  Pendahuluan 

Ekosistem mangrove merupakan sumberdaya hayati pesisir yang dapat tumbuh di wilayah dengan 

iklim tropis mapun subtropis dan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan pesisir. 

Pentingnya keberadaan mangrove dapat dilihat dari banyaknya spesies biota laut yang banyak 

menggantungkan hidup dari keberadaan mangrove (Khairuddin, dkk, 2016). Dengan banyaknya 

kehidupan biota laut di pesisir dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi kegiatan perikanan di pesisir, 

baik perikanan tangkap maupun budidaya. Mangrove banyak ditemukan di pesisir yang masih 

dipengaruhi oleh sifat fisik laut seperti pasang surut dan gelombang laut serta sedimentasi hasil 

kegiatan manusia dari arah hulu sungai menuju muara sungai (Martinuzzi S, W A Gould, A Lugo, & 

E Medina, 2009). 

Distribusi mangrove di Kabupaten Tangerang tidak lagi tersebar merata di sepanjang pesisir, 

melainkan hanya dalam bidang-bidang kecil di daerah tertentu. Ekosistem mangrove di Kabupaten 

Tangerang banyak mengalami penurunan luasan karena banyaknya kebutuhan lahan akibat tingginya 

pertumbuhan penduduk di sekitar pesisir. Bahkan di beberapa titik, selain berkurang jumlahnya juga 

ada mangrove yang hilang (Muzani, 2014). 

Untuk itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi perubahan mangrove baik sebaran maupun 

kondisi kerapatan mangrove di Kabupaten Tangerang secara spasial dan temporal dari tahun 1997 

hingga 2017 dengan memanfaatkan teknologi penginderaan jauh. Dengan begitu, hasil penelitian ini 

nantinya diharapkan dapat menjadi sumber informasi pengelolaan mangrove di Kabupaten Tangerang. 

2.  Metode Penelitian 

2.1 Lokasi, Bahan dan Alat Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di muara sungai di pesisir Kabupaten Tangerang. Sungai ditentukan 

berdasarkan Daeran Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten Tangerang yakni DAS Cisadane 

DAS Cirarab, DAS Cileleus, DAS Cimanceuri, DAS Cipasilian, dan DAS Cidurian . Unit analisis 

yakni 300 meter dari muara sungai dan dari garis pantai (Gambar 1). Pengambilan sampel di lapangan 

nantinya akan berdasarkan teknik cluster stratified random sampling, di mana pengambilan sampel 

berdasarkan populasi yang telah ditetapkan. Tetapi karena populasi tidak memiliki strata yang sama 

(yakni ada yang memiliki hutan mangrove dan ada yang tidak), maka pengambilan sampel ditetapkan 

berdasarkan strata populasi yang ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan data (Sugiyono, 2014) 

Untuk mengidentifikasi sebaran ekosistem mangrove secara spasial maupun temporal digunakan 

citra Landsat (Path 122 dan Row 64). Untuk tahun 1997 digunakan citra Landsat 5 TM akuisisi 

tanggal 14 September 1997 dan untuk tahun 2017 digunakan citra Landsat 8 OLI akusisi tanggal 10 

Oktober 2017. Perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan pengolahan data citra, peta dan 

perhitungan antara lain aplikasi ENVI 4.8, ArcGIS 10.1, dan Microsoft Excel 2016. Alat yang 

digunakan untuk validasi data lapangan di antaranya: GPS Garmin etrex 10, kamera, dan alat tulis. 
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Gambar 1. Wilayah Penelitian 

2.2 Metode 

Untuk mengidentifikasi hutan mangrove dengan citra Landsat 5 mengacu pada citra komposit RGB 

453, sedangkan untuk citra satelit Landsat 8 menggunakan citra komposit RGB 564 (Khairuddin, 

2016). Keduanya memiliki kisaran spectrum tampak dan inframerah – dekat dan mempunyai panjang 

gelombang yang sama. Tabel 1 berikut membandingkan spesifikasi band pada Landsat 5 dan Landsat 

8. 

Tabel 1.Perbandingan Spesifikasi Band Landsat 5 dan Landsat 8 (Sumber: NASA, 2008 dalam 

Purwanto dkk, 2014 dan Hardiyanti, 2001 dalam Marcello, 2012) 

L5 TM Bands LDCM OLI/TIRS Band 

Band Spesifikasi Band Spesifikasi 

    Band 1 Coastal/Aerosol, (0.433 – 0.453 μm), 30 

Band 1 Blue, (0.450 – 0.515 μm), 30 m Band 2 Blue, (0.450 – 0.515 μm), 30 m 

Band 2 Green, (0.525 – 0.605 μm), 30 m Band 3 Green, (0.525 – 0.605 μm), 30 m 

Band 3 Red, (0.630 – 0.690 μm), 30 m Band 4 Red, (0.630 – 0.690 μm), 30 m 

Band 4 Near-Infrared, (0.775 – 0.900 μm), 30 Band 5 Near-Infrared, (0.775 – 0.900 μm), 30 

Band 5 SWIR 1, (1.550 – 1.750 μm), 30 m Band 6 SWIR 1, (1.550 – 1.750 μm), 30 m 

Band 7 SWIR 2, (2.090 – 2.350 μm), 30 m Band 7 SWIR 2, (2.090 – 2.350 μm), 30 m 

Band 8 Pan, (0.520 – 0.900 μm), 15 m Band 8 Pan, (0.520 – 0.900 μm), 15 m 

    Band 9 Cirrus, (1.360 – 1.390 μm), 30 m 

Band 6 LWIR, (10.00– 12.50 μm), 15 m Band 10 LWIR 1, (10.3 – 11.3 μm), 100 m 

    Band 11 LWIR 2, (11.5 – 12.5 μm), 100 m 

 

Secara umum, penelitian ini akan berjalan berdasarkan diagram alir berikut ini (Gambar 2) 
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Gambar 2. Diagram Alir Penelitian 

Tahap awal pada pra-pengolahan adalah koreksi radiometric, koreksi geometrik, dan pemotongan 

citra sesuai wilayah penelitian. Tujuan dari koreksi radiometrik adalah meningkatkan nilai pixel pada 

citra agar sesuai dengan nilai reflektansi sebenarnya dari objek di lapangan. Selanjunya adalah koreksi 

geometrik yang bertujuan meningkatkan akurasi posisi citra dengan kondisi geografis di lapangan 

yang sebenarnya dengan menggunakan RBI 1:25.000 (Khairuddin, 2016). Tahap terakhir adalah 

memotong area citra agar sesuai dengan wilayah penelitian. Kemudian tahapan setelah pra-

pengolahan adalah melakukan komposit citra yakni RGB 453 untuk Landsat 5 dan RGB 564 untuk 

Landsat 8. Kemudian penajaman citra data dilakukan untuk mempertajam warna reflektansi mangrove 

yaitu merah dengan teknik spesifikasi histogram dan dilanjutkan dengan proses delineasi 

menggunakan aplikasi ArcGIS 10.1. Selain untuk memperoleh luasan mangrove, penelitian ini juga 

akan membandingkan dengan luasan tutupan lahan di sekitarnya, yang diklasifikasikan menggunakan 

klasifikasi Unsupervised. 

Proses selanjutnya adalah bertujuan mengetahui kondisi mangrove dengan melihat kerapatan 

mangrove, dengan metode rasio band Inframerah dekat (NIR) dan band merah (Waas dkk, 2005 

dalam Purwanto, 2014). Rumusnya sebagai berikut. 

𝐍𝐃𝐕𝐈 =
(𝐍𝐈𝐑 − 𝐫𝐞𝐝)

(𝐍𝐈𝐑 + 𝐫𝐞𝐝)
 

Dimana NDVI adalah nilai NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). NIR adalah band 4 dari 

citra Landsat 5 dan band 5 dari citra Landsat 8, sedangkan red adalah band 3 untuk citra Landsat 5 

dan band 4 untuk citra Landsat 8. 

Nilai kelas NDVI yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan ulang (reclass) menjadi 6 kelas 

berdasarkan klasifikasi oleh Balai Litbang Sumberdaya Laut P30-LIPI (1996). Tabel 2 di bawah ini 

menunjukkan klasifikasi tersebut. 
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Tabel 2.Kisaran Nilai NDVI Tiap Tingkat Kerapatan (Balai Litbang Sumberdaya Laut P3O-LIPI, 

1996) 

No Kisaran Nilai NDVI 
Estimasi Kerapatan 

Kanopi 
Tingkat Kerapatan 

1. -0,7 sampai 0,001 Tak Bervegetasi  - 

2. 0,01 sampai 0,18 0% sampai 20%  Sangat jarang 

3. 0,18 sampai 0,32 20% sampai 40%  Jarang 

4. 0,32 sampai 0,42  40% sampai 50%  Sedang 

5. 0,42 sampai 0,49  50% sampai 60%  Lebat 

6. 0,49 sampai 0,7  60% sampai 80%  Sangat Lebat 

3.  Hasil dan Pembahasan  

3.1 Perubahan Mangrove 

Berdasarkan interpretasi citra Landsat, diperoleh luasan perubahan mangrove selama periode 20 

tahun. Luas ekosistem mangrove pada tahun 1997 seluas 462,7 ha dan mengalami penurunan luas 

menjadi 233,37 ha di tahun 2017. Berdasarkan hasil delineasi wilayah mangrove hasil interpretasi 

citra Landsat diperoleh hasil perhitungan luasan perubahan mangrove yakni mangrove yang tidak 

berubah seluas 112,73 ha, mangrove yang bertambah seluas 67,28 ha dan 84,95 ha mangrove yang 

hilang. 

Hasil klasifikasi tidak terbimbing yang dilakukan untuk memperoleh tutupan lahan di sekitar area 

mangrove menunjukan bahwa mangrove paling banyak berubah di DAS bagian barat yakni DAS 

Cisadane dan DAS Cirarab. Tutupan lahan vegetasi di sekitar muara sungai mengalami perubahan 

yang signifikan dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang melakukan kegiatan pembangunan di sekitar 

pesisir. Perluasan tambak di bagian barat sungai memberi dampak berkurangnya mangrove secara 

kontinu sehingga mangrove yang tersisa hanya beberapa tegakan di beberapa spot tertentu (hasil 

pengamatan lapangan Januari, 2017). Selain itu, di beberapa muara sungai kecil banyak penduduk 

yang tinggal di pinggir pantai dan menempati lahan yang seharusnya merupakan wilayah yang masuk 

dalam batas hutan mangrove (Gambar 3). 

Sedangkan di muara sungai DAS bagian barat seperti DAS Cidurian dan Cipasilian diperoleh 

hasil yang beragam yakni adanya luasan mangrove yang bertambah. Berdasarkan pengamatan 

lapangan, wilayah di sekitar muara sungai tersebut selain dimanfaatkan sebagai lahan tambak, juga 

dimanfaatkan untuk perikanan tangkap. Fungsi mangrove sebagai tempat pemijahan ikan berjalan 

cukup baik di muara Cipasilian dengan tumbuh suburnya mangrove di sana. Selain keberadaan tempat 

pemancingan di tambak, nelayan tangkap juga masih memanfaatkan perahu di sekitar area mangrove 

untuk menangkap ikan. Kegiatan perikanan di sana juga tergolong besar dengan keberadaan PPI 

Kronjo (Gambar 4).  
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Gambar 3. Perubahan Sebaran Mangrove di Muara DAS Bagian Timur Kabupaten Tangerang dan 

Ploting beserta Foto Lokasi Sampel Mangrove 
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Gambar 4. Perubahan Sebaran Mangrove di Muara DAS Bagian Barat Kabupaten Tangerang dan 

Ploting beserta Foto Lokasi Sampel Mangrove 

3.2 Indeks Vegetasi (NDVI)  

Indeks vegetasi merupakan kombinasi matematis antara band red dan band NIR yang telah diunakan 

untuk mengidentifikasi keberadaan dan kondisi vegetasi (Lillesand dan Kiefer, 1997 dalam Purwanto 

dkk, 2014). Nilai NDVI mempunyai rentang dari -1.0 hingga 1.0 dan nilai yang mewakili keberadaan 

vegetasi pada rentang 0.1 hingga 0.7. Jika nilai NDVi berada di atas nilai tersebut maka dapat 

dikatakan mangrove di daerah tersebut memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik (Purwanto, 2014). 

Dalam penelitian ini nilai NDVI berada pada rentang -0.17 hingga 0.47, yang jika diklasifikasikan 

berdasarkan Tabel 2 maka Kabupaten Tangerang memiliki kerapatan mangrove dari sangat jarang 

hingga lebat. 
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Tabel 3.Hasil Perhitungan Interval NDVI 

No Nilai NDVI Kelas Kerapatan Persentase 

1. 0,01 – 0.18 Sangat Jarang 20% 

2. 0,18 – 0,32 Jarang 59% 

3. 0,32 – 0,42 Sedang 20% 

4. 0,42 – 0,49 Lebat 1% 

Hasil interpretasi citra yang di overlay dengan hasil perhitungan nilai NDVI, teridentidikasi 

bahwa mangrove Kabupaten Tangerang didominasi oleh kerapatan jarang (Gambar 5). Distribusi 

kerapatan mangrove kelas sedang hanya berada di muara Cimanceuri. Selain itu, di Cimanceuri juga 

teridentifikais kelas kerapatan jarang. Tidak hanya di Cimanceuri kerapatan jarang juga terlihat 

mendominasi di muara Cisadane dan Cidurian yang pada dasarnya masing-masing muara tersebut 

memiliki karakterisitik yang sama untuk tutupan lahan di sekitarnya, yakni tambak. Sedangkan di 

Cipasilian didominasi oleh kelas kerapatan sangat jarang diikuti kelas kerapatan jarang.  

 

Gambar 5. Kerapatan Mangrove di Muara DAS Kabupaten Tangerang 
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4.  Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan dapat diperoleh kesimpulan bahwa sebaran mangrove yang 

memiliki kondisi kerapatan cenderung jarang dan sedang lebih banyak terkonsentrasi di muara yang 

memiliki aktivitas perikanan tangkap seperti di Cimanceuri dan Cipasilian. Dengan adanya nelayan 

yang bergantung pada perikanan tangkap, menjadikan fungsi mangrove sebagai tempat pemijahan 

ikan menjadi penting agar nelayan mudah mendapatkan hasil tangkapan perikanan. Sedangkan di 

muara yang kegiatan perikanannya hanya berupa tambak yang cenderung terus dilakukan perluasan, 

keberadaan mangrove menjadi terus terkikis. 
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Abstrak.Kota Bandung adalah salah satu kota di Indonesia dan termasuk kedalam kota dengan 

penduduk yang padat. Padatnya jumlah penduduk di Kota Bandung berkorelasi dengan tingkat 

konsumsi yang cukup tinggi. Tingginya tingkat konsumsi membuat jumlah sampah mengalami 

peningkatan. Komsumsi manusia yang tidak terbatas membuat jumlah sampah juga akan terus 

meningkat. Sehingga perlu adanya model siklus pengolahan sampah. Jumlah sampah yang 

meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk seperti di Kecamatan Sukasari. Melalui metode 

penelitian berbasis projek, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana potensi sampah 

di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung yang kemudian dapat menjadi latar belakang pembuatan 

model pengolahan sampah, sebagai salah satu bentuk percontohan dalam menjaga lingkungan. 

Melalui wawancara, diksusi kelompok, observasi dan studi dokumentasi serta diperkuat melalui 

studi literatur yang dianalisis serta disajikan dalam bentuk laporan deskripsi. Diketahui bahwa 

Kecamatan Sukasari dengan epat kelurahan yakni Isola, Gegerkalong, Sarijadi dan Sukarasa 

berdasarkan hasil penelitian memiliki potensi sampah yang berasal dari rumah tangga, 

perkantoran, daerah komersil, tempat umum dan industri sekitar 29.968,853 kg/hari atau 30 

ton/hari. Secara umum belum ada pengolahan sampah secara khusus dilakukan oleh masyarakat 

hanya sebatas pembakaran sampah dan pembuangan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 

yang daya tampungnya tidak sesuai dengan sampah yang dihasilkan. 

 Kata kunci: Potensi, Pengelolaan, Pengembangan, Pengolahan Sampah 

Abstract.Bandung city is one of the cities in Indonesia and belongs to the city with dense 

population. The density of population in Bandung is correlated with high consumption level. The 

high level of consumption makes the amount of waste increased. Unlimited human consumption 

makes the amount of waste will also continue to increase. So it is necessary to model the cycle of 

waste processing. The amount of waste that increases along with the population growth as in 

Kecamatan Sukasari. Through the project-based research method, this study intends to find out 

how the potential of waste in Kecamatan Sukasari, Bandung which can then become the 

background of making the model of waste processing, as one of the pilot in maintaining the 

environment. Through interviews, group discussion, observation and documentation studies and 

strengthened through literature studies are analyzed and presented in the form of description 

reports. It is known that Sukasari sub-district with urban kelurahan namely Isola, Gegerkalong, 

Sarijadi and Sukarasa based on the research result has the potential of garbage coming from 

household, office, commercial area, public place and industry about 29,968,853 kg / day or 30 ton 

/ day. In general, there has been no special waste treatment done by the community only limited to 

burning garbage and disposal to temporary disposal sites whose capacity is not in accordance 

with the waste generated every day.).. 

Keywords: Keywords must be written in maximum 6 words. 

 

1.  Pendahuluan 

Masalah sampah di perkotaan merupakan masalah lingkungan yang sudah tidak asing bagi Indonesia 

terutama di kota-kota besar. Masalah tersebut akhir-akhir ini perlu ditangani secara serius melihat 

volumenya yang kian hari kian bertambah. Pertumbuhan jumlah penduduk di perkotaan yang pesat 

telah berdampak terhadap peningkatan jumlah sampah, juga variasi dan komposisinya. Peningkatan 

jumlah sampah tersebut tidak diikuti oleh perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana serta 

mailto:wanjat_pci@yahoo.co.id
mailto:revim63@yahoo.com
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diperparah oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah di tingkat rumah 

tangga. Hal ini yang mengakibatkan permasalahan sampah menjadi semakin kompleks seperti sampah 

yang tercampur antara organik dan nonorganik, sampah yang tidak terangkut, pembuangan sampah 

secara liar, perlu ruang penampungan, keterbatasan alat  angkut dan keterbatasan area TPA yang terus 

terjadi, dll., sehingga berdampak pada penurunan pelayanan ke masyarakat dan penurunan kualitas 

lingkungan dan turunannya seperti timbulnya berbagai penyakit, pencemaran, konflik dengan warga 

dan berpotensi sebagai faktor penyebab terjadinya banjir. 

Kota Bandung merupakan salah satu kota yang mengalami dampak dari permasalahan tersebut, 

tingginya produksi sampah dan kurangnya armada pengangkut menimbulkan penumpukan sampah di 

beberapa sudut kota, belum keterbatasan daya tampung TPA. Data dari PD. Kebersihan Kota 

Bandung Tahun 2009, volume timbulan sampah dalam perioda Tahun 2001-2008, setiap tahunnya 

menghasilkan volume rata-rata sebesar 1.369.659 m3, dengan rata-rata pertambahan sebesar 

17,29%/tahun atau sebesar 81.394 m3/tahun, namun volume sampah yang bisa diolah masyakat baru 

sekitar 10%. Timbulan sampah Kota Bandung berdasarkan penelitian Prof. Enri Damanhuri dkk., 

tahun 2006, dengan jumlah penduduk ± 2.500.000 jiwa adalah ± 1.500 ton/hari dengan rata-rata 

timbulan sampah sebesar + 0,6kg/orang/hari. Sumber timbulannya sebagaimana terdapat pada tabel 

dan gambar 1 berikut. 

Tabel 1 Sumber timbulnya sampah di Kota Bandung 

No. Sumber*) Ton Persen (%) 

1 Pemukiman 983,40 65,56 

2 Pasar 281,55 18,77 

3 Jalan 82,80 5,52 

4 Daerah Komersil 89,85 5,99 

5 Institusi 42,15 2,81 

6 Industri 20,25 1,35 

 JUMLAH 1500 100 

 Sumber : PD. Kebersihan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Grafik Presentase Sumber Sampah di Kota Bandung 

Sumber : PD. Kebersihan 

 Adapun komposisi sampah di Kota Bandung berdasarkan jenis sampahnyadapat diamati 

seperti pada tabel 2 berikut ini. 
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Tabel 2 Jumlah Sampah di Kota Bandung 

Sumber sampah  Organik Anorganik 

 Rumah Tinggal 56 %  44 %  

 Non Rumah Tinggal 48 %  52 %  

 Rata – rata sampah  di Kota Bandung  52 %  48 %  

Sumber : Damanhuri. dkk, 2005 

 

Tingginya produksi sampah di Kota Bandung memerlukan sebuah solusi yang strategis karena 

permasalahan sampah akan bertambah dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan. Hingga saat ini 

Kota Bandung menggunakan TPA Sarimukti sebagai tempat pemrosesan akhir sampahdengan sistem 

control landfill. TPA Sarimukti sendiri memiliki total luas ± 25 Ha denganrata-rata sampah yang 

diangkut 1.000 – 1.100 ton per hari dan diperkirakan rencana umur pakai TPA ini hanya akan mampu 

menampung sampah hingga tahun 2014/2015. Realisasi pembuangan sampah menurut PD. 

Kebersihan saat ini adalah 1.500 ton per hari, ini diangkut dengan armada yang dimiliki dengan 

volume angkut rata-rata 5 ton per trip. Biaya angkut sampah ini, umumnya adalah dari TPS  ke TPA 

yang dikeluarkan sekitar Rp. 500.000,- per trip. Volume sampah yang diangkut ini masih dibawah 

kebutuhan produksi sampah Kota Bandung. Oleh karena itu jika menggunakan penanganan sampah 

seperti saat ini lahan TPA perlu terus disediakan dan lokasi penggantinya, yang saat ini sedang tahap 

penyelesaian untuk dapat digunakan tahun 2017. Tentunya akan semakin jauh dan mahal sehingga 

biaya pembuangan sampah akan semakin tinggi. 

Sukasari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung yang juga berkontribusi 

dalam meningkatnya jumlah sampah yang ada di Kota Bandung, karenanya mengetahui potensi 

sampah yang dimiliki oleh kecamatan ini dan kemudian mengembangan teknis pengolahannya akan 

menjadi contoh bagi kecamatan lain yang ada di Kota Bandung untuk menjadi salah satu solusi 

penanggulangan permasalah sampah yang ada di Kota Bandung. Sehingga pertanyaan yang 

dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana potensi dan pengelolaan sampah yang dihasilkan 

oleh masyarakat di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. 

 

2.  Metode Penelitian 

2.1 Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Action esearch atau Project Based 

Research (penelitian berbasis projek). Metode ini digunakan untuk menemukan model pengembangan 

pengolahan sampah organik berdasarkan potensi sampah yang dihasilkan oleh wilayah yang menjadi 

lokasi penelitian. Stoecker (2012) dalam bukunya Research Methods for Community Change 

memaparkan tentang langkah-langkah penelitian berbasis project.  

Sebuah projek adalah rangkaian kegiatan diawali dengan mendiagnosa (seleksi), melakukan 

perancangan model pengembangan usaha, mengimplementasikan model itu dalam proses inkubasi 

dan mengevaluasi kegiatannya. Peneliti berperan aktif sebagai perancang model, implementasi dan 

evaluasinya. Mitra kerja dalam penelitian ini adalah membantu dalam penyediaan sarana dan 

prasarana dan juga sebagai fasilitator. Pemerintah daerah berperan sebagai pemberi izin dan 

menentukan lokasi penelitian yang cocok untuk program ini. Sasaran dari penelitian ini adalah warga 

masyarakat di Kecamatan Sukasari. Dipilihnya Kecamatan Sukasari menjadi objek penelitian karena 
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di kawasan ini pengelolaan sampahnya terbengkalai dan menjadi permasalahan yang krusial apalagi 

berada di dekat pusat Kota Bandung. 

2.2 Langkah Penelitian 

Penulisan paragraf kedua dan seterusnya menjorok ke dalam. Penulisan paragraf kedua dan seterusnya 

menjorok ke dalam. Penulisan paragraf kedua dan seterusnya menjorok ke dalam.  Penulisan paragraf 

kedua dan seterusnya menjorok ke dalam. Penulisan paragraf kedua dan seterusnya menjorok ke 

dalam.  Langkah-langkah penelitian dilakukan pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan 

menuliskan dalam laporan dan mendesiminasikan. 

2.2.1 Pengumpulan Data Primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

wawancara, diskusi, observasi, studi dokumen dan cacatan harian. 

▪ Wawancara secara mendalam dilakukan kepada masyarakat warga Kecamatan Sukasari 

dan komunitas peduli lingkungan di daerah tersebut. Wawancara dilakukan secara 

tertulis atau tatap muka, isi wawancara mengenai permasalahan sampah, pengelolaan 

yang selama ini dilakukan warga, harapan atau kebutuhan warga untuk pengelolaan 

sampah, kemungkinan untuk pengembangan metode baru pengelolaan sampah. 

▪ Focus Gruop Discussion (FGD) akan dilakukan bersama peneliti, mitra dan warga 

Sukasari baik aparat pemerintahan dan juga komunitas peduli lingkungan yang ada di 

kecamatan tersebut. Dikusi ini berkaitan dengan kemungkinan untuk penerapan metode 

baru dalam pengelolaan sampah dan media tanam. 

▪ Observasi dilakukan untuk mengamati tempat yang akan dijadikan tempat penerapan uji 

coba inovasi pengelolaan sampah, menyeleksi peserta/komunitas yang bersedia 

bekerjasama dalam penelitian. 

▪ Studi dokumentasi diperlukan untuk mengamati hasil draf model pengembangan model 

pengelolaan sampah, membandingkan antara sebelum dan sesudah penggunaan model 

pengelolaan sampah dilakukan oleh warga Kecataman Sukasari. 

▪ Catatan harian peneliti dan subjek yang diteliti. Peneliti akan membuat cacatan harian 

tentang apa yang dilakukan, diamati, dipikirkan dan direncanakan. Catatan ini akan 

dibuat mulai dari tahap awal analisis kebutuhan, diskusi, pembuatan model, 

implementasi model dan evaluasinya. 

2.2.2 Pengumpulan Data Sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh tidak secara 

langsung dari responden, tetapi dari pihak ketiga. Dalam penelitian ini, data sekunder yang 

digunakan diantaranya sebagai berikut: 

▪ Data yang telah ada sebelumnya dari pihak Kecamatan Sukasari Kota Bandung atau 

instansi terkait lainnya seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Kementrian Lingkungan 

Hidup dan lain-lain. 

▪ Studi literatur, adalah teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan 

referensi dari buku atau karya tulis ilmiah lainnya sesuai dengan masalah yang dikaji. 

Dalam penelitian ini, buku referensi yang digunakan adalah yang berkaitan dengan 

pengelolaan sampah, teknologi olah sampah dan manajemen kota dalam pengelolaan 

sampah. 

▪ Internet, untuk melengkapi data yang belum didapat baik secara langsung maupun dari 

buku referensi dengan pertimbangan yang matang. Sumber dari internet misalnya dengan 

mengunjungi situs resmi lingkungan hidup, pemerintahan, dinas dan lembaga swadaya 

masyarakat yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup terutama pengolahan sampah. 

2.2.3 Penyajian Data. Data yang sudah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, studi 

dokumentasi, catatan harian dan FGD kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskripsi. 
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2.2.4 Analisis Data. Analisis data dilakukuan dengan triangulasi dari hasil-hasil wawancara, 

observasi, studi dokumnetasi, catatan harian dan FGD untuk mendapatkan jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang diuraikan diatas.  

2.2.5 Penulisan Laporan Penelitian dan Dessiminasi hasil penelitian 

 

2.3 Lokasi dan Subjek Penelitian 

Kecamatan Sukasari merupakan salah satu bagain eks wilayah Bojonegara Kota Bandung dengan 

memiliki luas lahan sebesar 627,518 Ha. Secara geografis Kecamatan Sukasari memiliki bentuk 

wilayah datar / berombak sebesar 85% dari total keseluruhan luas wilayah. Ditinjau dari sudut 

ketinggian tanah, Kecamatan Sukasari berada pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Suhu 

maksimum dan minimum Kecamatan Sukasari berkisar 220 C, sedangkan dilihat dari segi curah hujan 

berkisar 1.807 mm/th. Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Sukasari Kota Bandung adalah sebagai 

berikut. 

▪ Kelurahan Gegerkalong 

▪ Kelurahan Isola 

▪ Kelurahan Sarijadi, dan 

▪ Kelurahan Sukarasa 

Jumlah penduduk Kecamatan Sukasari berdasarkan BPS Kota Bandung (2015) adalah 81.659 

jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 40.644 jiwa dan perempuan 41.015 jiwa. 

Kecamatan Sukasari memiliki luas 6,27 Km2 maka kepadatan penduduknya adalah 13.024 Km2. Jika 

dibandingkan dengan kepadatan rata-rata Kota Bandung yaitu 15.713 Km2, maka kepadatan 

penduduk Kecamatan Sukasari masih di bawah rata-rata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Peta administrasi kecamatan di Kota Bandung 

Sumber: BAPPEDA Kota Bandung, 2017 

 

 

 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

  465 
Teknologi dan Informasi Geospasial 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Potensi Sampah di Kecamatan Sukasari 

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di perkotaan dan semua fasilitas penunjang kehidupan masyarakat 

pada akhirnya akan menghasilkan sampah. Pertambahan penduduk yang demikian pesat di daerah 

perkotaan (urban) telah mengakibatkan meningkatnya jumlah timbulan sampah. Berdasarkan studi 

dan evaluasi yang telah dilaksanakan, dapat diidentifikasi masalah-masalah pokok dalam pengelolaan 

persampahan kota, diantaranya : 

▪ Bertambah kompleksnya masalah persampahan sebagai konsekuensi logis dari pertambahan 

penduduk kota. 

▪ Peningkatan kepadatan penduduk menuntut pula peningkatan metode/pola pengelolaan sampah 

yang lebih baik. 

▪ Heterogennya tingkat sosial budaya penduduk kota menambah kompleksnya permasalahan. 

▪ Kendala pendanaan serta prioritas penanganan yang relatif rendah dari pemerintah daerah 

merupakan masalah umum/klasik. 

▪ Pergeseran teknik penanganan makanan, misalnya kemasan makanan menggunakan bahan yang 

tidak dapat terurai seperti plastik atau styrofoam. Dan keterbatasan sumber daya manusia yang 

sesuai dan tersedia di daerah untuk menangani masalah sampah. 

▪ Pengembangan perancangan peralatan persampahan yang bergerak sangat lambat, misalnya dalam 

memproduksi mesin pencacah sampah yang portable masih kurang dan mesih pemilah sampah 

yang masih harus didatangkan dari luar negeri. 

▪ Peran serta masyarakat kota pada umumnya masih kurang dan belum terorganisir secara baik. 

▪ Konsep pengolahan persampahan yang kadangkala tidak cocok untuk diterapkan, serta kurangnya 

kemungkinan modifikasi konsep tersebut di lapangan. 

Jumlah penduduk yang meningkat menyebabkan peningkatan aktivitas yang akan menimbulkan 

peningkatan jumlah sampah. Masalah pengelolaan sampah perkotaan secara umum adalah 

keterbatasan peralatan, lahan, dan sumber daya manusia. Masalah ini timbul di kota-kota besar 

maupun kecil, seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pengelolaan persampahan mempunyai beberapa 

tujuan yang sangat mendasar yang meliputi: 

▪ Meningkatkan kesehatan lingkungan (sanitasi) 

▪ Melindungi sumber daya alam (air) 

▪ Melindungi fasilitas sosial ekonomi 

▪ Menunjang pembangunan sektor strategis 

Di Indonesia, penggolongan sampah yang sering digunakan adalah sebagai (a) sampah organik, 

atau sampah basah, yang terdiri atas daun-daunan, kayu, kertas, karton, tulang, sisa-sisa makanan 

ternak, sayur, buah, dan lain-lain, dan sebagai (b) sampah anorganik, atau sampah kering yang terdiri 

atas kaleng, plastik, besi dan logam-logam lainnya, gelas dan mika. Kadang kertas dimasukkan dalam 

kelompok ini. Kelompok sampah yang ada di Kecamatan Sukasari Kota Bandung menurut kriteria 

Damanhuri (2010) mengenai sampah perkotaan dikategorikan dalam beberapa kelompok, yaitu: 

▪ Sampah dari rumah tinggal: merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan atau lingkungan 

rumah tangga atau sering disebut dengan istilah sampah domestik. Dari kelompok sumber ini 

umumnya dihasilkan sampah berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton / dos, kain, kayu, kaca, 

daun, logam, dan kadang-kadang sampah berukuran besar seperti dahan pohon. Praktis tidak 

terdapat sampah yang biasa dijumpai di negara industri, seperti mebel, TV bekas, kasur dll. 

Kelompok ini dapat meliputi rumah tinggal yang ditempati oleh sebuah keluarga, atau 

sekelompok rumah yang berada dalam suatu kawasan permukiman, maupun unit rumah tinggal 
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yang berupa rumah susun. Dari rumah tinggal juga dapat dihasilkan sampah golongan B3 (bahan 

berbahaya dan beracun), seperti misalnya, lampu TL, sisa obat-obatan, oli bekas, dan lain-lain. 

▪ Sampah dari daerah komersial: sumber sampah dari kelompok ini berasal dari pertokoan, pusat 

perdagangan, pasar, hotel, perkantoran, dll. Dari sumber ini umumnya dihasilkan sampah berupa 

kertas, plastik, kayu, kaca, logam, dan juga sisa makanan. Khusus dari pasar tradisional, banyak 

dihasilkan sisa sayur, buah, makanan yang mudah membusuk. Secara umum sampah dari sumber 

ini adalah mirip dengan sampah domestik tetapi dengan komposisi yang berbeda.  

▪ Sampah dari perkantoran/institusi: sumber sampah dari kelompok ini meliputi perkantoran, 

sekolah, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, dll. Dari sumber ini potensial dihasilkan sampah 

seperti halnya dari daerah komersial non pasar. 

▪ Sampah dari jalan/taman dan tempat umum: sumber sampah dari kelompok ini dapat berupa jalan 

kota, taman, tempat parkir, tempat rekreasi, saluran darinase kota, dan lain-lain. Dari daerah ini 

umumnya dihasilkan sampah berupa daun/dahan pohon, pasir/lumpur, sampah umum seperti 

plastik, kertas, dan lain-lain. 

▪ Sampah dari industri dan rumah sakit yang sejenis sampah kota: kegiatan umum dalam 

lingkungan industri dan rumah sakit tetap menghasilkan sampah sejenis sampah domestik, seperti 

sisa makanan, kertas, plastik, dan lain-lain. Yang perlu mendapat perhatian adalah, bagaimana 

agar sampah yang tidak sejenis sampah kota tersebut tidak masuk dalam sistem pengelolaan 

sampah kota. 

Secara praktis sumber sampah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu: 

▪ Sampah dari permukiman, atau sampah rumah tangga 

▪ Sampah dari non-permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, daerah 

komersial dan sebagainya. 

Sampah dari kedua jenis sumber ini (1 dan 2) dikenal sebagai sampah domestik. Sedang sampah 

non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga, misalnya limbah 

dari proses industri. Bila sampah domestik ini berasal dari lingkungan perkotaan, dalam bahasa 

Inggeris dikenal sebagai municipal solid waste (MSW). Sumber sampah di Kecamatan Sukasari 

diantaranya berasal dari permukiman, pasar, kegiatan komersial/pertokoan, kegiatan perkantoran, 

kegiatan dari institusi seperti kampus pt, industri, rumah sakit yang sejenis dengan sampah 

permukiman, hotel dan restoran, penyapu jalan dan taman-taman. Ketersediaan data mengenai 

timbulan/volume, komposisi, dan karakteristik sampah merupakan hal yang sangat menunjang dalam 

menyusun sistem pengelolaan persampahan di suatu wilayah. Data tersebut harus tersedia agar dapat 

disusun suatu alternatif sistem pengelolaan sampah yang baik.  

Untuk menghitung besaran potensi sampah yang dihasilkan oleh penduduk, maka digunakan 

standar menurut SNI 19-3964-1995 sebagai berikut: 

▪ Satuan timbulan sampah kota besar = 2 – 2,5 L/orang/hari, atau = 0,4 – 0,5 kg/orang/hari 

▪ Satuan timbulan sampah kota sedang/kecil = 1,5 – 2 L/orang/hari, atau = 0,3 – 0,4 kg/orang/hari 

Karena timbulan sampah dari sebuah kota sebagian besar berasal dari rumah tangga, maka 

asumsinya adalah satuan timbulan sampah tersebut dapat dianggap sudah meliputi sampah yang 

ditimbulkan oleh setiap orang dalam berbagai kegiatan dan berbagai lokasi, baik saat di rumah, jalan, 

pasar, hotel, taman, kantor dan sebagainya. Semakin besar sebuah kota, maka tambah mengecil porsi 

sampah dari permukiman, dan tambah membesar porsi sampah non-permukiman. Selanjutnya bahwa 

dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah untuk jenis sampah organik maka potensi 

sampah organiknya menurut Damanhuri (2010) untuk Kota Bandung adalah 73,4% dari total sampah 

yang dihasilkan. Berikut tabel komposisi sampah di beberapa kota besar tersebut. 
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Tabel 3 Perbandingan sampah yang dihasilkan di Kota Bandung dan kota lainnya (%berat basah) 

Komponen London Singapura Hongkong Jakarta Bandung 

Organik 28 4,6 9,4 74 73,4 

Kertas 37 43,1 32,5 8 9,7 

Logam 9 3 2,2 2 0,5 

Kaca 9 1,3 9,7 2 0,4 

Tekstil 3 9,3 9,6 - 1,3 

Plastik/karet 3 6,1 6,2 6 8,6 

Lain-lain 11 32,6 29,4 8 6,1 

Sumber : Damanhuri, 2010 

 

Berdasarkan data tersebut, maka potensi timbulan/volume sampah Kecamatan Sukasari Kota 

Bandung adalah didapatkan dengan mengalikan jumlah penduduk, satuan timbunan sampah kota 

besar dan kalikan dengan 73,4% . Berikut ini adalah hasilnya: 

 

Tabel 4 Potensi Timbulan/Volume Sampah OrganikKecamatan Sukasari Kota Bandung 

Jumlah Penduduk 

Kecamatan Sukasari 

(orang) 

Satuan 

timbulan 

sampah kota 

Komposisi sampah 

organik Kota Bandung 

Potensi timbulan/volume sampah 

organik 

Kec. Sukasari 

81.659 
0,5 

kg/orang/hari 
73,4% 

29.968,853 kg/hari atau 30 

ton/hari (dibulatkan) 

Sumber : Hasil analisis, 2017 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka rata-rata timbulan sampah organik di kecamatan 

Sukasari adalah 30 ton/hari. Sampah organik secara umum, merupakan komponen sampah yang cepat 

terdegradasi (cepat membusuk), terutama yang berasal dari sisa makanan. Sampah yang membusuk 

(garbage) adalah sampah yang dengan mudah terdekomposisi karena aktivitas mikroorganisme. 

Dengan demikian pengelolaannya menghendaki kecepatan, baik dalam pengumpulan, pembuangan, 

maupun pengangkutannya.  

Pembusukan sampah ini dapat menghasilkan bau tidak enak, seperti amoniak dan asam-asam 

volatil lainnya. Selain itu, dihasilkan pula gas-gas hasil dekomposisi, seperti gas metan dan 

sejenisnya, yang berkontribusi dalam pemanansan global (global warming). Jenis sampah inilah yang 

berpotensi untuk diproses dengan bantuan mikroorganisme. 

3.2 Pengembangan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung 

Pengelolaan sampah di Kecamatan Sukasari Kota Bandung secara umum masih menggunakan prinsip 

Kumpul-Angkut-Buang dan masyarakat tidak melakukan pemilahan sampah. Usaha untuk mengelola 

kebersihan di tingkat kelurahan dilaksanakan oleh Tim Gober (gorong-gorong dan kebersihan). Setiap 
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harinya melaksanakan piket bersih-bersih diantaranya membersihkan jalan, dan mengumpulkan 

sampah warga sampai ke tempat pembuangan sementara (TPS). Tidak semua kelurahan memiliki 

petugas kebersihan dengan istilah Tim Gober, berdasarkan hasil pengamatan hanya ada di dua 

kelurahan yaitu Kelurahan Isola dan Kelurahan Sarijadi. Kelurahan lainnya hanya menggunakan 

istilah umum saja yaitu petugas K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan). 

Masyarakat di Kecamatan Sukasari seperti halnya masyarakat Kota Bandung secara umum 

berkontribusi dalam pengelolaan sampah berupa iuran retribusi persampahan. Karena merasa sudah 

membayar iuran retribusi tersebut, kepedulian terhadap pengolahan sampah menjadi rendah. 

Masyarakat hanya mengumpulkan sampah dan menunggu petugas angkut membawa sampah dari 

pemukiman dan ditumpuk di TPS. Penumpukan sampah di TPS, selain karena penambahan volume 

sampah dari masyarakat juga disebabkan oleh proses pengangkutan truk sampah yang sering telat. 

Selanjutnya kondisi di TPS di Kelurahan Sarijadi tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. 

Kondisi TPS yang diobservasi semuanya telah melebihi daya tampung, hal ini menjunjukan 

bahwa peran serta masyarakat dalam pengolahan sampah di Kecamatan Sukasari masih rendah. Tanpa 

adanya partisipasi masyarakat penghasil sampah, semua program pengelolaan sampah yang 

direncanakan akan sia-sia. Permasalahan yang terjadi berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam 

pengelolaan persampahan, yaitu sebagai berikut: 

 

▪ Penyebaran penduduk yang tidak merata. 

▪ Belum melembaganya keinginan di masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. 

▪ Belum ada SOP (standar operasional prosedur) bagi pembinaan masyarakat yang dapat dijadikan 

pedoman pelaksanaan. 

▪ Pengelola kebersihan yang belum mencantumkan penyuluhan dalam programnya. 

▪ Kehawatiran pengelola bahwa inisiatif masyarakat berbenturan dengan konsep pengelolaan yang 

ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Tempat pembuangan sementara Cilimus di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung 

Sumber: Hasil survey 2017 
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Gambar 4 Tempat pembuangan sementara Isola di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung 

Sumber: Hasil survey 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Tempat pembuangan sementara Isola di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung 

Sumber: Hasil survey 2017 
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Melihat kondisi tersebut maka perlu adanya upaya pengembangan pengolahan sampah di 

Kecamatan Sukasari Kota Bandung, tidak hanya sekedar menumpuknya di tempat pembuangan 

sampah sementara (TPS). 

 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata timbulan sampah 

organik di kecamatan Sukasari Kota Bandung adalah 30 ton/hari yang sebagian besar berasal dari 

sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah di Kecamatan Sukasari Kota Bandung secara umum 

masih menggunakan prinsip Kumpul-Angkut-Buang dan masyarakat tidak melakukan pemilahan 

sampah. Masyarakat di Kecamatan Sukasari secara umum berkontribusi dalam pengelolaan sampah 

berupa iuran retribusi sampah. Karena merasa sudah membayar iuran retribusi tersebut, kepedulian 

terhadap pengolahan sampah menjadi rendah padahal pembusukan sampah ini dapat menghasilkan 

bau tidak enak, seperti amoniak dan asam-asam volatil lainnya sehingga harus segera ditangani. 
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Abstrak. Aktivitas alih fungsi lahan dengan merubah fungsi ekosistem lahan gambut menjadi 

kawasan budidaya, antara lain membuat saluran drainase untuk mengurangi kejenuhan air 

menyebabkan kehilangan air tanah secara cepat dan menghasilkan muka air tanah (ground water 

table) semakin dalam pada tanah gambut. Penurunan muka air tanah yang tidak terkontrol dan 

berlebihan di lahan gambut menyebabkan rentan terjadi kebakaran dalam skala besar pada musim 

kemarau dan banjir pada musim penghujan, sehingga memerlukan pengukuran muka air tanah 

secara real time sebagai langkah mitigasi bencana yang akan terjadi. Penempatan lokasi alat 

pengukuran tinggi muka air yang sesuai sangat diperlukan sebagai salah satu sumber informasi 

indicator kerusakan lahan gambut. Metode yang digunakan untuk mengetahui lokasi yang sesuai 

dengan mengintegrasikan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang merupakan metode 

pengambilan keputusan dengan menyederhanakan problem yang kompleks menjadi susunan 

hirarki dan Sistem Informasi Geografis (SIG). Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

sebaran posisi pemasangan alat pengukuran tinggi muka air di Provinsi Kalimantan Tengah. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa metode tersebut dapat memberikan hasil sebaran spasial prioritas 

lokasi yang sesuai untuk pemasangan alat pengukuran tinggi muka air di lahan gambut. 

 Kata kunci: lahan gambut, tinggi muka air, Analytical Hierarchy Process (AHP), Sistem 

Informasi Geografis (SIG) 

Abstract.Land conversion activities by changing the function of peatland ecosystems into 

cultivation areas, among others, drainage channels to reduce water saturation caused rapid 

groundwater loss and resulted in deeper ground water table on peat soil. Uncontrolled and 

excessive groundwater levels in peatlands are prone to large-scale fires in the dry season and 

floods in the rainy season, requiring real-time groundwater measurement as a possible mitigation 

measure. Accurate placement of appropriate water level measurement tools is necessary as one of 

the sources of information on peatland damage indicators.The method used to find out the 

appropriate location by integrating Analytical Hierarchy Process (AHP) method which is a 

decision making method by simplifying complex problem into hierarchical arrangement and 

Geographic Information System (GIS). The purpose of this research is to know the position 

distribution of water level measurement apparatus in Central Kalimantan Province. The results 

show that the method can provide spatial distribution of location priority suitable for mounting 

measurement tool of water level in peatland. 

Keywords: peatland, water level, Analytical Hierarchy Process (AHP), Geographic Information 

System (GIS) 

 

1.  Pendahuluan 

Lahan gambut di Indonesia tersebar terutama di pulau Sumatera (43 %), Kalimantan (32 %), dan 

Papua (25 %) dengan luas sekitar 14,9 juta ha (BB Litbang SDLP, 2008). Aktivitas alih fungsi lahan 

dengan merubah fungsi ekosistem lahan gambut menjadi kawasan budidaya, antara lain membuat 

saluran drainase untuk mengurangi kejenuhan air menyebabkan kehilangan air tanah secara cepat dan 

mailto:nugie_ningrum@yahoo.com
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menghasilkan muka air tanah (ground water table) semakin dalam pada tanah gambut (Radjagukguk, 

2000). Penurunan muka air tanah akibat drainase dalam dapat menyebabkan : (1) perubahan 

ekosistem alami dari kondisi anaerobik menjadi aerobik, akibatnya terjadi oksidasi dan melepas CO2 

dalam tanah; (2) gejala kering tak balik (irreversible drying) sehingga tidak mampu menahan air; (3) 

pemadatan (compaction) tanah gambut; (4) terjadinya penurunan muka tanah (subsidence), yang 

selanjutnya penurunan muka air tanah di lahan gambut yang tidak terkontrol dan berlebihan menjadi 

rentan terhadap kebakaran dalam skala yang sangat besar pada musim kemarau dan banjir pada 

musim penghujan  (Limin, 2010; Hoijer et al, 2012).  

Dampak kerusakan lahan gambut akibat kegiatan deforestasi dengan system pembakaran lahan 

untuk dijadikan kawasan budidaya hampir terjadi setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2015 

menyebabkan bencana kebakaran dengan kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp. 221 triliun 

(Studi Bank Dunia, 2016) dan sekitar 33 % (Badan Restorasi Gambut, 2016) jumlah lahan yang 

terbakar berada di lahan gambut. Kerugian ekonomi ini meliputi  rusaknya ekosistem gambut karena 

degradasi lahan dan deforestasi (Tacconi, 2003) serta dampak serius pada masalah kesehatan akibat 

polusi udara oleh asap kebakaran (Marlieret al, 2013). Faktor penunjang yang menyebabkan 

kebakaran hebat di tahun 2015 karena musim kering yang relative panjang akibat keadaan anomaly 

cuaca badai El-Nino, sehingga bulan hujan menjadi lebih singkat dan bulan kering menjadi lebih 

panjang dan tidak teratur (Badan Restorasi Gambut, 2016).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka salah satu langkah preventif dalam menanggulangi 

bencana kebakaran di lahan gambut yaitu dengan mempertahankan tata kelola air dalam besaran 

tinggi muka air (TMA) di lahan gambut agar dapat mempertahankan jasa lingkungan dan nilai 

ekonomi lahan gambut. Naik turunnya TMA berkaitan erat dengan proses dekomposisi material 

penyusun gambut, kondisi tutupan dan hidrologisnya. Selain itu juga dipengaruhi juga oleh factor 

eksternal seperti dinamika curah hujan, dan intensitas sinar matahari. Menurut PP No. 71 tahun 2014 

jo PP no 57 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, kriteria ekosistem 

gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila besaran muka air tanah lebih dari 0.4 (nol 

koma empat) meter di bawah permukaan gambut pada titik penataan. Dengan kondisi demikian, 

monitoring tinggi muka air (TMA) lahan gambut secara real time pada lokasi pemasangan yang sesuai 

sangat diperlukan sebagai salah satu sumber informasi indicator kerusakan lahan gambut. Penyebaran 

posisi titik pemasangan alat pemantau TMA mengacu kepada PemenLHK no 15 tahun 2017 harus 

memperhatikan karakteristik lahan, topografi, zona pengelolaan air, kanal, dan/ atau bangunan air..   

Untuk mengetahui posisi pemasangan yang sesuai diperlukan penyusunan prioritas lokasi dengan 

mengintegrasikan antara System Informasi Geografi (SIG) dan Multi Criteria Decision Making 

(MCDM). MCDM menjadi sebuah pendekatan yang memberikan solusi yang efektif dalam 

memberikan alternative prioritas lokasi terbaik. Lokasi penentuan prioritas pemasangan difokuskan di 

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan pertimbangan memiliki area terbakar paling luas pada kejadian 

kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 sebesar kurang lebih 122.882,90 ha 

(http://sipongi.menlhk.go.id). Dari pengolahan data akan diketahui bagaimana sebaran posisi 

pemasangan TMA di Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi pemasangan yang sesuai tentu 

akan memberikan kemudahan dalam melakukan monitoring, sehingga menjadi langkah preventif yang 

lebih efisien dalam penanggulangan bencana kebakaran. 

2. Metode Penelitian 

2.1 Lokasi Studi 

Provinsi Kalimantan Tengah terletak di daerah lintasan katulistiwa yaitu pada posisi 00°44’54” 

Lintang Utara - 03°47’07” Lintang Selatan dan 110°43’19” - 115°47’36” Bujur Timur. Batas wilayah 

Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah Utara berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

  473 
Teknologi dan Informasi Geospasial 

Barat, sebelah Timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah Selatan 

berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat 

(Dephut, 2014). Kondisi fisik wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan 

rawa yang terdapat di wilayah Bagian Selatan sepanjang ± 750 km pantai Laut Jawa, yang 

membentang dari Timur ke Barat dengan ketinggian antara 0 – 50 m di atas permukaan laut (dpl) dan 

tingkat kemiringan 0%-8%. Sementara itu wilayah daratan dan perbukitan berada bagian tengah, 

sedangkan pegunungan berada di bagian Utara dan Barat Daya dengan ketinggian 50 – 100 mdpl dan 

tingkat kemiringan rata-rata sebesar 25% (Dephut, 2014). Luas lahan gambut di Kalimantan Tengah 

mencapai 3.010.640 hektar dari luas Provinsi Kalimantan Tengah dengan estimasi kandungan karbon 

mencapai 6.351,47 juta ton atau 6,3 juta ton karbon. Lahan gambut di Kalimantan Tengah pada 

umumnya masih berupa hutan yang terdiri dari hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi. 

 

Gambar 1. Peta admin dan sebaran kawasan hidrologi gambut 

2.2 Alat dan Bahan 

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa data dan peralatan pengolahan. Data yang digunakan 

berdasarkan dari sintesa tinjauan pustaka untuk menjawab tujuan penelitian. Jenis data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi, dinas atau lembaga 

terkait dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

• Data rupa bumi skala 1 : 50.000 

• Data Topografi dari citra SRTM resolusi spasial 30 m 

• Data sebaran Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) 

• Data sebaran prioritas kelas KHG dari Badan Restorasi Gambut 

• Data kanal dari Badan Restorasi Gambut 

• Seperangkat computer dengan software GIS dan Expert Choice 
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2.3 Metodologi 

Kesesuaian pemilihan lokasi untuk pemasangan alat ukur tinggi muka air merupakan salah satu factor 

yang menentukan keberhasilan mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Pemasangan alat 

mewakili kondisi KHG (Kesatuan Hidrologi Gambut) yang menjadi prioritas sehingga target area 

yang menjadi restorasi dapat dimonitor dengan baik. Kerangka penelitian dalam penentuan prioritas 

lokasi pemasangan alat ukur tinggi muka air dibedakan menjadi 5 tahap yaitu: 

1. Menentukan criteria/ factor data spasial 

2. Menentukan pembobotan setiap criteria maupun sub criteria menggunakan metode AHP 

(Analytical Hierarcy Process) 

3. Analisis data spasial berbasis grid 

4. Menentukan range prioritas grid dengan metode natural break 

 
Gambar. 2. Diagram alir penentuan prioritas pemasangan 

Menentukan criteria/ factor data spasial 

Kriteria adalah aspek terukur dari sebuah keputusan, yang memungkinkan untuk mengkarakterisasi 

dan mengukur alternatif dalam menentukan sebuah keputusan (Carrion et al, 2008). Pemilihan kriteria 

dipilihberdasarkan tujuan yang akan dicapai dan literatur serta peraturan mengenai penentuanlokasi 

pemasangan TMA. Dalam penelitian ini menggunakan 5 kriteria yaitu data tutupan lahan dan 14 sub-

kriteria. 

Menentukan pembobotan setiap criteria maupun sub criteria menggunakan metode AHP 

Proses AHP (Saaty, 2008)terdiri dari problem decomposition (penyusunan hierarkhi masalah), 

comparative judgement (penilaian perbandingan berpasangan), dan synthesis of priorities (penentuan 

prioritas). Problem decomposition merupakan salah satu proses pemecahan masalah atau membagi 

masalah menjadi unsur-unsurnya sampai tidak dapat dilakukan pemecahan lebih lanjut ke dalam 

bentuk proses hierarkhi pengambilan keputusan, di mana setiap unsur saling berhubungan. 

 

 

 

 

Penentuan 
Lokasi TMA

Pengumpulan data 
Kriteria/ faktor data 

spasial

AHP GIS

Pembobotan 
tiap kriteria 
maupun sub 

kriteria

Analisis data 
spasial 

berbasis grid

Alternatif Prioritas 
pemasangan berbasis grid 

Peta lokasi prioritas 
pemasangan
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Gambar 3. Struktur Hirarki Masalah Menggunakan AHP 

Comparative judgement dapat dilakukan dengan cara menilai tentang kepentingan relatif dua 

elemen pada suatu tingkatan tertentu yang berkaitan dengan elemen sebelumnya. Penilaian ini akan 

berpengaruh terhadap urutan prioritas elemen yang digunakan. Hasil dari penilaian ini akan disajikan 

dalam bentuk matriks pairwise comparisons yang mempunyai skala 1 sampai dengan 9 dan dibagi 

menjadi beberapa kriteria. 

Tabel 1. Skala dalam Pairwise Comparison 

Tingkat 

Kepentingan antar 

variabel 

Definisi 

1 Kedua elemen mempunyai tingkat kepentingan seimbang 

2 Kedua elemen mempunyai tingkat kepentingan seimbang hingga sedang 

3 Kedua elemen mempunyai tingkat kepentingan sedang 

4 Kedua elemen mempunyai tingkat kepentingan sedang hingga kuat 

5 Elemen yang satu lebih penting dibandingkan elemen yang lainnya 

6 Elemen yang satu lebih kuat hingga sangat kuat dibandingkan elemen yang lainnya 

7 Satu elemen mempunyai kepentingan sangat kuat 

8 Satu elemen sangat kuat – mutlak dibandingkan elemen lainnya 

9 Satu elemen sangat mutlak penting dibandingkan elemen lainnya 

Sumber: (Malczewski, 2007) 

Tahap synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan eigen value. Setiap matriks 

perbandingan berpasangan ditentukan prioritas lokalnya dengan cara mencari nilai eigen (eigen 

value). Tahapan yang terakhir dalam AHP adalah Logical consistencydiketahui dengan menghitung 

consistency ratio yang membandingkan nilai consistency index dengan nilai random consistency 

index. Jika hasil dari nilai consistency ratio lebih kecil atau sama dengan 10, maka inkonsistensi 

dalam penetapan nilai pada matriks pairwise comparison masih dapat ditoleransi. Apabila consistency 

ratio lebih besar dari 10%, maka nilai matriks pairwise comparison tidak konsisten dan harus diulangi 

lagi proses penetapan nilainya.  

𝑪𝑰 =
𝝀𝒎𝒂𝒙−𝒏

𝒏−𝟏
...........................................................................................................................................(1) 

𝑪𝑹 =
𝑪𝑰

𝑹𝑰
.................................................................................................................................................(2) 

Kriteria Tutupan Lahan 
Kriteria Topografi 

Kriteria Prioritas Indikatif 

Restorasi 
Kriteria Sungai 

Kriteria 

Kanal 

Alternatif pemasangan TMA 

Alternatif 1 Alternatif  2 Alternatif 3 Alternatif  n 
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Keterangan:j 

CI  = Rasio penyimpangan (deviasi) konsistensi  

𝜆𝑚𝑎𝑥= Nilai eigen terbesar dari matiks berordo n 

n = Orde matriks 

RI = Indeks random 

 

Analisa Data Spasial 

Pengolahan data spasial dilakukan untuk mengintegrasikan data spasial dan data tabular, menjadi 

sebuah informasi yang bereferensikan geografis. Selanjutnya dapat memberikan jawaban atau solusi 

terhadap permasalahan penelitian dengan kemampuan fungsi – fungsi analisis spasial dan atribut. 

Kemampuan fungsi analisis spasial yang digunakan dalam penelitian ini antara lain pengukuran, 

manipulasi koordinat, pembuatan grid, overlay data, buffer data garis, dan pemanggilan data. 

Sedangkan fungsi analisis data atribut meliputi membuat basis data baru, mengisi dan menyisipkan 

data ke dalam tabel, membaca dan mencari data dari tabel basis data dsb. Proses analisa data spasial 

dalam penelitian ini menggunakan fasilitas yang terdapat dalam software ArcMap. 

Menentukan range prioritas grid dengan metode natural break 

Klasifikasi data yang digunakan menggunakan metode natural break (Jenks). Metode ini menentukan 

titik pada data dengan melihat pengelompokan dan pola data. Data yang digunakan mempunyai 

jangkauan dari yang terkecil sampai yang besar. Data kemudian dibagi-bagi dengan batas – batas 

yang ditentukan berdasarkan nilai jangkauan terbesar. Jumlah kelas dalam penelitian ini berjumlah 5 

kelas yang dibagi menjadi priortas sangat tinggi (1), priortas tinggi (2), prioritas sedang (3), prioritas 

rendah (4) dan prioritas sangat rendah (5). 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Dalam penentuan prioritas lokasi pemasangan tinggi muka air, terlebih dahulu menentukan bobot dari 

setiap kriteria. Penetapan prioritas pada prinsipnya dengan menyusun matriks perbandingan 

berpasangan yaitu dengan membandingkan seluruh elemen untuk setiap hirarki. Penilaian 

perbandingan menggunakan 9 nilai skala seperti tertera dalam tabel 1. Proses pembobotan dilakukan 

dengan pengambilan keputusan secara berkelompok dengan berbagai macam sudut pandang dan 

diharapkan bobot yang dicapai sesuai tujuan yang diharapkan. Dari proses AHP, indeks konsistensi 

(CI) didapatkan nilai 0.079 dengan nilai rasio konsistensi (CR) 0.067, yang artinya preferensi 

pembobotan bersifat konsisten. Adapun hasil akhir dari pembobotan terangkum dalam tabel 2 

dibawah ini: 
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Tabel 2. Bobot kriteria dalam penentuan lokasi pemasangan tinggi muka air 

No Kriteria 
Bobot 

Level 1 
No Sub Kriteria Keterangan 

Bobot  

Level 2 

1 
Kelas 

Prioritas 
0.34 

1.1 
Prioritas Pasca Kebakaran 

2015-2016 50 
0.1705 

1.2 
Prioritas Lindung Gambut 

Berkanal 40 
0.1364 

1.3 
-Non Area Prioritas 

Restorasi- 10 
0.0341 

2 Topografi 0.379 

2.1 kelas interval 1 4 0.01157 

2.2 kelas interval 2 11 0.03182 

2.3 kelas interval 3 21 0.060755 

2.4 kelas interval 4 35 0.101259 

2.5 kelas interval 5 60 0.17359 

3 Sungai 0.044 3.1 100 m Buffer  0.044 

4 
Tutupan 

Lahan 
0.096 

4.1 Hutan (0.161) 

Hutan Lahan Kering Primer 

0.01546 
Hutan Lahan Kering 

Sekunder 

Hutan Tanaman 

4.2 Lahan Terbangun (0.044) 

Bandara / Pelabuhan 

0.004224 

Permukiman 

Pertambangan 

Tambak / Empang 

Transmigrasi 

4.3 Lahan Terbuka (0.434) 

Belukar 

0.041664 Savanna / Padang Rumput 

Tanah Terbuka 

4.4 
Perkebunan/Pertanian 

(0.304) 

Perkebunan 

0.02918 

Pertanian Lahan Kering 

Pertanian Lahan Kering 

Campur 

Sawah 

4.5 Rawa (0.058) 

Badan Air 

0.005568 

Belukar Rawa 

Hutan Mangrove Primer 

Hutan Mangrove Sekunder 

Hutan Rawa Primer 

Hutan Rawa Sekunder 

Rawa 

5 Kanal 0.141 5.1 50 m Buffer  0.141 

 

Analisa selanjutnya dengan menerapkan bobot yang diperoleh ke dalam data spasial yang digunakan, 

kemudian dilakukan proses overlay dengan satuan unit lahan yaitu grid dengan ukuran 30 ha x 30 ha. 

Hasil dari overlay 5 (lima) kriteria yang digunakan tersaji dalam gambar 3 di bawah ini. Dalam peta 

sebaran prioritas pemasangan dapat terlihat bahwa kriteria yang sangat berpengaruh terhadap prioritas 

pemasangan bergantung dari hasil penilaian tiap kriteria yang digunakan. Bobot tertinggi yaitu kriteria 

kelas prioritas dan topografi mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil perhitungan. 
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Gambar 3. Peta sebaran prioritas indikatif pemasangan alat pemantauan tinggi muka air (TMA) 

 

Hasil akhir dari pemrosesan terbentuk suatu area atau wilayah prioritas pemasangan alat pemantauan 

tinggi muka air (TMA) di lahan gambut yang terbagi kedalam lima prioritas yaitu prioritas sangat 

tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Secara umum konsentrasi prioritas sangat tinggi 

terletak di Kabupaten Pulang Pisau. Hal ini selaras dengan tingginya area yang terbakar dan menjadi 

wilayah pengembangan lahan gambut (PLG) untuk ekstensifikasi lahan pertanian yang memicu 

rusaknya lahan gambut.  

Verifikasi hasil sebaran priotitas pemasangan alat pemantauan tinggi muka air (TMA) dilakukan 

untuk mengetahui karakteristik fisik lahan. Adapun deskripsi karakteristik prioritasnya, antara lain: 

a. Prioritas-01 (sangat tinggi) 

Adalah wilayah yang memiliki skor tertinggi dari hasil pembobotan semua kriteria dalam proses 

penentuan titik pemasangan alat pemantauan TMA. Wilayah ini memiliki tingkat kelayakan 

(>57.54%). 

Wilayah ini ditandai dengan keterlibatan semua kriteria diwilayah tersebut misalnya berada pada 

wilayah gambut, merupakan wilayah prioritas restorasi yang pernah terbakar ditahun 2015-2016, 

memiliki topografi yang tinggi ataupun berada pada tutupan lahan dengan subkriteria hutan.    

  

Gambar 4. Kondisi kawasan pada prioritas-01 
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b. Prioritas-02 (tinggi) 

Adalah wilayah yang hampir mirip dengan kondisi di pioritas-01.  Penurunan kelayakannya 

lebih banyak dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas.  Tingkat kelayan wilayah ini berkisar 

45.88-57.54 %. 

  

Gambar 5. Kondisi kawasan pada prioritas-02 

c. Prioritas-03 (sedang) 

Adalah wilayah yang relatif masih layak untuk dijadikan lokasi pemasangan alat pemantauan 

TMA dengan tingkat kelayakan berkisar 32.59-45.88 %.  Wilayah ini masih berada dalam 

kawasan KHG.  Skor yang rendah pada prioritas ini lebih disebabkan oleh komponen tutupan 

lahan dan prioritas restorasi.  Disisi lain kemungkinan wilayah ini masih bisa diakses lewat 

jalan beraspal serta kanal. 

  

Gambar 6. Kondisi kawasan pada prioritas-03 

d. Prioritas-04 (rendah) 

Kemungkinan besar wilayah ini masih berada pada kawasan KHG dan umumnya lebih 

banyak didominasi oleh hutan alami dengan vegetasi pohon hutan yang cukup besar, dan lebat 

serta tergolong daerah rawa. Tingkat kelayakannya berkisar antara 15.12-32.59 %. 

  

Gambar 7. Kondisi kawasan pada prioritas-04 
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e. Prioritas-05 (sangat rendah) 

Adalah wilayah yang hampir semua kriteria tidak masuk didalamnya, selain itu juga tidak 

masuk dalam wilayah non area prioritas restorasi . Tingkat kelayakan wilayah kurang dari 

15.12 % mendekati 0 %. 

  

Gambar 8. Kondisi kawasan pada prioritas-05 

4. Kesimpulan 

Pemilihan kriteria dan hierarki yang direncanakan, serta penilaian ahli untuk menentukan tingkat 

kepentingan setiap kriteria pada metode AHP sangat berpengaruh pada hasil keputusan dan hasil nilai 

pembobotan. Pemberian bobot pada penyusun prioritas sangat berpengaruh terhadap hasilnya, jika 

rentang perbedaan antara kriteria satu dengan kriteria yang lain semakin besar, maka hasil 

perhitungan juga berbeda dan tingkat dominasi pada setiap kriteria akan berbeda pula tergantung 

besar kecil prioritasnya. Selain itu, melalui integrasi AHP dengan sistem informasi geografis dapat 

memberikan gambaran spasial indikatif prioritas lokasi pemasangan, selanjutnya dapat menjadi acuan 

untuk menentukan titik pemasangan alat pemantauan tinggi muka air di lahan gambut. 
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Abstrak.Kecepatan rambat gelombang geser tanah 30 meter dari permukaan tanah (VS30) 

merupakan salah satu paramerer seismik yang penting. Nilai VS30 digunakan dalam penentuan 

klasifikasi tanah pada perencanaan bangunan tahan gempa. Pengukuran VS30  dengan metode 

refraksi seismik menggunakan alatmultichannel analysis of surface waves (MASW) dilakukan di 

Kota Padang Sumatra Barat. Sumatra Barat termasuk wilayah yang sering diguncang gempa, data 

terakhir gempa tahun 2009 menyebabkan banyak korban dan kerusakan bangunan. VS30 dapat 

diestimasi berdasarkan kemiringan lereng dan umur geologi. Kemiringan lereng didapatkan  dari 

data  peta RBI dan SRTM 30, demikian pula umur geologi dari peta geologi shp. Pada penelitian 

ini estimasi VS30 dibandingkan dengan hasil pengukuran langsung. Dengan estimasi berdasarkan 

topografi dan geologi nilai VS30  dapat diketahui secara cepat, sehingga sangat membantu pada 

perencanaan bangunan struktur tahan gempa. 

 Kata kunci:VS30, MASW, gelombang geser tanah 

Abstract.Shear-wave velocity over the top 30 m of subsoil (VS30) is an important assessment 

parameter of seismic ground surface motion. The value of VS30 used in the determination of the 

soil classification in planning earthquake resist buildings. The measurement of VS30 with the 

methods of seismic refraction used a multichannel analysis of surface waves (MASW) equipment 

was performed in the Padang city,  West Sumatra.Earthquakes often occur in West Sumatra 

areas. The latest data of the 2009 earthquake caused many casualties and damage to buildings. 

VS30 can be estimated based on slope and geological age. The slope is obtained from the RBI and 

SRTM 30 map data, while the geological age from the digital geologic map. In this research 

estimationof VS30 compared with the direct measurement result. With estimation based on the 

topography and geology age, the value of  VS30 can be seen in a fast manner. This can support the 

planning earthquake resist buildings. 

Keywords: VS30, MASW, gelombang geser tanah 

 

1.  Pendahuluan 

Aktivitas kegempaan di wilayah Indonesia dalam rentang waktu 1897-2009 terdapat lebih dari 14.000 

kejadian gempa dengan magnituda M > 5.0. Dalam dekade terakhir telah tercatat berbagai aktifitas 

gempa besar di Indonesia, antara lain gempa Padang tahun 2009 (Mw = 7,6). Peristiwa gempa 

menyebabkan korban jiwa, keruntuhan, kerusakan infrastruktur dan bangunan, serta membutuhkan 

dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi (Irsyam dkk, 2010). 

Penjalaran gempa  dari pusat gempa ke permukaan tanah dimana terdapat infrastruktur, 

mengalami proses amplifikasi atau deamplifikasi  sangat tergantung pada besaran gempa dan kondisi 
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tanah. Perencanaan struktur dengan pertimbangan pengaruh seismik menggunakan persamaan 

prediksi atenuasi  (mengecilnya intensitas gempa akibat jarak)  didasarkan antara lain pada kelas situs. 

Kelas situs terbagi atas batuan keras, batuan, tanah keras, tanah sedang, tanah lunak dan tanah khusus.  

Kelas situs dapat ditentukan dari nilai  kecepatan rambat gelombang geser tanah (VS30). Lapisan 

tanah 30 meter dari permukaan  sebagai media penjalaran gelombang gempa yang paling dekat ke 

struktur bangunan memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap struktur sesuai dengan jenis 

tanah serta topografinya.  

Untuk mengurangi resiko kerusakan  struktur akibat gempa, pemerintah merevisi peraturan gempa 

SNI 1726 tahun 2002  menjadi SNI 1726 tahun 2012 tentang  Tata Cara Perencanaan Ketahanan 

Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung. SNI 1726 tahun 2012 menggunakan nilai 

VS30 pengukuran langsung sebagai parameter primer untuk melihat pengaruh kekakuan sedimen.  

Penelitian tentang pengukuran VS30 telah banyak dilakukan diberbagai negara (Wald & Allen,  

2007) mengembangkan metode pengukuran kondisi seismik dengan membuat  korelasi  pengukuran 

VS30 dengan pendekatan data topografi dan data geologi. 

Wilayah Indonesia yang sebagian besar berupa daerah dengan aktifitas kegempaan yang tinggi, 

penelitian tentang pengukuran VS30 masih sedikit dilaksanakan. Salah satu metode pengukuran  VS30 

yaitu Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW) yang didasarkan pada phase kecepatan 

gelombang-Rayleigh. Dari nilai VS30 atau VS30 rata-rata dapat diklasifikasi  zona berdasarkan jenis 

tanah untuk keperluan disain teknik.  Keuntungan metode ini lebih murah, cepat, efisien serta tidak 

perlu merusak  dibanding data borlog seperti  uji Seismik Downhole  (SDH). 

Studi tentang pengukuran percepatan pergerakan tanah dengan alat Multi-Chanel Analysis of 

Surface Waves  (MASW) di wilayah Indonesia telah dilakukan antara lain oleh Prakoso (Prakoso, 

2014). Pengukuran langsung VS30 diseluruh wilayah Indonesia yang luas ini  sulit pelaksanaannya 

sehingga diperlukan metode yang dapat memudahkan bagi perencana yaitu dengan nilai estimasi VS30 

yang merupakan pendekatan nilai VS30. 

Penelitian pemodelan estimasi  kecepatan rambat gelombang  geser tanah VS30  dengan topografi 

dan geologi diperlukan untuk menjembatani keperluan persamaan  percepatan pergerakan tanah untuk 

pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia yang luas secara cepat dan dapat digunakan sebagai 

data base geoteknik. Sumatra Barat termasuk wilayah yang sering diguncang gempa, data terakhir 

gempa tahun 2009 menyebabkan banyak korban dan kerusakan bangunan. Pengukuran VS30 dengan 

metode refraksi seismik menggunakan alat multichannel analysis of surface waves (MASW) 

dilakukan di kota Padang Sumatra Barat tahun 2017 oleh Tim Seismotektonik Fakultas Teknik Sipil 

UI dan BMKG.  

2.  Metode Penelitian 

2.1  Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian di Kota Padang dan wilayah sekitarnya seperti pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Lokasi Penelitian 

2.2 Pengukuran VS30 dengan MASW 

Penentuan kelasifikasi  situs tanah harus melalui penyelidikan tanah  di lapangan dan di 

laboratorium. Salah satu parameter yang digunakan untuk penentuan kelas situs adalah 

kecepatan rambat gelombang geser rata-rata (�̅�𝑠). Klasifikasi tanah permukaan menurut SNI 

1726-2012 dapat dilihat pada Tabel 1 dan menurut NEHRP pada Tabel 2.  

Tabel 1. Klasifikasi Tanah Permukaan pada SNI 1726-2012 (BSN, 2012) 

Kelas Situs �̅�𝑠 

SA (batuan keras) > 1500 

SB (batuan) 750 sampai 1500 

SC (tanah keras, 

sangat padat dan 

batuan lunak) 

 

350 sampai 750  

SD (tanah sedang) 175 sampai 350 

SE (tanah lunak) < 175 
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Tabel 2Summary of Slope Ranges for NEHRP 𝑉𝑠
30 Categories 

( Sumber : Wald, D. J. & Allen, T. I. 2007) 

 

Class 𝑽𝒔
𝟑𝟎 Range 

(m/sec) 

Slope Range (m/m) 

Active Tectonic 

E <180 <1.0E – 4 

 180 – 240 1.0E – 4-2.2E – 3 

D 240 - 300 2.2E – 3-6.3E – 3 

 300 - 360 6.3E - 3-0.018 

 360 - 490 0.018-0.050 

C 490 – 620 0.05-0.10 

 620 – 760 0.10-0.138 

B >760 >0.138 

 

Pengukuran VS30 dapat dilakukan dengan metode invasif seperti Seismik Downhole test 

(SDH) atau metode non invasif menggunakan alat refraksi seismik. Pada  penelitian ini 

digunakan metode Multi-channel Analysis of Surface Wave (MASW) yang prinsip dasarnya 

dari perambatan gelombang permukaan Rayleigh pada lapisan tanah (Park, C.B., Miller, R.D. 

and Xia, J. 2007). 

Alat yang digunakan adalah OYO24ChannelMcSeis-SXWseismicrefraction 1 Dimensi. 

Pengambilan data dilapangan dilaksanakan oleh Tim Seismotektonik Fakultas Teknik Sipil UI dan 

BMKG. Pengolahan selanjutnya menggunakan program SeisImager, proses dapat dilihat pada 

Gambar 2.  

 

  
a. MASW equipment b. Multichannel Raw field data 

 

 

 

c. Dispersion curve d. Shear-wave velocity profile 

Gambar 2. Diagram metoda MASW. Alat MASW menghasilkan data mentah kecepatan 

gelombang kemudian diolah menjadi kurva dispersi dengan domain fase frekuensi, diolah lagi 

menjadi profil kecepatan rambat gelombang geser terhadap kedalaman tanah (Rahayu, dkk, 

2017) 
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2.3 Estimasi VS30 berdasarkan topografi lereng dan geologi 

Estimasi VS30 dari topografi lereng, dimana data lereng dari data Digital Elevation Map (DEM) SRTM  

30. DEM juga bisa didapat dari peta Rupa Bumi Indonesia (RBI). Untuk wilayah Sumatra peta RBI 

yang tersedia oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) pada skala 1: 50.000. Perlu dieksplore lebih 

jauh perbandingan ketelitian dari kedua peta tersebut.    

Peta DEM SRTM 30 sekitar wilayah lokasi penelitian dapat diunduh pada USGS explorer. Peta 

DEM diolah dengan ArcGIS 10.1 menjadi slope atau lereng. Dengan tools Extract multi value to 

point, slope pada titik penelitian didapat. Nilai slope kemudian dikonversi menjadi nilai  VS30 

berdasarkan Tabel 2. 

Estimasi VS30 berdasarkan parameter geologi yang digunakan adalah umur geologi yaitu Quartier 

atau batuan muda terbagi menjadi Holocene dan Pleistocene dan Tertier atau batuan tua (Tabel 3).  

 

 

Gambar 3. Ketinggian Padang dari peta DEM SRTM 30 

 

Gambar 4. Kelerengan Padang dari Peta SRTM 30 
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Tabel 3  Korelasi umur geologi dan VS30 

 

( Sumber : Thompson, EM, dan Wald, DJ.,  2012) 

 

 

Gambar 5. Umur Geologi 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil Pengukuran VS30 dengan MASW 

Pengukuran VS30 dengan alat MASW kemudian diolah dengan program SeisImager dapat dilihat pada 

Tabel 4. 

3.2 Estimasi VS30 berdasarkan kemiringan topografi lereng dari SRTM 30 dan umur geologi 

Hasil estimasi VS30 berdasarkan kemiringan dari Gambar 3 dan Tabel 2 disajikan pada Gambar 5 dan 

Gambar 6. Sedangkan estimasi berdasarkan umur geologi kota Padang semuanya 491 m/s. 
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 Tabel 4. Pengukuran VS30 dengan MASW dan estimasi  

Titik 

Pengukuran 

MASW  Kelas  Ketinggian Lereng Estimasi Vs 30 (m/s) 

 

VS30 (m/s)  (m) (% rise) based on SRTM 

1 182,60 D 5 3,34396 360 490 

2 217,30 D 10 2,43309 360 490 

3 178,10 D 2 4,86618 360 490 

4 229,60 D 9 7,4553 490 620 

5 246,80 D 4 4,9333 360 490 

6 266,60 D 7 4,62358 360 490 

7 263,00 D 2 5,76345 490 620 

8 220,30 D 6 5,41024 490 620 

10 180,00 D 7 6,97674 490 620 

11 161,80 E 10 4,72907 360 490 

12 503,30 C 362 52,7419 >760 

 13 636,10 C 544 8,62136 490 620 

14 323,40 D 698 7,4553 490 620 

15 338,84 D 293 14,621 >760 

 16 470,90 C 89 7,65123 490 620 

17 203,80 C 5 2,92421 360 490 

18 168,10 E 36 34,3181 >760 

 19 290,80 D 4 7,80023 490 620 

20 195,20 D 9 1,81352 360 490 

21 344,58 C 6 6,17661 490 620 

22 145,30 E 6 5,44055 490 620 

23 517,00 C 54 2,29394 360 490 

24 186,33 D 5 1,28235 360 490 

25 164,81 E 277 5,98735 490 620 

28 306,40 D 11 5,6772 490 620 

29 135,40 E 36 34,3181 >760 

 30 82,80 E 6 10,8205 620 760 

31 344,93 D 13 8,11029 490 620 

32 143,60 E 3 8,62136 490 620 

33 131,60 E 4 7,34418 490 620 

34 240,10 D 5 4,9333 360 490 

35 142,60 E 3 4,9333 360 490 

36 337,61 D 23 7,47732 490 620 

37 354,65 C 16 4,13545 360 490 

38 155,20 E 6 0,811029 300 360 

39 69,21 E 11 17,2903 >760 
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Gambar 5. Estimasi berdasarkan kemiringan lereng titik 1-20 

 

 

 

Gambar 6. Estimasi berdasarkan kemiringan lereng titik 21 sampai 39 
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4. Kesimpulan 

• Dari hasil pengukuran VS30 dengan MASW didapat dilai terendah 69,21 m/s sedangkan nilai 

tertinggi 636,10 m/s. 

• Sepertiga dari wilayah Padang masuk klasifikasi tanah E atau klasifikasi khusus hal ini harus 

menjadi perhatian khusus pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur.   

• Dibandingkan dengan estimasi berdasarkan lereng hanya ada 2 titik pengukuran langsung 

yang masuk  pada rentang estimasi.  

• Estimasi berdasarkan lereng dapat dikatakan over estimasi. 

• Estimasi berdasarkan umur geologi, over estimasi . 
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Abstrak. Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang ditetapkan sebagai 

kawasan rawan bencana yaitu kawasan rawan tanah longsor dan kawasana rawan banjir yang 

tertuang pada peraturan presiden nomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-

Bali pada pasal 45 ayat 3 huruf a dan c. Banyak sekali faktor penyebab terjadinya tanah longsor 

dan banjir, salah satunya yaitu berkurangnya kawasan ruang hijau di suatu wilayah. Informasi 

Ruang Hijau sangat diperlukan, informasi tersebut sebagai salah satu parameter penilaian kondisi 

lingkungan suatu wilayah. Dengan memanfaatkan citra landsat dapat diperoleh luasan ruang hijau 

dengan metode (Normalized Differential Vegetation Index) NDVI yang mampu melakukan 

klasifikasi obyek vegetasi dan non vegetasi, Untuk mengetahui tingkat akurasi hasil klasifikasi 

maka di hitung tingkat akurasi melalui besaran nilai kappa menggunakan data SPOT 6/7 yang 

mempunyai resolusi spasial lebih tinggi, Penelitian ini dilakukan untuk mengekplorasi sebaran 

dan perubahan kawasan Ruang Hijau menggunakan dataLandsat8 tahun 2015 untuk mengetahui 

kondisi pasca banjir, kemudian dan Landsat-8 tahun 2017 untuk mengetahui kondisi saat ini. 

Hasil yang diperoleh yaitu terjadi penurunan Ruang Hijau dari tahun 2015 sampai 2017 Ruang 

Hijau Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan sebesar 12.679,7 Ha. 

 

 Kata kunci: Ruang hijau, NDVI, Landsat8, SPOT6/7,Analisis spasial, Multi Temporal 

Abstract.Bojonegoro as one of regency in East Java Province is designated to prone of some 

natural disaster, such as landslides and floods which also stated as in presidential regulation 

number 28 of 2012 in Article 45 paragraph 3 letter a and c. Lots of factors causes the occurrence 

of landslides and floods, one of them is the reduced of green space. The information of green 

space is highly use as the parameters for assessment of the environmental conditions of a region. 

Information of changing area of green space drived from utilization of remotely sensed data of 

Landsat using NDVI (Normalized Differential Vegetation Index) method known capable of 

performing object classification to identical vegetation ang non vegetation. The level of accuracy 

of classification results then calculated the level accuracy through the value off kappa using 

SPOT 6/7 data that has a higher spatial resolution. This research was conducted to explore the 

distribution and change of green space are using Landsat 8 data in 2015 of post flood and 

Landsat 8 in 207 to know current condition.The results showed that there was a decrease of 

Green Space from 2015 to 2017 at about 12.679,7 Ha in Bojonegoro regency. 

Keywords: The green space, NDVI, Landsat 8, SPOT 6/, Spatial Analysis, Multi Temporal 

 

1. Pendahuluan 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang di tetapkan sebagai kawasan rawan 

bencana yaitu kawasan rawan tanah longsor dan kawasana rawan banjir yang tertuang pada peraturan 

presiden nomor 28 tahun 2012 pada pasal 45 ayat 3 huruf a dan c. Banyak sekali faktor yang 

mailto:dianovita.tan@gmail.com
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menyebabkan terjadinya tanah longsor dan banjir, salah satunya yaitu berkurangnya ruang hijau suatu 

wilayah. Informsi ruang hijau sangat diperluakan sebagai salah satu parameter penilaian kondisi 

lingkungan suatu wilayah, misalnya saja banjir di kabupaten bojonegoro akibat luapan sungai 

Bengawan solo itu sendiri atau adanya perubahan ruang hijau di DAS yang melalui kabupaten 

Bojonegoro, atau kejadian tanah longsor di beberapa titik di kabupaten Bojonegoro disebabkan 

perubahan ruang hijau di kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan atau faktor iklim dan kondisi 

fisik tanah.  

Sedikitnya terdapat 16 Daerah Aliran Sungai (DAS) di pulau jawa yang kondisinya sangat kritis, 

keadaan ini terindikasi dari status penggunaan lahan bervegetasi di bawah 20 % dan tidak mencapai 

30% dari yang dipersyaratkan dalam undang undang nomr 26 tahun 2009 tentang penata ruang 

(Ikhwanuddin, 2010). Kabupaten Bojonegoro di lewati DAS Bengawan solo yang merupakan salah 

satu DAS kritis yang menjadi perhatian, sehingga informasi penggunaan lahan bervegetasi dan tidak 

bervegetasi merupakan salah satu parameter yang diperlukan untuk menilai suatu DAS kritis.  

Peristiwa tanah longsor dan banjir yang terjadi dari tahun ketahun serta keadaan DAS sudah 

kritis merupakan indikasi telah terjadinya kerusakan lingkungan. Untuk memantau sebaran, luasan 

dan perubahan ruang hijau suatu wilayah, tentunya memerlukan kegiatan lapangan yang akan 

memakan banyak biaya dan waktu, karena meliputi kegiatan pengamatan, pengukuran dan analisis 

untuk wilayah yang luas. Saat ini dengan kemajuaan teknologi, Citra satelit penginderaan jauh 

menggambarkan kondisi atau gambaran daerah atau areal sesuai kenyataan yang ada, karena 

merupakan potret/foto daerah situasi nyata dan model medan yang sebenarnya dapat diciptakan 

lewat  citra penginderaan jauh satelit.   

Citra penginderaan Jauh resolusi menengah yang digunakan pada penelitian ini akan sangat 

membantu memberikan informasi secara cepat, cakupan wilayah pengamatan luas, serta periode 

perekaman data suatu wilayah di lakukan secara temporal sehingga kebutuhan dalam pemantauan 

ruang hijau dari tahun terdahulu ketahun sekarang dapat di lakukan dengan mudah. Dalam 

penelitian ini Ruang hijau (RH) adalah bagian muka bumi (wilayah urban) yang tertutup oleh tajuk 

vegetasi (klorofil) bila dilihat dari atas, tanpa membedakan jenis penggunaan tanahnya (Sobirin, 

2001 dalam Sukentyas,tesis, 2012). Melihat dari definisi tersebut ruang hijau disini meliputi 

penutup lahan bervegetasi yaitu berupa hutan, semak belukar,  perkebunan, sawah, padang rumput, 

serta penggunaan lahan lain yg berupa vegetasi.  

Permasalahan   

Belum tersedianya informasi sebaran dan luasan ruang hijau di kabupaten Bojonegoro secara 

temporal.   

Tujuan Penelitian   

Dari permasalahan yang dihadapi saat ini, maka tujuan penelitian adalah untuk:    

a) Mengetahui sebaran dan luasan ruang hijau di Kabupaten Bojonegorotahun 2015 dan  2017.  

b) Mengetahui perubahan sebaran ruang hijau di kabupaten Bojonegoro dari tahun 2015 sampai tahun 

2017.  

2.  Metode Penelitian 

2.1  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kabupaten Bojonegoro, secara administrative memiliki luas wilayah yaitu 

mencapai 230.706 Ha dan secara administrative memiliki batas wilayah yaitu : 

- Sebelah utara : Kabupaten Tuban 

- Sebelah Timur : Kabupaten Lamonga 

- Sebelah Selatan : Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang 

- Sebelah Barat : Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah) 

 Tahun 2016 wilayah Kabupaten Bojonegoro secara administratif kabupaten Bojonegoro saat ini 

terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 11 kelurahan. Wilayah kabupaten Bojonegoro 

erupakan bagian dari wilayah provinsi jawa timur yang secara orientasi berada dibagian paling barat 

wilayah provinsi jawa timur dan berbatasan langsung dengan kabupaten Blora yang merupakan 
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bagian dari provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat 

6°59ʹsampai 7°37ʹ Lintan Selatan dan 112°25ʹsampai 112°09ʹ Bujur Timur, dengan jarak ± 110 km 

dari ibu kota provinsi (http://www.bojonegorokab.go.id). 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Bojonegoro 

2.2 Bahan dan Alat 

Data yang digunakan pada penelitian ini, meliputi : 

1. Citra Satelit Landsat Tahun 2015 dan 2017, Kabupaten Bojonegoro 

2. Mosaik Citra satelit SPOT Tahun 2015 dan 2016, Kabupaten Bojonegoro 

3. Data NDVI dari ekstraksi citra satelit Landsat Tahun 2015 dan 2017kabupaten Bojonegoro 

4. Data Vegetasi dan bukan vegetasi diperoleh dari ekstraksi citra satelit Landsat Tahun 2015 dan 

2017kabupaten Bojonegoro 

5. Batas Wilayah Kabupaten dan Kecamatan Bojonegoro didapat dari BIG. 

6. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2015 Kabupaten Bojonegoro. 

2.3 Tahapan Penelitian 

1. Tahap persiapan, yang mencakup (a)  pengumpulan data, (b)  pengkajian dan studi pustaka untuk 

memperoleh informasi awal tentang daerah penelitian, (c)  pengurusan ijin penelitian dan persiapan 

survei.  

2. Pra-pengolahan citra mencakup (a) Koreksi radiometri, (b) Cropping citra dengan batas 

kabupaten; dan (c) perbaikan kontras citra untuk kepentingan interpretasi visual dalam rangka 

pencarian threshold vegetasi dan bukan vegetasi. 

3. Pengolahan lanjut yaitu proses NDVI, informasi vegetasi dan non vegetasi. 

4. Perhitungan luas vegetasi dan non vegetasi citra tahun 2015 dan 2017. 

5. Perhitungan luas perubahan vegetasi dari citra tahun 2015 dan 2017. 

6. Analisa informasi ruang hijau tahun 2015 dan 2017 terhadap peta penggunaan lahan 

7. Tabel besarnya penurunan informasi penggunaan lahan terhadap nilai ruang hijau 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Analisa Nilai Index vegetasi  

Penelitian ini menggunakan citra penginderaan jauh satelit berupa Landsat 8 tahun 2015 dan 2017. 

Pemilihan tahun selain untuk melihat perubahan ruang hijau 2 tahun terakhir juga 

mempertimbangkanketersediaan citra yang bebas atau minim tutupan awan, hal ini 

mempertimbangkan jika citra terdapat banyak awan akan pengaruh pada pengolahan NDVI, 

walaupun sudah dilakukan koreksi radiometrik dari masing-masing citra, ditampilkan citra Landsat 

wilayah kajian dengan tampilan natural color, gambar 1, 2 : 

http://www.bojonegorokab.go.id/
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Gambar 1. Citra Landsat 8 tahun 2015  

kabupaten Bojonegoro Band 542 

 Gambar 2. Citra Landsat 8 tahun 2017 

kabupaten Bojonegoro Band 542 

 

Dari citra tersebut sebelum dilakukan tahapan pengolahan lanjut, dilakukan prapengolahan 

citra terlebih dahulu, yaitu koreksi Radiometri yang meliputi koreksi gangguan diatas atmosfir dan 

koreksi matahari. Biasanya sebelum koreksi radiometri, untuk standar pengolahan ada koreksi 

geometri, hal ini tidak dilakukan karena data yang di kumpulka pada level 1T yaitu yang sudah 

dikoreksi geometri sistematik dan koreksi menggunakan acuan Landsat GLS 2000 yang sudah 

dilakukan oleh LAPAN tempat dimana data landsat diperoleh. Setelah dilakukan koreksi radiometrik 

dimana nilai akhir berupa replektasi nilai obyek, kemudian dilakukan pengolahan Indek Vegetasi, 

indeks vegetasi yang diterapkan untuk mengekstrak informasi tentang kondisi dan luas lahan 

bervegetasi sebagai ruang ruang hijau di kabupaten Bojonegoro adalah NDVI dengan menggunakan 

algoritma (pers.1) : 

NDVI = (NIR-RED)/(NIR+RED)                    (Pers.1) 

Keterangan : 

NIR : Nilai spectral saluran Near Infrared 

R     : Nilai spectral saluran Red 

Setelah diperoleh nilai NDVI dari  2 data citra landsat tahun 2015 dan 2017, masing – masih 

dilakukan pemotongan (Cropping citra NDVI) sesuai batas wilayah kajian, dalam hal ini batas 

Kabupaten Bojonegoro seperti gambar berikut3, 4 berikut : 

  

Gambar 3. NDVI Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2015 

Gambar 4. NDVI Kabupaten Bojonegoro Tahun 

2017 

 

Ada beberapa pendapat para ahli yang sudah melakukan penelitian sebelumnya menguatkan alas 

an mengapa pada Penelitian ini menggunakan NDVI, yaitu : (1). NDVI adalah indicator yang baik 

dar kemampuan vegetasi untuk menyerap radiasi fotosintesis aktif, dimana NDVI telah banyak 

digunakan untuk memperkirakan biomassa hijau (Solicha, 2007), (2). Penggunaan reflektasi pada 
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spectrum inframerah – dekat dan spectrum merah pada algoritma NDVI didasarkan pada fakta bahwa 

klorofil menyerap spectrum merah, sedangkan struktur mesopil daun memantulkan spectrum 

inframerah dekat (Pettorelli et al, 2005), (3). NDVI berhasil digunakan untuk memprediksi aktivitas 

fotosintesis karena algoritma NDVI menggunakan informasi tentang reflektasi pada spectrum merah 

dan inframerah dekat. 

Secara teori nilai NDVI yang diperoleh akan berkisar antara -1 sampai +1. Secara umum nilai 

NDVI yang lebih kecil atau sama dengan nol mencerminkan kondisi lahan tidak bervegetasi 

sedangkan nilai NDVI lebih dari nol dan mendekati 1 merupakan area bervegetasi. 

Dari dua data NDVI kabupaten Bojonegoro dapat dilihat variasi nilai NDVI yaitu berkisar - 

0.396 sampai 0.823 untuk tahun 2015, dimana nilai minimal yaitu – 0.396 ditampilkan dengan warna 

biru menyatakan itu bukan vegetasi, sedangkan maximum 0.823 ditampilkan warna merah 

menyataan itu merupakan vegetasi, dan -0.656 sampai 0.835 untuk tahun 2017, dimana nilai 

minimal yaitu – 0.656 ditampilkan dengan warna biru menyatakan itu bukan vegetasi, sedangkan 

maximum 0.835 ditampilkan warna merah menyataan itu merupakan vegetasi. Kemudian mencari 

threshold vegetasi dan bukan vegetasi dari NDVI dua tahun tersebut dengan mengamati kondisi 

tutupan lahan pada masing - masing citra, dimana citra satelit penginderaan jauh merepresentasikan 

tutupan lahan dengan menggunakan kombinasi kanal tertetu. untuk mengetahui dimana saja sebaran 

ruang hijau di Kabupaten Bojonegoro caranya mengamati nilai NDVI mencari threshold yang pas 

buat obyak bukan vegetasi dan yang vegetasi dengan di temukan nilai threshold dari masing – 

masing citra mana untuk vegatasi dengan yang bukan vegetasi. Dengan teknologi penginderaan jauh 

satelit ini sangat membantu memberikan informasi secara luas tanpa harus kontak langsung dengan 

wilayah kajian, dan dapat mengamati secara temporal. Adapun threshold yang di dapat oleh masing 

– masing tahun NDVI dan citranya yaitu : threshold ≤0.457 bukan Vegetasi dan threshold 

0.457≥0.826  Vegetasi. 

Dari dua threshold yang ada dapat dikelaskan menjadi vegetasi dan bukan vegetasi serta secara 

spasial dapat dilihat sebarannya di mana saja. Hasil sebaran ruang hijau di kabupaten Bojonegoro, 

seperti sebagai berikut  gambar 5,6: 

 

  

Gambar5.  Peta Sebaran Ruang Hijau di 

kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 

Gambar 6.  Peta Sebaran Ruang Hijau di 

kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 

 

Dimana Jika untuk data tahun 2015 sebaran ruang hijau di lihat merata pada sebagian wilayah 

selatan, Wilayah tengah dan timur laut ruang hijau berkurang, sedangkan untuk tahun 2017 mulai 

berkurang di beberapa bagian baik itu bagian selatan, tengah maupun utara, untuk wilayah timurlaut 

penurunan ruang hijau semakin luas terlihat warna kuning pada peta sebaran ruang hijau tahun 2017 

semakin besar. secara spasial dapat dilihat wilayah bagian mana saja yang mengalami perubahan 
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sebaran Ruang hijau dari gambar 5 dan 6. Jika dikaitkan dengan tabel perhitungan distribusi ruang 

hijau dari tahun 2015 hingga 2017 (Table 1.) 

Tabel 1 Distribusi Ruang Hijau di kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2017  

 Ruang 

Hijau 

Tahun 2015 Tahun 2017 PerubahanLuas  

 2015-2017 (Ha) 

Ha % Ha %  

1 Vegetasi  162.138,60 70,1 149.458,94 64,6 12.679,7 (-) 

2 Bukan 

vegetasi 

69.288,75 29,9 81.968,41 35,4 12.679,7 (+) 

Total 231.427,4  231.427,4   

 

Ruang hijau mengalami penurunan  sebesar 12,679.7 ha (pada obyek vegetasi) dan secara tidak 

langsung pada obyek bukan vegetasi mengalami kenaikan. Walaupun mengalami penurunan ruang 

hijau dari tahun 2015 ke tahun 2017, akan tetapi persyaratn undang undang yang mensyaratkan suatu 

wilayah ruang hijau minimal 30% dari luas wilayah, makan kabupaten Bojonegoro masih memenuhi 

persyaratan baik pada tahun 2015 maupun 2017. 

 Penurunan pada luasan ruang hijau berdasarkan nilai indeks vegetasi harus di analisa dengan 

data lain berupa hasil interpretasi penggunaan lahan yang di cek dilapangan serta dengan informasi 

peta penggunaan lahan dari suatu instansi, hal ini penting untuk mencari informasi penurunan ruang 

hijau di penggunaan lahan apa mengalami penurunan akibat aktivitas manusia sehingga menjadi area 

yang tidak bervegetasi yang dapat mengganggu secara ekologis, atau penurunan karena kondisi masa 

tanam dan masa panen, misalnya saja salah satu contoh penurunan terjadi di penggunaan lahan 

sawah, apabila waktu perhitungan nilai indeks berbeda waktu, pengambilan masa panen dan masa 

tanam akan berpengaruh terhadap nilai kehijauan,akan tetapi vegetasi sawah tidak hilang atau 

berubah menjdi penggunaan lahan lain.Beda halnya juga dengan pengurangan ruang hijau terjadi 

pada penggunaan lahan hutan kemungkinan ini menjadi pengaruh besar terhadap ketahanan ekologi, 

karena hutan tanaman yaitu jati, jika penurunan terjadi karena data yang digunakan untuk 

mengekstrak informasi indeks vegetasi berbeda musim, makan hal ini akan berpengaruh dengan nilai 

indeks vegetasinya karena jati akan menggugurkan daunnya pada musim kering sehingga terlihat 

indeks vegetasi menurun.padahal ketika musim basah kembali daun akan menjadi banyak dan 

meningkatkan nilai indeks vegetasi pada wilayah tersebut, yang artinya tidak ada perubahan hutan 

tanam menjadi penggunaan lahan yang tidak bervegetasi. 
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3.2 Analisa ruang hijau terhadap penggunaan lahan. 

Berikut kita tampilkan penggunaan lahan kabupaten Bojonegoro sebagai berikut : 

Peta Penggunaan Lahan Simbol PL Luas (Ha) 

 

 
Hutan 98.411,3 

 
Belukar 280,3 

 
Perkebunan 77,7 

 
Permukiman 14.016,4 

 
Tanah Terbuka 614,7 

 
Badan air 1.438,9 

 
Pertanian Lahan 

Kering 

27.835,7 

 
Sawah 88.591,4 

 
Tambang 161,1 

Overlay data Ruang Hijau (RH) baik tahun 2015 maupun 2017 dengan penggunaan lahan yang ada, 

dapat diperoleh berapa besar penurunan ruang hijau di penggunaan lahan yang bervegetasi. Hasilnya 

berupa table dibawah ini : 

Tabel 2 Perubahan luas Ruang Hijau di kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2017 pada jenis 

penggunaan lahan yang bervegetasi. 

Jenis PL RH 2015 RH 2017 Perubahan (ha) 

Hutan Tanam 86.045,60 85.786,89 258,71 

Semak Belukar 46,06 94,80 48,73 

Perkebunan 65,46 66,75 1,29 

Permukiman 9.115,32 7.342,77 1.772,55 

Pertanian Lahan Kering 17.002,69 16.932,06 119,13 

Persawahan 48.894,11 18.345,12 30.548,99 

 

 Penurunan Ruang Hijau tertinggi pada wilayah persawahan sebesar 30.548,99 ha, hal ini bisa 

disebabkan luasan penggunaan lahan persawahan bener bertambah akibat pertambahan penduduk 

sehingga mempengaruhi meningkatnya pertambahan aktivitas manusia pada bidang pertanian, selain 

itu bisa juga penurunaan nilai ruang hijau pada kedua tahun akibat perbedaan masa panen dan tanam 

dapa kedua tahun. Selain itu penuruan yang cukup besar yaitu pada wilayah permukiman, hal ini 

diakibatkan dari pertambahan penduduk dari tahun 2015 ke 2017, dimana dengan pertambahan 

penduduk tentunya bertambah juga area yang digunakan untuk tempat tinggal, dengan berkurangnya 

tutupan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi yaitu permukiman sebesar 1.772,55 ha. Berikutnya 

lagi yang mengalami penurunan ruang hijau dari tahun 2015 ke 2017 pada Hutan tanaman bisa 

diakibatkan pada kedua tahun berbeda musim, yaitu musim basah dan kering, hal ini akan sangat 

mempengaruhi pada penggunaan lahan pada hutan tanaman jati, di mana setelah cek lapangan hutan 

tanaman di kabupaten Bojonegoro berupa jati, sifat daun pada tanaman jati tentunya berbeda ketika 

musim berbeda, pada musinm kemarau pohon jati akan menggugurkan daunnya, hal ini akan sangat 

mempengaruhi indeks vegetasi dan sebaliknya pada musin basah jati akan berdaun lagi sehingga nilai 

indeks vegetai akan naik. Sedangkan Ruang hijau pada penggunaan lahan semak belukar mengalami 

kenaikan sebesar  
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48,73 ha. Begitu juga terjadi peningkatan untuk penggunaan ahan perkebunan yaitu sebesar 1,29 ha. 

Sedangkan pertahiann lahan kering mengalamipenurunan ruag hijau sebesar  119,13 ha. 

 Terjadinya penurunan ruang hijau suatu wilayah sebagian besar diakibatkan adanya pertumbuhan 

penduduk disuatu wilayah yang melakukan berbagai aktivitas yang dapat menurunkan menurunkan 

keberadaan ruang hiaju suatu wilayah. Pemantauan ruang hijau menjadi sangat penting untuk menjaga 

kelestarian lingkungan dan menghindari terjadinya bencana, karena jika ruang hijau yang penggunaan 

lahannya berupa tegakan pohon pada kemiringan lereng yang curam mengalami penurunan akan 

menurunkan nilai secara ekologis, misalnya fungsi dari tegakan pohon tersebut menahan tanah untuk 

tidak longsor, atau jenis tanaman tertentu yang berfungsi menahan laju infiltrasi suatu wilayah 

sehingga dapat menghindari terjadinya banjir. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada data satelit yang dapat menimbulkan bias terhadap hasil 

yang diperoleh yaitu musim yang sama agar konsistansi nilai yang di munculkan benar adanya. 

 

4. Kesimpulan 

Dari hasil kajian studi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :   

1. Selama kurun waktu 2 tahun (2015 - 2017), secara pengamatan data sekunder dan pengolahan 

data menggunakan algoritma NDVI, telah terjadi penurunan ruang hijau di kabupaten 

Bojonegoro dari tahun 2015 sampai 2017 sebesar 12.679,7 Ha. 

2. Kabupaten Bojonegoro masih memenuhi syarat luas ruang hijau tidak kurang dari 30% ruang 

hijau dari luas wilayah yang ada. 

3. Aktivitas manusia yang menjadikan factor utama yang mengakibatnya berkurangnya ruang 

hijau suatu wilayah menjadi ruang yang tidak bervegetasi.  

4. Nilai indeks vegetasi sebaiknya di kaitkan dengan jenis penggunaan lahan dan kemiring lereng 

suatu wilayah untuk menganalisis wilayah secara ekologi, misalnya penyebab terjadinya banjir 

atau tanah longsor. 

5. Jika hasil NDVI dikaitkan dengan jenis penggunaan tanah yang diperoleh dari interpretasi citra 

dan pegecekan dilapangan, maka penurunan ruang hijau di kabupaten Bojonegoro terbesar 

terjadi pada wilayah yang peggunaan lahannya berupa persawahan. 

6. Hal yang perlu menjadi perhatian pada pemiihan data satelit untuk mengekstrak informasi nilai 

indeks vegetasi yaitu musim, hendaknya semua citra memiliki musim yang sama untuk 

menjaga kosistensi nilai indeks vegetasi nantinya. 

7. Sehingga untuk melakukan penelitian lanjut kedepannya harus memperhatikan musim untuk 

citra satelit dipakai, di Integrasikan dengan informasi tutupan lahan, sehingga mendapatkan 

hasil sebaran ruang hijau yang lebih akurat. 
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Abstrak. Pertumbuhan ekonomi wilayah melalui sektor unggulan banyak diteliti oleh pakar 

ekonomi studi pembangunan. Namun kemunculan sektor unggulan belum dapat secara langsung 

memberikan hasil nyata sebagai sektor kuat dalam ekspor perdagangan internasional. Hal ini 

banyak disebabkan karena masih bercampurnya analisis sektor unggulan yang bersifat tradable 

dan non tradable. Riset ini bertujuan menajamkan identifikasi sektor tradable unggulan untuk 

orientasi ekspor. Singkatnya, tulisan ini memaparkan bagaimana mensintesiskan sektor tradable 

unggulan secara utuh dalam kesatuan matriks tabel I-O. Metode dasar studi menerapkan 

pendekatan Semi Input Output (SIO). Aplikasi SIO diterapkan dalam memilah dan menyaring 

sektor tradable unggulan dan kemudian diolah efek flow on yang terjadi. Data yang digunakan 

adalah Tabel I-O tahun 2006 dan 2010 dengan matrix 110x110. Hasil analisis menunjukkan sektor 

tradable unggulan Provinsi Jawa Timur adalah pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 

subsektor tanaman pertanian bahan pangan. 

 Kata kunci:Sektor Tradable, Lokasi, SIO, Dampak Aliran 

Abstract.Regional economic develepment through roughly leading sector analyses has been 

discussed by many regional-economic scientists. However, the appearance of export-led leading 

sectors has yet be directly showing properly result in its capacity as an export-led leading sector 

in international trading performance. It was due mainly to mixed treatment derived from analyses 

of tradable and non tradable shapings. The study aims to re-sharpen the identification of the 

export-led tradable leading sector. Shortly, it explained on how to synthesize the tradable leading 

sector clearly from the entity of I-O matrix table.  The basic method applied the Semi Input Output 

(SIO) approach. SIO Aplication employed to filter the tradable leading sector, then modified by 

flow-on multiplier effects. The data used were I-O Tables for 2006 and 2010 with the matrix of 

110x110. The result showed that tradable leading sector in East Java province are ranked are 

agriculture, forestry and fisheries with the subsector crops farming materials. 

Keywords: Tradable Sector, Location, SIO, Flow-on effects. 

 

1.   Pendahuluan 

Dinamika kegiatan manusia dalam upaya mencapai kesejahteraan mendorong banyak pembahasan 

mengenai pemanfaatan sumberdaya secara optimal agar terciptanya kehidupan yang lebih baik. 

Pembangunan idealnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan 

hidupPembahasan sektoral dalam rangka mengidentifikasi sektor unggulan tidak dapat lepas dari 

dimensi ruang wilayah yang memiliki sifat unik dimana sumberdaya yang terkandung di dalamnya 

memiliki potensi berbeda-beda dari wilayah lainnya. Menurut Koestoer dan Saraswati (2016), 

Ekonomi dan kewilayahan dalam dimensi ruang menjadi aspek yang penting untuk dikaji dalam 

menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan faktor produksi masyarakat lokal di suatu daerah 

karena pertumbuhan ekonomi belum merata di setiap daerah. Masalahnya kekuatan produktifitas dan 

mobilitas pendistribusian barang/jasa setiap wilayah berbeda-beda. Penjabaran mengenai kemunculan 

mailto:mailto.rifa@gmail.com
mailto:ralkoest@yahoo.co.uk
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sektor unggulan daerah yang menyajikan konsep spasial dan mampu memetakan sektor-sektor 

unggulan tiap daerah tersebut tanpa menyama-ratakan sektor tersebut dalam skala nasional masih 

belum banyak diteliti.  

Tabel I-O dipilih sebagai data dasar dalam mengkaji berbagai sektor dalam suatu wilayah karena 

tabel I-O mampu memberi gambaran spasial dalam bentuk statistik dan matriks terhadap dari suatu 

perubahan aktivitas sektor. Hasil analisis I-O dapat memberi masukan strategi pengembangan dimensi 

ruang dan sektor melalui kebijakan lokal yang berbeda-beda di tiap wilayah yang disesuaikan dengan 

sasaran kebijakan tersebut agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kelancaran 

distribusi secara keseluruhan (Iwan J. Azis, Hulu dan Hewing dalam Kim et al 1992). Tantangan 

dalam mengamati konsistensi dampak sekaligus pengujian terhadap faktor-faktor yang menjadikan 

sektor tersebut bersifat tradable dan berorientasi ekspor menjadi alasan utama dilakukannya penelitian 

ini. Provinsi Jawa Timur dipilih sebagai studi kasus penelitian dengan pertimbangan sumbangsih 

PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif besar serta keragaman sektor yang cukup 

banyak. 

 

2.   Metode Penelitian 

2.1  Kombinasi Dua Ilmu: Geografi Ekonomi dan Ekonomi Regional 

Penerapan prinsip ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi antar wilayah memiliki potensi 

yang berbeda di setiap wilayah perlu dikaji menggunakan pendekatan dua ilmu yaitu geografi 

ekonomi dan ekonomi regional. Pentingnya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungannya dengan 

memperhatikan segi kewilayahan menjadikan banyak para pakar regional memasukan teori 

kewilayahan dalam pengkajian masalah perekonomian.  

Ilmu geografi ekonomi yang berkonsentrasi pada kaidah ilmu geografi fisik, sedangkan ekonomi 

regional berkonsentrasi pada sektor. Geografi Ekonomi seperti yang disampaikan oleh Warner dan 

Barrett (2006), bahwa pemahaman dan pengaturan terhadap permasalahan ekonomi akan dapat 

ditelusuri dengan lebih terperinci melalui pola spasial, yaitu dengan cara menganalisis karakteristik 

fisik yang lebih spesifik dari wilayah tersebut. Paul Krugman dan Fujita (2004) mencermati 

bagaimana suatu faktor produksi dan aktifitas ekonomi dianalisis dalam kerangka model general 

equilibrium yang mempengaruhi skala ekonomi terhadap sektor perdagangan dan lokasi bisnis. 

Secara makro ekonomi regional bermanfaat alat analisis pemerintah pusat dalam membuat 

kebijakan untuk mempercepat laju pertumbuhan keseluruhan wilayah terhadap sektor yang dianggap 

strategis, berdaya saing serta daya hasil yang besar. Sedangkan secara mikro ilmu ekonomi regional 

dapat membantu perencanaan suatu kegiatan seperti yang berkaitan dengan perencanaan wilayah 

dalam hal penghematan waktu dan biaya dalam proses penentuan lokasi kegiatan (Tarigan,2005).  

4.2. Analisis Semi Input-Output Sebagai Bentuk Pemilahan Sektor yang Tradable 

Putaran sektor-sektor yang terdapat dalam matriks tabel I-O membandingkan seluruh sektor secara 

relatif dalam kesetaraan sektor. Analisis I-O menggunakan matriks kebalikan Leontief menghasilkan 

nilai tambah bruto sektoral. Nilai tambah bruto diterima oleh para produsen domestik sebagai balas 

jasa dari faktor produksi yang mereka pergunakan dalam proses produksi. Jika nilai tambah semua 

sektor, PPN impor dan bea masuk dijumlahkan maka akan diperoleh Produk Domestik Regional 

Bruto (Tendiardi, 2013). Berikut digambarkan ilustrasi matrik I-O: 
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Tabel 1. Matriks I-O 3 Sektor 

 Permintaan Antara Permintaan Akhir Total Output 

Sektor Produksi             1            2            3 

1 

2 

3 

X11              X12        X13 F1 X1 

2 X21              X22        X23 F2 X2 

3 X31        X32        X33 F3 X3 

Nilai Tambah V1                V2             V3   
Total Input X1               X2              X3   

Sumber: Harahap dan Koestoer (2014) 

 

Sektor tradable adalah adalah sektor yang dapat menghasilkan devisa (baik dari jasa maupun 

barang) dan dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. Konsep sektor tradable dan non tradable 

diperkenalkan oleh Jan Tinbergen di tahun 1960an ketika mengembangkan analisis I-O menjadi Semi 

I-O (SIO). Lebih lanjut, sektor tradable dipahami sebagai sektor yang bebas keluar–masuk wilayah 

dan dapat diperdagangkan tanpa adanya hambatan politik/kebijakan lokal, sosial, budaya, pertahanan 

dan keamanan (Karunaratne,1979).  

Kriteria sektor unggulan dapat dilihat dari seberapa jauh efek pengganda langsung dari keterkaitan 

dari dua sisi, yaitu indeks Backward Lingkage (BL) apabila nilai BL >1 maka ketertarikan relatif kuat 

sedangkan nilai BL <1 maka ketertarikan relatif lemah. Indeks Forward Lingkage (FL) apabila nilai 

FL >1 maka ketertarikan relatif kuat sedangkan nilai FL<1 maka ketertarikan relatif lemah. West dan 

Jensen (1980) serta Hewings dan Jensen (1986) menekankan bahwa flow-on effect atau dampak aliran 

dianggap lebih mencerminkan ukuran suatu dampak bersih dibandingkan dengan efek pengganda 

lainnya untuk menemukan suatu sektor yang memiliki dampak terbesar. Angka indeks yang 

ditunjukkan oleh BL dan FL masih memiliki keterbatasan karena tidak memperhitungkan jumlah 

output dan tidak dapat dijumlahkan begitu saja (Amir dan Riphat, 2005), oleh karena itu Koestoer 

(1986) mengatakan untuk mendapatkan sintesis antara peringkat kedua capaian tersebut perlu 

diterapkan penggabungan teknik tampalan antara BL dan FL tadi yang disebut sebagai dampak aliran. 

2.2 Gambaran Umum Wilayah 

Lokasi penelitian adalah di Provinsi Jawa Timur yaitu provinsi yang secara geografis terletak pada 

111,00–114,40 BT dan 7,120–8,480 LS dengan wilayah administrasi yang  terbagi menjadi 29 

Kabupaten dan 9 Kota. Secara umum Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi dua yaitu Jawa Timur 

daratan dan Pulau Madura. Jawa Timur umumnya merupakan kawasan yang subur dan kaya akan 

mineral dan bahan galian yang tersebar di zona lipatan di bagian utara, zona vulkanik di bagian tengah 

dan zona plato di selatan Jawa Timur. Banyak potensi sumberdaya di Jawa Timur yang mendukung 

keterkaitan sektor unggulan di Jawa Timur dengan tetap mempertimbangkan bentang alamnya yang 

rawan dengan bencana vulkanik serta tektonik. 
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Gambar 1.Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Timur 

 

Provinsi Jawa Timur memiliki wilayah relatif datar dan bergelombang dengan ketinggian hingga 

100 mdpl hampir di seluruh dataran rendah dengan luas sekitar 33% wilayahnya, 40,05% wilayah 

bergelombang dan bergunung dengan ketinggian 100–500 mdpl, hingga kondisi berbukit 

dengan ketinggian 500–1000 mdpl dengan lereng sekitar 15–40% untuk daerah perbukitan 

dan pegunungan.Sebagai provinsi yang berada di negara yang beriklim tropis, Jawa Timur 

juga mengalami perubahan musim kemarau dan musim penghujan dalam setahun. 

Gambar 2.Peta Ketinggian Wilayah dan Lereng Wilayah Provinsi Jawa Timur 

 

3.   Hasil dan Pembahasan 

Aplikasi Semi Input-Output atau S-I-O adalah aplikasi yang dikembangkan dalam suatu metode 

analisis ekonomi dalam melihat keterkaitan sektor dari analisis terdahulu. Analisis dilakukan secara 

mekanik (manual) dengan cara melakukan pemilahan antara sektor yang bersifat tradable dan sektor 

yang non tradable pada masing-masing matriks I-O untuk kemudian diseleksi berdasarkan 

kekonsistensian sifat tradable yang ada di sektor selama rentang waktu tersebut. Mekanisme 

pemilahan sektor-sektor tradable dan non tradable ini dipahami sebagai analisis Semi Input-Output 

(S-I-O).S-I-O dirancang untuk menutupi kekurangan dari analisis I-O dalam memunculkan sektor 
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kuat ekspor (tradable unggulan). Jika suatu wilayah hendak mencari solusi yang berkaitan dengan 

dengan efisiensi produksi berorientasi ekspor melalui pemilihan sektor yang tepat untuk 

dikembangkan, maka suatu wilayah hendaknya berkonsentrasi pada komoditi yang mengacu pada 

sektor tradable yang berorientasi ekspor dan menekankan peran keunggulan komparatif suatu 

produk/komoditi untuk diperdagangkan.  

4.3. Kecenderungan dan Konsistensi Sektor Domestik di Provinsi Jawa Timur 

Hal pertama dilakukan pemilahan sektor secara manual untuk mengidentifikasi kecenderungan dan 

konsistensi sektortradable dan berorientasi ekspor terhadap tabel I-O Jawa Timur dari Tahun 2006 ke 

Tahun 2010.Data yang digunakan adalah matriks tabel I-O Transaksi Domestik Atas Dasar Harga 

Produsen 110x110 sektor dengan mengacu pada pemisahan penghitungan komponen impor dari setiap 

input antara yang diperlukan untuk memenuhi permintaan akhir. 

Terdapat sektor tradable yang semakin meningkat dari tahun 2006 ke tahun 2010 tetapi ada pula 

yang menurun dari tahun 2006 ke tahun 2010.Berdasarkan kemampuan sektor tersebut untuk bersifat 

tradable, hasil pemilahan sektor dikategorikan ke dalam 5 kelompok, yaitu: 

1. Pertama adalah kategori “Tradable Unggul Naik”. Kategori ini bercirikan sektor yang bersifat 

tradable di Tahun 2006 dan Tahun 2010 dan kapasitas produksi meningkat di Tahun 2010. 

2. Kedua adalah kategori “Tradable Unggul Turun”. Kategori ini bercirikan sektor yang bersifat 

tradable di Tahun 2006 dan Tahun 2010 tetapi kapasitas produksi menurun di Tahun 2010. 

3. Ketiga adalah kategori “Tradable Melemah”. Kategori ini bercirikan sektor yang bersifat tradable 

di Tahun 2006 tetapi memiliki kecenderungan menurun menjadi bersifat non tradable atau hilang 

di Tahun 2010. 

4. Keempat adalah kategori “Berpotensi Tradable”. Kategori ini bercirikan sektor yang bersifat non 

tradable di Tahun 2006 tetapi memiliki kecenderungan meningkat manjadi bersifat tradable atau 

muncul sebagai sektor baru di Tahun 2010. 

5. Kelima adalah kategori “Detrimental Total”. Kategori ini bercirikan sektor yang bersifat non 

tradable secara konstan selama periode analisis Tahun 2006 hingga Tahun 2010.  

4.4. Analisis Sektor Tradable Unggulan 

Pada tahap kedua, analisis dilanjutkan dengan aplikasi model I-O untuk diambil keterkaitan antar 

sektor BL dan FL tertinggi dari sektor “tradable unggul naik” (untuk selanjutnya disebut sektor 

tradable) kemudian digabungkan menggunakan analisis flow-on effect untuk menemukan sektor 

tradable unggulan.Hal pertama adalah dilakukan pengagregasian sektor hingga kedalaman 2 digit 

sektor berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor. 57 Tahun 2009 Tentang 

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2009 guna memudahkan analsis berikutnya. Dari 

23 jenis golongan pokok dari 7 kategori yang tersedia sesuai dengan aturan Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia tahun 2009, hasil identifikasi diperoleh hasil 46 sektor Tradable Unggulan 

yang memiliki kecenderungan produksi meningkat dan konsisten yang bersifat tradable dan 

berorientasi ekspor. 

Berdasarkan sistem pengagregasian, diperoleh agregasi sektor menjadi matriks 7x7. Berikut disajikan 

total permintaan akhir dan NTB hasil analisis I-O pada Tabel: 
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Tabel 2. Permintaan Akhir dan Nilai Tambah Bruto Analisis I-O Agregasi 7x7 

Kode 

Kategori 
Sektor 

Permintaan 

Akhir 

Nilai Tambah 

Bruto 

A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 98.740.348,49 132.299.539,39 

B Pertambangan dan Penggalian 17.904.996,80 39.656.394,45 

C Industri Pengolahan 86.596.023,85 210.577.929,81 

G 
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan 

Perawatan Mobil dan Sepeda Motor 53.363.529,07 178.755.066,23 

I Penyedia Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan 

Minuman 
3.993.301,21 40.718.803,30 

M Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis 5.229.779,07 9.829.126,61 

R Kesenian, Hiburan dan Rekreasi 650.426,78 2.015.406,53 

Sumber: Hasil Penelitian, 2015 

Pada tiap sektor yang memiliki pengaruh BL dan FL yang berbeda, putaran output antara bersifat 

tidak konsisten. Hasil luaran output antara bergantung pada aliran sektor pada putaran sebelumnya. 

Merujuk pada penelitian Koestoer (1986) yang menemukan bahwa untuk mengisolasi sebab-akibat 

komponen pengganda ini, diberikan suatu aksi dalam rangka menggabungkan putaran pertama, 

dukungan industri dan dampak imbasan konsumsi dan mewakili dampak pada sisa perekonomian 

perubahan nilai uang di awal input yang dinamakan dampak aliran atau (flow-on effect). Oleh karena 

itu analisis S-I-O dilanjutkan dengan pengujian pengganda dampak aliran.Dampak aliran dianggap 

lebih mencerminkan ukuran suatu dampak bersih dibandingkan dengan efek pengganda lainnya untuk 

menemukan suatu sektor yang memiliki dampak terbesar terhadap kemunculan sektor lain di belakang 

dan di depannya. Pengukuran dampak aliran memungkinkan pemisahan secara jelas faktor-faktor 

sebab dan akibat pada konsep dampak berganda. Faktor penyebab dari suatu dampak ditunjukkan oleh 

dampak awal (FL) yaitu meningkatnya permintaan terhadap output suatu sektor, sedangkan faktor 

akibat dicerminkan oleh pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan dampak imbasan konsumsi 

(BL) yang semuanya merupakan dampak aliran. Dampak aliran ini akan menunjukkan rata-rata 

kekonsistensian sektor tertinggi di Jawa Timur dalam periode yang diakibatkan oleh dampak awal dan 

dampak total dari keterkaitan BL dan FL yang terjalin antara sektor tradable unggulan dengan sektor-

sektor lainnya. Ringkasan perhitungannya dapat dilihat pada Tabel berikut. 

Tabel 3. Peringkat BL dan FL Sektor Tradable Unggulan Hasil Analisis I-O dengan  Menggunakan Analisis 

Dampak Aliran (Flow-On Effect) 

Kode 

Kategori Sektor 

Backward 

Linkages 

(BL) 

Forward 

Linkages 

(FL) 

Flow-On 

Effect 
Keterangan 

A 

 

 

Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 1,14 1,36 1,25 
Sektor Tradable 

Unggulan 

C Industri Pengolahan 1,11 1,18 1,15 Sektor Tradable 

Unggul Parsial I Penyedia Akomodasi dan 

Penyediaan Makanan dan 

Minuman 
1,22 0,81 1,01 

Sektor Tradable 

Unggul Parsial 

G Perdagangan Besar dan 

Eceran, Reparasi dan 

Perawatan Mobil dan Sepeda 

Motor 

0,83 1,10 0,97 

Sektor Tradable 

Unggul Parsial 

M Jasa Profesional, Ilmiah dan 

Teknis 0,95 0,87 0,91 
Sektor Tradable 

Unggul Detrimental 

B Pertambangan dan Penggalian 0,88 0,86 0,87 Sektor Tradable 

Unggul Detrimental 
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Kode 

Kategori Sektor 

Backward 

Linkages 

(BL) 

Forward 

Linkages 

(FL) 

Flow-On 

Effect 
Keterangan 

R Kesenian, Hiburan dan 

Rekreasi 0,87 0,82 0,84 
Sektor Tradable 

Unggul Detrimental 

Sumber :Hasil Penelitian, 2015 

Peringkat dampak aliran (flow-on effect) tertinggi yang diperoleh dari nilai rata-rata daya 

penyebaran (BL) tertinggi dan derajat kepekaan (FL) tertinggi adalah sektor “Pertanian, Kehutanan 

dan Perikanan”. Subsektor dari sektor ini yang paling berkontribusi terhadap PDRB adalah subsektor 

tanaman pertanian bahan pangan. Hasil penelitian menunjukan sektor pertanian secara positif 

mengangkat sektor lainnya (sebagai input) maupun diambil manfaatnya (sebagai output) dari sektor-

sektor lain disekitarnya seperti sektor industri, sektor jasa, penyedia akomodasi bahkan sektor 

perbankan secara komprehensif dan tidak mudah luruh jika terjadi suatu krisis/resesi ekonomi. Hal ini 

menunjukkan hubungan keterkaitan baik ke depan maupun ke belakang dari subsektor tanaman 

pertanian bahan pangan dengan sektor-sektor yang lain paling besar membawa pengaruh di Provinsi 

Jawa Timur. 

 

Gambar 3. Peta Penggunaan Tanah Sektor Pertanian Bahan Pangan Provinsi Jawa Timur 

 

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebagai sektor riil merupakan sektor primer yang 

memang telah menjadi andalan Provinsi Jawa Timur sejak dulu. Perannya sebagai sektor primer, 

sektor ini memiliki potensi besar untuk diperdagangkan bahkan untuk di ekspor ke berbagai negara 

baik sebagai bahan dasar/bahan baku dari komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan itu sendiri, 

maupun sebagai penunjang dari industri pengolahan sektor tersebut untuk berinovasi menghasilkan 

produk akhir yang berbahan dasar sektor tersebut. Sebagaimana julukannya, Provinsi Jawa Timur 

sebagai “Lumbung Pangan Nasional”, sebagian besar masyarakat Kabupaten/Kota di Jawa 
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Timur berprofesi dan memiliki pendapatan rumah tangga yang berasal dari usaha yang 

berkaitan dengan sektor pertanian. 

4.  Kesimpulan 

Penerapan analisis S-I-O dalam upaya pengidentifikasian sektor unggulan terhadap sektor yang 

bersifat tradable dan berorientasi ekspor dari sektor domestik pada tataran provinsi unggulan Jawa 

Timur periode Tahun 2006-2010 diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Terdapat 46 sektor yang tersaring dari 110 sektor menurut tabel I-O (110x110). Sektor pilihan 

tersebut berada diantara sektor-sektor domestik yang ada di Provinsi Jawa Timur, memiliki 

kecenderungan meningkat dan konsistensi sifat tradable dan berorientasi ekspor dari tahun 2006 

ke tahun 2010. 

2. Dari 46 sektor sebagai hasil aplikasi S-I-O, terdapat sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 

sebagai sektor unggulan termasuk subsektor tanaman pertanian bahan pangan dari kelompok 

sektor tradable dan berorientasi ekspor di wilayah Jawa Timur. 

3. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki keunggulan di Jawa Timur karena faktor 

sumberdaya alam yang ada serta karakteristik wilayah yang sangat mendukung. 
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Abstrak: Taman Wisata Waduk Selorejo (TWWS) mengalami kerusakan parah pada erupsi 

Kelud tahun 2014. Dampak dari erupsi tersebut juga berpengaruh terhadap sumber penghidupan 

masyarakat sekitar karena mayoritas mereka yang bekerja sebagai petani, nelayan, dan pelaku 

kuliner TWWS hilang saat bencana terjadi. Sejak tahun 2014 akhir Perum Jasa Tirta mulai 

kembali memulihkan ekosistem dan membangun beberapa sarana atraksi wisata yang rusak akibat 

bencana tersebut. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memulihkan kembali perekonomian dan 

kegiatan TWWS. Atas dasar rasional tersebut maka fokus dalam artikel ini adalah untuk 

mendeskripsikan upaya Perum Jasa Tirta dalam memulihkan taraf ekonomi warga terdampak di 

TWWS melalui pembangunan Wisata Malam dan Taman Cinta. Data yang digunakan untuk 

mendeskripsikan upaya tersebut mencakup data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan 

teknik wawancara dan kajian data dari Perum Jasa Tirta. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan tabulasi tunggal. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengetahui 

perkembangan taraf ekonomi pasca erupsi Kelud dan memberikan saran rekomendasi kepada 

Perum Jasa Tirta untuk mengembangkan TWWS. 

Kata kunci: Pemberdayaan, Ekonomi, Kegiatan Wisata 

 

Abstract: Taman Wisata Waduk Selorejo (TWWS) suffered damage severe in the eruption of 

Kelud in 2014. The impact of the eruption is also influential to the source of livelihood 

communities around because the majority of those who work as farmers, fishermen, and the 

perpetrators of culinary TWWS lost when a disaster occurs. Since the year 2014 end of Perum 

Jasa Tirta started back to restore the ecosystem and establish some means of attraction tourist 

who damaged as a result of a disaster such. Construction of the aim to restore back the economy 

and the activitiesTWWS. On the basis of rational is the focus of the article this is to describe the 

efforts of Perum Jasa Tirta in restoring the economic level of the affected people in TWWS 

through the development of Wisata Malam and Taman Cinta. The data is used to describe the 

efforts that include primary data and secondary were collected by the technique interview and 

assessment of data from Perum Jasa Tirta. The data collected were analyzed using single 

tabulation. The results are expected from the study of this is to know the comparison as well as the 

development level of the economy after the eruption of Kelud and give recommended to Perum 

Jasa Tirta for develop TWWS.  

Keywords: Empowerment, Economy, Events Tourism 

 

1. Pendahuluan 

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta 

penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam sehingga mengakibatkan 

mailto:kristania.1010@gmail.com
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korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis 

(Ramli, 2010: 17).  Seperti halnya bencana yang terjadi satu tahun lalu,Gunung Kelud yang 

mempunyai ketinggian 1.731 mdpl meletus eksplosif. Sekitar 150 juta m3 material vulkanis yang 

terdiri dari abu, pasir, dan bebatuan tersembur dari dalam perut gunung. Lava pijar menyembur 

setinggi 17 km. Tingginya semburan itu berkolerasi dengan jangkauan jatuhnya abu sehingga 

sebarannya menimpa hampir seluruh Jawa (Kompas, 13 Februari 2014).  

Erupsi Gunung Kelud 2014 memberikan dampak yang sangat luar biasa pada kawasan sekitar 

Kelud, seperti halnya Desa Pandansari, Desa Banturejo, Desa Ngantru, dan Taman Wisata Waduk 

Selorejo (TWWS), yang menyebabkan kegiatan perekonomian dan penghidupan masyarakat ini 

terganggu (Purnomo, 2015), karena perekonomian dan penghidupan masyarakat bergantung pada 

sektor wisata yaitu Taman Wisata Waduk Selorejo (TWWS). Taman Wisata Waduk Selorejo porak 

poranda pasca terjadinya erupsi Gunung Kelud, hampir semua fasilitas wisata andalan Perum Jasa 

Tirta I ini rusak berat. Mulai dari gedung, pasar wisata, kios, warung lesehan, kolam renang dan 

wisata andalan lainnya rusak berat, serta atap setiap bangunan ambruk lantaran tidak kuat menahan 

beban lapisan pasir vulkanik.  

Erupsi Gunung Kelud memberikan dampak kerugian materiil dan non materiil, namun kerugian 

yang sangat parah adalah matinya perekonomian masyarakat sekitar (Desa Pandansari, Desa 

Banturejo, dan Desa Ngantru) yang sebagian besar bekerja di Taman Wisata Waduk Selorejo 

(TWWS). Masyarakat sekitar TWWS mulai resah akan keberlangsungan hidup mereka pasca erupsi, 

karena selain kehilangan sumber penghidupan, masyarakat sekitar juga harus memikirkan tentang 

pembangunan rumah yang rusak akibat tumpukan pasir vulkanik. Namun keresahan tersebut lambat 

laun mulai menghilang karena bantuan selalu datang tidak hanya dari wilayah Jawa Timur saja namun 

juga wilayah daerah lain seperti Yogyakarta dan daerah lainnya di luar wilayah Jawa Timur. Selain 

bantuan dari masyarakat Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan pemerintah Kabupaten Malang 

memberikan bantuan berupa genting untuk merenovasi rumah (Purnomo, dkk. 2015). Keresahan 

masyarakat mulai hilang sejak Perum Jasa Tirta I sebagai pihak pengelola wisata mulai antusias untuk 

membenahi Taman Wisata Waduk Selorejo (TWWS). Mulai dari pembenahan penginapan, hotel, 

kolam renang, wahana permainan, serta sentra pedagang yang kini telah dibuatkan bangunan 

permanen dengan ukuran yang lebih besar dari sebelumnya. 

Tahun 2016 Perum Jasa Tirta I mulai membangun wahana wisata baru yang sangat menarik yaitu 

pembangunan Wisata Malam dan Taman Cinta. Wisata malam ini adalah pembenahan dari Jembatan 

Gantung yang pada malam hari memiliki daya pesona tinggi untuk menarik wisatawan berkunjung 

dan bermalam di cottage. Sedangkan Taman Cinta adalah pembangunan baru berupa rumah-rumah 

pohon, spot foto berbentuk love, flower garden, dll. Pembangunan ini merupakan salah satu upaya 

Perum Jasa Tirta I untuk memberdayakan masyarakat dan menyerap tenaga kerja. 

Artikel ini  bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan bahwa pembangunan yang 

dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I berdampak pada pemberdayaan masyakarat sekitar dan membantu 

mengurangi pengangguran di sekitar kawasan Taman Wisata Waduk Selorejo (TWWS) mulai dari 

yang bekerja menjadi tukang parkir, pengelola taman, usaha kios oleh-oleh, dan masih banyak 

pekerjaan lain yang ada karena pembangunan wisata baru ini. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan upaya Perum Jasa Tirta dalam memberdayakan 

masyarakat melalui pembangunan objek wisata Taman Wisata Waduk Selorejo TWWS. Data yang 

digunakan untuk mendeskripsikan mencakup tipologi masyarakat yang bekerja dan segmentasi 

kegiatan usaha di lokasi. Analisis data menggunakan analisis tabulasi tunggal dengan tujuan untuk 

mencari pola kecenderungan data (Teddlie and Yu, 2007). Teknik pengumpulan data menggunakan 
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angket dengan cara quota sampling sebanyak 50 pelaku usaha di TWWS, dengan asumsi jumlah 50 

pedagang mampu menggambarkan kondisi (Kriyantono, 2012), dari 179 orang yang ada. 

Berikut adalah lokasi dari Taman Wisata Waduk Selorejo yang dimaksudkan. 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Taman Wisata Waduk Selorejo 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Tipologi Pelaku Usaha di Kawasan TWWS 

Hasil yang didapat dari wawancara pada pelaku usaha TWWS yang dilaksanakan pada 23-25 Februari 

2018 di Taman Wisata Waduk selorejo, dianalisis dan diolah menjadi kesimpulan data dalam bentuk 

tabel yang memaparkan hasil tipologi Pelaku usaha di kawasan TWWS mulai dari usia, jenis kelamin, 

pendidikan, segmen usaha, dll yang disajikan dalam tabel dibawah ini:  

 

Tabel 1. Jenis Kelamin Pelaku Usaha TWWS 

Jenis Kelamin 
Jumlah Presentase (%) 

Laki-laki 
31 62 

Perempuan 
19 38 

Total 
50 100 

Sumber: data primer hasil wawancara yang diolah menggunakan tabulasi tunggal 
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Tabel 2. Usia Pelaku Usaha TWWS 

Usia 
Jumlah Presentase (%) 

 

<30 4 
 

8 

>30  
 

46 

 

92 

Total 
 

50 

 

100 

Sumber: data primer hasil wawancara yang diolah menggunakan tabulasi tunggal 

 

Tabel 3. Segmen Usaha TWWS 

Segmen Jumlah Presentase (%) 

Kuliner 25 50 

Oleh-Oleh 9 18 

Atraksi Wisata 16 32 

Total 50 100 

Sumber: data primer hasil wawancara yang diolah menggunakan tabulasi tunggal 

 

Karakteristik pelaku usaha di kawasan TWWS secara umum didominasi oleh masyarakat di 

Kecamatan Ngantang dengan usia rata-rata >30 tahun yaitu sejumlah 92% dari 50 orang yang telah 

diwawancarai, selain itu pelaku usaha di kawasan TWWS 50% memilih usaha kuliner, yaitu mulai 

dari usaha bakso, lesehan yang berupa lalapan ikan segar dari Waduk Selorejo, dan aneka kuliner 

lainnya. Segmen usaha yang lain yaitu oleh-oleh sejumlah 18%, dan 32% adalah segmen usaha atraksi 

wisata.  

3.2. Dampak Erupsi Gunung Kelud tahun 2014 

 
Gambar 2. Dampak Erupsi Gunung Kelud 

Sumber: republica.co.id berita nasional 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kerugian akibat erupsi Gunung Kelud 

mencapai Rp 329 miliar. Prediksi tersebut meliputi kerugian di wilayah sekitar Waduk Selorejo di 

Kecamatan Ngantang. Berdasarkan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB kerusakan 

bangunan meliputi rumah 3.782 unit, kantor bangunan pemerintah 20 unit, prasarana pendidikan 251 

unit, prasarana kesehatan 9 unit, tempat ibadah 36 unit, dan kerusakan sarana air bersih 8.095 m3. 

Letak desa Pandansari pada ketinggian 600-800 mdpl, dengan letak kemiringan 15-55% merupakan 

desa yang paling dekat dengan puncak Gunung Kelud sekitar 6-7 km. Desa Pandansari merupakan 
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desa terdampak erupsi Gunung Kelud yang paling parah di Kabupaten Malang Jawa Timur. Desa 

yang terletak di Kecamatan Ngantang ini diterjang oleh luapan erupsi abu vulkanik. Kondisi fisik 

permukaan lahan tertutup pasir dan debu vulkanik setinggi 25-40 cm, sehingga menimbun permukaan 

desa ini dan menghancurkan genting atap rumah warga. Hal ini membuat mayoritas rumah terlihat 

hanya beratap langit karena luluh lantak akibat terjangan material vulkanik. Bangunan rumah rusak 

berat, lahan pertanian sekitar 99% mati akibat semburan debu dan pasir panas (Republika, 2014). 

 

 
Gambar 3. Dampak Erupsi Gunung Kelud terputusnya akses menuju Desa Pandansari 

Sumber: BPBD Kabupaten Malang, 2014 

 

Pemerintah kabupaten Malang mencatat, Desa Pandansari yang terletak di Kecamatan Ngantang 

yang merupakan salah satu dari 33 kecamatan di wilayah setempat. Desa ini memiliki tujuh dusun, 

yakni Sambirejo, Bales, Klangon, Sedawun, Plumbang, serta dua dusun yang terkena dampak erupsi 

paling parah yakni Dusun Pait dan Kutut, dan memiliki ketinggian antara 500–700 meter dari 

permukaan laut. Desa Pandansari juga merupakan desa yang memiliki kerusakan bangunan paling 

parah, karena semua atap rumah penduduk dan lahan pertanian hancur akibat erupsi tersebut. Empat 

korban jiwa akibat letusan Gunung Kelud, tiga di antaranya juga berasal dari Desa 

Pandansari.  Kerusakan yang terjadi dari fisik jalan, bangunan rumah, beberapa fasilitas umum, 

pekarangan sampai dengan lahan pertanian sebagai mata pencaharian dari penduduk Pandansari.  

Menurut Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana, Sutopo Purwo Nugroho, Kecamatan Ngantang merupakan daerah yang 

paling dekat dengan kawah Kelud. Jaraknya hanya sekitar tujuh hingga sepuluh kilometer. Tingkat 

keparahan terlihat dari tebal abu di Kecamatan Ngantang, yang mencapai 20-30 sentimeter. Selain 

dipenuhi abu tebal, Kecamatan Ngantang juga terkena lontaran material vulkanik berupa batu 

berdiameter 5-8 sentimeter. Atap-atap rumah pun tertimpa pasir. Bahkan beberapa di antaranya roboh. 

Dampak lain selain dampak yang dapat terlihat oleh mata ada pula dampak lainnya seperti halnya 

dampak perubahan sikap baik secara psikologis maupun budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Hal 

itu memunculkan perubahan sosial yang dapat terjadi ketika pasca terjadi bencana, dimana semua 

warganya kehilangan harta benda dan mata pencaharian.  Adanya pembangunan yang dilakukan oleh 

Perum Jasa Tirta I berdampak pada pemberdayaan masyakarat sekitar dan membantu mengurangi 

pengangguran di sekitar kawasan Taman Wisata Waduk Selorejo (TWWS) pasca erupsi Gunung 

Kelud 2014. (Fikri, 2014). 
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3.3. Dampak Pembangunan TWWS Terhadap Peningkatan Enomomi Masyarakat 

Wewenang pengelolaan Waduk Selorejo berada di bawah naungan Perum Jasa Tirta I. Sebelum 

terdampak erupsi tahuan 2014, wilayah ini sudah menjadi salah satu daerah tujuan wisata. Rata-rata 

pendapatan warga yang bekerja di lokasi tersebut antara Rp 100.000- 1.000.000 perhari.  

Erupsi Kelud 2014 merusak seluruh lokasi ini dengan endapan debu vulkanik. Upaya Perum Jasa 

Tirta I membangun kembali TWWS mendapat respon yang baik dari masyarakat yang sebelumnya 

menggantungkan penghidupannya pada sektor itu. Masyarakat turut dilibatkan dalam merencanakan 

pengembangan lokasi tersebut. Pelibatan itu berupa pekerja yang direkrut dari desa sekitar yaitu Desa 

Pandansari, Desa Banturejo, dan Desa Ngantru.  

Kini TWWS sudah mulai beroperasi sejak Juni 2015.  Beberapa warga yang terpaksa bekerja 

sebagai penambang pasir dengan penghasilan Rp. 50.000 perhari karena kehilangan sumber 

penghidupan mereka (Purnomo, dkk. 2015) kembali mencari sumber penghidupan di TWWS. Dengan 

dibukanya kembali kini mereka memiliki penghasilan rata-rata Rp. 100.000- 1.000.000 perhari. 

 
Gambar 4 Pembangunan yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta I 

Sumber: Tempo, 2014 

 

4. Kesimpulan 

Pembangunan TWWS mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar Waduk Selorejo 

karena mampu menyediakan fasilitas tempat berjualan yang permanen dan lebih besar. Selain itu 

penghasilan masyarakat meningkat dari sebelumnya,sehingga pasca erupsi Gunung Kelud 2014 

membawa berkah dan rezeki untuk masyarakat sekitar TWWS, apalagi setelah dikembangkannya 

Taman Cinta dan Wisata Malam. 
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Abstrak. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih memiliki masalah kurang gizi. 

Berdasarkan Global Nutrition Report 2014, Indonesia termasuk 17 negara yang memiliki masalah 

gizi, terutama penduduk umur di bawah lima tahun (Balita). Kabupaten Lebak merupakan daerah 

kantong kemiskinan yang berada di Provinsi Banten juga mempunyai masalah kurang gizi maupun 

tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan 

antara keluarga miskin dan tingkat pendidikan terhadap jumlah balita kurang gizi. Metode analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis keruangan (spatial analysis) dan analisis 

statistik (pearson product momen). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) wilayah balita 

kurang gizi terkonsentrasi di wilayah bagian selatan yang jaraknya jauh dari pusat Ibukota 

Kabupaten Lebak (2) keluarga miskin pedesaan terkonsentrasi di desa bagian selatan, sedangkan 

miskin perkotaan berada di utara, terutama di Ibukota Kabupaten; (3) Tingkat pendidikan penduduk 

sebagian besar pendidikan dasar yaitu SD dan SMP merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten 

(4) hubungan antara persentase keluarga miskin dan persentase penduduk balita kurang gizi 

signifikan pada taraf nyata (α) 0.05 (5) hubungan antara tingkat pendidikan dan persentase balita 

kurang gizi tidak signifikan pada α  0.05, yang berarti  wilayah yang memiliki balita kurang gizi 

tinggi tidak selalu berada pada wilayah persentase tingkat pendidikan dasar penduduk yang tinggi. 

Kata kunci: Kurang Gizi, Keluarga Miskin, Tingkat Pendidikan 

Abstract.Indonesia is one of the countries that still have malnutrition problem. Based on Global 

Nutrition Report 2014, Indonesia includes 17 countries that have nutritional problems, especially 

the children (under five years old). Lebak Regency is a pockets of poverty located in Banten 

Province also has malnutrition problems and low education level of the population. The purpose of 

this study was to analyze the corelation between poor families and education level to malnourished 

children under five. The method used are the spatial and statistical analysis(pearson product 

moment). The results showed: (1) the malnourished child (under five years old) are concentrated in 

the southern region far away from the center of district capital of  Lebak Regency (2) the rural poor 

are concentrated in the southern village, while the urban poor are in the north, especially in the 

district capital; (3) The educational  level of the population of most primary and junior high schools 

is evenly distributed in almost all districts; (4) thecorelation between the percentage of poor 

families and the percentage of malnourished child (under five years old)wassignificant at the 

significance level (α) = 0.05;  (5) the relationship between educational level and the percentage of 

malnourished child (under five years old) is not significant at the significance level (α) = 0.05, 

which means that the region of malnourished child (under five years old) are not always on the 

region of high percentage of the population basic educational level. 

 

Keywords: Malnutrition, Poor Family, Education Level 

 

 

1.  Pendahuluan 

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya. Pembangunan 

manusia seutuhnya harus dimulai sejak dini yaitu sejak manusia berada di dalam kandungan dan 
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masih berumur di bawah lima tahun. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah perbaikan maupun 

peningkatan gizi untuk kesehatan (Depkes RI, 2003). 

       Gizi merupakan kondisi dimana manusia tidak memiliki nutrien yang dibutuhkan tubuh akibat 

kekurangan asupan makanan. Status gizi merupakan gambaran keseluruhan refleksi penggunaan 

konsumsi pangan dan penggunaan tubuh (Jonny, 2005, Sunarti, 2004). Penilaian status gizi balita 

dengan standar nasional yang diterbitkan kementerian keseharan RI menggunakan berat badan/ umur 

dengan menggunakan klasifikasi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, gizi lebih (Depkes RI 2011). 

       Berdasarkan Global Nutrition Report 2014, Indonesia termasuk 17 negara yang memiliki masalah 

gizi, terutama penduduk umur di bawah lima tahun (Balita). Balita merupakan kelompok umur yang 

paling rentan (sering) menderita gizi buruk dan gizi kurang (Notoatmojo, Soekidjo, 2010). 

Berdasarkan data Depkes tahun 2013, prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Indonesia sebesar 13,9 

persen (Depkes, 2013). Secara nasional angka penderita gizi buruk di Banten tertinggi ketiga setelah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Jawa Timur. 

       Faktor yang mempengaruhi status gizi adalah ekonomi, sosial (pendidikan/ pengetahuan), politik, 

ideologi, pengawasan, dan penyakit (Priharsiwi, 2006). Menurut Gibney, dkk (2009), salah satu faktor 

yang mempengaruhi rantai gizi buruk adalah status ekonomi yang buruk, secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh kelayakan pangan dan fasilitas 

penunjangan kesehatan. Kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan tergantung pada besar 

kecilnya pendapatan keluarga. Keluarga miskin dengan pendapatan terbatas kemungkinan akan 

kurang dapat memenuhi kebutuhan makanan terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam 

tubuhnya. Menurut hasil penelitian Saputra & Nurizka (2012) di Sumatera Barat, menunjukkan bahwa 

faktor utama penyebab balita menderita gizi buruk dan gizi kurang adalah kemiskinan dan tingkat 

pendidikan orang tua.   

       Kondisi sosial ekonomi suatu wilayah dapat memberikan gambaran kualitas penduduk pada 

wilayah tersebut. Kondisi ekonomi juga dapat mengindikasikan seberapa asupan gizi yang dapat 

diperoleh dan dikonsumsi oleh penduduk.   

       Kabupaten Lebak merupakan daerah kantong kemiskinan yang ada di Provinsi Banten, yang 

terdiri dari 28 Kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan, jumlah keluarga miskin terus meningkat. 

Berdasarkan data BPS tahun 2011, kurang lebih 50 % dari seluruh desa tergolong sebagai desa miskin 

dan lebih 50 % KK tergolong miskin. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lebak relatif  rendah 

yaitu lebih dari 50 % berpendikan dasar (SD dan SMP).  Aksesibilitas di Kabupaten Lebak relatif 

rendah dibandingkan dengan Kabupaten yang lain yang berada di Provinsi Banten. Kabupaten Lebak 

juga mempunyai masalah gizi buruk dan gizi kurang, seluruh kecamatan memiliki masalah gizi balita. 

Untuk itu tulisan ini akan membahas wilayah penduduk balita kurang gizi di  Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten.  

       Menurut Yunus, Hadi Sabari (2010) wilayah adalah area yang terbentuk dari adanya persamaan 

fenomena fisik maupun sosial di permukaan bumi. Persamaan fenomena yang dibahas dalam tulisan 

ini adalah fenomena sosial, seperti kemiskinan, tingkat pendidikan dan kurang gizi. Tujuan penelitian 

ini adalah menganalisis hubungan antara keluarga miskin dan tingkat pendidikan terhadap jumlah 

balita kurang gizi (gizi buruk dan gizi kurang). 

 

2.  Metode Penelitian 

2.1 Kerangka Penelitian 

Kabupaten Lebak merupakan daerah kantong kemiskinan yang berada di Provinsi Banten dengan rata-

rata tingkat pendidikan penduduk yang rendah. Permasalahan kesehatan utama adalah kurang gizi, 

terutama penduduk usia dibawah lima tahun. Variabel yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah; 

(1) kurang gizi (gizi buruk dan gizi kurang); (2) Jarak dari pusat Ibukota; (3) keluarga miskin; (4) 

tingkat pendidikan dasar. Gambar 1  
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Gambar 1. Kerangka Penelitian 

2.2 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan: (1) data spasial; jarak dari pusat Ibukota; (2) data  sosial ekonomi 

penduduk meliputi keluarga miskin dan pendidikan penduduk. Jarak diperoleh dari peta topografi 

maupun tematik, sedangkan data sosial ekonomi diperoleh dari Pemerintah daerah Kabupaten Lebak, 

Provinsi Banten. 

 

2.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara: (a) mengklasifikasikan data menjadi dua kelompok, yaitu 

data kuantitatif dan kualitatif;  (b) mengolah data spasial dan tabular dengan teknologi Sistem 

Informasi Geografis (SIG); (c) korelasi data kuantitatif diolah dengan program SPSS (Statistical 

Product and Service Solotions), angka korelasi (r) diperolehdari output SPSS dan  diinterpretasikan 

sesuai teori. 

 

2.4 Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis keruangan (spatial analysis) dan 

analisis statistik (pearson product moment). Analisis keruangan dengan metode overlay peta, 

sedangkan analisis statistik dengan metode pearson product moment. Variabel yang dikorelasikan 

adalah  persentase penduduk balita kurang gizi dengan persentase keluarga miskin maupun persentase 

tingkat pendidikan dasar penduduk. Formula pearson product moment (r) adalah sebagai berikut; 
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      rxy   =  koefisien korelasi antara X dan Y 

Y = persentase penduduk balita kurang gizi 

X = persentase keluarga miskin dan persentase tingkat pendidikan dasar 

3.  Hasil dan Pembahasan  

3.1 Letak dan Penduduk 

Kabupaten Lebak terletak pada 6º18'-7º00' Lintang Selatan dan 105º25'- 106º30' Bujur Timur, dengan 

luas daerah  330.507.01 Ha yang terdiri dari 28 Kecamatan dengan 340 desa dan 5 kelurahan ( peta 1). 

Kecamatan paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Cibeber dan yang paling sempit wilayahnya 

adalah Kecamatan Kalanganyar. Pada tahun 2006 jumlah desa di Kabupaten Lebak sebanyak 315 desa 

dan 5 kelurahan. Seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan 

pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka dikeluarkan Peraturan Daerah 

Umur Balita 

Kabupaten Lebak 

Penduduk 

Tingkat Pendidikan Miskin 

Pendidikan Dasar Keluarga Miskin Kurang Gizi 

Wilayah Balita  Kurang Gizi 

Jarak dari 

pusat kota 
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Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008 mengenai pemekaran 25 desa di Kabupaten Lebak yang pada 

akhirnya jumlah desa sebanyak 340 desa dan 5 Kelurahan. Daerah Kabupaten Lebak dibatasi oleh: 

Sebelah Utara; Kabupaten Serang dan Tangerang; Sebelah Selatan : Samudra IndonesiaSebelah Barat: 

Kabupaten Pandeglang; Sebelah Timur : Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. 

 

 
Gambar 2. Wilayah Administrasi Daerah Penelitian 

Dari jumlah penduduk dapat dilihat bahwa desa/ kelurahan yang jumlah penduduknya >5000 jiwa, 

terletak di bagian utara, seperti desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Rangkasbitung. Desa yang 

mempunyai jumlah penduduk < 2500 jiwa, cenderung berada di bagian tengah. Seperti desa yang 

berada di Kecamatan Cijaku maupun di Kecamatan Cibeber. 

Kepadatan penduduknya di Kabupaten Lebak secara umum rendah. Kepadatan Penduduk tertinggi 

(119 jiwa/ha) terdapat di desa Muara Ciujung Timur dan terendah (1 jiwa/ha) adalah desa Mekar 

Rahayu, desa Lebaksitu (kecamatan Bojong Manik). Pendidikan penduduk di Kabupaten Lebak 

bervariasi, namun masih di dominasi oleh penduduk berpendidikan dasar, yakni SD dan SMP. 

Persentase penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan Sarjana, sebagian besar terdapat di Ibukota 

Kabupaten Lebak. Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Lebak sebagian besar petani. Bahkan 

pada Kecamatan Sobang, Banjarsari, Cigemblong, Gunung Kencana dan Cipanas hampir 90 % 

penduduknya sebagai petani. Penduduk yang bekerja sebagai pedagang, sebagian besar berada di 

Rangkasbitung sebagai Ibukota Kabupaten.  

 

3.2 Wilayah Balita Kurang Gizi 

Dalam tulisan ini membahas balita kurang gizi yang dimaksud meliputi gizi buruk dan gizi kurang. 

Penduduk balita kurang gizi masih banyak ditemukan di Kabupaten Lebak yaitu sebanyak 24035 anak 
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balita atau 17.99% dari jumlah balita. Wilayah balita kurang gizi tinggi  terkonsentrasi di wilayah 

bagian selatan yang jaraknya relatif  jauh dari pusat Ibukota Kabupaten Lebak, seperti di desa-desa  

yang berada di Kecamatan Bayah, Cilograng, Banjarsari, Kecamatan Wanasalam, Malimping. 

Sedangkan Kecamatan di bagian utara yang mempunyai persentase kurang gizi tinggi terdapat di 

Kecamatan Cikulur, terutama Desa Sukadaya dan Parage. Kecamatan yang memiliki balita kurang 

gizi tertinggi terdapat di Kecamatan Muncang terutama Desa Jagaraksa (58,12 %), sedangkan 

kecamatan yang mempunyai balita kurang gizi terendah terdapat di Kecamatan Rangkasbitung dan 

untuk Desa  Sukamanah dan Pabuaran mempunyai angka persentase tinggi karena jumlah balita 

sedikit, sehingga pembaginya kecil (Peta 2). 

 
Gambar 3. Wilayah Balita Kurang Gizi di Kabupaten Lebak 

3.3 Wilayah Keluarga Miskin  

Penduduk miskin dalam tulisan ini di ukur dengan persentase keluarga miskin di setiap 

desa/keluarahan. Wilayah keluarga miskin di Kabupaten Lebak tersonsentrasi di bagian selatan, 

seperti desa-desa yang berada di Kecamatan Banjarsari, meliputi 11 Desa yaitu Desa Kertaraharja, 

Kerta, Lebak Keusik, Lebanjaya,Tamansari, Cisampih, Leuwipuh, Keusik, Ciruji dan Bendungan. 

Kemudian Kecamatan lain seperti Kecamatan Wanasalam, Malimping, Panggarangan dan Cibeber. 

Kemiskinan yang letaknya di bagian selatan, sifatnya kemiskinan pedesaan ditandai dengan sumber 

pendapatan dari sektor pertanian, seperti petani maupun buruh tani. 

       Berdasarkan sebaran wilayah miskin di Kabupaten Lebak (Peta 3) terdapat pula  kemiskinan 

wilayah perkotaan, ditandai dengan daerah kumuh (urban slum). Kantong kemiskinan perkotaan 

terbentuk sebagian dari pendatang, sumber pendapatan bervariasi, seperti sektor informal, buruh 

(Susilowati, MH. Dewi, dkk, 2013). 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 
  522 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 

 
Gambar 4. Wilayah Keluarga Miskin Kabupaten Lebak 

Sumber: Susilowati, MH. Dewi dkk, 2013 

 

3.4 Wilayah Tingkat Pendidikan Dasar 

Pendidikan penduduk di Lebak bervariasi, namun masih di dominasi oleh penduduk berpendidikan 

dasar yakni SD dan SMP.  Wilayah kecamatan yang mempunyai tingkat pendidikan dasar dengan 

persentase yang sangat tinggi (>75 %) meliputi Kecamatan Wasalam, Panggarangan, Cihara, 

Cilograng, Cijaku, Cigemblong, Banjarsari, Bojongmanik, Cirinten, Sobang, Lebahgedong dan 

cikukur. Letak wilayah kecamatan tersebut terkonsentrasi di bagian selatan Kabupaen Lebak (Peta 2). 

Hampir seluruh desa di Kecamatan Wasalam mempunyai tingkat pendidikan dasar yang paling tinggi 

dibandingkan dengan desa di kematamatan lain. Persentase tingkat pendidikan dasar yang rendah 

terdapat di Kecamatan Cibadak, terutama Desa Bojongcae, Cisangu,Cimenteng Jaya, Mekar Agung, 

Asem Margaluyu. 
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Gambar 5. Wilayah Tingkat Pendidikan Dasar Penduduk di Kabupaten Lebak 

3.5 Hubungan Kurang Gizi Balita dan Keluarga Miskin 

Faktor yang berperan dalam menentukan status kesehatan, termasuk status gizi penduduk balita adalah 

tingkat sosial ekonomi. Kemampuan keluarga untuk membeli bahan makanan tergantung pada besar 

kecilnya pendapatan keluarga. Keluarga miskin dengan pendapatan terbatas, kemungkinan akan 

kurang dapat memenuhi kebutuhan makanan, terutama untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam 

tubuhnya. 

       Berdasarkan analisis keruangan dengan overlay peta menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara 

wilayah yang memiliki persentase balita kurang gizi tinggi dengan wilayah persentase keluarga 

miskin. Hal ini didukung dengan analisis statistik pearsen product moment menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi yang sigifikan pada taraf nyata (α) 0.05. Besarnya korelasi (r) antar variabel tersebut 

sebesar 0.125, berarti selain keluarga miskin, masih ada variabel lain yang mempengaruhi, namun 

tidak dianalisis dalam tulisan ini. 

Tabel 1. Perhitungan Korelasi antara Keluarga Miskin dengan Kondisi Gizi 

 

 

 

  Miskin Gizi 

Miskin Pearson Correlation 1 .125* 

Sig. (2-tailed)  .020 

N 345 345 

Gizi Pearson Correlation .125* 1 

Sig. (2-tailed) .020  

N 345 345 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 
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3.6  Hubungan Kurang Gizi Balita dan Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi, 

karena pendidikan tinggi diharapkan mempunyai pengetahuan maupun informasi tentang gizi lebih 

baik dibandingkan dengan yang berpendidikan rendah. Masalah kurang gizi muncul karena kurang 

pengetahuan maupun informasi mengenai gizi (Berg, Alan. 1998). Demikian pula menurut 

Kuncoroningrat (2009), makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah menerima informasi, 

sehingga makin banyak pula pengetahuan yang dimilikinya. Sebaliknya jika pendidikan rendah, akan 

menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai yang diperkenalkan, termasuk 

informasi gizi. Berbeda dengan pendapat Apriadji (1986), pendidikan rendah belum tentu kurang 

mampu menyusun makanan yang memenuhi persyaratan gizi baik dibandingkan dengan yang 

berpendidikan tinggi. 

       Berdasarkan analisis keruangan dengan overlay peta menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki 

persentase balita kurang gizi tinggi tidak selalu berada pada wilayah persentase tingkat pendidikan 

dasar penduduk yang tinggi. Demikian pula wilayah tingkat pendidikan dasar tinggi, namun 

persentase balita kurang gizi rendah seperti desa-desa yang terletak di Kecamatan Cigemblong dan 

Cibeber. Hal ini didukung dengan analisis statistik pearsen product moment menunjukkan bahwa 

tidak ada korelasi yang sigifikan pada taraf nyata (α) 0.05. Besarnya korelasi (r) antar variabel 

tersebut relatif kecil yaitu antara persentase peduduk balita kurang gizi dengan persentase tingkat 

pendidikan dasar sebesar r = 0.011. Program perbaikan gizi oleh pemerintah Kabupaten Lebak sudah 

dilaksanakan diberbagai kecamatan, walaupun belum sepenuhnya berhasil. 

Tabel 1. Perhitungan Korelasi antara Tingkat Pendidikan dengan Kondisi Gizi 

  Gizi Didik 

Gizi Pearson Correlation 1 .011 

Sig. (2-tailed)  .841 

N 345 345 

Didik Pearson Correlation .011 1 

Sig. (2-tailed) .841  

N 345 345 

 

 

4.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang diperoleh bahwa: (1) wilayah balita kurang gizi terkonsentrasi di wilayah bagian 

selatan yang jaraknya relatif jauh dari ibukota Kabupaten Lebak, terdapat pula beberapa desa dibagian 

utara; (2) keluarga miskin pedesaan terkonsentrasi di desa bagian selatan, sedangkan miskin perkotaan 

berada di utara, terutama di Ibukota Kabupaten; (3) Tingkat pendidikan penduduk sebagian besar 

pendidikan dasar yaitu SD dan SMP merata hampir di seluruh wilayah Kabupaten; (4) Hubungan 

antara persentase keluarga miskin dan persentase penduduk balita kurang gizi signifikan pada taraf 

nyata (α) 0.05; (5). Hubungan antara tingkat pendidikan dan persentase balita kurang gizi tidak 

signifikan pada taraf nyata 0.05, yang berarti bahwa wilayah yang memiliki balita kurang gizi tinggi 

tidak selalu berada pada wilayah persentase tingkat pendidikan dasar penduduk yang tinggi. Demikian 

pula wilayah tingkat pendidikan dasar tinggi, namun persentase balita kurang gizi rendah.  
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Abstrak.Tujuan dari adanya pembangunan adalah membangun masyarakat untuk mencapai 

kesejahteraan. Adanya perbedaan potensi sumberdaya alam maupun manusia membuat adanya 

ketidakmerataan pembangunan ekonomi antar wilayah. Salah satu kasusnya adalah pada 

Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung terhadap perubahan penggunaan lahan dan 

pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini menggunakan unit 

analisis buffer sejauh 0-15 km dari KEK Tanjung Lesung dan desa berjumlah 19 Desa yang 

dilakukan dengan analisis spasial Overlay dan Query, serta analisis statistik deskriptif. Data yang 

digunakan berupa data sekunder (1) Shapefile penggunaan lahan Kabupaten Pandeglang Tahun 

2007 dan 2015, (2), Rata-Rata Pendapatan Keluarga per-desa Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 

dan 2015, dan (3) Mata Pencaharian Masyarakat per-desa Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 dan 

2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pembangunan KEK Tanjung Lesung terhadap 

perubahan penggunaan lahan dan ekonomi hanya berpengaruh wilayah buffer radius 1 km dan 4 

km dari KEK Tanjung Lesung. Terjadinya perubahan penggunaan lahan tidak mempunyai 

hubungan dengan peningkatan pendapatan dan peningkatan mata pencaharian pada daerah 

penelitian.` 

 Kata kunci: Kabupaten Pandeglang, KEK Tanjung Lesung, Pembangunan Wilayah, Aktivitas 

Ekonomi, Perubahan Penggunaan Lahan 

Abstract.The purpose of the development is to build the community to achieve prosperity. 

Differences in the potential of natural and human resources make the inequality of economic 

development between regions. One case is in Pandeglang District. This study aims to analyze the 

influence of the development of Special Economic Zones (SEZ) Tanjung Lesung to changes in land 

use and economic growth community Pandeglang District. This research uses buffer analysis unit 

as far as 0-15 km from KEK Tanjung Lesung and villages totaling 19 villages done with spatial 

analysis of Overlay and Query, and descriptive statistical analysis. Data used in the form of 

secondary data (1) Shapefile land use Pandeglang District Year 2007 and 2015, (2), Average 

Revenue Family per-village Pandeglang District Year 2007 and 2015, and (3) Livelihood Society 

per-village Pandeglang District Year 2007 and 2015. The results showed that the impact of 

development KEK Tanjung Lesung to land and economic change only affect the buffer area of 

radius of 1 km and 4 km from KEK Tanjung Lesung. The occurrence of land use change has no 

relationship with the increase in income and livelihood improvement in the research area. 

Keywords: Pandeglang District, SEZ Tanjung Lesung, Regional Development, Economic Activity, 

Land Use Change 
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1.  Pendahuluan 

Pembangunan suatu daerah memiliki ketergantungan dalam permasalahan dan karakteristik wilayah 

yang dimiliki. Salah satunya adalah ketimpangan ekonomi di berbagai wilayah. Menurut UU No.44 

tahun 2007 dalam  rangka mempercepat pembangunan ekonomi nasional, Pemerintahan Susilo 

Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla tertantang untuk membangun Special Economic Zone (Kawasan 

Ekonomi Khusus/KEK)  di Indonesia karena  melihat keberhasilan beberapa negara untuk memajukan 

ekonominya melalui KEK ini (Destaningtyas, 2010). Salah satunya adalah KEK Tanjung Lesung yang 

dibangun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pandeglang. 

Tanjung Lesung merupakan wilayah pesisir yang terletak di Desa Tanjungjaya, Kecamatan 

Panimbang, Kabupaten Pandeglang yang dikenal sebagai kawasan pariwisata dengan pasir putih dan 

panorama yang indah (DKP Kabupaten Pandeglang, 2012). Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 

No. 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung pada 23 Februari 2012 telah 

ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Pengembangan KEK Tanjung 

Lesung fokus terhadap kegiatan pariwisata dan ekonomi kreatif. KEK Tanjung Lesung memiliki satu 

zona, yaitu zona pariwisata yang memiliki luas sekitar 1.500 hektar. Tempat ini akan menjadi resort 

internasional dan fasilitas-fasilitas kelas satu lainnya dan akan memiliki sebutan “The World’s First 

Themed Resort City” (Bappeda Pandeglang, 2012). Pengembangan KEK Tanjung Lesung diharapkan 

dapat memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kabupaten Pandeglang. 

Sehingga diharapkan, dengan adanya KEK Tanjung Lesung ini dapat mempercepat proses 

pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang. 

Kabupaten Pandeglang dikatakan sebagai daerah tertinggal dikarenakan tertinggalnya 

pembangunan seperti aksesibilitas, sarana prasarana, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 

perekonomian masyarakat, kemampuan keuangan daerah, dan karakteristik daerah. Pelaksanaan 

pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pandeglang menemui banyak kendala serta 

permasalahan. Hal itu menyebabkan realisasi pembangunan wilayah masih jauh dari harapan. 

(Ratnasari dan Ismail, 2016).  

Kebutuhan tanah di sekitar wilayah KEK Tanjung Lesung cenderung akan meningkat, 

dikarenakan dampak adanya pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan hilangnya lahan pertanian, 

perkebunan dan pemukiman yang berada di dalam KEK Tanjung Lesung dan membuat masyarakat 

lokal kehilangan mata pencaharian dan tempat tinggal (Komala, 2015). Berhubung dengan perubahan 

penggunaan lahan, pembangunan KEK Pariwisata Tanjung Lesung ini juga memiliki dampak secara 

langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas ekonomi. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis dampak dari pembangunan KEK Tanjung Lesung terhadap perubahan 

penggunaan lahan dan pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten 

Pandeglang. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka muncul pertanyaan yang perlu dijawab dalam 

penelitian ini adalah: 1. Dimana wilayah yang memiliki dampak perubahan penggunaan lahan 

terhadap perubahan aktivitas ekonomi akibat pembangunan KEK Tanjung Lesung? 2. Adakah 

hubungan perubahan penggunaan lahan dengan perubahan mata pencaharian dan pendapatan akibat 

pembangunan KEK Tanjung Lesung? 

2.  Metode Penelitian 

2.1  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 7 hari pada 22-27 Januari 2018 yang berlokasi di daerah buffer 15 

km dari KEK Tanjung Lesung seperti pada gambar 1. Alasan digunakan unit analisis buffer sejauh 15 

km ini disebabkan agar dapat menjangkau pusat pertumbuhan lain yang berada di Desa 

Panimbangjaya, sehingga dapat dibandingkan dengan pusat pertumbuhan ekonomi KEK Tanjung 
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Lesung. Buffer terdiri dari 19 desa di Kabupaten Pandgeglang, yaitu Desa Tanjungjaya, Banyuasih, 

Citeurup, Tarunanegara, Mekarsari, Cigeulis, Cimanis, Pangkalan, Karangbolong, Karyabuana, 

Ciseureuheun, Kutamekar, Bojen, Katumbiri, Sinarjaya, Bojen Wetan, Gombong, Panimbangjaya, dan 

Mekarjaya. 

 

Gambar 1. Peta Daerah Penelitian di Sekitar KEK Tanjung Lesung 

2.2 Alur Pikir Penelitian 

Mengenai kerangka alur pikir penelitian secara singkat dapat dilihat pada gambar 2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Pikir Penelitian 

2.3 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, diperlukan data-data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber seperti 

Bappeda Kabupaten Pandeglang, BPS Kabupaten Pandeglang, Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, BIG, dan PT Jababeka. Data yang digunakan adalah data tahun 2007 dan 2015. Hal ini 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 
  529 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 

untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah Kawasan Pariwisata Tanjung Lesung dijadikan 

Kawasan Ekonomi Khusus. Sekain data sekunder, terdapat juga data primer yang akan diambil pada 

saat peneliti berada di lapangan. Berikut adalah data-data yang dibutuhkan pada penelitian ini: 

Tabel 1. Data yang diperlukan 

No Data Jenis Data Sumber Data 

1. Peta Administrasi Kabupaten 

Pandeglang dan Provinsi Banten 

Tahun 2015 

Sekunder Bappeda Kabupaten Pandeglang 

2. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten 

Pandeglang Tahun 2007 dan Tahun 

2015 

Sekunder Badan Pertanahan Nasional dan Badan 

Informasi Geospasial 

3. Data Jumlah Penduduk 

Berdasarkan Mata Pencaharian per-

desa Tahun 2007 dan Tahun 2015 

Sekunder Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa (DPMPD) 

Kabupaten Pandeglang. 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id 

4. Data pendapatan penduduk per-

desa di Kabupaten Pandeglang 

Tahun 2007 dan Tahun 2015 

Sekunder Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Pemerintahan Desa (DPMPD) 

Kabupaten Pandeglang. 

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id 

2.4  Metode Pengolahan Data 

Pengolahan data pada penelitian ini terbagi menjadi 2 tahap yaitu pengolahan data statistik dan 

spasial. Untuk pengolahan data statistik digunakan metode skoring dengan teknik pembobotan. 

Sedangkan pengolahan data spasial berguna untuk memvisualisasikan hasil yang didapatkan dari data 

statistik dengan pembuatan peta yang menggunakan software Arc View 10.3. Pembobotan yang 

diperoleh dari hasil sebaran data adalah seperti yang terlihat pada Tabel 2. 

 

  

http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/
http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/
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Tabel 2. Klasifikasi Pembobotan Variabel 

[Sumber: Pengolahan Data, 2018]  

2.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis secara spasial dan analisis statistik. 

Analisis keruangan pada penelitian ini menggunakan 2 unit analisis yaitu analisis buffer dan 

administrasi desa. Analisis buffer digunakan untuk analisis perubahan penggunaan lahan, sedangkan 

analisis administratif desa untuk data statistik yang bersifat administratif. Analisis yang dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan analisis spasial deskriptif dengan memperhatikan variabel-variabel 

yang ada untuk menjawab permasalahan dampak pembangunan KEK Tanjung Lesung terhadap 

perekonomian masyarakat Kabupaten Pandeglang dengan melihat dari perubahan aktivitas ekonomi 

dan penggunaan lahan. 

 Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif crosstab yang 

menggunakan data nominal dengan output analisis Chi Square Text dan Contigency Coefficient. 

Analisis Chi Square merupakan analisis yang digunakan untuk menguji hubungan atau pengaruh dua 

variabel nominal dan ordinal serta mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel lainnya (Wijayanto, 2009).  Analisis ini dilakukan dengan menggunakan software Statistical 

Package for the Social Science (SPSS) versi 20. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1  Perubahan Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan tahun 2007 pada daerah penelitian digolongkan menjadi 10 jenis yaitu pemukiman, 

kebun campuran, perkebunan, semak belukar, hutan, ladang/tegalan, lahan terbuka, padang rumput, 

Variabel Keterangan 
Rendah 

Bobot: 

Sedang 

Bobot: 

Tinggi 

Bobot: 

Penggunaan 

Lahan 

Perubahan penggunaan 

lahan 

< 0,5% 

(Bobot: 1) 

0,5 % - 0,75 % 

(Bobot: 2) 

> 0,75 % 

(Bobot: 3) 

Mata 

Pencaharian 

Pertanian 
Bertambah 

(Bobot: 1) 

Tetap 

(Bobot: 2) 

Berkurang 

(Bobot: 3) 

Perkebunan 
Bertambah 

(Bobot: 1) 

Tetap 

(Bobot: 2) 

Berkurang 

(Bobot: 3) 

Industri 
Berkurang 

(Bobot: 1) 

Tetap 

(Bobot: 2) 

Bertambah 

(Bobot: 3) 

Perdagangan 
Berkurang 

(Bobot: 1) 

Tetap 

(Bobot: 2) 

Bertambah 

(Bobot: 3) 

Jasa 
Berkurang 

(Bobot: 1) 

Tetap 

(Bobot: 2) 

Bertambah 

(Bobot: 3) 

Pendapatan Rata-

Rata Keluarga 
Perubahan Pendapatan 

< Rp 500.000 

(Bobot: 1) 

Rp 500.000 – Rp 

1.000.000 

(Bobot: 2) 

> Rp 1.000.000 

(Bobot: 3) 
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sawah dan badan air. Pada tahun ini, penggunaan lahan pada daerah penelitian didominasi oleh semak 

belukar sebesar 38,18% dengan luas 1.094 km2. Kemudian, diikuti dengan sawah sebesar 23,15% 

dengan luas 663,5 km2, hutan sebesar 12,43% dengan luas 356,4 km2, kebun campuran sebesar  

9,97% dengan luas 285,8 km2, perkebunan sebesar 6,52% dengan luas 187,0 km2, lahan terbuka 

sebesar 1,88% dengan luas 53,5 km2, padang rumput sebesar 1% dengan luas 28,6 km2, 

ladang/tegalan sebesar 0,47% dengan luas 13,3 km2 dan badan air sebesar 0,02% dengan luas 0,46 

km2.  

Penggunaan lahan pertanian sawah pada tahun ini, sebagian besar berada di bagian timur dari 

KEK Tanjung Lesung. Sedangkan penggunaan lahan hutan, semak belukar, ladang/tegalan sebagian 

besar berada pada wilayah selatan dan barat KEK Tanjung Lesung. Kemudian, pemukiman-

pemukiman besar menyebar di wilayah timur dari KEK Tanjung Lesung. Hal tersebut dikarenakan 

adanya pusat pemerintahan dan pusat ekonomi lain di Desa Panimbangaya dan Desa Pangkalan.  

Penggunaan lahan tahun 2015 masih didominasi oleh semak belukar dengan persentase 36,79% 

seluas 1.054 km2 yang tersebar di selatan dan timur KEK Tanjung Lesung. Hal tersebut dikarenakan 

tidak adanya pusat ekonomi di sepanjang bagian selatan Pandeglang dan terdapat Kawasan Hutan 

Lindung Ujung Kulon yang harus dilindungi. Kemudian diikuti penggunaan lahan sawah dengan 

persentase 20,51% seluas 588,0 km2, kebun campuran dengan 12,65% seluas 362 km2, pemukiman 

dengan 11,08% seluas 317,7 km2, hutan dengan 8,82% seluas 252,8 km2, perkebunan dengan 6,23% 

seluas 178,5 km2, lahan terbuka dengan 2,59% seluas 74,2 km2, ladang/tegalan dengan 0,79% seluas 

22,5 km2, padang rumput dengan 0,51% seluas 14,7 km2 dan badan air dengan 0,02% seluas 0,53 km2.  

Pada tahun 2015 terjadi peningkatan pada daerah terbangun yaitu pemukiman, sedangkan untuk 

daerah non-terbangun seperti sawah, hutan, semak belukar berkurang. Hal ini terjadi karena seiring 

dengan jumlah penduduk yang meningkat, juga karena adanya pembangunan penginapan-penginapan 

yang berada di jalan utama menuju KEK Tanjung Lesung yaitu Jalur Serang Pandeglang yang 

membentang di pesisir barat Kabupaten Pandeglang. Perkembangan lahan terbangun pada daerah 

penelitian sangat pesat di jalan utama menuju KEK Tanjung Lesung dan jalan kolektor dari timur 

hingga menuju selatan yang terdapat pusat ekonomi di Desa Cigeulis dan Desa Citeureup. Luas 

perubahan lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun dapat terlihat pada tabel 3 dan persentase 

perubahan lahan terbangun terlihat pada gambar 2. Persentase perubahan lahan didapatkan dari selisih 

perubahan lahan terbangun tahun 2007 dan 2015 dibagi luas wilayah setiap buffer.  

Tabel 3. Perubahan Luas Penggunaan Lahan 

Buffer 

(Km) 

Luas Penggunaan Lahan Tahun 

2007 

Luas Penggunaan Lahan 

Tahun 2015 
Perubahan 

Luas Daerah 

Terbangun 

(km2) 
Non-terbangun 

(km2) 

Terbangun 

(km2) 

Non-

terbangun 

(km2) 

Terbangun 

(km2) 

1 55,7 8,7 52,1 12,2 3,5 

2 57,0 13,7 55,0 15,6 1,9 

3 51,5 49,8 49,0 52,2 2,4 

4 82,4 1,5 89,9 8,9 7,4 

5 67,5 7,2 65,0 9,8 2,5 

6 52,4 9,2 58,2 14,9 5,7 

7 149,7 7,4 158,0 15,7 8,3 

8 166,1 11,2 157,4 19,9 8,7 

9 163,4 8,2 159,8 16,4 8,6 

10 181,4 51,4 178,6 54,3 2,8 

11 179,4 51,2 175,7 57,6 6,3 
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Buffer 

(Km) 

Luas Penggunaan Lahan Tahun 

2007 

Luas Penggunaan Lahan 

Tahun 2015 
Perubahan 

Luas Daerah 

Terbangun 

(km2) 
Non-terbangun 

(km2) 

Terbangun 

(km2) 

Non-

terbangun 

(km2) 

Terbangun 

(km2) 

12 210,6 11,1 203,4 18.3 7,2 

13 219,3 16,3 210,5 25,8 6,5 

14 292,4 24,2 282,6 27,9 9,7 

15 344,1 18,3 340,0 22,4 4,1 

[Sumber: Pengolahan Data, 2018] 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

Gambar 2. Diagram Persentase Perubahan Penggunaan Lahan 

 Perubahan lahan terbangun pada tahun 2007 hingga tahun 2015 terbesar terjadi pada wilayah 

buffer ke-14 km dari KEK Tanjung Lesung (ditandai warna kuning pada tabel 3) dimana pada bagian 

utara buffer tersebut berada di Desa Panimbangjaya yang merupakan pusat pemerintah Kecamatan 

Panimbangjayadan pusat ekonomi dengan perubahan luas 9,7 km2 dan sebesar 0,79% dari total 

wilayah buffer. Desa tersebut juga memiliki sarana dan prasana dasar terlengkap dan dilewati oleh 

jalan utama menuju KEK Tanjung Lesung. Sedangkan perubahan lahan terbangun pada tahun 2007 

hingga tahun 2015 terlihat pada wilayah buffer ke-2 km (ditandai warna merah pada tabel 3) dengan 

luas perubahan 1,9  km2 dan 0,13% dari total wilayah buffer dimana pada daerah tersebut sebagian 

besar penggunaan lahannya adalah semak belukar. Terdapat titik pemukiman pada wilayah buffer 2 

km di Desa Tanjungjaya yang tidak terkena pembebasan lahan. Wilayah ini memiliki perubahan lahan 

terbangun paling rendah dikarenakan warga lokal sebagian dialokasikan menuju Desa Citeureup 

karena adanya pembebasan lahan. Hal tersebut membuktikan bahwa pembangunan KEK Tanjung 

Lesung belum berpengaruh besar terhadap perubahan penggunaan lahan non-terbangun menjadi lahan 

terbangun di sekitar KEK Tanjung Lesung, karena perubahan lahan terbangun terbesar jaraknya masih 

cukup jauh dari KEK Tanjung Lesung dan dipengaruhi karena pusat ekonomi lainnya. 

3.2 Perubahan Mata Pencaharian 

Mata pencaharian pada penelitian ini terbagi menjadi 5 jenis yaitu pertanian, perdagangan, industri, 

perkebunan dan jasa. Mata pencaharian utama pada daerah pebelitian adalah pertanian. Terlihat pada 

tabel 4 jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian petani sebagian besar paling mendominasi 

pada tahun 2007. Namun, saat ini jumlah penduduk yang memiliki mata pencaharian pertanian 

semakin berkurang. Sebagian besar beralih kepada mata pencaharian non-pertanian seperti 

perdagangan, industri dan jasa. Salah satunya adalah penarikan tenaga kerja oleh PT BWJ (Banten 

West Java) untuk menjadi pegawai di KEK Tanjung Lesung. Tidak hanya jadi pegawai, masyarakat 
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lokal juga beralih profesi dengan menyediakan penginapan bagi para wisatawan. Rincian perubahan 

jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian terdapat pada tabel 4. 

 

 

Tabel 4. Perubahan Mata Pencaharian 

DESA 
Pertanian Perdagangan Industri Perkebunan Jasa 

2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 2007 2015 

Banyuasih 678 96 184 230 300 375 184 203 374 430 

Bojen 414 267 361 304 721 416 356 167 1082 824 

Cigeulis 234 413 257 260 50 102 257 189 569 725 

Cimanis 407 463 274 377 550 556 145 167 824 934 

Ciseureuheun 637 81 203 250 150 189 203 129 267 223 

Citeureup 709 678 257 330 280 336 132 89 639 1226 

Gombong 724 1423 112 351 167 213 12 10 560 1147 

Karangbolong 839 1156 174 230 225 273 174 267 392 348 

Karyabuana 394 1350 132 197 175 203 132 112 367 223 

Katumbiri 727 83 132 180 150 186 131 124 485 341 

Kutamekar 468 703 232 296 461 473 245 223 694 809 

Mekarjaya 1394 1991 585 435 215 243 653 585 1135 1722 

Mekarsari 934 839 130 337 320 259 200 214 764 1351 

Pangkalan 308 339 308 412 616 626 187 176 924 1038 

Panimbangjaya 827 723 139 657 546 653 80 58 608 1195 

Sinarjaya 356 81 123 245 75 100 123 154 387 243 

Tanjungjaya 751 589 197 640 85 250 86 43 593 1180 

Tarumanegara 267 510 135 235 150 184 135 155 279 335 

[Sumber: Pengolahan Data, 2018] 

Wilayah yang memiliki penurunan jumlah mata pencaharian pertanian adalah Desa Banyuasih, 

Desa Bojen, Desa Cigeulis, Desa Ciseureuheun, Desa Citeureup, Desa Katumbiri, Desa 

Panimbangjaya, Desa Sinarjaya dan Desa Tanjungjaya. Wilayah ini mengalami penurunan jumlah 

petani dikarenakan terdapat aksesibilitas yang mengarah ke pusat-pusat pertumbuhan sehingga para 

petani lebih memilih untuk beralih pada sektor perdagangan atau sektor jasa. Kemudian, untuk sektor 

perdagangan seluruh wilayah memiliki peningkatan jumlah penduduk yang memiliki mata 

pencaharian pada sektor perdagangan yang dikarenakan akses utama menuju KEK Tanjung Lesung 

dengan pusat ekonomi lain membuat sektor perdagangan diminati oleh warga. Untuk sektor industri 

yang mengalami peningkatan juga hampir pada seluruh desa, kecuali pada Desa Bojen yang 

dikarenakan adanya pemekaran desa sehingga penurunan jumlah penduduk maupun tenaga kerja juga 

menurun. Untuk sektor perkebunan sebagian besar mengalami penurunan. Hal ini disebabkan 

produksi perkebunan kelapa yang semakin turun pada setiap tahunnya. Sehingga para petani beralih 

profesi pada sektor non-pertanian. Untuk sektor jasa 11 desa mengalami peningkatan, sedangkan 7 

lainnya mengalami penurunan. Wilayah yang mengalami peningkatan sektor jasa adalah wilayah-

wilayah yang dekat dengan pusat ekonomi dan KEK Tanjung Lesung, seperti Desa Panimbangjaya, 

Desa Citeureup, Desa Cigeulis, Desa Tanjungjaya dan lain-lain. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal 

beralih profesi menjadi pegawai di KEK Tanjung Lesung seperti security, receptionist sampai bagian 

manager. Selain itu di wilayah Desa Tanjungjaya juga membuka jasa-jasa penyewaan tempat 

penginapan yang lebih terjangkau harganya.  
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 Berdasarkan hasil pembobotan yang terdapat pada gambar 4, 5 desa mengalami peningkatan 

mata pencaharian yang rendah. Nilai rendah dilihat berdasarkan semakin banyaknya petani 

dibandingkan pekerja pada sektor non-pertanian. 5 desa tersebut adalah Desa Banyuasih, Desa Bojen, 

Desa Ciseureuheun, Desa Katumbiri dan Desa Sinarjaya. Desa-desa tersebut termasuk desa yang 

sektor ekonomi utamanya adalah sebagian besar pertanian dan mengalami penurunan pada sektor non-

pertanian. Sedangkan yang paling mengalami peningkatan adalah Desa Gombong dimana hampir 

seluruh sektor ekonomi baik pertanian maupun non-pertanian pekerjanya meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Diagram Total Bobot Mata Pencaharian 

3.3 Perubahan Pendapatan 

Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Pandeglang pada tahun 2007 adalah Rp 918.950. 

Sedangkan pada tahun 2017 telah mencapai Rp. 2.164.979,43 (Disnakertrans Prov. Banten, 2017). 

Pada tahun 2007, pada daerah penelitian masih terdapat wilayah yang pendapatan rata-rata 

keluraganya dibawah UMR Kabupaten Pandeglang tahun 2007 yaitu Desa Banyuasih, Desa 

Karangbolong, Desa Karyabuana, dan Desa Kutamekar dengan jumlah pendapatan Rp 800.000. Hal 

ini dikarenakan wilayah tersebut masih berpengaruh pada sektor ekonomi pertanian dan daerah yang 

jauh dari pusat ekonomi .Sedangkan pada tahun tersebut wilayah yang memiliki pemdapatan rata-rata 

tertinggi yaitu Desa Panimbangjaya dengan jumlah Rp 2.100.000. Penyebabnya adalah dikarenakan 

Desa Panimbangjaya merupakan pusat pemerintah dan pusat ekonomi. Pada tahun ini, Tanjung 

Lesung belum ditetapkan menjadi KEK. Namun, pada Desa Tanjungjaya pendapatan rata-rata 

keluarganya sudah cukup tinggi yaitu Rp 1.800.000 dikarenakan Tanjung Lesung sudah menjadi 

objek pariwisata pantai yang terkenal. Sehingga warga lokal sudah mulai membuka restoran, tempat 

penginapan dan lain-lain. 

 Tahun 2015 peningkatan pendapatan rata-rata keluarga meningat cukup pesat. Pendapatan 

terendah yaitu Rp 1.300.000 pada Desa Banyuasih, Desa Karangbolong dan Desa Katumbiri. 

Penyebab rendahnya pendapatan pada desa-desa tersebut masih sama yaitu dikarenakan aksesibilitas 

yang kurang menjangkau daerah tersebut dan jarak yang jauh dengan pusat ekonomi maupun tempat 

wisata. Sedangkan pendapatan tertinggi dengan nilai Rp 3.500.000 tetap pada Desa Panimbangjaya 

yang merupakan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Perubahan pendapatan rata-rata yang paling 

signifikan adalah pada Desa Tanjungjaya dan Desa Panimbangjaya dengan selisih Rp 1.400.000 

dengan total bobot senilai 12600. Pendapatan rata-rata Desa Tanjungjaya dipengaruhi dengan semakin 

ramainya wisatawan yang mengunjungi KEK Tanjung Lesung setelah ditetapkannya Kawasan 

Pariwisata Tanjung Lesung menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Namun, untuk daerah yang bukan 
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sebagai jalur utama menuju KEK Tanjung Lesung dan dilewati jalan kolektor sebagi penghubung 

antar pusat ekonomi perubahan pendapatannya masih belum terlihat signifikan seperti pada gambar 5. 

 

Gambar 5. Diagram Total Bobot Pendapatan Keluarga 

3.4  Dampak Pembangunan KEK Tanjung Lesung 

Berdasarkan hasil analisis statistik dan spasial, bahwa daerah yang memiliki peningkatan aktivitas 

ekonominya tinggi berdasarkan dari perubahan mata pencaharian dan perubahan pendapatan ada pada 

wilayah buffer 1 km, 2 km, 3 km, 12 km, 13 km, 14 km dan 15 km dari KEK Tanjung Lesung dengan 

nilai hasil pembobotan yaitu >1500 . Hal ini membuktikan pengaruh pembangunan KEK Tanjung 

Lesung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dirasakan pada radius buffer 1 km – 3  km dengan 

faktor aksesibilitas dan sarana prasana yang ikut dirasakan akibat adanya pembangunan KEK Tanjung 

Lesung. Salah satunya adalah sarana pendidikan SMK Pariwisata yang didirikan PT BWJ untuk 

masyarakat lokal, sehingga lulusan pada SMK Pariwisata tersebut dapat langsung bekerja untuk KEK 

Tanjung Lesung. Selain itu juga diberikan pembinaan dan pelatihan pembuatan souvenir untuk dijual 

kembali kepada wisatawan.  

 Pada wilayah buffer 12 km – 15 km dari KEK Tanjung Lesung lebih berpengaruh terhadap 

Desa Panimbangjaya yang merupakan pusat ekonomi dan pusat pemerintahan bagi Kecamatan 

Panimbang. Sarana dan prasarana yang lengkap sudah dirasakan oleh warga di daerah tersebut sejak 

lama. Sehingga tingkat aktivitas ekonominya juga akan terus meningkat. Klasifikasi daerah terhadap 

peningkatan aktivitas ekonomi dapat dilihat pada gambar 6. 
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Gambar 6. Peta Peningkatan Aktivitas Ekonomi 

 Pada peningkatan perubahan penggunaan lahan non-terbangun menjadi lahan terbangun, 

daerah yang memiliki peningkatan yang signifikan ada pada radius buffer 4 km, 7 km, 8 km, 9 km, 12 

km dan 14 km dari KEK Tanjung Lesung. Sedangkan yang memiliki peningkatan paling tidak 

signifikan adalah pada radius 2 km, 3 km dan 5 km. Hal ini membuktikan pembangunan KEK 

Tanjung Lesung masih belum berpengaruh signifikan terhadap perubahan penggunaan lahan yang ada 

pada daerah penelitian. Penyebab pada radius 2 km, 3 km dan 5 km memiliki tingkat perubahan lahan 

yang rendah dikarenakan adanya faktor pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT BWJ yang 

membuat pendatang maupun warga lokal tidak mau mendirikan rumah maupun bangunan pada 

wilayah tersebut. Namun, pada radius 1 km dari KEK Tanjung Lesung tingkat perubahan penggunaan 

lahannya sedang. Hal ini dikarenakan warga lokal Desa Tanjungjaya berani mendirikan bangunan 

untuk lahan usaha mereka seperti tempat makan, menyewakan rumah mereka sebagai tempat 

penginapan dan lainnya. 

 Pada radius buffer yang memiliki tingkat perubahan penggunaan lahannya tinggi, lebih 

disebabkan karena adanya jalur utama dan adanya pusat ekonomi. Pada radius 4 km terdapat pusat 

ekonomi pada Desa Citeureup sebagai faktor tingginya tingkat perubahan penggunaan lahan. Untuk 

wilayah buffer 7 km, 8 km dan 9 km terdapat pusat ekonomi di Desa Cigeulis yang juga terdapat jalan 

kolektor penghubung antar pusat ekonomi. Dan untuk wilayah buffer 12 km dan 14 km adalah dimana 

wilayah tersebut terdapat pusat pemerintah dan pusat ekonomi yaitu Desa Panimbangjaya. Selain itu, 

jalan kolektor utama menuju KEK Tanjung Lesung melewati hampir seluruh Desa Panimbangjaya. 

Hasil analisis spasial peningkatan perubahan lahan terdapat pada gambar 7. 

 Dari hasil analisis peningkatan aktivitas ekonomi dan perubahan penggunaan lahan dengan 

membuat hasil rata-rata dari pembobotan kedua variabel, maka didapatkan bahwa wilayah buffer yang 

memiliki dampak yang tinggi terhadap pembangunan KEK Tanjung Lesung adalah pada radius 1 km 

dan 4 km. Sedangkan pada wilayah buffer 12 km, 13 km, 14 km dan 15 km juga memiliki dampak 
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yang tinggi, namun bukan dikarenakan pembangunan KEK Tanjung Lesung melainkan pembangunan 

yang ada di Desa Panimbangjaya. Kemudian, tidak terdapat wilayah buffer yang memiliki dampak 

paling rendah. Sedangkan untuk yang memiliki dampak sedang adalah pada radius 2 km, 3 km, 5 – 11 

km dari KEK Tanjung Lesung. Hasil analisis dampak pembangunan KEK Tanjung Lesung dapat 

dilihat pada tabel 5. 

 

Gambar 7. Peta Tingkat Perubahan Penggunaan Lahan 

3.5 Hubungan Antara Perubahan Penggunaan Lahan dan Aktivitas Ekonomi 

Hubungan antara perubahan penggunaan lahan dan aktivitas ekonomi dapat dilakukan dengan uji 

statistik analisis korelasi Chi Square dan Contingency Coefficient. Pertama, menentukan hubungan 

antara perubahan penggunaan lahan dengan pendapatan rata-rata keluarga. Dari hasil uji statistik 

menggunakan SPSS, didapatkan bahwa tidak terdapat hubungan antara perubahan penggunaan lahan 

dengan pendapatan rata-rata keluarga pada daerah penelitian. Hal ini di buktikan bahwa angka 

asympotic significance antara perubahan penggunaan lahan dengan peningkatan aktivitas ekonomi 

lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 (0,077 > 0,05). Kemudian, besar pengaruh pada kedua variabel 

tersebut adalah 0,600  yang diartikan bahwa terdapat hubungan yang rendah diantara keduanya. 

Kemudian mengetahui hubungan antara perubahan penggunana lahan dengan peningkatan 

mata pencaharian. Dari hasil uji statistik menggunakan SPSS, didapatkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan peningkatan mata pencaharian pada daerah 

penelitian. Hal ini di buktikan bahwa angka asympotic significance antara perubahan penggunaan 

lahan dengan peningkatan mata pencaharian lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 (0,06 > 0,05). 

Kemudian, besar pengaruh pada kedua variabel tersebut adalah 0,522 yang diartikan bahwa terdapat 

hubungan yang rendah diantara keduanya. 

Yang terakhir adalah mengetahui hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan 

peningkatan aktivitas ekonomi. Dari hasil uji statistik menggunakan SPSS, didapatkan bahwa tidak 

terdapat hubungan antara perubahan penggunaan lahan dengan peningkatan aktivitas ekonomi pada 
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daerah penelitian. Hal ini di buktikan bahwa angka asympotic significance antara perubahan 

penggunaan lahan dengan peningkatan aktivitas ekonomi lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 

(0,657 > 0,05). Kemudian, besar pengaruh pada kedua variabel tersebut adalah 0,367 > 0,05 yang 

diartikan bahwa terdapat hubungan yang rendah diantara keduanya. 

4.  Kesimpulan 

Wilayah yang memiliki dampak pembangunan paling tinggi terhadap perubahan penggunaan lahan 

dan peningkatan aktivitas ekonomi yaitu pada wilayah buffer radius 1 dan 4 km dari KEK Tanjung 

Lesung. Walaupun pada wilayah buffer radius 12 km – 15 km memiliki hasil dampak yang tinggi, 

namun faktornya adalah karena pada wilayah buffer tersebut terdapat pusat ekonomi dan pusat 

pemerintahan sekaligus yang berada di Desa Panimbangjaya. 

Hasil uji statistik menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara perubahan penggunaan lahan 

dengan peningkatan mata pencaharian, peningkatan pendapatan dan peningkatan aktivitas ekonomi. 

Hal tersebut dibuktikan bahwa hasil angka asympotic significance bernilai < 0,05 dan memiliki 

hubungan yang rendah antar variabel pada daerah penelitian. Namun, faktor lain dapat menyebabkan 

tingginya dampak pembangunan KEK Tanjung Lesung, yaitu aksesibilitas dan pusat ekonomi lainnya. 
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Abstrak.Terjadinya pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya populasi dalam wilayah 

perkotaan. Peningkatan populasi akan meningkatkan kebutuhan dasar manusia yang meningkat 

juga. Peningkatan populasi tersebut menimbulkan kesenjangan dalam kebutuhan dasar manusia 

seperti ketersediaan sarana dan prasarana dalam permukiman wilayah perkotaan. Adanya 

kesenjangan dalam isu peningkatan populasi menimbulkan masalah – masalah yang terkait dengan 

kebutuhan dasar permukiman seperti kebutuhan pembuangan air limbah dan drainase yang dapat 

menyebabkan penyakit dalam permukiman wilayah perkotaan (Suhardjono). Pemerintah dalam 

menjawab masalah – masalah drainase memberikan pembangunan Sanitasi berbasis Masyarakat 

(Sanimas) di setiap permukiman yang memiliki kesenjangan sarana dan prasarana didalamnya. 

Menimbang dari teori determinism dimana ketergantungan manusia terhadap alamnya dengan 

kondisi alam yang telah berubah dengan adanya pembangunan yang diberikan pemerintah untuk 

menjawab masalah yang muncul dalam meningkatnya populasi dan meningkatnya kebutuhan 

dasar akan menyebabkan kemungkinan perubahan perilaku manusia yang terdampak 

pembangunan Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) tersebut di permukiman wilayah 

perkotaan. 

 Kata kunci: Penduduk, Sanimas, Populasi, Perilaku 

Abstract.Population growth causes increasing amount of population in urban populations. An 

increase population will increase an basic human need as well. There are problems in terms of 

increasing problems related to the basic needs of settlements such as the need for waste water 

disposal and drainage that can cause disease in airspace settlements (Suhardjono). The 

government in addressing drainage issues provides the development of Community-based 

Sanitation (Sanimas) in every settlement that has facilities and infrastructure in it. Considering 

from the theory of determinism where human dependence on nature that have changedwith 

natural conditions  with the development of government given to answer the problems that arise in 

terms of population and basic needs will cause the possibility of changes in human behavior 

affected by development Sanimas (Community Based Sanitation) is in the settlement mobile area. 

Keywords: Community, Sanimas, Population, Behavior 

 

1.  Pendahuluan 

Terjadinya pertumbuhan penduduk yang meningkat tajam setiap tahunnya telah menyebabkan 

munculnya kesenjangan antara kebutuhan tempat hunian dengan ketersediaan tempat hunian termasuk 

juga penyediaan prasarana dan sarana serta pelayanan umum.  Kondisi ini menjadi masalah utama 

yang umum dialami oleh negara– negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu pemerintah 

Indonesia mencoba menerapkan konsep baru dalam pengembangan kota sebagai salah satu solusi 

untuk menjawab kesenjangan itu. Pola pengembangan yang dilakukan adalah pola pengembangan 

kota baru.  Paradigma perencanaan pembangunan yang lebih harmonis dan selaras, baik antara pusat 

dengan daerah, dan antar daerah, serta juga antar instansi dan fungsi pemerintahan, merupakan 

landasan utama diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
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Pembangunan Nasional (SPPN), sebagai acuan dan pegangan bagi pemerintah di tingkat pusat dan 

daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertujuan antara lain :/ 

a) Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan 

b) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, 

antarwaktu, antarfungsi, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan 

d) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat   

e) Menjamin tercapainya penggunan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Masalah – masalah yang muncul pada Kota Tebing Tinggi seperti penyakit, dan sulitnya air bersih 

yang disebabkan oleh drainase yang buruk, dimana drainase sendiri yaitu suatu cara pembuangan 

kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta cara-cara penangggulangan akibat yang 

ditimbulkan oleh kelebihan air tersebut (Suhardjono 1948:1). Drainase juga mempunyai arti 

mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Secara umum, drainase didefinisikan 

sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/atau membuang kelebihan air 

dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal.  

Sanimas atau Sanitasi Berbasis Masyarakat menyediakan prasarana pembuangan air limbah bagi 

masyarakat di daerah padat perkotaan untuk menjawab masalah yang muncul. Pembangunan fasilitas 

Sanimas, menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat agar masyarakat menjadi aktor utama 

dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal. 

Konsep tersebut menggunakan prinsip - prinsip pembangunan pembuangan air limbah dan penyehatan 

lingkungan berbasis-masyarakat seperti: pilihan yang diinformasikan sebagai dasar dalam pendekatan 

tanggap kebutuhan, air merupakan properti sosial dan ekonomi, pembangunan berwawasan 

lingkungan, peran aktif masyarakat, serta penerapan prinsip pemulihan biaya. 

Pola perilaku masyarakat berubah akibat adanya pembangunan teknologi atau bantuan sanitasi 

yang baru tersebut serta menimbulkan perubahan perilaku yang bersifat sosial secara temporal dimana 

kesiapan – kesiapan masyarakat dalam menangani masalah tersebut bisa terlihat dari berfungsinya 

sanitasi berbasis masyarakat pada tiap lokasinya atau pengaruhnya sendiri. Masalah tersebut 

disebabkan oleh perbedaan kualitas sosial yang berbeda tergantung karakteristik lokasi akibat dampak 

pembangunan tersebut. Perilaku masyarakat yang timbul dari perbedaan kualitas sosial dan perbedaan 

fisik permukiman menghasilkan perilaku kesediaan membayar dalam masyarakat dan juga metode 

pembayaran dalam pembangunan sanimas atau instalasi air limbah. Perilaku masyarakat Kota Tebing 

Tinggi yang sebelumnya tidak terkena retribusi dalam pembuangan limbah menimbulkan masalah 

yang akan diteliti dalam penelitian ini. 

Kota Tebing Tinggi merupakan Kota Administratif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1957  tentang pembentukan Kota Tebing Tinggi. Kota Tebing tinggi sendiri memiliki luas 

wilayah 38,438 km², dengan jumlah populasi total 156.815 jiwa (BPS 2015). Pertumbuhan penduduk 

di Kota Tebing Tinggi dalam proyeksi BPS Tahun 2010-2016 sebesar 1,51. Pertumbuhan tentunya 

akan menciptakan wilayah permukiman di Kota Tebing Tinggi. Permukiman di Kota Tebing Tinggi 

sendiri memiliki luas wilayah 1.450 Ha pada tahun 2016 menurut Bappeda Kota Tebing Tinggi. 

Masalah permukiman dan juga tingginya laju pertumbuhan penduduk yang lebih dari 1 menciptakan 

permasalahan seperti permukiman  padat perkotaan. Permukiman padat perkotaan atau permukiman 

kumuh di Kota Tebing Tinggi dimana pada tahun 2016 menurut Bappeda Kota Tebing Tinggi 

permukiman kumuh tersebut seluas 13,4% dari total wilayah permukiman di Kota Tebing Tinggi atau 

seluas 191,3 Ha. Tingginya persentase permukiman kumuh dengan wilayah permukiman tentunya 

akan menimbulkan masalah – masalah baru. Sanitasi dalam permukiman yang buruk terutama akan 

mengakibatkan kualitas kesehatan yang buruk juga dalam masyarakat di Kota Tebing Tinggi. 

Kesehatan masyarakat terganggu dengan adanya penyakit terkait dengan sanitasi yang buruk seperti 

diare, dan penyakit lainnya (Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi). Penyakit yang muncul di dalam 
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permukiman padat perkotaan atau permukiman kumuh di Kota Tebing Tinggi disebabkan oleh 

sanitasi yang buruk dari faktor pembuangan limbah rumah tangga yang kurang baik. Tingginya 

permukiman padat perkotaan atau wilayah kumuh, serta masalah sanitasi dari pembuangan air limbah 

rumah tangga di Kota Tebing Tinggi membuat pemerintah kota membuat program Sanitasi berbasis 

Masyarakat (Sanimas) untuk meningkatkan kualitas kesehatan di permukiman padat perkotaan Kota 

Tebing Tinggi. 

Kota Tebing Tinggi merupakan kota yang tepat untuk penelitian Sanimas karena kota ini 

membangun 40 Sanimas selama 10 tahun terakhir, dimana angka tersebut merupakan angka terbanyak 

dari seluruh Kota yang mendapatkan dana bantuan Sanimas tersebut (Bappeda Kota Tebing Tinggi 

2017). Pembangunan Sanimas di Kota ini antara lain berada di Kelurahan Bandar Utama (4 Unit), 

Kelurahan Satria, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir (3 Unit), Kelurahan Mandailing (3 Unit), 

Kelurahan Tualang, Kelurahan Badak Bejuang (2 Unit), Kelurahan Tambangan Hulu (4 Unit), 

Kelurahan Tebing Tinggi (2 Unit), Kelurahan Bandar Sakti (2 Unit), Kelurahan Persiakan, Kelurahan 

Pasar Gambir, Kelurahan Berohol. Kelurahan Lubuk Raya, Kelurahan Padang Merbau, Kelurahan 

Tanjung Marulak, Kelurahan Lalang, Kelurahan Mekar Sentosa. Kelurahan – kelurahan tersebut 

memiliki kesamaan spasial yakni sama – sama menjadi permukiman padat penduduk yang berlokasi 

di pinggiran kota dan kekhasan dari setiap kelurahan pada lokasi penelitian adalah perbedaan jumlah 

bantuan yang diperoleh tiap kelurahannya. 

Untuk mengetahui pola perubahan perilaku penduduk perkampungan padat dalam memanfaatkan 

prasarana pembuangan limbah rumah tangga di Kota Tebing Tinggi. Penelitian ini menggunakan 

metode spasial dan metode skoring dalam analisis datanya. Metode ini diharapkan dapat 

menghasilkan penggambaran yang memperlihatkan hubungan pola perilaku penggunaan sanitasi dan 

perubahan perilaku masyarakat sebelum dan sesudah pembangunan sanimas terhadap fisik 

permukiman dan kualitas sosialnya, dimana pola perilaku penggunaan sanitasi menghasilkan perilaku 

kesediaan membayar dan perilaku metode pembayaran dalam melihat perubahan sebelum 

pembangunan sanitasi dimana masyarakat tidak dikenakan iuran atau bayaran sebelumnya. Perubahan 

perilaku masyarakat sebelum dan sesudah juga menghasilkan difusi spasial dan juga kualitas 

kesehatan temporal untuk merepresentasikan serta memperkuat hasil analisis dalam terjadinya 

perubahan perilaku yang terjadi akibat pembangunan sanitasi masyarakat di Kota Tebing Tinggi. 

2.  Metode Penelitian 

2.1  Fisik Permukiman 

Koestoer (2001). Mengkategorikan permukiman sebagai berikut, antara lain: 

1. Permukiman teratur, yaitu permukiman yang dibangun secara berencana, dengan bangunan 

dan jaringan jalan yang berkualitas baik. 

2. Permukiman tidak teratur, yaitu permukiman yang dibangun secara tidak berencana, 

bangunan dan jaringan jalannya pun bervariasi, ada yang berkualitas baik, sedang, ataupun 

kurang baik. 

3. Permukiman Kumuh yaitu permukiman diatas lahan yang sah yang sudah sangat merosot 

(kumuh) baik perumahan maupun permukimannya (Herlianto, 2000:44).  

Sanitasi pembuangan dapat dibedakan atas beberapa macam, yaitu (Notoatmodjo, 2003) : 

a. Cubluk  

Cubluk ini sering kita jumpai di daerah pedesaan, tetapi sering dijumpai tempat pembuangan 

cemplung yang kurang sempurna, misalnya tanpa rumah dan tanpa tutup. Hal yang perlu 

diperhatikan disini adalah bahwa sistem pembuangan ini tidak boleh terlalu dalam, sebab bila 

terlalu dalam akan mengotori air tanah dibawahnya. Kedalamannya berkisar 1,5-3 meter dan 

jarak dari sumber air minum sekurang-kurangnya 1,5 meter (Notoatmodjo, 2003). 

b. Empang  

Empang adalah suatu sistem pembuangan yang dibuat di atas kolam/empang, sungai/rawa, 

dimana kotoran langsung jatuh kedalam kolam atau sungai. Sistem ini dapat menguntungkan 
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karena kotoran akan langsung menjadi makanan ikan, namun menurut Depkes RI, 2004 buang 

air besar ke sungai dapat menimbulkan wabah.  

c. Cubluk dengan Plengsengan  

Sistem ini sama dengan cubluk, hanya saja dibagian tempat jongkok dibuat seng atau kaleng 

yang dibentuk seperti setengah pipa yang masuk ke dalam lubang, yang panjangnya sekitar 

satu meter, tujuannya agar kotoran tidak langung terlihat.  

d. Leher Angsa (angsa trine)  

Angsa trine ini bukanlah merupakan tipe sistem pembuangan tersendiri, tetapi merupakan 

modifikasi bentuk tempat duduk/jongkok (bowl) nya saja, yaitu dengan bentuk leher angsa 

yang dapat menyimpan air sebagai penutup hubungan antara bagian luar dengan tempat 

penampungan tinja, yang dilengkapi dengan alat penyekat air atau penahan bau dan mencegah 

lalat kontak dengan kotoran. Untuk tipe angsa trine ini akan memerlukan persediaan air yang 

cukup untuk keperluan membersihkan kotoran dan penggelontor kotoran. 

Penentuan fisik permukiman parameter yang digunakan, antara lain adalah : 

• Tipe Permukiman 

• Jenis Sanitasi Sebelum Sanimas 

• Kualitas Kesehatan pada Jenis Sanitasi Sebelum Sanimas  

Untuk indikator fisik permukiman digunakan data tipe permukiman jenis sanitasi sebelum 

pembangunan sanimas, dan kualitas kesehatan pada jenis sanitasi sebelum pembangunan sanimas. 

Ketiga data tersebut kemudian akan diberikan bobot (Tabel 2.1) dan diklasifikasikan sesuai 

dengan kelasnya masing-masing (Tabel 2.2). 

Pada penentuan fisik permukiman peneliti menggunakan metode skoring, dimana penilaian 

skoring yang akan dilakukan sebagai berikut : 

Tabel 2.1 Klasifikasi Fisik permukiman 

 Variabel Rendah Sedang Tinggi 

T
ip

e 

P
er

m
u

k
im

a

n
  

Kumuh 

Bobot: 1 

Tidak Teratur 

Bobot: 2 

Teratur 

Bobot: 3 

J
en

is
 S

a
n

it
a
si

 

 

Empang, Cubluk, 

dan Cubluk 

Plengsengan   

Bobot: 1 

 Leher Angsa 

Bobot: 3 

K
u

a
li

ta
s 

K
es

eh
a

ta
n

 p
a

d
a

 J
en

is
 

S
a

n
it

a
si

 S
eb

el
u

m
 S

a
n

im
a
s 

Persentase Rumah 

Tangga yang memiliki 

jamban sehat 

<75 

Bobot: 1 

75-85 

Bobot: 2 

>85 

Bobot: 3 

Angka Diare Pada 

Balita 

>25 

Bobot: 1 

10-25 

Bobot: 2 

<5 

Bobot: 3 

Rumah/Bangunan 

Bebas Jentik Nyamuk 

Aedes 

<50 

Bobot: 1 

50-80 

Bobot: 2 

>80 

Bobot: 3 

[Sumber: Klapka, 2010, Koestoer 2001] 
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2.2 Kondisi Sosial 

Perilaku spasial adalah perilaku individu yang berhubungan dengan jarak dalam interaksi baik 

secara fisik maupun psikologis. Perilaku spasial adalah bagaimana orang menggunakan tatanan 

dalam lingkungannya.  

Dalam penelitian perilaku spasial akan difokuskan pada variabel-variabel dasar yang 

menyusun jadwal aktivitas sehari-hari menurut (Klapka, dkk. 2010) antara lain, yaitu :  

a) tipe aktivitas,  

b) lokasi aktivitas,  

c) waktu aktivitas,  

d) periode waktu kegiatan,  

e) ukuran dan komposisi kelompok sosial tempat kegiatan berlangsung,  

f) biaya realisasi (faktor ekonomi).  

Anggaran ruang-waktu mungkin juga mencakup konteks fenomenologis dalam bentuk 

pencatatan perasaan subjektif, evaluasi dan interpretasi terhadap signifikansi aktivitas parsial dari 

sudut pandang orang-orang yang bertindak, menghasilkan data kualitatif dengan nilai informatif 

yang lebih besar. 

Berdasarkan interaksi sosial agar ada pembagian tugas, struktur dan norma 

yang ada, kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam, antara lain: 

1. Kelompok Primer 

Merupakan kelompok yang didalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling 

mengenal dekat dan berhubungan erat dalam kehidupan,  sedangkan menurut Homans (dalam 

George Ritzer, 2012), kelompok primer merupakan sejumlah orang yang terdiri dari beberapa 

orang yang acapkali berkomunikasi dengan lainnya sehingga setiap orang mampu berkomunikasi 

secara langsung (bertatap muka) tanpa melalui perantara. Misalnya, keluarga, RT, kawan 

sepermainan, kelompok agama, dan lain-lain. 

2. Kelompok Sekunder 

Jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang 

kekeluargaan. Hubungan yang terjadi biasanya bersifat lebih objektif. Misalnya, partai politik, 

perhimpunan serikat kerja dan lain-lain. 

 

3. Kelompok Formal 

Pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau Anggaran Dasar 

(AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) yang ada. Anggotanya diangkat oleh organisasi. Contoh 

dari kelompok ini adalah semua perkumpulan yang memiliki AD/ART. 

4. Kelompok Informal 

Merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-

kebutuhan seseorang. Keanggotan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan 

oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Kelompok ini terjadi pembagian tugas yang 

jelas tapi bersifat informal dan hanya berdasarkan kekeluargaan dan simpati. Misalnya, kelompok 

yang tidak berlembaga atau tidak memiliki hubungan dan sebagainya. 

Menurut Jayadinata (1999:31) ada beberapa kegiatan sosial secara garis besar, yaitu: 

a) Kegiatan sosial dalam kepercayaan (religi); 

b) Kegiatan sosial dalam kekerabatan; 

c) Kegiatan sosial dalam kesehatan; 

d) Kegiatan sosial dalam pendidikan; 

e) Kegiatan sosial dalam seni, rekreasi dan olahraga; 

f) Kegiatan sosial dalam politik dan pemerintahan; 

g) Kegiatan sosial dalam pertahanan dan keamanan. 

 

Untuk penentuan kualitas sosial parameter yang digunakan antara lain : 

• Kelompok Sosial 

• Keterikatan 

• Jenis Kegiatan Sosial 
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Untuk indikator kualitas sosial digunakan data kelompok sosial, keterikatan atau lama tinggal 

serta menghitung banyaknya jenis kegiatan sosial yang dilakukan pada wilayah permukiman yang 

terdampak pembangunan sanimas. Ketiga data tersebut kemudian akan diberikan bobot (Tabel 

2.3) 

Pada penentuan kualitas sosial peneliti menggunakan metode skoring, dimana penilaian 

skoring yang akan dilakukan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.3 Klasifikasi Kualitas Sosial 

Variabel Rendah Sedang Tinggi 

Kelompok 

Sosial 

Sekunder, Informal 

Bobot: 1 

Formal 

Bobot: 2 

Primer 

Bobot: 3 

Keterikatan 

(Lama Tinggal) 

<5 Tahun 

Bobot: 1 

5-10 Tahun 

Bobot: 2 

>10 Tahun 

Bobot: 3 

Jenis Kegiatan 

Sosial 

<3 

Bobot: 1 

3-4 

Bobot: 2 

>4 

Bobot: 3 

 

2.3 Perilaku Penggunaan Sanitasi 

Penentuan pola perilaku penggunaan sanitasi hasil dari fisik permukiman dan kualitas sosial, akan 

menghasilkan, antara lain sebagai berikut : 

• Kesediaan Membayar 

• Metode Pembayaran 

Analisis pola perilaku penggunaan sanitasi hasil dari fisik permukiman dan kualitas sosial 

akan menggasilkan perilaku kesediaan membayar, dan juga perilaku metode pembayaran masyarakat 

pada wilayah permukiman yang terdampak pembangunan sanimas. Hasil tersebut kemudian akan 

diberikan penilaian skoring dari hasil kuisioner (Tabel 2.4) dan diklasifikasikan sesuai dengan 

kelasnya masing-masing (Tabel 2.5 dan Tabel 2.6). 

Pada penentuan pola perilaku penggunaan sanitasi peneliti menggunakan metode spasial, dimana 

penilaian kuisioner yang akan dispasialkan adalah sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Pola Perilaku Penggunaan Sanitasi (Kuisioner) 

 Variabel Rendah Sedang Tinggi 

K
es

ed
ia

a
n

 M
em

b
a
y
a
r Lama Penggunaan Bobot: 1 Bobot: 2 Bobot: 3 

Pendapat Ekonomi Penggunaan 

Sanimas 

Bobot: 1 Bobot: 2 Bobot: 3 

Jarak antara Sanimas dengan Rumah 

Pengguna 

Bobot: 1 Bobot: 2 Bobot: 3 

Penggunaan Sarana Bobot: 1 Bobot: 2 Bobot: 3 

M
et

o
d

e 

P
em

b
a
y
a
ra

n
 Waktu Pembayaran Bobot: 1 Bobot: 2 Bobot: 3 

Rutinitas Pembayaran Bobot: 1 Bobot: 2 Bobot: 3 

Jumlah Besaran Iuran Bobot: 1 Bobot: 2 Bobot: 3 

Pembayaran Sarana Bobot: 1 Bobot: 2 Bobot: 3 
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3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Fisik Permukiman 

Kota Tebing Tinggi  merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 

permukiman di Kota Tebing Tinggi yang sangat banyak dan bervariasi. Klasifikasi permukiman yang 

tercipta merupakan hasil dari klasifikasi overlay dari variabel – variabel yang merupakan faktor 

pencipta kualitas permukiman. Setelah melewati survey dan juga hasil verifikasi data langsung pada 

Kota Tebing Tinggi, serta studi banding dengan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Tebing 

Tinggi. Peta hasil klasifikasi fisik permukiman berdasarkan variabel pada metode dapat dilihat pada 

gambar 3.1 berikut : 

Permukiman di Kota Tebing Tinggi seluas 2348.8 Ha, dimana kualitas fisik permukiman rendah 

memiliki total wilayah 38,6 Ha, sedangkan untuk kualitas fisik permukiman sedang memiliki total 

wilayah 1512,6 Ha sedangkan untuk kualitas fisik permukiman tinggi memiliki total 797,6 Ha. 

 

Gambar 3.1 Klasifikasi Fisik Permukiman Kota Tebing Tinggi 
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3.2 Kondisi Sosial 

Kondisi Sosial di Kota Tebing Tinggi berdasarkan hasil kuisioner dan pembobotan skoring dapat 

dilihat pada gambar 3.2 berikut : 

 

Gambar 3.2 Klasifikasi Kondisi Sosial Kota Tebing Tinggi 

 

Kondisi Sosial di Kota Tebing Tinggi memiliki 3 kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi yang 

mana tersebar di sekitar jalan – jalan lokal Kota Tebing Tinggi dan dekat dengan permukiman dekat 

dengan Pusat Industri di Kota Tebing Tinggi untuk klasifikasi rendah. Kualitas kondisi sosial sedang 

di Kota Tebing Tinggi tersebar di jalan kolektor di Kota Tebing Tinggi, sedangkan untuk klasifikasi 

tinggi terdapat di wilayah permukiman teratur dan jalan kolektor. 
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3.3 Perilaku Penggunan Sanitasi 

Perilaku Penggunaan Sanitasi yaitu perilaku membayar dan metode pembayaran di Kota Tebing 

Tinggi berdasarkan hasil kuisioner dan pembobotan skoring dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut : 

Pada tingkat kesediaan membayar di Kota Tebing Tinggi perilaku metode pembayaran pada tiap 

perilaku kesediaan membayar sangat beragam di tiap wilayahnya dimana dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Kesediaan 

Membayar 
Metode Pembayaran % Total (%) 

Rendah Lancar 39,5 
100 

  Tidak Lancar 60,5 

Sedang Lancar 56,8 
100 

  Tidak Lancar 43,2 

Tinggi Lancar 84,8 
100 

  Tidak Lancar 15,2 

 

4.  Kesimpulan 

Perilaku masyarakat Kota Tebing Tinggi terhadap pembangunan program Sanitasi berbasis 

Masyarakat (Sanimas) berpengaruh dari kondisi sosial dan fisiknya. Perilaku kesediaan membayar 

dengan tingkat rendah yang rendah dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial rendah dan juga kualitas 

fisik permukiman yang rendah, sedangkan perilaku kesediaan membayar dengan tingkat sedang 

dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial tinggi dan juga kualitas fisik permukiman yang sedang, dan 

perilaku kesediaan membayar dengan tingkat tinggi dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial tinggi dan 

juga kualitas fisik yang tinggi. Metode pembayaran yang tidak lancar berada pada wilayah dengan 

kondisi sosial dan fisik permukimannya sama – sama rendah, sedangkan metode pembayaran lancar 

berada pada wilayah dengan kondisi sosial dan fisik permukiman sedang dan tinggi. 
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Abstrak.“Kawin Anom” dalam Bahasa Banjar memiliki arti menikah pada usia dini. 

Tingginyaperkawinan anak di Provinsi Kalimantan Selatan beberapa tahun terakhir sangat 

dipengaruhi oleh budaya kawin anom yang masih dipraktikan oleh masyarakatnya. Penelitian ini 

dilakukan pada satu Kelurahan dengan pertimbangan penduduknya 98,9 persen Suku Banjar dan 

100 persen beragama Islam dan masyarakatnya masih kentalnya mempraktikan budaya kawin 

anom. Fokus dalam penelitian ini wanita yang tidak mempraktikan budaya kawin anom dan 

sebelum menikah bekerja sebagai TKW. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis perempuan yang 

menjadi TKW sebelum menikah terkait dengan usia perkawinan pertamanya. Penelitian ini 

menggunakan metode campuran sekuensial/ bertahap (sequential mixed methods), yaitu tahap 1 

sensus dan selanjutnya tahap kualitatif. Respondennya adalah perempuan dengan usia perkawinan 

pertama 16-30 tahun, sedangkan informannya adalah responden yang bekerja sebagai TKW 

sebelum menikah dan stakeholders yang memiliki informasi terkait topik penelitian. Berdasarkan 

hasil penelitian yaitu bahwa perempuan yang bekerja menjadi TKW mampu meningkatkan usia 

perkawinan pertamanya. Perempuan ini dengan sendirinya akan terlepas dari budaya kawin anom 

karena bekerja ke luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Perempuan yang bekerja secara 

finansial dia akan berdaya secara ekonomi dan sosial,tetapi tidak berdaya dalam pengambilan 

keputusan atas dirinya sendiri terkait kebebasan menentukan pasangan hidupnya. 

Kata kunci:TKW, melepaskan, bencana, perkawinan dini 

 

Abstract. “Kawin Anom” in Banjar languange means having marriage in early age. The high 
ofchildren marriage in South Kalimantan in few there years, influenced by kawin anom culture 
which still practice in the sicienty. The research is treated in an area or a district which 98,9 % of 
the villagers are Suku Banjar and 100 % Moeslem and they still practise kawin anom culture. In 

this reseachh fokus on a female which not practice kawin anom dan before they marriage they 
ever been workes as a female workers. The purpose of this research is to analyze woman which 
being a female workers before their marriage related to their first age marriage. This research 
using sequential mixed method, the first step is census and the next step in qualitative. The 

responder who work as a female workers before they marriage and the stakeholder which has 

information related to the research topic. Based on the result of the research shows that 
women who work as a female worker able to increase their first age marriage. These 
women will free from kawin anom culture by herself because they have to work as a 
female workers for centain of time. Woman who works, in financial case, they are able in 
economic and social but they are powerless to make a decision related to chose the 
person that they want to marry with. 

Keywords: female worker, to free, disaster, early marriage 
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1. Pendahuluan 

Analisis usia perkawinan pertama dengan pekerjaan, terutama pekerjaan sebelum menikah 

berhubungan dengan kemungkinan pergaulan dan pemilihan jodoh atau pemilihan pasangan. Secara 

teoritis mereka yang bekerja dilingkungan keluarga sendiri pergaulannya lebih terbatas, peranan 

orangtua dalam penentuan jodoh mungkin lebih besar, sehingga gadis kawin pada usia yang lebih 

muda. Sebaliknya perempuan yang tempat bekerjanya di luar lingkungan rumah kemungkinan 

pergaulan lebih luas dan peranan atau campur tangan orang tua dalam pemilihan calon pasangan lebih 

kecil. Kelompok ini umumnya kawin pada usia yang lebih tinggi.  

Usia perkawinan pertama yang rendah pada wanita menjadi bencana tidak hanya dibidang 

kependudukan karena erat kaitannya dengan fertilitas, tetapi berdampak kebanyak bidang lain seperti 

kesehatan reproduksi, kesehatan anak yang dilahirkan, kualitas anak yang dilahirkan, ekonomi, 

pendidikan, kemiskinan, psikologi, psikososial, terampasnya hak asasi, dan lainnya. 

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar di Indonesia satu dari 25 wanita menikah dini pada tahun 

2015, dan provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan angka perkawinan dini tertinggi nasional dengan 

perbandingan satu dari 20 wanita mengalami perkawinan dini. Di Kalimantan Selatan dikenal sebuah 

budaya perkawinan dengan istilah “kawin anom” yang berarti perkawinan dini. Budaya ini masih 

dipraktikan oleh masyarakat baik laki-laki maupun wanita, baik di perkotaan maupun di pedesaan. 

Terkait fenomena bencana perkawinan dini yang menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti 

dari berbagai bidang ilmu, pada tulisan kali ini akan mengkaji bencana perkawinan dini dari sudut 

budaya kawin anom pada Suku Banjar dari perspektif kependudukan. Terpilih Kelurahan Raya 

Belanti, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi kalimantan Selatan sebagai daerah 

penelitian karena kehomogenan kesukuan dan agamanya, serta budaya kawin anom yang masih 

dipraktikan oleh mayoritas masyarakatnya. 

Pemerintah menggalakkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), yaitu suatu program 

upaya untuk meningkatkan usia perkawinan pertama. Dari beberapa hasil para peneliti dapat 

disimpulkan bahwa faktor pengalaman bekerja menjadi salah satu faktor penundaan usia kawin 

perempuan (Dixon, 1971; Ekawati, 2008). 

Di daerah penelitian merupakan kantong migran internasional terutama wanita. Dari beberapa 

wanita yang tidak mempraktikan kawin anom tersebut adalah wanita yang sebelum menikah bekerja 

sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW). Fokus penelitian ini adalah wanita yang tidak mempraktikan 

budaya kawin anom dan sebelum menikah bekerja sebagai TKW. Tujuan tulisan ini adalah 

menganalisis wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum menikah terkait dengan usia perkawinan 

pertamanya. 

2. Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran sekuensial/bertahap 

(sequential mixed methods). Merupakan prosedur-prosedur di mana di dalamnya peneliti berusaha 

menggabungkan atau memperluaskan penemuan-penemuannya yang diperoleh dari satu metode 

dengan penemuan-penemuannya dari metode yang lain (Creswell, 2010). Tulisan ini terdiri dari dua 

tahap penelitian dimulai tahap pertama dengan metode survei. Informasi yang diperoleh dari 

penelitian tahap pertama dieksplorasi lebih lanjut pada tahap kedua, yaitu tahap kualitatif 

2.1. Metode Sensus 

Penelitian ini dimulai dengan merode sensus. Respondennya adalah perempuan dengan usia 

perkawinan pertama 16-30 tahun berjumlah 90. Rentang usia tersebut ditentukan berdasarkan bahwa 

batas usia minimal diijinkan perempuan menikah oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 
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adalah 16 tahun, sedangkan batas 30 tahun sesuai saran BKKBN bahwa rentang usia reproduksi 

terbaik perempuan adalah 20-30 tahun untuk hamil dan bersalin. 

2.2. Metode Kualitatif 

Tahapan selanjutnya menggunakan metode kualitatif, yang dijadikan informan untuk mengeksplorasi 

sejumlah kasus dan untuk mendapatkan data yang tergali sesuai tema kajian ini ada 8 informan yang 

diambil dari 90 responden. Informan yang menjadi fokus penelitian ini adalah perempuan yang 

sebelum menikah pertama pada usia 16-30 tahun bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW). Kajian 

ini menitik beratkan pada penelitian kualitatif. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Status Bekerja Sebelum Menikah Wanita Yang Tidak Mempraktikan Budaya Kawin 

Anom Suku Banjar 

Wanita sebelum menikah ada yang bekerja dan tidak bekerja. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 

persentase status bekerja sebelum menikah wanita yang tidak mempraktikan budaya kawin anom 

Suku Banjar disajikan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Persentase status bekerja sebelum menikah wanita yang tidak mempraktikan 
budaya kawin anom Suku Banjar 

 

 No. Status Persentase 

  Bekerja (%) 

 1 Bekerja 66,7 

 2 Tidak 33,7 

  Bekerja  

  Jumlah 100 

 

Status bekerja wanita Suku Banjar yang tidak mempraktikan budaya kawin anom sebelum menikah 

dalam penelitian ini berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dua pertiga wanita bekerja, sedangkan 

satu pertiganya tidak bekerja. Dapat disimpulkan bahwa lebih banyak wanita yang berstatus bekerja 

sebelum menikah dibandingkan dengan yang tidak bekerja sebelum menikah, artinya wanita yang 

bekerja sebelum menikah mampu meningkatkan usia perkawinan pertamanya. 

Temuan dalam penelitian ini adalah dengan bekerja sebelum menikah melepaskan wanita dari 

bencana perkawinan dini. Dengan bekerja sebelum menikah wanita terlepas dari budaya kawin anom 

Suku banjar yang masih dipraktikan oleh mayoritas masyarakat di daerah penelitian. Temuan ini 

sejalan dengan hasil penelitian (Abdurahman, 1987) bahwa wanita yang pernah bekerja sebelum 

kawin, rata-rata usia kawin lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak bekerja. Oleh karena 

itu, keterlibatan wanita dalam dunia kerja akan dapat menunda usia kawin pertama 

3.2. Bekerja Sebagai TKW Sebelum Menikah pada Wanita Yang Tidak Mempraktikan 

Budaya Kawin Anom Suku Banjar 

Dari 66,7 persen wanita yang bekerja, 13,3 persennya bekerja sebagai TKW sebelum menikah. 

Sejalan dengan penelitian Kasto (1982) di pedesaan Yogyakarta mengungkapkan bahwa mobilitas 
penduduk dan pergaulan mempengaruhi umur kawin pertama. Wanita-wanita yang tingkat 

mobilitasnya tinggi, cenderung menikah pada usia yang lebih tinggi. 
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3.3. Karakteristik Wanita yang Bekerja Sebagai TKW Sebelum Menikah 

3.3.1. Pendidikan Wanita yang Bekerja Sebagai TKW Sebelum Menikah 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase kelas/tingkat pendidikan tertinggi wanita disajikan 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Persentase kelas/tingkat pendidikan tertinggi wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum 
menikah 

 

 No. Kelas/Tingkat Persentase 

  Tertinggi (%) 

  Pendidikan  

 1 SD Kelas III 25 

 2 Tamat SD 37,5 

 3 TamatSMP/MTs 25 

 4 SMA Kelas II 12,5 

  Jumlah 100 

 

 

Tingkat pendidikan tertinggi wanita yang tidak mempraktikan budaya kawin anom dan bekerja 

sebagai TKW sebelum menikah berturut-turut dari persentase tertinggi ke rendah yaitu tamatan SD 

(37,5 persen), SD Kelas III putus sekolah dan Tamat SMP/MTs (sama-sama 25 persen), dan SMA 

naik Kelas II putus sekolah. Secara keseluruhan pada tabel 2 dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum menikah menamatkan pendidikan di bangku 

SMA/Sederajat. 

Pendidikan yang rendah tidak membuat wanita di daerah penelitian terhambat mobilitasnya. 

Terbukti dari dua pertiga wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum menikah berpendidikan tidak 

tamat SD dan tamat SD. Pendidikan wanita yang bekerja menjadi TKW sebelum menikah 

sepertiganya berada diatas rata-rata pendidikan yang ditamatkan oleh anak gadis di daerah penelitian. 

Berdasarkan observasi dan indept interview diperoleh informasi bahwa mayoritas anak gadis didaerah 

penelitian berpendidikan tamat SD, bahkan tidak sedikit yang berada di Kelas V dan VI SD putus 

sekolah. Temuan ini berbanding terbalik dengan temuan Kasto (1982) bahwa wanita yang 

mobilitasnya lebih tinggi, memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Ini sebuah temuan unik, dimana 

pendidikan yang rendah bahkan seperempat wanita yang bekerja sebelum menikah tidak tamat SD, 

tetapi bekerja diluar negeri sebagai TKW. 

3.3.2. Usia Wanita Saat Berangkat Menjadi TKW Sebelum Menikah 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase usia pertama wanita berangkat bekerja sebagai 

TKW sebelum menikah disajikan pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Persentase usia wanita saat berangkat menjadi TKW sebelum menikah 

 

 No. Usia Pertama Persentase 

  Berangkat (%) 

  Menjadi  

  TKW  

 1 13 25 

 2 14 12,5 

 3 15 12,5 

 4 16 50 

  Jumlah 100 

 

Usia pertama berangkat saat menjadi TKW berdasarkan tabel 4 persentase terbanyak adalah 16 tahun. 

Untuk dapat memenuhi syarat sebagai TKW, sebanyak 50 persen dari informan menaikan usia 

sebenarnya agar dapat berangkat menjadi TKW tanpa kendala. TKW yang menaikan usia justru yang 

menjadi TKW dengan jalur keberangkatan legal, karena sebagai salah satu syarat mengurus berkas 

untuk menjadi TKW. 

3.3.3. Negara Tujuan Wanita Saat Berangkat Menjadi TKW Sebelum Menikah 

Negara yang menjadi tujuan semua TKW adalah negara yang berada di Timur Tengah seperti Arab 

Saudi, Yaman, Qatar, Yordania, dan Oman. Negara tujuan untuk TKW ilegal adalah Arab Saudi 

dengan berkedok menjalankan umroh. Negara tujuan untuk TKW legal lebih bervariasi. Bagi semua 

informan menjadi TKW di negara-negara tujuan tersebut yang penting bisa membaca dan menulis 

latin serta Arab sesuai basic agama yang mereka anut juga. Alasan lain TKW memilih negara-negara 

tersebut adalah peluang untuk melakukan umroh atau berhaji lebih besar yang merupakan salah satu 

dari lima rukun Islam. Jadi setelah mereka pulang ke Indonesia mereka menyandang gelar Hajjah atau 

minimal sudah pernah umroh. 

 

“amun begawi di negara nang parak Arab kawa jua sorang ijin lawan majikan behaji, paling 

kada umroh lah. Jadi selajur menyelajur, begawi iya, behaji iya jua” (kalau kerja di negara-

negara yang dekat dengan negara Arab saya bisa ijin dengan majikan untuk berhaji, atau paling 

tidak untuk umroh. Jadi bisa sekalian, bekerja iya, berhaji juga iya) (Siti, 2017). 

3.3.4. Legalitas Keberangkatan Wanita Saat Menjadi TKW Sebelum Menikah 

Wanita yang bekerja ke luar negeri setengahnya melalui jalur prosedural, mereka yang berangkat 

menjadi TKW dengan jalur prosedural akan memperhatikan syarat usia minimal. Meski untuk 

memenuhi syarat tersebut pada beberapa kasus dimanipulasi dengan meninggikan usia sebenarnya. 

Setengahnya lagi berangkat menjadi TKW melalui jalur non prosedural menggunakan paspor umroh, 

sehingga usia tidak menjadi syarat keberangkatan. TKW non prosedural menggunakan paspor umroh, 

setelah tiba di Arab Saudi mereka tidak pulang dan menjadi TKW ilegal. 
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3.3.5. Lama Bekerja Wanita Saat Menjadi TKW Sebelum Menikah 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase lama bekerja wanita sebagai TKW sebelum 

menikah disajikan pada Tabel 4. 

Tabel 4. Persentase Lama Bekerja Wanita Saat Menjadi TKW Sebelum Menikah 

 No. Lama Persentase 

  Bekerja (%) 

  Sebagai  

  TKW  

 1 2 tahun 12,5 

 2 2,5 tahun 12,5 

 3 5 tahun 25 

 4 10 tahun 25 

 5 12 tahun 25 

  Jumlah 100 

 

Berdasarkan tabel 4 hanya seperempatnya yang bekerja menjadi TKW selama 2-2,5 tahun, dan 

sisanya bekerja sebagai TKW selama 5 tahun, 10 tahun dan 12 tahun dengan persentase sama yaitu 25 

persen. Semakin lama seorang wanita bekerja sebagai TKW maka usia perkawinan pertamanya akan 

semakin semakin tinggi. Semakin lama seorang wanita bekerja disini khususnya bekerja sebagai 

TKW yang notabene lintas negara dan terikat kontrak kerja, akan semakin meninggikan usia 

perkawinan pertamanya. Ini sejalan dengan hasil penelitian Jones (2001) partisipasi perempuan dalam 

dunia kerja menunda pernikahan dini. 

3.3.6. Desakan Terhadap Wanita Yang Bekerja Sebagai TKW Untuk Segera Menikah 

Dari semua informan hanya satu yang tidak didesak oleh keluarganya untuk segera menikah. Bahkan 

ada yang sengaja menjadi TKW untuk menghindari desakan mengikuti budaya kawin anom di 

daerahnya. 

“disuruh mama ampih sakulah, karena kadada biaya. Disuruh mama lakas kawin jua, banyak 

lakian bedatang, dipaksa mama menerima ulun kada mau. Ulun handak membahagiakan 

mama, makanya ulun tulak ke Arab jadi TKW agaran kawa membahagian mama lawan kada 

disuruh lakas kawin” (disuruh ibu berhenti sekolah, karena tidak ada biaya. Disuruh ibu 

cepatmenikah juga, banyak lelaki yang melamar, saya dipaksa ibu untuk menerima lamaran tapi 

tidak mau. Saya ingin membahagiakan ibu, makanya saya berangkat ke Arab menjadi TKW 

supaya bisa membahagikan ibu dan tidak disuruh cepat-cepat menikah) (Aisyah, 2017). 

Wanita ini bekerja menjadi TKW sebagai solusi dari desakan untuk segera menikah yang dialaminya. 

Wanita tersebut lebih memilih bekerja dalam jarak yang jauh sebagai TKW, selain dengan motivasi 

ekonomi, dan keinginan membahagiakan ibunya, motivasi utamanya menjadi TKW adalah agar tidak 

didesak untuk segera mempraktikan budaya kawin anom yang ada di daerah tempat tinggal asal. 
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3.3.7. Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan Hidup Wanita Yang Bekerja Sebagai TKW 

Sebelum Menikah 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase pengambilan keputusan pemilihan pasangan hidup 

wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum menikah disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Persentase Pengambilan Keputusan Pemilihan Pasangan Hidup Wanita yang Bekerja sebagai 
TKW Sebelum Menikah 

 No. Pengambilan Persentase 

  Keputusan (%) 

 1 Dijodohkan 52,5 

 2 Pilihan 37,5 

  Sendiri  

  Jumlah 100 

 

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa ternyata wanita yang bekerja, berdaya secara ekonomi tidak 

menjamin memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan memilih pasangan hidupnya. Terbukti 

hanya 37,5 persen wanita yang memilih sendiri pasangan hidupnya, dan wanita yang memilih sendiri 

pasangan hidupnya bertemu dengan calon suami di negara dimana TKW bekerja. Untuk temuan 

wanita yang memilih sendiri pasangan hidupnya sesuai dengan temuan Kasto (1988) tentang analisis 

umur perkawinan pertama dengan pekerjaan, terutama pekerjaan sebelum berkeluarga berhubungan 

dengan kemungkinan pergaulan dan pemilihan jodoh atau pemilihan pasangan hidup. 

Wanita yang bekerja menjadikan wanita yang mandiri secara finansial, tetapi pada beberapa kasus 

status bekerja tidak menjadikan wanita terbebas dari tekanan sosial terkait pengambilan keputusan 

memilih pasangan hidupnya. Wanita sebanyak 62,5 persen meski bekerja dan pernah tinggal lama di 

negara lain serta mobilitasnya tinggi tidak memiliki kebebasan dalam menentukan pasangan 

hidupnya. Wanita ini masih mempraktikan sistem pengambilan keputusan memilih pasangan hidup 

dengan cara dijodohkan oleh orangtua seperti jaman Siti Nurbaya. Temuan ini berbanding terbalik 

dengan hasil temuan Kasto (1988) bahwa wanita yang mobilitasnya tinggi, peranan orangtua dalam 

keputusan calon pasangannya lebih bersifat menyetujui dari pada menentukan. 

3.3.8. Usia Perkawinan Pertama Wanita Yang Bekerja Sebagai TKW Sebelum Menikah 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase status bekerja wanita sebelum menikah disajikan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Persentase Usia Perkawinan Pertama Wanita yang Bekerja sebagai TKW Sebelum Menikah 

 

 No. Usia Persentase 

  Perkawinan (%) 

  Pertama  

 1 19 37,5 

 2 21 12,5 

 3 24 25 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 
  556 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 

 No. Usia Persentase 

  Perkawinan (%) 

  Pertama  

 4 26 12,5 

 5 28 12,5 

  Jumlah 100 

Berdasarkan tabel 4 usia perkawinan pertama wanita yang bekerja sebagai TKW lebih tinggi apabila 

dibandingkan usia perkawinan pertama pelaku budaya kawin anom yang menikah di bawah 16 tahun. 

Dua pertiga wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum menikah usia perkawinan pertamanya diatas 

20 tahun. Sejalan dengan hasil kajian Jones (2001) bagi perempuan yang berpartisipasi dalam dunia 

kerja, menikah dibawah usia 20 tahun bukanlah hal yang baik. 

3.4. Karakteristik Orang Tua Wanita Resistensi Budaya Kawin Anom Suku Banjar yang 

Bekerja Sebagai TKW Sebelum Menikah 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase tingkat pendidikan ayah dari informan wanita yang 

bekerja sebagai TKW sebelum menikah disajikan pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Persentase Tingkat Pendidikan Ayah 

 

 No. Tingkat Persentase 

  Pendidikan (%) 

  Ayah  

 1 TidakTamatSD 50 

 2 Tamat SD/MI 25 

 3 TamatSMP/MTs 12,5 

 4 TamatSMA/MA 12,5 

  Jumlah 100 

 

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa meskipun ada setengah yang tidak tamat SD, paling tidak ayah 

dari informan semuanya bisa membaca dan menulis latin. Seperempatnya tamat SD/MI, dan 

seperdelapannya tamat SMP/MTs dan SMA/MAN. Persentase tingkat pendidikan ibu dari wanita 

yang bekerja sebagai TKW sebelum menikah disajikan pada Tabel 8. 

 

Tabel 8. Persentase Tingkat Pendidikan Ibu 

 No. Tingkat Persentase 

  Pendidikan Ibu (%) 

 1 TidakSekolah 25 

 2 TidakTamatSD 37,5 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 
  557 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 

 No. Tingkat Persentase 

  Pendidikan Ibu (%) 

 3 Tamat SD 37,5 

  Jumlah 100 

Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa seperempat ibu dari wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum 

menikah tidak mengenyam pendidikan sama sekali, 37,5 persen tidak tamat SD dan pendidikan 

tertingginya tamat SD sebesar 37,5 persen. Tingkat pendidikan ayah dan ibu informan termasuk tinggi 

di daerah penelitian, ibu didaerah penelitian banyak yang tidak bisa membaca dan menulis, tetapi 

hampir semua penduduknya bisa membaca dan menulis Arab sesuai dengan agama yang dianut yaitu 

Islam. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Choe et al (2001) di Indonesia dan Nepal 

bahwa di Indonesia tingkat pendidikan orang tua yang lebih tinggi berhasil menunda perkawinan di 

usia dini. Tingkat pendidikan orang tua wanita yang meninggalkan budaya kawin anom Suku Banjar 

dan bekerja sebagai TKW sebelum menikah adalah tingkat pendidikan orangtua informan 

dibandingkan dengan tingkat pendidikan orangtua penduduk di Kelurahan Raya Belanti, Kecamatan 

Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. 

Pekerjaan ayah informan 87,5 persen adalah petani, hanya 12,5 persen yang ayahnya bekerja 

wiraswasta. Pekerjaan ayah yang didominasi oleh petani sesuai dengan karakteristik penduduk di 

daerah penelitian yang 80 persen pendudukanya bekerja sebagai petani. Pekerjaan ibu informan 87,5 

persen adalah petani, persentase yang sama dengan pekerjaan ayah. Sisanya 12,5 persen sebagai ibu 

rumah tangga. Status perkawinan orang tua saat informan menikah yaitu 37,5 persen berstatus suami 

istri dan cerai mati, sisanya 25 persen cerai hidup. 

Usia perkawinan pertama ibu informan dibawah 15 tahun, termasuk dalam definisi pelaku kawin 

anom Suku Banjar. Temuan ini berbanding terbalik dengan temuan PSKK UGM dan PLAN Indonesia 

(2011) bahwa praktik mengawinkan anak pada usia dini berlangsung berulang dan turun temurun. 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa wanita yang bekerja sebagai TKW semuanya memiliki ibu 

pelaku budaya kawin anom, meskipun orangtua mendesak anak gadisnya untuk segera menikah, 

tetapi anak gadisnya lebih memilih untuk bekerja sebagai TKW daripada menikah dini. 

3.5. Karakteristik Suami Wanita Resistensi Budaya Kawin Anom Suku Banjar yang Bekerja 

Sebagai TKW Sebelum Menikah 

3.5.1  Pendidikan Suami 

Persentase tingkat pendidikan suami dari wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum menikah 

disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Persentase Tingkat Pendidikan Suami 

 

 No. Tingkat Persentase 

  Pendidikan Ibu (%) 

 1 TamatSD/MI 25 

 2 TamatSMP/MTs 37,5 

 3 TamatSMA/MA 37,5 

  Jumlah 100 
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Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa tidak ada suami dari wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum 

menikah buta huruf. Minimal pendidikan suami adalah tamat SD/MI sebesar 25 persen, persentase 

tamat SMP/MTs dan tamat SMA/MA sama yaitu 37,5 persen. 

3.5.2 Pekerjaan Suami 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase pekerjaan suami dari wanita yang bekerja sebagai 

TKW sebelum menikah disajikan pada Tabel 10. 

 

Tabel 10. Persentase Pekerjaan Suami 

 

No. Pekerjaan Persentase 

 Suami (%) 

1 Supir 75 

2 Petani 25 

 Jumlah 100 

 

Pekerjaan suami disini adalah pekerjaan saat menikah, belum tentu sama dengan pekerjaan setelah 

menikah. Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa tiga perempat pekerjaan suami wanita yang bekerja 

sebagai TKW sebelum menikah dan tidak mempraktikan budaya kawin anom Suku Banjar adalah 

supir. Pekerjaan suami saat menikah sebagai supir ini berkaitan dengan banyaknya perusahaan batu 

bara di daerah penelitian, dan laki-laki yang bekerja sebagai supir dipandang lebih mapan 

dibandingkan dengan petani yang menjadi pekerjaan utama di daerah penelitian. 

3.5.3 Usia Suami Saat Perkawinan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh persentase usia saat perkawinan suami dari wanita yang 

bekerja sebagai TKW sebelum menikah disajikan pada Tabel 11 

Tabel 11. Persentase Usia Suami Saat Perkawinan 

 

No. Usia Saat Persentase 

 Perkawinan (%) 

 (Tahun)  

1 18 12,5 

2 23-24 25 

3 25-35 62,5 

 Jumlah 100 

 

Berdasarkan tabel 11 diketahui bahwa persentase terbanyak usia suami dari wanita yang bekerja 

sebagai TKW sebelum menikah adalah 25-35 tahun. Wanita yang meninggalkan budaya kawin anom 
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Suku Banjar mayoritas menikah dengan laki-laki yang usianya sesuai dengan program pendewasaan 

usia perkawinan (PUP) yang dianjurkan oleh BKKBN yaitu 25 tahun bagi laki-laki. 

4. Kesimpulan 

Pekerjaan, usia saat bekerja, tempat kerja, jarak tempat kerja dengan daerah asal, lama bekerja 

menjadi indikator perubahan kehidupan seseorang wanita dalam siklus hidup mereka termasuk usia 

perkawinan pertamanya. Wanita yang bekerja sebagai TKW sebelum menikah membuat usia 

perkawinan pertamanya lebih tinggi, meninggalkan budaya kawin anom di daerahnya yang masih 

dipraktikan oleh wanita-wanita sebayanya. Menjadi TKW bukan saja menjadikan solusi masalah 

ekonomi, menjadi TKW sebelum menikah menjadi salah satu determinan pendewasaan usia 

perkawinan wanita. Wanita yang bekerja menjadi TKW sebelum menikah, semakin lama bekerja 

diluar negeri maka akan semakin terlepas dari bencana perkawinan dini dengan segala konsekusi 

negatif yang membayangi dari bencana perkawinan dini. 
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Abstrak.Tradisi Nirok Nanggok merupakan tradisi masyarakat Belitung yang sampai saat ini 

masih dilaksanakan. Pelaksanaan tradisi ini berkaitan dengan tempat-tempat penting baik yang 

mengandung nilai budaya ataupun yang tidak mengandung nilai budaya. Hal tersebut mendorong 

peneliti untuk mengetahui konsep ruang organisasi masyarakat tradisi dan melihat pola 

keruangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kapital sosial dan Cultural Landscape. 

Hasil penelitian menunjukan ruang budaya yang membentuk pola keruangan. Pola keruangan 

tersebut berbeda-beda tergantung pada kemampuan tempat mendukung keberlangsungan Tradisi 

Nirok Nanggok. 

 Kata kunci: Tradisi Nirok Nanggok, Pola Keruangan, Komunitas, Ruang Budaya, Nilai Tempat 

Abstract.Nirok Nanggok Tradition is a tradition the Belitung society still implemented. The 

implementation of this tradition is related to the important places either containing cultural value 

and not containing cultural value. It encourages researchers to determine the spatial concepts of 

tradition and community organizations see spatial patterns. This study was conducted using a 

social capital approach and the approach of Cultural Landscape. The results showed certain 

cultural spaces that form a spatial pattern. The sptial pattern varies depending on the ability to 

support the sustainability of Nirok Nanggok Tradition. 

Keywords: Nirok Nanggok Tradition, The Spatial Pattern, Community, Cultural Space, Value of 

Place 

 

1.   Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Masyarakat Belitung mengenal berbagai macam tradisi seperti Lesong Panjang, Nirok Nanggok, Dul 

Mulok, Buang Jong, dan tradisi lainnya. Bentuk prosesinya pun berbeda-beda. Tradisi Nirok Nanggok 

yang dilakukan setahun sekali saat musim kemarau ini termasuk acara sakral dengan tahap 

pelaksanaannya yang cukup panjang. Nirok Nanggok adalah wujud kearifan lokal masyarakat 

Belitung dengan menangkap ikan secara masal. Berdasarkan data yang telah didapatkan di beberapa 

website Kabupaten Belitung, desa yang masih melakukan tradisi Nirok Nanggok setiap tahunnya 

adalah Desa Kembiri. 

Adanya tradisi Nirok Nanggok memiliki tujuan salah satunya adalah mempererat hubungan antar 

masyarakat Belitung pada umumnya. Maka tradisi Nirok Nanggok akan menimbulkan jaringan sosial 

yang merupakan infrastruktur dinamis yang berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. 

Jaringan tersebut menfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya 

kepercayaan dan memperkuat kerjasama.Selain itu tradisi yang termasuk dalam produk budaya juga 

mailto:cintantya@live.com
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penting dalam pembangunan berkelanjutan karena budaya mencerminkan kekayaan nasional dalam 

bentuk kearifan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keahlian yang bersifat spesifik dan unik. 

Hasil dari penelitian nantinya akan memberikan gambaran tentang pola keruangan. Pola 

Keruangan adalah kekhasan sebaran keruangan dari suatu fenomena di permukaan bumi (Yunus, 

2010).  Selain itu Nilai Tempat dalam penelitian ini diartikan sebagai hasil interpretasi komponen 

utama pembentuk tempat yaitu lokasi (melihat fungsi lokasinya), nilai lokal (sejarah), dan sense of 

place dari masyarakat Desa Kembiri (Ika, 2015) 

1.2 Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Tradisi Nirok Nanggok yang merupakan tradisi menangkap ikan ini dilakukan menggunakan alat 

tradisional yaitu berupa Tirok (sejenis tombak runcing) dan Tanggok (sejenis jala kecil dengan 

gagang dari kayu). Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai pola keruangan pada 

tradisi Nirok Nanggok serta dampak yang terjadi pada pola keruangan tersebut. Selain itu, penelitian 

ini menggunakan pendekatan kapital sosial untuk memudahkan melihat bagaimana kepedulian warga 

terhadap tradisi Nirok Nanggok dan pendekatan cultural landscape untuk memahami pola keruangan 

tradisi Nirok Nanggok. 

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana pola keruangan tradisi Nirok Nanggok di Desa Kembiri, Kecamatan 

Membalong, Kabupaten Belitung? 

2. Apa dampak yang terjadi dari pola keruangan tradisi Nirok Nanggok? 

1.3 Batasan Penelitian 

a. Pola Keruangan adalah kekhasan sebaran keruangan dari suatu fenomena di permukaan bumi 

(Yunus, 2010). Dalam penelitian ini, pola keruangan terbentuk dari asal bahan atau alat yang 

digunakan pada tradisi Nirok Nanggok serta dampak yang terjadi pada pola keruangan tersebut. 

b. Tradisi adalah kebiasaan turun-temurun dalam suatu masyarakat. Kebiasaan yang dimaksud 

dalam penelitian ini yaitu Nirok Nanggok. 

c. Nirok Nanggok adalah wujud kearifan lokal masyarakat Belitung dengan menangkap ikan 

secara masal. 

d. Pusat Tradisi adalah lokasi inti diadakannya Nirok Nanggok yaitu di Desa Kembiri. 

e. Ruang adalah sesuatu yang bersifat terbuka dan tidak memiliki batas, dimana didalamnya 

terdapat segala sesuatu yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang beraktivitas 

(Tuan, 1977) 

f. Kapital Sosial diartikan sebagai informasi, kepercayaan, dan norma-norma timbal balik yang 

bersumber pada jaringan sosial seseorang atau kelompok (Woolcock, 1998). Jaringan ini bisa 

dibentuk karena falsafah hidup yang sama, kesamaan, kepercayaan, politik atau agama, 

hubungan genealogis, dan lain-lain (Nuryadin, 2010). 

g. Jaringan Sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah infrastruktur dinamis yang berwujud 

jaringan-jaringan kerjasama antar manusia. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya 

komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama. 

Menurut Riddel (dalam Inayah, 2012). 

 

2.   Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kajian Geografi Kebudayaan yang bertujuan 

untuk mengungkapkan pola keruangan dalam tradisi Nirok Nanggokdengan melihat konsep ruang 
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dalam masyarakat tradisi. Nirok Nanggokadalah salah satu produk budaya masyarakat tradisi di 

Belitung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana tahapan penelitian kualitatif 

melampaui berbagai tahapan berpikir kritis-ilmiah yang mana seorang peneliti memulai berpikir 

secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan 

di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa 

yang diamati (Bungin, 2007). 

Penelitian ini menggunakan format deskriptif-kualitatif yang menggambarkan, meringkas 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang 

menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007). 

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (1976) bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan 

secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan 

frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. 

Pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan kapital sosial dan pendekatan cultural 

landscape. Pendekatan kapital sosial bertujuan untuk menggambarkan pola hubungan yang terbentuk 

dalam masyarakat, dalam hal ini adalah masyarakat yang melaksanakan tradisi Nirok Nanggok. Untuk 

pendekatan cultural landscape digunakan agar memahami konsep ruang pada masyarakat adat tradisi 

Nirok Nanggok. 

2.1 Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yang 

dibutuhkan adalah (1) peta penggunaan tanah terbaru Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, 

Kabupaten Belitung (2) literatur mengenai tradisi Nirok Nanggok. Sedangkan untuk data primer 

berupa data data kualitatif yang diperoleh dari survei lapangan. Pengumpulan data primer dilakukan 

dengan dua metode yaitu: 

a. Metode Observasi 

Pada metode observasi, jenis observasi yang digunakan adalah observasi semi-partisipasi. Pemilihan 

semi-partisipasi menurut Yunus (2010) apabila (1) peneliti memiliki keterbatasan waktu sehingga 

tidak memungkinkan melaksanakan partisipasi penuh dan (2) peneliti memiliki kemampuan fisik yang 

tidak memungkinkan untuk melakukan partisipasi penuh. Untuk memahami pola keruangan tradisi 

Nirok Nanggok, peneliti menggunakan observasi semi-partisipasi karena tidak mungkin untuk 

melakukan observasi partisipasi penuh. 

Data yang dibutuhkan pada metode observasi adalah: 

(1) Mendokumentasikan hasil observasi lapangan. Peneliti berusaha mendapatkan gambar dan video 

sebanyak mungkin, alat yang dibutuhkan adalah kamera dan alat perekam.  

(2) Melakukan pengamatan pemanfaatan ruang disekitar lokasi tradisi Nirok Nanggok. Alat yang 

dibutuhkan adalah alat perekam, kamera, peta penggunaan tanah, alat tulis, catatan lapang. 

b. Metode Wawancara 

Pada metode wawancara dibutuhkan responden dan juga informan. Menurut Yunus (2010) 

menjelaskan bahwa responden dipilih berdasarkan pertimbangan metodologis yang secara khusus 

mencerminkan keterwakilan terhadap populasi. Sedangkan untuk informan dipilih berdasarkan 

keterkaitannya dengan objek kajian dan bukan berdasarkan keterwakilan terhadap populasi. 

Pertanyaan yang diberikan kepada informan harus bersifat memberi kejelasan yang lebih baik, 

konfirmatif terhadap jawaban yang diberikan oleh responden.  

Peneliti menerapkan metode wawancara dalam menggali informasi dari para informan agar 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Wawancara merupakan percakapan dengan memiliki tujuan 
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tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) sebagai pemberi pertanyaan 

dan pihak lainnya yaitu yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan 

yang telah diajukan (Basrowi dan Suwandi, 2008).  

Dalam melakukan wawancara mendalam (indepth interview) sangat diperlukan adanya pedoman 

wawancara (interview guide). Hal tersebut agar pewawancara tidak kehilangan orientasi 

wawancaranya (Yunus, 2010). Namun wawancara dilakukan secara semi terstruktur karena dapat 

disesuaikan dengan keadaan atau kondisi saat wawancara sedang berlangsung. Menurut Herdiansyah 

(2011) wawancara semi terstruktur ada pedoman wawancara yang dijadikan suatu patokan dalam alur 

dan penggunaan kata, tetapi isi tertulis hanya berupa topik-topik pembicaraan yang mengacu pada 

tema dan peneliti bebas berimprovisasi dalam mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan kondisi 

asalkan tetap mengacu pada topik penelitian.Wawancara dilakukan secara bertahap untuk menggali 

informasi dari informan mengenai Nirok Nanggok dan masyarakat yang melaksanakannya. Lebih 

spesifiknya informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu:  

• Siapa saja masyarakat yang terlibat dalam tradisi Nirok Nanggok? 

• Kapan waktu dilaksanakannya tradisi Nirok Nanggok? 

• Dimana saja tempat-tempat penting dalam tradisi Nirok Nanggok? 

• Daerah-daerah mana saja yang masih melaksanakan tradisi Nirok Nanggok? 

• Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam tradisi Nirok Nanggok? 

• Dari mana asal alat dan bahan diperoleh? 

2.2 Pengolahan Data 

Data hasil wawancara terhadap responden dan informan pada survei lapang mengenai keterlibatan 

mereka dalam tradisi Nirok Nanggokdiolah menggunakan format deskriptif-kualitatif yang 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial 

yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, 

ataupun fenomena tertentu. Hasil wawancaradiolah menjadi tabel analisis kemudian dideskripsikan 

menjadi gambaran Nirok Nanggok. Keterlibatan masyarakat di luar Kembiri menarik perhatian, pada 

tahap ini peneliti membangun prasangka bahwa keterlibatan masyarakat di luar Kembiri disebabkan 

adanya informasi yang semakin canggih. Selain itu, pengolahan data yang dilakukan dalam tiga cara 

yaitu melakukan transkrip verbatim, coding, dan reduksi data yang akan dijelaskan melalui gambar 

dibawah ini: 

 

 

Gambar 1. Pengolahan Data 
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(Miles,1992:16). 
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2.3 Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan spasial dan analisis pola keruangan secara deskriptif dari 

hasil survey lapang dan pengolahan data terhadap variabel-variabel kualitas hidup yang ditentukan. 

Pendekatan spasial merupakan suatu analisis yang menggunakan metode penekanan pada variabel 

ruang (Goodall, 1987).  Analisis data yang dilakukan akan menghasilkan hasil penelitian yang 

merupakan kesimpulan yang didapat dari proses penelitian dan dari data tersebut juga akan 

menghasilkan saran yang dapat membantu pembangunan berkelanjutan di bidang kebudayaan 

Indonesia khususnya masyarakat Belitung.  

Langkah-langkah dalam melakukan analisis data dilakukan berdasarkan tiga teknik analisisi data 

kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1984) 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu 

diartikan sebagai kuantifikasi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya 

bila diperlukan. Reduksi data bisa dibantu dengan alat elektronik seperti : komputer , dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. Dengan reduksi , maka peneliti merangkum, 

mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil dan 

angka. Data yang tidak penting dibuang. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan data.Display data dalam 

penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk : uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan : “the most frequent form of 

display data for qualitative research data in the pas has been narative tex” artinya : yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat 

naratif. Selain dalam bentuk naratif, display data dapat juga berupa grafik, matriks, network 

(jejaring kerja). Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga 

memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa 

teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel 

(dapat dipercaya). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan 

masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. 
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Alur Pikir 

 

 

Gambar 2. Alur Pikir 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Bermula dari munculnya kerajaan Balok di Belitung yang diyakini menjadi pusat perkembangan 

budaya masyarakat Melayu. Kebudayaan Melayu sendiri mencakup adat istiadat, ritual, pengobatan 

tradisional, kesenian, peralatan, senjata, mata pencaharian, arsitektur, bahasa dan sastra, kerajaan, 

tokoh, hokum adat, dan konsep-konsep yang berkenaan dengan pandangan hidup (Rachman, 2012). 

Sejarah dimulai dari daerah tempat kerajaan tersebut, sehingga menghasilkan suatu tradisi. 

Kebudayaan sendiri merupakan sistem terintegrasi di masyarakat yang berkaitan dengan nilai, 

kepercayaan, dan perilaku (Tandiling, 2016). Suatu tradisi di Belitung adalah Nirok Nanggok yang 

menjadi bagian dari peninggalan situs raja Balok. 

Tradisi Nirok Nanggok merupakan tradisi masyarakat Belitung dengan melakukan penangkapan 

ikan secara masal. Nirok Nanggok berasal dari kata Tirok dan Tanggok. Tirok dan Tanggok 

merupakan alat yang digunakan untuk menangkap ikan dalam Tradisi Nirok Nanggok. Tirok adalah 

alat yang terbuat dari tombak dan  diujung tombak terdapat besi. Sedangkan Tanggok terbuat dari 

rotan berbentuk segi empat dengan jaring dibawahnya. Tirok biasanya digunakan untuk laki-laki, 

sedangkan tanggok biasanya digunakan untuk perempuan. Tirok dan Tanggok umumnya dibuat oleh 

masyarakat sendiri maka alat-alat tersebut bisa saja memiliki ukuran yang berbeda. Tombak yang 

berasal dari kayu didapatkan dari hutan yang tidak jauh dari permukiman warga. Namun untuk jaring, 

warga biasanya membeli jaring di Kota Tanjung Pandan. Tetapi tidak semua warga membuat alatnya 

sendiri, ada beberapa warga yang meminta bantuan warga lainnya untuk dibuatkan alat Tirok dan 

Tanggok.  
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Gambar 3. Asal alat dan bahan Tradisi Nirok Nanggok 

 

Penggunaan Tirok dan Tanggok juga dilihat dari tingginya kedalaman sungai. Bila kedalaman 

sungainya tinggi atau biasa disebut lembong oleh masyarakat Belitung maka harus menggunakan 

Tirok. Masyarakat yang menggunakan Tanggok biasanya akan menunggu ikan-ikan bermuncul. Bila 

ikan-ikan tersebut sudah bermunculan maka masyarakat bisa menangkap menggunakan Tanggok. 

 

 

 

Gambar 4. Tirok yang digunakan untuk menangkap ikan dalam Tradisi Nirok Nanggok (sumber: 

Cintantya, 2017) 
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Gambar 5. Tanggok yang digunakan untuk menangkap ikan dalam Tradisi Nirok Nanggok 

(sumber: Cintantya, 2017) 

 

Interaksi yang terjadi antar masyarakat dalam tradisi telah membentuk suatu jaringan sosial 

dimana dalam tradisi masyarakat bekerjasama baik sebelum pelaksaanaan sampai sesudah 

pelaksanaan tradisi. Kerjasama masyarakat sebelum pelaksaan tradisi terlihat pada saling 

membantunya masyarakat dalam pembuatan alat Tirok dan Tanggok. Masyarakat bersama-sama 

membuat alat yang bahannya didapatkan dari hutan. Selain itu, saat pelaksanaan tradisi, masyarakat 

bekerjasama dalam menangkap ikan. Biasanya masyarakat yang menggunakan Tirok akan membuat 

ikan bermunculan. Saat ikan-ikan tersebut mulai bermunculan, masyarakat yang menggunakan 

Tanggok dengan cepat mengambil ikan-ikan tersebut. 

Tradisi Nirok Nanggok dilaksanakan setahun sekali yaitu pada musim kemarau tepatnya pada 

bulan Agustus atau bulan September karena pada musim kemarau, sungai yang menjadi lokasi tradisi 

airnya mulai surut dan memudahkan masyarakat untuk menangkap ikan. Dalam pelaksanaannya ada 

beberapa tahapan atau proses yang tidak boleh ditinggalkan karena kepercayaan  masyarakat di Desa 

Kembiri akan Tradisi Nirok Nanggok. Kepercayaan tersebut akan membentuk kapital sosial 

masyarakat Desa Kembiri terhadap Tradisi Nirok Nanggok. Karena masyarakat percaya apabila salah 

satu tahapan atau proses dilewatkan akan akan memunculkan timbal balik kepada masyarakat itu 

sendiri seperti terkena musibah. Tahapan dalam Tradisi Nirok Nanggok erat kaitannya dengan alam. 

Hal tersebut karena tradisi dilaksanakan di sungai dan juga bergantung kepada musim. Bila pada 

musim kemarau, sungai tidak surut maka tradisi tidak bisa dilaksanakan. Tradisi Nirok Nanggok di 

Desa Kembiri sendiri terakhir kali dilaksanakan pada musim kemarau di tahun 2015. Biasanya 

sebelum melakukan tradisi, terlebih dahulu Pawang atau Dukun Kampung akan pergi terlebih dahulu 

ke tempat tradisi untuk melihat kondisi air sungai dan juga ikan-ikan yang ada didalam sungai 

tersebut. Selain melihat kondisi tempat tradisi, Pawang juga akan melakukan mediasi kepada 

“penunggu” tempat tradisi.  Masyarakat percaya bahwa sungai yang menjadi tempat tradisi memiliki 

“penunggu” seperti buaya. Biasanya Pawang akan tinggal beberapa hari di hutan dimana didalam 

hutan tersebut terdapat sungai yang menjadi tempat Tradisi Nirok Nanggok. Setelah melihat kondisi 

sungai, Pawang dan tokoh-tokoh tradisi di Desa Kembiri akan menentukan waktu pelaksanaan Tradisi 

Nirok Nanggok. Setelah menentukan waktu pelaksanaan, selanjutnya sungai akan diberi belat. Belat 

ini berfungsi untuk memberikan batas sungai yang dapat dijadikan lokasi Tradisi Nirok Nanggok. 

Masyarakat tidak bisa menangkap ikan bila berada di luar belat.Belat sendiri dipasang dibagian 

sungai yang pasang surut. Ada beberapa sungai di Desa Kembiri yang sering diberikan belat agar 
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dapat melaksanakan Tradisi Nirok Nanggok. Lokasi tersebut antara lain Air Modor dan Titi Jemang. 

Air Modor dan Titi Jemang bukanlah danau melainkan sungai yang langsung mengalir ke laut. Air 

Modor terdapat pada Sungai Modor dan Titi Jemang terdapat pada Sungai Kembiri. Titi Jemang 

merupakan lokasi paling mudah diakses karena jarak yang tidak terlalu jauh bila dibandingkan dengan 

Air Modor.  

 

Gambar 6. Peta lokasi sungai tradisi Nirok Nanggok Desa Kembiri, Kecamatan Membalong, 

Kabupaten Belitung 

 

Tujuan dilakukannya tradisi Nirok Nanggok yaitu meyatukan dan mempertebal kepatuhan 

penduduk akan adat yang mereka miliki dan juga mempererat hubungan sosial antar masyarakat 

Belitung. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui cara menangkap ikan secara tradisional 

dengan mengikuti Tradisi Nirok Nanggok. Perbedaan pelaksanaan Tradisi Nirok Nanggok di Desa 

Kembiri dan desa-desa lainnya di Belitung adalah Tradisi Nirok Nanggok di Desa Kembiri bisa 

diikuti oleh semua pihak baik dari masyarakat Belitung ataupun masyarakat luar Belitung. Di dalam 

tradisi, ikan yang boleh ditangkap hanyalah ikan-ikan besar. Biasanya hasil tangkapan ikan akan 

dikonsumsi oleh masyarakat itu sendiri. Namun bila tangkapan yang diperoleh melebihi untuk 

kebutuhan makan sehari maka akan diberlakukan cukai. Cukai dapat dikatakan pajak yaitu 

memberikan 1 ikan hasil tangkapan kepada pengurus Tradisi Nirok Nanggok seperti dukun kampung 

ataupun yang membersihkan lokasi tradisi setelah tradisi dilaksanakan.  

4.  Kesimpulan 

Pada Tradisi Nirok Nanggok memiliki pola keruangan yang dapat dilihat dari pola asal alat dan bahan 

yang dipakai untuk tradisi. Tradisi Nirok Nanggok yang erat kaitannya dengan alam membuat 

masyarakat juga memanfaatkan alam untuk membuat alat seperti Tirok (tombak) yang bahan-

bahannya bisa didapatkan di hutan. Selain memanfaatkan alam untuk membuat alat, tradisi ini juga 

bergantung kepada musim karena pelaksanaannya dilakukan pada musim kemarau. Pada musim 
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kemarau, sungai yang menjadi tempat tradisi menjadi surut. Hal tersebut akan memudahkan 

masyarakat untuk menangkap ikan pada Tradisi Nirok Nanggok. Pada tradisi ini juga membentuk 

jaringan sosial karena adanya kerjasama serta interaksi antar masyarakat seperti melakukan kerjasama 

dalam pembuatan alat dan juga kerjasama dalam menangkap ikan karena salah satu tujuan 

dilakukannya tradisi yaitu untuk menyatukan serta mempererat hubungan antar masyarakat.  
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Abstrak.Paradigma masyarakat kota Surakarta pada pola kumpul-angkut-buang dalam mengelola 

sampah menimbulkan permasalahan semakin meningkatnya volume sampah yang terangkut di 

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Putri Cempo. Bank Sampah menjadi salah satu upaya alternatif 

yang dilakukan pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Tujuan penelitian 

ini untuk mengkaji keberlanjutan 4 Bank Sampah yang telah dibentuk oleh DLH dan telah aktif 

berjalan selama 2 tahun. Kajian keberlanjutan berdasarkan 5 aspek pengelolaan sampah sesuai 

dengan SNI 3242-2008, 5 aspek tersebut mencakup konsep pembangunan keberlanjutan yaitu 

aspek teknik operasional, biaya, kelembagaan, hukum dan partisipasi masyarakat. Metode yang 

digunakan adalah survei dan wawancara, pengolahan data berupa analisis deksriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan 4 Bank Sampah di Kelurahan Mojosongo cenderung belum 

berkelanjutan yang ditunjukkan pada nilai partisipasi masyarakat ≤ 50%, reduksi sampah yang 

dilakukan hanya 0,27%dari timbulan sampah anorganik 7.454 kg/hari. Penelitian ini 

merekomendasikan stakeholder gencar melakukan sosialisasi Bank Sampah di seluruh wilayah 37 

RW untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menangani sampah di tingkat rumah tangga. 

 Kata kunci:Bank Sampah, Reduksi sampah, Pengelolaan sampah berkelanjutan 

Abstract.The pradigm community of Surakarta City on the waste management by collection 

systems, transportation, final disposal that affect the volume of garbage transported increase at 

final disposal Putri Cempo (TPA). Waste Bank became one of the alternative solution made by the 

government through the Department Environment of Surakarta City. The aim of this study is to 

assess the sustainability of municipal solid waste management in four Waste Banks who have 

been established by DLH and actived for 2 years. The study of sustainability based on 5 aspect 

waste management accordance SNI 3242-2008, 5 aspect include the concept of sustainability 

development that is operational techniques, cost, institution, legal and public participation aspect. 

The method used in this study is survey and interview, data processing used qualitative 

descriptive analysis. The result showed that 4 waste banks in Mojosongo tended to be 

unsustainable which was shown in participation rate ≤ 50%,, waste reduction 0,22% from total 

waste anorganic generation 7.454 kg/day. This research give recommendation stakeholders to 

socialize waste bank program in all area of 37 RW for increase awareness prevention household 

waste management. 

Keywords: Waste Bank, Waste Reduction, Sustainability Waste Management 

 

1.   Pendahuluan 

Pengelolaan sampah di Surakarta bertumpu pada pola angkut-kumpul-buang di Tempat Pemrosesan 

Akhir menimbulkan timbunan sampah akibat tidak dilakukan penanganan sampah dengan baik.  

Volume sampah penduduk yang terangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Putri Cempo sebesar 

109.282.710 kg dengan jumlah volume sampah perhari yang dihasilkan sebesar 1.197,62 m3. Volurme 

timbunan sampah yang terangkut akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan 
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penduduk, sedangkan kapasitas TPA Putri Cempo yang hanya memiliki luas lahan 17 Hektar dapat 

menampung sampah sebesar 100.000.000 kg sampah (DLH Kota Surakarta, 2016). Timbunan sampah 

yang terangkut di TPA Putri Cempo berpotensi menghasilkan dampak buruk seperti meningkatkan 

emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, air dan tanah, serta menimbulkan gangguan kesehatan. 

Bank Sampah menjadi salah satu upaya alternatif yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta 

melalui Dinas Lingkungan Hidup, setelah memperoleh arahan dari terbitnya Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah 

Sejenis Rumah Tangga. Pengelolaan sampah meliputi kegiatan pengurangan dan penanganan sampah 

mencakup kegiatan pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle).  

Bank Sampah merupakan program pengelolaan sampah melalui kegiatan 3R berbasis masyarakat 

dengan tujuan menerapkan konsep pengurangan dan penanganan sampah dari Sumber. Masyarakat 

sebagai produsen sampah rumah tangga memiliki peran penting dalam mengelola sampah. Penelitian 

Puspitawati dan Rahdriawan (2012) menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat untuk mengubah 

perilaku masyarakat terhadap sampah diperlukan, karena karakter sosial budaya merupakan peran 

yang lebih besar dibandingkan karakter sosial ekonomi.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dibutuhkan 

perubahan cara pandangan masyarakat dalam memperlakukan atau mengelola sampah secara 

komprehensif dan terpadu dengan aspek sosial, ekonomi, maupun teknis mulai dari sumber hingga ke 

TPA. Penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan UU No.18 Tahun 2008 dan PP No.81 Tahun 

2012 meliputi pengurangan dan penangan sampah. Menurut Tchobanoglous, et al. (1993), kegiatan 

pengelolaan sampah dimulai dari sumber dihasilkannya sampah sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir 

meliputi enam elemen fungsional yaitu penanganan, pemisahan, dan peyimpanan di sumber sampah; 

pengumpulan, pemisahan, pemrosesan, dan transformasi sampah di pemrosesan akhir di sumber; 

pembuangan akhir sampah di tahap transfer dan pengangkutan sampah.  

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menunjuk 6 orang sebagai pegiat pilot project 

menangani sampah rumah tangga melalui kegiatan 3R di setiap Kelurahan. Hasil dari program pilot 

project, pada tahun 2017 Kelurahan Mojosongo berhasil membentuk 18 kelompok pengelolaan 

sampah 3R (sedekah sampah), namun hanya 4 kelompok yang terbentuk sebagai Bank Sampah. Bank 

sampah tidak hanya menangani sampah dengan mengumpulkan dan menjual sampah terpilah, namun 

terdapat aspek teknik, lingkungan, ekonomi, sosial budaya, lembaga dan hukum yang mempengaruhi 

program pengelolaan sampah melalui bank sampah ( Nissim et al., 2005, Henry et al., 2006, Matete 

and Trois, 2008., Sharholy et al., 2008., dalam Lilliana, et al., 2013). 
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Keberlanjutan program Bank Sampah dibutuhkan untuk memperkuat keberadaan Bank Sampah di 

lingkungan masyarakat dalam menangani sampah. Pengelolaan sampah berkelanjutan dan 

terintergrasi atau Integrated Sustainable Waste Management (ISWM) tidak hanya berdasarkan aspek 

sosial budaya, melainkan meliputi berbagai multi lapisan. ISWM mengenalkan tiga dimensi utama 

pada pengelolaan sampah yaitu stakeholder, elemen sistem sampah dan aspek keberlanjutan 

(Scheinberg, 2010).  Berdasarkan Klundert dan Anschutz (2001), keberlanjutan pengelolaan sampah 

didasarkan pada 5 aspek yaitu lingkungan, sosial budaya, ekonomi, politik/kebijakan, teknis, dan 

kelembagaan. Utami, B.D, et al (2008) menambahkan bahwa keberlanjutan tidak lepas dari manfaat 

sistem pengelolaan sampah yaitu hasil reduksi sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji 

keberlanjutan bank sampah yang telah aktif berjalan di Kelurahan Mojosongo. Kajian keberlanjutan 

melalui analisis sistem pengelolaan sampah program Bank Sampah, potensi reduksi sampah oleh bank 

sampah, serta potensi ekonomi dari hasil reduksi sampah. 

2.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Daerah kajian penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive yang 

merupakan teknik penentuan dengan pertimbangan tertentu. Kelurahan Mojosongo merupakan 

kelurahan dengan jumlah Rukun Warga dan penduduk terbesar, dimana memiliki potensi reduksi 

sampah yang besar melalui program bank sampah. DLH Kota Surakarta memiliki pilot project satu 

RW minimal memiliki satu bank sampah, namun sejak program pilot project dimulai pada tahun 2013 

bank sampah yang berhasil terbentuk dan aktif hingga saat ini hanya 4 RW/kelompok bank sampah 

yaitu  Mekar Asri RW 16, Amanah RW 37, M-Three RW 02, dan Karunia RW 36. 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung 

dari wawancara dengan key person bank sampah dan fasilitator kelurahan, dan obervasi atau 

pengamatan langsung yang diamati dari objek penelitian di lapangan. Data sekunder diperoleh dari 
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Gambar 1. Pengelolaan sampah berkelanjutan dan terintegrasi (ISMW), Sumber : Klundert dan 

Anschutz (2001) 
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instansi dan pengurus bank sampah. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara dengan kay person bank sampah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Instrumen 

yang digunakan dalam wawancara adalah kuesioner.  

Analisis keberlanjutan pengelolaan sampah di Kelurah Mojosongo dilakukan melalui analisis 

sistem pengelolaan sampah berdasarkan lima aspek sesuai dengan SNI 3242-2008 yang meliputi 

aspek teknik operasional, aspek kelembagaan, aspek pembiayaan, aspek hukum dan aspek partisipasi 

masyarakat. Analisis reduksi sampah dilakukan melalui perhitungan standar timbulan sampah per 

orang dalam satu hari dari SNI 19-3983-1995. Sedangkan analisis potensi ekonomi dilakukan melalui 

perhitungan nilai harga jual sampah terjual hasil dari pelaksanaan di 4 program bank sampah. 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Sistem Pengelolaan Sampah 

Sistem pengelolaan sampah berdasarkan SNI 3242-2008 terdiri dari lima aspek yang saling 

mendukung dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Aspek tersebut adalak aspek kelembagaan, aspek 

teknik operasional, aspek pembiayaan, aspek hukum dan aspek partisipasi masyarakat.  

3.1.1. Aspek Kelembagaan 

Bank sampah merupakan salah satu kelompok organisasi masyarakat yang melaksanakan pengelolaan 

sampah di lingkungan permukiman dari mulai sumber sampah. Empat kelompok bank sampah di 

Kelurahan Mojosongo terbentuk dari kesadaran masyarakat wilayah setempat. Bank sampah Mekar 

Asri, dan bank sampah M-three mengawali  kegiatan bank sampah dengan program sedekah sampah 

yaitu mengumpulkan sampah kering yang laku terjual, sedangkan bank sampah Amanah dan karunia 

mengawali kegiatan bank sampah setelah berlangsungnya program kampung sayur di RW 37 

kemudian memperoleh sosialisasi program bank sampah dari pengabdian dosen Universitas Sebelas 

Maret. 

Struktur kepengurusan empat bank sampah yaitu 2 ketua, sekertaris, 2 bendahara, 4 divisi 

penimbangan, jumlah anggota kepengurusan tersebut sesuai dengan syarat minimal berjumlah 5 

personil keanggotan bank sampah menurut Permen LH No.13 Tahun 2012. Terbentuknya bank 

sampah di empat wilayah Mojosongo didukung oleh anggota PKK, ketua RW dan Ketua RT, dimana 

dilibatkan juga dalam struktur pengurus bank sampah di Kelurahan Mojosongo. Dalam observasi 

ditemukan, daerah lain yang sedang dalam tahap membentuk program bank sampah terkendala oleh 

tidak terlibatnya stakeholder setempat seperti tidak dimilikinya kepedulian terhadap sampah oleh 

ketua RW dan RT setempat. 

Dari empat kelompok bank sampah tidak ditemukan divisi kompos/pengelolaan kompos. Hal ini 

menjadi kendala bank sampah Karunia dan M-three mengelola sampah organik menjadi kompos 

dikarenakan tidak terdapat sumber daya manusia, berbeda dengan bank sampah Mekar Asri dan 

Amanah yang sudah mampu memanfaatkan hasil sampah organik menjadi kompos untuk tanaman 

perkarangan.  

Peningkatan kualitas SDM pada awal terbentuknya 4 kelompok bank sampah dilakukan melalui 

bantuan pelatihan teknis yang bekerja sama dengan pemerintah daerah yaitu DLH, pengabdian 

masyarakat dosen UNS, serta pihak swasta yaitu rumah zakat dan generasi baru Indonesia (GenBI). 

Sedangkan peningkatan kualitas SDM setelah kegiatan berlangsung selama 2 tahun diperoleh dari 

kegiatan pertemuan rutin satu kali dalam sebulan yang didampingi oleh rumah zakat. Pertemuan rutin 

yang dilakukan meliputi kegiatan pelatihan seperti kerajinan daur ulang yang difasilitasi oleh rumah 

zakat, evaluasi program yang telah dilakukan seperti sosialisasi kader atau divisi promosi di masing-

masing wilayah mengenai program bank sampah. Peran DLH memberikan fasilitas kelompok bank 
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sampah seperti studi banding, pemasaran hasil kerajinan daur ulang pada event tertentu, pelatihan 3R, 

dan pemanfaatkan kompos dari bank sampah untuk pertanaman di kota Surakarta. 

Peningkatan kualitas SDM untuk mendukung berlangsungnya kegiatan program bank sampah 

seperti pelatihan kerajinan daur ulang dan pengolahan sampah organik kurang diperoleh masing-

masing kelompok bank sampah. Dalam struktur kepengurusan tidak ditemui divisi pengolahan 

sampah anorganik dan organik, divisi promosi program bank sampah dan pemasaran hasil olahan 

sampah terpilah.  

3.1.2. Aspek Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat menurut Kaho (2017) dapat diberikan melalui pembuatan keputusan, 

partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam memanfaatkan hasil, partisipasi dalam evaluasi. 

Keempat bank sampah di Kelurahan Mojosongo, masyarakat dilibatkan dalam musyawarah seperti 

keputusan pemilihan pengurus bank sampah, penentuan tempat kegiatan bank sampah, dan penentuan 

tanggal dan waktu kegiatan bank sampah.   

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah melalui keterlibatan 

masyarakat secara aktif dalam program bank sampah menjadi nasabah. Keterlibatan masyarakat  

dalam program bank sampah secara langsung telah melakukan kegiatan reduksi dan daur ulang 

sampah. 

 

Gambar 2. Presentase partisipasi masyarakat sebagai nasabah bank sampah di Kelurahan 

Mojosongo  

Jumlah KK yang digunakan untuk menghitung participation rate merupakan jumlah KK di satu 

wilayah RW, sulitnya mengajak masyarakat untuk ikut program bank sampah menyebabkan 

partisipasi masyarakat hanya dilakukan di satu wilayah RT mewakili RW. Jumlah nasabah yang 

digunakan merupakan nasabah aktif yang terdaftar di bank sampah selama program berlangsung, 

namun pada kondisi saat kegiatan berlangsung keaktifan nasabah tidak selalu 100%. Keaktifan peran 

masyarakat dalam mengikuti kegiatan bank sampah mempengaruhi jumlah sampah yang terjual, hal 

ini juga menjadikan ketertarikan masyarakat untuk mengikuti kegiatan menurun yang disebabkan 

hasil manfaat dari program yang diperoleh tidak maksimal. 

Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil kegiatan pengelolaan sampah dapat terlihat dari 

aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Hasil kegiatan bank sampah mampu mengubah pandangan 

masyarakat mengenai sampah, sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk menangani sampah di 

tingkat rumah tangga melalui konsep 3R. Perubahan pandangan masyarakat mengubah kualitas 

lingkungan seperti tidak terlihat penumpukan sampah akibat dari keterlambatan pengangkutan 

sampah, tidak terlihat lagi masyarakat yang membakar sampahnya, serta lingkungan perkarangan 
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rumah menjadi lebih hijau. Kegiatan bank sampah juga mampu meningkatkan keguyuban antar 

masyarakat yang terlihat pada saat kegiatan bank sampah berlangsung. 

Keempat bank sampah di Kelurahan Mojosongo belum melakukan evaluasi kegiatan pengelolaan 

bank sampah, hal ini dikarenakan program bank sampah baru berjalan kurang dari 3 tahun sehingga 

saat ini keempat bank sampah gencar melakukan sosialisasi program bank sampah. Evaluasi kegiatan 

dilakukan pada saat pertemuan paguyuban sedekah sampah seluruh wilayah Kelurahan Mojosongo 

yang diarahkan oleh fasilitator rumah zakat. Evaluasi kegiatan tidak melibatkan masyarakat namun 

hanya melibatkan pengurus bank sampah, masyarakat hanya menerima hasil proses evaluasi dan 

mengikuti arahan dari pengurus bank sampah. 

3.1.3. Aspek Pembiayaan 

Pelaksanaan program bank sampah membutuhkan modal untuk melengkapi sarana dan prasarana, 

mengembangkan organisasi, dan memenuhi kegiatan operasional rutin pengelolaan sampahnya. 

Modal keempat bank sampah diperoleh secara berbeda, modal tersebut untuk memenuhi kebutuhan 

pengadaan alat-alat pendukung seperti timbangan, komposter, wadah pilah dan kebutuhan operasional 

dan pemeliharaan seperti buku rekap, buku bantu, buku tabungan, dan konsumsi ketika kegiatan 

berlangsung. Bank sampah mekar asri, m-three, dan karunia memperoleh modal awal kebutuhan 

operasional dan timbangan dari hasil kas program sedekah sampah, sedangkan bank sampah amanah 

memperoleh modal dari program pengabdian dosen sebesar 500.000. Kebutuhan sarana dan prasarana 

seperti timbangan, komposter dan wadah pilah diberikan oleh DLH sebagai dukungan program bank 

sampah yang telah terbentuk. 

Biaya kegiatan operasional atau investasi diperoleh dari bagi hasil pengelolaan hasil kegiatan 

penjualan sampah kering. Bagi hasil ditentukan sesuai kesepakatan anggota bank sampah, untuk bank 

sampah amanah, karunia dan m-three bagi hasil untuk uang kas 10% sedangkan bank sampah mekar 

asri sebesar 40%. Hasil penjualan sampah dari pelaksanaan program bank sampah ditentukan oleh 

jumlah nasabah dan jumlah sampah kering terjuang. Semakin besar jumlah nasabah dan sampah 

kering terjual maka akan memperoleh biaya investasi yang lebih besar sehingga perkembangan bank 

sampah akan lebih cepat. 

 

Gambar3. Hasil penjualan sampah pada kegiatan bank sampah  

238.25
137.1 108.86 120.33

Rp458,000 

Rp156,000 Rp117,000 Rp138,000 

Mekar Asri Amanah Karunia M-three

Sampah Anorganik terjual (Kg/Bulan) Hasil Penjualan sampah



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 

 576 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 
 

Hasil observasi menunjukkan terdapat hubungan antara participation rate, jumlah sampah yang 

terjual dengan pendapatan atau biaya investasi dari bank sampah. Bank sampah mekar asri yang 

memiliki participation rate paling tinggi akan menghasilkan jumlah sampah yang semakin besar yaitu 

sebesar 238,25 kg, dimana hasil penjualan tersebut memperoleh pendapatan Rp 458.000 pada 

kegiatan terakhir dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peran 

penting pada pelaksanaan program bank sampah.  

3.1.4. Aspek Hukum 

Kota Surakarta sudah memilki regulasi atau peraturan mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R. 

Terbentuknya Peraturan daerah (Perda) No.3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah merupakan 

hasil arahan dari Pemerintah dalam menangani permasalahan sampah melalui Undang-Undang No.18 

Tahun 2008. Program bank sampah di Kota Surakarta mulai aktif setelah terbitnya Permen RI nomor 

81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, 

dan Permen LH No.13 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan reduce, reuse, dan recycle melalui 

bank sampah.  

Implementasi regulasi mengenai pengelolaan sampah berbasis 3R di Kelurahan Mojosongo belum 

berjalan dengan baik. Masyarakat sebagian besar belum mengetahui regulasi tersebut, hal ini 

mempengaruhi keaktifan masyarakat untuk ikut berpartisipasi melakukan program 3R di sumber 

sampah. Oleh karena itu, DLH selaku pemerintah terus memberikan sosialisasi mengenai regulasi 

pengelolaan sampah berbasis 3R kepada masyarakat khususnya di wilayah pilot project program 3R. 

Keberadaan keempat bank sampah di Kelurahan Mojosongo saat ini diakui secara legal melalui surat 

keputusan kepala Kelurahan Mojosongo.  

3.1.5. Aspek Teknik Operasional 

Kegiatan bank sampah di Kelurahan Mojosongo meliputi pemilahan sampah, pengelompokkan 

sampah, penimbangan sampah terpilah, pengolahan sampah organik, dan pengolahan sampah 

anorganik menjadi kerajinan. Kegiatan pemilahan sampah dilakukan di tingkat rumah tangga, setiap 

anggota/nasabah bank memiliki wadah sampah terpilah khusus untuk sampah kering yang dapat 

terjual, sedangkan untuk sampah yang tidak dapat dimanfaatkan ditempatan di wadah sampah yang 

akan terangkut oleh petugas sampah. Setelah memilah sampah, nasabah bank sampah 

mengelompokkan jenis sampah sesuai jenisnya seperti plastik, botol air mineral, kardus, logam, 

kertas, dan duplek (campuran jenis kardus dan kertas). Setelah memilah dan mengelompokkan 

sampah, nasabah membawa hasil pilahan ke bank sampah kemudian melakukan penimbangan 

menurut jenis sampah, hasil penimbangan dan penjualan yang diperoleh nasabah di catat di buku 

tabungan. Bank sampah di Kelurahan Mojosongo menerapkan konsep tidak menyimpan sampah yang 

terkumpul, ketika kegiatan penimbangan sampah, penjualan sampah dilakukan pada hari yang sama. 

Pengolahan sampah organik dan anorganik di keempat bank sampah tidak sama, hal ini 

disebabkan oleh sumber daya manusia yang berbeda di setiap bank sampah walaupun sarana dan 

prasarana tersedia. Pengolahan sampah organik menjadi kompos dapat terlaksana di bank sampah 

Amanah dan Mekar Asri, hasil dari olahan berupa kompos dimanfaatkan warga sekitar untuk tanaman 

perkarangan. Pengolahan sampah organik di kedua bank sampah tersebut dilakukan dengan petugas 

pengolahan sampah organik mengambil sampah organik kemudian melakukan pencacahan. 

Sedangkan untuk pengolahan sampah anorganik belum terlaksana secara maksimal, karena sumber 

daya manusia untuk mengolah sampah menjadi kerajinan belum terpenuhi. Keempat bank sampah 

baru dapat menangani sampah anorganik melalui menjual sampah kering. Hasil dari kerajinan sampah 

daur ulang belum dapat dimanfaatkan dengan baik. 

Berdasarkan standar SNI 3242-2008 pengelolaan sampah di sumber sampah seperti di program 

bank sampah Kelurahan Mojosongo dapat diketahui bahwa aspek operasional bank sampah dalam 

mengelola sampah cukup memenuhi standar. Ketersediaan wadah sampah organik dan anorganik di 
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wilayah pelayanan bank sampah, kegiatan pemilahan di sumber pada tingkat rumah tangga, kedua 

bank sampah yang sudah mampu mengolah sampah organik, serta menjual sampah bernilai ekonomis 

menjadi penilaian memenuhi kriteria standar SNI 3242-2008. Penilaian yang belum terpenuhi di 

keempat bank sampah adalah pengolahan sampah B3 dimana pada kondisi lapangan masyarakat 

membuang sampah B3 ke TPA. 

 

3.2 Reduksi Timbunan Sampah 

Program bank sampah merupakan salah satu cara mengelola sampah berbasis partisipasi masyarakat. 

Dalam program bank sampah, pengelolaan sampah dilakukan melalui penanganan dan pengurangan 

sampah di tingkat rumah tangga. Pengurangan sampah dilakukan melalui mengumpulkan sampah 

kering yang laku terjual, sehingga residu sampah yang terbuang di TPA merupakan sampah yang 

tidak dapat dikelola ataupun ditangani masyarakat.  

Reduksi timbunan sampah dalam penelitian ini dihitung menggunakan acuan SNI 19-3964-1994, 

dimana ketika pengamatan lapangan belum tersedia, makan untuk menghitung besaran sistem dapat 

digunakan angka timbulan sampah 0,5/kg/orang/hari berdasarkan jumlah penduduk Kota Surakarta 

yang memenuhi kriteria satuan timbulan sampah kota kecil. Kelurahan Mojosongo memiliki jumlah 

penduduk sebesar 51.110 jiwa (BPS Kota Surakarta, 2017), sehingga dapat dihitung jumlah timbulan 

sampah sebesar 25.555 kg/hari. Berdasarkan data komposisi sampah Kota Surakarta, jumlah sampah 

anorganik atau sampah yang dapat diolah sebesar 29,16% sedangkan sampah organik sebesar 61,95%. 

Data tersebut dapat digunakan sebagai asumsi produksi sampah anorganik di Kelurahan Mojosongo 

sebesar 7.454 kg/hari. 

Keberadaan empat bank sampah di Kelurahan Mojosongo memberikan kontribusi mereduksi sampah 

yang terangkut ke TPA. Dari 37 RW di Kelurhan Mojosongo, hanya 4 wilayah RW melaksanakan 

program bank sampah, hal ini menyebabkan upaya reduksi sampah di tingkat rumah tangga belum 

mencapai target. Empat bank sampah di Kelurahan Mojosongo  hanya mampu mereduksi sampah 

604,54 kg/bulan atau hanya mereduksi 0,27% dari timbulan sampah anorganik sebesar 223.620 

kg/bulan.  

 

Gambar 4.  Jumlah sampah anorganik terjual perbulan dari hasil kegiatan bank sampah 

3.3 Keberlanjutan Program Bank Sampah 

Analisis keberlanjutan pada sistem pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk evaluasi program 

yang telah berjalan, evaluasi dilakukan untuk mengembangan sistem pengelolaan sampah sehingga 

tujuan suatu sistem atau program dapat berkelanjutan. 
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Analisis keberlanjutan keempat bank sampah berdasarkan model sistem pengelolaan sampah 

terintegrasi (ISMW). Prinsip ISWM selain keberlanjutan terdapat prinsip efektifitas dan efisiensi. 

ISWM memiliki 3 dimensi utama efisiensi pengelolaan sampah yaitu stakeholder, sistem pola 

pengelolaan sampah, dan 6 aspek ISMW yaitu teknik, lingkungan, biaya/ekonomi, sosial budaya, 

kelembagaan, dan hukum. Dimensi utama dari ISMW tersebut terangkum dalam aturan pengelolaan 

sampah SNI 3242-2008. Untuk efektifitas dapat diketahui dari reduksi jumlah sampah oleh program 

bank sampah. (Utami, B. D. et. al., 2008 dan Klundert dan Anschutz, 2001) 

Tabel 1. Analisis Pelaksanaan Program Bank Sampah 

Parameter Pelaksanaan Program Bank Sampah yang Belum Berjalan 

Aspek Kelembagaan - Tidak terdapatnya divisi SDM untuk mengolah sampah 

anorganik dan organik 

- Kurangnya Peningkatan kualitas SDM pada sosialisasi dan 

pendampingan oleh pihak DLH dan Swasta (Rumah zakat 

dan GenBi)  

Aspek Pembiayaan (Ekonomi) - Hanya bank sampah Amanah yang mendapatkan modal 

untuk melakukan kegiatan 

Aspek Hukum - Tidak ada kepastian hukum kewajiban masyarakat untuk 

melakukan program 3R, masyarakat melakukan atau 

mengikuti program bank sampah hanya sukarela 

Aspek Teknik Operasional - Pemanfaatan sampah anorganik belum dilakukan, sampah 

anorganik hanya dilakukan sebatas dijual ke pengepul 

- Pengolahan dan pemanfaatan sampah organik baru 

dilakukan di bank sampah amanah dan mekar asri 

- Penanganan sampah B3 belum dilakukan 

Aspek Partisipasi Masyarakat 

 

 

- Partisipasi pada pelaksanaan kegiatan pelaksanaan di empat 

wilayah program bank sampah ≤ 50% 

- Masyarakat tidak dilibatkan pada partisipasi evaluasi 

kegiatan pengelolaan 

Reduksi Sampah - Empat bank sampah yang mewakili 37 RW di Kelurahan 

Mojosongo hanya dapat mereduksi 604,54 kg/bulan atau 

0,227% dari timbulan sampah anorganik  

 

Dari keseluruhan aspek, menurut Dhokhikah, et al. (2015) aspek partisipasi masyarakat 

merupakan faktor utama keberhasilan pengelolaan sampah terpadu. Partisipasi masyarakat 

membentuk rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan program pembangunan, 

selain itu Bentuk partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program bank sampah mampu 

mengontrol kebijakan pemerintah, sehingga membentuk sinergi antara sumber daya lokal, kekuatan 

kebijakan, dan sumber daya modal dari pihak swasta (Suparjan, 2003). 

Partisipasi masyarakat di wilayah Kelurahan Mojosongo menunjukkan nilai yang rendah yaitu ≤

50%, rendahnya partisipasi masyarakat tidak dapat menunjukkan strategi pembangunan berkelanjutan 

dimana strategi peningkatan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan tidak tercapai. Hal ini 

ditunjukkan hasil penanganan dan pengolahan sampah hanya dari segi ekonomi hanya dapat diperoleh 
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dari penjualan sampah kering (anorganik), sedangkan hasil pengolahan organik dan kerajinan sampah 

kering belum dapat dijual secara ekonomi.  

Rendahnya partisipasi masyarakat juga mempersulitan perubahan paradigma di suatu kawasan 

dalam menangani sampah dari pola kumpul-angkut-buang menjadi reuse, reduce, dan recycle, 

perubahan paradigma tersebut akan memperkuat karakter sosial budaya untuk mencapai 

pembangunan berkelanjutan di suatu kawasan. 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan efektifitas dan efisiensi sistem pengelolaan sampah melalui bank sampah di Kelurahan 

Mojosongo, empat bank sampah yang sudah melaksanakan program 3R di tingkat rumah tangga 

menunjukkan kurang mendukung berkelanjutan. Kurangnya kualitas sumber daya manusia untuk 

mengolah sampah anorganik dan organik menyebabkan pengolahan sampah di kelompok bank 

sampah tidak berjalan dengan baik. Empat bank sampah hanya mampu mengolah sampah anorganik 

(kering) yang dapat terjual, sehingga sampah B3 belum tertangani dengan baik, sedangkan sampah 

organik hanya dapat diolah di dua kelompok bank sampah. Partisipasi masyarakat ≤ 50% 

menyebabkan empat program bank sampah hanya dapat mereduksi 0,27% dari timbulan sampah 

anorganik 7.454 kg/hari. Partisipasi masyarakat merupakan peran penting dalam pelaksanaan program 

pelaksanaan bank sampah, oleh karena itu untuk mencapai strategi pembangunan berkelanjutan 

dibutuhkan suatu model peningkatan kesadaran masyarakat di seluruh wilayah RW Kelurahan 

Mojosongo untuk menangani sampah di tingkat rumah tangga. 
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Abstrak.Tingginya angka pernikahan remaja usia dini masih ditemukan di kalangan masyarakat 

di Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, meskipun pemerintah telah 

membatasi batas minimal usia perempuan dan laki-laki untuk melangsungkan pernikahan di 

Indonesia. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeteksi faktor utama yang menjadi penyebab 

tingginya angka pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar. 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 205 jiwa dan yang menjadi sampel sebanyak 40 jiwa. 

Teknik pengumpulan data yaitu observasi dan angket bersifat tertutup. Data diolah dengan metode 

analisis deskriptif persentase. Berdasakan hasil pengolahan data yang diperoleh, responden yang 

menjawab setuju 100% untuk menikahkan anak-anaknya pada usia muda, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Seulimum mendukung keputusan menikah pada usia 

muda, serta sudah menjadi kebiasaan dan budaya religius islami dalam masyarakat. Hal ini juga 

sebagai hasil yang diperoleh dari pendidikan nonformal remaja perempuan pada pesantren 

tradisional yang terdapat di dalam masyarakat ditambah lagi dengan remaja perempuan tidak 

diwajibkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pada akhirnya membuat 

remaja perempuan lainnya untuk mengikuti teman sebaya yang sudah banyak menikah pada usia 

dini di lingkungan masyarakat sekitarnya. 

 Kata kunci: Tradisi, Remaja, Menikah Usia Dini 

Abstract. The high number of early adolescent marriages is still found among the community in 

the District of Seulimum, Aceh Besar District, Aceh Province, although the government has 

limited the minimum age of women and men to marry in Indonesia. The purpose of this study is to 

detect the main factors that cause high rates of early marriage in adolescents in the District 

Seulimum, Aceh Besar District. The population in this study amounted to 205 souls and the 

sample of 40 people. Data collection techniques are observation and questionnaire is closed. 

Data is processed by descriptive analysis method percentage. Based on the results of data 

processing obtained, respondents who answered agree 100% marry off their children at a young 

age, so it can be concluded that the community of Seulimum Sub-district supports the decision to 

marry at a young age, and has become a habit and Islamic religious culture in society. This is 

also as a result of non-formal education of adolescent girls in traditional pesantrens in the 

community coupled with adolescent girls are not required to continue their education to a higher 

level. In the end, make other teenage girls to follow peers who have been married at an early age 

in the surrounding community. 

Keywords: tradition, adolescent, married early age. 
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1.  Pendahuluan 

Pernikahan usia dini banyak terjadi dalam masyarakat di Indonesia, “jumlah pernikahan dini di 

Indonesia terutama di daerah pedesaan masih tergolong tinggi pada tahun 2013 rasio pernikahan usia 

dini ialah 67 per 1.000 pernikahan” (BKKBN, 2014). Meskipun batas minimal usia untuk perkawinan 

pada masyarakat di Negara Republik Indonesia masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Walaupun 

negara sudah mengatur sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan Undang-Undang Republik Indonesia yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika 

pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 

(enam belas) tahun”. Akan tetapi, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

Nasional)memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan undang-undang perkawinan terhadap 

batasan usia minimal perkawinan pada masyarakat, hal tersebut sebagaimana yang dikemukan oleh 

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Sukaryo Teguh Santoso) “Sesuai dengan 

Undang-Undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak, sehingga 

BKKBN memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun untuk pria, usia 

tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa 

berpikir dewasa secara rata-rata” (Putri, 2017). 

Menteri Agama Republik Indonesia (Lukman Hakim Saifuddin) memiliki pandangan yang 

berbeda dengan BKKBN yaitu “salah satu hal yang akan diperjuangkan adalah usulan agar usia 

pernikahan minimal untuk perempuan dari semula 16 tahun naik menjadi 18 tahun” (Ispranoto, 2017). 

Dapat dimaklumi terjadinya pandangan yang berbeda-beda dalam masyarakat terhadap pernikahan 

pada usia dini, pernikahan usia muda adalah pernikahan yang terjadi pada remaja di bawah usia 20 

tahun, yang mana seharusnya pada usia tersebut remaja belum siap untuk melaksanakan pernikahan. 

Hal ini dikarenakan sejatinya pernikahan pada usia dini memiliki dampak positif dan negatif yang 

terjadi pada remaja. Adapun dampak positif yang dihasilkan dari pernikahan usia dini pada remaja 

ditinjau dari segi agama yaitu terhindarnya dari perbuatan maksiat dan pergaulan bebas yang terjadi 

dalam masyarakat. Adapun dampak negatif yang dihasilkan dari pernikahan usia dini pada remaja 

yaitu ditinjau dari faktor kesehatan seperti biologis dan psikologis. 

Ditinjau dari faktor biologis, masa remaja merupakan masa yang sangat rentan akan resiko 

kehamilan karena pernikahan pada usia dini (usia muda). Hal tersebut sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kusmiran (2011: 20) Diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, mudah 

terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan, dan kematian. Komplikasi yang terjadi 

dari kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian pada anak perempuan yang berusia 

antara 15 sampai 19 tahun di negara-negara berkembang. Afriani dan Mufdillah (2016) Dari 16 juta 

remaja perempuan yang melahirkan setiap tahun diperkirakan 90 % sudah menikah dan 50 ribu 

diantaranya telah meninggal. Resiko terjadinya kematian ibu dan kematian bayi yang baru lahir 50 % 

lebih tinggi dilahirkan oleh ibu di bawah usia 20 tahun antara ibu dibandingkan pada wanita yang 

hamil di usia 20 tahun ke atas (WHO, 2012).  

Kemudian, ditinjau dari faktor psikologis usia remaja laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan usia 

remaja perempuan 16 (enam belas) tahun belum matang dan belum dapat berpikir secara dewasa pada 

saat menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga. Mengarungi bahtera rumah 

tangga bukan perkara yang mudah, terlebih lagi untuk usia remaja yang masih labil dalam bertindak 

dan berpikir. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Sukaryo Teguh 

Santoso):dalam berumah tangga sekaligus menjaga keharmonisannya bukan suatu pekerjaan yang 

mudah, karena memerlukan kedewasaan berpikir dan bertindak setiap adanya guncangan yang 

muncul, baik guncangan akibat ekonomi, masalah internal maupun eksternal (Putri, 2017). 
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Dikhawatirkan pada saat terjadi masalah dalam rumah tangga pasangan muda yang 

berkepanjangan dan tidak dapat diselesaikan, yang maka akan berakhir pada perceraian serta 

berdampak fatal terhadap anak dari pasangan muda tersebut. Perceraian sangat tidak diharapkan 

terjadi dalam rumah tangga oleh setiap pasangan yang sudah menikah. Keluarga yang harmonis, 

sakinah mawaddah warrahmah yang diharapkan hadir dan tercipta dalam setiap hubungan pernikahan, 

agar nantinya juga akan menghasilkan anak-anak atau generasi penerus bangsa yang berkualitas baik. 

Semua hal tersebut akan tercipta pada saat pola pikir kedua pasangan sudah matang dengan baik pada 

usia-usia tertentu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Sukaryo Teguh Santoso): 

rekomendasi ini ditujukan demi untuk kebaikan masyarakat, agar pasangan yang baru menikah 

memiliki kesiapan matang dalam mengarungi rumah tangga, sehingga dalam keluarga juga tercipta 

hubungan yang berkualitas (Putri, 2017). 

Seulimum merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Besar. Dan 

memiliki fenomena sampai dewasa ini yaitu tradisi pernikahan usia muda dianggap hal yang biasa 

oleh masyarakat setempat. Khususnya bagi remaja perempuan yang berada di Kecamatan Seulimum 

memiliki asumsi kehidupan jauh lebih baik dibandingkan sebelum menikah, karena para suami tidak 

menuntut mereka untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. Budaya masyarakat desa yang 

tidak terlalu glamour membuat kehidupan rumah tangga menjadi lebih sederhana. Sehingga para 

perempuan yang telah menikah tidak merasa terbebani hidupnya., mereka cukup mengerjakan 

pekerjaan rumah tangga sebagaimana lazimnya ibu-ibu di rumah.  

Masyarakat desa tidak dipengaruhi oleh arus dunia teknologi seperti masyarakat perkotaan, desa-

desa yang ada di Seulimum hanya sibuk melakukan kegiatan pertanian seperti bersawah, dan 

berkebun. Untuk itu menikah muda bukan diakibatkan oleh perilaku yang tidak senonoh atas televisi 

ataupun informasi seks lainnya. Selain itu sikap masyarakat yang tidak pro terhadap pendidikan 

formal menyebabkan pola pikir masyarakat masih terbelakang terhadap cita-cita. Khusus bagi pemuda 

dan pemudi tidak memiliki keberanian dan keinginan untuk sekolah tinggi, sehingga pilihan menikah 

lebih cepat dianggap sangat baik untuk mengatasi jumlah pengangguran di desa. Dalam perspektif 

mereka bahwa dengan menikah maka keinginan untuk bertani di motivasi karena sudah berumah 

tangga.  

Dryfoos (Santrock, 2003:166) “sejumlah remaja yakin bahwa meningkatnya keberanian remaja 

mengambil resiko, bukan disebabkan oleh faktor kematangan seperti egosentrisme, tetapi lebih 

disebabkan oleh faktor konstektual seperti kemiskinan, ekonomi keluarga yang buruk, dukungan 

pendidikan yang kurang memadai”.Selain itu, rendahnya pendidikan diantara kedua belah pihak juga 

menyebabkan tidak terlalu banyak permasalahan yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia 

dini, khusunya bagi perempuan itu sendiri. Dengan kondisi yang demikian dapat disimpulkan bahwa 

desa yang ada di kecamatan Seulimum merupakan suatu kawasan yang memiliki minat pendidikan 

rendah. Akan tetapi tidak cukup dengan mengetahui alasan tingkat pendidikan masyarakat yang 

rendah saja, harus diteliti secara mendalam untuk mengetahui faktor-faktor dan alasan lainnya yang 

menyebabkan tingginya tingkat pernikahan dini pada remaja di Kecamatan Seulimum. Sehingga 

berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Tradisi Remaja 

Menikah Usia Dini (Studi Kasus di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar)”. Dengan tujuan 

untuk mengetahui keputusan atau alasan remaja menikah pada usia dini di Kecamatan Seulimum 

Kabupaten Aceh Besar 

2.  Metode Penelitian 

2.1 Lokasi Penelitian 

Kecamatan Seulimum merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar 

Provinsi Aceh. Kecamatan ini terletak dekat dengan ibu kota kecamatan dengan  luas wilayah 404.35 
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Ha. Wilayah Kecamatan terletak pada 5o32’30” – 5o36’30’’ LUdan 95o27’30” – 95o44’0” BT dan 

memiliki luas 40,435 Ha terbagi kedalam 47 gampong, dan 5 kemukiman, yaitu: Kemukiman 

Seulimum, Tanoh Abe, Lamkabeu, Lamteuba dan Lampanah. Letak geografis dan astronomis daerah 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistika (BPS) Kecamatan 

Seulimum Aceh Besar (2014:2), Secara Geografis batas wilayah Kecamatan Seulimum Aceh Besar 

adalah:Sebelah Utara: Selat malaka. Sebelah Selatan: Kecamatan Kota Jantho. Sebelah Timur: 

Kecamatan Lembah Seulawah dan Kab. Pidie. Sebelah Barat: Kecamatan Kuta Cot Glee, Kecamatan 

Indrapuri dan Kecamatan Mesjid Raya  

 

Gambar 1. Peta Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar 

2.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian survei. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh penduduk yang berada di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. 

Teknik pengumpulan sampel adalah teknik sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel 
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berdasakan kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber 

data. Penduduk yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu remaja yang memutuskan untuk 

menikah ketika berusia dini yakni 16-19 tahun. Sehingga sampel penduduk yang memutuskan untuk 

menikah pada usia dini dalam penelitian ini berjumlah 40 jiwa atau remaja desa kecamatan Seulimum.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan, 

observasi, kuesioner/ angket dan wawancara. Angket dibagikan ketika penelitian berlangsung di 

lapangan. Kemudian, untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat, peneliti juga mempersiapkan 

pedoman wawancara. Pada akhirnya, setiap jawaban dari responden hasilnya akan disajikan dalam 

bentuk tabel persentase. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

teknik pengolahan data dengan menggunakan rumus sederhana. Kemudian data dideskripsikan serta 

ditafsirkan untuk diambil kesimpulan dan diurutkan mulai dari terbesar kepada bilangan terkecil 

dengan kriteria, sebagaimana dikemukakan Hadi (2000:67) 100% disebut seluruhnya, 80% - 99% 

disebut pada umumnya, 60% - 79% disebut sebagian besar, 50% - 59% disebut lebih dari setengah, 

40% – 49% disebut kurang dari setengah, 20% – 39% disebut sebagian kecil 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Hasil Penelitian 

Adapun hasil penelitian yang didapatkan di lapangan akan ditampilkan pada tabel-tabel di bawah ini 

yaitu, sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Orang tua menyetujui untuk menikah di usia muda 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 40 100% 

3 Kurang Setuju 0 0% 

4 Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.1 dapat diketahui bahwa 100 % atau seluruh responden menyatakan setuju, 

orang tua menyetujui remaja untuk menikah di usia muda. Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa orang tua yang berada di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar mengizinkan atau 

memperbolehkan anak-anaknya untuk menikah pada usia muda. Tanpa ada kekhawatiran yang timbul 

dalam pikiran setiap orang tua tersebut. Karena masyarakat di Kecamatan Seulimum memiliki alasan 

tersendiri, kenapa mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah pada usia dini. Alasan-

alasan tersebut akan diuraikan pada tabel-tabel berikutnya di bawah ini. Adapun alasan yang pertama 

orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada 

tabel 3.2 di bawah ini yaitu, sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 10 25% 

3 Kurang Setuju 18 45% 

4 Tidak Setuju 12 30% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.2 dapat disimpulkan bahwa hanya 10% responden yang menyatakan setuju 

dengan persepsi bahwa menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki. Sebagian besar 45% 

menyatakan kurang setuju dan bahkan 30% menyatakan tidak setuju dengan persepsi jika menikah 

pada usia muda dapat mempermudah rezeki. Alasan menikah pada usia muda dapat mempermudah 
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rezeki bukan menjadi alasan utama orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk 

menikah pada usia dini dalam masyarakat. 

Masyarakat di Kecamatan Seulimum sudah tidak meyakini lagi dengan persepsi menikah pada 

usia muda dapat mempermudah rezeki (persepsi tersebut yang dipercayai dan diyakini oleh 

masyarakat pada zaman dahulu, dan tidak berlaku lagi pada zaman modern seperti dewasa ini), hal ini 

dikarenakan rezeki tersebut tidak akan didapatkan tanpa ada usaha yang dilakukan dari kepala 

keluarga. Oleh karena itu, apabila ingin mendapatkan rezeki yang banyak dibutuhkan usaha atau kerja 

keras didampingi dengan doa oleh suami selaku kepala keluarga, dan didukung juga doa dari istri 

serta anak sebagai anggota dari setiap keluarga tersebut. Adapun alasan yang kedua orang tua 

mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.3 di 

bawah ini yaitu, sebagai berikut:   

Tabel 3.3 Menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 30 75% 

3 Kurang Setuju 6 15% 

4 Tidak Setuju 4 10% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 75% menyatakan setuju dengan 

persepsi jika menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat. Dan 15% 

menyatakan kurang setuju dengan persepsi jika menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di 

keluarga dan masyarakat. Serta 10% menyatakan tidak setuju dengan persepsi jika menikah pada usia 

muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat. Berdasarkan informasi yang terdapat 

pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan dalam 

keluarga dan masyarakat, sehingga dapat dikatakan budaya masyarakat yang pro terhadap pernikahan 

pada usia muda sudah menjadi tradisi secara turun-temurun dalam setiap keluarga yang terdapat pada 

masyarakat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar.  

Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat ini menjadi alasan kenapa orang tua 

mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini, dan tradisi tersebut juga 

pastinya memiliki manfaat dan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari, mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern seperti saat ini. Jikalau tidak bermanfaat 

dan memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat, sudah dapat dipastikan kebiasaan yang 

sudah menjadi tradisi tersebut akan ditinggalkan begitu saja oleh masyarakat yang berada di 

Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Adapun alasan yang ketiga orang tua mengizinkan atau 

memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini yaitu, 

sebagai berikut:   
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Tabel 3.4 Akan dikucilkan dalam masyarakat jika belum menikah 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 10 25% 

3 Kurang Setuju 24 60% 

4 Tidak Setuju 6 15% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.4 dapat disimpulkan bahwa hanya 25% responden yang menyatakan setuju 

dengan persepsi bahwa akan dikucilkan dalam masyarakat jika belum menikah. Sebagian besar 60% 

menyatakan kurang setuju dan bahkan 15% menyatakan tidak setuju dengan persepsi akan dikucilkan 

dalam masyarakat jika belum menikah. Berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel di atas, maka 

dapat disimpulkan menikah pada usia muda salah satu alasannya yaitu untuk menghindari agar tidak 

dikucilkan dalam masyarakat jikalau belum menikah.  

Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar para remaja dan 

orang tua yang terdapat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar memperbolehkan atau 

mengizinkan anaknya menikah pada usia dini bukan atas alasan merasa takut akan dikucilkan dalam 

masyarakat jikalau belum menikah, jadi alasan dikucilkan di dalam masyarakat bukan menjadi alasan 

utama. Adapun alasan yang keempat orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk 

menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.5 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:   

Tabel 3.5 Dalam budaya setempat, anak perempuan tidak diharuskan untuk meneruskan 

pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 20 50% 

2 Kurang Setuju 10 25% 

3 Tidak Setuju 10 25% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.5 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau berjumlah 50% responden 

yang menyatakan setuju dengan persepsi bahwa dalam budaya pada masyarakat setempat, anak 

perempuan tidak diharuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan 

sebagiannya lagi atau 25% menyatakan kurang setuju serta 25% menyatakan tidak setuju dengan 

persepsi bahwa dalam budaya pada masyarakat setempat, anak perempuan tidak diharuskan untuk 

meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa alasan orang tua mengizinkan atau memperbolehkan 

anaknya untuk menikah pada usia dini karena terdapat budaya dalam masyarakat di Kecamatan 

Seulimum yang tidak mengharuskan anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi seperti di perguruan tinggi (baik Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Strata 1 dan bahkan 

Strata 2). Tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan oleh faktor ketidakmampuan orang tua untuk 

membiayai biaya perkuliahan dan biaya hidup selama beberapa tahun.  

Sehingga banyak remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya dan lebih memilih untuk menikah 

pada usia dini setelah tamat SMA/MA atau SMK. Pada akhirnya dapat disimpulkan yaitu, salah satu 

alasan utama orang tua memperbolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia dini 

yaitu dengan alasan dalam budaya pada masyarakat setempat, anak perempuan tidak diharuskan untuk 

meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun alasan yang kelima orang tua 
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mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.6 di 

bawah ini yaitu, sebagai berikut:   

Tabel 3.6 Rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, menyebabkan adanya 

kecenderungan menikahkan anak perempuannya di usia dini. 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 30 75% 

2 Kurang Setuju 6 12% 

3 Tidak Setuju 4 10% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.6 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau 75% responden yang 

menyatakan setuju dengan persepsi bahwa rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, 

menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak perempuannya di usia dini. Sebagian kecil 

hanya 12% menyatakan kurang setuju serta 10% menyatakan tidak setuju dengan persepsi bahwa 

rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua, menyebabkan adanya kecenderungan 

menikahkan anak perempuannya di usia dini.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar remaja setuju terhadap rendahnya pendidikan 

maupun pengetahuan orang tua yang rendah memiliki korelasi yang sangat erat dengan 

kecenderungan untuk menikahkan anaknya pada usia dini, dan hal tersebut juga menjadi salah satu 

alasan utama kenapa orang tua memperbolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia 

dini dalam masyarakat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Rendahnya pendidikan dan 

pengetahuan orang tua ini karena belum menjadi budaya untuk mendapatkan pendidikan pada 

perguruan tinggi dari generasi-generasi sebelumnya pada masyarakat di Kecamatan Seulimum. 

Adapun alasan yang keenam orang tua mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di 

usia dini dapat dilihat pada tabel 3.7 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:   

Tabel 3.7 Menikah dengan laki-laki yang lebih mapan akan membantu dalam perekonomian keluarga. 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 40 100% 

2 Kurang Setuju 0 0% 

3 Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.7 dapat disimpulkan bahwa seluruh 100% responden yang menyatakan setuju 

dengan persepsi bahwa menikahkan dengan laki-laki yang lebih mapan maka akan membantu dalam 

perekonomian keluarga, dan hal tersebut lah yang menjadi salah satu alasan utama kenapa orang tua 

memperbolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia dini dalam masyarakat di 

Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Jadi, terlihat dengan sangat jelas jikalau faktor 

keterbatasan ekonomi lah yang menjadi dorongan utama kenapa tingginya tingkat pernikahan remaja 

pada usia dini yang terdapat dalam masyarakat.  

Orang tua tidak ingin anaknya merasakan kembali kehidupan yang susah dan miskin seperti 

kehidupan yang dirasakan oleh orang tuanya selama ini. Karena orang tua tidak sanggup 

menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga salah satu langkah untuk memperbaiki 

kehidupan anaknya dan kehidupan mereka melalui menikahkan anaknya yang masih remaja dengan 

laki-laki mapan demi memperbaiki perekonomian keluarga. Adapun alasan yang ketujuh orang tua 
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mengizinkan atau memperbolehkan anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.8 di 

bawah ini yaitu, sebagai berikut:   

Tabel 3.8 Orang tua beranggapan menikahkan anak pada usia muda akan menjauhkan anak dari 

pergaulan bebas dan menjaga nama baik keluarga. 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 40 100% 

2 Kurang Setuju 0 0% 

3 Tidak Setuju 0 0% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.8 dapat disimpulkan bahwa seluruh 100% responden yang menyatakan setuju 

dengan persepsi bahwa orang tua beranggapan menikahkan anak pada usia muda akan menjauhkan 

anak dari pergaulan bebas dan menjaga nama baik keluarga, dan hal tersebut lah yang menjadi salah 

satu alasan utama kenapa orang tua memperbolehkan dan mengizinkan anaknya untuk menikah pada 

usia dini dalam masyarakat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar. Jadi, terlihat dengan 

sangat jelas jikalau faktor kekhawatiran kebobrokan moral lah yang menjadi dorongan utama kenapa 

tingginya tingkat pernikahan remaja pada usia dini yang terdapat dalam masyarakat.  

Orang tua yang terdapat di Kecamatan Seulimum tidak menginginkan anak-anaknya menjadi 

korban dari pergaulan bebas sehingga dapat mencemari nama baik keluarga di dalam masyarakat. 

Pada akhirnya, untuk menghindari hal-hal tersebut terjadi, lebih bagus menikahkan anaknya pada usia 

dini, sehingga nama baik keluarga akan tetap terjaga dan beban merawat dan menjaga anak juga 

menjadi lebih ringan. Adapun alasan yang kedelapan orang tua mengizinkan atau memperbolehkan 

anaknya untuk menikah di usia dini dapat dilihat pada tabel 3.9 di bawah ini yaitu, sebagai berikut:   

Tabel 3.9 Lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi untuk menikah pada usia muda. 

No. Alternatif Jawaban Frekuensi (jiwa) Persentase (%) 

1 Setuju 28 70% 

2 Kurang Setuju 8 20% 

3 Tidak Setuju 4 10% 

Jumlah 40 100% 

Sumber: Hasil Penghitungan, 2016 

Berdasarkan tabel 3.9 dapat disimpulkan bahwa sebagian besar atau 70% responden yang 

menyatakan setuju dengan persepsi bahwa lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi untuk 

menikah pada usia muda. Sebagian kecil hanya 20% menyatakan kurang setuju serta 10% 

menyatakan tidak setuju dengan persepsi bahwa lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi untuk  

menikah pada usia muda. Sehingga dengan melihat banyak teman sebaya yang sudah menikah pada 

usia dini, secara tidak langsung dapat mempengaruhi dan membuat remaja lainnya terobsesi dan 

berkeinginan untuk dapat menikah pada usia dini juga, demi mengikuti langkah-langkah teman sebaya 

yang lainnya.  

Padahal kalau mereka mengkaji secara mendalam, hal tersebut merupakan tindakan yang salah 

berdasarkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu kesehatan dan ilmu psikologi, akan tetapi kembali 

lagi kepada tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang rendah serta sudah menjadi 

kebiasaan secara turun-temurun dalam keluarga dan masyarakat Kecamatan Seulimum, maka 

tindakan tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya.  
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3.2. Pembahasan 

Pernikahan usia muda adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum 

siap untuk melaksanakan pernikahan. Namun, masih ada remaja maupun masyarakat yang tidak 

paham bahwa menikah pada usia muda merupakan pernikahan yang dilakukan secara terburu-buru 

dan belum mencapai usia yang telah ditetapkan oleh UU dan agama, sehingga belum matang dalam 

segi fisik, mental, wawasan, dan materi untuk menjalankan tugas-tugas pernikahan dengan baik. Dlori 

(2008:65) “Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan di bawah umur yang target persiapannya 

belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, mental maupun materi, sehingga pernikahan 

dini bisa dikategorikan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segala persiapannya belum 

dipersiapkan secara matang.” 

Sedangkan BKKBN (2012) Pernikahan dini yaitu perjodohan atau pernikahan yang melibatkan 

satu atau kedua pihak, sebelum pihak wanita mampu secara fisik, fisiologi, dan psikologi untuk 

menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan batasan umur umum adalah di bawah 18 

tahun. Berdasarkan beberapapendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini 

merupakan pernikahan yang dilakukan secara terburu-buru, dan belum mencapai batas usia minimal 

yang ditetapkan oleh undang-undang sehingga belum matang dalam segi fisik, mental, wawasan, dan 

materi untuk menjalankan tugas-tugas perkawinan dengan baik. Untuk batasan usia minimal 

perkawinan mengacu dengan Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang 

Republik Indonesia yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 

umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menyebarkan angket diketahui bahwa para remaja 

desa yang terdapat di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar memutuskan untuk menikah 

dikarenakan oleh beberapa faktor atau alasan yaitu seperti: Pertama, dukungan dan dorongan dari 

orang tua untuk menikah di usia muda. Noorkasiani (2008) Salah satu faktor penyebab terjadinya 

pernikahan dini yaitu sikap dan hubungan dengan orang tua, perkawinan usia muda dapat berlangsung 

karena adanya sikap patuh dan/atau menentang yang dilakukan remaja terhadap perintah orang tua. 

Kedua, dipengaruhi oleh persepsi menikah pada usia muda dapat mempermudah rezeki. Ketiga, 

dipengaruhi oleh menikah pada usia muda sudah menjadi kebiasaan di keluarga dan masyarakat. 

Ternyata fenomena yang terjadi di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh 

memiliki kesamaan dengan fenomena yang terjadi di Pulau Jawa, Subadio (1987) Sifat kolot orang 

Jawa yang tidak mau menyimpang dari ketentuan-ketentuan adat, kebanyakan orang desa mengatakan 

bahwa mereka itu menikahkan anaknya begitu muda hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja. 

Bastomi (2016:373) menurut adat-istiadat pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah 

dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Noorkasiani (2008) Kepercayaan dan/atau adat istiadat yang 

berlaku dalam keluarga juga menentukan terjadinya perkawinan di usia muda. 

Keempat, dipengaruhi oleh rasa takut akan dikucilkan dalam masyarakat jika belum menikah. 

Noorkasiani (2008) Terdapat anggapan di berbagai daerah bahwa anak gadis yang telah dewasa, tetapi 

belum berkeluarga, akan dipandang “aib” bagi keluarganya. Upaya orang tua untuk mengatasi hal 

tersebut ialah menikahkan anak gadis yang dimilikinya secepat mungkin, pandangan dan kepercayaan 

yang selama ini selalu melekat pada masyarakat dapat pula mendorong terjadinya perkawinan pada 

usia muda.  

Kelima, dipengaruhi oleh budaya setempat jikalau anak perempuan tidak diharuskan untuk 

meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan 

masyarakat yang sangat rendah, dapat dilihat dari sedikitnya minat para remaja desa yang 

melanjutkan sekolah formalnya, dari 40 responden hanya 20 responden yang menyatakan bersekolah 

hanya sampai SMP saja. Noorkasiani (2008) salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini 

yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki oleh remaja, makin rendah tingkat pendidikan, makin 
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mendorong berlangsungnya perkawinan usia muda. Kebiasaan kelompok masyarakat tertentu dalam 

tradisi mengawinkan anak perempuan secepatnya, sangat sulit untuk diubah. Suka tidak suka orang 

tua ataupun anak tidak ingin menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Seperti cercaan perawan tua 

ataupun tidak laku pada anak gadis yang belum menikah. Seharusnya semakin zaman berkembang  

kebiasaan seperti ini sudah tidak dilakukan dan tidak terdapat lagi dalam masyarakat di Negara 

Republik Indonesia. hal tersebut dikarenakan akan dan dapat menghambat perempuan untuk eksis 

dalam kehidupannya mengejar karir dan mimpi-mimpi yang sudah ada sejak kecil pada masa yang 

akan datang.Eti Nurhayati (2011:203) mengemukakan yaitu:  

“Mengenai ketertinggalan perempuan dalam pendidikan tidak hanya berasal dari usaha 

perempuan itu sendiri dalam belajar, melainkan karena kultur timpang yang lebih banyak 

menekan kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Persamaan pendidikan antar jenis kelamin 

tidak akan terpecahkan dengan hanya meningkatkan cita-cita perempuan untuk membalas 

dikriminasi dengan program pendidikan kompensasi pendidikan untuk perempuan, tetapi harus 

ada dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberi hak dan kesempatan 

yang sama kepada perempuan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik seperti halnya 

kaum laki-laki.” 

Melalui penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa rendahnya pendidikan maupun pengetahuan 

orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anak 

perempuannya di usia dini. Keenam, dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan maupun pengetahuan 

orang tua sehingga menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anak perempuannya di usia 

dini. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Bastomi (2016:373) Rendahnya tingkat pendidikan maupun 

pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk 

menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang 

tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi. Kemudian, Subadio (1987) sebab-sebab 

utama dari pernikahan dini salah satunya adalah tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk 

pernikahan dini, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. Noorkasiani (2008) tingkat 

pendidikan keluarga, semakin rendah tingkat pendidikan suatu keluarga, semakin sering ditemukan 

perkawinan pada usia muda, hal ini dikarenakan tingkat pendidikan seseorang juga berhubungan erat 

dengan pemahaman keluarga tentang kehidupan berkeluarga. 

Ketujuh, dipengaruhi oleh dorongan ekonomi yaitu menikah dengan laki-laki yang lebih mapan 

maka akan membantu dalam perekonomian keluarga. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Hollean 

dalam (Suryono, 1992:65) beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu (1) Masalah ekonomi 

keluarga. (2) Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau 

menikahkan anak gadisnya. (3) Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam 

keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, 

pakaian, pendidikan dan sebagainya). BKKBN (1993) Beban ekonomi pada keluarga sering kali 

mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi 

keluarga akan berkurang, karena anak perempuan yang sudah nikah menjadi tanggung jawab suami.  

Bastomi (2016:373) Kasus pernikahan dini yang disebabkan oleh permasalahan ekonomi banyak 

dijumpai di pedesaan, tanpa peduli umur anaknya masih muda, apalagi kalau yang melamar dari pihak 

kaya, dengan harapan dapat meningkatkan derajatnya. Noorkasiani (2008) Sosial ekonomi keluarga, 

akibat beban ekonomi yang dialami, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak 

gadisnya. Ini menjadi faktor penentu juga dalam perkawinan usia dini. Penghasilan keluarga yang 

tidak mencukupi kebutuhan keluarga, menyebabkan orang tua berpikir pendek, bahwa dengan 

menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang lebih mapan maka akan membantu dalam 

perekonomian keluarga. Tidak asing apabila ekonomi yang rumit membuat seseorang perempuan 

berani memutuskan untuk segera menikah. 
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Kedelapan, dipengaruhi oleh rasa khawatir orang tua yang beranggapan menikahkan anak pada 

usia muda akan menjauhkan anak dari pergaulan bebas dan menjaga nama baik keluarga. “Karena 

malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut” 

(Bastomi, 2016:374). Kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuannya yang berpacaran, hal ini 

terjadi akibat kecemasan orang tua yang berlebihan kepada hubungan muda-mudi khususnya anak 

perempuan. Pada hakikatnya cara ini baik, namun apabila ada alternatif yang lain seharusnya itu yang 

dipilih, kekhawatiran yang berlebihan dari orang tua ini yang memicu dan menjadi pendorong 

terjadinya pernikahan usia dini dalam masyarakat.  

Kesembilan, dipengaruhi oleh faktor lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi untuk 

menikah pada usia muda. Kebiasaan kelompok masyarakat tertentu dalam tradisi mengawinkan anak 

perempuan secepatnya, sangat sulit untuk diubah. Suka tidak suka orang tua ataupun anak tidak ingin 

menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Seperti cercaan perawan tua ataupun tidak laku pada anak 

gadis yang belum menikah. Seharusnya semakin zaman berkembang  kebiasaan seperti ini seharusnya 

tidak dilakukan lagi. Karena akan menghambat perempuan untuk eksis dalam kehidupannya. 

Berbagai faktor penyebab banyaknya terjadi pernikahan dini di Kecamatan Seulimum Kabupaten 

Aceh Besar sudah dijelaskan di atas, akan tetapi selain faktor budaya masyarakat setempat ada faktor 

lain yang sangat berpengaruh dalam tingginya angka pernikahan dini pada masyarakat di Kecamatan 

Seulimum yaitu faktor kentalnya budaya religius islami yang terdapat pada masyarakat, faktor 

tersebut tidak dapat dipungkiri lagi, selain karena Provinsi Aceh terkenal julukan Serambi Makkah 

disebabkan oleh kearifan lokal budaya islami masih sangat kental dan sangat kuat berlaku di Provinsi 

Aceh sampat saat ini. Banyak perempuan di Kecamatan Seulimum yang mengikuti pendidikan non 

formal sampai kelas 2 (dua) pesantren tradisional (salafi= pondok pesantren yang masih sangat kental 

budaya islami, hanya mementingkan pengetahuan agama sebagai modal yang dibawa untuk akhirat 

kelak, dan tidak mementingkan pendidikan formal seperti SD,SMP,SMA, Perguruan Tinggi).  

Melalui pendidikan pesantren tersebut para remaja memperoleh pengetahuan mengenai 

pernikahan yang didapatkan dari kitab-kitab kuning yang diajarkan di pesantren tradisional tersebut 

oleh para tengku (ustad: guru mengaji). Hasil yang diperoleh dari proses pengajian tersebut yaitu para 

remaja tidak berminat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, dan bahkan para remaja 

lebih memilih untuk menikah pada usia dini, agar terhindar dari zina atau dosa. Maka dapat 

disimpulkan, proses internalisasi atau penanaman nilai-nilai keagamaan yang dilakukan oleh tengku 

atau ustad di pesantren salafi atau tradisional dapat dikatakan sangat berhasil, karena memiliki 

pengaruh terhadap tingginya tingkat pernikahan pada usia dini di Kecamatan Seulimum Kabupaten 

Aceh Besar Provinsi Aceh. 

4.  Kesimpulan 

Tingginya tingkat pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Seulimum Kabupaten Aceh Besar 

Provinsi Aceh dipengaruhi oleh 9 (sembilan) faktor yaitu Pertama, dukungan dan dorongan dari 

orang tua untuk menikah di usia muda. Kedua, dipengaruhi oleh persepsi menikah pada usia muda 

dapat mempermudah rezeki. Ketiga, dipengaruhi oleh menikah pada usia muda sudah menjadi 

kebiasaan di keluarga dan masyarakat. Keempat, dipengaruhi oleh rasa takut akan dikucilkan dalam 

masyarakat jika belum menikah. Kelima, dipengaruhi oleh budaya setempat jikalau anak perempuan 

tidak diharuskan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Keenam, dipengaruhi 

oleh rendahnya pendidikan maupun pengetahuan orang tua sehingga menyebabkan adanya 

kecenderungan menikahkan anak perempuannya di usia dini. Ketujuh, dipengaruhi oleh dorongan 

ekonomi yaitu menikah dengan laki-laki yang lebih mapan maka akan membantu dalam 

perekonomian keluarga.  
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Kedelapan, dipengaruhi oleh rasa khawatir orang tua yang beranggapan menikahkan anak pada 

usia muda akan menjauhkan anak dari pergaulan bebas dan menjaga nama baik keluarga. 

Kesembilan, dipengaruhi oleh faktor lingkungan pertemanan dapat mempengaruhi untuk menikah 

pada usia muda. Faktor utama yang sangat berpengaruh yaitu hasil internalisasi yang didapatkan dari 

proses pembelajaran di pesantren tradisional atau salafi. Jadi, dapat disimpulkan faktor-faktor 

pendorong terjadinya pernikahan pada usia muda di lokasi penelitian antara lain: faktor ekonomi, 

faktor pendidikan, dan faktor adat dan budaya setempat. Semoga remaja yang terdapat di berbagai 

daerah agar dapat mempertimbangkan secara matang sebelum melakukan pernikahan pada usia dini, 

karena menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah membutuhkan pengetahuan yang 

tinggi, finansial yang mendukung, dan psikologi yang matang, agar tidak terjadi tingginya angka 

perceraian di Indonesia, dan dapat menekan angka kemiskinan, serta mengurangi anak-anak jalanan 

atau telantar. 
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Abstrak.Kota Palembang sebagai ibukota Provinsi Sumatera Selatan memiliki kepadatan 

penduduk sebesar 3.999 jiwa/km2 pada tahun 2016 dimana mengalami peningkatan yang cukup 

tinggi sejak tahun 2006 yang memiliki kepadatan penduduk sebesar 3418 jiwa/km2. Selain itu 

pendapatan pemerintah Kota Palembang mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada 

tahun 2016 yaitu sekitar 15,51 % dibanding tahun sebelumnya. Selain menjadi pusat pertumbuhan 

bagi Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang tercatat pernah menyelenggarakan berbagai 

agenda olahraga nasional maupun internasional. Banyaknya agenda olahraga yang 

diselenggarakan tersebut mendorong peningkatan sarana dan prasarana perkotaan serta adanya 

peningkatan nilai tanah di berbagai wilayah dalam kota. Penelitian ini mencoba untuk 

menganalisis pola nilai tanah beserta kontribusi faktor yang mempengaruhinya yaitu karakteristik 

lokasi (aksesibilitas jalan dan infrastruktur) serta karakteristik legal (hak atas tanah dan  RTRW). 

Metode yang digunakan adalah melalui pengumpulan data sekunder dan validasi langsung. 

Analisis dilakukan dengan melakukan penampalan (overlay) data-data spasial penentu nilai tanah 

serta dijelaskan berdasarkan pembagian zona nilai tanah yang ada. Hasil menunjukkan bahwa 

nilai tanah yang tinggi cenderung berada di wilayah pusat kota khususnya yang diperuntukkan 

untuk aktivitas komersil. Selain itu keberadaan pusat pertumbuhan baru seperti Komplek 

Olahraga Jakabaring juga memicu nilai tanah yang cukup tinggi di sekitarnya. 

 Kata kunci:nilai tanah, zona nilai tanahkarakteristik lokasi, karakteristik legal, Kota Palembang 

Abstract.Palembang as the capital city of South Sumatra Province has a population density of 

3,999 inhabitants/km2 in 2016 where it has experienced a high increase since 2006 which has a 

population density of 3418 inhabitants/km2. In addition, the government revenue of Palembang 

City has increased significantly in 2016, which is about 15.51% compared to the previous year. In 

addition to being a growth center for the Province of South Sumatra, the city of Palembang has 

recorded ever held a variety of national and international sports events. The number of sports 

agenda that held the encourage the improvement of urban facilities and infrastructuresalso the 

increasing land value in various areas within the city. This research tried to analyze land value 

pattern along with contribution of influencing factor that is location characteristic (accessibility 

of road network and infrastructure) and legal characteristic (land rights and RTRW).The method 

used is through secondary data collection and validation. The analysis is done by overlay the 

spatial data determining the value of the land as well as explained by existing land value zone. 

The results show that high land values tend to be located in urban areas especially those destined 

for commercial activities. In addition, the existence of new growth centers such as Jakabaring 

Sports Complex also triggered a high enough land value in the vicinity. 

Keywords: land value, land value zone, location characteristic, legal characteristic, Palembang 

city 

1.  Pendahuluan 

Dewasa ini, kota memiliki peranan penting dalam bagi berbagai aktivitas manusia yang 

dilangsungkan di suatu wilayah. Pada hakikatnya kota merupakan suatu jenis organisasi spasial yang 

berfungsi sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Qin dan Zhang, 2014). 

Kota sebagai pusat penggerak pertumbuhan suatu wilayah mengalami perkembangan seiring 

mailto:msultann25@gmail.com
mailto:widyawatihs@gmail.com
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berjalannya waktu. Perkembangan perkotaan merupakan suatu proses munculnya wilayah yang 

didominasi oleh kota dan nilai kota.  Perkembangan kota dapat mencakup perubahan aktivitas di suatu 

wilayah seperti perekonomian dan pemukiman serta nilai sosial yang dianut penduduk wilayah 

tersebut. Perkembangan kota terbagi menjadi dua proses utama yaitu pertumbuhan kota (urban 

growth) dan urbanisasi (Clark dalam Bhatta, 2010). 

Perkembangan pemanfaatan tanah merupakan salah satu bentuk dari fenomena perkembangan 

kota. Perkembangan pemanfaatan tanah pada suatu wilayah dapat berupa perubahan bentuk 

pemanfaatan tanah, perubahan harga tanah dan perubahan kondisi lingkungan (Yunus, 2000). Tanah 

sebagai salah satu jenis sumberdaya, tanah memiliki sifat tidak bisa berpindah tempat. Dengan 

semakin intensnya aktivitas perkotaan di suatu wilayah maka kebutuhan akan sumberdaya tanah 

semakin meningkat pula.  

Menurut Chapin dalam Jayadinata (1986), tanah dapat dikelompokkan berdasarkan nilai yang 

dimilikinya menjadi nilai keuntungan, nilai kepentingan umum, dan nilai sosial. Nilai keuntungan 

kerap kali dikaitkan dengan tujuan ekonomi dimana lahan dijadikan sebagai objek jual-beli di pasar 

bebas. Nilai kepentingan umum merujuk pada pemanfaatan tanah untuk kepentingan masyarakat 

umum dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri. Sedangkan nilai sosial merupakan 

kedudukan suatu tanah sebagai hal yang mendasar bagi kehidupan dan dinyatakan oleh penduduk 

dengan perilaku yang berhubungan dengan pelestarian, tradisi, kepercayaan, dan sebagainya. 

Teori lain menyatakan bahwa nilai tanah dipengaruhi oleh gradient tanah. Gradien tanah yang 

dimaksud adalah faktor lokasi dan kondisi kesuburan (produktifitas) tanah. Lokasi dapat 

mempengaruhi daya tarik dan kegunaan suatu tanah sebagai sebuah ruang. Faktor lokasi biasanya 

ditentukan oleh berbagai faktor lain diantaranya adalah jarak dari pusat kota serta tingkat aksesibilitas. 

Kedua parameter dalam tanah inilah yang menjadi penentu nilai suatu tanah serta dapat membentuk 

pola penggunaan tanah di suatu wilayah kota maupun penyanggahnya. Namun pada beberapa jenis 

penggunaan tanah, faktor lokasi memegang peranan lebih penting dibandingkan kondisi fisik lahan 

(Mather, 1992) . 

Penelitian mengenai pola nilai tanah dan faktor penentunya ini memiliki beberapa persamaan 

gagasan dengan penelitian sebelumnya. Hu, Yang, Li, Zhang, dan Xu (2016) pernah melakukan 

penelitian mengenai pola spasial dari hubungan antara harga tanah dan faktor yang mempengaruhinya 

di Kota Wuhan Cina. Faktor-faktor tersebut terdiri dari atribut tanah, faktor lokasi, dan atribut 

lingkungan dari tanah tersebut. Hasil menunjukkan atribut tanah yang diwakili oleh variabel rasio 

floor area dan faktor lokasi yang diwakili oleh jarak dari Central Bussiness District (CBD) dan danau 

terdekat memiliki hubungan yang kuat dengan harga tanah di wilayah tersebut. Olayiwola, Adeleye, 

dan Odawaye (2005) juga pernah pernah melakukan penelitian serupa dengan menggunakan faktor 

aksesibilitas, nilai sewa, perkembangan transportasi, kualitas lingkungan, fasilitas infrastruktur dan 

peraturan pemerintah dalam mempengaruhi nilai tanah. Selain itu, Hartato (2012) juga pernah 

melakukan penelitian menggunakan variabel penggunaan tanah, aksesibilitas, fasilitas, utilitas, dan 

sosial budaya dalam mengetahui dampak pembangunan Bandara Internasional Lombok terhadap nilai 

tanah di Kabupaten Lombok. Penelitian ini memiliki gagasan yang menyerupai dua penelitian awal 

dan memiliki sedikit kesamaan dalam segi pengambilan variabel penelitian dengan penelitian terakhir 

namun dengan menggunakan pendekatan dan metode yang berbeda.  

2.  Metode Penelitian 

2.1 Wilayah Penelitian 

Kota Palembang merupakan ibukota dari Provinsi Sumatera Selatan yang terletak antara 2052’ sampai 

305’ Lintang Selatan dan 104037’ sampai 104052’ Bujur Timur. Kota Palembang memiliki luas 
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wilayah sebesar 400,61 km2 dengan bentuk medan yang relatif landai dan merupakan dataran rendah. 

Kondisi fisik wilayah Kota Pelembang ini tidak terlepas dari keberadaan Sungai Musi yang membagi 

Kota Pelembang menjadi bagian Ilir (hilir) dan Ulu (hulu). Wilayah administrasi Kota Palembang 

terbagi menjadi 17 kecamatan dan 107 Kelurahan (Sekretariat Daerah Kota Palembang, 2016). Kota 

Palembang memiliki batas-batas wilayah diantaranya: 

Sebelah utara  : Kabupaten Banyuasin 

Sebelah selatan  : Kab. Muara Enim, Kab. Ogan Ilir, dan Kab. Ogan Komering Ulu 

Sebelah barat  : Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Muara Enim 

Sebelah timur  : Kabupaten Banyuasin 

Wilayah penelitian yang diambil merupakan wilayah yang berada di sekitar koridor Jalan Lintas 

Timur Sumatera, Kecamatan Sukarami sebelah utara Kota Palembang hingga arah selatan Kota 

Palembang tepatnya di Kecamatan Jakabaring. Penentuan wilayah penelitian ini untuk dapat melihat 

perbedaan pola harga tanah serta faktor yang mempengaruhi berdasarkan pembagian wilayah Kota 

Palembang yang dibagi menjadi wilayah hulu dan hilir. Wilayah penelitian mencakup 8 kecamatan di 

Kota Palembang. Unit analisis yang digunakan adalah zonasi nilai tanah yang dikeluarkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional RI sebanyak 40 zona.  

 
Gambar 1. Peta wilayah penelitian 

 

2.2 Metodologi 

Alur pikir penelitian dimulai dari wilayah penelitian yang berada pada Kota Palembang Sumatera 

Selatan. Wilayah tersebut memiliki nilai tanah yang memiliki aspek ekonomis atau biasa disebut 

dengan harga tanah. Nilai tanah memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah karakteristik 

lokasi dan karakteristik legal (Goldberg dan Chinloy 1941).Karakteristik lokasi yang digunakan 

dalam penelitian adalah aksesibilitas wilayah (jaringan jalan) dan infrastruktur (fasilitas umum). 

Sedangkan karakteristik legal yang digunakan adalah status hak atas tanah dan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang merupakan produk kebijakan pemerintah. Keempat variabel sebagai faktor 
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pendorong ini akan digunakan dalam menjelaskan pola nilai tanah di Kota Palembang, Sumatera 

Selatan 

 
Gambar 2. Alur Pikir Penelitian 

 

Data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data jaringan jalan, status hak atas tanah, 

rencana tata ruang wilayah, catatan transaksi jual beli tanah, dan Zona Nilai Tanah Kota Palembang. 

Selain itu pengumpulan data juga dilakukan validasi secara langsung pada wilayah yang memiliki 

data pencilan atau berbeda terhadap hipotesis. Analisis dilakukan dengan melakukan penampalan 

(overlay) data-data spasial penentu harga tanah serta dijelaskan berdasarkan pembagian zonasi harga 

tanah yang ada. Hasil penelitian dijelaskan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan dan 

berbagai teori keruangan khusunya harga tanah. 

Tabel 1.Jenis dan Sumber Data Penelitian 

Jenis Data Format Data Sumber Data 

Jaringan Jalan Shapefile dan peta 

wilayah administrasi 

Badan Informasi Geospasial 

Status Hak atas Tanah Shapefile atau peta 

status tanah 

Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah 

Shapefile atau peta 

rencana pola ruang 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kota Palembang 

Catatan Transaksi Jual 

Beli Tanah 

Data tabular dan 

spasial transaksi 

Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia 

Zona Nilai Tanah 

(ZNT) 

Shapefile atau peta 

ZNT 

Kantor Pertanahan Kota Palembang 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1 Harga Tanah 

Dalam sistem pertanahan Indonesia, penentuan nilai tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara dan 

pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang 

biasa digunakan sebagai penentu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah NJOP merupkan harga rata-rata yang 

diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual 

beli NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
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baru, atau NJOP pengganti. Selain melalu pendekatan NJOP, Zona Nilai Tanah (NJOP) juga dapat 

digunakan untuk mengetahui pembagian nilai ekonomis tanah/ harga tanah di suatu wilayah. ZNT 

adalah zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai suatu Nilai Indikasi 

Rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam suatu wilayah 

administrasi desa/kelurahan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 

2010). Dalam penelitian kali ini pendekatan penilaian tanah yang digunakan adalah melalui data Zona 

Nilai Tanah (ZNT) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia. 

Pengolahan data Zona Nilai Tanah (ZNT) menghasilkan tiga klasifikasi harga tanah yaitu tinggi, 

sedang, rendah. Kelas harga tanah tinggi memiliki nilai diatas Rp. 15 Juta/m2, kelas harga tanah 

sedang memiliki nilai diantara Rp. 2,8 juta/m2 – Rp. 15 juta/m2, serta kelas harga tanah rendah berada 

dibawah Rp. 2,8 juta/m2. Kelas harga tanah tinggi terdiri dari 2 zona tanah yang terpusat di wilayah 

pusat penelitian. Kelas harga tanah sedang sebagain besar juga berada pada wilayah pusat penelitian. 

Selain itu juga terdapat 2 zona tanah padabagian selatan wilayah penelitian tepatnya di Kecamatan 

Jakabaring dan 1 zona tanah pada bagian utara wilayah penelitian tepatnya di Kecamatan Alang-

Alang Lebar yang memiliki harga tanah sedang walupun berada pada wilayah yang sebagian besar 

zonanya memiliki nilai tanah yang rendah.  

 
Gambar 3. Zonasi Nilai Tanah Wilayah Penelitian 

3.2 Infrastruktur 

Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem fisik yang berguna untuk dapat memenuhi kebutuhan 

dasar manusia dalam aspek sosial dan ekonomi melalui penyediaan berbagai fasilitas seperti 

transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas publik lainnya (Grigg, 1988 dalam Gamadita, 2009). 

Dalam konteks pembangunan wilayah, keberadaan infrastruktur yang memadai dapat menjadi pemicu 

tingginya pertumbuhan suatu wilayah. Keberadaan infrastruktur juga dapat menjadi salah satu faktor 

penting dalam mengendalikan nilai tanah berdasarkan persebarannya. Jenis infrastruktur yang 

digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah keberadaan terminal bus, rumah sakit, puskesmas, 

pendidikan, pemerintahan, pelabuhan, niaga, tempat ibadah, bandara, serta gelanggang olahraga. 

Hasil pengolahan data infrastruktur di Kota Palembang menunjukkan bahwa pola sebaran 

infrastruktur yang cukup memusat di wilayah tengah kota atau pusat Kota yang terletak di Kecamatan 

Ilir Timur I dan Kecamatan Bukit Kecil. Keberadaan kantor Pemerintahan Kota Palembang, beberapa 
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infrastruktur niaga, serta rumash sakit menandakan wilayah pusat kegiatan perekonomian yang 

ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Banyaknya jumlah infrastruktur di pusat kota ini secara 

keruangan berbanding lurus dengan harga tanah yang tinggi pula pada wilayah ini. Berbeda dengan 

bagian pusat Kota Palembang, pada bagian utara wilayah penelitian didominasi oleh jenis 

infrastruktur wilayah pemukiman seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, maupun puskesmas. 

Namun demikian keberadaan infrastruktur bandara pada Kecamatan Sukarami dan terminal bus pada 

Kecamatan Alang-Alang Lebar cukup menyebabkan tingginya harga tanah pada zona 38. Kondisi 

tidak jauh berbeda juga terjadi di bagian selatan wilayah penelitian, infrastruktur yang ada pada 

bagian ini jumlahnya lebih sedikit dibanding wilayah sebelumnya. Namun, keberadaan beberapa 

fasilitas niaga dan gelanggang olahraga atau biasa dikenal dengan Komplek Olahraga Jakabaring 

cukup membuat harga tanah di zona 3 dan 4 relatif tinggi. 

 
Gambar 4. Peta Sebaran Infrastruktur Wilayah Penelitian 

 

3.3 Status Hak atas Tanah 

Status hak atas tanah merupakan salah satu karakteristik legal yang dimiliki oleh tanah. Menurut 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, hak-hak atas tanah terdiri 

dari hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak 

memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut yang akan 

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Hak milik merupakan hak 

atas tanah yang hak terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Maka dari itu tanah 

yang memiliki status hak milik biasanya memiliki harga tanah yang lebih tinggi dibanding hak 

lainnya. Pada penelitian ini status hak atas tanah akan dibedakan menjadi empat kategori, yaitu: 
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Tabel 2.Kategori Jenis Hak Atas Tanah 

Jenis Hak atas Tanah Nilai Kategori 

Hak Milik 3 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai 2 

Hak Pengelolaan, Hak Wakaf, dan Hak Lain 1 

Tidak Terdaftar 0 

Penentuan nilai kategori pada setiap klasifikasi status hak atas tanah diperlukan untuk dapat 

mengetahui nilai hak atas tanah pada setiap zona nilai tanah. Pada setiap zona akan dihitung luas 

bidang setiap hak atas tanah kemudian dikalikan oleh nilai kategori masing-masing hak. Hasil 

penjumlahan klasifikasi hak atas tanah dari setiap zona akan dibagi berdasarkan luas wilayah masing-

masing zona sehingga didapatkan nilai cakupan nilai tanah berdasarkan jenis hak atas tanah pada 

setiap zona. 

Wilayah penelitian didominasi oleh tanah yang berstatus hak milik dan hak lain yang dapat 

berupa hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian. Selain itu pada 

wilayah penelitian masih cukup banyak tanah yang tidak terdaftar atau status haknya masih dipegang 

penuh oleh pemerintah. Jenis hak atas tanah itu paling banyak berada pada wilayah utara dan selatan 

wilayah penelitian. Hal ini berpengaruh pada nilai tanah di kedua wilayah tersebut terhitung rendah 

dikarenakan dengan tidak terdaftaranya hak atas tanah atau masih dikuasai penuh oleh pemerintah 

menyebabkan akan semakin dikit pula transaksi jual beli tanah dan proses pengembangan di wilayah 

tersebut. Walaupun pada wilayah ini pembangunan berjalan cukup pesat karena pada wilayah selatan 

terdapat kawasan bandara dan sport center pada bagian selatan yang seharusnya dapat menjadi pusat 

pertumbuhan wilayah sekitarnya.  

 

Gambar 5. Status Hak atas Tanah Wilayah Penelitian 

 

3.4 Aksesibilitas Jaringan Jalan 

Secara konseptual, aksesibilitas merupakan kombinasi antara sistem  tata  guna  lahan  secara 

geografis  dengan  sistem  jaringan  transportasi yang  menghubungkannya (Black dalam Sigit, 2017). 
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Sedangkan sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan 

mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam 

satu hubungan hierarki (Republik Indonesia,2006). Wilayah penelitian yang berada pada wilayah 

administrasi Kota Palembang sudah memiliki tingkat aksesibilitas jaringan jalan yang cukup baik. 

Secara keruangan wilayah tengah penelitian dan sedikit ke utara memiliki tingkat keterhubungan yang 

lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini tetntu sejalan dengan kondisi nilai tanah wilayah 

penelitian yang memang bernilai paling tinggi di wilayah tengah. Hal hampir serupa juga membentuk 

pola aksesibilitas jaringan jalan yang cukup kompleks. Sedangkan wilayah selatan penelitian memiliki 

tingkat keterhubungan yang tidak lebih baik dibanding wilayah tengah dan utara namun secara umum 

sudah memiliki aksesibilitas jaringan jalan yang sudah tinggi. 

 

Gambar 6. Jaringan Jalan Wilayah Penelitian 

 

3.5 Rencana Tata Ruang Wilayah 

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan salah satu produk perencanaan yang digunakan dalam 

perencanaan pembangunan wilayah di Indonesia. Rencana Tata Ruang Wilayah digunakan sebagai 

pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Indonesia. Pada 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang 

wilayah nasional yang meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang. 

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana 

yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis 

memiliki hubungan fungsional. Sedangkan pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam 

suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk 

fungsi budi daya (Republik Indonesia, 2008). 
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Gambar 7. Rencana Struktur Ruang Kota Palembang (sumber: Pemerintah Daerah Kota Palembang) 

Kota Palembang memiliki dua Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagai rencana struktur ruang 

wilayah dalam rencana tata ruang wilayah yaitu PPK Merdeka dan PPK Jakabaring.  PPK Merdeka 

melayani kebutuhan masyarakat seluruh Kecamatan di Seberang Ilir Kota Palembang. Wilayah ini 

merupakan pusat kota dan memiliki fungsi utama sebagai Central Business District (CBD), pusat 

perkantoran, pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, nasional, dan internasional, pusat 

kegiatan pariwisata, serta kawasan perumahan dengan intensitas tinggi dan mengarah pada bangunan 

vertikal.di Kota Palembang.  

Pusat Pelayanan Kota Kedua adalah PPK Jakabaring yang melayani  kebutuhan masyarakat 

seluruh Kecamatan di Seberang Ulu Kota Palembang. PPK Jakabaring merupakan wilayah 

pengembangan baru, implikasi dari perluasan dan pemilahan kegiatan perdagangan skala lokal dan 

regional, sebagai bentuk antisipasi dari perkembangan di kawasan pusat kota. Wilayah ini menjadi 

orientasi baru bagi penduduk dalam pemenuhan kebutuhan dan memecah konsentrasi kegiatan di 

pusat kota “lama”. Dengan kata lain wilayah ini merupakan pusat aktivitas perkotaan baru yang 

berfungsi sebagai penyanggah pusat kota. PPK Jakabaring memiliki rencana fungsi utama sebagai 

kawasan sport center, kawasan perkantoran, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, 

kawasan pariwisata, serta kawasan pendidikan. 

Tabel 2.Kategori Jenis Pola Ruang 

Jenis Pola Ruang Nilai Kategori 

Kawasan Komersil (Perdagangan dan Jasa, 

Kawasan Pariwisata) 

3 

Perumahan (Perumahan Padat, Sedang, dan 

Rendah 

2 

Fasilitas Umum (Bandara, Sport Center, 

Kawasan Perkantoran, Kesehatan, 

Militer/Hankam, Pendidikan, RTNH, Hutan 

Suaka Alam) 

1 

Kawasan Lindung (RTH dan Rawa 

Konservasi) 

0 
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Hasil analisis data pola ruang Kota Palembang menunjukkan jenis pola ruang yang memiliki kelas 

tertinggi yaitu kawasan komersil sangat banyak yang terpusat di wilayah tengah penelitian. Selain itu 

peruntukan kawasan komersil ini juga terletak mengikuti atau berada di pinggir jaringan jalan arteri 

maupun kolektor. Kondisi ini sesuai dengan konsep klasik Von Thunen maupun Alonso mengenai 

kegiatan komersil yang cenderung berada pada wilayah dengan tingkat keterhubungan yang tinggi 

demi mengurangi biaya transportasi. Selain itu wilayah tengah penelitian juga didominasi oleh 

perumahan padat, perumahan sedang, serta beberapa fasilitas umum. Keberadaan jenis pola ruang 

yang memiliki kelas tinggi ini sesuai dengan nilai tanah yang tinggi pula di wilayah ini.  

Kondisi berbeda ditunjukkan dengan pola ruang di wilayah utara dimana didominasi oleh 

perumahan rendah, militer/hankam, dan terdapat peruntukan untuk bandara. Keberadaan pola ruang 

bandara pada wilayah ini belum dapat meningkatkan nilai tanahnya menyamai wilayah tengah dikaren 

belum banyaknya peruntukan untuk kawasan komersil kecuali yang mengikuti jaringan jalan arteri 

dan kolektor. Kondisi nyaris identik juga terbentuk di wilayah selatan yang didominasi perumahan 

rendah, perdagangan dan jasa, perkantoran, sertasport center.  Sebelumnya wilayah ini termasuk 

dalam wilayah PPK Jakabaring yang telah ditetapkan sebagai pusat kota kedua setelah PPK Merdeka. 

Kebijakan ini menyebabkan zona nilai tanah 3 dan 4 yang telah ditampilkan pada SubBab 3.1 

sebelumnya cukup tinggi dibandingkan wilayah sekitarnya karena semakin banyaknya proses 

pembangunan di wilayah ini.  

 

Gambar 8. Rencana Pola Ruang Wilayah Penelitian 

 

5.  Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan variabel lokasi maupun legal yang digunakan berhubungan dengan nilai 

tanah di Kota Palembang. Jumlah dan lokasi infrastruktur / fasilitas umum dan status hak atas tanah 

memiliki menjadi faktor yang paling mempengaruhi nilai tanah. Sedangkan variabel lain yaitu 

aksesibilitas jaringan jalan dan Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki pengaruh lebih kecil terhadap 

nilai tanah dibandingkan faktor infrastruktur dan status hak tanah. Namun demikian, untuk dapat 

mengetahui secara lebih baik pengaruh dari variabel-variabel tersebut dibutuhkan analisis yang lebih 

kompleks dan lebih pasti seperti analisis statistik korelasi. Selain itu dalam menentukan harga tanah 

sebagai nilai tanah dalam penelitian ini dibutuhkan sinkronisasi antara Zona Nilai Tanah yang 
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digunakan dengan data Nilai Jual Objek Pajak agar mendapatkan nilai tanah yang lebih mendekati 

kondisi lapangan dan lebih detail. 
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Abstrak. Dalam pembentukan suatu kota sangat penting keberadaan tempat untuk hangout bagi 

para penduduknya, terutama bagi para remaja yang memang mebutuhkan tempat tersebut sebagai 

sarana hiburan. Kegiatan hangout saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi masyarakat perkotaan. 

Gaya hidup masyarakat modern, khususnya remaja secara perlahan didominasi oleh kebutuhan 

akan penghargaan dan aktualisasi diri, maka para remaja ditentukan berdasarkan kemampuan 

ekonominya dan karakteristik psikografisnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola 

pemilihan lokasi hangout remaja baik yang formal maupun yang informal, serta mengetahui pola 

pemilihan lokasi hangout remaja Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif dengan pendekatan secara keruangan untuk menjelaskan data-data yang 

diperoleh di lapangan dari hasil kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan para remaja dengan uang 

saku yang tinggi dan memiliki gaya hidup hedonis cenderung lebih memilih lokasi hangout 

formal yang berada di kawasan CBD Kota Depok, yaitu di sepanjang jalan Margonda Raya. 

Remaja dengan karakteristik tersebut tidak peduli dengan jarak yang ditempuh, walaupun 

jaraknya tidak dekat, namun karena nyaman dengan suatu tempat maka para remaja tetap memilih 

lokasi hangout tersebut. Remaja dengan kekuatan eknomi yang rendah dan memiliki gaya hidup 

proletar cenderung memilih lokasi hangout yang dekat dengan tempat tinggalnya. 

Kata Kunci : Hedonis, Kota Depok, Lokasi hangout, Proletar, Remaja 

Abstract. In the forming of a city the existence of a place for hangout is very important, especially 

for teenagers who really need it as a means of entertainment. Hangou activity has now become a 

lifestyle for urban communities. The lifestyles of modern society, especially adolescents are slowly 

dominated by the need for self-esteem and self-actualization, then adolescents are determined on 

the basis of their demographic characteristic and psycographic characteristic. This study aims to 

determine the pattern of election of teenagers hangout location either it is formal or informal, and 

knowing the pattern of teens hangout location selection in Depok City. The method used in this 

research is descriptive analysis with spatial approach to explain the data obtained in the field 

from the results of the questionnaire. The results showed that eenager with high pocket money and 

hedonistic lifestyle tend to spent their money on formal hangout location in the CBD area of 

Depok City, which is along Margonda Raya road. Teenagers with these characteristic are not 

concerned with the distance traveled, although the distance is not close, but because the location 

is within the preference of them then teenagers still choose the location wherever it is. Teenages 

with low economic strength and proletarian lifestyle tend to choose a hangout location close 

towhere they live. 

Keywords : Depok city, Hangout location, Hedonism, Proletar, Teenagers  

mailto:wirasats13@gmail.com
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1. Pendahuluan 

Kota merupakan faktor yang penting dalam proses perkembangan di suatu wilayah. Kota pada 

awalnya tidak berkembang di manapun, sampai akhirnya terdapat faktor-faktor yang dibutuhkan 

dalam pembentukan dan perkembangan suatu kota. Pembentukan kota ditentukan dari lokas-lokasi 

potensialnya terhadap pertanian, akses yang baik kepada sumber daya alam, dan sistem transportasi 

yang dapat menghubungkan antara kota yang satu dengan yang lain. 

Dalam pembentukan suatu kota sangat penting keberadaan tempat untuk hangout atau tempat 

untuk bermain/berkumpul bagi para penduduknya, terutama bagi para remaja yang memang 

membutuhkan tempat tersebut dalam kehidupannya sebagai tempat hiburan. Kekurangan tempat untuk 

berkumpul bagi para remaja dapat menyebabkan kota tersebut belum berkembang secara sempurna. 

Hangout merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kegiatan ersebut dapat 

dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat baik anak muda maupun dewasa. Kegiatan hangout pada 

saat ini sudah menjadi gaya hidup masyarakat perkotaan, terutama bagi para remaja. Pada awalnya 

kegiatan hangout dianggap tidak penting bagi para orangua, tetapi seiring dengan semakin 

berkembangnya zaman, hangout menjadi penting untuk pertumbuhan anak terutama bagi mereka yang 

berusia remaja (Comer, 1991). Anak dalam usia remaja antara lima belas hingga sembilan belas tahun 

baru saja mulai berspekulasi mengenai kehidupan mereka dan posisi mereka di dalamnya. Maka dari 

itu kegiatan hangout penting bagi para remaja dalam rentang usia tersebut, supaya mereka dapat 

menemukan jati diri mereka dengan cara bertukar pikiran dengan teman-temannya sebayanya. Dengan 

pentingya kegiatan hangout bagi para remaja maka dibutuhkan tempat hangout yang mendukung dari 

segi kenyamanan dan juga keamanan. 

Pola gaya hidup masyarakat modern, khususnya para remaja secara perlahan didominasi oleh 

kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri (Syofrawirawaty, 2008). Dua jenis kebutuhan 

manusia yang berkembang saat ini yakni kebutuhan akan respon atau tanggapan dan kebutuhan 

terhadap pengakuan yang wujudnya berupa keinginan untuk mendapatkan pujian. Perkembangan gaya 

hidup tersebut semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya tempat-tempat untuk 

hangout. Hangout  merupakan kegiatan kumpul bersama di suatu tempat untuk mengisi waktu luang. 

Istilah ini juga seringkali dikenal dengan sebutan “nongkrong”. Hangout adalah salah satu bentuk gaya 

hidup modern di kalangan remaja perkotaan saat ini (Susanto, 2001). Gaya hidup (psikografis) para 

remaja pada saat ini dapat diidentifikasikan dengan pola gaya hidup yang spesifik. Pola gaya hidup 

yang spesifik tersebut diantaranya adalah gaya hidup kaum hedonis dan kaum proletar. Gaya hidup 

para remaja yang memang memiliki kepribadian senang dalam bergail dan mereka sendiri tidak pelit 

dalam mengeluarkan uang berapapun jumlahnya, hal tersebut pada akhirnya dapat disebut sebagai gata 

hidup kaum hedonis. Kaum proletar pun juga memiliki kemiripan seperti itu, namun kaum tersebut 

tidak benar-benar mampu seperti para kaum hedonis, melainkan hanya memaksakan dirinya agar 

terlihat seperti kaum hedonis. 

Tempat hangout memegang peranan penting dalam gaya hidup modern bagi para remaja. Berbeda 

dengan orang dewasa yang akan memiliki banyak kesibukan mereka akan lebih sering menghabiskan 

waktu luangnya untuk menonton televisi dan bersantai atau pergi ke bar, remaja, di lain pihak tidak 

terbatas oleh kepentingan-kepentingan seperti pekerjaan, mengurus keluarga, dan hal-hal yang dapat 

membatasai waktu untuk hangout. 

Kegiatan hangout membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana itu 

diantaranya berupa tempat, kenyamanan yang ditawarkan, dan juga produk yang tersedia. Hal ini 

menyebabkan banyak bermunculan lokasi-lokasi yang tidak hanya menjual makanan atau minuman 

saja tetapi juga menjual suasana. Kegiatan di tempat-tempat tersebut bukan lagi sekedar menikmati 

hidangan, tetapi terdapat beberapa konstruksi sosial yang terbentuk di belakangnya (Yuniasari, 2009). 

Sarana hangout remaja tidak hanya di tempat yang telah disediakan secara formal saja. Sebagai 

remaja, bergaul dalam bentuk hangout menjadi arena untuk mengaktualisasikan diri. Hampir semua 

tempat hangout formal yang dikunjungi oleh para remaja berada di Jalan Raya Margonda. 
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Kegiatan hangout yang dilakukan oleh remaja menunjukkan bahwa terdapat aktivitas yang dilakukan 

dalam suatu ruang. Manusia dalam melakukan berbagai aktivitasnya sering dihadapkan pada proses 

pengambilan keputusan, salah satunya yaitu untuk menentukan suatu lokasi yang tepat. Pemilihan 

lokasi tersebut terkait dengan perilak keruangan manusia. Dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan 

pemilihan lokasi hangout yang tepat bagi para remaja. 

2. Metode Penelitian 

2.1. Kerangka Alur Pikir 

Alur pikir penelitian ini dimulai dari remaja di Depok yang tidak memiliki banyak tempat 

untuk melakukan kegiatan hangout yang pada saat ini sudah menjadi gaya hidup bagi 

masyarakat perkotaan. Pemilihan lokasi dari tempat hangout oleh para remaja tentu berbeda-

beda antara yang satu dengan yang lainnya dengan karakteristik dan pemilihan tempat dari 

individu-individunya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 

2.2. Pengumpulan Data 

 Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder 

dikumpulkan dan didapatkan dari data instansional. Data instansional adalah data yang 

diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang 

diperlukan adalah Peta Administrasi Kota Depok Tahun 2015, Peta Penggunaan Tanah Kota 

Depok Tahun 2015, dan Peta Jaringan Jalan Kota Depok Tahun 2015. Data tersebut diperoleh 

dari Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Data primer dikumpulkan dengan metode wawancara dengan menggunakan kuesioner. 

Wawancara dilakukan terhadap repsonden yang tengah berada di tempat hangout yang 
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sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tempat hangout yang dianggap sebagai tempat kunci. 

Tempat hangout yang dianggapkunci adalah yang pengunjungnya paling ramai baik pada hari 

kerja maupun pada akhir pekan. Kriteria responden adalah remaja laki-laki ataupun 

perempuan dengan usia antara 15 hingga 19 tahun dan bertempat tinggal di Kota Depok, serta 

merupakan remaja laki-laki ataupun perempuan yang melakukan kegiatan hangout baik di 

hari kerja maupun akhir pekan minimal 3 kali dalam sebulan. Data primer yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara terhadap responden dengan kuesioner, 

antara lain karakteristik remaja dan karakteristik lokasi hangout. Hasil tanya jawab 

menunjukkan bahwa Depok memiliki 10 tempat hangout favorit yang bersifat formal dan 7 

tempat hangout favorit yang bersifat informal. 

 

Gambar 2. Tahapan Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dihenikan setelah didapatkan 60 responden. Dasar penetapan 60 

responden tersebut dengan sebaran di tempat hangout kunci yang dianggap sudah mewakili 

jenis-jenis lokasi hangout baik itu formal maupun informal. Penetapan tersebut masing-

masing berjumlah 20 orang remaja dengan tempat hangout Yellow Truck, Warkop Tugu, dan 

Situ Rawa Besar. Dari ke 60 responden ini didapatkanlah informasi tentang lokasi-lokasi 

hangout lain yang sering dikunjungi oleh para responden. Lokasi hangout yang didatangi oleh 

para remaja yang berhasil didapatkan dalam penelitian ini adalah lokasi hangout baik yang 

formal maupun yang informal. 

2.3. Pengolahan Data 

Setelah data-data primer dan sekunder telah diperoleh, maka dilakukan pengolahan 

terhadap data-data yang telah didapatkan tersebut. Dalam pengolahan data terlebih dahulu 

dilakukan penyuntingan data jika terjadi kesalahan dalam pengisian kuesioner. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut : 

1. Membuat tabel dari hasil wawancara untuk memudahkan analisis data. 

2. Mengklasifikasikan variabel kemampuan ekonomi remaja dalam beberapa kategori, 

diantaranya : 

• Uang saku : < Rp 500.000 (rendah), Rp 500.000 – Rp 1.000.000 dan Rp 

1.000.000 – Rp 1.500.000 (sedang), dan > Rp 1.500.000 (tinggi) 

• Pendapatan orang tua : < Rp 5.000.000 (rendah), Rp 5.000.000 – Rp 

10.000.000 dan Rp 10.000.000 – Rp 15.000.000 (sedang), dan > Rp 

15.000.000 (tinggi) 

• Moda Transportasi : Kendaraan pribadi dan kendaraan umum. 

3. Mengklasifikasikan variabel karakteristik psikografis remaja (gaya hidup) dalam 

beberapa kategori : hedonis, netral, dan proletar. Klasifikasi tersebut didapatkan dengan 

menghubungkan  

Tempat 
hangout formal 
(data sekunder)

Pengamatan 
dan tanya 
jawab di 

beberapa 
tempat 

hangout

Tempat 
hangout

utama/kunci 
(melakukan 
wawancara)

Tempat 
hangout
informal 

(melakukan 
wawancara)



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 

 609 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 
 

4. Mengklasifikasikan variabel jarak ke dalam beberapa kategori, yaitu < 4 km (dekat), 4 – 

6 km (sedang), dan > 6 km (jauh). Jarak ini diukur dari tempat tinggal para remaja 

menuju tempat hangout favoritnya. 

5. Melakukan plotting lokasi hangout favorit yang telah dipilih oleh para remaja pada citra 

quickbirdGoogle Earth, kemudian memindahkan lokasi tersebut ke dalam software 

ArcGIS 10.2.2. 

6. Membuat peta persebaran lokasi hangout yang ada di Kota Depok maupun yang berada 

di luar Kota Depok yang telah dipilih oleh para remaja Kota Depok. 

7. Membuat peta pemilihan lokasi hangout oleh para remaja di Kota Depok. Peta tersebut 

dibuat dengan menggunakan garis alir yang ditarik antara lokasi kecamatan tempat 

tinggal para remaja menuju ke lokasi hangout yang telah dipilih oleh para remaja. Peta 

pemilihan ini dibuat berdasarkan karakteristik lokasi hangout dan berdasarkan 

karakteristik remaja itu sendiri. 

2.4. Analisa Data 

Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian, perlu dilakukan analisis terhadap data-data yang 

telah diolah. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan menggunakan 

crosstab yang dibagi kedalam tiga jenis crosstab. Crosstab pertama merupakan crosstab antara tipe 

remaja Kota Depok berdasarkan karakteristik psikografis dengan jenis lokasinya, kemudian crosstab 

yang kedua adalah hubungan antara gaya hidup remaja Kota Depok dengan kawasan hangout. 

Crosstab terakhir adalah hubungan antara karakteristik psikografis (gaya hidup) dengan tipe lokasi dan 

kawasan lokasi hangout para remaja. 

3.   Gambaran Umum Wilayah Perkotaan 

Kota Depok merupakan kota administrasi yang berada di Provinsi Jawa Barat. Secara geografis Kota 

Depok terletak pada koordinat 6°19’00” - 6°28’00” LS dan 106°43’00” - 106°55’30” BT. Batas 

administrasi Kota Depok, yakni di sebelah utara berbatasan dengan Kota Jakarta Selatan, sebalah 

selatan dengan Kabupaten Bogor, sebelah timur dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor, dan 

sebelah barat dengan Kabupaen Bogor. Kota Depok terbagi menjadi 11 kecamatan. Kecamatan-

kecamatan tersebut yakni Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoran Mas, 

Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, 

Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Cinere. Penggunaan Tanah 

Kota Depok dari luas Kota Depok sebesar 200, 29 km2 sekitar 124,16 km2 merupakan perumahan, 

2,47 km2 sawah, 65,3 km2 perkebunan, kemudian sebesar 8,64 km2 merupakan kawasan industri, 

perkantoran, dan juga kawasan khusus administrasi di Kota Depok.  

Jaringan jalan Kota Depok terdiri dari jalan kolektor, jalan arteri, dan juga jalan tol. Jalan arteri 

Kota Depok membentang dari wilayah utara Kota Depok hingga ke wilayah Selatan Kota Depok yang 

menghubungkan DKI Jakarta dengan Kabupaten Bogor, jalan tersebut merupakan Jalan Raya Bogor. 

Selain itu, jalan arteri juga banyak tersebar di seluruh bagian Kota Depok yang berguna untuk 

menghubungkan Kecamatan-kecamatan di Kota Depok. Jalan arteri yang paling penting 

keberadaannya merupakan Jalan Raya Margonda yang merupakan jalanan utama di Kota Depok 

karena menghubungkan kecamatan-kecamatan di Kota Depok dengan kawasan CBD (Central 

Business District) Kota Depok yang berada di sepanjang Jalan Raya Margonda tepatnya berada di 

Kecamatan Beji, serta jalan tersebut menghubungkan dengan wilayah Jakarta Selatan. 
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Gambar 3. Gambaran Umum Wilayah Kota Depok, Jawa Barat 

4.    Hasil dan Pembahasan 

4.1. Lokasi Hangout 

Dalam penelitian ini, terdapat 17 lokasi hangout yang dipilih oleh para remaja di Kota Depok. Lokasi 

hangout yang dipilih mayoritas terdapat di Kecamatan Beji, terutama di sepanjang Jalan Margonda 

Raya. Dari ketujuh belas jenis lokasi hangout tersebut dikategorikan menjadi dua saja, yaitu lokasi 

hangout yang formal dan lokasi  hangout informal. Lokasi hangout formal sendiri merupakan lokasi 

hangout yang memang sengaja dibuat untuk memenuhi kegiatan hangout para remaja dengan berbagai 

fasilitas di dalamnya yang menunjang kegiatan hangout disana, sedangkan hangout informal 

merupakan lokasi yang dibuat oleh para remaja untuk memenuhi kepuasan hangout yang tidak bisa 

didapatkan di tempat yang formal.Berikut merupakan persentase jumlah remaja yang memilih masing-

masing jenis lokasi hangout nya. 

 

Gambar 4. Persentase Remaja di Kota Depok Berdasarkan Pemilihan Jenis Lokasi Hangout 

Persentase Remaja di Kota Depok 

Berdasarkan Pemilihan Jenis Lokasi 

Hangout

Hangout informal

Hangout formal
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Gambar 5. Persebaran Lokasi Hangout Informal dan Formal Remaja Kota Depok 

Berdasarkan hasil penelitian pada Gambar 5.3 menunjukkan bahwa banyak remaja Kota Depok 

yang memilih jenis lokasi hangout formal dibandingkan dengan informal (Gambar 5.4). Jumlah 

remaja yang memilih jenis lokasi hangout formal dari total 60 responden sebanyak 38 responden dari 

jumlah keseluruhan memilih jenis lokasi hangout formal sebagai lokasi hangout mereka. Sedangkan 

sebanyak 22 responden dari jumlah keseluruhan memilih jenis lokasi hangout informal sebagai lokasi 

hangout mereka. Banyaknya jumlah remaja yang memilih tempat hangout formal juga disebabkan 

oleh lokasi hangout formal yang kebanyakan berada di Jalan Margonda Raya yang mudah akses 

jalannya dan banyak pilihan hangout. 

4.2. Aksesbilitas 

Para remaja Kota Depok yang memilih lokasi hangout dekat dengan tempat tinggalnya terdapat 

sebanyak 24 orang untuk remaja laki-laki dan sebanyak 16 orang untuk remaja perempuan. Remaja 

yang memilih lokasi hangout berdekatan dengan tempat tinggalnya tersebut diuntungkan dengan akses 

yang mudah menuju ke lokasi hangout karena berada pada kawasan CBD Kota Depok. Sedangkan 

para remaja Kota Depok dengan jarak yang sedang terdapat sebanyak 9 orang dan sebanyak 7 orang. 

Jarak dari tempat tinggalnya menuju ke lokasi hangout memang tidak dekat, tetapi masih memiliki 

akses yang mudah sehingga para remaja memilih lokasi hangout tersebut. 

 

Gambar 6. Grafik Jarak dari Lokasi Tempat Tinggal menuju Lokasi Hangout 

 Berdasarkan Gambar 6. terlihat bahwa remaja Kota Depok kebanyakan memilih tempat hangout 

yang berjarak dekat dan sedang dari daerah tempat tinggalnya. Dari jumlah total responden sebesar 60 

responden, hanya ada sebagian remaja yang memilih lokasi hangout yang jaraknya jauh dari tempat 

tinggalnya, yaitu sebesar 6% atau sebanyak 2 remaja untuk remaja laki-laki dan sebesar 8% untuk 

remaja perempuan. Hal ini dikarenakan lingkungan tempat tinggal para remaja berada di sekitar 

kawasan CBD Kota Depok yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, sehingga banyak pilihan untuk 
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lokasi hangout yang jaraknya dekat dari tempat tinggalnya bagi para remaja Kota Depok. Selain 

sebagai pusat kegiatan ekonomi juga kawasan CBD memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung 

kegiatan hangout para remaja, sehingga para remaja lebih memilih  lokasi hangout di kawasan 

tersebut. 

4.3. Kemampuan Ekonomi Remaja 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kemampuan ekonomi remaja di Kota 

Depok yang terdiri dari uang saku perbulan, pendapatan orang tua perbulan, dan moda transportasi 

yang digunakan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe remaja. Berikut merupakan tipe-tipe 

remaja di Kota Depok yang telah dikelompokkan 

Tabel 1. Tipe Remaja Berdasarkan Kemampuan Ekonomi 

 

 Pada Tabel 1. terlihat bahwa remaja tipe 2 merupakan remaja yang paling banyak terbentuk bila 

dilihat dari kemampuan ekonominya, yaitu sebanyak 43 remaja memiliki kemampuan ekonomi kelas 

sedang. Remaja dengan kemampuan ekonomi tinggi hanya terdapat sebanyak dua remaja saja yang 

terbentuk, sedangkan remaja dengan kemampuan ekonomi yang rendah terdapat sebanyak 15 remaja. 

 

Gambar 7. Perebaran Lokasi Hangout Remaja Kota Depok Berdasarkan Kemampuan Ekonomi 

4.4. Karakrteristik Psikografis Remaja (Gaya Hidup) 

 Gaya hidup menggambarkan perilaku seseorang, yaitu bagaimana dia hidup dalam 

menggunakan uangnya dan memanfaatkan waktu yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-

hari. Gaya hidup mencerminkan pola konsumsi seseorang dalam menggunakan waktu dan 

uang yang dimilikinya. Gaya hidup mempengaruhi perilaku seseorang sehingga pada akhirnya 

menentukan pilihan-pilihan konsumsi seseorang. 

 Remaja berjenis kelamin laki-laki di Kota Depok memiliki gaya hidup yang lebih proletar 

bila dibandingkan dengan remaja berjenis kelamin perempuan di Kota Depok. Sedangkan 

remaja berjenis kelamin perempuan memiliki gaya hidup proletar dan hedonis yang sama 

besar namun tidak sebesar remaja laki – lakinya. Gaya hidup remaja di Kota Depok yang 

Tipe Kemampuan Ekonomi Jumlah

1 Rendah 15

2 Sedang 43

3 Tinggi 2

60Total
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terbentuk sebanyak tiga tipe gaya hidup, maka dari tiga gaya hidup yang terbentuk tersebut 

dapat dikelompokkan menjadi tiga tipe gaya hidup remaja di Kota Depok. Tipe 1 merupakan 

remaja yang memiliki gaya hidup hedonis. Tipe 2 merupakan remaja yang memiliki gaya 

hidup netral dan tipe 3 merupakan remaja yang memiliki gaya hidup proletar. Berikut 

merupakan tabel mengenai tipe remaja berdasarkan gaya hidupnya. 

Tabel 2. Tipe Remaja Berdasarkan Gaya Hidupnya 

Tipe Gaya Hidup 

1 Hedonis 

2 Netral 

3 Proletar 

 

4.5. Hubungan Karakteristik Psikografis Remaja dan Lokasi Hangout 

Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik psikografis yang dilihat dari gaya hidup remaja di Kota 

Depok terdapat sebanyak tiga tipe, yaitu hedonis, netral, dan proletar. Pemilihan gaya hidup remaja 

Kota Depok ikut menentukan pemilihan lokasi hangout oleh para remaja. Berikut merupakan tabel 

yang menunjukkan pemilihan lokasi hangout para remaja berdasarkan karakteristik psikografis dan 

jenis lokasi hangoutnya. 

Tabel 3. Crosstab Tipe Remaja Kota Depok Berdasarkan  

Karakteristik Psikografis dengan Jenis Lokasi 

 

 Pada tabel 3. terlihat bahwa remaja yang memiliki gaya hidup hedonis cenderung untuk memiliki 

lokasi hangout dengan jenis yang formal, dengan sebanyak 15 remaja memilih untuk hangout di 

tempat dengan jenis lokasi formal dan hanya sebanyak 5 remaja yang memilih untuk hangout di 

tempat dengan jenis lokasi informal. Remaja dengan gaya hidup proletar hampir  memiliki jumlah 

yang sama besar antara memilih tempat hangout dengan jenis lokasi formal dan informal, dengan 

jumlah sebanyak 13 remaja untuk jenis lokasi formal, dan 12 remaja untuk lokasi informal. Remaja 

dengan gaya hidup yang netral, cenderung lebih memilih untuk melakukan hangout pada tempat 

dengan jenis lokasi yang formal dengan jumlah sebanyak 10 remaja dan hanya sebanyak 5 remaja saja 

yang memilih untuk hangout pada tempat dengan jenis lokasi informal. 

 Gaya hidup remaja Kota Depok selain berpengaruh terhadap pemilihan jenis lokasi hangout juga 

berpengaruh terhadap kawasan dimana tempat hangout tersebut berada. Dalam penelitian ini kawasan 

tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kawasan permukiman dan juga kawasan CBD. Berikut merupakan 

tabel yang menunjukkan pemilihan lokasi hangout para remaja berdasarkan kawasan tempat hangout 

berada. 

  

Formal Informal

Hedonis 15 5

Netral 10 5

Proletar 13 12

Gaya Hidup
Jenis Lokasi
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Tabel 4. Crosstab Tipe Remaja Kota Depok Berdasarkan  

Gaya Hidupnya dengan Kawasan Hnagout 

 

 Berbeda dengan para remaja yang memiliki gaya hidup hedonis, para remaja dengan gaya hidup 

proletar cenderung memilih tempat hangout yang lokasinya berada di kawasan permukiman dengan 

sebanyak 16 remaja, namun ada juga yang memilih untuk hangout di kawasan CBD sebanyak 10 

remaja. Para remaja lebih memilih tempat hangout yang lokasinya berada di kawasan permukiman. 

Remaja dengan gaya hidup proletar lebih mementingkan untuk pamer kegiatan hangoutnya saja 

sehingga lokasi yang berada di kawasan CBD tetap dijadikan lokasi hangout oleh mereka, para remaja 

dengan gaya hidup proletar hanya ingin mengikuti trend yang sedang berlaku saja padahal 

sesungguhnya para remaja ini tidak mampu untuk mengikuti trend atau gaya hidup pada zaman 

sekarang. 

 Pemilihan gaya hidup para remaja Kota Depok berpengaruh terhadap pemilihan jenis lokasi 

hangout dan juga kawasan hangout yang diminatinya. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan 

pemilihan tempat hangout remaja berdasarkan jenis lokasinya dan juga kawasan tempat hangout 

berada. 

Tabel 5. Crosstab Tipe Remaja Kota Depok Berdasarkan 

Karakteristik Psikografis dengan Tipe Lokasi dan Kawasan Lokasi Hangout 

 

 Pada tabel 5. terlihat bahwa remaja yang memiliki gaya hidup hedonis cenderung untuk memilih 

tempat hangout yang berada di lokasi Kawasan CBD dengan jenis lokasi formal, terdapat sebanyak 12 

remaja dan hanya sebanyak 8 remaja yang memilih tempat hangout yang berada di lokasi kawasan 

permukiman, dengan 3 remaja di lokasi dengan jenis formal dan 5 remaja dengan jenis informal. Para 

remaja dengan gaya hidup hedonis lebih suka untuk hangout di tempat yang berada di kawasan CBD 

dan dengan jenis formal karena dengan begitu para remaja tersebut dapat memenuhi hasratnya untuk 

melakukan kegiatan berfoya-foya.  

 Berbeda dengan para remaja dengan gaya hidup hedonis, para remaja dengan gaya hidup proletar 

lebih banyak memilih tempat hangout yang berlokasi di kawasan permukiman dan memiliki jenis 

informal yaitu sebanyak 12 remaja, namun ada juga yang memilik tempat hangout yang berlokasi di 

kawasan CBD dengan jenis formal yaitu sebanyak 10 remaja. Sedangkan yang memilih tempat 

hangout yang berlokasi di kawasan permukiman dan memiliki jenis formal hanya sebanyak 3 remaja 

saja.  

 Remaja dengan gaya hidup netral tidak terpaku dalam memilih tempat hangout yang berada di 

kawasan CBD ataupun kawasan permukiman. Jumlah remaja yang memilih tempat hangout yang 

berada di kedua kawasan tersebut dengan jenis baik informal dan formal tidak berbeda jauh. Remaja 

yang memilih tempat hangout yang berada di kawasan CBD dengan jenis lokasi formal terdapat 

sebanyak 8 remaja dan 1 remaja pada jenis lokasi informal, sedangkan  remaja yang memilih tempat 

hangout yang berada di kawasan permukiman terdapat sebanyak 6 remaja dengan rincian 2 remaja 

memilih jenis lokasi formal dan 4 remaja memilih jenis lokasi informal. 

Permukiman CBD

Hedonis 8 12

Netral 6 8

Proletar 16 10

Gaya Hidup
Kawasan

Formal Informal Formal Informal

Hedonis 3 5 12 0

Netral 2 4 8 1

Proletar 3 12 10 0

Gaya Hidup
Permukiman CBD
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Gambar 8. Persebaran Lokasi Hangout Remaja Kota Depok Berdasarkan Hubungan  

Karakteristik Hangout dan Lokasi Hangout 

 

4.  Kesimpulan 

 Pola spasial pemilihan lokasi hangout favorit oleh para remaja di Kota Depok 

memiliki pola yang terpusat di kawasan CBD Kota Depok, yaitu di sepanjang Jalan 

Margonda Raya, Kecamatan Beji. Pemilihan lokasi di kawasan CBD antara lain disebabkan 

karena banyaknya pilihan tempat hangout. Selain itu, jarak juga menjadi salah satu 

pertimbangan penetapan lokasi. Lokasi hangout yang dipilih oleh para remaja Kota Depok 

berjarak tidak jauh dari tempat mereka tinggal. Kebanyakan para remaja memilih lokasi 

hangout favorit sekitar CBD yang dekat dengan tempat tinggalnya.  

 Pemilihan lokasi hangout  favorit tersebut juga ditentukan oleh faktor-faktor yang 

mempengaruhi para remaja dalam menentukan lokasi hangout, dari kemampuan ekonomi 

pada remaja, kemudian psikografis (gaya hidup) remaja, bahkan karakteristik dari lokasi 

hangoutnya sendiri. Remaja dengan kemampuan ekonomi yang tinggi dan memiliki gaya 

hidup hedonis, cenderung lebih memilih lokasi hangout favorit yang berada di Margo City 

atau tempat-tempat seperti Coffee shop yang merupakan lokasi hangout formal. Remaja 

dengan karakteristik tersebut cenderung tidak peduli dengan jarak yang ditempuh, walaupun 

jaraknya tidak dekat namun karena merasa nyaman dengan suatu tempat maka para remaja 

tetap memilih lokasi hangout tersebut. Remaja dengan kemampuan ekonomi sedang dan 

rendah serta memiliki gaya hidup proletar cenderung memilih lokasi hangout yang tidak 

berada di mall dan lebih ke lokasi hangout yang bersifat informal, serta berjarak relatif dekat 

dengan tempat tinggalnya. 
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Abstrak. Sejak Tahun 1990 oleh UNDP mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara 

melalui tiga indikator yakni  ekonomi, pendidikan dan kesehatan, hasilnya dipublikasikan setiap 

tahun dalam bentuk peringkat negara-negara.Ketiga indikator tersebutdikenal Indeks 

pembangunan Manusia (IPM) atau Human develovment Index (HDI). Dalam konteks ini yang 

menjadi fokus pembangunan adalah aspek sumberdaya manusia(human resources) melalui ketiga 

indikator  tersebut. Parameter pendidikan menjadi salah satu isu penting pembangunan 

pembangunan sumberdaya manusia. Era otonomi daerah pembangunan belum menerapkan 

konsep pembangunan berwawasan kependudukan, mengabaikan variabel kependudukan.Kajian 

Geografi Penduduk ini untuk mengetahui pembangunan sumberdaya manusia terkait dengan 

kualitas penduduk menyangkut pembangunan bidang pendidikan, dalam perspektif pembangunan 

berwawasan kependudukan. Kajian ini merupakan article review, kajian pustaka yang didukung 

dengan analsis data sekunder. Meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan sebagai 

bagian dari pembangunan sumberdaya manusia. Pembangunan sumberdaya manusia dicirikan 

oleh IPM atau HDI pada peringkat rendah, lama sekolah (length of schooling years) yang rendah. 

Program wajib belajar  enam tahun ketercapaian mendekati target, 100 persen, sedangkan wajib 

belajar sembilan tahun dan pendidikan menengah universal 12 tahun tidak sesuai dengan target 

yang diharapkan. Fenomena kependudukan inilah yang masih menjadi isu krusial untuk mendapat 

prioritas dalam pembangunan.  

 

Kata Kunci: Pembangunan, Sumberdaya Manusia, Berwawasan Kependudukan. 

 

Abstract. UNDP notes that since 1990, a nation’s success in development can be 

measured through three indictaors, namely economy, education, and health. 

Accordingly, such data are being published on a yearly basis which ranks every nation. 

Collectively, these indicators construct the Human Development Index (HDI). Within the 

HDI construct, the prime emphasis is placed on the aspect of human resources, which is 

derived from the three indicators. Moreover, the prime issue regarding human 

development relates to education. In the regional autonomy era as adopted by Indonesia, 

programs of development seem to disregard the population variabel, hence impeding the 

concept of development that emphasizes on population. This research aims to identify 

human resources development related to population quality in terms of education within 

a development context that emphasizes on the population. This paper is that of a 

literature review which is supported by secondary data analysis. Enhancing quality of 

the population through education is part of the human resources development. Results 

point to a low HDI which includes low figures in length of schooling years. The six-year 

compulsory education programas  initiated by the govenment is almost 100% realized, 

whereas the nine-year and twelve-year compulsory education program is still far beyond 

mailto:gustiarjana@staf.undana.ac.id
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expectations. Such phemomenon still becomes a crucial aspect to be a priority in the 

development programs.    

 

Keywords: Development, Human Resources, Emphasize on Population 

 

1. Pendahuluan 

Pendidikan secara esensial merupakan upaya membangun sumberdaya manusia melalui proses 

pembelajaran untuk mengembangkan potensi dirinya agar menjadi manusia yang berkualitas. 

Pendidikan memiliki makna yang luas sehingga arti atau definisi pendidikan oleh para pakar begitu 

luas. Sesuai Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 

menyatakan, pendidikan adalah “Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Mengingat nilai penting dan 

strategis pendidikan, Majelis Umum PBB menetapkan hak pada konvenan internasional  tentang hak 

sosial ekonomi budaya yakni: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan. 

Indonesia menetapkan konvenan tersebut tahun 2005 (Kompas, 12 Desember 2011, halaman 1). 

Pembangunan berwawasan kependudukan, pada prinsipnya membangun untuk memenuhi hak-hak 

penduduk, melalui pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk 

sesuai dengan konvenan internasional tentang hak sosial ekonomi dan budaya.  

Sumberdaya manusia atau human resources merupakan unsur fundamental dalam pembangunan 

suatu negara. Negara yang lalai atau tidak memprioritaskan pembangunan sumberdaya manusia 

niscaya sulit memperoleh kamajuan dan sulit memiliki daya saing. Pakar ekonomi pembangunan juga 

sepakat bahwa  sumberdaya manusia sebagai modal suatu bangsa, bukan  modal material, karena yang 

utama menentukan adalah karakter dan cepatnya pembangunan sosial dan ekonomi. “Most economist 

would probably agree that it is the “human resources” of a nation, not its capital nor its material 

resources, that ultimately determine the character and pace of its economic and social development” 

(Todaro, 1981: 289). 

Pembangunan sumberdaya manusia, pada hakekatnya membangun penduduk yang kini populer 

mengimplementasikan suatu konsep, yakni Pembangunan Berwawasan Kependudukan atau People 

Centered Development. Menurut Anonimus (2011), Kebijakan pembangunan berwawasan 

kependudukan yaitu menempatkan penduduk sebagai fokus pembangunan, dalam upaya membangun 

kemajuan dan kemandirian bangsa melalui pembangunan. Penduduk berfungsi ganda, yaitu sebagai 

pelaku (subyek) pembangunan dan sekaligus sebagai penikmat (obyek) pembangunan. Jadi 

pembangunan pembangunan berwawasan kependudukan itu adalah pembangunan oleh penduduk dan 

sebesar-besarnya untuk dinikmati hasilnya oleh penduduk itu sendiri, Konsep ini mulai dipolulerkan 

oleh BKKBN dan para pakar kependudukan di Indonesia setelah era reformasi. Dalam bidang 

lingkungan sudah dikenal dan diterapkan jauh sebelumnya adalah  pembangunan berkelajutan atau 

sustainable development. 

Sumberdaya manusia sangat istimewa  karena memiliki akal,  keinginan, kemampuan, 

ketrampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya, seperti dikemukakan berikut ini, ”sumberdaya 

yang memiliki ratio, rasa dan karsa. Semua potensi sumberdaya manusia tersebut sangat berpengaruh 

terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya (Gomes, 2000: 2). Sumberdaya manusia harus 

mendapat perhatian baik dari keluarga maupun pemerintah pusat sampai daerah. Dalam konteks ini 

pemerintah memang sudah memiliki undang-undang wajib belajar sebagai bentuk komitmen dalam 

membangun sumberdaya manusia., yakni wajib belajar enam tahun sejak tahun 1984, wajib belajar 
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sembilan tahun sejak 1994 dan untuk 12 tahun dikenal sebagai pendidikan menengah universal 12 

tahun sejak 2013. Pada realitasnya, secara empirik, bahwa Indonesia masih banyak tertinggal dalam 

pembangunan pendidikan, padahal pendidikan adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap anak 

yang l;ahir di neneri ini. Kondisi ini menimbulkan berbagai dampak terhadap pembangunan sosial, 

ekonomi dan budaya bangsa.  

 

a. Fokus Kajian 

Secara internasional program pembangunan sejak tahun 2000 sampai tahun 2015 dikenal dengan 

Millennium Development Goals atau MDGs yang dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals 

atau SDGs. Salah satu dari delapan tujuan MDGs adalah pendidikan dasar bagi semua dan salah satu 

dari 17 tujuan 169  target SDGs adalah pendidikan berkualitas. Indonesia memiliki berbagai program 

pembangunan dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia termasuk bidang pendidikan. 

Pembangunan sumberdaya manusia pada  hakekatnya adalah  pembangunan untuk untuk 

meningkatkan kualitas penduduk. Esensi pembangunan kualitas sumberdaya manusia adalah bidang 

pendidikan yang terkait dengan  lama sekolah, wajib belajar, hal ini tentu berdampak  kemiskinan dan 

multi dampak yang ditimbulkan. Inilah yang menjadi fokus atau masalah  dalam kajian ini, yang dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pendidikan penduduk  berdasarkan lama sekolah? 

2. Bagaimana Implementasi wajib belajar? 

3. Bagaimana peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia?. 

4. Apakah rendahnya pendidikan memiliki multi dampak yakni kemiskinan, ketenagakerjaan    dan    

pernikahan dini?   

 

1.2. Tujuan Kajian/Penelitian: 

Tujuan dari kajian pembangunan kependudukan  ini untuk mengetahui: 

1. Tingkat pendidikan penduduk berdasarkan lama sekolah 

2. Implementasi wajib belajar Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. 

3. Multi dampak dari pendidikan rendah yakni kemiskinan, ketenagakerjaan, dan   pernikahan  dini,    

 

2. Metode Penelitian 

Kajian ini merupakan article review  dalam perspektif  Geografi Penduduk (Population Geography). 

Geografi Penduduk  mengkaji berbagai variabel kependudukan dalam pendekatan keruangan, dalam 

konteks fisik, sosial dan budaya (Bintarto, 1991). Studi tentang persebaran manusia atau penduduk di 

bumi, terkait dengan jumlah, komposisi dan distribusi keruangan penduduk di permukaan bumi. 

Variabel penduduk menyangkut kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk , dalam hal  ini secara 

spesifik mengkaji  kualitas penduduk sebagai sumberdaya manusia di mana pendidikan sebagai 

determinan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan topik, yang fokus pada kajian  topik 

tertentu (Alfandi (2001: 71). Topik itu adalah  pembangunan sumberdaya manusia melalui pendidikan 

dalam perspektif pembangunan kependudukan. Teknik analisis kajian ini  menerapkan teknik analisis 

deskriptif kualitatif melalui kajian berbagai pustaka yang relevan yang didukung dengan analsis data 

sekunder. 
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3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Lama sekolah   

Lama sekolah menjadi indikator penting dalam mengukur pembangunan, sehingga dalam kajian ini 

juga menyoroti kualitas penduduk dari indikator lama sekolah. Dapat dijelaskan di sini bahwa makin 

lama seseorang mengikuti pendidikan, makin baik kualitasnya sebagai sumberdaya manusia, sehingga 

keluarga maupun pemerintah berkewajiban memenuhi hak-hak anak untuk bersekolah lebih lama 

melalui pendidikan dasar dan menengah selama 12 tahun yang dikenal sebagai pendidikan memengah 

universal. Di Indonesia dapat diuraikan lebih lanjut bahwa peserta didik  mendapat pendidikan selama 

12 tahun, tamat Sekolah Dasar (SD) enam tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) tiga tahun dan 

Sekolah Menengah Atas  (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah 

(MA) tiga tahun.     

Dari data yang ada secara nasional ternyata pada umumnya penduduk Indonesia yang mencapai 

lama sekolah 12 tahun masih sangat rendah. Artinya dari aspek lama sekolah, hak pendidikan anak 

bangsa belum dapat dipenuhi secara ideal 12 tahun, karena lama sekolah hanya berkisar  tujuh tahun, 

jadi anak-anak Indonesia sebagian besar hanya mencapai  kelas satu (tujuh) SMP dan drop out di 

kelas dua (delapan). Di sisi lain, ternyata penduduk memiliki harapan untuk meningkatkan lama 

sekolah hingga tamat SMA/SMK/MA, 12 tahun atau lebih, namun realitasnya masih sulit untuk 

dicapai. Dapat ditegaskan di sini bahwa selama tujuh tahun berturut-turut kemampuan 

memperpanjang lama sekolah mengalami kenaikan yang tidak signifikan dan belum mampu 

memenuhi harapan penduduk untuk mendapat pendidikan lebih lama. Untuk lebih jelas, perhatikan 

Tabel 1. berikut:       

Tabel 1. Rata-Rata Lama Sekolah Dan Harapan Lama Sekolah 

Indonesia Tahun 2010 – 2016 

Tahun Rata-Rata 

Lama Sekolah 

Rata-Rata Harapan 

Lama Sekolah 

2010 7,46 11,29 

2011 7,52 11,44 

2012 7,59 11,68 

2013 7.61 12,10 

2014 7,73 12,39 

2015 7,84 12,55 

2016 7,95 12,72 

     Sumber: Biro Pusat Statistik, Th 2017 

3.2. Implementasi Wajib Belajar 

Pendidikan memiliki makna strategis dan sangat penting dalam pembangunan khususnya 

pembangunan kependudukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, baik dalam skala 

mikro keluarga, dan dalam skala makro adalah pembangunan bangsa. Suyanto (2001) yang mengutip 

beberapa pernyataan tokoh populer dunia, seperti George Bush, Gestetner serta Naisbitt dan Fong. 

Berturut-turut pernyataan tokoh dunia tersebut sebagai berikut: menurut George Bush, mantan 

Presiden AS: “As a nation, we now invest more in education than in defence. Dalam bidang ekonomi 

dan bisnis, Gestetner (1994) dalam kapasitasnya sebagai CEO (Chief Executive Officer) menyatakan, 

“Education in the modern economy is the engine of growth and prosperity”. Selanjutnya Naisbitt dan 

Fong (1999) senada dengan Gestetner, bahwa Education and training must be a major priority, they 

are the keys to maintaining competitiveness. 
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Dapat ditambahkan lebih jauh tentang nilai strategis dan pentingnya pendidikan khusus dalam 

bidang kesejahteaan sosial, ekonomi dan bisnis, ditegaskan oleh Schweke  tentang reafirmasi 

pendidikan, bahwa “Pendidikan bukan saja melahirkan sumberdaya berkualitas, memiliki 

pengetahuan dan ketrampilan serta menguasai teknologi, tetapi juga dapat menumbuhkan iklim bisnis 

yang sehat dan kondusif  bagi pertumbuhan ekonomi. Pendidikan merupakan kemajuan dan 

pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan 

meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju 

kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi.  

Argumentasi pentingnya pendidikan itu, bagaimanapun juga berdampak pada kehidupan 

penduduk sebagai individu dan eksistensinya sebagai sebuah bangsa. Pemerintah  Indonesia telah  

menerapkan wajib belajar enam tahun sejak 1984, dilanjutkan dengan wajib belajar sembilan tahun 

sejak 1994. Berikutnya dilanjutkan dengan program pendidikan menengah universal 12  tahun sejak 

2013.  Dilihat dalam perspektif  angka partisipasi murni pendidikan enam tahun, tamat SD, keadaanya 

cukup menggembirakan, karena untuk penduduk pedesaan, perkotaan, dan secara nasional baik untuk 

laki-laki dan perempuan telah mencapai di atas 96 persen. Untuk jenjang pendidikan SMP , angka 

partisipasi sembilan tahun, di pedesaan laki-laki 74,11 persen, di bawah perempuan yang mencapai 

78,34 persen. Di perkotaan, angka partisipasi murni penduduk laki-laki mencapai 78,07 persen di 

bawah capaian penduduk perempuan yang mencapai 81,30 persen. Untuk jenjang pendidikan SMA, 

12 tahun, angka partisipasi pendidikan di pedesaan secara nasional hanya 53,97 persen, angka 

partisiapasi penduduk laki-laki 52,39 persen, juga berada di bawah penduduk perempuan yang 

mencapai 55,70 persen.  Dapat dikemukakan di sini bahwa angka partisipasi pendidikan murni untuk 

sembilan tahun dan 12 tahun belum menggembirakan sehingga perlu mendapat perhatian lebih serius.   

Beberapa ketimpangan atau disparitas yang dapat dipahami dalam konteks ini adalah: ketimpangan 

geografis, pedesaan dan perkotaan, ketimpangan wilayah, Jawa dan luar Jawa, Indonesia wilayah 

barat dan wilayah timur dan ketimpangan  gender karena partisipasi penduduk perempuan dalam 

berbagai tingkatan lebih tinggi ketimbang penduduk laki-laki. Untuk lebih jelasnya capaian wajib 

belajar tersebut, perhatikan tabel 2 berikut ini 

Tabel 2. Angka Partisipasi Murni Penduduk Menurut 

Daerah Tempat Tinggal, Jenis Kelamin Dan Jenjang Pendidikan 

Indonesia, Tahun 2016 

Daerah Tempat Tinggal 

dan Jenis Kelamin 

Jenjang Pendidikan 

SD SMP SMA 

Pedesaan: 

• Laki-Laki 

• Perempuan 

Jumlah 

 

96,71 

96,43 

96,57 

 

74,11 

78,34 

76,17 

 

52,39 

55,70 

53,97 

Perkotaan 

• Laki-Laki 

• Perempuan 

Jumlah 

 

97,07 

96,62 

96,85 

 

78,07 

81,30 

79,67 

 

64,05 

66,80 

65,42 

Indonesia 96,71 77,89 59,85 

Sumber: Biro Pusat Statistik, Tahun 2016 
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3.3. Indeks Pembangunan Manusia 

Sejak Tahun 1990,  United Nation Development Program (UNDP) meluncurkan model untuk 

mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara yang menggunakan tiga indikator yakni  ekonomi, 

pendidikan dan kesehatan. Hasil dari analisis ini secara berkala dipublikasikan setiap tahun sehingga 

komunitas  internasional dapat mengetahui  peringkat keberhasilan pembangunan manusia berbagai 

negara. Indeks Pembangunan Manusia   itu tahap awal terdiri dari tiga komponen yakni: 

1. Longevity: usia harapan hidup, dipengaruhi oleh; 

2. Infant mortality rate 

3. Under five mortality rate 

4. Life expectancy 

5. Knowledge: Length of years schooling, literacy rate,  enrollment ratio, mencakup              lama 

sekolah, angka melek  huruf, tingkat parstisipasi sekolah. 

6. Descent  Living, Poverty, Purchasing Power : Standar   hidup layak, kemiskinan    pendapatan 

perkapita, daya beli 

Ketiga indikator tersebut dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human 

develovment Index (HDI) yang terus mengalami penyempurnaan. Untuk dapat menentukan peringkat. 

Lebih dari 180 negara setiap tahun disurvei untuk menentukan peringkat capaian HDI.  UNDP 

membuat klasifikasi skor indeks HDI tersebut ke dalam tiga peringkat yakni : 

1. High human development: index> 0,800 

2. Medium human development : index 0,501 –      0,80 

3. Low human development: index< 0,500  

Untuk mendalami lebih lanjut tentang peringkat pembangunan di dunia, dapat mengakses  

Laporan Tahunan UNDP  dalam bentuk Human Development Report yang mempublikasikan tentang 

Human Development Index (HDI). Dalam konteks ini yang menjadi fokus pembangunan adalah aspek 

sumberdaya manusia (human resources) melalui ketiga indikator  tersebut. Dalam konteks regional 

negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) tahun 2015, Indonesia mencapai nilai indeks 68,9 berada 

pada peringkat lima,  sedangkan untuk level internasional, berada pada peringkat 113. Indonesia 

dalam konteks regional negara-negara ASEAN, berada  pada posisi di bawah Negara Singapura, 

Brunei Darussalam, Malaysia dan Thailand. Di sisi lain posisi Indonesia lebih baik dari beberapa 

negara ASEAN yang lain yakni Vietnam, Filipina, Laos, Kamboja dan Myanmar. Pada peringkat 

dunia, posisi Indonesia berada di bawah rata-rata karena posisinya setiap tahun di atas peringkat 

seratus. Indonesia tergolong negara sedang berkembang, dengan status pembangunan manusia 

menengah,  untuk jelasnya  perhatikan Tabel 3.  

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Negara Asean Tahun 2015 

No. Negara Anggota ASEAN Indeks Peringkat Dunia 

1. Singapura 92,5 5 

2. Brunei Darussalam 86,5 30 

3. Malaysia 78,9 59 

4. Thailand 74,0 87 

5. Indonesia 68,9 113 

6. Vietnam 68,3 115 

7. Filipina 68,2 116 

8. Laos 58,6 138 
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No. Negara Anggota ASEAN Indeks Peringkat Dunia 

9. Kamboja 56,3 143 

10. Myanmar 55,6 145 

                       Sumber: hdr.undp.org, Human Development Report Tahun 2016, diakses 3 Maret 2018. 

 

3.4. Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Pernikahan Dini. 

Kemiskinanan dipahami sebagai kondisi kehidupan penduduk yang tidak memiliki kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dasanya secara optimal yang tercermin dari kehidupan sosial, ekonomi dan 

budayanya. Indonesia belum mampu mengentaskan kemiskinan, yang datanya setiap tahun 

dipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai salah satu indikator pembangunan. Tingkat 

kemiskinan di Indonesia cenderung menurun, berturut-turut : tahun 2014 sebesar 11,25 persen, tahun 

2015 sebesar 11,22 persen dan tahun 2016 sebesar 10,86 persen. Kondisi NTT  hampir dua kali lipat, 

berturut-turut: tahun 2014 sebesar 19,82 persen, tahun 2015 sebesar 22,61 persen, dan tahun 2016 

sebesar 22,19 persen. Kemiskinan antara lain dipicu oleh pendidikan yang rendah sehingga penduduk 

sulit menciptakan peluang kerja atau mendapat pekerjaan yang layak, baik di perkotaan maupun di 

pedesaan. Akibatnya penduduk miskin dari pedesaan menyerbu perkotaan yang dikenal sebagai 

urbanisasi, sementara penduduk miskin perkotaan berpotensi membentuk permukiman kumuh dan 

munculnya kriminalitas. Di sisi lain, peluang kerja di luar negeri dianggap menjanjikan sehingga 

berbondong-bondong ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI), di antaranya banyak 

pencari kerja itu dari kalangan wanita sehingga dikenal sebagai tenaga kerja wanita (TKW).  

Isu menarik yang memprihatinkan terkait TKI dan TKW  adalah pencari kerja dari NTT yang 

banyak menimbulkan masalah. Penullis di sini ingin menyoroti secara spsifik salah satu provinsi di 

Indonesia yang mengalami masalah TKI dan timbulnya masalah perdagangan manusia adalah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dinyatakan oleh berbagai media sebagai darurat 

perdagangan manusia. Menurut Arjana (2017) beberapa data TKI yang mengungkap keprihatinan 

terutama kasus TKI asal NTT dapat dikemukakan di sini, seperti kasus Human Trafficking dan kasus 

TKI  NTT yang meninggal di luar negeri sampai Th 2014 mencapai  650 kasus,  Luar NTT 395 kasus. 

Jenis kelamin: perempuan 584 orang , Laki-laki 52 orang. TKI/TKW yang meninggal di luar negeri: 

Th  2014 : 21 orang, Th 2015 : 28 orang, Th 2016 46 orang, Th 2017, sampai April: 40 orang (Victory 

News 6 April 2017 dan Pos Kupang, 6 April 2017). Pertanyaan besar bagi bangsa ini adalah, apakah 

akan tetap dibiarkan masalah bangsa seperti ini terus menerpa anak bangsa? Untuk itu tidak ada 

pilihan lain kecuali berkomitmen kuat untuk memeratakan pendidikan dasar dan menengah sampai 12 

tahun dan pemberdayaan bidang ekonomi.  

Dapat diungkap di sini, bahwa penduduk produktif usia 15 -64 tahun yang tidak tertampung 

dalam dunia kerja di NTT atau di dalam negeri, akan menyebabkan diliriknya peluang di luar 

negeri menjadi TKI/TKW, kalau tidak akan menjadi pengangguran.  Tahun 2014, jumlah 

TKI dari NTT terdata 75 000 orang, belum termasuk TKI ilegal yang masuk kategori 

perdagangan manusia. Berdasarkan data IOM Indonesia, paling tdk 7.193 or NTT telah 

menjadi korban perdaganagan manusia. Provinsi ini sudah masuk darurat perdagangan 

manusia atau human trafficking (Kompas, 16 Februari 2015: 22).  Secara obyektif  kita dapat 

katakan bahwa memang ada TKI dan TKW yang berhasil dan pulang kembali ke tanah air dengan 

selamat. Di sisi lain tidak sedikit yang gagal, dan kembali ke tanah air dalam kondisi yang 

memprihatinkan seperti gaji tidak dibayar, mengalami pelecehan, kekerasan fisik,  bahkan pulang ke 

tanah air sudah tidak bernyawa.  
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Akar dari masalah TKI itu adalah rendahnya ketiadaan kesempatan kerja di daerah asal, 

pendidikan rendah, sehingga kurangnya ketrampilan, kurangnya pengetahuan tentang negara tujuan, 

tidak menguasai bahasa di negara tujuan dan buta akan masalah hokum dan penegakan hokum yang 

lemah, sehingga TKI tidak paham akan hak dan kewajibannya. Disamping itu terdapat pengerah 

tenaga kerja illegal, calo tenaga kerja. Akibatnya adalah lapangan kerja yang terbuka bagi TKI/TKW 

seperti ini adalah sebagai pekerja kasar dengan upah yang tentu murah. Ada regulasi yang dikeluarkan 

oleh otoritas Kementerian Tenaga Kerja RI adalah: Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 1 

Tahun 2015 Tentang Jabatan pekerja Di Sektor Domestik, yakni: 1, Pengurus rumah tangga, 

2Pengurus bayi, 3. Tukang masak, 4. Pengurus lansia, 5. Sopir keluarga, 6. Tukang kebun, 7. 

Pengurus anak. Berdasarkan pengamatan penulis, ciri-ciri TKI yang bekerja sebagai pekerja 

domestik adalah sebagai berikut: 

1. Kondisi kerja yang sensitif dan rentan mendapat perlakuan kasar. 

2. Gaji/penghasilan rendah/dibawah standar 

3. Remittance (Remitan) kecil 

4. Direkrut oleh agen tenaga kerja illegal dengan berbagai risiko. 

5. Dokumen kependudukan dan identitas kerap dipalsukan. 

6. Menjadi korban perdagangan manusia. 

7. TKI Berpotensi menghadapi risiko: 

a. Jam kerja tidak wajar/tidak istirahat 

b. indakan pelecehan bagi perempuan 

c. Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

d. Tidak boleh berkomunikasi ke luar rumah 

e. Tidak mengenal libur atau cuti 

f. Gaji tidak dibayar/ dibayar kurang 

g. Korban penipuan  

h. Menghadapi masalah hukum 

Maraknya para pencari kerja dengan segala keterbatasannya berduyun-duyun tertarik ke luar 

negeri sebagai TKI  dan menimbulkan berbagai masalah termasuk menjadi korban yang cenderung 

meningkat dari tahun ketahun.  Kementerian Luar Negeri  mencatat selama  tahun 2013, ada 238 

orang korban, tahun 2014 sebanyak 425 dan  tahun 2015 menjadi 296,  dan selanjutnya menj di 470 

tahun 2016 (Kompas, 27 Des 2016: 8). Dalam kaitan ini, kondisi NTT sudah digolongkan 

sebagai darurat, korban yang dialami oleh TKI mayoritas korban adalah perempuan (80 

persen) dengan tingkat pendidikan mayoritas SD (30,64 persen). Memang, dalam hal ini NTT 

tidak berjalan sendirian, karena provinsi-provinsi lain juga terjebak dalam kasus yang sama, 

bahkan memiliki persentase yang lebih tinggi. Provinsi Jawa Barat misalnya, dengan total 

korban 1.218 orang (26,9 persen), disusul Kalimantan Barat (15,62 persen), Jawa Tengah 

(12,62 persen), Jawa Timur (11,85 persen), NTB (6,11 persen), Sumatera Utara (5,85 persen), 

dan NTT (5,29 persen). 

NTT, meski dengan persentase yang kecil dibandingan dengan provinsi yang lain, tapi 

akhir-akhir ini tragedi yang menimpah tenaga kerja asal NTT, sungguh memprihatinkan 

seperti kasus Nirmala Bonat tahun 2004, kasus Wilfrida Soik tahun 2014, dan kasus 

Meriance Kabu tahun 2014, buruh migran asal Kupang yang disiksa di Malaysia, yang 

menurut laporan, korban mengalami luka fisik di bagian tubuh dan wajah, termasuk luka 
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sobek pada bagian bibir dan gigi geraham yang dicabut secara paksa (pikiran-rakyat.com 

24/12/2014 dan Tempo.co 24/12/2014). Kasus yang masih hangat memasuki tahun 2018 

adalah Adelina Jermiah Sau, usia 23 tahun dari desa Abi, Kecamatan Oenino, Kabupaten 

Tengah Selatan adalah TKI ilegal, berangkat tahun 2015, usia 17 tahun. Diberangkatkan oleh 

calo TKI identitas korban dipalsukan. Meninggal di Rumah Sakit Martajam, Malysia, disiksa 

majikan, sebulan tidur diteras rumah bersama anjing (Kompas, 19 Februari 2018, halaman 4). 

 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Miskin dan Jumlah TKI Asal NTT  Tahun 2014 -2016 

No.  

 

Jenis Data  Tahun Keterangan 

2014 2015 2016 

1. Penduduk 

Miskin  (%) 

19,82*) 

 

22,61*) 

 

22,19*) 

 

*) Angka rata-

rata Nasional 

2. TKI Laki-laki 

(orang) 

1.

867 

   

712 

   

379 

- 

3. TKI Perempuan 

(TKW) 

   

826 

1.

996 

1

.667 

- 

4. Jumlah TKI 

(Laki dan 

Perempuan) 

2.

693 

2.

708 

2

.046 

- 

Sumber: BPS NTT Th.2017 

 

Data berikut juga mengungkap bagaimana keprihatinan anak bangsa menjadi TKI, di sisi lain 

memang ada yang sukses dan memberi kontribusi devisa bagi negara, namun mengamati 

pembangunan bangsa secara komprehensif tragedi yang dihadapi TKI penting mendapat perhatian 

berbagai pihak. Data berikut adalah TKI asal NTT yang menjadi korban di luar negeri, perhatikan 

Tabel 5 berikut ini.   

Tabel 5. TKI Asal NTT Meninggal Di Malaysia 

(Sampai 5 Januari 2018.: 41 Laki2 - 21 Perepuan) 

Kabupaten Asal Korban 

Meninggal 

Kabupaten Asal Korban 

Meninggal 

1.Timor Tengah Selatan 12 9. Sikka 2 

2.Malaka 8 10. Ngada 2 

3.Timor Tengah Utara 6 11. Lemmbata 1 

4.Belu 6 12. Nagekeo 1 

5.Ende 6 13. Sumba Barat Daya 1 

6.Flores Timur 5 14. Sumba Barat 1 

7.Kupang 4 15. Sumba Timur 1 

8.Manggarai  3 16. Tidak jelas 2 
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Dampak pendidikan yang rendah, di samping menimbulkan masalah dalam lapangan kerja 

termasuk rekrutmen TKI seperti telah diuraikan sebelumnya, dalam perspektif pembangunan 

kependudukan timbul pula masalah pernikahan dini. Pernikahan dini atau pernikahan anak adalah 

pernikahan yang terpaksa dilakukan sebelum seseorang belum mencapai usia dewasa, yakni 18 tahun. 

Arjana (2017) mengungkapkan, bahwa kasus pernikahan dini yang banyak menjadi korban adalah 

kalangan perempuan. Pernikahan dini timbul di mana kemiskinan dan pendidikan yang menjadi akar 

masalah, di sisi lain lain pernikahan dini berdampak kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, ibu 

melahirkan, bayi dalam kandungan, berat bayi lahir rendah, stunting (tubuh pendek), ibu dan bayi 

kurang gizi, dan anak yang berusia di bawah lima tahun (Balita) kurang gizi.     

Secara internasional, pernikahan dini banyak terjadi di negara-negara berkembang, hal ini tentu 

terkait dengan gagalnya pembangunan kependudukan, di mana kualitas penduduk dari aspek 

pendidikan tidak sesuai harapan. Hal ini tentu berkorelasi dengan perekonomian suatu negara di mana 

penduduknya miskin, sehingga level pendidikan yang rendah tentu berdampak pada kasus-kasus 

pernikahan dini. Indonesia hanya lebih baik dari beberapa negara berkembang di Afrika dan Asia 

Selatan, perhatikan Tabel 4 berikut ini.                                                                           

Tabel 6. Persentase Pernikahan Anak Usia 15 Tahun di Beberapa Negara 

No. Negara % 

1. Guinea 29 

2. Chad 29 

3. Afrika Tengah 29 

4. Bangladesh 29 

5. Niger 28 

6. Sierra Leone 18 

7. Nigeria  17 

8. Afganistan 15 

9. Mali 15 

10. Indonesia 3 

Sumber: UNICEF State of The World’s Children 2013.www.icrw.org  

 

Pernikahan anak di banding dengan beberapa negara miskin di Afrika memang tergolong 

kondisinya lebih baik. Fenomena ini menuntut perhatian serius keluarga, pemerintah khususnya 

instnasi yang memiliki otoritas di bidang perlindungan anak. Ada beberapa provinsi yang perlu 

mendapat perhatian, mengingat banyak pihak belum memihak dalam pencegahan munculnya kasus. 

Kasus di Indonesia menunjukkan prevalensi pernikahan anak pada 10 provinsi secara berturut-turut 

seperti diungkapkan pada tabel berikut. 

 

Tabel 7.Wilayah Rentan Pernikahan Anak Menurut ProvinsiDi Indonesia Th 2016 

No. Provinsi Prevalensi Pernikahan Anak (%) 

1 Sulawesi Barat 36,2 

2 Kalimantan Tengah 35,5 

3 Sulawesi Tengah 34,6 
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No. Provinsi Prevalensi Pernikahan Anak (%) 

4 Kalimantan Selatan 33,3 

5 Sulawesi Tenggara 31,7 

6 Papua 31,6 

7 Gorontalo 30,8 

8 Kalimantan Barat  29,9 

9 Jambi 29,4 

10 Jawa barat 29,3 

Sumber: www.timorexpress.com 

 

4. Kesimpulan 

4.1. Lama Sekolah 

Lama sekolah penduduk Indonesia, hanya tujuh tahun, artinya tidak tamat pada jenjang SMP karena 

putus sekolah atau drop out pada tahun kedelapan. Fenomena ini menggambarkan adanya berbagai 

ketimpangan atau disparitas yang dapat disimpulkan di sini adalah ketimpangan geografis terkait 

wilayah yakni pedesaan dan perkotaan, Jawa dan luar Jawa, wilayah barat dan wilayah timur 

Indonesia, serta ketimpangan jender, karena penduduk perempuan populasi lebih banyak bersekiolah 

ketimbang penduduk laki-laki. 

 

4.2. ImplementaSI Wajib Belajar 

Wajib belajar enam tahun di seluruh wilayah hampir mencapai 100 persen, namun wajib belajar 

sembilan tahun dan pendidikan menengah universal 12 tahun belum tercapai. Kondisi ini terjadi di 

juga sama mencerminkan berbagai ketimpangan seperti telah disebutkan. Di sisi lain juga 

keterbatasan guru sebagai pendidik yang belum merata terutama di daerah pinggiran, daerah 

perbatasan  serta masih minimnya infrastruktur untuk pendidikan. 

 

4.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

IPM Indonesia berada di tingkat menengah di kawasan negara ASEAN namun pada tingkat 

internasional berada peringkat rendah. Pembangunan pendidikan harus mendapat prioritas dalam 

program pembangunan di samping bidang ekonomi dan kesehatan, sebagai bagian yang esensial dari 

pembangunan kependudukan Pengentasan kemiskinan, masalah TKI dan perdagangan manusia serta 

kasus-kasus  pernikahan dini merupakan hambatan besar dalam pembangunan kependudukan. Belum 

tuntasnya kemampuan mengentaskan kemiskinan berkorelasi dengan kemampuan yang terbatas dalam 

memperluas lapangan kerja di dalam negeri. Kondisi ini mendorong para pencari kerja, penduduk usia 

produktif dengan berbagai kondisi yang serba kurang mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI. 

Pendidikan yang rendah para calon TKI berpotensi menjadi korban perdagangan manusia. Di samping 

itu pendidikan yang rendah juga memunculkan fenomena pernikahan dini atau perkawinan anak. 

Pernikahan dini atau pernikahan anak  yang berdampak pada sulitnya meningkatkan kualitas 

sumberdaya manusia. 
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Abstrak.Suburbanisasi adalah suatu proses yang mampu mengubah suatu kawasan pedesaan 

menjadi kawasan perkotaan. Selain perubahan penggunaan tanah, penduduk yang tinggal dalam 

wilayah yang terkena imbas suburbanisasi juga mengalami perubahan sistem penghidupan. 

Kecamatan Citeureup yang semula merupakan kawasan pedesaan yang luas, saat ini sudah 

berkembang menjadi suatu kawasan transisi perkotaan di mana sebagian wilayahnya dipadati oleh 

aktivitas industri dan permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial dari 

aktivitas konsumsi penduduk asli pada tiga periode suburbanisasi, serta kaitannya dengan 

interaksi terhadap penduduk pendatang dan jarak antara rumah penduduk asli dengan pusat 

pertumbuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam 

dengan keluarga penduduk asli yang sudah tinggal di wilayah Citeureup setidaknya sejak tahun 

1970an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dari wilayah 

kecamatan. Sejak tahun 1970 hingga sekarang, kebutuhan tersier dipenuhi dari tempat-tempat di 

luar kawasan pedesaan. Sementara itu, dari periode ke periode, untuk memenuhi kebutuhan 

primer dan sekunder, penduduk cenderung menyesuaikan diri. Penyesuaian ini terjadi beriringan 

dengan perkembangan wilayah di sekitar tempat tinggal penduduk. Jarak fisik dan jarak sosial 

juga memberikan dampak, namun tidak berperan besar, karena sebagian besar informan merasa 

keberadaan penduduk pendatang tidak berpengaruh vital terhadap keputusan konsumsi mereka.  

 

Kata kunci: suburbanisasi, rural-urban fringe, pola konsumsi, periode, penduduk asli 

Abstract.Suburbanization is a process that change rural areas into urban areas.  Besides land use 

changes, people that live there also facing their livelihood transformation as well. Kecamatan 

Citeureup, which was a large rural area, at present developed as a transitional urban area where 

parts of its area overflowing with industrial land and settlements. This research’s objectuve is to 

find out the the spatial pattern of local people consumption in three periods of suburbanization, 

regard to their interaction with the immigrants and their home location to the development center. 

This research uses qualitative methods through in-depth interviews to families that live in the area 

at least since 1970s.  The results show that not all needs could be fulfilled by the area.  Since 1970 

until present time, tertiary need was fulfilled from stores outside of the rural area.  Meanwhile, 

from period to period, to fulfill the primary and secondary needs, people tend to adjust. This 

adjustment occurred along with the development of the area around the population’s residence. 

Physical and Social distance also make impacts, but they do not play a big role, because most of 

the informant feels that the presence of migrant has no vital influence on their consumption 

decisions. 

Keywords: suburbanization, rural-urban fringe, consumption patterns, period, local population 

 

1.  Pendahuluan 

Perkembangan Kecamatan Citeureup sebagai suatu wilayah, tidak terlepas dari proses suburbanisasi 

yang berkembang di atasnya. Suburbanisasi sendiri dapat diartikan sebagai proses terbentuknya 

permukiman-permukiman baru dan juga kawasan-kawasan industri di pinggiran wilayah perkotaan. 
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Terbentuknya permukiman baru serta kawasan industri ini terjadi akibat perpindahan penduduk kota 

yang membutuhkan tempat untuk bermukim dan kegiatan industri. Proses suburbanisasi biasanya 

hampir selalu diiringi dengan proses konversi lahan dari lahan pertanian yang sangat produktif 

menjadi kawasan terbangun built up area (Rustiadi dkk., 2003).  

Dalam kasus Kecamatan Citeureup, suburbanisasi yang terjadi berdampak pada berkembangnya 

Kecamatan Citeureup dari yang semula merupakan kawasan pedesaan yang sangat luas, menjadi 

sebuah kawasan yang dinamakan rural-urban fringe, yaitu suatu kawasan transisi, baik pada 

penggunaan tanah atau  karakteristik sosial-demografinya (Pryor, 1968). Kawasan ini terletak di 

antara daerah terbangun (wilayah urban- suburban dari pusat kota) dan hinterland pedesaan (ditandai 

dengan hampir tidak adanya unsur non pertanian baik itu dari bentuk permukimannya, mata 

pencaharian, maupun penggunaan tanah) sehingga pada kawasan ini terlihat adanya pencampuran 

antara ciri-ciri perkotaan dan pedesaan.  

Limpahan penduduk pendatang di Kecamatan Citeurep menimbulkan beberapa gejala perubahan 

pola kehidupan penduduk asli akibat masuknya para pendatang di wilayah ini. Dalam wilayah 

Kecamatan Citeureup, terjadinya perubahan pola kehidupan penduduk asli menunjukkan ciri khas dari 

karakteristik penduduk yang tinggal di suatu kawasan rural-urban fringe, di mana terdapat 

pencampuran budaya gaya hidup pedesaan (penduduk asli) dengan gaya hidup perkotaan (yang 

dibawa oleh penduduk pendatang). Salah satu perubahan pola kehidupan yang dapat dilihat di 

Kecamatan Citeureup adalah perubahan  pola konsumsi penduduk. Dalam penelitian ini, pola 

konsumsi dibatasi pada pemenuhan kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, 

kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan rekreasi-hiburan. 

Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perkembangan pola konsumsi penduduk di Kecamatan 

Citeurup melalui pendekatan spasial yang ditujukan untuk penduduk asli yang dibahas berdasarkan 

tiga kategori melalui unit analisis periode suburbanisasi. Dalam penelitian ini, tiga periode 

suburbanisasi yang dimaksud adalah periode sebelum suburbanisasi yaitu pada periode sebelum tahun 

1970, periode suburbanisasi tahap awal yaitu pada periode tahun 1970-1990, dan periode 

suburbanisasi tahap selanjutnya yaitu pada periode setelah tahun 1990.  

2.  Metode Penelitian 

2.1  Kerangka Alur Pikir 

Imbas suburbanisasi di Kecamatan Citeureup menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan tanah 

khas perkotaan. Perubahan ini ditunjukkan dengan munculnya aktivitas industri serta perumahan-

perumahan baru yang kemudian membentuk suatu jarak fisik dengan penduduk asli. Jarak fisik ini 

mempengaruhi jenis serta intensitas interaksi yang dapat menjadi indikator kedekatan jarak sosial. Di 

sisi lain, selain berimbas pada perubahan penggunaan tanah, suburbanisasi di Kecamatan Citeureup 

juga berdampak pada terjadinya peningkatan permintaan kebutuhan konsumsi penduduk yang terjadi 

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di wilayah ini. Peningkatan permintaan kebutuhan ini 

kemudian dapat menjadi trigger terhadap munculnya tempat-tempat aktivitas konsumsi baru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan pola konsumsi penduduk asli 

di Kecamatan Citeureup, yang dilihat melalui perubahan-perubahan pola konsumsi yang terjadi pada 

setiap periode. Perubahan ini berasal dari hubungan antara interaksi penduduk asli dan pendatang, 

dengan munculnya tempat aktivitas konsumsi baru akibat imbas proses suburbanisasi (lihat Gambar 

1).  
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Gambar 1. Alur Pikir Penelitian  

 

2.2 Pengumpulan Data 

Dalam mencapai tujuan penelitian ini, diperlukan data primer dan data sekunder. Data primer 

didapatkan dari survei lapang sedangkan data sekunder didapatkan dari instansi terkait. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini berupa data administrasi, penggunaan tanah, dan jaringan jalan 

Kecamatan Cituereup tahun 2015 yang bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Bogor, dan data jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Bogor. 

Informasi mengenai data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung pada 

lokasi penelitian. Wawancara yang ingin dituju oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara 

in-depth interview untuk memperoleh informasi mendalam mengenai perkembangan wilayah 

penelitian, lokasi pemenuhan kebutuhan konsumsi, hubungan interaksi penduduk asli dengan 

penduduk pendatang, dan pola konsumsi penduduk asli per periode suburbanisasi.  

2.3 Pengolahan Data 

Pengolahan data terdiri dari beberapa tahapan. Dari data-data dan informasi yang tersedia, beberapa di 

antaranya diolah dengan software ArcGIS 10.1, kemudian data tersebut akan diinformasikan ke dalam 

bentuk visualisasi berupa peta dan sketsa yang memiliki informasi spasial. Peta-peta dan sketsa yang 

dihasilkan tersebut akan digunakan sebagai bahan serta indikator untuk menjawab pertanyaan 

penelitian dalam bab pembahasan. Beberapa rincian pengolahan data yang dilakukan adalah membuat 

peta kerja, menentukan dan membuat peta sebaran spot atau titik lokasi rumah informan, 

mengklasifikasikan lokasi rumah informan ke dalam kelompok informan yang dekat dengan pusat 

pertumbuhan wilayah (kawasan pertumbuhan) dan jauh dari pusat pertumbuhan wilayah (bukan 

kawasan pertumbuhan), menentukan dan membuat peta sebaran spot atau titik lokasi aktivitas 

konsumsi, menghitung jarak terdekat antara rumah informan ke lokasi permukiman baru dan aktivitas 
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industri, dan membuat sketsa flow map aktivitas konsumsi penduduk asli per periode suburbanisasi 

yang disesuaikan dengan masing-masing jenis kebutuhan konsumsi. 

2.4 Analisa Data 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis spasial. 

Analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan dengan menguraikan data yang diperoleh dari 

survei lapang dan kemudian dipaparkan secara mendalam pada bab hasil dan pembahasan. Sedangkan 

analisis spasial adalah analisis yang dilakukan dengan melihat kejadian sebuah fenomena dalam suatu 

ruang, untuk mengetahui bagaimana perkembangan fenomena tersebut dan juga unsur ruang apa saja 

yang mempengaruhinya.   

Analisis deskriptif di dalam penelitian ini digunakan untuk membahas secara mendalam terkait 

aktivitas konsumsi informan di wilayah penelitian, termasuk di dalamnya bagaimana proses 

pengambilan keputusan dalam pola konsumsi mereka. Sedangkan analisis spasial digunakan untuk 

menentukan persebaran kawasan pertumbuhan dan bukan kawasan pertumbuhan, serta skema pola 

konsumsi penduduk asli  dan juga kaitannya dengan jarak antara titik rumah informan (penduduk asli) 

dengan permukiman baru dan aktivitas industri terdekat (penduduk pendatang).   

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Secara geografis, Kecamatan Citeureup terletak pada koordinat 6°27’36” - 6°34’12” Lintang Selatan 

(LS) dan 106°51’00” - 106°56’24” Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah sekitar 67,1 km². Wilayah 

Kecamatan Citeureup berbatasan dengan Kecamatan Gunung Putri di sebelah Utara, Kecamatan 

Cibinong di sebelah Barat, Kecamatan Sukamakmur dan kecamatan Klapanunggal di sebelah Timur, 

dan Kecamatan Babakan Madang di sebelah Selatan. Jumlah penduduk Kecamatan Citeureup 

berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2015 berjumlah 223.093 jiwa, yang terdiri dari 56.383 kepala 

keluarga (KK). Desa/kelurahan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kelurahan Karangasem 

Barat yaitu 27.489 jiwa, sedangkan desa/kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil adalah Desa 

Tangkil yaitu 812 jiwa. Untuk tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kelurahan Puspanegara 

yaitu sebesar 18.903 jiwa/km², sedangkan yang terendah adalah Desa Tangkil yaitu sebesar 134 

jiwa/km². 

Dalam wilayah Kabupaten Bogor, Kecamatan Citeureup adalah salah satu wilayah yang paling 

berkembang. Hal ini dapat diketahui dari persentase tanah terbangun serta jumlah penduduk yang 

terus meningkat. Di masa sekarang, Kecamatan Citeureup bersama dengan 5 kecamatan lainnya yaitu 

Kecamatan Cibinong, Bojonggede, Sukaraja, Tajurhalang, dan Babakanmadang membentuk suatu 

kawasan perkotaan yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor yang disebut Kluster Cibinong Raya. Selain 

itu, Kecamatan Citeureup juga diproyeksikan sebagai kawasan penunjang serta kawasan strategis 

industri berdasarkan Perda Kab.Bogor No.19 tahun 2008 tentang RTRW Kab.Bogor tahun 2005-

2025. 

Meskipun persentase tanah terbangun terus meningkat, namun hingga sekarang, sebagian besar 

Kecamatan Citeureup masih didominasi oleh penggunaan tanah tidak terbangun.  Penggunaan tanah 

terbangun di Kecamatan Citeureup yang terdiri dari permukiman dan industri memiliki persentase 

sebesar 31,7% dari keseluruhan wilayah, sementara 68,3% wilayah sisanya adalah berupa penggunaan 

tanah tidak terbangun yang terdiri dari tegalan, hutan, kebun/perkebunan, sawah, dan tanah terbuka 

(lihat Tabel 1 dan Gambar 2).   
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Tabel 1. Jenis Penggunaan Tanah Kecamatan Citeureup 2015 

Jenis Penggunaan Tanah Luas (km2) Persentase (%) 

Tegalan 22 32,8 

Hutan 3,1 4,6 

Kebun/Perkebunan 15 22,4 

Perairan darat 0,8 1,2 

Permukiman 15,5 23,1 

Sawah 3,9 5,8 

Industri 5,8 8,6 

Tanah terbuka 1 1,5 

Total 67,1 100 

 

Jenis penggunaan tanah yang berkembang paling pesat di Kecamatan Citeureup adalah 

penggunaan tanah permukiman, dengan porsi penggunaan tanah ini yang sudah mencapai angka 15,5 

km² atau 23,1% dari keseluruhan wilayah pada tahun 2015. Sementara jika melihat ke tahun-tahun 

sebelumnya, porsi penggunaan tanah permukiman pada tahun 2000 hanya sebesar 8,2 km² atau  

12,2% (Distam ESDM Kab.Bogor, 2000 dalam Noviana, 2010) dan 10,7 km² atau 15,7% pada tahun 

2010 (Wulandari, 2010).    

 

 

 

Gambar 2. Peta Penggunaan Tanah Terbangun Kecamatan Citeureup 

(Sumber: Pengolahan Data, 2017) 
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3.2 Pola Konsumsi Penduduk Periode Sebelum Suburbanisasi 

Pada periode sebelum suburbanisasi, Kecamatan Citeureup masih berupa kawasan rural atau 

pedesaan yang sangat luas di mana tanah di wilayah ini masih menunjukkan ciri-ciri kawasan 

pedesaan dengan penggunaan tanah yang masih didominasi oleh tanah tidak terbangun, seperti sawah 

dan perkebunan. Pada periode ini, Kecamatan Citeurep masih memiliki wilayah administrasi yang 

sangat luas karena dahulu wilayah Kecamatan Babakanmadang belum terpisah dan masih termasuk 

bagian dari Kecamatan Citeureup. Kecamatan Citeureup pada periode sebelum suburbanisasi belum 

memiliki aktivitas industri besar dan permukiman baru yang berkembang di atasnya, sehingga titik 

keramaian dan pemusatan aktivitas penduduk dari seluruh wilayah kecamatan hanya terletak di Pasar 

Citeureup. Selain Pasar Citeureup juga terdapat titik-titik keramaian lain seperti Pasar Ciplak di Desa 

Tajur dan Kampung Kaleng yang ada di sebagian wilayah Desa Tarikolot dan sebagian Desa Tajur, 

namun titik-titik ini tidak berperan pada perkembangan wilayah Kecamatan Citeureup.  

Pada periode sebelum suburbanisasi, sebagian besar informan menyampaikan informasi yang 

hampir serupa, di mana pola konsumsi penduduk di tiap desa pada periode ini hampir serupa antar 

satu dan lainnya. Pada periode ini, penduduk asli masih memiliki sawah yang luas dan kebun-kebun 

di sekitar tempat tinggal mereka. Kebutuhan pangan seperti beras dan sayuran masih mudah untuk 

didapatkan dari lahan-lahan pertanian milik mereka sendiri.  

Pola konsumsi penduduk pada periode ini masih dapat dikatakan sebagai wujud dari gaya hidup 

khas pedesaan dimana penduduk masih melakukan cocok tanam padi dan sayuran. Untuk kebutuhan 

pangan lain, atau apabila beras belum memasuki masa panen, kebutuhan pangan biasa dibeli dari 

pasar. Rata-rata penduduk ini membelinya dari Pasar Citeureup, hanya beberapa yang membeli dari 

Pasar Tajur karena jarak yang lebih dekat dibanding ke Pasar Citeureup. Selain Pasar Tajur, juga ada 

opsi lain seperti Pasar Cibinong. Di Pasar Citeureup,  kebutuhan-kebutuhan seperti pakaian, 

perabotan, perhiasan juga dapat terpenuhi. Namun, pada periode pertama ini, sebagian besar informan 

mengatakan bahwa belanja-belanja kebutuhan lain selain kebutuhan pangan sangat jarang karena 

kondisi ekonomi keluarga yang terbatas.  

Secara garis besar, bentuk-bentuk konsumsi penduduk pada periode sebelum suburbanisasi masih 

tergolong alami, karena belum ada tuntutan-tuntutan konsumsi yang baru. Tuntutan-tuntutan 

konsumsi baru  mungkin akan muncul pada periode berikutnya yaitu ketika konsentrasi modal masuk 

akibat urbanisasi (Armstrong dan McGee, 1985). Selain itu, mayoritas penduduk desa masih 

penduduk asli, belum banyak dan bahkan belum ada penduduk pendatang yang tinggal di lingkungan 

tempat tinggal penduduk asli sehingga belum terjadi interaksi antara penduduk asli dan penduduk 

pendatang yang berpengaruh terhadap keputusan pola konsumsi penduduk.  Sketsa pola konsumsi 

penduduk pada periode pertama dapat dilihat pada Gambar 3 berikut.  
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Gambar 3. Peta Pola Konsumsi Penduduk periode Sebelum Suburbanisasi 

Sumber: Pengolahan Data, 2017 

 

3.3 Pola Konsumsi Penduduk Periode Suburbanisasi Tahap Awal 

Suburbanisasi sebagai proses perkembangan wilayah pinggiran kota mulai terlihat di Kecamatan 

Citeureup ketika memasuki periode tahun 1970an. Proses suburbanisasi di wilayah Kecamatan 

Citeureup mulai dapat dirasakan dengan dimulainya pembangunan Tol Jagorawi yang merupakan 

jalan tol pertama sekaligus tertua di Indonesia. Tol ini melewati sebagian wilayah Kabupaten Bogor, 
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termasuk di antaranya Kecamatan Citeureup. Tol Jagorawi mulai dibangun pada tahun 1973 dan 

kemudian diresmikan pada tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Pada saat diresmikan, tol ini belum 

berstatus sebagai jalan tol dan baru tersambung sampai ruas Citeureup saja dari Jakarta. Pembangunan 

Tol Jagorawi kemudian berlanjut hingga akhirnya selesai tersambung sampai ke Ciawi beberapa 

tahun berselang.  

Selain tol Jagorawi, suburbanisasi di wilayah Kecamatan Citeureup juga ditandai dengan 

munculnya aktivitas-aktivitas industri besar. Pabrik terbesar pertama yang ada pada periode ini adalah 

pabrik semen bernama PT. Distinct Indonesia Cement Enterprise yang terletak di Desa Citeureup. 

Pabrik ini beroperasi pada tahun 1975 dengan  kapasitas produksi sebanyak 500.000 ton per tahun. 

Sepuluh tahun kemudian, pabrik ini terus berkembang, hingga akhirnya terdapat komplek pabrik 

semen dengan kapasitas 7.700.000 ton per tahun. Pada tahun 1985, pabrik semen ini dikelola dalam 

satu manajemen terpadu dengan nama PT. Indocement Tunggal Prakasa.  

Dari pabrik PT. Indocement, kemudian muncul pabrik-pabrik lainnya dengan aktivitas produksi 

yang berbeda-beda, di antaranya seperti PT. Indokordsa di Desa Karangasem Timur, PT. Cargloss di 

Desa Sanja, dan PT.Shin Han di Desa Puspasari. Pabrik-pabrik yang dibangun pada periode ini 

dibangun di atas tanah-tanah milik penduduk, menggantikan sawah dan perkebunan yang dimiliki 

oleh penduduk asli, sehingga pada periode ini mulai terjadi transaksi jual-beli tanah antara penduduk 

asli dengan ‘pihak luar’. Selain transaksi jual-beli tanah untuk pabrik, transaksi jual-beli tanah juga 

terjadi pada tanah-tanah penduduk yang “dipakai” untuk pembangunan tol Jagorawi. Transaksi untuk 

pembangunan tol ini terjadi di 4 desa/kelurahan yang dilintasi oleh tol Jagorawi, yaitu Desa Puspasari, 

Kelurahan Karangasem Barat, Desa Sanja, dan Desa Leuwinutug. Pada periode ini ini, juga sudah 

mulai dibangun perumahan baru pertama yaitu Perumahan Griya Persada yang terletak di Kelurahan 

Karangasem Barat.  

Secara garis besar, Kecamatan Citeureup pada periode ini mulai mengalami perkembangan dari 

awalnya yang merupakan satu kawasan rural atau pedesaan yang sangat luas, menjadi kawasan rural 

fringe atau kawasan pinggiran desa. Hal ini dikarenakan pada periode ini sebagian wilayah 

Kecamatan Citeureup, yaitu di sisi Utara, sudah mulai berkurang ciri kawasan pedesaannya dan mulai 

berubah menjadi kawasan peralihan desa-kota dengan kemunculan aktivitas-aktivitas industri.  

Pada periode suburbanisasi tahap awal, pola konsumsi penduduk mulai berubah. Pada periode ini, 

penduduk sudah mulai menjual sawahnya, baik itu ke pemerintah atau ke pengembang. Hal ini 

menyebabkan kebutuhan pangan penduduk tidak lagi bisa secara penuh diambil dari lahan mereka 

sendiri. Penduduk sudah mulai harus membeli kebutuhan pangan mereka dari pasar. Biasanya 

penduduk menuju pasar dengan kendaraan bak terbuka atau oplet si doel. Selain membeli kebutuhan 

pangan, penduduk juga membeli kebutuhan konsumsi lain seperti pakaian, perabotan, dan perhiasan. 

Pada periode ini dapat dikatakan bahwa pola konsumsi penduduk memiliki kecenderungan untuk 

bergantung pada pasar. 

Pada periode ini, sebetulnya penduduk pendatang sudah mulai masuk dan tinggal di sekitar 

penduduk asli. Namun sebagian besar penduduk pendatang yang tinggal di sekitar penduduk asli pada 

periode ini, biasanya juga masih sesama ‘orang desa’ yang berasal dari wilayah lain. Keberadaan 

mereka ini tidak berdampak langsung pada perubahan pola konsumsi penduduk asli. Hal ini 

dikarenakan kelompok penduduk pendatang yang ini tidak dapat berperan sebagai agent of change 

yang dapat menginspirasi penduduk asli untuk bertindak berbeda (bertindak kekotaan). Sehingga, 

dapat dilihat bahwa rata-rata penduduk Kecamatan Citeureup di periode ini pola konsumsinya masih 

cenderung konservatif, yaitu belanja dari pasar, belum jauh berbeda dengan periode sebelumnya.  

Pada periode ini, hanya beberapa wilayah saja yang penduduk pendatang nya bisa berperan pada 

perubahan pola konsumsi penduduk, yaitu di Kelurahan Karangasem Barat dengan penduduk 
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pendatang nya yang tinggal di Perumahan Griya Persada, dan di Desa Puspasari dengan penduduk 

pendatang nya yang bekerja di PT. Shin Han. Pada kedua wilayah ini, jarak fisik antara rumah 

penduduk (informan) dengan penduduk pendatang sudah mulai terbentuk. Penduduk asli dan 

penduduk pendatang di kedua wilayah ini mulai berada di circle yang sama, meskipun interaksi yang 

terbentuk antar mereka hanya sekedar berupa tegur-sapa saja. Namun ternyata dari interaksi yang 

sederhana ini, sudah bisa menjadi trigger untuk munculnya ide baru bagi penduduk asli dalam 

menentuka aktivitas konsumsi mereka. Contohnya, pada informan Desa Puspasari yang sudah mulai 

merenovasi rumah dan informan Kelurahan Karangasem Barat yang mulai belanja pakaian dari Kota 

Jakarta agar terlihat lebih modern, menyerupai orang-orang yang tinggal di perumahan. Sketsa pola 

konsumsi penduduk pada periode kedua dapat dilihat pada Gambar 4 berikut. 
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Gambar 4. Peta Pola Konsumsi Penduduk periode Suburbanisasi Tahap Awal 

Sumber: Pengolahan Data, 2017 

3.4 Pola Konsumsi Penduduk Periode Suburbanisasi Tahap Selanjutnya 

Memasuki tahun 1990an hingga di masa sekarang, adalah periode perkembangan yang pesat dari 

Kecamatan Citeureup. Pada awal periode ini, proses suburbanisasi sangat terlihat dengan terjadinya 

peningkatan jumlah aktivitas industri yang pesat. Beberapa pabrik-pabrik yang mulai beroperasi pada 

periode ini misalnya PT. Cemani Toka yang terletak di Desa Sanja, PT. JM-Tech yang terletak di 

Kelurahan Karangasem Barat, PT. RICY yang terletak di Desa Tarikolot, dan PT. Bugma yang 

terletak di Desa Leuwinutug. Selain itu, juga terdapat Kawasan Industri Bogor Indo atau Kawasan 

Industri Sentul (Sentul Industrial Estate) yang dulu masih termasuk di wilayah Kecamatan Citeureup. 

Pada kawasan industri ini sendiri, terdapat puluhan perusahaan/pabrik yang bergerak di bidang yang 

berbeda-beda.  

Selain peningkatan jumlah aktivitas industri, pada periode ini, wilayah Kecamatan Citeureup juga 

mulai “diisi” dengan kemunculan perumahan-perumahan baru, seperti Perumahan Indogreen dan 

Perumahan Bumi Citeureup Asri di Desa Gunungsari, Perumahan Cluster Graha Puspasari di Desa 

Puspasari, dan Perumahan Anggraini di Kelurahan Karangasem Barat.  

Perkembangan Kecamatan Citeureup selain ditunjukkan dengan peningkatan aktivitas industri 

dan perumahan-perumahan baru, juga dapat dilihat melalui adanya site - site baru yang muncul dan 

menjadi titik-titik dari aktivitas penduduk sekaligus trigger terhadap perkembangan wilayah di 

sekitarnya. Salah satu ¬site baru yang muncul di awal periode ini adalah Permata Sentul Permai atau 

Permata Sentul Golf yang berdiri pada tahun 1994 pada tanah seluas 100 hektar dan terletak di 

sebagian Desa Leuwinutug dan Desa Tangkil. Selain Permata Sentul Golf juga terdapat site lain, yaitu 

Komplek terpadu IPSC (Komplek PMPP) milik pemerintah yang terletak di Desa Sukahati dan Desa 

Tangkil. Komplek ini baru dibangun pada tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2014. Komplek ini 

adalah salah satu proyek unggulam di masa pemerintahan Presiden SBY dan didirikan pada tanah 

seluas 261 hektar dengan tujuan untuk berbagai keperluan latihan militer dalam menjaga perdamaian, 

termasuk penempaan personil TNI dengan berbagai keahlian seperti kesamaptaan dan bahasa.  
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Pada periode suburbanisasi tahap selanjutnya ini, Kecamatan Citeureup secara garis besar sudah 

menunjukkan adanya pencampuran ciri-ciri kawasan pedesaan dengan kawasan perkotaan. Ciri-ciri 

kawasan perkotaan yang kental di kecamatan ini terkonsentrasi di sisi Utara, dengan penggunaan 

tanah yang didominasi oleh tanah industri serta permukiman. Semakin ke Selatan, ciri-ciri kawasan 

perkotaan mulai berkurang dan beralih menjadi kawasan pedesaan dengan penggunaan tanah yang 

masih berupa tanah tidak terbangun. Pada periode ini, Kecamatan Citeureup dapat dikatakan sebagai 

kawasan rural-urban fringe, yaitu kawasan transisi baik itu pada penggunaan tanah atau karakteristik 

sosial-demografi nya dan ditandai dengan adanya pencampuran ciri kawasan perkotaan dan pedesaan.   

Pola konsumsi penduduk di Kecamatan Citeureup pada periode ini secara keseluruhan mulai 

mengalami perubahan dibandingkan pada periode kedua yang cenderung serupa dengan periode 

pertama. Pada periode ini ketergantungan terhadap Pasar Citeureup sudah sangat berkurang. 

Kebutuhan pangan harian tidak lagi mesti didapat dari pasar,  karena mulai banyak warung sembako 

yang ada di sekitar tempat tinggal penduduk. Pada periode ini mulai dapat terlihat bahwa penduduk 

yang berada di kawasan yang berbeda, menunjukkan pola konsumsi yang berbeda pula.  

Pada penduduk yang berada di kawasan pertumbuhan, pola konsumsi yang tercipta menghasilkan 

pergerakan yang dinamis. Meskipun sebagian besar kebutuhan sudah tersedia di sekitar tempat 

tinggalnya, penduduk pada kawasan ini  tidak jarang memilih untuk belanja ke tempat yang lebih 

modern di luar wilayah Kecamatan Citeureup, seperti ke Carrefour Cibinong, Superindo Cibinong, 

atau ke Hypermart di Mall Bellanova Sentul. Sementara itu, pada penduduk yang berada di bukan 

kawasan pertumbuhan, hanya kebutuhan pangan rutin harian atau mingguan saja yang bisa didapatkan 

dari sekitar tempat tinggal, yaitu dari sawah/kebun dan dari warung-warung tetangga. Kebutuhan 

pangan yang dibeli dari Pasar Citeureup biasanya hanya bersifat bulanan saja, yaitu jika sedang ingin 

memasak besar untuk mengadakan acara keluarga atau hajatan dengan penduduk-penduduk kampung. 

Pada penduduk di bukan kawasan pertumbuhan, kebutuhan lain seperti bahan bangunan dan 

perabotan masih harus didapatkan dari desa-desa lain atau dari Pasar Citeureup.  

Munculnya perumahan-perumahan baru dan aktivitas industri pada periode ketiga menghasilkan 

interaksi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Namun dari apa yang sudah dipaparkan 

oleh para informan, keberadaan perumahan baru dan aktivitas industri tidak berpengaruh besar 

terhadap gaya hidup pola konsumsi penduduk asli. Interaksi ini hanya berdampak pada pemenuhan 

kebutuhan pakaian saja, dimana pada periode ini, hampir semua penduduk mulai beralih belanja tidak 

lagi di Pasar Citeureup, melainkan justru ke daerah yang lebih jauh yaitu ke Cibinong, antara lain ke 

Pasar Anggada (biasanya untuk ibu-ibu) dan ke mall-mall seperti Cibinong City Mall, ITC, dan 

Ramayana. Hal ini dikarenakan terdapat kecenderungan penduduk asli yang ingin mengikuti gaya 

hidup penduduk pendatang.  

Jika diliat berdasarkan jarak fisiknya, meskipun terletak berdekatan, namun sebagian besar 

penduduk asli ini memang tidak tinggal bersebalahan langsung dengan perumahan baru penduduk 

pendatang. Dampaknya, jarak sosial yang terbentuk antara penduduk asli dan penduduk pendatang ini 

masih tetap jauh. Hal ini terjadi karena memang tidak ada kesempatan bagi penduduk asli dan 

penduduk pendatang untuk saling melakukan interaksi secara intens. Selain itu, beberapa informan 

juga mengatakan bahwa pada periode ini, penduduk pendatang yang tinggal di perumahan baru ini 

biasanya jarang keluar rumah dan berhubungan dengan penduduk asli setempat. Sketsa pola konsumsi 

penduduk pada periode ketiga dapat dilihat pada Gambar 5 berikut. 
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Gambar 5. Peta Pola Konsumsi Penduduk periode Suburbanisasi Tahap Selanjutnya 

Sumber: Pengolahan Data, 2017 

4.  Kesimpulan 

Pola konsumsi penduduk asli di Kecamatan Citeureup berubah dari periode ke periode. Perubahan 

pola konsumsi ini berjalan beriringan dengan perkembangan wilayah di Kecamatan Citeureup. Pada 

periode sebelum suburbanisasi, Kecamatan Citeureup masih berupa kawasan pedesaan. Pada periode 

ini, pola konsumsi penduduk di setiap desa masih serupa, yaitu kebutuhan pangan masih dapat 

dipenuhi dari sawah dan kebun di sekitar tempat tinggal, sementara kebutuhan selain kebutuhan 
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pangan hanya bisa didapatkan dari Pasar Citeurup. Pada periode suburbanisasi tahap awal, Kecamatan 

Citeureup mulai berkembang menjadi kawasan rural fringe. Pada periode ini, pola konsumsi 

penduduk mulai menunjukkan ketergantungan terhadap pasar. Pada periode suburbanisasi tahap 

selanjutnya, Kecamatan Citeureup mulai berkembang menjadi kawasan rural-urban fringe di mana 

sebagian besar kebutuhan primer penduduk sudah tersedia di sekitar tempat tinggal dalam bentuk 

warung-warung, sehingga ketergantungan pada pasar mulai berkurang. Namun demikian, Selain itu, 

penduduk juga mulai memiliki ketertarikan untuk belanja dari luar kecamatan, misalnya untuk 

kebutuhan pakaian yang mulai dibeli dari mall-mall yang ada di Cibinong.  

Jarak fisik dan jarak sosial yang terbentuk antara penduduk asli dengan penduduk pendatang  

berpengaruh pada keputusan konsumsi penduduk asli, namun tidak signifikan. Hal ini dikarenakan 

belum tentu pada jarak fisik yang dekat antara rumah penduduk asli dan pendatang membuat jarak 

sosial yang terbentuk juga menjadi dekat. Namun tetap ada kecenderungan bahwa semakin dekat 

jarak fisik nya, maka  pola konsumsi menunjukkan perubahan yang besar dan menciptakan 

pergerakan yang dinamis, sementara semakin jauh jarak fisiknya, maka, pola konsumsi justru 

cenderung tidak berubah dan masih konservatif. Interaksi yang terjadi antara penduduk asli dengan 

penduduk pendatang berpengaruh besar hanya pada keputusan konsumsi sandang/pakaian, dimana 

pada kelompok penduduk asli memiliki ketertarikan untuk menyamakan gaya hidup khas perkotaan 

yang dibawa oleh penduduk pendatang.  
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Abstrak. Schistosomiasis Japonicum merupakan penyakit parasit yang disebabkan oleh infeksi 

cacing Schistosoma, terdapat pada host siput Oncomelania Hupensis Linduensis. Penyakit 

Schistosomiasis atau demam keong di Indonesia bersifat endemik yang merupakan masalah 

kesehatan masyarakat yang terjadi di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. 

Penyakit ini merupakan suatu penyakit yang apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan 

kematian. Penyakit ini sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan perairan, proximity terhadap 

sungai dan danau digunakan untuk mengetahui korelasi infeksi cacing Schistosoma dengan 

menggunakan analisis Regresi linear. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, maka suatu 

wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap sebuah penyakit yang bersifat endemik, perlu 

adanya pengkajian secara spasial untuk menekan sebaran penyakit tersebut. Sehingga, 

pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan secara konkret dan terukur. Hasilnya diharapkan 

dapat membantu program pemerintah dalam menurunkan prevalensi dan memberantas penyakit 

Schistosomiasis Japonicum. 

Kata kunci:Pembangunan Berkelanjutan, Prevalensi, Regresi Linier, Schistosomiasis Japonicum 

Abstract.Schistosomiasis Japonicum is a parasitic disease caused by Schistosoma worm infection, 

found on the host Oncomelania Hupensis Linduensis Snail. Schistosomiasis Disease or known as 

snail fever in Indonesia is an endemic public health problem that occurred in Sub-district Lindu, 

District Sigi, North Sulawesi. If this disease not treated immediately, it can cause death for the 

sufferer. This disease is very affected by aquatic environment, proximity to rivers and lake is used 

to determine the correlation of Schistosoma worm infection by using linear regression analysis. In 

the context of sustainable development, the region with high potential endemic disease needs a 

spatial assessment to suppress the spread of the disease. So that, the sustainable development can 

be done with concrete and can be measurable. The result of the research is used to help the 

government program to reduce the prevalence disease and combating Japonicum Schistosomiasis 

disease. 

Keywords: Linear Regression, Prevalence, Schistosomiasis Japonicum, Sustainable Development  

 

1. Pendahuluan 

Schistosomiasis merupakan salah satu penyakit parasit terpenting dalam kesehatan masyarakat. 

Menurut laporan WHO tahun 2001 Schistosomiasis telah menginfeksi 200 juta orang yang terdapat di 

74 negara dan 600 juta orang berisiko terinfeksi, dan setiap tahunnya 11.000 orang meninggal. 

Penyebaran penyakit ini cukup luas yaitu di negara-negara berkembang, baik tropik maupun subtropik 

(Erlan, et al., 2014). 

Penyakit ini disebabkan oleh Schistosoma Japonicum dan awalnya digambarkan oleh Müller dan 

Tesch. Mereka mendiagnosis parasit tersebut pada seorang pasien laki-laki berusia 35 tahun dari desa 
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Tomado di lembah Lindu yang menderita Schistosomiasis kronis dan akhirnya meninggal di Rumah 

Sakit Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 1937 (Triwibowo, et al., 2008). Di Indonesia, 

Schistosomiasis yang disebabkan oleh Schistosoma Japonicum masih merupakan masalah kesehatan 

masyarakat, khususnya  di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Meskipun sampai saat ini distribusi 

dari penyakit tersebut sangat terbatas, yaitu di kawasan dataran tinggi Lindu, dataran tinggi Napu dan 

dataran tinggi Bada, namun sampai saat ini belum berhasil dieliminasi (Triwibowo, et al., 2014). 

Kenyataan tersebut dapat dilihat dari tingginya penderita dan peningkatan jumlah penderita dari tahun 

ke tahun. Tahun 1972 di Kecamatan Lindu Desa Anca terdapat penderita schistosomiasis sebanyak 

55.90%, di Tomado sebanyak 42%, di Langko sebanyak 29.10% dan di Puroo sebanyak 12.90% 

(Dazo et aL, 1976). Tahun 1975 jumlah penderita schistosomiasis meningkat, di kampung Anca 

menjadi 71.30% dan di kampung Langko menjadi 54.50% (Putrali et al., 1980). Menurut survei 

prevalensi manusia yang dilakukan pada periode 2000-2003, prevalensinya berada di kisaran 0.27 – 

0.6% di lembah Lindu dan berlanjut di 2005 -2006 dengan penurunan prevalensi pada 2005, sebesar 

0.4 % dan 2006 sebesar 0.24 % (Triwibowo, et al., 2008). 

Pengembangan teknologi geospasial, terutama sistem penginderaan jarak jauh (remote sensing) 

dan Sistem Informasi Geografis (GIS), memberikan alat yang berguna untuk mendeteksi faktor 

lingkungan terkait dengan distribusi siput inang perantara schistosomiasis, dan dengan demikian 

pemetaan dan prediksi transmisi penyakit (Brooker dan Michael, 2001). Zhou et al, (1998) adalah 

orang pertama yang menerapkan GIS untuk memodelkan transmisi Schistosomiasis di bagian selatan 

China, mereka memodifikasi model yang sebelumnya dijelaskan oleh Malone dan Zukowski (1992) 

dan Malone dan Yilma (1999) yang berkaitan dengan sistem perkiraan parasit berbasis hidrologic. 

Dasar konseptual model ini bertumpu pada interaksi parasit dan siput induk intermediate, dan 

parameter yang diperlukan untuk pengembangan S. Japonicum dan O. Hupensis (Yang et al, 2005). 

Dalam penelitian ini memanfaatkan teknologi penginderaan jarak jauh (remote sensing) dengan 

menggunakan data SRTM, untuk mengekstrasi relief dan ekstraksi garis sungai menggunakan Sistem 

Informasi Geografis (GIS), dan mengetahui hubungan antara infection ratio siput Oncomelania 

Hupensis, dengan jarak sungai dan jarak danau. 

2. Metode Penelitian 

2.1. Data Prevalensi 

Data prevalensi diambil berdasarkan studi sebelumnya, puskesmas Kecamatan Lindu dan data yang 

berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi. Prevalensi Schistosomiasis yang ditentukan dalam 

penelitian ini adalah rata-rata jumlah kasus positif penyakit selama periode ini dalam hubungan 

dengan populasi yang diselidiki (Fonseca, et al., 2014). 

𝑃𝑟𝑒𝑣 =
𝐼

𝑃𝑜𝑝
𝑥 100 

Dimana :  

Prev : Prevalensi 

I : Incident 

Pop : Populasi  

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah populasi penduduk Kecamatan Lindu, yang 

merupakan wilayah kajian dalam penelitian. 

2.2. Survei Lapangan  

Pengambilan sample siput Oncomelania Hupensis Lindoensis dilakukan untuk mengetahui keong 

yang terifeksi cacing Schistosomiasis. Penentuan sampel didasarkan pada wawancara yang dilakukan 
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pada penduduk yang terinfeksi, dan jalur kegiatan sehari-hari, survei dilakukan dengan melakukan 

penyisiran ke daerah yang pernah teridentifikasi sebagai fokus keong  O. h. lindoensis berdasarkan 

ground snail’s survey tahun 2014 maupun penyisiran daerah baru yang diduga merupakan habitat 

yang cocok untuk perkembangbiakan O. h. Lindoensis (Triwibowo et al, 2014).penelusuran dilakukan 

untuk menentukan lokasi sampel diambil dengan metode Purposive sampling dengan luas 0.11 m2, 

jumlah siput dikumpulkan di setiap lokasi sampling dan jumlah siput positif dicatat (Guo et al, 2005). 

2.3. Analisis Data 

Data jumlah siput yang diperoleh dari lapangan siput tersebut dipecah untuk mengetahui jumlah siput 

yang terinfeksi, dari jumlah ratio siput terinfeksi kemudian dihitung untuk mengetahui korelasi antara 

jarak dengan sungai dan danau menggunakan regresi linear. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Prevalensi penyakit Schistosomiasis 

Menurut survei prevalensi manusia yang dilakukan pada periode 2001-2004, prevalensinya berada di 

kisaran 0,27 – 0,61% dan 2005-2006 berkisar 0,24 – 0,4 %. Seperti ditunjukkan pada Tabel 1, 

terdapat fluktuasi dari prevalensi yang terjadi pada tahun 2000-2003 Kerusuhan Poso yang diikuti 

oleh pergerakan penduduk (masyarakat lokal) dari kota Poso dan daerah pesisir salah satunya adalah 

lembah Napu dan Lindu mungkin menjadi alasan utama perkembangan ini. 

Pada selesainya proyek Central Sulawesi Integrated Area Development Project (CSIADC) pada 

tahun 2005, prevalensinya adalah  0,4 %, meskipun transmisi masih berlangsung, hewan domestik dan 

liar diduga berperan penting dalam menjaga siklus transmisi dari Schistosomiasis (Triwibowo, et al., 

2008). Meskipun Proyek CSIADC selesai pada tahun 2005, kontrol Schistosomiasis berlanjut melalui 

beberapa kegiatan rutin, yang terpenting adalah pemeriksaan hewan dan hewan setiap 6 bulan, survei 

tikus dan siput, pengobatan manusia selektif dengan menggunakan dosis tunggal praziquantel (60 

mg/kg berat badan), perawatan hewan ternak yang terinfeksi, pengendalian siput di habitat yang 

terganggu melalui perluasan atau intensifikasi pertanian, pengelolaan irigasi, pendidikan kesehatan 

yang ditujukan kepada anak-anak sekolah, petani, buruh, dan pengawasan di antara siput inang 

mediator dan hewan reservoir. 

Tabel 1. Prevalensi Kecamatan Lindu tahun 2000-2003 dan 2005-2006 

Tahun 2000 2001 2002 2003 2005 2006 

Penduduk yang diperiksa 2.195 2.091 1.964 2.387 2.229 1.670 

penduduk yang terinfeksi 6 10 12 8 9 4 

Prev (%) 0,27 0,48 0,61 0,34 0,40 0,24 

Sumber: Pengolahan Data, 2018 

 

Terjadi peningkatan kembali pada tahun 2014 sebesar 1,39 % yang melampaui batas toleransi 

yang ditetapkan oleh WHO dalam mengatasi transisi penyakit, hal ini disebabkan oleh arus migrasi 

dan pertumbuhan penduduk yang tinggi kemudian berangsur turun pada tahun 2015 sebesar 0,61 % 

dan kembali mengalami kenakan pada tahun berikutnya sebesar 0,76 %. 
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Gambar 1. Grafik Prevalensi Kecamatan Lindu tahun 2000-2003 dan 2005-2006. 

Sumber: Pengolahan Data, 2018 

 

Fluktuasi prevalensi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan 

tentang pengetahuan Schistosomiasis perlu digalakan diketahui bahwa masyarakat dengan pendidikan 

rendah menyumbang 75,6 % dari total masyarakat yang terinfeksi,  hal ini menggambarkan bahwa 

proporsi pendidikan rendah cendrung lebih besar, selain itu pekerjan yang berhubungan dengan air 

seperti petani dan nelayan menyumbang 73,2 % dari total masyarakat yang terinfeksi, jenis pekerjaan 

menggambarkan interaksi dengan air penting dalam difusi penyakit Schistosomiasis (Hairil, 2016). 

 

Tabel 2. Prevalensi Kecamatan Lindu tahun 2014-2017 

Sumber: Pengolahan Data, 2018 

 

Pekerjaan yang berkaitan  langsung dengan lingkungan perairan seperti nelayan dan petani yang 

tidak menggunakan alat pelindung diri berupa sepatu boot karena menyulitkan dalam melakukan 

pekerjaan terutama di sawah dianggap menyulitkan saat berjalan karena sering tertanam dalam 

lumpur disawah dan sudah terbiasa bekerja dengan kaki telanjang. Penelitian ini sejalan dengan riset 

yang dilakukan oleh Kurup dan Hunjan (2010) di Saint Lucia yang menemukan bahwa orang yang 

tidak menggunakan alat pelindung diri seperti sepatu boot dan sarung tangan karet pada saat bekerja 

disawah beresiko untuk terinfeksi penyakit Schistosomiasis dibandingkan dengan yang menggunakan 

alat pelindung diri. 

 

Gambar 2. Grafik Prevalensi Kecamatan Lindu tahun 2014-2017 
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Masalah lingkungan hidup belakangan ini antara lain kurangnya penyediaan air bersih, kurangnya 

pembuangan kotoran yang sehat, keadaan rumah yang tidak sehat. Kondisi ini dipicu oleh multifactor, 

diantaranya tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak 

pada pola pikir dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat, hal ini berktain 

dengan air yang merupakan bahan esensial kehidupan manusia, ketersediaan air bersih akan 

mempengaruhi sanitasi dasar penduduk (Achmadi, 2008). Berdasarkan analisa, pola prilaku hidup 

sehat, dan pentingnya kesadaraan masyarakat terhadap penyakit ini merupakan salah satu kunci untuk 

tidak tertular penyakit ini, mengingat usaha pembratasan penyakit ini sudah digalakan sejak tahun 

1983.  

3.2. Pengaruh dengan lingkungan perairan  

Berdasarkan analisis yang dilakukan antara siput yang terinfeksi dengan badan air diketahui bahwa R 

korelasi memiliki nilai 50,8 % berpengaruh dan 25,8 % memiliki pengaruh kontribusi infeksi terhadap 

jarak dengan badan air, untuk 74,2 % lainnya dipengaruhi oleh faktor lain diluar dari jarak dengan 

badan air.  

Gambar 1, Peta Jaringan Sungai Kecamatan Lindu 

 

Gambar 3. Peta Jaringan Sungai Kecamatan Lindu 

 

Dalam uji F, memiliki nilai 0,004, hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan yang linear 

antara infeksi yang terdapat pada siput, hal ini memperkuat dugaan bahwa jika siput yang terinfeksi 

mati, maka cacing Schistosoma yang terdapat pada siput akan mati, karena siput Oncomelania 

hupensis diketahui merupakan hewan amphibi yang yang dalam kehidupannya membutuhkan air 

untuk bertahan hidup. 

4. Kesimpulan 

Prevalensi yang terjadi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi hal ini disebabkan oleh 

berbagai macam factor yang salah satunya adalah pekerjaan, jenis pekerjaan yang berkaitan 

erat dengan interaksi penduduk dengan perairan merupakan salah satu penyumbang terbesar 

dalam difusi penyait Schistosomiasis mengingat parasit ini yang akan aktif pada saat di air 
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dan mengalir masuk kedalam tubuh manusia melalui pori-pori tubuh, pola prilaku hidup 

sehat dan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup sehat, penting untuk 

dicatat bahwa walaupun pengetahuan dan sikap yang terkait dengan pencegahan infeksi 

Schistosomiasis baik pada masyarakat lokal, praktik sehari-hari tidak sesuai dengan 

pengetahuan, ini menuntut pendekatan baru dalam pendidikan kesehatan.  

Berdasarkan analisa siput Oncomelania Hupensis yang merupakan perantara dalam 

difusi penyakit Schistosomiasis kini perlu mendapat perhatian yang penting mengingat 

bahayanya penyakit ini. Carney, et al. dalam studi yang dilakukan pada tahun 1978 

melaporkan adanya 13 jenis mammalia yang ditemukan  positif terinfeksi S. japonicum, 

terdiri atas 5 jenis rodensia (Rattus exulans, R. hoffmani, R. chysocomus rallus, R. 

marmosurus dan R. celebensis), Rusa (Cervus timorensis), Babi hutan (Sus scrofa), Musang 

(Viverra tangalunga), Celedu (Crocidura nigripes), sapi (Bos spp.), Kerbau air (Bubalus 

bubalis), Kuda (Equus caballus) dan anjing (Canis familiaris), dilaporkan sebagai reservoir 

yang paling penting di desa-desa endemis Schistosomiasis. Keberadaan hewan-hewan lain 

yang terdapat dalam hutan perlu diwaspadai juga, mengingat hampir seluruh hewan 

berinteraksi dengan perairan disekitar danau lindu dan memiliki potensi tertular. 
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Abstrak. Upaya pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) untuk sumber daya terbarukan 

dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan semakin meluas di Indonesia. Meskipun 

demikian, pemanfaatan energi panas bumi tersebut selalu diwarnai kontroversi etika mengenai 

kepemilikan manfaat tersebut. Penelitian ini berupaya mengeksplorasi kontroversi yang terjadi 

pada pemanfaatan energi panas bumi di Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan. Banyaknya pihak 

yang terlibat membuat pemanfaatan energi panas bumi di Gunung Ciremai menjadi sangat kaya 

dengan pembentukan ruang-ruang dialog melalui pergerakan setiap ‘juru bicara’ dari masing-

masing pihak yang terlibat. Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan Teori Jejaring-

Aktor yang dipandu dengan perumusan pertanyaan fenomenologi untuk wawancara informan. 

Pendekatan ini akan memetakan kontroversi berdasarkan pernyataan yang dikemukakan, kemudian 

mencoba untuk menerapkan dasar etika Utilitarianisme pada setiap gerakan pihak-pihak tersebut. 

Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi permasalahan dalam penerapan sebuah proposisi 

etika pada pemanfaatan energi panas bumi dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Gunung 

Ciremai, Kabupaten Kuningan. 

Kata kunci:Energi Panas Bumi, Kabupaten Konservasi, Ruang, Utilitarianisme 

 

Abstract. A mode to utilize geothermal energy as a new source of renewable energy is expanding 

in Indonesia, especially related to framework of Sustainable Development. However, this 

utilization was always filled with ethical controversies of who’s gaining what benefit. This 

research would explore such utilization of geothermal energy at Mt. Ciremai, Kuningan District. A 

highly varying degree of involved parties’ made the utilization of geothermal energy is rich with 

enactment of dialogical spaces through every spokesperson of each party. Actor-Network Theory is 

used in this research as a method of approach, also supported by phenomenology-based question 

for interview purposes. This research would make an attempt to map the controversies based on 

statements, and apply Utilitarian ethics to each party’s performance. This research also aims to 

identify emerging problems when applying an ethical proposition to utilization of geothermal 

energy related to Sustainable Development in Mt.Ciremai, Kuningan District. 

Keywords: Geothermal Energy, Conservation District, Space, Utilitarianism 
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1.  Pendahuluan 

Kebutuhan akan energi, khususnya energi listrik di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. 

Peningkatan kebutuhan energi tersebut tidak terpisahkan dari kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari 

seiring dengan pesatnya peningkatan pembangunan di bidang teknologi, industri dan informasi. 

Namun pelaksanaan penyediaan energi listrik yang dilakukan oleh PT.PLN (Persero), selaku lembaga 

resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola masalah kelistrikan di Indonesia, sampai saat 

ini masih belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi listrik secara keseluruhan. 

Selain sumberdaya energi fosil, Indonesia juga memiliki sumberdaya energi terbarukan yang 

cukup besar, salah satunya yaitu potensi panas bumi sebesar 27 GW. Pemanfaatan potensi panas bumi 

tersebut baru sekitar 800 MW atau sekitar 4% yang mayoritas dikembangkan di Pulau Jawa. Dalam 

pengembangan pemanfaatan energi panas bumi tersebut mendapatkan beberapa pertentangan 

khususnya dari masyarakat lokal yang terkena dampak langsung. Hal tersebut sama dengan yang 

terjadi di Kabupaten Kuningan, dimana pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) Gunung Ciremai 

mendapatkan pro dan kontra dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, 

LSM/Organisasi Masyarakat dan masyarakat lokal. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral melalui 

Direktorat Panas Bumi di bawah Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 

(Yunus Saefulhak,2016) menyatakan bahwa :  

“…Sumber energi fosil dan batu bara di Indonesia diprediksi akan habis dalam 

jangka waktu antara 13 sampai 18 tahun ke depan. Sementara kebutuhan energi listrik 

dari tahun ke tahun sudah pasti bakal semakin meningkat. Oleh karena itu, mau tidak 

mau kebutuhan energi listrik Indonesia harus diisi dengan energi terbarukan. Salah 

satunya dengan memanfaatkan potensi panas bumi yang ada di WKP Gunung 

Ciremai…” 

Potensi energi panas bumi yang terdapat di Gunung Ciremai patut disyukuri, namun  

kenyataannya pembangunan dalam rangka pemanfaatan energi panas bumi menimbulkan kontroversi 

dengan wacana akan mengganggu keseimbangan ekosistem, aspek ekonomi dan sosial  masyarakat di 

sekitar kawasan tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai pemanfaatan 

energi panas bumi (geothermal) Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan dalam perspektif spasial dan 

utilitarianisme. Penelitian   ini  diharapkan dapat mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat dari 

pemanfaatan energi panas bumi Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan yang diharapkan dapat 

dijadikan masukan terhadap pihak-pihak yangterkait. 

 

2.  Metode Penelitian 

2.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif.  Menurut John. W Creswell 

(1998:15), penelitian kualitatif adalah sebuah proses penyelidikan, pemahaman didasarkan pada 

perbedaan tradisi-tradisi metodologis pada penelitian yang menjelaskan permasalahan sosial atau 

manusia. Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif, studi kasus yang menjadi dasar dalam penelitian 

ini mencakup program, peristiwa, dan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial. 

Peneliti menjelaskan sebuah tempat, gambaran holistik, analisis kata-kata, laporan secara detail 

menurut sudut pandang informan dan perilaku studi dalam seting alamiah (natural setting). 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan observasi lapangan yang bertujuan untuk 

memahami kondisi faktual yang terjadi, melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait 

dengan pemanfaatan energi panas bumi Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan dan melakukan 
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pencarian data sekunder melalui internet seperti berita-berita, artikel, website resmi yang dapat 

dipercaya terkait dengan objek penelitian.  

 

2.2  Metode Analisis 

Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Metode 

analisis deskriptif dilakukan dengan memuat fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis, tidak 

semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya. 

Selain itu, untuk memahami terkait objek penelitian menggunakan pendekatan kajian literatur tentang 

teori ruang menurut Henri Levebre yang menitikberatkan pada ritme dan teori keadilan menurut 

Jeremy Betham. Menurut Henry Leverbre (1992), menjelaskan mengenai ruang dengan 

menitikberatkan pada ritme. Ritme didefinisikan dengan adanya pengulangan yang tidak pernah sama. 

Dimana dalam setiap pengulangannya selalu ada perbedaan, selalu ada yang baru, selalu ada 

tambahan. Pada setiap ritme selalu ada retak/kadar/pola (kecepatan, frekuensi, konsistensi) yang 

dihitung atau diharapkan untuk tujuan tertentu. Jeremy Bentham dalam bukunya Introduction to the 

Principles of Morals and Legislation (1789), menyatakan bahwa prinsip  utilitarianisme mengandung 

3 (tiga) kriteria yaitu: 

1. Menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif apa saja yang dapat dilakukan  

2. Untuk setiap tindakan alternatif, perlu menentukan manfaat, biaya langsung dan tidak 

langsung yang akan diperoleh dari tindakan tersebut bagi semua orang yang dipengaruhi 

oleh tindakan itu di masa yang akan datang.  

3. Alternatif yang memberikan jumlah utilitas paling besar wajib dipilih sebagai tindakan yang 

secara etis tepat. Suatu tindakan atau kebijakan baik atau benar secara moral jika 

memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. 

Dengan kata lain, suatu kebijakan atau tindakan yang baik dari segi etis adalah kebijakan atau 

tindakan yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang,  atau sebaliknya membawa 

akibat merugikan yang sekecil mungkin bagi sesedikit mungkin orang. Kriteria objektif dalam 

keadalian menurut Jeremy Betham adalah “the greatest good for the greatest number”. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Rencana Pemanfatan Energi Panas Gunung Ciremai 

Kabupaten kuningan pada tahun 2006 telah mendeklarasikan sebagai  kabupaten konservasi. 

Kabupaten konservasi mengusung sebuah konsep pembangunan yang berkelanjutan membawa 

keseimbangan antara konservasi dan perubahan lingkungan. Membawa keseimbangan di antara ketiga 

pilar konservasi yaitu ; perlindungan, pengawetan dan pelestarian  dan pada  tahun 2007 terbit 

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan  Nomor 12 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Air, 

oleh karena itu untuk mewujudkannya diperlukannya peran dan partisipasi serta dukungan dari sumua 

pihak yang terkait seperti pemerintah, swasta dan masyarakat yang berada di Kabupaten Kuningan. 

Partisipasi masyarakat sangat penting untuk diperhatikan dalam  rangka mendukung Kuningan sebagai 

kabupaten konservasi. 

Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Ciremai yang terletak di wilayah Kabupaten 

Kuningan dan Majalengka memiliki potensi sumber daya panas bumi mencapai 150 MW.WKP 

Gunung Ciremai yang direncanakan untuk dikembangkan yaitu sebesar 55 MW atau setara dengan 

kemampuan untuk menerangi sekitar 42.300 rumah penduduk. Proyek tersebut diharapkan dapat 

berproduksi pada tahun 2025 mendatang.   Pada tahun ini pemerintah pusat sedang melaksanakan 
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pelelangan kedua WKP Gunung Ciremai menyusul mundurnya perusahaan Amerika PT. Chevron 

pemenang tender pertama karena alasan tertentu. Pemerintah Kabupaten Kuningan berharap dengan 

adanya kegiatan pengusahaan panas bumi di Kabupaten Kuningan dan Majalengka terutama di sekitar 

WKP Gunung Ciremai ini dapat menumbuhkan kondisi ekonomi di masyarakat sekitar proyek. WKP 

Gunung Ciremai di Kabupaten meliputi : 

1. Kecamatan Cigugur; 

2. Kecamatan Cilimus; 

3. Kecamatan Darma; 

4. Kecamatan Jalaksana; 

5. Kecamatan Mandirancan; dan 

6. Kecamatan Pasawahan. 

Untuk lebih jelasnya mengenai lokasi WKP di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada peta 

sebagai berikut : 

 

Gambar 1.1 Peta Rencana Pemanfaatan Energi Panas Bumi (Geothermal) 

Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningaan 

3.2 Pro dan Kontra Rencana Pemanfaatan Energi Panas Gunung Ciremai 

Rencana pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan 

menuai pro dan kontra. Dengan bemunculannya para ‘juru bicara’ yang berargumen tentang 

eksistensinya dan menyusun justifikasi/legitimasi untuk pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) 

di Kabupaten Kuningan terlihat group dan anti-group yang berusaha saling meng-overtaken satu sama 

lain. Untuk lebih jelasnya mengenai tanggapan beberapa pihak mengenai permasalahan tersebut yaitu 

sebagai berikut : 

"Mau tidak mau kebutuhan energi listrik Indonesia harus diisi dengan energi terbarukan. 

Salah satunya dengan memanfaatkan potensi panas bumi yang ada di WKP Gunung Ciremai," 

(Yunus Saefulhak-Direktur Panas Bumi dari Kementerian ESDM)  
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“Pemerintah sangat berharap, dengan adanya kegiatan pengusahaan panas bumi 

di Kabupaten Kuningan dan Majalengka terutama di sekitar WKP Gunung Ciremai, dapat 

menumbuhkan kondisi ekonomi khususnya di masyarakat sekitar proyek,”…” (Acep 

Purnama-Bupati Kuningan) 

Ketika group tengah diperjuangkan, sang ‘juru bicara’ mendefinisikan ‘anti-group’, melakukan 

delegitimasi terhadap ‘anti-group’ yang disampaikan oleh pihak-pihak seperti gabungan Ormas/LSM 

dan masyarakat di Kabupaten Kuningan.  

“Mereka menyatakan meskipun gunungnya tidak dijual, proyek eksploitasi panas 

bumi di sekitar Ciremai itu akan menimbulkan dampak merugikan baik terhadap 

masyarakat maupun lingkungan alam sekitar Ciremai.” (Zakky, Ketua LSM Gempur) 

“Proses diam-diam. Termasuk dalam penentuan wilayah pertambangan. Tanpa 

melibatkan masyarakat. Mestinya sosialisasi dilakukan di wilayah yang terkena dampak. Sampai 

sekarang masyarakat tak diberi tahu. Kami justu mendapatkan bocoran data-data mengenai ini 

dari pihak lain” (Okki Satrio-koordinator LSM) 

Selain itu, terdapat tanggapan dari masyarakat sekitar yang wilayahnya dijadikan lokasi untuk 

pemanfaatan energi panas bumi (geothermal) Gunung Ciremai. 

“…Saya mah takut direlokasi ketempat yang jauh terus kepisah-pisah sama 

saudara saya, terus banyak yang bilang kalo ada pembangunan buat panas bumi Gunung 

Ciremai bakalan aktif lagi…” (Mang Dodi, Warga Kecamatan Cigugur) 

“…Oh nya neng, abdi mah sieun macan nu nungguan gunung ciremai ngamuk 

terus gunungna aktif deui…” (Ibu Marwati, Warga Kecamatan Pasawahan) 

“khawatir ada eksplorasi geothermal ini akan mengakibatkan debit air dan 

kualitas air menurun. Kami juga khawatir gempa tektonik. Relokasi sangat memberatkan 

warga. Kami sepakat menolak,” ( Zakiyal Fuad - Warga Desa Cigugur Kuningan). 

Tabel 1.1Group Formation dari Pemanfaatan Energi Panas Gunung Ciremai 

Pemerintah Organisasi Masyarakat Masyarakat 

Pemanfaatan potensi 

energi terbaharukan dan 

peningkatan ekonomi 

(Pendapatan Asli Daerah 

dan ekonomi masyarakat 

sekitar proyek). 

Terdapat kekhawatiran 

menurunnya kualitas 

lingkungan, tidak adanya 

transparansi dalam 

pemanfaatan energi panas 

bumi dan masyarakat masih 

dijadikan objek dalam 

pembangunan. 

Dengan adanya pemanfaatan energi 

panas bumi Gunung Ciremai, 

masyarakat kecewa karena akan 

direlokasi, kekhawatiran akan 

bencana alam, menurunnya kualitas 

lingkungannya dan status Gunung 

Ciremai menjadi aktif kembali 

dikaitkan dengan mitos-mitos yang 

diyakini oleh masyarakat setempat. 

 

Awalnya, objek-objek yang ada diletakan sebagai suatu kesatuan untuk mendukung aktivitas 

masyarakat dan relasi yang terbentuk antara masyarakat dengan objek-objek yang ada kuat dengan 

interaksi yang dilakukannya. Sehingga ritme yang timbul dari kegiatan masyarakat terbentuk menjadi 

satu kesatuan gerak yang harmonis. Adanya agensi baru yaitu energi panas bumi Gunung Ciremai, 

membuat gerakan-gerakan baru yang semula stabil menjadi gerakan yang berubah atau berbeda 

dengan gerakan yang sebelumnya. Berdasarkan gambar sosioteknogram diatas relasi-relasi yang 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 

 654 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 
 

terjadi antara beberapa agensi berubah menjadi melemah bahkan ada yang hubungannya terputus atau 

tidak ada hubungannya sama sekali.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat  pada gambar sebagai berikut : 

 

 

3.3  Pemanfaatan Panas Bumi Berdasarkan Perspektif Utilitarianisme 

Proposisi etika yang diajukan Bentham (1789) mengedepankan dua hal, kebahagiaan dan jumlah yang 

berbahagia. Meskipun dapat dipertajam mengenai bagaimana kebahagiaan ini dapat tercapai, tetapi 

penelitian ini membatasi pada penggunaan sumber daya yang membuat perubahan bagi kehidupan 

kolektif tertentu menjadi optimal. Melalui sudut pandang ini, proposisi etika Utilitarianisme Jeremy 

Bentham diartikan sebagai optimasi penggunaan bagi sumber daya perubahan, dalam hal ini adalah 

energi panas bumi, bagi sebuah kolektif tertentu. 

Mengacu pada wawancara yang dilakukan, masyarakat di sekitar Gunung Ciremai memiliki 

jalinan relasi yang kuat pada hutan dan Gunung Ciremai. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya 

mitos-mitos yang berupa pernyataan untuk melindungi aspek dari gunung atau hutan tersebut. Melalui 

hal ini, maka dapat ditarik sebuah pelajaran bahwa “utility” bagi masyarakat Gunung Ciremai adalah 

hutan dan daerah tertentu di Gunung Ciremai yang menghasilkan air dan berfungsi sebagai lahan 

pertanian. 

Pemerintah, pada sisi lain, memiliki visi ke depan mengenai peningkatan kesejahteraan melalui 

peningkatan aktivitas ekonomi di masyarakat sekitar daerah Gunung Ciremai. Merujuk pada kutipan 

wawancara dan sosioteknogram sebelumnya, maka kebutuhan pemerintah dalam “utility” dari Gunung 

Ciremai adalah panas bumi yang dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga dapat digunakan untuk 

mengganti bahan bakar fosil. Hal ini tentunya membutuhkan proses lebih lanjut, sehingga panas bumi 

tersebut tidak digunakan seperti apa adanya di alam. Proses ini juga membutuhkan pembangunan 

beberapa infrastruktur vital yang cukup menggunakan lahan seperti adanya pengalihan fungsi lahan 

Gambar 1.2 Sosioteknogram Sebelum dan Sesudah Pemanfaatan Energi Panas 

Bumi Gunung Ciremai 

Sumber : Hasil Analisis, 2 

Sesudah Sebelum 
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dari penggunaan lahan yang awalnya untuk hutan dan lahan pertanian menjadi tidak bisa ditanami 

karena beton atau aspal, serta bukaan untuk jalan. 

Organisasi masyarakat memiliki sisi “utility” yang unik dari kontroversi dalam penggunaan energi 

panas bumi ini. Tampak dari wawancara dan sosioteknogram, kelompok organisasi masyarakat ini 

memiliki banyak tujuan, mulai dari pembelaan warga di Gunung Ciremai yang direlokasi, serta tidak 

mendapatkan kehidupan yang menurut mereka layak, hingga transparansi pemerintah dalam 

pemanfaatan energi panas bumi yang dikhawatirkan tidak terjadi. Tampak dari dua rujukan tersebut, 

maka “utility” bagi organisasi masyarakat ini adalah menggunakan berbagai elemen di Gunung 

Ciremai untuk mengkritisi gerakan pemerintah dalam pemanfaatan energi panas bumi. Melalui 

berbagai prinsip yang disepakati secara internasional (lingkungan, transparansi, HAM, partisipasi 

lokal), organisasi masyarakat ini menggunakan prinsip tersebut sebagai dasar gerakan yang tampil 

mengkritisi aspek-aspek tertentu dari gerakan pemerintah memanfaatkan sumber daya energi panas 

bumi di Gunung Ciremai. 

4.  Diskusi 

Penggunaan proposisi etika dengan mengacu pada wawancara dan pemetaan kontroversi 

mengidentifikasi beragam aspek dalam pemanfaatan Gunung Ciremai bagi sebuah kolektif. Hal ini 

ditunjukkan oleh ketiga pihak yang terpetakan oleh penelitian, dan memberikan pernyataan yang 

diasumsikan sesuai dengan posisi mereka pada persoalan pemanfaatan energi panas bumi di Gunung 

Ciremai. Masing-masing pihak dalam tabel 1.1 mencoba membenarkan posisi mereka dan menyangkal 

pihak lainnya melalui kegunaan elemen atau aspek tertentu di Gunung Ciremai yang tidak sesuai 

dengan proposisi etika yang mereka ajukan. 

Setiap pihak bergerak untuk memberikan afirmasi atau negasi dengan cara menyatakan posisi 

mereka terhadap gerakan pihak lainnya dalam pemanfaatan energi panas bumi di Gunung Ciremai. 

Gerakan ini melibatkan objek-objek tertentu yang ada di Gunung Ciremai sebagai perantara untuk 

menjelaskan bahwa proposisi etika yang mereka ajukan telah dilanggar. Hal yang sebaliknya juga 

terjadi, bahwa menegaskan bahwa proposisi etika tertentu yang mereka ajukan penting untuk dibela 

karena sebuah kolektif tertentu di luar pihak Gunung Ciremai membuktikan hal tersebut penting. 

Pergerakan yang dilakukan setiap pihak, baik melalui pernyataan atau aksi mengenai sesuatu, akan 

mendorong terjadinya perubahan pada setiap kolektif yang dibangun. Perubahan ini dibangun dengan 

cara melemahkan keterhubungan satu entitas dengan entitas lainnya, atau sebaliknya memperkuat 

keterhubungan antarentitas tersebut. Melemahkan keterhubungan ini dapat dilakukan dengan cara 

menghambat gerakan kolektif tertentu dalam memberikan afirmasi pada keterhubungannya dengan 

entitas tertentu, atau bahkan menciptakan gerakan baru yang membuat pola gerakan entitas yang 

tadinya terhubung dengan erat menjadi sama sekali berbeda dan akhirnya hubungan tersebut menjadi 

lemah. 

Gerakan tiga kolektif yang dijabarkan dalam tabel 1.1 adalah sebuah contoh nyata mengenai 

bagaimana gerakan setiap kolektif dipadu padankan untuk menciptakan efek yang baru. Masyarakat 

yang tadinya menjadikan lahan di Gunung Ciremai sebagai bagian dari kehidupan mereka dengan 

bercocok tanam dan menjadikan lahan tersebut sebagai bagian dari kegiatan keseharian mereka, 

menjadi terputus dengan adanya kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan energi panas bumi di 

Gunung Ciremai. Masuknya infrastruktur besar, alat-alat berat, serta pelarangan untuk memasuki area 

tertentu dari lahan di Gunung Ciremai membuat pola kehidupan masyarakat di sekitar area proyek 

berubah secara drastis. Hal ini membuat masyarakat tersebut menyangkal pemanfaatan energi panas 

bumi di Gunung Ciremai, karena kekhawatiran pola kehidupan sehari-hari mereka akan berubah lebih 

jauh. 
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Kekhawatiran mengenai relokasi ke Kalimantan, jauh dari sanak saudara, berbeda pola kehidupan 

dengan sebelumnya membuat warga memandang negatif pada pemanfaatan energi panas bumi di 

Gunung Ciremai. Ada pula yang memperhatikan pergerakan entitas lain, yang menurut dia, akan 

membuat kehidupannya berubah secara drastis. Pergerakan air dan pergerakan bumi dikhawatirkan 

akan membuat pola kehidupan berubah secara signifikan. Selain itu juga gunung berapi yang 

dikhawatirkan akan aktif lagi ketika energi panas bumi dimanfaatkan menjadi salah satu perhatian 

warga. Tampak beberapa mitos yang telah lama ada diangkat kembali untuk menguatkan negasi pada 

pergerakan kolektif pemerintah yang membangun infrastruktur untuk pemanfaatan energi panas bumi. 

Pergerakan kolektif pemerintah juga menegaskan kepentingan dalam membangun infrastruktur 

pemanfaatan energi panas bumi dengan memberikan pernyataan visi mengenai kesejahteraan dengan 

peningkatan ekonomi yang dilihat dari peningkatan PAD. Selain itu, kolektif pemerintah mencoba 

mengajukan proposisi etikanya mengenai kebutuhan energi listrik secara nasional dan kaitannya 

dengan urgensi penggunaan sumber daya energi yang terbarukan dalam memanfaatkan energi panas 

bumi. Selain itu, visi yang diajukan kolektif pemerintah ini mengedepankan masyarakat di sekitar area 

proyek untuk mendapatkan manfaat dari energi panas bumi, yakni warga yang berdomisili di sekitar 

Gunung Ciremai. 

Organisasi masyarakat tampak ada di sisi yang kritis dari dua kubu. Organisasi masyarakat 

memperhatikan hal lain dalam pergerakan pemerintah dan masyarakat. Dampak lingkungan pada 

masyarakat adalah satu hal, tetapi yang lebih penting bagi kolektif organisasi masyarakat ini 

tampaknya adalah pergerakan kolektif pemerintah yang tidak disertai dengan sosialisasi optimal. Hal 

tersebut menjadi dasar bagi organisasi masyarakat untuk menggalang gerakan baru yang tampak 

seirama dengan gerakan kolektif masyarakat untuk menolak pemanfaatan energi panas bumi. Tetapi 

jika dilihat lebih lanjut, kolektif organisasi masyarakat sebenarnya tidak bermasalah pada dibangun 

atau tidaknya infrastruktur untuk pemanfaatan energi panas bumi. Kolektif tersebut memperhatikan 

konservasi lingkungan, serta transparansi dalam pemanfaatan energi panas bumi, jika sudah dapat 

digunakan oleh masyarakat. Sehingga sebenarnya, apa yang diperhatikan kolektif organisasi 

masyarakat tidak sama dengan apa yang diperhatikan oleh kolektif masyarakat secara khusus. 

Gerakan dari dua kolektif tersebut seolah terlihat sama dengan menolak pemanfaatan energi panas 

bumi dari pemerintah. Masing-masing dari kolektif menarik aliansi mereka sendiri, masyarakat lokal 

menarik mitos dan kehidupan personal mereka, sementara organisasi masyarakat mengedepankan 

proposisi etika yang didapatkan dari luar area kontroversi. Ujungnya adalah menolak afirmasi dari 

kolektif pemerintah mengenai manfaat energi panas bumi. Sisi lainnya dari kontroversi ini adalah 

kolektif pemerintah juga mengedepankan proposisi etika yang datang dari luar arena kontroversi. 

Proposisi mengenai lingkungan, energi terbarukan dan kebutuhan mengenai energi nasional menjadi 

dasar bagi pemanfaatan energi panas bumi yang ada di Gunung Ciremai. 

Gerakan pemerintah untuk membangun infrastruktur pemanfaatan energi panas bumi di Gunung 

Ciremai membuat gerakan kolektif masyarakat berubah, dan tampaknya perubahan ini tidak 

diapresiasi oleh kolektif masyarakat. Hal tersebut terjadi karena “utility” dari Gunung Ciremai dan 

lahan tertentu yang sebelumnya mereka kenali gerakannya dan mereka akomodasi dengan mengubah 

pola kehidupan mereka untuk menyesuaikan pola gerakan harus diubah dengan pola yang tidak lebih 

baik. Hal ini dianggap merugikan menurut mereka, baik bagi Gunung Ciremai maupun kolektif 

masyarakat sendiri. 

Kolektif organisasi masyarakat mencoba untuk menyangkal proses aplikasi energi panas bumi di 

Gunung Ciremai dengan mengedepankan proposisi etika mengenai transparansi. Selain itu, isu 

lingkungan yang akan rusak jika ada pembangunan infrastruktur di sekitar lahan yang dikonservasi 
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warga juga menjadi hal yang diangkat ketika menolak pembangunan infrastruktur pemanfaatan energi 

panas bumi. Melalui hal ini dapat dilihat bahwa sebenarnya kolektif organisasi masyarakat tidak 

menolak manfaat energi panas bumi di Gunung Ciremai, melainkan proses pemanfaatan oleh 

pemerintah yang minimal sosialisasi dan tindakan yang terkesan semena-mena dalam proses relokasi 

warga. 

Beragamnya perhatian setiap kolektif pada aspek tertentu di Gunung Ciremai meningkatkan 

kompleksitas dalam upaya menerapkan proposisi etika yang sesuai dengan kerangka pembangunan 

berkelanjutan. Hal ini juga dipertegas dengan penarikan proposisi etika lain yang memperkaya 

kontroversi dalam arena pemanfaatan energi panas bumi di Gunung Ciremai. Munculnya wacana 

perlindungan alam, mitos, serta berbagai pelaku yang merasa mewakili bagaimana alam di Gunung 

Ciremai berbicara meningkatkan kompleksitas dalam penerapan proposisi etika Utilitarianisme dalam 

kasus ini. Selain itu, kurangnya pemahaman bagi proposisi etika yang universal bisa jadi mengurangi 

kejelasan dalam penilaian baik dan buruknya sebuah gerakan dalam arena kontroversi ini. 

 

5. Kesimpulan 

Pembangunan berkelanjutan yang diangkat sebagai kerangka internasional dalam pemanfaatan energi 

terbarukan memiliki permasalahan dalam penerapan proposisi etika yang tepat. Terutama jika 

mengacu pada kasus-kasus yang memiliki kekhususan yang sangat tinggi. Nyatanya, kerangka 

pembangunan berkelanjutan sendiri memiliki persoalan dengan proposisi etika lain yang juga diajukan 

secara internasional. Perlu adanya penyesuaian yang layak, serta proses politik yang baik dalam 

menjembatani hal ini pada kasus-kasus yang memiliki fitur khusus. Fitur khusus ini yang kemudian 

harus dimanfaatkan untuk mengangkat keberlanjutan dari sebuah pembangunan. 

Mengacu pada pemahaman spasial mengenai gerakan-gerakan setiap pihak dalam kontroversi 

pemanfaatan energi panas bumi Gunung Ciremai, maka efek spasial akan mengembang dan mengerut 

sesuai dengan gerakan yang saling meniadakan atau saling mendukung. Efek ini tampak karena 

intensitas gerakan dari sebuah entitas atau kolektif semakin bertambah atau semakin berkurang, baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Kontroversi adalah suatu hal yang sangat baik dalam menunjukkan 

bagaiman gerakan sebuah kolektif intensitasnya ditingkatkan atau dikurangi, bergantung dari 

bagaimana entitas yang tergabung dalam kolektif tersebut beraksi. 

Persoalan penerapan proposisi etika Utilitarianisme dari Jeremy Bentham tampak jelas dalam 

penelitian ini. Persoalan ini timbul dari ketidakpastian kolektif mana yang harus diprioritaskan. 

Masing-masing kolektif membawa aliansinya sendiri yang menyangkut banyak pihak, hal ini membuat 

diktum Bentham,”greatest happiness for the greatest number,” menjadi tidak lagi berlaku. 

Sederhananya karena tidak bisa melihat angka total yang bisa dihitung dan menjadi prioritas dalam 

penerapan proposisi etika ketika menilai setiap gerakan. 

Selain itu, persoalan objektivitas menjadi sangat jelas. Ketika setiap kolektif mengajukan proposisi 

etika mereka masing-masing, maka terkesan proposisi tersebut diajukan demi kebaikan kolektif 

tersebut. Satu hal yang tidak diajukan adalah bagaimana proposisi etika tersebut menjadi baik bagi 

satu kolektif dan buruk bagi kolektif lainnya, serta bagaimana proposisi etika tersebut berinteraksi 

dengan kolektif lainnya. Postur tersebut tidak dijelaskan oleh masing-masing kolektif, hal tersebut 

membuat pertanyaan mengenai ada atau tidaknya proposisi etika universal,”Apakah tidak ada yang 

benar-benar baik, atau benar-benar buruk bagi semua pihak?” 
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Abstrak.Sejak diberlakukannya UU 23/2014 tentang penataan ruang terdahulu di wilayah pulau terluar, 

menjadi tidak jelas dan kewenangan perencanaannya telah dialihkan ke pemerintah pusat. Beberapa 

konsep rencana pembangunan dalam RTRW telah diusulkan untuk pelaksanaan Pulau Sebatik, namun 

belum jelas relevansinya terhadap pemanfaatan pulau terluar sebagaimana diamanahkan dalam PP 

62/2010, yakni aspek pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan/atau pelestarian 

lingkungan. Riset ini membedah kembali orientasi pemanfaatan eksisting berdasarkan persepsi 

masyarakat dikaitkan dengan arahan pemanfaatan pulau terluar.  Penelitian ini menggunakan analisis 

keruangan dan TOPSIS, Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Hasil analisis 

menunjukkan bahwa tata ruang terdahulu, lebih mengutamakan aspek kesejahteraan masyarakat melalui 

penyediaan sarana prasarana pendukung ekonomi; sementara dari persepsi masyarakat, pemanfaatan 

eksisting yang berlangsung saat ini lebih kepada pemanfaatan dalam aspek pertahanan dan keamanan. 

 Kata kunci: Kesejahteraan masyarakat, Pemanfaatan ruang, Penataan ruang, Pertahanan dan keamanan, 

pulau kecil terluar 

Abstract.Since the enactment of Law 23/2014, the previous spatial management of the outer islands has 

become invalid and its planning authority has been transferred to the central government. Several 

proposed development plans in the RTRW have been introduced for implementating development in 

Sebatik Island, but it is not yet clear about the relevance of the outer islands as mandated in 

Government Regulation 62/2010, i.e. defense and security aspects, community welfare and/or 

environmental preservation. This study analyzes the orientation of existing utilization based on public 

perceptions related to the direction of exploiting of outer islands. This research used spatial analysis 

and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution, known as TOPSIS. The result shows 

that the previous spatial layout, prioritizing aspects of community welfare through the provision of 

infrastructure supporting economic facilities, while from the community perception, the existing 

utilization that currently runs more on the utilization in defense and security aspects. 

Keywords: Community welfare, defense and security, outer small Island, spatial management, 

Utilization of space. 

 

1.  Pendahuluan 

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar di dunia memiliki 17.506 pulau, 2.342 pulau diantaranya 

berpenduduk dengan total 258,705 juta jiwa (BPS, 2016). Negara kepulauan telah dibahas dalam United 

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) pada Tahun 1982. Negara kepulauan adalah negara 

yang terdiri dari satu atau lebih gugusan pulau, dimana diantaranya terdapat pulau-pulau lain yang 

merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan. Sementara kepulauan adalah 

sekumpulan pulau termasuk bagian di dalamnya dengan perairan yang terhubung dengan fitur alam lainnya 

yang erat kaitannya dengan pulau tersebut membentuk keterkaitan geografis, ekonomi dan politik 

(UNCLOS, 1982). 

Indonesia terdiri atas pulau-pulau kecil yang identik dengan ketertinggalan, tidak terperhatikan, dan 

termarginalkan dari perencanaan pembangunan. Beberapa diantaranya berbatasan dengan negara tetangga, 
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yang dikenal sebagai pulau-pulau kecil terluar (PPKT) atau pulau terluar atau pulau perbatasan. Pulau 

Sebatik merupakan pulau terluar yang seringkali dikunjungi oleh pejabat dilingkup nasional, dari presiden 

hingga ke deputi-deputi dalam kementerian.  

Perhatian pemerintah terlihat dari upaya mengintegrasikan perencanaan pengelolaan dari masing-

masing Kementerian/Lembaga (K/L) sebagai salah satu arahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 

78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar. Setelah Tahun 2010, pemerintah 

menetapkan PPKT sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) melalui Peraturan Pemerintah 

(PP) 62/2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar. KSNT adalah kawasan yang terkait dengan 

kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup dan/atau situs warisan dunia yang pengembangannya 

diprioritaskan bagi kepentingan nasional. Pemanfaatan yang didasarkan pada zonasi hanya dapat dilakukan 

untuk 1) pertahanan keamanan; 2) kesejahteraan masyarakat dan/atau; 3) pelestarian lingkungan. 

Acuan pemanfaatan adalah rencana tata ruang, untuk wilayah darat di tingkat kabupaten dikenal sebagai 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten. Penataan ruang tersebut dilaksanakan pada Tahun 

2013-2014 oleh Kabupaten, dengan masa berlaku hingga 20 tahun dan akan ditinjau 5 tahun sekali. Namun 

dengan terbitnya Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, didalam Pasal 

361 disebutkan bahwa kawasan perbatasan negara adalah, kecamatan-kecamatan terluar yang berbatasan 

langsung dengan negara lain, dimana seluruh kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan termasuk 

penetapan rencana detail tata ruang dan pembangunan sarana prasarana kawasan menjadi kewenangan 

pusat. Oleh karena itu, riset ini membedah kembali orientasi pemanfaatan eksisting berdasarkan persepsi 

masyarakat dikaitkan dengan arahan pemanfaatan pulau terluar. 

 

2. Metode Penelitian 

Daerah penelitian adalah Pulau Sebatik yang terdiri atas 5 kecamatan 19 desa. Wilayah Pulau Sebatik 

dimiliki oleh dua negara, sebagian masuk ke wilayah territorial Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

sebagian lagi masuk ke wilayah territorial negara Malaysia.  

Data terdiri data sekunder yang diperoleh dari instansi yang berada di pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Data primer diperoleh dari kuesioner dengan teknik sampling acak kelompok (Clustered 

Random Sampling). Responden berasal dari individu yang mewakili kelompok profesi maupun individu 

yang berasal dari luar pulau, namun memiliki pengalaman dan pemahaman terhadap kondisi Pulau Sebatik. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penggunaan lahan, kawasan hutan, Digital 

Elevasion Model (DEM), kedalaman laut, jaringan jalan, sungai dan lokasi infrastruktur. 

Penelitian ini mengidentifikasi pemanfaatan ruang eksisting melalui penggunaan lahan di Pulau Sebatik 

yang akan diklasifikasikan kedalam 3 aspek arahan pemanfaatan ruang untuk pulau-pulau kecil terluar 

yakni pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. 

 Hasil klasifikasi akan dihitung proporsinya kawasan yang difungsikan sebagai kawasan budidaya 

maupun kawasan lindung untuk disinergikan dengan aturan penataan pertanahan dalam Permen ATR 

17/2016 yang menegaskan bahwa proporsi kawasan lindung sebesar 30 % dan kawasan budidaya sebesar 

70% dari luas pulau. 

Orientasi pemanfaatan eksisting dari persepsi masyarakat dilakukan melalui analisis multi kriteria 

dengan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution).  Kriteria penting 

dalam analisis ini diperoleh dari studi literatur peraturan perundang-undangan, panduan maupun kajian 

terkait. Hasil analisis ini sebagai comparative studies antara fakta (tinjauan spasial) dengan persepsi 

masyarakat sekitar. 

TOPSIS merangking alternatif berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu alternatif terhadap 

solusi ideal positif. Alternatif-alternatif yang telah dirangking dijadikan sebagai referensi bagi pengambil 

keputusan untuk memilih solusi terbaik yang diinginkan. 

Adapun langkah yang dilakukan untuk TOPSIS adalah sebagai berikut:  

Langkah 1: penetapan kriteria aspek pertahanan keamanan, kesejahteraan dan pelestarian lingkungan 

dan pemberian skala dapat dilihat pada Tabel 1 berikut: 
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Tabel 1. Skor dan Kriteria Penilaian 

Kriteria Skor Penjelasan 

Lahan 1-3 Persentase luas lahan terhadap luas Pulau 

Fisiografi 1-5 Kesesuaian lahan yang dimanfaatkan dengan jenis pemanfaatannya 

dari faktor fisik misalnya kesuburan tanah, ketinggian, dll 

Infrastruktur 1-3 Dukungan infrastruktur untuk pemanfaatan yang sedang 

dilakukan/dinilai, misalnya pabrik pengolahan sawit untuk petani 

sawit, gudang senjata untuk pertahanan/militer dll 

Akses 1-3 Kemudahan mencapai lokasi pemanfaatan dari tempat tinggal, atau 

menuju tempat pemasaran 

Energi 1-3 Ketersediaan sumber energi untuk operasional misalnya BBM, Listrik, 

Gas dll 

Komunikasi 1-3 Keterjangkauan layanan komunikasi baik telpon kabel maupun 

nirkabel, kurang berarti belum maksimal  

Air bersih 1-3 Ketersediaan air bersih dilokasi pemanfaatan 

SDM 1-3 Keterampilan tenaga kerja dalam mengelola dan memanfaatkan 

sumberdaya 

Ekonomi 1-3 Nilai tambah/Insentif atau penghasilan yang diperoleh dari 

pemanfaatan atau pekerjaan terkait aspek-aspek 

Keanekaragaman 1-3 Sebaran matra TNI/Polri (pertahanan), bidang usaha (kesejahteraan), 

Spesies penting (lingkungan) 

Kelembagaan 1-3 Ketersediaan organisasi formal/informal pendukung dalam 

pemanfaatan, mis: organisasi nelayan 

Kebijakan 1-3 Dukungan kebijakan untuk pemanfaatan. Misalnya dukungan Perda 

dalam Konservasi dll. 

Langkah 2: menetapkan bobot masing-masing kriteria, bobot pada masing-masing kriteria diperoleh 

dari hasil analisis kriteria secara berpasangan dari kuesioner yang disebar kepada para pakar yang berasal 

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, praktisi, aktivis lingkungan dan lain 

sebagainya. Distribusi kuesioner dilakukan secara online dengan 66 rangkaian pertanyaan. Daftar 

pengelompokan responden dapat dilihat pada Tabel 2: 

Tabel 2. Latar belakang dan Jumlah responden 

No Latar belakang Jumlah Responden 

1 Ahli perencana kelautan, ruang dan sipil 4 

2 Kelompok pemerhati lingkungan, PPKT 3 

3 Kementerian Agraria dan Tata Ruang 1 

4 Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 

5 Lembaga Swadaya Masyarakat 2 

6 Pemerintah daerah kabupaten 1 

7 Perguruan Tinggi 5 

8 TNI 1 

Responden akan memberikan penilaian kepentingan dari ke-12 kriteria yang telah ditetapkan diatas 

dengan menggunakan tabel pembobotan sebagai berikut: 
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Tabel 3. Tabel Bobot dan Pengertian 

Bobot Artinya Keterangan 

1 Sama pentingnya  

3 Sedikit lebih penting Kriteria satu lebih dipilih dari kriteria 

lainnya 

5 Agak lebih penting Yang satu lebih penting dari lainnya 

7 Jauh lebih penting Yang satu lebih dipilih dan dominasinya 

nyata 

9 Mutlak lebih penting Satu elemen lebih dipilih secara tegas 

2,4,6,8 Nilai antara angka diatas Jika diperlukan kompromi 

Sumber: Saaty (1990) dalam Muliawan (2015) 

 

Langkah 3: melakukan analisis perhitungan TOPSIS. Menggunakan formula yang telah ada 

Langkah-langkah analisis data TOPSIS sebagai berikut (Muliawan, 2015): 

Membangun normalized decision matrix 

Elemen rij hasil dari normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean length of a vector adalah: 

𝒓𝒊𝒋 =
𝒙𝒊𝒋

√∑ 𝒙𝒊𝒋
𝟐𝒎

𝒊=𝟏

 

 Membangun weighted normalized decision matrix 

Dengan bobot W= (w1, w2,…..,wn), maka normalisasi bobot matriks V adalah : 

𝑽 =   [

𝒘𝟏𝒓𝟏𝟏 𝒘𝟐𝒓𝟏𝟐 ⋯ 𝒘𝒏𝒓𝟏𝒏

𝒘𝟏𝒓𝟐𝟏 𝒘𝟐𝒓𝟐𝟐 ⋯ 𝒘𝒏𝒓𝟏𝒏

⋮ ⋮ ⋮
𝒘𝟏𝒓𝒎𝟏 𝒘𝟐𝒓𝒎𝟐 ⋯ 𝒘𝒏𝒓𝒎𝒏

] 

 Menentukan solusi ideal dan solusi ideal negatif. 

Solusi ideal dinotasikan A*, sedangkan solusi ideal negatif dinotasikan A -: 

A* = {(max vij | j € J).(min vij| j € J’} 

i     =  1,2,3, ….m} = { v1* , v2* , …. vn* } 

A - = {(min vij | j € J).(max vij| j € J’}. 

i     =  1,2,3, ….m} = { v1- , v2- , …. vn-} 

J    = { j = 1, 2, 3,…. n dan j merupakan benefit criteria} 

J’   = { j = 1, 2, 3,…. n dan j merupakan cost criteria} 

 Menghitung Separasi 

Si* adalah jarak (dalam pandangan Euclidean) alternatif dari solusi ideal didefinisikan sebagai: 

𝑺𝒊∗  =  √∑(𝑽𝒊𝒋 − 𝑽𝒋 ∗)𝟐 

𝒏

𝒋=𝟏

 , 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝟏 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 𝒎 

dan berjarak terjauh dengan solusi negatif-ideal. 

𝑺𝒊ˉ  =  √∑(𝑽𝒊𝒋 − 𝑽𝒋ˉ)𝟐 

𝒏

𝒋=𝟏

 , 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝟏 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … 𝒎 

 Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal 
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𝑪𝒊∗ =  
𝑺𝒊ˉ

𝑺𝒊∗ +  𝑺𝒊ˉ
  , 𝒅𝒆𝒏𝒈𝒂𝒏 𝟎 < 𝑪𝒊∗ < 1 𝑑𝑎𝑛 𝑖 = 1,2,3, … 𝑚   

 Merangking Alternatif 

Alternatif dapat dirangking berdasarkan urutan Ci*. Maka dari itu, alternatif terbaik adalah salah satu 

yang berjarak terpendek terhadap solusi ideal 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penduduk asli Sebatik adalah suku (orang) Tidung yang telah menghuni pulau sejak Tahun 1913, kampung 

Setabu merupakan kampung yang pertama di Pulau Sebatik dengan 30 keluarga. Perkembangan penduduk 

di Sebatik, baru dimulai sekitar tahun 1965-an, tahun dimana Indonesia mengakhiri konfrontasinya dengan 

Malaysia (Biantoro, 2011). Suku pendatang mulai berdatangan dari Bugis dan Buton dan memulai 

membuka lahan di Sungai Pancang dan Tanjung Aru (KKP, 2012). Pada tahun 2016, Pulau Sebatik telah 

berkembang menjadi 19 desa dengan jumlah keluarga telah mencapai 10.920 keluarga dengan kepadatan 

3.264 jiwa/km persegi (Gambar 1). 

 

Gambar 1. Kepadatan Penduduk (2016) 

Peningkatan jumlah penduduk dan aktivitasnya memiliki konsekuensi terhadap perkembangan ekonomi 

yang berdampak pada kebutuhan lahan yang semakin besar untuk permukiman, industri, infrastruktur dan 

jasa (Munibah, K. dkk., 2009; Putra & Pradoto, 2016). Penggunaan lahan di Pulau Sebatik terdiri dari 5 

kategori besar yaitu 1) daerah pertanian seperti perkebunan, sawah dan ladang; 2) non pertanian seperti 

hutan lahan kering, hutan bakau dan semak; 3) lahan terbuka; 4) permukiman seperti permukiman, lahan 

tidak terbangun, jaringan jalan, pertambangan dan pelabuhan; 5) perairan seperti tambak, danau dan rawa 

(Gambar 2). 

 Penggunaan lahan Pulau Sebatik di dominasi oleh perkebunan sawit seluas 33,18% dari luas wilayah 

Indonesia di Pulau Sebatik (247,9 km persegi). Luasnya perkebunan sawit di Pulau Sebatik menurut BNPP 

(2016) erat kaitannya dengan profit orientate dan trend ekonomi yang berkembang, yang memicu 

perubahan fungsi lahan secara radikal. Trend ekonomi yang dimaksud dan kaitannya dengan perubahan 

fungsi lahan adalah berubahnya peruntukan lahan perkebunan kakao, lahan persawahan, dan lainnya ke 

perkebunan kelapa sawit dengan alasan hasil perkebunan kelapa sawit lebih menjanjikan dari hasil 

perkebunan kakao dan tanaman lainnya. 

Permukiman terkonsentrasi di bagian Timur Pulau Sebatik, berhadapan langsung dengan Kota Tawau, 

Malaysia. Rumah warga berada disepanjang pantai Pulau Sebatik dengan kepadatan yang relatif tinggi dan 

semakin rendah ke bagian tengah (daratan) pulau. Perkembangan permukiman di Pulau Sebatik mengikuti 
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jaringan jalan, dikenal sebagai pola linear sedangkan yang berhadapan dengan Kota Tawau, disebut sebagai 

pola kantong oleh Koestoer, dkk., (2001). 

 

Gambar 2. Penggunaan Lahan Eksisting 

Pulau kecil terluar memiliki ruang yang terbatas, sehingga pemanfaatannya perlu diatur dalam koridor 

yang jelas. Pada era otonomi daerah, inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat cenderung 

diselenggarakan demi memenuhi tujuan jangka pendek, tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan dan 

keberlanjutan pembangunan jangka panjang. Perencanaan tata ruang wilayah disamping sebagai guidance 

of future action, pada dasarnya merupakan bentuk intervensi yang dilakukan agar interkasi manusia/ 

makluk hidup dengan lingkungannya dapat berjalan serasi, selaras, seimbang untuk tercapainya 

kesejahteraan manusia/ makluk hidup serta kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan 

(sustainability development) (Hariyanto & Tukidi, 2007). 

Rencana tata ruang yang lebih mendetail di wilayah perbatasan sangat dibutuhkan agar pengelolaan 

perbatasan dapat dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan 

berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan keamanan (Prayuda, Rendi & 

Syafri Harto, 2012). 

Merujuk pada arahan pemanfaatan aspek pertahanan dan keamanan dalam PP 62/2010 antara lain 

adalah, penempatan pos pertahanan; pos keamanan; penempatan bangunan simbol negara dan/atau tanda 

batas negara; penempatan sarana bantu navigasi pelayaran. Dalam tata ruang di Pulau Sebatik terdapat 9 

bangunan infrastruktur yang terkait, yang terdiri dari 2 buah pos jaga untuk pengamanan dan pengawasan, 

dan 2 buah menara suar sebagai sarana bantu navigasi pelayaran sedangkan yang lainnya merupakan kantor 

militer dan polisi. 

Kesejahteraan tidak dapat tercapai tanpa adanya dukungan keamanan, namun juga keamanan manusia 

dalam satu kesatuan yang utuh sebagai keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan di semua aspek tidak 

dapat tercapai tanpa adanya kesejahteraan di bidang sosial ekonomi (Rani, 2012). Arahan pemanfaatan pada 

aspek kesejahteraan masyarakat dalam PP 62/2010 antara lain adalah, usaha-usaha kelautan dan perikanan; 

ekowisata bahari; pendidikan dan penelitian; pertanian subsisten; penempatan sarana dan prasarana sosial 

ekonomi.  

Arahan aspek kesejahteraan masyarakat hanya menyebutkan pertanian subsisten, tidak menyebutkan 

mengenai usaha pemanfaatan komersil, baik pertanian maupun perkebunan. Sementara pemanfaatan 

budidaya di Pulau Sebatik juga termasuk usaha pemanfaatan komersil pertanian dan perkebunan. 

Berdasarkan Tabel 4, daerah peruntukan untuk ekonomi Pulau Sebatik mencapai 84% dari daratan. 

Didominasi oleh kawasan perkebunan (15.050,18 Ha) dan pertanian (2.797,83 Ha). Untuk kawasan industri 

masih relatif kecil dibanding kawasan ekonomi lainnya, dengan luas lahan sebesar 12.32 Ha (0,05%), Pulau 

Sebatik lebih mengutamakan pada ekspor bahan baku, baik hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan 

sampai pada perikanan lebih banyak diperdagangkan dalam bentuk bahan baku sebagaimana disebutkan 
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oleh Hidayanto (2010) dan Ghafur (2016) dalam kajiannya bahwa, di samping hasil perkebunan (kelapa 

sawit, kakao, kopi, dan komoditas pisang) yang banyak diusahakan di Pulau Sebatik, juga hasil perikanan 

dijual mentah ke Tawau, Malaysia. Hal ini menyebabkan industri pengolahan tidak berkembang di Pulau 

Sebatik.  

Tabel 4. Luas peruntukan wilayah untuk kegiatan ekonomi (RTRW Kabupaten Nunukan) 

Zona  Luas (Ha)  

Areal Penggunaan Lain 

Kawasan Budidaya Lainnya  2.653,47  

Kawasan Industri  12,32  

Kawasan Perikanan  255,07  

Kawasan Perkebunan  15.050,18  

Pemukiman  1617,64  

Pertanian  2.797,83  

Total 22.399,88  

Lahan-lahan yang tersedia di wilayah daratan untuk dimanfaatkan guna kepentingan kesejahteraan 

masih cukup besar, dari hasil klasifikasi penggunaan lahan tersebut, 40,33% dari wilayah daratan Pulau 

Sebatik dengan tutupan lahan berupa semak belukar, lahan terbuka dan hutan, sementara yang telah dikelola 

mencapai 53,74% yang terdiri dari kebun sawit, kakao, kelapa dalam, tambak, sawah dan tambang (Gambar 

3). 

Ditinjau dari struktur ruang RTRW Kabupaten Nunukan, pusat-pusat kegiatan di Pulau Sebatik dengan 

hirarki tertinggi adalah Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Sei Nyamuk, yang berada di Kecamatan 

Sebatik Timur. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Binalawan yang berada di Kecamatan Sebatik Barat, PPK 

Sei Pancang di Kecamatan Sebatik Utara dan PPK Tanjung Karang di Kecamatan Sebatik. Untuk Hirarki 

paling bawah di Pulau Sebatik adalah Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Bambangan di Kecamatan 

Sebatik Barat, PPL Aji Kuning di Kecamatan Sebatik Tengah, PPL Tanjung Aru di Kecamatan Sebatik 

Timur yang akan menjadi lokasi pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat desa/kelurahan. 

 

Gambar 3. Klasifikasi lahan belum produktif/termanfaatkan dari penggunaan lahan eksisting 

Penetapan sebagai pusat kegiatan akan memberikan prioritas pembangunan untuk memenuhi fungsi 

pelayanan sebagaimana dirancanakan dalam tata ruang tersebut. Pembangunan fasilitas pelayanan sosial 

ekonomi merupakan hal penting terutama bagi penduduk di daerah pedesaan.  Dalam perencanaannya, 

pusat pelayanan di Pulau Sebatik akan terhubung satu sama lain oleh jalan arteri yang mengelilingi pulau. 

Jalan arteri ini menghubungkan antara PPL dan PPK yang ada di Pulau Sebatik ke PKWp Sei Nyamuk, 

sementara PPK Binalawan dapat menggunakan jalan kolektor yang memotong pulau dari arah Barat ke 

Timur pulau dalam rangka efisiensi jarak dan waktu tempuh. 
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Jarak antar pusat kegiatan berkisar antar 3,36 – 32,10 km, sehingga untuk mengakses PKWp yang 

menjadi sentra pelayanan untuk Pulau Sebatik, hanya membutuhkan waktu tempuh maksimal ± 24 menit 

dalam kondisi bebas hambatan. Kegiatan ekonomi masyarakat ini akan berkembang apabila mempunyai 

prasarana dan sarana transportasi yang baik untuk aksesibilitas. Jaringan jalan yang tersedia telah 

menjangkau seluruh lahan produktif yang dapat menunjang aspek kesejahteraan di Pulau Sebatik. 

Berdasarkan uraian diatas, konteks aspek kesejahteraan masyarakat telah sepenuhnya didukung oleh 

perencanaan ruang (RTRW). Hirarki pelayanan, akses ke sumberdaya, maupun persiapan pemasaran 

komoditas telah diakomodir dalam perencanaan penataan ruang yang telah ada. Aspek kesejahteraan 

masyarakat penting untuk dikedepankan pada setiap elemen masyarakat yang berdomisili di Pulau Sebatik 

untuk mengikat rasa nasionalisme masyarakat Pulau Sebatik. 

Arahan penetapan PPKT dalam konteks pelestarian lingkungan di dalam PP 62/2010 adalah sebagai 

kawasan yang dilindungi, baik sebagian atau seluruhnya menjadi kawasan konservasi, seperti kawasan 

konservasi pesisir dan PPK; kawasan konservasi maritim. Merujuk pada arahan tersebut, upaya pelestarian 

lingkungan dalam penataan ruang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Pulau Sebatik memiliki 

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi pusat kegiatan pengembangan konservasi 

di Kecamatan Sebatik Barat, untuk mendukung ekosistem pesisir dan laut di Kabupaten Nunukan. 

 

Gambar 4. Peta Pemanfatan Pulau Sebatik dalam Arahan PP 62/2010 

Hasil reklasifikasi pemanfaatan lahan Pulau Sebatik dapat dilihat pada Gambar 4, dimana kawasan 

yang dimanfaatkan untuk kawasan budidaya mencapai 90,82 % dari daratan wilayah Indonesia dan untuk 

kawasan lindung hanya 9,18 %. Angka ini tidak relevan dengan arahan pembagian untuk kawasan lindung 

atau area publik yang dikuasai langsung oleh negara dalam Permen ATR 17/2016 yang mengharuskan 

untuk mengalokasikan 30% dari luas pulau. Hal ini relatif berpotensi akan konflik pemanfaatan disaat Pulau 

Sebatik akan ditetapkan sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). 

Hasil skoring 12 kriteria (Tabel 5) merupakan hasil olahan dari masukan para pakar yang berjumlah 18 

responden (latar belakang responden dapat dilihat pada Tabel 2). 

Tabel 5. Hasil Pembobotan masing-masing kriteria 

Kode Kriteria Bobot  Kode Kriteria Bobot  Kode Kriteria Bobot 

C1 Lahan 0,006  C5 Energi 0,113  C9 Ekonomi 0,025 

C2 Fisiografi 0,009  C6 Komunikasi 0,069  C10 Keanekaragaman 0,021 

C3 Infrastruktur 0,027  C7 Air bersih 0,306  C11 Kelembagaan 0,029 

C4 Akses 0,127  C8 SDM 0,220  C12 Kebijakan 0,042 
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Dari hasil pemboboton yang diperoleh pada tabel diatas, 5 bobot yang tertinggi adalah air bersih, SDM, 

akses, energi, dan komunikasi kemudian yang terakhir adalah lahan. Menurut para pakar, lahan bukan 

menjadi hal yang utama dalam menentukan aspek-aspek terkait pemanfaatan KSNT.  

Secara garis besar, kecenderungan pemanfaatan di Pulau Sebatik menurut hasil analisis TOPSIS secara 

berurutan adalah aspek pertahanan keamanan dengan nilai 1, aspek lingkungan dengan nilai 0,1 dan aspek 

kesejahteraan dengan nilai 0,00. Tingginya nilai dari aspek pertahanan dan keamanan menunjukkan bahwa 

upaya pemerintah dalam memenuhi aspek pertahanan dan keamanan telah mencukupi untuk Pulau Sebatik, 

hanya saja aspek kesejahteraan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan ke dua aspek lainnya. Hasil 

ini berbeda apabila dibandingkan dengan hasil pengkelasan pemanfaatan eksisting ke dalam arahan 

pemanfaatan pulau terluar. Lahan yang diperuntukkan untuk aspek pemanfaatan kesejahteraan masyarakat 

lebih besar dari pada pemanfaatan dalam aspek lainnya (Gambar 4). 

 

 

Gambar 5. Persepsi masyarakat terhadap 12 kriteria dalam aspek KSNT 

Rendahnya nilai kesejahteraan terlihat pada hampir seluruh kriteria (Gambar 5), juga dari hasil analisis 

TOPSIS. Hal ini dikarenakan masyarakat belum merasakan bahwa, kebijakan pemerintah telah memberikan 

manfaat langsung dalam aspek ini. Pencabutan izin PLBN di Pulau Sebatik sejak tahun 2013 dirasakan 

menambah beban pengeluaran warga. Menurut Setiawaty (2016) kebutuhan pokok seperti gula, elpiji, 

garam, bawang, daging, telur, ayam dan barang elektronik lainnya didatangkan dari Tawau, Malaysia 

dengan alasan efisiensi waktu. Sebelumnya mereka hanya butuh 15 menit untuk urusan admisnistrasi masuk 

ke Tawau. Sekarang, warga harus menempuh waktu perjalanan selama kurang lebih 3 jam untuk dapat tiba 

di Tawau, dan biaya yang dikeluarkanpun menjadi empat kali lipat lebih mahal. 

  

Gambar 6. Waktu Tempuh 

A B 
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Pernyataan tersebut relevan dengan hasil analisis waktu tempuh Gambar 6 bagian A menunjukkan 

bahwa sehingga destinasi pemenuhan kebutuhan pokok ke Nunukan sebagai entry/exit point ke Tawau 

sebagai konsekuensi pencabutan izin PLBN memberikan konsekuensi waktu tempuh yang relatif lebih lama 

berkisar 60 – 90 menit (lingkar merah pada gambar) lebih luas dibandingkan dengan kondisi sebelumnya 

(bagian B). Exit point dari pulau sebatik terdiri dari 6 (enam) dermaga/pelabuhan pada bagian B, 2 

diantaranya (Binalawan dan Bambangan) dialokasi untuk ke Pulau Nunukan sebagai lokasi terdekat 

sedangkan 4 diataranya memiliki jarak tempuh yang lebih singkat ke Tawao. 

Berdasarkan letak geografis dari pulau sebatik dan orientasi pemanfaatan Pulau Sebatik, dapat 

dirumuskan desain pemanfaatan pulau yang selaras dengan arahan PP 62 Tahun 2010 sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar bagian 2, Zona A yang berbatasan dengan negara tetangga di bagian darat 

maupun laut dapat difokuskan untuk aspek pertahanan dan keamanan, dengan pertimbangan keterbukaan 

wilayah dari negara tatangga lebih luas dibanding daerah tengah atau yang berada dihadapan Pulau 

Nunukan (Gambar bagian 1). Penguatan pada aspek ini diperlukan untuk menjaga kedaulatan negara dan 

menjadi wilayah defensif dalam masa perang. Dalam masa damai, dapat dimanfaatkan untuk aspek 

kesejahteraan masyarakat, namun pengamanan wilayah tetap perlu berlangsung, utamanya dalam menjaga 

sarana prasarana vital bagi negara dan kesejahteraan masyarakat. Warga yang berada di daerah ini perlu 

memahami fungsi area yang ditempati sampai pada jalur evakuasi dalam kondisi darurat perang.  

 

 

Gambar 7. Design Pemanfaatan Pulau Terluar 

Zona B ditinjau dari letaknya pada Gambar 7, dapat dimanfaatkan untuk aspek kesejahteraan 

masyarakat maupun pelestarian lingkungan dikarenakan, daerah ini memiliki peran yang relatif lebih rendah 

dalam konteks pertahanan dan potensi ancaman yang rendah dalam konteks keamanan dibandingkan 

dengan zona A, dimana wilayahnya sebagian besar terlindung (Gambar  bagian 1). Seluruh zona perlu 

terkoneksi dengan daerah lain baik negara tetangga maupun dengan kabupaten maupun provinsi demi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Peraturan Pemerintah No 68/2014 menyebutkan bahwa, perencanaan untuk pertahanan keamanan akan 

diatur dalam Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP), yang akan merujuk pada Rencana Wilayah 

Pertahanan (RWP) dan RTRW Kabupaten. Aspek pertahanan keamanan yang digambarkan dalam rencana 

kawasan strategis pada RTRW Kabupaten, bentuknya berupa distribusi pos jaga di wilayah kabupaten dan 

buffer batas darat NKRI selebar 5 km. Buffer ini bukan merupakan batas deleniasi yang defenitif didalam 

menentukan arahan pemanfaatan, namun telah dijelaskan dalam PP 68/2014 pasal 3 bahwa sebagian NKRI 

dalam masa damai yang merupakan wilayah pertahanan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa. 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil riset ini adalah penguatan aspek kesejahteraan belum 

sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, persepsi masyarakat lebih cenderung pada penguatan 

aspek pertahanan dan keamanan. Meskipun dari penggunaan lahannya, kawasan yang telah dimanfaatkan 

untuk budidaya telah mencapai 84% dari daratan, yang didominasi oleh kawasan perkebunan (15.050,18 

Ha) dan pertanian (2.797,83 Ha), namun biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi sebahagian 

 

1 2 
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kebutuhan pokok warga Pulau Sebatik semakin meningkat, dikarenakan adanya pencabutan izin PLBN di 

Pulau Sebatik   

Saran dalam penelitian ini dalam rangka perbaikan ataupun penyempurnaan ke depan adalah: 1) Metode 

TOPSIS memerlukan bobot untuk masing-masing kriteria yang tidak dihasilkan oleh TOPSIS, sehingga 

memerlukan metode analisis lainnya seperti AHP. 2) Memperkuat analisis menggunakan daya dukung 

lahan agar dapat diketahui ketersediaan lahan dari masing-masing aspek tersebut tidak melebihi daya 

dukung lahan di Pulau Sebatik yang dibatasi oleh lautan. 
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Abstrak. Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah yang menjadi kekuatan perikanan nasional. Kota 

Sibolgamerupakan salah satu pusat pendaratan ikan di wilayah pantai barat Sumatera Utara yang 

dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Tapanuli 

Selatan melalui jalan darat lintas Sumatera, serta dengan Pulau Nias yang terhubung melalui jalur laut. 

Kota Sibolga merupakan pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya yang merupakan penghasil ikan. 

Berdasarkan fungsi Sibolga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sibolga bagi wilayah 

sekitarnya dalam pengembangan jalur distribusi industri perikanan Kabupaten Tapanuli Tengah. 

Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui wawancara di lapangan maupun dari lembaga. 

Analisis overlay digunakan untuk mendapatkan asal dan tujuan dari pergerakan ikan hingga berakhir 

sebagai produk yang siap untuk didistribusikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) Pola 

persebaran industri pengolahan ikan di Kota Sibolga terpusat pada 2 tempat yaitu di Kelurahan Sibolga 

Hilir dan di Kelurahan Pasar Belakang. Kedua wilayah ini merupakan pusat pengolahan ikan, (b) 

Industri perikanan di Sibolga didukung dari berbagai lokasi hinterlandnya. Sumber ikan dan bahan baku 

pendukung pengolahan berasal dari lokasi yang berbeda. Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa Sibolga memberi pengaruh besar pada wilayah di sekitarnya, baik sebagai sumber 

bahan baku industri maupun sebagai wilayah pasarnya. 

 

Kata kunci: industri ikan asin, sumber bahan baku, wilayah distribusi, jaringan distribusi 

Abstract. North Sumatra Province is a region which is become one of national fisheries power.Sibolga 

is one of fish landing centers in the Region of North Sumatra’s West Coast, surrounded by the Central 

Tapanuli Regency, North Tapanuly Regency, and South Tapanuy Regency by Sumatra road, also with 

Nias Island that is connected by the sea. Sibolga is a growth Centre for the surrounding area which is 

producing fish. Based on the function of Sibolga, this research aims to know the influence of Sibolga for 

the surrounding area in the development of the fishing industry distribution channel in Central Tapanuli 

Regency. Data collection is done directly through interviews in the field as well as from institutions. 

Overlay Analysis is used to get the origin and destination of the movement of fish until become a 

product that is ready for distribution. The results showed that (a) the pattern of the spread of the fish 

processing industry in Sibolga is centered on 2 place namely in Villages Downstream and Sibolga in 

Kelurahan Pasar back. The second area is a Center for the processing of fish, (b) the fishing industry in 

Sibolga supported from various locations hinterlandnya. Fish resources and raw materials processing 

supporters come from different locations. The conclusions from the results of this study indicate that a 

major influencer Sibolga on the surrounding area, both as a source of raw material for the industry as 

well as its market area. 

 

Keywords: salted fish industry, resources, distribution area, distribution network 
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1. Pendahuluan 

Menurut Djazuli (2003) sektor perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional terutama 

dalam penyediaan lapangan kerja, sumber pendapatan bagi nelayan/petani ikan, sumber protein hewani yang 

bernilai tinggi, serta sumber devisa yang sangat potensional. Selain dari pada itu, sektor perikanan juga dapat 

menjadi kekuatan yang dapat memperbaiki ekonomi wilayah yang jauh tertinggal. Kusumastanto (2000) pula 

dalam Panjaitan (2015) mengemukakan bahwa Sektor perikanan dapat menjadi tumpuan utama dalam 

membangun kembali perekonomian nasional yang sempat terpuruk akibat krisis ekonomi. Produk perikanan 

Indonesia sudah sampai ke manca negara dikarenakan kualitas hasil tangkapan ikan yang terbilang sangat baik 

sehingga menyebabkan permintaan yang jauh meningkat pesat sehingga sektor perikanan semakin gencar dalam 

mengembangkan cara agar lebih efisien dalam penangkapan ikan sebagai sumber daya alam yang bernilai 

ekonomi yang tinggi. 

Sumatera utara merupakan wilayah yang menjadi kekuatan perikanan di nasional. Hal itu tecatat dalam 

warintek.ristek.go.id yang mencatat bahwa Sumut menyerap menyerap 145.878 orang, 132.378 orang 

bergerak di penangkapan serta budi daya dan 13.500 orang lainnya bergerak dibidang pengolahan. Kegiatan 

pengolahan ikan secara tradisional, khususnya kegiatan pengeringan dan penggaraman ikan merupakan 

bentuk pengolahan yang banyak dilakukan nelayan di Sumatera Utara (Jamal, E., 1991). Kegiatan tersebut 

merupakan hal yang paling mudah yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam mengolah ikan agar 

lebih lama bertahan sehingga dalam kondisi bukan ikan segar yang baru saja di tangkap akan tetap laku di 

pasaran sebagai ikan hasil pengolahan. 

Sibolga sebagai salah satu pusat pendaratan ikan di wilayah pantai barat Sumatera Utara, maka 

ketersediaan bahan baku ikan segar dari berbagai jenis dan ukuran baik bernilai ekonomis maupun tidak 

ekonomis sangat melimpah di kota Sibolga. Sibolga dalam hal ini dilihat dapat menjadi sebuah pusat 

pertumbuhan bagi wilayah pendukungnya (hinterland) baik Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, 

Tapanuli Selatan dan bahkan Pulau Nias. 

Wilayah pesisir merupakan daerah yang memiliki potensi kelautan yang besar, namun masyarakat pesisir 

yang bermata pencaharian sebagai nelayan masih identik dengan masalah kemiskinan yang sampai saat ini masih 

jadi fenomena yang dari dulu hingga sekarang masih ada dalam wilayah pesisir, karena tingkat sosial ekonomi 

dan kesejahteraan hidup yang rendah (Kusnadi, 2003). Padahal, bila diperhatikan dan dikaji lebih jauh lagi, 

potensi kelautan bukan hanya sekedar hasil tangkapan ikan yang didaratkan di pelabuhan pendaratan ikan namun 

pengolahan sumberdaya yang berkelanjutan. Pengolahan yang dimaksud adalah berupa pengawetan dan 

pengolahan seperti pengasinan, pengeringan, pembegukan, perebusan dan pengasapan (Mulyadi, 2005). Selain 

berpotensi dalam sektor perikanan dan kealutan di wilayah pesisir pantai barat, Kota Sibolga yang memiliki 

infrastruktur dalam akses yang baik dibandingkan daerah yang lain yang berada disekitarnya, sehingga dalam 

kategori pusat pertumbuhan Kota Sibolga menjadi lebih diunggulkan dibanding daerah lainnya. 

Kota Sibolga merupakan salah satu kota yang memiliki usaha perikanan yang relatif besar bila dibanding kota-

kota lainnya di pantai Barat sumatera dimana dikota ini pengusaha-pengusaha perikanan telah berperan aktif 

dalam memajukan produksi perikanan lokal, regional bahkan nasional (Zain, Jonny, et al. 2011). Namun, ada 

beberapa hal penting lainnya yang menjadi hambatan dalam proses pembangunan pusat pertumbuhan ini, yaitu 

faktor lokasi dan keadaan fisik wilayah tapanuli yang kurang mendukung dalam akses dan penghubung antar 

daerah sehingga alas an itu menjadi kuat dalam menjadi penghambat majunya pembangunan di wilayah ini. 

Contoh nyata nya ialah Jalan Batu Lubang penghubung antara Kota Sibolga dengan daerah Tapanuli Utara sejak 

zaman penjajahan Belanda hingga kini taka ada peningkatan kualitas akses sehingga akses utama tersebut 

menjadi sangat memprihatinkan dan bisa dikatakan menjadi penghambat distribusi. Hal tersebut dikarenakan 

kondisi struktur geologi wilayah tapanuli yang sangat sulit dibangun jalan karena akses tersebut berada 

disepanjang lereng gunung dan bukit. Dengan latar belakang tersebut maka diusulkan pertanyaan 

permasalahan dari penelitian ini ialah, (1) Bagaimana pola persebaran industri pengolahan ikan di Kota 

Sibolga? (2) Bagaimana Pola Spasial Wilayah di sekitar Kota Sibolga yang menjadi Pemasok Bahan Baku 

pendukung dan Tenaga kerja Industri Pengolahan Ikan di Kota Sibolga? (3) Bagaimana pola distribusi hasil 

industri pengolahan ikan di Kota Sibolga? 
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2. Metode Penelitian 

2.1. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2018 tepatnya dimulai dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 5 

februari 2018 di Kota Sibolga. Lokaso Penelitian secara detail ditentukan oleh keberadaan sentra industri 

pengolahan yang ada di Kota Sibolga baik dalam batasan kelurahan maupun kecamatan.  
Industri untuk diwawancarai dalam memperoleh data primer ditentukan secara purposive yaitu Industri 

yang telah berporesasi dalam pengolahan selama 10 tahun atau lebih karena diharapkan dapat menjelaskan 

dan memeberikan informasi yang lebih retail baik secara manajemen pengolahan maupun kondisi 

pengolahan secara temporal. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei ke tempat Pengolahan Industri dan 

mengadakan pengamatan dengan mendokumentasikan ke dalam foto serta mengkaji informasi langsung 

dari pemilik atau pengolah Industri pengolahan ikan mengenai variabel penelitian yang diharapkan. 

Wawancara dilakukan secara terstruktur agar jawaban terarah dan dapat digambarkan secara spasial seperti 

halnya sebaran sumber bahan baku. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder 

dimana data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara terstruktur dengan pemilik 

industri pengolahan ikan, foto dokumentasi dan titik ploting, sedangkan data sekunder merupakan data 

resmi dari Dinas terkait seperti BAPPEDA, Dinas Perikanan dan Kelautan maupun Dinas Perindustrian 

Kota Sibolga. 

2.2. Pengolahan Data 

Hasil Ploting lokasi industri pengolahn ikan beserta informasi-informasi terkait dirangkum dalam bentuk 

tabel yang dapat dikategorikan berdasarkan variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil ploting lokasi 

tersebut juga dipetakan agar dapat dilihat pola yang terbentuk nantinya. Hasil wawancara langsung secara 

terstruktur berupa kuisioner diolah dengan membuat tabel kemudian dituliskan dalam bentuk deskriptif. 

Kemudian dilakukan pengolahan data tabel hasil wawancara atau disebut dengan data tabular, dimana hasil 

rekaman tulisan wawancara terstruktur yang dilakukan dituliskan kembali hingga nantinya bentuk tabel 

yang dapat dianalisis. Data yang dihasilkan kemudian dicari key word atau kata kunci yang sering muncul 

sehingga nantinya dapat menggambarkan secara deskriptif mengenai tujuan penelitian yang dicapai. 

Setelah memperoleh hasil ploting dilapangan, kemudian data tersebut diolah menggunakn Software 

Arcgis 10.1, hingga menghasilan gambaran wilayah penelitian yang lebih jelas. Output dari pengolahan 

data penelitian ini adalah peta, dimana peta tesebut berisi informasi mengenai tujuan penelitian. Informasi 

yang dimasukan kedalam peta selain dari hasil ploting, ada juga informasi yang dihasilkan dari data 

kuisioner yang telah di isi dilapangan dengan menggunakan kuisioner yang memiliki sifat pertanyaan dan 

jawaban terbuka, dimana peneliti menanyakan pertanyaan, tanpa membatasi jawaban dari responden, 

sehingga hasil dari wawancara dan kuisioner baik informan maupun responden akan bervariasi. Kemudian 

kuisioner tersebut diolah sehingga berbentuk tabular, yang kemudian dimasukan kedalam Arcgis untuk 

nantinya dapat diolah menjadi beberapa peta yang berisi informasi yang berbeda, namun pada lokasi 

penelitian yang sama. Pengolahan data tabular menggunakan cara klasifikasi, dimana data tabular yang 

diperoleh dilapangan tidak begitu saja dimasukan ke dalam peta sehingga perlu proses klasifikasi 

Kemudian dilakukan tahap kategorisasi dan klasifikasi. Kategorisasi dilakukan agar data yang diperoleh 

menjadi lebih optimal dibandingkan mengikutsertakan semua jenis industri pengolahan ikan yang belum 

masuk kategori industri yang diharapkan. Setelah melakukan kategorisasi dilakukan proses klasifikasi 

dimana pengolahan ini dilakukan berdasarkan variabel sumber bahan baku utama, bahan baku pendukung 

dan tenaga kerja dan juga wilayah jangkauan distribusi hasil produksi baik ikan asin, ikan rebus ataupun 

terasi. Klasifikasi data yang dilakukan merupakan cara agar memperoleh perbedaan persebaran industri 

berdasarkan karakteristik tiap-tiap industri yang ada. 
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2.3. Analisis Data 

Analasisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kali ini adalah analisis spasial untuk 

melihat pola jangkauan industri baik sebaran sumber bahan baku utama, bahan baku pendukung, tenaga 

kerja dan daerah tujuan distribusi hasil produksi serta memberikan sebuah gambaran yang dapat menjawab 

pertanyaan penelitian permasalahan tersebut. Analsisis yang digunakan selain analsisi spasial adalah 

anaslisi kulitatif deskriptif dimana analisis ini bergantung pada kuisioner hasil wawancara mendalam dan 

kuisioner responden dimana nantinya hasil wawancara dibentuk dari rekaman dan tulisan singkat kedalam 

bentuk verbatim dimana analisis akan dilakukan dengan mengaitkan hasil verbatim terhadap hasil data 

ploting yang dilakukan.  
Seiring dengan analisis spasial dan analisis kulitatif deskriptif, maka penjabaran analisis secara 

deskriptif yang dilakukan dengan adalah: 

4. Menganalisa secara spasial dan deskriptif wilayah hinterland yang paling dominan berpengaruh akan 

adanya sektor perindustrian pengolahan ikan yang ada disibolga. 

5. Menganalisis secara kualitatif deskriptif data tabular hasi wawancara sehingga menunjukan wilayah 

yang menjadi jangkauan sektor industri baik dalam zona pra-pengolahan sebagai penyedia bahan baku, 

penyedia bahan baku pendukung dan penyedia tenaga kerja. Dalam jangkauan sebaran hasil produksi 

pada wilayah terkait yang menjadi hinterland yang menjadi penerima distribusi hasil produksi. 

 

6. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Wilayah Sektor Industri Pengolahan 

Berdasarkan data yang diperoleh Dinas Perikanan dan Kelautan setempat, Kota Sibolga memiliki wilayah 

sentra pengolahan Ikan yang diakui secara lokal oleh masyarakat, maupun lembaga dan dinas ynag terkait. 

Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Sibolga juga memberikan keterangan bahwa walaupun hanya 1 wilayah 

sentra pengolahan ikan asin yag tercatat dan lolos verivikasi DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN 

DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN Nomor 132/KEP-DJP2HP/2014 oleh KEMENTRIAN 

KELAUTAN DAN PERIKANAN yaitu Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota dengan 

menjadi Sentra Ikan Kering, Kelurahan Sibolga Hilir juga menjadi sentra pengolahan Ikan Rebus 

(Perebusan Ikan) walaupun tidak lolos verivikasi oleh keputusan Kementrian Perikanan dan Kelautan 

dikarenakan alasan-alasan tertentu. 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga dalam hal ini memberikan data mengenai keberadaan 

Industri di Kota Sibolga. Tabel dibawah ini menunjukkan hasil rekapitulasi jenis industri pengolahan yang 

berada di Kota Sibolga bahwa Jenis Industri Pengolahan ikan masuk kedalam kategori Industri 

“Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya” yang tercatat di data Dinas Perindustrian dan 

Perdaganngan. Wilayah yang terdapat Industri pengolahan Ikan terdapat di semua kecamatan se-Kota Sibolga. 

Keberadaan Industri pengolahan ikan dalam semua kecamatan hanya ada dalam satu kelurahan perkecamatan. 

Seperti misalnya pengolahan ikan yang ada di Kelurahan Pasar Belakang dimana Kelurahan Pasar Belakang 

mewakili Kecamatan Sibolga Kota. Walaupun dalam tabel menunjukkan ada 4 kelurahan di sibolga yang 

menunjukkan keberadan industri pengolahan hanya 2 kelurahan yaitu kelurahan Sibolga Hilir dan Kelurahan 

Pasar Belakang yang menjadi batasan penelitian karena hanya 2 keluarahan tersebut yang menjadi sentra 

pengolahan ikan yang diakui oleh masyarakat setempat dan Dinas terkait. 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Industri Pengolahan Ikan di Sibolga 

Jenis Industri Kelurahan 

Sibolga Hilir 

Kelurahan 

Pancuran 

Bambu 

Kelurahan 

Pasar 

Belakang 

Kelurahan 

Aek Habil 

Penggaraman/Pengeringan Ikan dan 

Biota Perairan Lainnya 
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3.2. Input dan Output Pengolahan 

Sektor Industri memang menjadi sektor penunjang bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan bila 

industry tersebut merupakan industry pengolahan sumber daya alam yang berasal dari wilayah 

tersebut sehingga membangun kawasan indsutri yang mengembangkan potensi karakteristik wilayah 

yang ada. Industri yang mengolah sumber daya alam dari wilayah setempat juga dipengaruhi oleh 

faktor lokasi bahan baku. Dalam Hal ini Weber (1909) menyatakan bahwa konsep industri tersebut 

merupakan konsep daerah pasar dimana berdasarkan atas asumsi : 
 

1. Bahan baku hanya di daerah tertentu 

2. Daerah pasar di tempat lain dengan persaingan bebas 

3. Terdapat beberapa lokasi tenaga kerja yang tidak mobil atau sulit dipindahkan 

Ketersediaan bahan baku utama dan pendukung menjadi salah satu faktor penentu adanya sektor 

industri, terkhususnya industri pengolahan ikan dimana bahan baku di dapatkan di wilayah yang 

strategis dan dekat dengan wilayah perairan baik laut maupun perarairan darat dimana hasil tangkap 

ikan nya merupakan ikan yang layak olah menjadi barang hasil produksi yang lebih bernilai. 

3.2.1. Kelurahan Sibolga Hilir 

Kelurahan Sibolga Hilir merupakan kelurahan yang sepenuhnya menjadi sentra pengolahan Ikan Asin 

Basah (Rebus) yang diakui oleh masyarakat Kota Sibolga dan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota 

Sibolga. Dari tabel diatas terdapat 13 Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya 

yang tercatat di sibolga sehingga membentuk sentra pengolahan ikan asin di sibolga. 

Dari hasil survei lapangan, wawancara dan ploting, didapati bahwa hanya 8 Industri yang layak 

dikaji informasinya karena berdasarkan informasi dari Dinas terkait, ke 8 Industri yang telah 

diwawancari pemiliknya telah mengelola Industri pengolahan Ikan tersebut selama paling sedikit 10 

tahun bahkan ada yang hingga 35 tahun diakarenakan Industri pengolahan ikan tersebut merupakan 

usaha turun temurun hingga sekarang. 

Tabel 2. Industri Pengolahan Ikan Rebus di Sibolga Hilir 
 

Titik Ploting Industri Sumber Bahan Baku Tenaga Kerja Output Penjualan 

Industri Rebus 1 Tangkap Sendiri, Tetangga Lokal 

Industri Rebus 2 Tangkahan (Pendaratan Ikan) Luar Kota Luar Kota 

Industri Rebus 3 Tangkahan (Pendaratan Ikan) Luar Kota Luar Kota 

Industri Rebus 4 Tangkap Sendiri, Luar Kota Lokal 

Industri Rebus 5 Tangkap Sendiri, Luar Kota Lokal 

Industri Rebus 6 Tangkap Sendiri, Tetangga Lokal 

Industri Rebus 7 Tangkap Sendiri, Tetangga Lokal 

Industri Rebus 8 Tangkap Sendiri, Tetangga Lokal 

 

Industri yang ditentukan berdasarkan lama waktunya yang telah mengelola selama 10 tahun dan lebih. 

Penentuan tersebut berdasarkan purpolsive sampling dan telah mewakili setengah dari keseluruhan industri 

yang ada. Industri Rebus 1, 4, 5, 6, 7, 8 memberikan informasi bahwa sumber bahan-baku pengolahan ikan 

berasal dari laut sibolga sendiri dengan mengandalkan kapal penangkap ikan sendiri, 
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Industri yang dapat memperoleh bahan-baku dari hasil tangkapan sendiri juga mempunyai bagan 

pancang. Bagan pancang merupakan alat yang di letakan di laut yang sedikit lebih jauh menjorok kedalam 

dan menjadi tempat habitat ikan ikan yang diolah. Adpaun jenis jenis ikan yang diolah di Industri ini adalah 

Ikan Teri Kacang, Teri putih dan Teri Nasi. Industri – industri ini mengolah Ikan rebus jenis Teri dimana 

bahan baku tidak perlu beli dari Tangkahan (Pendaratan Ikan) maupun dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) 

sehingga modal setiap pra pengolahan tidak begitu besar karena memperoleh bahan baku sendiri. Industri 

rebus 2 dan 3 memperoleh bahan-baku dengan selalu membeli suplai dari tangkahan dengan jumlah yang 

besar dan selalu bergantung pada Ikan yang mendarat di tangkahan sehingga tidak dapat memperoleh 

bahan-baku dengan hasil tangkap sendiri. 

Beberapa industri menggunakan tenaga kerja dari lokal seperti tetangga karena memeprhitungkan 

biaya yang lebih minim dibandingkan mengambil tenaga kerja yang jauh. Industri yang menggunakan 

tenaga kerja dari luar kota seperti dari kolang (Kabupaten Tapanuli Tengah) memberikan informasi bahwa 

tenaga kerja yang dari luar kota tersebut merupakan keluarga dan kenalan. Sehingga menggunakan tenaga 

kerja keluarga atau pun memiliki hubungan dengan pemilik industri pengolahan. 

Output dari Industri penngolahan merupakan Ikan rebus namun beragam seperti ikan yang berukuran kecil 

seperti ikan Teri Kacang, Teri nasi dan Teri Putih. Adapula ikan rebus yang berukuran lebih besar dan lebih 

gemuk yaitu seperti Ikan BA (Balado Aceh) dan Ikan Maning, Ikan Tabis dan Ikan Cabe-Cabe. Jenis Ikan yang 

kecil seperti Teri dominan terjual ke Pasar Lokal di Sibolga itu sendiri, sedangkan ikan yang berukuran lebih 

gemuk dan besar dominan dijual dan didistribusikan ke wilayah utara kota sibolga seperti Balige, Tapanuli 

Utara, Sidikkalang, Toba Samosir dan Dolok Sanggul. 

3.2.2. Kelurahan Pasar Belakang 

Kelurahan Pasar Belakang merupakan Sentra Pengolahan Ikan Asin Kering yang diakui oleh Dinas 

Perikanan dan Kelautan setempat. Tidak hanya itu, Kelurahan Pasar Belakang yang berada di Kecamatan 

Sibolga Kota merupakan Sentra Pengolahan Ikan yang di akui secara Nasional karena lolos dalam tahap 

verifikasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan oleh Kementrian Kelautan 

sehingga Kelurahan Pasar Belakang di Kecamatan Sibolga kota ini mewakili Kota Sibolga menjadi Sentra 

Pengolahan Ikan yang diakui secara Nasional. 

Dari data hasil survei lapangan, wawancara dan ploting, ada 12 Industri pengolahan Ikan Asin Kering 

yang ada di kelurahan tersebut. Pengambilan titik sampel dan menentukan industri-indsutri dilakukan sama 

dengan Industri sebelumnya yaitu dengan meilhat lama pengolahan selama 10 tahun dan lebih dari 10 tahun 

karena dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan valid. Dengan menentukan kriteria Industri yang 

menjadi informan didapati ada 6 industri yang telah beroperasi selama paling sedikit 10 tahun bahkan ada 

yang lebih hingga 38 tahun. 

Tabel 3. Industri Pengolahan Ikan Asin di Sibolga Hilir 

Titik Ploting Industri Sumber Bahan Baku Tenaga Kerja Output Penjualan 

Industri Asin 1 Tangkahan (Pendaratan Ikan) Tetangga Luar Kota (Khusus Oleh Oleh) 

Industri Asin 2 Tangkahan (Pendaratan Ikan) Luar Kota Lokal, Luar Kota 

Industri Asin 3 Tangkahan (Pendaratan Ikan) Luar Kota Lokal, Luar Kota 

Industri Asin 4 Tangkap Sendiri, Tetangga Lokal, Luar Kota 

Industri Asin 5 Tangkap Sendiri, Tetangga Lokal, Luar Kota 

Industri Asin 6 Tangkap Sendiri, Tetangga Lokal, Luar Kota 
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Industri Ikan Asin yang ditentukan ada 6 Industri yang memiliki informasi yang berbeda-beda. 

Industri Ikan Asin 1 memiliki sumber bahan baku yang membeli dari Tangkahan (Pendaratan Ikan) dan 

TPI (Tempat Pelelangan Ikan). Begitu pula dengan Industri Ikan Asin 2 dan 3 juga memeproleh Ikan 

dengan memebeli dari Tangkahan dan mengharapkan Komoditas Ikan yang didaratkan perharinya. 

Industri Ikan Asin 1, 2 dan 3 memeproleh sumber bahan baku dari Tangkahan karena Industri in 

imengolah Ikan yang berukuran besar seperti Ikan Kakap, tenggiri, Ikan Marang dan juga mengolah 

ikan dalam jumlah yang besar sehingga memberikan informasi bahwa Ikan di Laut Sibolga tidak 

mencukupi permintaan dan pengolahan dalam jumlah besar setiap harinya. Industri Ikan Asin 4, 5 dan 6 

memperoleh bahan baku dari hasil tangkapaan sendiri karena jenis ikan asin yang lebih kecil dan diolah 

dalam jumlah yang kecil. 

Industri yang menggunakan tenaga kerja tetangga, seperti halnya dengan industri sebelumnya 

karena memperhitungkan biaya perjalanan tanaga kerja sehingga menerima tenaga kerja dari tetangga, 

sedangkan Industri Ikan Asin yang menggunakan tenaga kerja dari luar kota seperti kolang dan sorkam 

(Kabupaten Tapteng) karena menggunakan tenaga kenalan dan keluarga dan tidak memperhitungkan 

biaya lainnya. 

Output dari hasil pengolahan Industri ini adalah Ikan asin kering yang beragam. Ada ikan asin yang 

besar seperti Industri Ikan Asin 1 Selalu menghasilkan Ikan Asin berukuran sedang dan besar dan 

didistribusikan keluar kota dengan harga yang relatif tinggi karena pengolahan ini khusus untuk oleh-

oleh. Industri Ikan Asin 2, 3, 4, 5 dan 6 juga menghasilkan output ikan asin yang bervariatif dimana ada 

yang sedang dan kecil sehingga pasar lokasi pendistribusian ikan asin dominan baik di lokal maupun di 

luar kota. Namun, penjualan Ikan Asin ini menjual dan mendistribusikan hasil olahan ke luar kota ke 

wilayah selatan Kota Sibolga seperti, P. Sidempuan, Padang, Jambi, dan Batam walaupun ada sedikit 

pengiriman kearah utara seperti Medan dan Asahan. 

3.3. Sebaran Input dan Output Pengolahan Ikan 

Peta di bawah menunjukan sebaran bahan baku dan output penjualan hasil pengolahan. 2 wilayah sentra 

pengolahan Ikan di sibolga yaitu Ikan Rebus di Kelurahan Sibolga Hilir dan Ikan Asin di Kelurahan Pasar 

Belakang menjadi pusat pertumbuhan dalam hal sektor pengolahan ikan di dalam Kota Sibolga sendiri maupun 

kota dan kabupaten yang menjadi hinterlandnya dalam pertumbuhannya. Tangkahan yang menjadi tempat 

pendaratan ikan dari semua perairan di utara menjadi sumber bahan baku yang besar bagi pengolahn ikan di 

sibolga. Keberadaan Sentral pengolahan di 2 kelurahan tersebut sesuai dengan jangkauan sumber bahan baku, 

tidak terlalu jauh dari pasar tempat penjualan secara lokal yaitu di Pasar Terminal Sibolga, Pasar Impres dan 

Pasar Sibolga beringin sebagai pasar penjualan lokal. 
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Keluarahan Sibolga Hilir yang menjadi sentra pengolahan Ikan Rebus memperoleh bahan baku dari 

Tangkahan dan tangkapan perahu sendiri dnegan memanfaatkan bagan pancang di setiap pemilik 

pengolahan. Pengolahan Sibolga Hilir sebagai sentra pengolahan ikan rebus memiliki arah penjualan dan 

pendistribusian keluar kota yang dominan dibandingkan secara lokal yaitu kea rah utara kota sibolga. 

Kelurahan Pasar Belakakang sebagai Sentra Pengolahan Ikan Asin memiliki arah dan jalur distribusi kea 

rah selatan Kota Sibolga yang lebih dominan seperti Kota Padang Sidempuan, Padang, Jambi dan Batam 

dibandingkan kearah Utara kota Sibolga yang tidak terlalu dominan karena konsumen yang menyukai dan 

menerima Ikan Rebus dibandingkan Ikan Asin Kering. Penjualan secara lokal didistribusikan pada 3 pasar 

Induk yang ada di Kota Sibolga yaitu Pasar Terminal, Pasar Impres, dan Pasar Sibolga Beringin. Penjualan 

ke luar kota dilakukan oleh pengolah sendiri dengan memanggil para penjual di pasar lokal masing masing 

yang datang menjemput ikan dalam ukuran yang berbeda- beda pada hari hari tertentu untuk di ecerkan dan 

dijual di pasar masing-masing kota. 

4. Kesimpulan 

Kota Sibolga dalam hal ini menjadi Pusat Pertumbuhan dalam Sektor Industri Pengolahan Ikan yaitu berada 

terpusat pada 2 wilayah Sentra Pengolahan Ikan Asin Rebus dan Kering yaitu di Keluarahan Sibolga Hilir 

dan Kelurahan Pasar Belakang. 2 wilayah Sentra Pengolahan Ikan ini di akui secara lokal oleh masyarakat 

dan Dinas Perikanan dan Kelautan, bahkan salah satu kelurahan yang menjadi Sentra Pengolahan Ikan yaitu 

Kelurahan Pasar Belakang diakui Oleh Kementrian Kelautan dan Perikanan sebagai Sentra Pengolahan 

yang lulus verifikasi sebagai Sentra Pengolahan. Sebaran bahan baku dan output penjualan dari ke 2 sentra 

Pengolahan Ikan yang ada di Sibolga menunjukkan bahwa Sibolga dapat menjadi pusat pertumbuhan dalam 

sektor Industri Pengolahan Ikan bagi wilayah hinterlandnya. Hal ini terllihat dari kota-kota dan daerah di 

sekitar Kota Sibolga yang menjadipenyuplai bahan baku, tenaga kerja dan juga sebagai konsumen serta 

pasar tujuan hasil pengolahan di distribusikan dan dipasarkan. Dalam Hal ini, wilayah utara Kota Sibolga 

seperti Balige, Tarutung (Tapanuli Utara), Sidikalang dan Dolok Sanggul menjadi pasar utama penjualan 

Ikan Rebus yang berada di Kelurahan Sibolga Hilir. Begitu pula dengan wilayah selatan seperti P. 

sidempuan, Padang, Jambi dan Batam menjadi tujuan pasar yang dominan penjualan Ikan Asin Kering yang 

berada di Kelurahan Pasar Belakang. 
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Abstrak. Delta sungai Bengawan Solo merupakan delta terbesar di Pulau Jawa. Wilayah yang terbentuk 

dari endapan alluvium yang terbawa oleh sungai membuat datarannya sangat cocok dimanfaatkan 

sebagai areal tambak. Salah satu wilayah Delta Sungai Bengawan Solo yang digunakan sebagai areal 

tambak terdapat di Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengkaji perkembangan delta terhadap sosial ekonomi masyarakat Kecamatan 

Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.Pengolahan citra satelit multitemporal dapat digunakan untuk melihat 

perkembangan delta, menggunakan citra dari tahun 1989 sampai dengan tahun 2017. Berdasarkan hasil 

interpretasi dari citra multitemporal yang digunakan, sebagian besar areal delta sungai Begawan Solo 

adalah penggunaan lahan tambak. Dari aspek sosial ekonomi, mata pencarian penduduk di kecamatan 

Ujungpangkah sebagai petani tambak mengalami pertambahan yang cukup besar. Sehingga penggunaan 

lahan berupa tambak ini memberikan dampak positif sebagai mata pencaharian penduduk. Di sisi lain 

bertambahnya lahan tambak juga berdampaknya negatif, dimana lahan semakin berkurang akibat dari 

berkurangnya ekosistem mangrove, yang merupakan salah satu pencegah abrasi pantai.  

Kata kunci:d elta, garis pantai, tambak, citra satelit, mangrove, abrasi 

Abstract.The Delta of Bengawan Solo River is the largest delta in Java Island. The area formed from 

sediment of alluvium deposits carried by the river makes the terrain suitable for use as a pond area. One 

of the areas of the Solo River Delta which is used as a pond area is located in Kecamatan 

Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, East Java Province. This study aims to examine the development of 

delta towards socio-economic of Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik. Multitemporal satellite 

image processing can be used to view delta developments, using imagery from 1989 to 2017. Based on 

the interpretation of the multitemporal imagery used, most of the delta river area of Solo River is the use 

of pond land. From the socioeconomic aspect, the livelihoods of the people in Ujungpangkah sub-

district as tambak farmers experienced a considerable increase. So the use of land in the form of this 

pond gives a positive impact as the livelihood of the population. On the other hand, the increase of pond 

land also has a negative impact, where the land is decreasing due to the decrease of mangrove 

ecosystem, which is one of the prevention of coastal abrasion. 

Keywords: delta, coastline, pond, satellite image, mangrove, abrasion 
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1.  Pendahuluan  

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Hal ini menyebabkan Indonesia 

menduduki peringkat ke dua negara dengan garis pantai terpanjang di Dunia sepanjang 99.093 km. 

 Setiap sungai yang bermuara ke laut akan membawa material-material yang dapat menimbulkan 

sedimentasi. Di sejumlah wilayah seperti Pantai Selatan Jawa, material yang terbawa arus sungai akan 

tergerus oleh ombak laut yang sangat kencang. Sedangkan di daerah Pantai Utara Jawa, yang pantainya 

memiliki ombak cenderung stagnan membuat material sedimentasi yang terbawa arus sungai dapat 

mengendap. 

 Delta Bengawan Solo merupakan hasil dari endapan material sedimentasi yang terbawa oleh aliran 

sungai dan bertemu dengan gelombang dan arus dari laut. Sedimen yang terangkut oleh arus sungai 

mengendap dan membentuk suatu delta yang tersusun dari lumpur dan pasir di daerah muara. 

 Kawasan di daerah delta menjadi tempat yang cocok untuk tempat hidup tanaman mangrove. Mangrove 

merupakan tumbuhan berkayu (cari teori tentang mangrove). Adanya hutan mangrove dapat membantu 

dalam stablilitasi sedimen pantai. Daerah delta juga banyak dialihfungsi menjadi lahan tambak, sehingga 

menyebabkan pohon-pohon mangrove ditebang dan berakibat pada abrasi pantai. 

 Perubahan suatu wilayah selalu menimbulkan dampak, bagi masyarakat sekitar lahan tambak dapat 

menambah laku perekonomian masyarakatnya. Salah satu Delta yang telah berubah fungsi dari hutan 

mangrove menjadi lahan tambak ialah Delta Sungai Bengawan Solo yang terdapat di Kecamatan 

Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. 

 Kecamatan Ujungpangkah terdiri dari tiga belas Desa yakni Desa Sekapuk, Bolo, Glatik, Tanhangawan, 

Ketapanglor, Karangrejo, Kebonagung, Gosari, Cangaan, Ngemboh, Banyuurip, Pangkahkulon, 

Pangkahwetan. 

 

No Tahun Jumlah Penduduk 

1 2008 42.487 

2 2011 47.490 

3 2013 50.375 

4 2015 50.916 

5 2016 51.236 

Sumber: Kecamatan Ujungpangkah Dalam Angka 2017 (BPS Ujungpangkah) 

 Kecamatan Ujungpangkah memiliki luas wilayah 9.483,320 Ha yang terdiri dari tanah sawah 1.068,960 

Ha, Pekarangan/Halaman 112, 290 Ha, Tegal/Kebun 3.112,320 Ha, Tambak 3.964,460 Ha, penggunaan 

lainnya 1.225,200 Ha. (Kecamatan Ujungpangkah Dalam Angka 2017). 

 Berdasarkan data tersebut, wilayah paling luas digunakan sebagai lahan tambak. Bertambahnya lahan 

yang dibuka untuk dijadikan lahan tambak akan berdampak baik pada perekonomian masyarakatnya, 

namun di sisi lain akan berdampak buruk pada lingkungan. Oleh sebab itu, penulis ingin mengkaji 

perubahan penggunaan lahan di wilayah Delta Bengawan Solo. Teknologi penginderaan jauh merupakan 

teknologi yang dapat digunakan untuk mengetahui perubahan suatu penggunaan lahan secara cepat, mudah 

dan murah. Pada penelitian ini, peneliti  menggunakan citra multispectral pada tahun 1989, 2000, 2009, 

2014 dan 2017. Pemanfaatan citra temporal ini dapat juga digunakan untuk melihat perkembangan delta 

sungai Bengawan Solo 

 

Maksud  

Maksud dari penelitian ini adalah untuk pengaruh perubahan penggunaan lahan tambak dan ekonomi 

masyarakat di Kecamatan Ujung Pangkah terhadap perkembangan delta sungai Bengawan Solo 

 

Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Melakukan pemetaan perubahan penggunaan lahan tambak pada rentang 1989, 2000, 2009, 2014 

dan 2017 

2. Melakukan analisis faktor ekonomi masyarakat kecamatan Ujung Pangkah terhadap perkembangan 

delta sungai Bengawan Solo 

3. Mengetahui arah perkembangan delta sungai Bengwan Solo 
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2. Metode Penelitian 

2.1 Deskripsi Lokasi Penelitian  

Kecamatan Ujungpangkah merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk 51.236 jiwa yang terdiri dari 

25.771 penduduk laki-laki dan 25.465 penduduk perempuan. Rata-rata kepadatan penduduk di 

Ujungpangkah ialah 540 orang/km2 dengan jumlah KK sebanyak 10.585 KK (Kecamatan Ujungpangkah 

dalam Angka, 2017). 

 Kecamatan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan ketinggian lebih kurang 3 meter di atas 

permukaan laut dengan luas Kecamatan 9.483,320 Ha. 

Kecamatan Ujungpangkah berbatasan dengan wilayah: 

Sebelah Utara : Laut Jawa 

Sebelah Timur : Kecamatan Sidayu 

Sebelah Selatan : Kecamatan Sidayu 

Sebelah Barat : Kecamatan Panceng 

2.2.  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan berupa perangkat keras laptop dan perangkat lunak ArcGis 10.3 untuk mendigitasi 

penggunaan lahan dan menganalisis perubahan penggunaan lahan yang terjadi, dan ENVI 5.1 untuk koreksi 

geometrik dan radiometrik. Bahan yang digunakan berupa citra pengideraan jauh daerah Kecamatan Ujung 

Pangkah yaitu Citra Landsat MSS tahun 1989, Citra Landsat ETM tahun 2000, Citra ALOS AVNIR 2 tahun 

2009, Citra Landsat 8 tahun 2014 dan Citra Landsat 8 Tahun 2017. 

2.3. Analisis Data 

Analisisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif perkembangan antar waktu. Peta 

penggunaan lahan yang diperoleh dari interpretasi citra multitemporal selanjutnya ditumpangsusunkan 

untuk melihat perubahan penggunaan lahan yang terjadi di delta sungai Bengawan Solo tersebut. Setelah itu 

dilakukan perhitungan perubahan  luas areal penggunaan lahan untuk masing-masing tahun. Hasil peta 

perubahan lahan tersebut akan dikaitkan dengan ekonomi masyarakat dalam hal ini adalah matapencaharian 

masyarakat ujung pangkah sebagai petani tambak.  

Secara umum diagram alir analisis tersaji pada gambar 1 berikut. 
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Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

2.4. Pengolahan Data 

Citra penginderaan jauh multitemporal dilakukan koreksi rediometrik dan geometrik. Koreksi radiometrik 

digunakan untuk memperbaiki kualitas visual citra, dimana memperbaiki nilai pixel yang tidak sesuai 

dengan nilai pantulan atau pancaran spektral obyek yang sebenarnya. Koreksi radiometri dilakukan pada 

setiap band yang digunakan  dari citra multitemporal. Setelah dilakukan koreksi radiometri, maka citra yang 

sudah digabungkan (stacking image) maka dilakukan koreksi geometri untuk masing-masing citra. Koreksi 

geometri menggunakan metode image to map, menggunakan peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000.  

Hasil citra multitemporal yang telah dilakukan koreksi radiometrik dan geometrik siap untuk dilakukan 

analisis klasifikasi penggunaan lahan. Klasifikasi penggunaan lahan dilakukan secara interpretasi visual, 

dengan menggunakan kombinasi band dekat inframerah dan band hijau yang baik untuk membedakan 

vegetasi dan tubuh air.  

Overlay 

Peta Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Peta Penggunaan 

LahanTahun 2009 

Citra Terkoreksi 

Koreksi Citra Radiometrik dan 

Geometrik  

Interpretasi Penggunaan  Lahan 

Peta RBI 

Peta Penggunaan 

LahanTahun 2000 

Peta Penggunaan 

LahanTahun 2014 

Arah Perkembangan Delta 

sungai Bengawan Solo 

ALOS 

AVNIR 2009 

Landsat 8  

(2014) 

Landsat MSS 

(1989) 
Landsat 8  

(2017) 

 

Landsat 

ETM (2000) 

 

Peta Penggunaan 

LahanTahun 1989 

Peta Penggunaan 

LahanTahun 2017 

Faktor Sosial Ekonomi  



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 

 683 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 
 

Peta multitemporal hasil dari klasfikasi penggunaan lahan akan dilakukan tumpangtindih (overlay) 

untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan dan luas areal yang berubah. Dari hasil tersebut dikaitkan 

dengan faktor ekonomi masyrakat kecamatan Ujungpangkah akan diperoleh arah perkembangan delta 

Sungai Bengawan Solo tahun 1989 – 2017.   

3. Hasil dan Pembahasan  

3.1. Arah Perkembangan Delta Sungai Bengawan Solo  

Delta sungai Bengawan Solo merupakan salah satu delta terbesar di Pulau Jawa. Pada Delta sungai 

Bengawan Solo ini terjadi dinamika garis pantai yang cukup tinggi. Faktor penyebab terjadinya dinamika 

tersebut terdiri dari faktor alami dan buatan. Faktor alami terjadi karena adanya sedimentasi, sehingga 

terjadi penambahan lahan ke arah laut. Selain itu juga dinamika garis pantai disebabkan adanya abrasi, 

terjadinya abrasi ini disebabkan oleh faktor buatan yaitu alih fungsi lahan yang semula merupakan 

mangrove yang secara alami berfungsi sebagai penahan abrasi diubah menjadi tambak. Perbandingan 

penggunaan lahan di delta sungai Bengawan Solo pada tahun 1989, 2000, dan 2009, 2014 dan 2017  

ditunjukan pada Gambar  2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Perbandingan penggunaan lahan di delta sungai Bengawan Solo pada tahun 1989, 2000, dan 

2009, 2014 dan 2017 

Sumber : Hasil Analisis, 2017 

Tabel 2. Perubahan Luas Penggunaan Lahan di Delta Sungai Bengawan Solo 

Penggunaan 

Lahan  

Luas (Hektar)  tahun -  

1989 2000 2009 2014 2017 

Mangrove 859,10 707,81 486,24 834,33 975,19 

Tambak 3.891,26 5.181,43 5.566,71 5.409,01 5.439,59 

Permukiman 47,85 284,05 284,05 537,33 569,81 

Sawah 164,44 180,85 198,18 273,47 273,47 

Tegalan/Ladang 2.361,13 1.984,82 2.025,30 1.867,83 1.835,36 

1989 2000 2009 

2014 2017 
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Penggunaan 

Lahan  

Luas (Hektar)  tahun -  

1989 2000 2009 2014 2017 

Lahan Terbuka 47,68 2,00 2,00 2,00 2,00 

Semak belukar 481,09 315,10 315,10 143,99 143,99 

Sumber : Hasil Analisis, 2017  

 Pada kecamatan Ujungpangkah terdapat 2 anak sungai besar Bengawan Solo, yang mengarah ke utara 

dan ke timur. Hasil interpretasi citra tahun 1989, perkembangan delta oleh sedimentasi kearah utara, namun 

terjadi abrasi yang terus menerus hingga tahun 2009, sehingga lahan bagian utara berkurang cukup besar.  

Abrasi tersebut terjadi akibat perubahan penggunaan lahan dari mangrove menjadi tambak. Luas mangrove 

yang hilang pada  rentang waktu 1989 – 2009 sebesar 372,86 hektar. Sedangkan perubahan luas lahan  

tambak sangat besar yaitu 1.675,45 hektar.  

 Hasil interpretasi citra tahun 2014, terlihat arah perkembangan delta berubah ke arah timur. dan pada 

bagian utara tidak terjadi perubahan signifikan, hanya pertumbuhan mangrove secara alami. Pada bagian 

timur, terjadi penambahan lahan yang cukup besar yang didominasi oleh mangrove, hal itu disebabkan 

sangat sedikit penggunaan lahan tambak sehingga mangrove di bagian timur terjaga dengan baik.  

3.2. Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan Delta Sungai Bengawan Solo 

Perubahan Lahan Delta Sungai Bengawan Solo nyatanya tidak hanya dipengaruhi oleh abrasi yang 

berdampak pada berubahnya garis pantai, kegiatan manusia yang bersifat merusak dengan cara mengubah 

hutan mangrove menjadi lahan tambak mengakibatkan pendangkalan pada lahan di sekitar daerah pesisir 

sehingga membentuk suatu daratan. 

 Gresik merupakan wilayah potensial untuk dilakukan pengembangan budidaya perikanan diukur dari 

luasnya potensi lahan tambak, meskipun di sisi lain berdampak negatif pada keberlajutan lingkungan 

kawasan pesisir, terutama di Ujungpangkah. Aktivitas budidaya tambak di Gresik telah tercatat sejak 1938 

dalam peta Atlas Van Tropich Nederland. Di tahun 1984, lewat program INTAM (Intensifikasi Tambak) 

Pengembangan budidaya tambak dilakukan dengan cara memperluas lahan tambak di seluruh wilayah di 

Indonesia. Pemerinyah mendeklarasikan 860.000 ha atau sekitar 25% hutan mangrove di Indonesia akan 

dikonversi menjadi lahan budidaya tambak. Hasilnya tingkat ekspor ikan jauh meningkat dari 87.228 ton di 

tahun 1989, naik menjadi 117.874 ton di tahun 1998.  

 Kenaikan hasil tambak yang terjadi nyatanya pernah mengalami penurunan yang diakibatkan oleh 

wabah di area tambak yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia pada tahun 1992. Hal ini 

disebabkan oleh aktivitas budidaya tambak yang tidak terkontrol dengan melakukan deforestasi mangrove 

secara besar-besaran, sistem sanitasi yang buruk dan tidak sesuai dengan ketentuan budidaya tambak 

(Zakiyah, Dwi Maulidatuz : 2014). 

Lahan tambak di Ujungpangkah mulai berkurang sejak tahun 2010, pengurangan luasan lahan yang tidak 

subur dialihfungsi menjadi kawasan industri, namun hal ini tidak memberikan solusi dalam memperbaiki 

kerusakan lingkungan. Hal ini malah menambah masalah dari segi pencemaran air yang disebabkan oleh 

pencemaran limbah industri.Menurut Purnomo, 2007 (Zakiyah, Dwi Maulidatuz : 2014) konsentrasi timbal 

pada air mencapai 2,27 ppm, sangat jauh dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah RI No.82/2001 

tentang kandungan timbal normal pada air sehat yakni 0,03 ppm. Kandungan timbal yang melibihi ambang 

batas normal dapat mempengaruhi penurunan produktivitas hasil tambak, sebab akan terserap oleh ikan dan 

mempengaruhi pernafasan sehingga ikan tidak dapat bernafas normal. Limbah industri. 

 Dampak pada lingkungan sekitarnya, penebangan hutan mangrove menyebabkan tidak adanya 

pelindung gelombang besar di wilayah pesisir. Ombak besar dengan mudah masuk ke wilayah pemukiman 

yang didirikan di dekat wilayah pesisir. Di Tahun 2009, Wilayah Gresik terkena luapan air laut pasang atau 

rob, air setinggi 30 cm menggenangi puluhan rumah di Kelurahan Lumpur Gresik, hal yang sama terjadi wi 

pesisir Panceng dan Ujungpangkah, meskipun tidak terlalu merusak seperti yang terjadi di Kelurahan 

Lumpur (kompas.com:2009). 

 Sejak tahun 2014, semakin banyak masyarakat bahkan perusahaan swasta maupun BUMN yang mulai 

menggalakkan program-program menanam mangrove khususnya di sekitar Delta Bengawan Solo. Di tahun 

2012 PHE WMO anak perusahaan PT Pertamina menanam 5.000 mangrove, di tahun 2014 kembali 

melakukan penanaman mangrove sebanyak 20.000 batang. Adapula PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) 

melakukan penanaman 10.000 pohon mangrove bersama dosen dan mahasiswa teknik lingkungan ITATS. 
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Semakin banyaknya kepedulian terhadap kelestarian hutan mangrove dari berbagai lapisan masyarakat 

menjadi faktor utama perkembangan hutan mangrove yang meningkat pesat. Berdasarkan pengolahan citra 

landsat, sejak tahun 2014 lahan yang ditumbuhi mangrove semakin banyak hampir meningkat 50% dari 

tahun 2009 yang hanya 486,24 ha menjadi 834,33 ha dan terus meningkat di tahun 2017 dengan luas lahan 

975,19 ha. Bahkan saat ini Mangrove Muara di Bengawan Solo menjadi destinasi wisata favorit masyarakat 

sekitar dan dari luar daerah. Wisata tersebut kini dikelola oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) 

(timesprobolinggo:2017). 

4. Kesimpulan  

Monitoring wilayah pesisir dapat dilakukan menggunakan pengolahan citra satelit untuk melihat 

dinamikanya. Selain itu dapat pula dimanfaatkan untuk melihat perkembangan penggunaan lahan. Pemetaan 

Delta Bengawan Solo dapat digunakan untuk pemerintah sebagai pertimbangan dalam mengambil 

keputusan melakukan pembatasan bahkan pemberhentian untuk memberikan izin pembukaan lahan tambak 

dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan dampaknya terhdap sosial ekonomi masyarakat secara 

keberlajutan. 
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Abstrak. Kota Bandung merupakan salah satu kota seni di Indonesia yang mampu 

mengembangkan dunia fashion.Bandung tidak pernah tertinggaldalam perkembangan produk– 

produk fashionnya. Tersedianya fasilitas belanja produk tekstil maupun busana siap pakai dalam 

jumlah yang banyak menciptakan citra kota mode sebagai salah satu citra Kota 

Bandung.Penelitianinibertujuanuntukmengetahuipola sebaran outlet penjualan barang-barang 

mode di Kota Bandung dan bagaimana persebaran tersebut dikaitkan denga variabelkeruangan 

seperti aktivitas perekonomian yang digambarkan oleh jarak terhadap tempat wisata, penggunaan 

lahan; dan aksesibilitas yang digambarkan oleh kelas fungsi jalan. Data sekunder didapatkan dari 

instansi-instansi terkait, sedangkan data primer didapatkan dengan observasi lapang dan 

menitikkan seluruh lokasi outlet penjualan barang mode di Kota Bandung. Data dianalisissecara 

spasialdan didukung oleh analisis kuantitatif menggunakan uji Chi_Square kemudian 

menggunakan ukuran koefisien kontingensi untuk mengetahui besarnya hubungan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pola sebaran outlet penjualan barang mode di Kota Bandung 

cenderung mengumpul dan mendekati tempat wisata. Di samping itu, jarak dari tempat wisata, 

fungsi jalan, dan penggunaan lahan mempengaruhi secara signifikan terhadap pola sebaran outlet 

penjualan barang mode yang terbentuk. 

Kata kunci:Pola sebaran, Outlet, Chi-Square, Kota Bandung 

Abstract. Bandung city is one of art city in Indonesia that able to develop fashion world. Bandung 

is never left behind in the development of its fashion products. The availability of textile and 

clothing shopping facilities ready to use in large numbers create the image of the city of fashion 

as one image of Bandung. This study aims to determine the pattern of distribution outlet sales of 

fashion goods in the city of Bandung and how the spread is associated with spatial variables such 

as economic activity described by distance to the tourist attractions, land use; and the 

accessibility described by the class of road functions. Secondary data obtained from related 

institutions, while the primary data obtained by field observation and mengatkan all locations of 

fashion goods sales outlets in the city of Bandung. Data were analyzed spatially and supported by 

quantitative analysis using Chi_Square test then using contingency coefficient size to know the 

relation. The results showed that the pattern of distribution outlet sales of fashion goods in the 

city of Bandung tend to collect and approach tourist attractions. In addition, distance from tourist 

attractions, road functions, and land use significantly affects the pattern of distribution outlets for 

the sale of fashion goods that areformed. 

Keywords: Distribution pattern, Outlets, Chi-Square, Bandung City 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi dalam pengembangan industri kreatif 

baik di kawasan ASEAN maupun pasar dunia (Badan Pusat Statistik, 2015). Ini tidak terlepas dari 

potensi bahan baku di Indonesia yang melimpah. Di Indonesia, ekonomi kreatif cukup berperan dalam 

pembangunan ekonomi nasional khususnya dalam peningkatan pertumbuhan  ekonomi kawasan urban. 
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Namun demikian, kemampuan SDM Indonesia dalam alih teknologi dan kreativitas masih relatif 

rendah. Ini berdampak pada perkembangan industri kreatif yang cenderung lamban. Selain itu, industri 

ini belum banyak tersentuh oleh campur tangan pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah belum 

menjadikannya sebagai sumber pendapatan negara yang penting seperti sektor manufaktur, fiskal, dan 

agrobisnis. Untuk semakin memaksimalkan potensi industri kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi Indonesia, perlu untuk dilakukan studi pemetaan mengenai industri kreatif khususnya yang 

berada di kawasanurban. 

Pembangunan industri salah satunya ditujukan untuk memperkuat perekonomian nasional, 

memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan daerah-

daerah dan memanfaatkan sumber daya energi serta sumberdaya manusia. Perkembangan industri 

memberikan dampak langsung maupun tidak langsung.  Secara  makro  tingkat  output  Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) serta Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  dapat  dijadikan tolok ukur 

kemajuan ekonomi suatu daerah. Hal ini tidak terlepas dari proses industrialisasi suatu daerah 

(Sarufi,2005). 

Salah satu industri kreatif yang berkembang pesat di Indonesia berada pada bidang mode atau 

fashion, terutama dalam beberapa dekade terakhir. Hal ini didukung dari berbagai sisi baik desainer 

lokal yang semakin potensial, tingkat perekonomian yang membaik, sampai sektor ritel yang 

berkembang pesat. Pembahasan dunia fashion tidak terlepas dari konsumennya. Konsumen bisa 

dikatakan sebagai penggerak utama industri, karena selain sebagai pembeli mereka juga yang 

menentukan dan memilih apakah sebuah gaya mampu menjadi trend fashion. Berdasarkan 

perkembangan perdagangan (ekspor dan impor) industri kreatif diatas menjadi menarik untuk 

memperdalam perkembangan industri kreatif di Indonesia. Informasi tentang perkembangan industri 

kreatif ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan kebijakan dalam memposisikan industri kreatif 

sebagai industri masa depan yang mempunyai peran signifikan dalam perekonomian. 

Kota Bandung merupakan salah satu kota seni di Indonesia yang mampu mengembangkan dunia 

fashion. Bandung merupakan sebuah kota yang terkenal sebagai kota dengan potensi Industri kreatif 

yang sangat besar, khususnya dunia fashion seperti yang terlihat pada data kontribusi sub sektor 

Industri kreatif di kota Bandung berikut ini yang tersaji dalam Tabel 1 : 

 

Tabel 1. Kontribusi Subsektor Industri Kreatif di Kota Bandung 

 

Berdasarkan Tabel 1, menurut sumber yang menyebutkan bahwa Industri kreatif di Bandung 

yang berkembang ada sepuluh jenis industri kreatif salah satunya industri kreatif yang berkembang 

adalah Industri fashion yang berkontribusi terhadap PDB sebesar 43.71 %. Industri fashion meningkat 

pesat dibandingkan dengan Industri kreatif lainnya, karena fashion merupakan jenis usaha yang 

beberapa tahun ini banyak di jadikan sebagai ladang usaha bagi para pengusaha. Kota Bandung tidak 

pernah tertinggal dalam perkembangan produk – produk fashion nya. Tersedianya fasilitas belanja 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 

 688 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 
 

produk tekstil maupun busana siap pakai dalam jumlah yang banyak menciptakan citra kota mode 

sebagai salah satu citra kotaBandung. 

Hal ini ditunjang karena Bandung merupakan salah satu kota dengan banyak sekali tempat untuk 

berbelanja kebutuhan sandang, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan lokal 

maupun mancanegara. Bukti nyata atas perkembangan pesat Industri kreatif fashion di kota Bandung 

adalah perkembangan gerai Factory Outlet (FO), Distribution Outlet (Distro) dan Clothing dari tahun 

1998 sampai 2012 seperti data pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. Jenis Industri Kreatif Fashion di Bandung 

Jenis Usaha Tahun 

1988-2000 2010 2011 2012 

Distro 10-12 gerai 300 gerai 450 gerai 520 gerai 

Clothing 15-20 gerai 100 gerai 180 gerai 240 gerai 

Factory Outlet 25 gerai 95 gerai 120 gerai 160gerai 

  

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyaknya bermunculan gerai Distro, Clothing, dan 

Factory Outlet di Kota Bandung. Usaha kreatif clothing pada tahun 1998-2001 hanya 

mencapai 15-20 gerai, dan meningkat pesat menjadi 240 gerai clothing di Kota Bandung. 

Industri kreatif jenis clothing mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, ini menunjukan 

bahwa banyak para pengusaha yang membuka usaha di bidang fashion khususnya clothing 

yang di gemari oleh kalangan remaja dalam trend berbusana seperti hal nya Bandung yang 

terkenal sebagai pusatbelanja. 

Adanya  otonomi  daerah mengharuskantiap daerah untuk selalu mengembangkan 

potensi-potensi ekonomi yang dimilikinya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan potensi tersebut adalah dengan lebih dulu mengenali potensi yang ada. Kota 

Bandung terkenal dengan potensinya sebagai pusat industri mode di Indonesia. Maka, salah 

satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menemukan pola pola sebaran outlet penjualan 

barang- barang mode yang berkembang di Kota Bandung. Dengan begitu, pengambil 

kebijakan maupun masyarakat dapat memahami strategi yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan industri mode ke tahap yang lebih maju. Selain itu, strategi yang ada dapat 

pula dikembangkan di tempat lain, sehingga muncul pusat-pusat industri mode yangbaru. 

Penelitian ini merujuk kepada disiplin ilmu geografi karena menggunakan pendekatan 

keruangan dalam memahami pola sebaran outlet penjualan barang-barang mode yang 

melibatkan aktivitas dan interaksi manusia di dalamnya. Dengan begitu, penekanan eksistensi 

ruang dalam penelitian kali ini dapat dipahami berdasarkan pola yang terbentuk. Berdasarkan 

uraian latar belakang di atas maka akan dikaji pola-pola sebaran outlet penjualan barang-

barang mode (fashion) di Kota Bandung. 

2. Metode Penelitian 

Objek utama dalam penelitian ini adalah outlet-outlet penjualan barang mode di Kota Bandung, 

yang juga merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Outlet-outlet penjualan barang mode, 

bila diterjemahkan ke dalam wujud fisiknya dapat berupa 3 hal, yaitu factory outlet, clothing 

shop, dandistribution outlet. Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini adalah aktivitas 

perekonomianmasyarakatKotaBandung,aksesibilitas,danjugapenggunaanlahanKotaBandung. 
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Aktivitas perekonomian Kota Bandung yang pertama digambarkan dengan aktivitas pariwisata, 

sehingga jaraknya suatu lokasi dari tempat wisata dapat diperhitungkan sebagai kecenderungan bagi 

keberadaan outlet-outlet penjualan barang mode. Selain itu, aktivitas perekonomian digambarkan pula 

oleh penggunaan lahan. Aksesibilitas Kota Bandung digambarkan oleh kelas fungsi jalan. Setiap fungsi 

jalan memiliki peran yang berbeda-beda, sehingga akan menimbulkan kecenderungan tertentu bagi 

pelaku usaha ritel untuk mendirikan outlet penjualan barang mode pada suatu kelas fungsi jalan tertentu. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan spatial dan metode deskriptif serta diperkuat dengan 

perhitungan kuantitatif yaitu uji Chi-Square. Diperlukaan data primer dan data sekunder untuk 

menjawab rumusan masalah. Data primer didapatkan dengan observasi lapang yaitu dengan menitikkan 

(plotting) objek dan pengambilan dokumentasi. Sedangkan data sekunder didapatkan dengan 

permintaan data melalui instansi terkait, diantaranya: 

1. Peta digital administrasi Kota Bandung dari Badan Informasi Geospasial tahun2015. 

2. Peta jaringan jalan Kota Bandung, bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Bandung tahun2013. 

3. Data Tabular Panjang Segmen Jalan Berdasarkan Status dan Hirarki Di Kota Bandung, 

bersumber dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung tahun2011. 

4. Peta digital (format shapefile) penggunaan lahan Kota Bandung, bersumber dari Dinas Tata 

Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung tahun2015. 

5. Data Tabular Potensi Wisata Kota Bandung 2017, bersumber dari Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Bandung tahun2017. 

Setelah memperoleh data yang mendukung penelitian pada tahap sebelumnya, maka 

dilakukan pengolahan data yaitu sebagaiberikut: 

1. Memindahkandatakoordinatlokasioutlet penjualan barang modeyangdidapatkanmelalui 

surveylapang dan melakukan konversi data ke dalam format .shp agar dapat diolah 

menggunakan ArcGIS. 

2. MelakukandigitasipetajaringanjalanKotaBandung. 

3. Membuatpetasebaran outlet penjualan barang-barang mode di KotaBandung. 

Digunakan metode overlay peta antara data spasial distribusi outlet dengan administrasi Kota 

Bandung. 

4. Membuatpetasebaran outlet penjualan barang-barang mode di Kota Bandung berdasarkan 

jarak dari tempatwisata. 

Digunakan metode overlay peta antara data spasial administrasi Kota Bandung, distribusi 

outlet, dengan distribusi tempat-tempat yang menjadi destinasi wisata di Kota Bandung. 

5. Membuatpetasebaran outlet penjualan barang-barang mode di Kota Bandung berdasarkan 

kelas jalan. 

Digunakan metode overlay peta antara data spasial administrasi Kota Bandung, distribusi 

outlet, dengan distribusi jaringan jalan di Kota Bandung berdasarkan fungsinya. 

6. Membuatpetasebaran outlet penjualan barang-barang mode di Kota Bandung berdasarkan 

penggunaanlahan. 

Digunakan metode overlay peta antara data spasial administrasi Kota Bandung, distribusi 

outlet, dengan penggunaan lahan di Kota Bandung. 

7. Membuat klasifikasi jarak outlet dari tempat wisata. Setiap outlet dikelompokkan ke dalam 3 

klasifikasi berdasarkan jaraknya dari tempat wisata, yaitu kelas jauh, sedang, dandekat. 

8. Membuat tabel pengolahan data berisi jumlah outlet yang diamati berdasarkan masing- 

masing variabel terkait, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3, Tabel 4, dan Tabel5. 

9. Melakukan uji analisis kuantitatif dengan uji Chi-Square, seperti yang akan dijabarkan pada 

tahap analisisdata. 
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Tipe dasar dari analisis spasial yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi karakteristik spasial 

dan atribut dari penggabungan layer data adalah dengan metode overlay. Overlay adalah proses 

tumpang-susun beberapa buah peta tematik dalam rangkaian kegiatan pengambilan kesimpulan secara 

spasial (Budianto, 2010). Overlay digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang fitur geografis 

terletak di atas fitur geografis lainnya. Analisis ini mampu menjawab salah satu pertanyaan dasar 

perangkat lunak GIS, yaitu: "Apa di atas apa?" sehingga dapat menjawab pertanyaan penting terkait 

geografis. 

Sebelum pengumpulan data lapang, peneliti telah mempunyai jawaban sementara atau hipotesis, 

yang menyatakan apakah dua variabel mempunyai korelasi atau tidak. Selanjutnya, untuk mengelola 

data yang peneliti peroleh, digunakan uji statistik Chi Square. Uji Chi Square berguna untuk menguji 

hipotesis yang menyatakan ada atau tidak adanya hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel 

nominal. Kemudian, untuk mengetahui besarnya korelasi atau mengukur kuatnya hubungan antara 

variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya digunakan ukuran koefisien kontingensi (C = 

Coefisien  of  contingency).  Karakteristik  Chi‐Square  diantaranya  adalah:  nilai  Chi‐Square  selalu 

positif, terdapat beberapa keluarga distribusi Chi‐Square,   yaitu distribusi Chi‐Square dengan df = 1, 2, 

3, dst; dan bentuk distribusi Chi‐Square adalah menjulur positif. Rumus chi-square yang digunakan 

adalah sebagaiberikut. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Lokasi Outlet Penjualan BarangMode 

Terdapat 326 lokasi outlet penjualan barang mode yang didapat dari hasil pengamatan lapang dalam 

penelitian ini, yang mana kemudian membentuk suatu pola sebaran outlet di Kota Bandung. Peranan 

lokasi outlet tersebut sangat penting untuk kelangsungan suatu perusahaan dalam menjual produk- 

produknya karena pada dasarnya penentuan lokasi outlet bertujuan untuk mencari keuntungan 

maksimum dari proses pemasaran dan penjualan dalam suatu industri. Outlet hasil pengamatan tersebut 

merupakan seluruh populasi outlet penjualan barang mode di Kota Bandung. Distribusi outlet tersebut 

dapat digambarkan pada ruang Kota Bandung seperti pada Gambar 1. 

 Jika dilihat dengan seksama, dapat diketahui bahwa terdapat titik-titik outlet yang cenderung 

mengelompok dan memanjang pada suatu lokasi dan titik-titik lainnya cenderung menyebar secara 

acak. Kondisi ini merupakan suatu pola yang terbentuk karena ada faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Sesuai dengan teori yang dikatakan pada tinjauan pustaka, bahwa pola lokasi terdiri 

dari 2 macam tanpa ada spesifikasi merata atau tidaknya yaitu pola lokasi yang didominasi oleh 

kekuatan menyebar dan pola lokasi yang didominasi kohesi atau kekuatan mengumpul. Pola yang 

menyebar disebabkan karena adanya pengaruh kompetisi, dimana suatu outlet dapat bertahan apabila 

memilih lokasi dengan persaingan yang sedikit. Sedangkan, pola lokasi yang didominasi oleh kohesi 

(mengumpul) dapat menghasilkan permintaan atau produksi sesuai dengan karakter tiap aktivitas. 

Keuntungan pola ini adalah dapat menarik minat pengunjung lebih besar karena produk yang dijual 

biasanya lebih bervariasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab terbentuknya pola distribusi tersebut 

akan dibahas lebih lanjut pada poin subbab berikutnya. 
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Gambar 1. Peta Distribusi Outlet Penjualan Barang Mode di Kota Bandung 

3.2. Jarak dari Tempat Wisata 

Lokasi-lokasi dengan potensi wisata di Kota Bandung tersebar di berbagai lokasi di Kota Bandung. 

Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bandung pada tahun 

2017, terdapat sekitar 52 lokasi di Kota Bandung yang memiliki daya tarik wisata, sehingga berpotensi 

mendatangkan wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Lokasi destinasi wisata di sini digunakan 

sebagai variabel secara tidak langsung pada penelitian. Aktivitas pariwisata di Kota Bandung 

mengindikasikan adanya aktivitas perekonomian yang menjadi perhatian dan daya tarik sehingga 

mendatangkan banyak wisatawan, yang mana secara tidak langsung merupakan konsumen bagi pelaku 

usaha ritel.Disamping itu, fasilitas belanja (outlet penjualan barang mode) merupakan fasilitas sekunder 

yang mendukung fasilitas primer berupa lokasi-lokasi destinasi wisata di Kota Bandung, sehingga 

keberadaannya pun diharapkan berada dekat dari fasilitas primer yang dimaksud. Digunakan suatu 

sistem klasifikasi yang sesuai untuk melihat kedekatan tempat wisata di Kota Bandung terhadapoutlet. 

Tabel 3. Frekuensi outlet pada setiap kelas jarak dari tempat wisata 

No. Jarak dari Tempat Wisata Frekuensi 

1 Jauh 6 

2 Sedang 11 

3 Dekat 309 

Total 326 

 

 Terdapat 3 klasifikasi dalam menentukan jarak terdekat yang diukur dari masing-masing lokasi outlet 

penjualan barang mode terhadap lokasi-lokasi wisata di Kota Bandung. Klasifikasi tersebut terdiri dari jarak 

yang jauh, sedang, dan dekat. Outlet yang jaraknya dekat memiliki jarak yang berkisar antara 5-751 meter 

dari tempat wisata. Selanjutnya, outlet yang jaraknya sedang memiliki jarak yang berkisar antara 751-1498 

meter dari tempat wisata. Sedangkan, outlet yang jaraknya jauh memiliki jarak yang berkisar antara 1498-

2244 meter dari tempat wisata. Dari hasil pengamatan, didapatkan bahwa sejumlah 6 outlet memiliki lokasi 

yang jaraknya jauh dari tempat wisata, 11 outlet memiliki lokasi yang jaraknya sedang dari tempat wisata, 
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dan 309 outlet memiliki lokasi yang jaraknya dekat dari tempat wisata. Informasi ini secara ringkas dapat 

dilihat pada Tabel 3. 

3.3. Kelas Fungsi Jalan 

Berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung tahun  2011, 

terdapat lebih dari enam puluh segmen jalan yang telah dibangun di seluruh ruang Kota Bandung. 

Segmen jalan tersebut terbagi ke dalam 4 klasifikasi berdasarkan fungsinya, yaitu fungsi jalan arteri, 

jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan atau dikenal pula dengan jalan lain. Fungsi-fungsi jalan 

tersebut diasumsikan memberikan gambaran aksesibilitas yang berbeda, terutama pada penelitian ini. 

Seluruh outlet penjualan barang mode dibangun berdasarkan keberadaan segmen jalan. Hal tersebut 

tidak terhindarkan karena keberadaan segmen jalan memiliki fungsi penting sebagai aksesibilitas yang 

mana merupaka syarat utama untuk dibangunnya usaha ritel. Beberapa outlet penjualan barang mode 

cenderung mengelompok pada segmen jalan tertentu, walaupun pada lokasi lainnya ada yang tersebar 

secara acak dan tidakmerata.Outlet-outlet penjualan barang mode terdistribusi pada setiap kelas fungsi 

jalan di Kota Bandung. Outlet yang terdistribusi pada setiap fungsi jalan, baik arteri, kolektor, lokal, 

maupun lingkungan berbeda-beda jumlahnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa outlet penjualan 

barang mode paling banyak terdapat pada kelas fungsi jalan lokal kemudian kolektor. Selanjutnya 

outlet tersebar dengan jumlah yang jauh lebih sedikit pada kelas fungsi jalan arteri kemudian jalan 

lingkungan. Informasi ini secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Frekuensi outlet pada setiap kelas fungsi jalan 

No. Kelas Fungsi Jalan Frekuensi 

1 Jalan Arteri 9 

2 Jalan Kolektor 119 

3 Jalan Lokal 197 

4 Jalan Lain/Lingkungan 1 

Total 326 

Setelah dilakukan pencarian lebih lanjut, diketemukan pula bahwasannya terdapat enam segmen 

jalan dari Kota Bandung yang di dalamnya terdapat industri mode dan mengalami pemesatan pada 

beberapa tahun terakhir. Ke-enam segmen jalan ini diketahui telah sejak lama menjadi pusat atau sentra 

perkembangan industri mode di Kota Bandung. Penjualan produk pada berbagai segmen jalan sangat 

beragam dan ditujukan untuk konsumen menengah ke bawah maupun menengah ke atas (Trianti, 

2012). Berikut ini merupakan beberapa segmen jalan sebagai tempat berkembangnya distro, clothing 

shop dan factory outlet di Bandung yaitu Jalan Ir. H. Juanda (Dago), Jalan R. E. Martadinata (Riau), 

Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Dalem Kaum, Jalan Dipati Ukur dan Jalan Trunojoyo. 

3.4. PenggunaanLahan 

Penggunaan lahan Kota Bandung berdasarkan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung 

dikelompokkan ke dalam 10 kelas, diantaranya adalah penggunaan lahan berupa industri, jasa, 

kesehatan, pendidikan, perdagangan, peribadatan, permukiman, sarana olahraga, sungai, dan tanah 

kosong. Penggunaan lahan berupa permukiman sendiri ditemukan hampir di seluruh Kota Bandung. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa outlet penjualan barang mode paling banyak terdapat pada 

penggunaan lahan perdagangan. Selanjutnya outlet tersebar paling banyak pada penggunaan lahan 

permukiman, jasa, pendidikan, dan tanah kosong. 

Penggunaan lahan perdagangan pada dasarnya tersebar di beberapa bagian Kota Bandung, tapi 

terdapat satu bagian di Kota Bandung dengan wilayah perdagangan yang sangat luas yaitu pada bagian 
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barat Kota Bandung, terutama pada pusat Kota Bandung, yang mana menjadi tempat berkembangnya 

outlet-outlet penjualan barang mode. Selain itu, penggunaan lahan perdagangan umumnya ditempati 

oleh bangunan-bangunan mall, pasar tradisional, kios-kios, ruko, dan beberapa juga digunakan untuk 

kegiatan perindustrian. Penggunaan lahan permukiman adalah yangpaling besar dominasinya di Kota 

Bandung. Selain dibangun perumahan-perumahan warga Kota Bandung, pada penggunaan lahan ini 

juga terdapat toko-toko baik yang menjual barang-barang keperluan harian warga, ataupun outlet 

penjualan barang mode. Penggunaan lahan jasa umumnya dibangun perkantoran, usaha-usaha 

penjualan jasa seperti tukang potong rambut, bengkel, salon, dan lainnya. Beberapa diantaranya juga 

dibangun outlet-outlet penjualan barang mode yang menjadi fokus peneliti. Penggunaan lahan terakhir 

yang akan dibahas terkait penelitian adalah penggunaan lahan pendidikan. Kota Bandung merupakan 

wilayah perkotaan yang memiliki beberapa universitas-universitas besar yang cukup terkenal seperti 

ITB (Institut Teknologi Bandung), UPI (Universitas Pendidikan Indonesia), UNPAD (Universitas 

Padjajaran), Universitas Pasundan dan sebagainya. Belum lagi banyak pula sekolah-sekolah dasar, 

menengah pertama, hingga menengah atas. Di antara penggunaan lahan pendidikan tersebut, beberapa 

pelaku usaha ritel berinisiasi pula membangun usahanya. 

Tabel 5. Frekuensi outlet pada setiap penggunaan lahan 

No. Penggunaan Lahan Frekuensi 

1 Perdagangan 132 

2 Permukiman 85 

3 Jasa 60 

4 Pendidikan 29 

5 Tanah Kosong 20 

Total 326 

3.5. Pola Sebaran Outlet berdasar Jarak dari TempatWisata 

Berdasarkan hasil analisis spasial, pola yang terbentuk adalah sebaran outlet cenderung mengelompok 

dan mendekati tempat wisata. Pola sebaran tersebut dapat dilihat pada Gambar 2. Analisis tersebut 

diperkuat oleh uji statistik menggunakan metode Chi-Square. Berdasarkan uji chi square, terdapat 

hubungan yang signifikan antara jarak dari tempat wisata terhadap persebaran lokasi outlet penjualan 

barang mode. Nilai koefisien kontingensi yang menggambarkan keeratan hubungan antara jarak dari 

tempat wisata terhadap pola sebaran yang terbentuk, yaitu Ϲ = 0,79 pada taraf nyata α=0,05. Nilaiini 

menggambarkan bahwa jarak dari tempat wisata merupakan variabel yang sangat kuat dalam 

mempengaruhi pemilihan lokasi sehingga terbentuk pola sebaran outlet penjualan barang mode di Kota 

Bandung. Semakin dekat dari tempat wisata maka cenderung dapat ditemukan lokasi outlet- outlet 

penjualan barang mode di Kota Bandung.Faktor ini merupakan faktor yang paling kuat mempengaruhi 

pola sebaran outlet penjualan barang mode di Kota Bandung jika dibandingkan  dengan dua faktor 

lainnya di dalam penelitian ini, yaitu faktor fungsi jaringan jalan dan penggunaan lahan KotaBandung. 

Pariwisata merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang menyumbang PDRB terbesar di 

Kota Bandung. Pariwisata di Kota Bandung saat ini semakin terkenal baik untuk wisatawan domestik 

maupun bagi wisatawan mancanegara. Potensi ini menarik minat para penikmat wisata untuk datang ke 

Kota Bandung. Wisatawan yang berkunjung kemudian berpotensi menjadi konsumen atau pelanggan 

bagi para pelaku usaha ritel yang memasarkan barang-barang mode seperti pakaian, alas kaki, ataupun 

aksesoris. Sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa konsumen cenderung memilih tempat 

berbelanja yang lebih dekat dengannya dibandingkan tempat yang lebih jauh karena tempat yang lebih 

jauh dapat menghabiskan waktu, energi, dan ongkos yang lebih banyak. Oleh karena itu, variabel 

pertama digunakan untuk melihat pola sebaran outlet dari kedekatannya dengan tempat wisata sehingga 

keberadaannya pun harus selalu berdekatan satu sama lain untuk menciptakan kinerja yang efektif. 
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Sasaran konsumen bagi para pelaku usaha ini sebagian merupakan wisatawan yang datang berkunjung 

ke Kota Bandung, sedangkan sebagian lainnya merupakan penduduk lokal Kota Bandung. Oleh karena 

itu, pola sebaran outlet penjualan barang mode dapat pula dipengaruhi oleh kedekatannya dengan 

tempat-tempat dengan potensi pariwisata di Kota Bandung. 

 

 Gambar 2. Peta distribusi outlet penjualan barang mode berdasar jarak dari tempat wisata 

3.6. Pola Sebaran Outlet berdasar Fungsi Ruas Jalan 

Berdasarkan hasil analisis spasial, pola yang terbentuk adalah outlet-outlet penjualan barang 

mode cenderung tersebar pada segmen jalan lokal dan kolektor. Pola sebaran yang terbentuk 

ini dapat dilihat pada Gambar 3. Analisis tersebut diperkuat oleh analisis statistik berupa uji 

Chi-Square. Berdasarkan hasil analisis chi square, terdapat hubungan yang signifikan antara 

faktor fungsi segmen jalan terhadap persebaran lokasi outlet penjualan barang mode, meskipun 

tidak sebesar faktor jarak dari tempat wisata dalam mempengaruhinya.Nilai koefisien 

kontingensi yang menggambarkan keeratan hubungan antara kelas fungsi jalan terhadap pola 

sebaran yang terbentuk, yaitu Ϲ = 0,67  pada taraf nyataα=0,05. 

Gambar 3. Peta distribusi outlet penjualan barang mode berdasar fungsi ruas jalan Kota Bandung 
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Sesuai dengan fungsi segmen jalan dimana jalan lokal akan lebih banyak memberikan fungsi 

aksesibilitas kepada sejumlah ruang kegiatan yang ada di sekitarnya. Salah satu ruang kegiatan yang 

paling membutuhkan faktor akesibilitas yaitu untuk kegiatan perdagangan ritel terutama outlet 

penjualan barang mode di Kota Bandung. Selain itu, jalan kolektor akan berfungsi sebagaipengumpul 

dan pendistribusi perjalanan di mana fungsi akses dan mobilitas merata.Kelas fungsi jalan yang tidak 

signifikan terhadap keberadaan outlet penjualan barang mode adalah kelas fungsi jalan arteri dan fungsi 

jalan lingkungan. Jalan arteri disediakan sebagai media pergerakan lalulintas yang besar 

(memaksimalkan fungsi mobilitas). Hal tersebut membuat kendaraan melaju dengan kecepatan yang 

tinggi dan sulit untuk melihat pemberhentian di kanan dan kiri jalan. Sedangkan jalan lingkungan 

disediakan untuk keberlangsungan angkutan yang lokal dengan kecepatan dan jarak yang rendah, 

sehingga dapat menampung jumlah kendaraan hanya dalam volume yang kecil . Hal ini kurang cocok 

bagi para pelaku usaha untuk menjalankan ritel penjualan barang mode. 

Namun begitu, tidak semua jalan-jalan kolektor dan jalan-jalan lokal di Kota Bandung dihuni oleh 

outlet-outlet penjualan barang mode. Hal ini mengindikasikan adanya faktor lain yang menjadi sebab 

berdiri dan berkumpulnya bangunan outlet pada beberapa segmen jalan tertentu. Sebagai contoh,  Jalan 

Cihampelas dan Jalan Otto Iskandar Dinata merupakan dua contoh segmen jalan loka di Kota Bandung 

dimana terdapat banyak outlet pada segmen jalan tersebut. Jarak antar satu outlet dengan yang lainnya 

relatif dekat sehingga membentuk suatu pola mengelompok (cluster). Apabila diperhatikan dengan 

seksama, dapat dilihat pada Gambar 4 bahwasannya terdapat faktor lain yang menyebabkan 

pengelompokkan outlet-outlet yaitu karena dipengaruhi pula oleh penggunaan lahan sekitar segmen 

jalan tersebut yang berupaperdagangan. 

Gambar 4. Penggunaan lahan mendukung fungsi jalan dalam pembentukan pola sebaran outlet 

penjualan barang mode di Kota Bandung 

Contoh kasus lainnya melibatkan outlet-outlet yang lokasinya berada pada fungsi jalan kolektor 

seperti Jalan Ir. H. Djuanda, Jalan Dipati Ukur, ataupun jalan R. E. Martadinata, dimana terdapat 

banyak outlet pada segmen jalan tersebut. Jarak antar satu outlet dengan yang lainnya relatif dekat 

sehingga membentuk suatu pola mengelompok (cluster). Namun, pada jalan kolektor lainnya tidak 

terdapat pengelompokkan outlet seperti pada ketiga segmen jalan tersebut. Hal ini mengindikasikan 

adanya faktor lain yang menjadi daya tarik bagi pelaku usaha ritel untuk mendirikan outlet pada 

segmen jalan ini. Apabila diperhatikan dengan seksama, dapat dilihat pada Gambar 5 bahwasannya 

terdapat faktor lain yang menyebabkan pengelompokkan outlet-outlet yaitu karena dipengaruhi pula 

oleh keberadaan tempat-tempat wisata yang berada dekat dengan segmen jalan tersebut. 

Berdasarkan skema hirarki jalan, dikatakan bahwa semakin tinggi suatu jalan, maka semakin tinggi 

pula fungsi aksesibilitas dan mobilitas segmen jalan tersebut, namun fungsi akses terhadap ruang fungsi 

lahannya semakin rendah karena kendaraan cenderung melaju dengan cepat, sehingga kurang 

memperhatikan bangunan-bangunan di kanan dan kiri jalan. Teori tersebut dapat memperjelas alasan 

outlet-outlet penjualan barang mode paling banyak terdapat pada segmen jalan lokal, kemudian paling 
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banyak kedua adalah pada segmen jalan kolektor, baru setelahnya pada jalan arteri dan kemudian pada 

segmen jalan lain. 

 

Gambar 5. Kedekatan jarak dengan tempat wisata mendukung fungsi jalan dalam pembentukan pola 

sebaran outlet penjualan barang mode di Kota Bandung 

3.7. Pola Sebaran Outlet berdasar Penggunaan Lahan KotaBandung 

Berdasarkan hasil analisis spasial, pola yang terbentuk adalah sebaran outlet cenderung 

tersebar paling banyak pada area perdagangan. Selanjutnya, outlet-outlet penjualan barang 

mode dapat ditemukan paling banyak pada penggunaan lahan permukiman. Pola sebaran 

tersebut dapat dilihat pada Gambar 6. Analisis tersebut diperkuat oleh analisis statistik berupa 

uji Chi-Square. Berdasarkan hasil analisis chi square, terdapat hubungan yang signifikan pula 

antara penggunaan lahan terhadap persebaran lokasi outlet penjualan barang mode. Faktor ini 

merupakan faktor yang paling lemah dalam mempengaruhi pola sebaran outlet penjualan 

barang mode di Kota Bandung jika dibandingkan dengan dua faktor lainnya di dalam 

penelitian ini, yaitu faktor fungsi jaringan jalan dan jarak dari tempat wisata di KotaBandung. 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Peta distribusi outlet penjualan barang mode berdasar penggunaan lahan di Kota Bandung 

 

Keberadaan outlet tidak dapat ditemukan di seluruh tipe penggunaan lahan. Outlet-outlet juga tidak 

hanya ditemukan pada satu pola penggunaan lahan seperti perdagangan saja,tapi juga terdapat pada 



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 

 697 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 
 

penggunaan lahan lainnya seperti pemukiman, pendidikan, dan jasa. Hasil p e n g a m a t a n  

menunjukkan bahwa outlet penjualan barang mode paling banyak terdapat pada penggunaan lahan 

perdagangan. Selanjutnya outlet tersebar paling banyak pada penggunaan lahan permukiman, jasa, 

danpendidikan. 

Outlet penjualan barang mode pada dasarnya memang merupakan salah satu jenis kegiatan bisnis 

ritel, yang mana erat pula kaitannya dengan aktivitas perdagangan sebagai salah satu aktivitas 

perekonomian di Kota Bandung. Penempatan lokasi outlet juga dipengaruhi karena pasarnya sudah 

terbentuk secara alami. Oleh karena itu, banyaknya outlet-outlet ini dibangun pada penggunaan lahan 

perdagangan. Di samping itu, pola lokasi yang terbentuk pada wilayah ini menjadi cenderung 

mengelompok (cluster), sehingga dapat menghasilkan permintaan atau produksi sesuai dengan karakter 

tiap aktivitas. Keuntungan pola ini adalah dapat menarik minat pengunjung lebih besar karena produk 

yang dijual biasanya lebih bervariasi. Gambaran pola outlet penjualan barang mode yang cenderung 

mengelompok dapat dilihat pada Gambar 7. 

Gambar 7. Pola outlet penjualan barang mode cenderung mengelompok pada penggunaan lahan 

perdagangan 

Outlet-outlet penjualan barang mode dapat ditemukan paling banyak kedua tersebar pada penggunaan 

lahan pemukiman. Sebagian konsumen dari outlet penjualan barang mode berasal dari warga lokal Kota 

Bandung. Konsumen ini berada pada area penggunaan lahan pemukiman, maka pelaku usaha juga 

cenderung membangun toko atau outletnya mendekati, pemukiman kemudianb semakin lama semakin 

dekat bahkan hingga membangun usaha ritelnya diatas area penggunaan lahan pemukiman di samping itu 

pola lokasi yang terbentuk pada wilayah ini menjadi cendrung menyebar disebabkan karena adanya 

pengaruh kompetisi dimana suatu outlet mampu bertahan bila memilih lokasi dengan persaingan yang 

sedikit. Selain itu orientasi output dan pertimbangan pemasaran produk juga dapat menjadi faktor penyebab 

terbentuknya pola menyebar. Gambaran pola outlet penjualan barang mode yang cenderung menyebar pada 

penggunaan lahan permukiman dapat dilihat pada Gambar 8. 

Gambar 8. Pola outlet penjualan barang mode cenderung menyebar pada penggunaan lahan permukiman  



Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 

 

 698 
Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Budaya Indonesia 
 

4. Kesimpulan 

Pola sebaran outlet penjualan barang mode di Kota Bandung cenderung mengumpul dan mendekati tempat 

wisata. Pola sebaran lokasi outlet dipengaruhi secara signifikan oleh jarak dari tempat wisata, kelas fungsi 

jalan dan juga penggunaan lahan di sekitarnya. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pola sebaran 

outlet di Kota Bandung adalah jarak dari tempat wisata yang ditunjukkan oleh angka koefisien kontingensi 

sebesar 0,79 pada taraf nyata (α) 0,05. 
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Abstrak: Kopi adalah komoditas kekayaan alam Indonesia yang terkenal di dunia sejak 

puluhan tahun lalu. Menurut Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur 

memiliki luas areal kopi sebesar 91.908 hektar dengan produksi sekitar 50.934 ton. Salah satu 

daerah penghasil kopi terbaik yaitu Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Kondisi fisik 

Kecamatan Dampit yang terletak di lereng atau kaki Gunung Semeru dimanfaatkan sebagai 

perkebunan kopi robusta. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode SWOT untuk 

menganalisis pemanfaatan potensi kopi robusta Dampit. Hasil dari penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan acuan pembangunan wilayah berkelanjutan Kabupaten Malang melalui sektor 

pariwisata dan perdagangan. 

Kata kunci: Kopi Robusta, Dampit, SWOT, Pembangunan Berkelanjutan 

 

Abstract: Coffee is Indonesia's famous natural commodity since tens of years ago. According 

to Head of Production Division of Plantation Office of East Java Province has an area of 

91,908 hectares of coffee with a production of about 50,934 tons. One of the best coffee 

producing regions is Dampit District, Malang Regency. The physical condition of Dampit 

Subdistrict located at the foot of Mount Semeru is used as Robusta coffee plantation. Writing 

this scientific paper using SWOT method to analyze the potential utilization of robusta coffee 

Dampit. The results of this study are expected to be used as a reference for sustainable 

development of Malang Regency through tourism and trade sectors. 

Keywords: Robusta Coffee, Dampit, SWOT, Sustainable Development 

 

1. Pendahuluan 

Kopi adalah komoditas kekayaan alam Indonesia yang terkenal di dunia sejak puluhan tahun lalu. 

Indonesia sendiri menempati urutan ke 4 sebagai negara produsen kopi terbesar di dunia menurut 

International Coffe Organization, dengan hasil produksi per tahunnya mencapai 622 ribu metrik ton. 

Angka produksi tersebut disumbang dari jenis kopi dari Indonesia yang berhasil di ekspor, jenis 

kopi-kopi tersebut diantaranya kopi Aveh gayo, kopi Sumatera Mandheling, Kopi Wamena, Kopi 

Kintamani, Flores Bajwa, Java Preanger, kopi Idjen Raung, dan Kopi Robusta Dampit. 

Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Timur, Ir. Moh. Samsul Arifien, MMA 

mengatakan bahwa luas areal kopi Jawa Timur sebesar 91.908 hektar dengan produksi sekitar 

50.934 ton yang diberdayakan oleh Perkebunan Besar (PTPN dan Swasta) dan Perkebunan Rakyat. 

Luas areal kopi Indonesia (1,3 juta hektar) nomer 2 di dunia setelah Brazilia (2,3 juta hektar). Dari 

areal 1,3 juta (1.313.060) hektar terdiri dari Kopi Robusta 1.202.580 hektar (92%) dan (Majalah 

Disbun, 2009). 

Kecamatan Dampit merupakan salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah 135,57 km2 

atau 4,55% dari total luas Kabupaten Malang. Kecamatan Dampit terletak di sebelah Tenggara 36 

Km dari Kota Malang. Kawasan Amstirdam (Ampelgading, Sumber Manjing Wetan, Tirtoyudo, dan 

Dampit) Kabupen Malang sejak jaman Belanda telah dikenal sebagai sentra perkebunan kopi. Kopi 
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yang dihasilkan dari kawasan ini dikenal dengan brand Kopi Dampit yang dahulu pernah berjaya. 

Namun seiring berjalannya waktu Kopi Dampit sekarang semakin jarang terdengar namanya. 

Ekowisata menurut The Ecotourism Society (1990) merupakan suatu bentuk perjalanan wisata ke 

area alami yang dilakukan dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan 

dan kesejahteraan penduduk setempat. Bentuk ekowisata telah berkembang karena banyak digemari 

oleh wisatawan. Wisatawan ingin berkunjung ke area alami, yang dapat menciptakan kegiatan 

bisnis. Berkaitan hal tersebut Eplerwood (1999) mendefinisikan ekowisata  sebagai bentuk baru dari 

perjalanan bertanggungjawab ke area alami dan berpetualang yang dapat menciptakan industri 

pariwisata. 

Kopi Dampit dapat dipopulerkan kembali dengan melakukan beberapa cara, salah satunya 

dengan menjadikan Kecamatan Dampit sebagai Daerah Ekowisata Kebun Kopi Robusta. Hal ini 

sesuai dengan kondisi fisik Kecamatan Dampit yang terletak di lereng Gunung Semeru yang 

membuat daerah ini subur. Selain itu Kecamatan Dampit juga dekat dengan pesisir pantai Selatan 

Jawa. Kondisi tersebut mendukung adanya perkebunan kopi robusta dengan cita rasa yang khas. 

Pemandangan alam yang indah, akomodasi, dan wisata alam mendukung adanya Ekowisata Kebun 

Kopi Robusta Dampit.  

Australian Department of Tourism (Black, 1999) mendefinisikan ekowisata adalah wisata 

berbasis pada alam dengan mengikutkan aspek pendidikan dan interpretasi terhadap lingkungan 

alami dan budaya masyarakat dengan pengelolaan kelestarian ekologis. Definisi tersebut 

menegaskan bahwa aspek yang terkait tidak hanya bisnis seperti halnya bentuk pariwisata lainnya, 

tetapi lebih dekat dengan pariwisata minat khusus, alternative tourism atau special interest tourism 

dengan objek dan daya tarik wisata alam. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya dukung fisik ekowisata dan mengetahui  

strategi pengembangan Kopi Dampit melaui sektor pariwisata di Kecamatan Dampit, Kabupaten 

Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran-pemikiran inovatif yang dapat 

menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam meningkatkan Kecamatan Dampit Kabupaten 

Malang melalui ekowisata Kebun Kopi Robusta Dampit. 

 

2. Metode Penelitian 

2.1 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian dilakukan pada kawasan Amstirdam (Ampel Gading, Sumber Manjing, Tirtoyudho dan 

Dampit), Kabupaten Malang, Jawa Timur yang letaknya di lereng Gunung Semeru. Lokasi atau 

tempat penelitian yang sebagian besar pemanfaatan atau penggunaan  lahan terdiri atas perkebunan 

kopi yaitu kopi Robusta Dampit.  

2.2 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer 

adalah data yang dikumpulkan secara langsung dilokasi penelitian. Data sekunder adalah data yang 

didapat melalui hasil penelitian sebelumnya berupa jurnal atau artikel ilmiah dan website yang 

terkait, seperti Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 

survei dan dokumentasi. 

2.3 Strategi Pengembangan ODTE 

Prioritas pengembangan dilakukan melalui penentuan strategi pengembangan objek daya tarik 

ekowisata  yang dilakukan melalui pengumpulan data IFAS (Internal Factors Analysis Summary) 

dan EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary). Tahapan penyusunan matriks IFAS/EFAS serta 

analisis SWOT sebagai berikut: 

a. Penyusunan matriks IFAS 

Menentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan potensi Kebun 

Kopi Robusta Dampit dengan metode survei dan wawancara serta penelaahan pustaka. 

b. Penyusunan matriks EFAS 
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Menentukan faktor yang menjadi peluang dan ancaman dalam pengelolaan potensi Kebun Kopi 

Robusta Dampit dengan metode survei dan penelaahan pustaka. Masing-masing unsur SWOT 

diambil lima unsur yang mmemiliki nilai pengaruh tinggi dan strategis. 

 

Tabel 1.Matriks SWOT 

EFAS-IFAS STRENGTH (S) WEAKNESSES (W) 

OPPORTUNITIES (O) STRATEGI S-O 

Strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk 

memanfaatkan peluang 

STRATEGI W-O 

Strategi yang meminimalkan 

kelemahan untuk 

memanfaatkan peluang 

THREATS (T) STRATEGI S-T 

Strategi yang menggunakan 

kekuatan untuk mengatasi 

ancaman  

STRATEGI W-T 

Strategi yang meminimalkan 

kelemahan dan menghindari 

ancaman  

 

2.4 Analisis Data SWOT 

Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan beberapa alternatif strategi yang tepat untuk 

mendukung ekowisata kebun Kopi Robusta Dampit secara lebih optimal.  Analisis SWOT ini 

terdapat faktor-faktor yang menjadi kekuatan (strength), kelemahan (weak-nesses), peluang 

(opportunity) dan ancaman (threat) dikombinasikan sehingga didapatkan beberapa alternatif 

keputusan (Rangkuti, 2008) 

 

3. Hasil Dan Pembahasan 

3.1 Ekowisata Kebun Kopi Robusta Dampit 

Adanya kebun Kopi Robusta Dampit disertai dengan pembangunan akomodasi yang lengkap, serta 

didirikan kedai-kedai kopi tradisional di Kecamatan Dampit akan menarik banyak minat wisatawan 

baik lokal maupun mancanegara untuk datang dan memperoleh pengalaman baru dan berbeda 

dengan objek daya tarik ekowisata dari daerah lainnya. 

 Kekhasan Kopi Dampit akan menjadikannya sebagai komoditas ekspor yang diperhitungkan 

dalam pendapatan negara, khususnya untuk Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang itu sendiri. 

Daerah ini telah dikenal sebagai ekowisata Kopi Dampit di tingkat nasional maupun internasional. 

Hal ini dapat terjadi dengan memanfaatkan daya dukung fisik dari Kebun Kopi Dampit itu sendiri, 

serta adanya kerjasama antar pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait. 

3.2 Daya Dukung/Potensi Fisik Kecamatan Dampit 

Kecamatan Dampit terdiri dari 12 desa yang mayoritas memiliki topografi perbukitan karena terletak 

di lereng Gunung Semeru. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dampit adalah sebagai berikut: 

sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Wajak dan Turen, sebelah timur berbatasan dengan 

Kecamatan Tirtoyudo, sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Sumbermanjing 

Wetan, dan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Turen dan Sumbermanjing Wetan. Dua 

belas desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Dampit tertera pada tabel 2 di bawah ini: 

 

Tabel 2. Klasifikasi Desa di Kecamatan Dampit berdasarkan Letak Geografi dan Topografi 

No. Nama Desa Luas (Km2) Letak Geografi 

(Pantai/Lembah/Lereng/Dataran) 

Topografi 

(Datar/Perbukitan) 

1 Sukodono  Lereng Perbukitan  

2 Srimulyo  Lereng Perbukitan 
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No. Nama Desa Luas (Km2) Letak Geografi 

(Pantai/Lembah/Lereng/Dataran) 

Topografi 

(Datar/Perbukitan) 

3 Baturetno  Lereng Perbukitan 

4 Bumirejo  Lereng Perbukitan 

5 Sumbersuko  Lereng Perbukitan 

6 Amadanom  Lereng Perbukitan 

7 Dampit  Dataran Datar 

8 Pamotan  Lereng Datar 

9 Majangtengah  Lereng Perbukitan 

10 Rembun  Lereng Datar 

11 Pojok  Lereng Datar 

12 Jambangan  Dataran Perbukitan 

Sumber: Kecamatan Dampit Dalam Angka 2017 

 

 Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini tidak akan berhasil apabila 

desa/kelurahan sebagai satuan terkecil pemerintahan tidak pernah tersentuh pembangunan. Pada 

kenyataannya, hasil pembangunan di Kecamatan Dampit telah dapat dirasakan, ditengarai dari 

semua desa/kelurahan di Kecamatan Dampit telah mencapai tingkat swasembada. Hal ini berarti 

dalam menyelenggarakan pemerintahan, seluruh perangkat desa/kelurahan mempunyai peranan yang 

penting dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintah, tugas pembangunan maupun di dalam 

memberikan pelayanan terhadap masyarakat.  

 

3.3 Strategi Pengembangan Ekowisata 

Analisis SWOT merupakan salah satu teknik untuk mengidentifikasi suatu masalah yang meliputi 

kekuatan (Strenght), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), ancaman (Treat) untuk 

dijadikan dasar pengembangan ekowisata Kebun Kopi Robusta Dampit. Adanya analisis ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi yang baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 

sekitar kawasan. Aspek yang diperoleh selama penelitian dikelompokan menjadi dua kelompok, 

internal dan eksternal. Kelompok internal adalah Strenght dan Weaknes sedangkan kelompok 

eksternal adalah Opportunity dan Threat. 

 

3.3.1 Kelompok Internal 

a. Kekuatan (Strenght) 

Kekuatan (strenght)merupakan kelebihan yang dimiliki oleh Kebun Kopi Robusta Dampit  sehingga 

menjadi daya tarik wisatawan. Dari hasil penelitian di lapangan dan berbagai referensi diketahui 

bahwa yang merupakan kekuatan dari potensi daya tarik ekowisata di Kebun Kopi Robusta Dampit  

adalah: 

1. Luas wilayah Kecamatan Dampit sebagian besar berupa perbukitan, lebih tepatnya masih 

berada di lereng Gunung Semeru. 

2. Letak Kecamatan Dampit yang strategis yaitu berada pada jalur transportasi yang 

menghubungkan antara Malang dan Lumajang. 

3. Kopi robusta Dampit diproses dengan metode natural process. Setelah disangrai aroma yang 

dapat tercium terutama dalam proses penggilingan adalah wangi karamel serta manis khas roti 

yang baru matang. 

4. Satu hektare rata-rata terdiri dari 1.200 pohon kopi, berarti di Dampit sedikitnya ada 3 juta 

pohon kopi (1.200 x 2.500). 
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5. Kopi Robusta Dampit, baik jenis Kopi Lanang/Peaberry, kopi luwak dan  kopi Amstirdam 

memiliki rasa istimewa karena ditanam di ketinggian lebih dari 800 m di atas permukaan air 

laut, suhu, cuaca, cara perawatan, lingkungan sekitar kebun, proses pasca panen, pengeringan 

hingga proses penyangraian yang dilakukan melalui budidaya ramah lingkungan. 

b. Kelemahan (Weakness) 

1. Petani cenderung mendapatkan harga yang rendah akibat perilaku pedagang yang berusaha 

memaksimalkan keuntungan. 

2. Wilayah ekowisata kopi robusta (Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, 

Sumbermanjing Wetan, Bantur, Pagak, Donomulyo) rawan terjadi bencana alam seperti tanah 

longsor dan puting beliung, karena letaknya pada dataran tinggi. 

 

3.3.2 Kelompok Eksternal 

a. Peluang (Oppurtunity)  

Peluang (Oppurtunity) merupakan kesempatan yang akan dapat dikembangkan dari adanya Kebun 

Kopi Robusta Dampit, sehingga bisa dijadikan sebagai suatu terobosan bagi daya tarik wisatawan. 

Hasil yang diperoleh saat di lapangan dan berbagai referensi diketahui bahwa, yang dapat dijadikan 

sebagai peluang dari potensi daya tarik ekowisata di Kebun Kopi Robusta Dampit adalah: 

1. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang diharapkan mampu meningkatkan 

nilai devisa ekspor Indonesia (Mayrowani, 2013). 

2. Lapangan pekerjaan bagi masyarakat, karena sumbangan usaha perkebunan kopi terhadap 

kegiatan ekonomi penduduk tidak terbatas pada produksi kopi semata, tetapi juga terbukanya 

lapangan pekerjaan di sektor perdagangan dan jasa (pengangkutan). Pada umumnya budi daya 

kopi di Indonesia dilakukan oleh, keluarga petani dengan skala kecil (kurang dari 3 ha), 

dimulai dari budidaya secara tradisional dengan perladangan berpindah lebih dari satu abad 

yang lalu (Verbist et al. 2004; Rahardjo 2012). 

3. Mengembangkan inovasi produk yang menarik dengan menonjolkan ciri khas Kopi Robusta 

Dampit serta dengan harga relatif terjangkau. 

4. Petani dapat menerapkan praktek berkebun campuran di kebun kopi dengan menanam 

tanaman tahunan (baik kayu ataupun buah-buahan) sebagai tanaman pelindung kopi. 

5. Wilayah kebun kopi Robusta Dampit dapat menjadi pilihan tempat ekowisata yang menarik di 

wilayah Jawa Timur. 

6. Meningkatnya trend kunjungan wisatawan dari waktu ke waktu baik domestik maupun 

mancanegara terhadap kegiatan ekowisata sebagai bentuk wisata berkelanjutan. 

7. Terbentuknya jaringan kerjasama antara pelaku wisata di kebun Kopi Robusta Dampit dengan 

biro travel/wisata dan wirausaha kafe di sejumlah kota bahkan promosi serta pemasaran 

produk ekowisata.  

b. Ancaman (Threath) 

Ancaman (threath) merupakan analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang 

harus dihadapi serta menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan dan 

mengakibatkan suatu kemunduran. Ancaman yang mungkin timbul dari adanya ekowisata kebun 

kopi Robusta Dampit adalah: 

1. Rendahnya kualitas SDM lokal, menyebabkan kurang maksimal dalam mengolah lahan 

perkebunan kopi. 

2. Pada lahan berbukit dan bergunung belum dilakukan tindakan konservasi tanah dan sedikit 

tanaman pelindung sehingga tingkat erosinya cukup tinggi. 

3. Rendahnya mutu biji kopi akibat penanganan pasca-panen yang tidak tepat, yang tidak 

dirubah menjadi inovasi yang bernilai ekonomis tinggi.  
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4. Kesimpulan 

Kecamatan Dampit memiliki potensi alam yang mendukung untuk dikembangkan sebagai daerah 

ekowisata Kebun Kopi Robusta Dampit. Kondisi geografisnya yang terletak di lereng Gunung 

Semeru dan dekat dengan pesisir Pantai Selatan Jawa menjadikan Kopi Dampit memiliki ciri khas 

sendiri. Produksi Kopi Dampit dapat dipasarkan baik lokal, regional, nasional, maupun internasional 

dengan adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Melalui program pengembangan 

ekowisata Kebun Kopi Dampit ini diharapkan akan menjadikan Kopi Dampit lebih banyak diminati 

oleh semua masyarakat. Hal ini juga dapat membantu perekonomian negara dan Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang khususnya. 

Ekowisata selalu menjaga kualitas, keutuhan dan kelestarian alam serta budaya dengan 

rnenjamin keberpihakan kepada masyarakat. Peranan masyarakat lokal sangat besar dalam upaya 

menjaga keutuhan alam. Peranan ini dilaksanakan mulai saat perencanaan, saat pelaksanaan 

pengembangan dan pengawasan dalam pemanfaatan. 
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1.  Pendahuluan 

Kota Bojonegoro merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki keunikan 

bentang alam. Bagian utara merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo yang cukup 

subur dengan pertanian yang ekstensif. Sedangkan bagian selatan merupakan pegunungan kapur, 

bagian dari rangkaian Pegunungan Kendeng, yang bagian barat lautnya merupakan bagian dari 

rangkaian Pegunungan Kapur Utara. Selain keunikan bentang lahan yang berbeda antara utara dan 

selatan tersebut, sebagai kota pemasuk 20% kebutuhan energi nasional, tidak lantas membuat 

penggunaan lahan di Kota Bojonegoro tidak sesuai dengan yang diatur dalam RTRW Pulau Jawa. 

Dalam RTRW Pulau Jawa-Bali Pasal 13 ayat (2) disebutkan bahwa strategi untuk peningkatan 

luasan kawasan berfungsi lindung paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Pulau Jawa sesuai 

dengan kondisi ekosistemnya. Hal ini bersinergi dengan strategi yang tertuang dalam RTRW 

Provinsi Jawa Timur Pasal Pasal 13 ayat (2) huruf b bahwa penetapan luas kawasan hutan minimal 

30% dari luas daratan dalam setiap DAS dan/atau pulau. Hal ini dapat diasumsikan bahwa masing-

masing kota/kabupaten hendaknya mempertahankan minimal 30% dari luas wilayahnya untuk 

penggunaan lahan berupa hutan. Di Kabupaten Bojonegoro sendiri penggunaan lahan untuk kawasan 

hutan adalah cukup besar. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, di tahun 2010 tercatat 

penggunaan lahan untuk kawasan hutan adalah 40,67% (93.833,36 Ha) untuk hutan produksi, yang 

mana persentase tersebut merupakan persentase terbesar dibandingkan penggunaan lahan lainnya. 

Berbeda dengan tahun 1994 dimana penggunaan lahan untuk kawasan hutan hanya sebesar 0,50% 

(1.153,53 Ha), dimana angka ini merupakan porsi kecil dibandingkan penggunaan lahan untuk 

perkebunan pada tahun yang sama sebesar 33,33% (76.894,31 Ha).  

Dari luas kawasan hutan sebesar 40,67% tersebut (2010) sebagian besar dibudidayakan untuk 

tanaman penghasil kayu, seperti kayu jati (Tectona grandis L), mahoni (Swietenia mahagoni Jacq.), 

sono (Dalbergia latifolia Roxb.), sambi (Schleichera oleosa Lour.), klampis (Acacia tomentosa 

Willd.), pari uli/pulai (Alstonia scholars R.Br.) yang selain dimanfaatkan sendiri sebagai kayu bakar 

juga dijual. Produksi paling banyak diantara hasil hutan tersebut adalah kayu Jati sebagaimana Kota 

Bojonegoro yang terkenal akan produksi kayu jati-nya. 44% dari luas wilayah di Bojonegoro adalah 

hutan jati, jadi tidak mengherankan bahwa jati merupakan komoditas hutan utama yang dihasilkan 

Kota Bojonegoro. Dari hasil kayu jati tersebut kemudian dapat diolah menjadi barang olahan seperti 

furniture, kerajinan tangan, dan lain sebagainya lewat suatu unit produksi olahan UMKM. 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam 

pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan 

tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan. UMKM 

juga telah terbukti tidak terpengaruh terhadap krisis. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia 

di tahun 1998, usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan 
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perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung kepada modal 

besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga ketika ada fluktuasi nilai tukar, 

perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang 

paling berpotensi mengalami imbas krisis. 

Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pasca krisis ekonomi tahun 1997-1998 jumlah 

UMKM tidak berkurang, namun jumlahnya justru meningkat terus. UMKM bahkan mampu 

menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu, jumlah pengusaha 

di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,99% atau sebanyak 

56.534.592 unit merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan sisanya sekitar 0,01% 

atau sebanyak 4.968 unit adalah usaha besar. 

 Selain keresistenannya terhadap krisis moneter, UMKM juga turut andil dalam Produk 

Domestik Bruto (PDB) Atas Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000. Kontribusi UMKM terhadap 

PDB Nasional menurut harga berlaku pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 4.321,8 triliun atau 

58,05%, dan meningkat pada tahun 2012 yakni sebesar Rp 4.869,5 triliun atau 59,08%. Dengan 

porsinya yang begitu besar dalam andilnya terhadap Produk Domestik Bruto, tidak diragukan lagi 

bahwa UMKM merupakan salah satu unit kegiatan ekonomi yang harus diperhitungkan. 

Pemilihan lokasi UMKM sendiri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Hindrayani (2010) bahwa pemilihan lokasi pabrik dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang pada prakteknya berbeda penerapannya bagi satu pabrik dengan pabrik yang lain, sesuai 

dengan produk yang dihasilkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi pabrik seperti 

letak konsumen atau pasar, sumber bahan baku, sumber tenaga kerja, air, suhu udara, listrik, 

transportasi, lingkungan, masyarakat, dan sikap yang muncul, peraturan pemerintah, pembuangan 

limbah industri fasilitas untuk pabrik dan fasilitas untuk karyawan. 

Lokasi industri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Alfred Weber bahwa untuk menentukan suatu lokasi industri dipertimbangkan risiko biaya atau 

ongkos yang paling minimum, dengan menggunakan tiga (faktor variabel) penentu dalam analisis 

teorinya, yaitu titik material, titik konsumsi, dan titik tenaga kerja. Least cost location menyebutkan 

bahwa lokasi industri sebaiknya diletakkan di tempat yang memiliki biaya yang paling minimal, 

dengan artinya tempat tersebut total biaya transportasinya dan tenaga kerjanya minimun sehingga 

dapat menghasilkan keuntungan maksimum. Penekanan analisis dari teori ini adalah pada unsur 

produksi, sementara pasar dan permintaan diabaikan. Beberapa asumsi yang mendasari teori ini 

antara lain adalah bahwa lokasi pasar dan bahan baku sudah tertentu, bahan baku localized 

materials, tidak terjadi perubahan teknologi (fixed technical coeficient), dan ongkos transpot tetap 

untuk setiap kesatuan produksi dan jarak. 

Lewat penelitian ini, penulis mencoba menganalisis bahwa faktor apakah yang paling 

berpengaruh terhadap banyaknya suatu industri pengolahan kayu jati di Kabupaten Bojonegoro pada 

Tahun 2015. 
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2.  Metode Penelitian 

Wilayah Penelitian 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

Kabupaten Bojonegoro secara administratif memiliki luas wilayah yaitu mencapai 230.706 Ha dan 

secara administratif berbatasan dengan Kabupaten Tuban (Utara), Kabupaten Lamongan (Timur), 

Kabupaten Madiun, Nganjuk, dan Jombang (Selatan), dan Kabupaten Ngawi dan Blora (Barat). 

Sebelum tahun 2011 wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 27 kecamatan, kemudian pada 

tahun 2011 terjadi pemekaran 1 kecamatan baru di Kabupaten Bojonegoro yaitu Kecamatan Gayam 

yang terdiri dari 12 desa yang sebelumnya merupakan bagian dari 2 kecamatan, yaitu Kecamatan 

Kalitidu dan Ngasem. Pemekaran tersebut ditetapkan berdasarakan Peraturan Daerah No.22 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Kecamatan Gayam di Kabupaten Bojonegoro. Sehingga secara 

administrasi di Kabupaten Bojonegoro saat ini terbagi menjadi 28 kecamatan dengan 419 desa dan 

11 kelurahan. 

Wilayah Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur yang 

secara orientasi berada di bagian paling barat wilayah Propinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung 

dengan Kabupaten Blora yang merupakan bagian dari Propinsi Jawa Tengah. Secara geografis, 

Kabupaten Bojonegoro berada pada koordinat 6059’ sampai 7037’ Lintang Selatan dan 112009’ 

Bujur Timur, dengan jarak +110 km dari ibu kota propinsi. 

Penggunaan Lahan di Kabupaten Bojonegoro terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan 

Budidaya. Berdasarkan data Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro 2011-2031, 

penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2010 didominasi oleh guna lahan hutan 

yaitu seluas 93.833,36 Ha atau 40,67% dari luas keseluruhan lahan. Lebih detail proporsi luas 

masing-masing penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro dapat dilihat pada Gambar 2. 

Sedangkan perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Bojonegoro dari tahun ke tahun dapat 

dilihat pada Tabel 1, serta perbandingannya secara visual dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. 

44% dari luas wilayah Kota Bojonegoro adalah hutan jati, sehingga tidak heran jika Kota 

Bojonegoro menjadi salah satu kota pusat pengolahan tanaman jati terbesar di Indonesia. 
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Gambar 2. Grafik Penggunaan Lahan Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 2010 

Tabel 1. Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Bojonegoro 

Tahun 1994, 2010, dan Rencana Tahun 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel l menerangkan Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 1994, 

Tahun 2010, dan Rencana Tahun 2030. Terlihat bahwa persentase penggunaan lahan untuk kawasan 

hutan di Kabupaten Bojonegoro meningkat dari sebesar 0% (tahun 1994), meningkat menjadi 0,63% 

untuk Hutan Lindung, 40,67% untuk Hutan Produksi, dan 0,28% untuk Hutan Rakyat (tahun 2010), 

dan direncanakan akan meningkat lagi menjadi 0,66% untuk Hutan Lindung, dan 12,21% untuk 

Hutan Rakyat pada tahun 2030.  
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Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Bojonegoro Tahun 20014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penggunaan Lahan Bojonegoro Tahun 2010 

Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Data Jumlah Industri Pengolahan Kayu (Industri Mebel dan IndustriPenggergajian 

Kayu)Kabupaten Bojonegoro per Kecamatan Tahun 2015 dari data Kecamatan dalam Angka 

2016. 

2) Data Jumlah Produksi Kayu Jati Kabupaten Bojonegoro per KecamatanTahun 2013 dari 

data BPS 2014 

3) Data Jumlah Penduduk Usia Kerja Kabupaten Bojonegoro per Kecamatan Tahun 2015 dari 

Data Dinas Dukcapil 2016 

4) Jarak Masing-masing Kecamatan ke Ibukota Bojonegoro Tahun 2015 dari data Kabupaten 

Bojonegoro dalam Angka Tahun 2016 
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5) Jumlah Koperasi Kabupaten   Bojonegoro per Kecamatan dari data BPS 2016 

6) Keadaan Prasarana Angkutan Darat Kabupaten Bojonegoro per Kecamatan Tahun 2015 dari 

Kabupaten Bojonegoro dalam Angka Tahun 2016 

 

Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan 

menggunakan statistik berganda. 

Analisis regresi merupakan salah satu teknik analisis data dalam statistika yang seringkali 

digunakan untuk mengkaji hubungan antara beberapa variabel dan meramal suatu variabel (Kutner, 

Nachtsheim dan Neter, 2004).Istilah “regresi” pertama kali dikemukakan oleh Sir Francis Galton 

(1822-1911), seorang antropolog dan ahli meteorologi terkenal dari Inggris. Dalam makalahnya 

yang berjudul “Regression towards mediocrity in hereditary stature”, yang dimuat dalam Journal of 

the Anthropological Institute, volume 15, hal. 246-263, tahun 1885.  Galton menjelaskan bahwa 

biji keturunan tidak cenderung menyerupai biji induknya dalam hal besarnya, namun lebih medioker 

(lebih mendekati rata-rata) lebih kecil daripada induknya kalau induknya besar dan lebih besar 

daripada induknya kalau induknya sangat kecil (Draper dan Smith, 1992). 

Dalam mengkaji hubungan antara beberapa variabel menggunakan analisis regresi, terlebih 

dahulu peneliti menentukan satu variabel yang disebut dengan variabel tidak bebas dan satu atau 

lebih variabel bebas. Jika ingin dikaji hubungan atau pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel 

tidak bebas, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi linier sederhana. Kemudian 

Jika ingin dikaji hubungan atau pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap variabel tidak 

bebas, maka model regresi yang digunakan adalah model regresi linier berganda (multiple linear 

regression model). Kemudian untuk mendapatkan model regresi linier sederhana maupun model 

regresi linier berganda dapat diperoleh dengan melakukan estimasiterhadapparameter-parameternya 

menggunakan metode tertentu. Adapun metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi 

parameter model regresi linier sederhana maupun model regresi linier berganda adalah dengan 

metode kuadrat terkecil (ordinary least square/OLS) dan metode kemungkinan maksimum 

(maximum likelihood estimation/MLE) (Kutner et.al, 2004). 

Bentuk umum modelregresi linier berganda dengan p variabel bebas adalah seperti pada 

persamaan 2.1 berikut (Kutner Nachtsheim dan Neter, 2004) 

 

 

 

atau bisa juga dituliskan dengan persamaan 2.2 

Y = β + α1X1 + α2X2 + α3X3 + αnXn 

dimana: 

Y  : variabel dependen yang hendak diprediksi 

β :  konstanta 
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αn : unstandardized regression coefficient variabel bebas n 

Xn : nilai variabel bebas n (prediktor n) 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

Setelah dilakukan analisis melalui sistem SPSS untuk Regresi Berganda, didapat hasil sebagai 

berikut: 

3.1. Tabel Model Summary 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari tabel Model Summary diperoleh informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Pengaruh tersebut disimbolkan dengan R (korelasi). 

Seperti yang terlihat pada tabel di atas, bahwa nilai pada Kolom R adalah 0,630, artinya 

pengaruh Variabel Jumlah Produksi Kayu Jati, Jumlah Penduduk Usia Kerja, Jarak ke Ibukota, 

Jumlah Lembaga Pinjaman Koperasi, dan Persentase Panjang Jalan yang Dalam Kondisi Baik adalah 

sebesar 63%. 

Namun nilai tersebut bisa dikatakan terkontaminasi oleh berbagai nilai pengganggu yang 

mungkin menyebablan kesalahan pengukuran, untuk itu terdapat nilai alternatif R Square sebagai 

perbandingan akurasi pengaruhnya. Terlihat bahwa nilai R Square adalah sebesar 39,7%. 

Adapun nilai Adjusted R Square adalah nilai korelasi yang paling akurat karena merupakan nilai R 

Square yang telah disesuaikan. Terlihat bahwa nilai Adjusted R Square pada tabel adalah 26%. Ini 

artinya adalah bahwa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 

26%. 

 

3.2. Tabel ANNOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,630a ,397 ,260 37,216 

a. Predictors: (Constant), persentase_jalan_kondisi_baik_X5, 

jumlah_produksi_kayu_jati_X1, jumlah_penduduk_usia_kerja_X2, 

jumlah_lembaga_pinjaman_koperasi_X4, jarak_ke_ibukota_X3 

b. Dependent Variable: jumlah_industri_pengolahan_kayu_jati_Y 

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 20056,076 5 4011,215 2,896 ,037b 

Residual 30471,352 22 1385,061   

Total 50527,429 27    

a. Dependent Variable: jumlah_industri_pengolahan_kayu_jati_Y 

b. Predictors: (Constant), persentase_jalan_kondisi_baik_X5, 

jumlah_produksi_kayu_jati_X1, jumlah_penduduk_usia_kerja_X2, 

jumlah_lembaga_pinjaman_koperasi_X4, jarak_ke_ibukota_X3 
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Tabel ANNOVA memperlihatkan informasi tentang berpengaruh tidaknya variabel independen 

terhadap variabel dependen secara simultan (bersama-sama).  

Pada tabel ANNOVA, nilai sig. tertera sebesar 0,037, maka kita dapat menyimpulkan bahwa 

variabel Jumlah Produksi Kayu Jati, Jumlah Penduduk Usia Kerja, Jarak ke Ibukota, Jumlah 

Lembaga Pinjaman Koperasi, dan Persentase Panjang Jalan yang Dalam Kondisi Baik secara 

bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Jumlah Industri Pengolahan Kayu. 

Hal ini dengan mengikuti taraf sig. 0,005 sebagai nilai cut off dari nilai signifikansi. Artinya, 

jika nilai probabilitas (signifikansi) di bawah 0,005 maka seluruh variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen, begitu sebaliknya jika nilai probabilitas (signifikansi) di atas 0,005 

maka seluruh variabel independen secara simultan kurang berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3.3 Tabel Coefficients 

 
Pada Tabel Coefficients, kita disajikan berbagai nilai sig. dari setiap variabel independen. Jika 

nilai sig. nya lebih kecil dari 0,005 maka variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

Semakin kecil nilai sig. nya maka variabel independen tersebut akan semakin berpengaruh 

terhadap variabel dependen. 

Dari tabel Coefficients tersebut disajikan bahwa variabel independen Jumlah Penduduk Usia 

Kerja merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen Jumlah Industri 

Pengolahan Kayu Jati. 

Hal ini berarti Industri Pengolahan Kayu Jati di Kabupaten Bojonegoro secara umum didirikan 

atas dasar ketersediaan tenaga kerja yang digambarkan oleh variabel independen Jumlah Penduduk 

Usia Kerja. 

3.4 Uji Normalitas 

Uji Normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model 

regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas buka 

dilakukan pada masing-masing variabel tetapi pada nilai residualnya. 
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Pada prinsipnya, normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data pada sumbu 

diagonal dari grafik, atau dengan melihat histogram dari residualnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari output chart di atas, kita dapat melihat bahwa titik-titik yang ada selalu mengikuti dan 

mendekati garis diagonalnya. Oleh karena iu dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi 

normal, sehingga syarat normalitas nilai residual untuk analisis regresi dapat terpenuhi. 

 

4.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Nilai Adjusted R Square adalah nilai korelasi yang paling akurat karena merupakan nilai R Square 

yang telah disesuaikan. Nilai Adjusted R Square pada penelitian ini adalah 26%. Ini artinya adalah 

bahwa besarnya pengaruh variabel bebas (Jumlah Produksi Kayu Jati, Jumlah Penduduk Usia Kerja, 

Jarak ke Ibukota, Jumlah Lembaga Pinjaman Koperasi, dan Persentase Panjang Jalan yang Dalam 

Kondisi Baik) terhadap variabel terikat (Jumlah Industri Pengolahan Kayu Jati) adalah sebesar 26%. 

Hal ini disajikan pada Tabel Model Summary. 
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b) Variabel Terikat Jumlah Produksi Kayu Jati, Jumlah Penduduk Usia Kerja, Jarak ke Ibukota, 

Jumlah Lembaga Pinjaman Koperasi, dan Persentase Panjang Jalan yang Dalam Kondisi Baik secara 

bersama-sama kurang berpengaruh terhadap variabel Jumlah Industri Pengolahan Kayu. 

Hal ini dengan mengikuti taraf sig. 0,005 sebagai nilai cut off dari nilai signifikansi. Artinya, 

jika nilai probabilitas (signifikansi) di bawah 0,005 maka seluruh variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen, begitu sebaliknya jika nilai probabilitas (signifikansi) di atas 0,005 

maka seluruh variabel independen secara simultan kurang berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Nilai Sig. dari seluruh variabel independen yang diteliti adalah 0,037 atau >0,005. 

c) Dari beberapa variabel independen yang ada, yang memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen adalah Variabel Independen Jumlah Penduduk Usia Kerja. Hal ini 

berarti Jumlah Industri Pengolah Kayu Jati di Bojonegoro dibangun atas dasar ketersediaan tenaga 

kerja. 

Setelah itu, baru kemudian ditentukan oleh Jumlah Lembaga Pinjaman Koperasi, diikuti Jumlah 

Produksi Kayu Jati, Persentase Jalan di Kecamatan Tersebut yang Dalam Kondisi Baik, baru terakhir 

yang memberi pengaruh sangat kecil adalah Jarak Kecamatan Yang Diteliti Ke Ibukota. 
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Analisis Spasial Ukuran Butir Sedimen di Pesisir 

Selatan Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur 

Andari Ayu1, Astrid Damayanti2 

1,2 Departemen Geografi FMIPA UI 

e-mail: 1 andari.ayu@ui.ac.id2 astrid.damayanti@sci.ui.ac.id 

 

Abstrak. Pesisir selatan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu wilayah yang berbatasan 

langsung dengan Samudera Hindia dan memiliki sebuah teluk bernama Teluk Pacitan. Proses 

erosi dan sedimentasi perlu diketahui untuk melihat kondisi fisik pantai. Ukuran butir sedimen 

merupakan bagian dari sifat-sifat sedimen yang dapat memberikan informasi tentang proses 

transport sedimen. Distribusi sedimen memberikan gambaran mengenai asal sedimen, sejarah 

transportasi, dan kondisi pengendapannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lingkungan 

sedimentasi dengan mengetahui distribusi ukuran butir sedimen. Manfaat penelitian adalah 

mengetahui sebaran sedimen dan memprediksi kondisi pesisir ditinjau dari karakter fisik sedimen. 

Metode pengambilan sampel daerah acak berstrata pada setiap segmen sepanjang 150x150 meter. 

Pengelompokkan sedimen dari hasil pengayakan yang dilakukan di laboratorium P2O LIPI 

berdasarkan skala Wentworth dan dilakukan uji granulometri. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sedimen dengan jenis pasir mendominasi di semua pantai. Nilai mean pada pantai hadapan 

samudera berkisar antara 1.36 – 0.20 mm, sorting adalah very well sorted hingga moderately 

sorted, skewness adalah very fine skewed, dan kurtosis adalah extremely leptokurtic. Pantai 

hadapan teluk, nilai mean 0.19 mm di sisi barat kemudian menjadi 0.36 – 0.43 mm di sisi timur 

dekat muara sungai, sorting adalah very well sorted dan well sorted, skewness adalah strongly fine 

skewed, dan kurtosis adalah extremely leptokurtic. 

 

Kata kunci: Pesisir, Sedimen pantai, Granulometri, Kabupaten Pacitan 

 

Abstract. The southern coast of Pacitan District is one of the areas directly adjacent to Indian 

Ocean and has a Pacitan Bay. The process of erosion and sedimentation should be known to see 

the physical condition of the beach. Sediment grain size is part of the sedimentary properties that 

can provide information about the sediment transport process. Sediment distribution provides 

description the origin of sediment, transportation history, and deposition conditions. The purpose 

of this research is to analyze the sedimentation environment by knowing the grain size 

distribution of sediment. The research benefits are to know the distribution of sediments and to 

predict coastal conditions in terms of the physical character of the sediments. Method of sampling 

stratified random areas on each segment along 150x150 meters. Grouping of sediment from 

sieving result which done in laboratory of P2O LIPI based on Wentworth scale and granulometry 

test. The result showed that sediment with the type of sand dominates on every beach. The mean 

value on the oceanic beachfront ranges from 1.36 – 0.20 mm, sorting is very well sorted till 

moderately sorted, skewness is very fine skewed, and kurtosis is extremely leptokurtic. Beach 

facing the bay, the mean value 0.19 mm on the west side then becomes 0.36 – 0.43 mm on the east 

side near mouth of the river, sorting is very well sorted and well sorted, skewness is strongly fine 

skewed, and kurtosis is extremely leptokurtic. 

Keywords: Coastal areas, Coastal Sediment, Granulometry, Pacitan District 

 

1.  Pendahuluan 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai banyak daerah pesisir dan pantai yang sangat 

potensial bagi pengembangan ekonomi nasional, baik karena potensi ruang dan kekayaan alamnya 

maupun karena nilai estetikanya (Damayanti, 2001). Pantai terbentuk dari interaksi keseimbangan 

dinamis antara air, angin, dan material (sedimen). Menurut Bayhaqi dan Dungga (2015) material 

sedimen yang terbawa dari laut akan berpangkal pada pantai yang merupakan zona pertemuan antara 

mailto:andari.ayu@ui.ac.id
mailto:astrid.damayanti@sci.ui.ac.id
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laut dan daratan. Karakteristik yang beragam dari sedimen sebagai penutup dasar perairan sangat 

berkaitan dengan karakteristik lingkungan perairan, baik fisik, kimia, maupun biologi (Rupilu, 2015). 

Distribusi ukuran dan kuantitas sedimen sebagai parameter karakteristik sedimen pada perairan 

tidak pernah dalam kondisi stabil karena selalu dipengaruhi oleh dinamika pantai yang timbul karena 

adanya gaya-gaya yang berkerja sepanjang pantai (Pethick, 1992). Salah satu komponen pembangkit 

gaya-gaya yang menyebabkan dinamika pantai adalah gelombang yang bergerak dari laut dalam 

menuju pantai (Rupilu, 2015). Menurut Dahuri (1996) gelombang yang terjadi di pesisir pantai 

terutama pada zona breaking wave akan memberikan dampak yang besar dan sangat berperan dalam 

pembentukan morfologi pantai seperti menyeret sedimen khususnya sedimen berukuran pasir dan 

kerikil.  

Menurut Triatmodjo (1999) ukuran butir sedimen merupakan hal yang paling penting untuk 

diketahui diantara sifat-sifat sedimen lainnya, yaitu kecepatan endap, rapat massa, dan bentuk 

sedimen. Proses sedimentasi yang terjadi di pantai dapat dianalisis dengan mengetahui ukuran butir 

sedimen dan penyebarannya (Blott dan Kenneth, 2001). Beberapa faktor yang mempengaruhi 

distribusi ukuran butir, yaitu jenis agen transportasi, gelombang, pasang surut, angin lokal dan badai 

episodik yang masing-masing memiliki karakteristik spasial dan temporal sendiri (Liu et al, 2000). 

Arus merupakan faktor hidro-oseanografi yang berperan dalam distribusi sedimen pada perairan, 

khususnya pada sedimen tersuspensi (Purnawan et al, 2012). 

Pesisir selatan Kabupaten Pacitan memiliki dinamika hidro-oseanografi akibat tekanan dari 

Samudera Hindia. Turbulensi arus yang bervariasi menimbulkan adanya perbedaan fraksi sedimen 

pada pantai hadapan Samudera Hindia dan pantai hadapan Teluk Pacitan. Sedimen bersifat dinamis 

yang mengalami pengikisan, transportasi, dan pengendapan dalam skala spasial maupun temporal 

(Nugroho dan Basit, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengetahui distribusi 

butir sedimen secara spasial sehingga dapat memberikan gambaran lingkungan sedimentasi terkait 

sumber sedimen, proses transportasi, dan deposisi sedimen serta menganalisis karakteristik arus yang 

berperan dalam distribusi sedimen di Pesisir Selatan Kabupaten Pacitan. 

2.  Metode Penelitian 

Lokasi penelitian berada di pesisir selatan Kabupaten Pacitan dengan memilih enam (6) pantai secara 

acak. Lima (5) pantai menghadap Samudera Hindia dan satu pantai menghadap Teluk Pacitan. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Analisis grid dilakukan di setiap pantai 

dengan ukuran luas 150x150 meter dan jumlah keseluruhan 39 grid. Pengambilan sedimen pada setiap 

grid sebagai data primer menggunakan metode pencuplikan yang dilakukan pada 18-20 November 

2017, kemudian dilakukan uji granulometri di Laboratorium Dinamika Laut, Pusat Penelitian 

Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI). 

Pemisahan ukuran butir sedimen setelah pengeringan menggunakan oven dengan temperature 

75°C selama 24 jam dilakukan dengan metode pengayakan menggunakan saringan berukuran 4; 2; 1; 

0,5; 0,25; 0,125; 0,063; dan 0,004 mm. Klasifikasi ukuran butir sedimen berdasarkan skala 

Wentworth (1922). Penentuan jenis sedimen dilakukan berdasarkan klasifikasi Diagram Segitiga 

Shepard tahun 1954 (Dyer, 1986). 

Pendekatan statistik dilakukan untuk memberikan gambaran sebaran sedimen dengan parameter 

mean, sorting, skewness, dan kurtosis menggunakan metode momen dengan mengambil nilai median 

dari mesh size ayakan mengikuti persamaan (Friedman, 1961):  

x a = 
∑ 𝑓𝑚𝑚

100
 ……………………………………………………………………………………...........(1) 

 

σa= √
∑ 𝑓(𝑚𝑚− 𝑥𝑎)^2

100
 …………………………………………………………………………....….....(2) 
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Ska = 
∑ 𝑓(𝑚𝑚− 𝑥𝑎)^3

100 σ𝑎3  ……………………………………………………………………………….......(3) 

 

Ka= 
∑ 𝑓(𝑚𝑚− 𝑥𝑎)^4

100 σ𝑎4  ……………………………………………………………………………………(4) 

 

Keterangan: 

f = frekuensi berat (%) pada setiap fraksi 

mm = nilai tengah dari setiap kelas fraksi 

xa= nilai rata-rata ukuran butir 

σa = standar deviasi/sortasi 

Ska = nilai skewness 

Ka = nilai kurtosis 

 

3.  Hasil dan Pembahasan 

3.1  Kondisi Dominasi Sedimen 

Secara umum, jenis sedimen pada kedua jenis pantai yang menjadi daerah penelitian, yaitu pantai 

dengan hadapan Samudera Hindia dengan pantai hadapan Teluk Pacitan adalah jenis pasir (sand). 

Perbedaan dominasi sedimen pada kedua jenis pantai terlihat dengan variasi pasir kasar (coarse sand), 

pasir sedang (medium sand), dan pasir halus (fine sand). Hasil dari klasifikasi ukuran butir sedimen 

menurut skala Wentworth disajikan dalam Tabel 1 dan secara visual lihat Gambar 1, 2, dan 3. 

 

Tabel 1. Dominasi Butiran Pasir Pantai 

Dominasi 

Butiran 

(Pasir) 

Pantai 

Hadapan Samudera 

Hindia 
Hadapan Teluk 

Sangat Kasar 4D - 

Kasar 
1A, 2A, 2B, 2C, 2D, 

4A, 4B, 4C, 4E, 5A 
- 

Sedang 3A - 

Halus 3B, 3C 
6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 6G, 6H, 6I, 6J, 6K, 6L, 6M, 

6N, 60, 6P, 6Q, 6R, 6S, 6T, 6U, 6V, 6W, 6X, 6Y 

Sumber: Pengolahan Data (2018) 

Dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa pasir kasar (coarse sand) mendominasi di pantai-pantai yang 

berhadapan dengan samudera, diantaranya Pantai Banyu Tibo, Klayar, Watukarung, dan Srau. Pada 

Pantai Ngiroboyo yang juga merupakan pantai hadapan samudera didominasi oleh pasir sedang (0.25 

– 0.5 mm) dan pasir halus (0.125 – 0.25 mm). Terdapat sebuah muara sungai di Pantai Ngiroboyo 

sebelah timur, yaitu muara Sungai Maron. Hal ini menyebabkan pantai ini, khususnya pada bagian 

timur (grid 3C), didominasi oleh pasir halus karena pengaruh arus laut sangat lemah serta warna 

pasirnya berbeda dengan keempat pantai lainnya (kehitaman), semakin menguatkan bahwa sedimen 

yang berada di Pantai Ngiroboyo merupakan hasil endapan campuran yang berasal dari sungai dan 

laut. Fakta yang diperoleh dari penghitungan hasil pengayakan adalah hampir tidak adanya partikel 

sedimen yang berukuran sangat kecil berupa lumpur (silt) dan lempung (clay). Tekanan yang terjadi 

pada wilayah pantai ini tergolong besar sehingga mengakibatkan partikel halus cenderung terdeposit 

dengan baik. Arus dan gelombang yang kuat pada perairan terbuka seperti hadapan samudera ini 

menyebabkan adanya fraksi kasar yang terendapkan, sedangkan fraksi halus terbawa dan terendapkan 

di perairan yang cukup tenang (Nugroho dan Basit, 2014). 
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Tabel 2. Kecepatan Arus Perairan Pantai 

Pantai 
Kecepatan (cm/s) 

2 Maret 2018 3 Maret 2018 

Banyu Tibo 2.90 2.5 

Klayar 5.18 4.27 

Ngiroboyo 5.53 5.00 

Watukarung 6.28 5.23 

Srau 3.22 1.75 

Teleng Ria 0.54 0.41 

Sumber: Ocean Forecast System BMKG (diolah, 2018) 

Berdasarkan Tabel 2, perairan Pantai Teleng Ria termasuk dalam kategori perairan yang tenang 

sehingga sedimen yang ditemukan secara keseluruhan adalah pasir halus (fine sand) dengan 

persentase dominasi lebih dari 85. Kondisi yang berbeda terlihat pada grid 6U hingga 6Y dimana 

hampir merata dominasi antara pasir kasar (coarse sand), pasir sedang (medium sand), dan pasir halus 

(fine sand). Hal ini berkaitan dengan adanya sebuah muara sungai di sisi barat, yaitu Sungai Grindulu. 

Pertemuan massa air aliran sungai dengan perairan teluk mengakibatkan adanya turbulensi dan 

tekanan menjadi meningkat sehingga pasir dengan ukuran kasar dan sedang masuk ke wilayah pantai 

dekat muara sungai tersebut. Dominasi butiran sedimen dalam populasi sedimen sangat terkait dengan 

besar kecilnya tekanan akibat turbulensi yang terjadi (Kalay et al, 2014). Turbulensi arus yang lemah 

pada perairan pantai Teleng Ria mengakibatkan fraksi pasir halus lebih cepat mengendap.  

3.2  Distribusi Sedimen 

Pengolahan nilai parameter statistik sedimen untuk mengetahui distribusi sedimen menggunakan 

metode statistik moment terhadap mean. Metode ini dapat menjelaskan tentang proses transportasi dan 

deposisi sedimen. Hasil yang diperoleh berupa nilai mean, sorting, skewness, dan kurtosis pada setiap 

grid dapat dilihat dalam Tabel 2 untuk pantai hadapan samudera dan Tabel 3 untuk pantai hadapan 

teluk.  

Nilai mean merupakan rata-rata dari berbagai ukuran butir sedimen dari seluruh sampel 

berdasarkan frekuensi berat masing-masing kelas. Hasil yang diperoleh dianggap sebagai ukuran butir 

sedimen yang mewakili seluruh sampel. Pada pantai hadapan samudera, nilai mean 1.07 dan 1.36 mm 

di Pantai Banyu Tibo, Pantai Watukarung sisi barat grid 4D, dan Pantai Srau menunjukkan bahwa 

pasir sangat kasar (very coarse sand) mendominasi wilayah ini. Seluruh grid di Pantai Klayar 

didominasi oleh pasir kasar (coarse sand) dengan nilai mean 0.68 dan 0.77 mm. Pasir kasar (coarse 

sand) juga mendominasi Pantai Watukarung mulai dari grid 4A-4C dan 4E dengan nilai mean 0.84, 

0.91, 0.82, dan 0.73 mm. Pantai hadapan samudera yang didominasi oleh pasir sedang (medium sand) 

dan pasir halus (fine sand) adalah Pantai Ngiroboyo, yaitu dengan nilai mean 0.39, 0.33, dan 0.20 mm 

dari sisi barat ke sisi timur. Kondisi energi ditinjau dari level turbulensi atau arus dapat dilihat dari 

nilai mean yang dianggap sebagai faktor utama (Folk, 1966).  

Hal ini menunjukkan bahwa adanya butiran pasir yang lebih halus di Pantai Ngiroboyo 

dibandingkan dengan pantai-pantai lainnya yang berhadapan dengan Samudera Hindia disebabkan 

oleh kekuatan pengangkutan sedimen yang lemah merupakan hasil dari energi yang lemah. Pantai 

Ngiroboyo yang memiliki sebaran sedimen pasir dengan ukuran halus – kasar menunjukkan bahwa 

pantai ini telah mengalami proses deposisi. Proses deposisi dicirikan dengan terendapkannya sedimen 

berukuran halus sampai kasar (Nugroho dan Basit, 2014). Nilai mean pada Pantai Teleng Ria secara 

keseluruhan berkisar 0.18 – 0.22 pada grid 6A sampai 6T dimana artinya wilayah ini didominasi oleh 

pasir halus (fine sand), sementara untuk grid 6U - 6Y nilai mean antara 0.36 – 0.43 menunjukkan 
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bahwa wilayah grid ini mulai didominasi oleh pasir sedang (medium sand). Semakin ke arah dalam 

teluk, ukuran butir sedimen semakin halus (Nugroho dan Basit, 2014). 

 

Tabel 2. Parameter statistik distribusi sedimen pantai hadapan samudera 

Pantai 
Kode 

Sampel 
Mean Sorting Skewness Kurtosis 

Banyu Tibo 1A 1.07 
Moderately well 

sorted 
Strongly fine skewed 

extremely 

leptokurtic 

Klayar 

2A 0.68 Well sorted 

Strongly fine skewed 
extremely 

leptokurtic 

2B 0.68 Very well sorted 
Strongly fine skewed extremely 

leptokurtic 

2C 0.77 
Moderately 

sorted 

Strongly fine skewed 
extremely 

leptokurtic 

2D 0.68 Very well sorted 
Strongly fine skewed extremely 

leptokurtic 

Ngiroboyo 

3A 0.39 Very well sorted 

Strongly fine skewed 
extremely 

leptokurtic 

3B 0.33 Very well sorted 
Strongly fine skewed extremely 

leptokurtic 

3C 0.20 Very well sorted 
Strongly fine skewed extremely 

leptokurtic 

Watukarung 

4A 0.84 Very well sorted 

Strongly fine skewed 
extremely 

leptokurtic 

4B 0.91 Very well sorted 
Strongly fine skewed extremely 

leptokurtic 

4C 0.82 Well sorted 
Strongly fine skewed extremely 

leptokurtic 

4D 1.36 
Moderately 

sorted 

Strongly fine skewed extremely 

leptokurtic 

4E 0.73 Well sorted 
Strongly fine skewed extremely 

leptokurtic 

Srau 5A 1.07 
Moderately well 

sorted 

Strongly fine skewed 
extremely 

leptokurtic 

 

Nilai sorting merupakan besarnya sebaran ukuran partikel dari nilai rata-rata sampel sedimen 

(Purnawan dkk, 2015). Sortasi dikatakan baik jika batuan sedimen mempunyai penyebaran ukuran 

butir terhadap ukuran butir rata-rata pendek. Sebaliknya apabila sedimen mempunyai penyebaran 

ukuran butir terhadap rata-rata ukuran butir panjang disebut sortasi jelek (Nugroho dan Basit, 2014). 

Secara keseluruhan terdapat keragaman pada nilai sorting di pantai hadapan samudera. Mulai dari 

very well sorted hingga moderately well sorted. Tidak ada perbedaan yang terlihat signifikan terhadap 

nilai sorting, hanya pada Pantai Ngiroboyo terlihat seragam, yaitu very well sorted. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa butiran sedimen pantai Ngiroboyo memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. 
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Semakin tinggi nilai sorting (tersortasi sangat buruk) menunjukkan keseragaman sedimen yang 

kecil atau jenis sedimen akan beranekaragam (Bayhaqi dan Dungga, 2015). Hal ini disebabkan oleh 

kekuatan arus dan gelombang yang lemah yang mempengaruhi kecepatan endap fraksi halus cukup 

lama meskipun pantai ini tergolong ke dalam pantai yang menghadap samudera. Pantai lainnya 

memiliki nilai yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa ukuran butir sedimen lebih bervariasi atau 

memiliki tingkat keseragaman yang cenderung rendah. Nilai sorting untuk pantai hadapan teluk, yaitu 

Pantai Teleng Ria, didominasi oleh very well sorted dan sebagian kecil well sorted. Kondisi arus dan 

gelombang yang tidak cukup kuat pada perairan teluk menyebabkan tingkat keseragaman ukuran butir 

yang tinggi. 

Perbedaan yang signifikan tidak terlihat pada nilai skewness di pantai hadapan samudera dan 

hadapan teluk. Nilai skewness yang diperoleh untuk keseluruhan pantai daerah penelitian adalah 

strongly fine skewed. Kategori ini berarti bahwa kurva sebaran memiliki kecondongan ke arah butiran 

yang lebih halus. Skewness bernilai positif berkorelasi terhadap intensitas dan durasi dari agen 

pengangkut (depotional agent) dengan energi rendah yang menghasilkan kondisi perairan yang 

memungkinkanpengendapan butiran sedimen halus (Martins, 1965). Tingkat energi yang tinggi di 

perairan samudera ternyata tidak cukup untuk memindahkan butiran sedimen halus. 

Nilai kurtosis yang diperoleh dari pengolahan data juga tidak menunjukkan adanya perbedaan 

yang signifikan antara perairan samudera dengan perairan teluk. Keduanya masuk dalam kategori 

extremely leptokurtic yang berarti bahwa sebaran frekuensi ukuran butir sedimen lebih banyak 

menumpuk di sekitar nilai mean. Nilai kurtosis yang sangat tinggi dihasilkan dari pola sebaran yang 

didominasi oleh fraksi pasir sedang dan pasir halus (Purnawan et al, 2012). 

Tabel 3. Parameter statistik distribusi sedimen pantai hadapan teluk 

Pantai 
Kode 

Sampel 
Mean Sorting Skewness Kurtosis 

Teleng 

Ria 

6A-6D 0.19 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6E 0.20 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6F 0.18 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6G 0.17 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6H-6L 0.19 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6M 0.22 Well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6N 0.19 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6O 0.18 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6P-6S 0.19 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6T 0.18 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6U 0.42 Well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6V 0.36 Well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6W 0.40 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6X 0.43 Well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

6Y 0.39 Very well sorted Strongly fine skewed extremely leptokurtic 

4.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sedimen jenis pasir mendominasi di semua daerah 

penelitian, baik pada pantai hadapan samudera maupun pantai hadapan teluk. Nilai mean pada pantai 

perairan samudera umumnya lebih besar dibanding dengan pantai perairan teluk, kecuali pada Pantai 

Ngiroboyo dimana semakin mendekati muara sungai, fraksi sedimen yang terlihat semakin halus. 

Keadaan berbalik pada nilai sorting (sortasi) yang lebih baik untuk pantai perairan teluk, sementara 

pantai perairan samudera cenderung memiliki tingkat variasi yang tinggi atau tersortasi buruk. 

Perbedaan ini menunjukkan adanya kondisi perairan yang juga berbeda antara kedua kategori lokasi 

penelitian dilihat dari tinggi rendahnya energi gelombang dan juga kuat lemahnya arus perairan. 
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Perairan samudera memiliki energi yang tinggi dan arus kuat sehingga fraksi kasar dapat ditemukan di 

wilayah pantainya sehingga ukuran butir sedimen lebih bervariasi dari halus-kasar. Energi yang lemah 

serta aruh yang tidak cukup kuat di perairan teluk menyebabkan fraksi pasir halus lebih cepat 

mengendap sehingga wilayah pantai ini memiliki keseragaman tinggi. Tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan terhadap nilai skewness dan kurtosis, keduanya memiliki nilai yang masuk ke dalam 

kategori strongly fine skewed dan extremely leptokurtic.  
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Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 1. Dominasi Sedimen Pantai Banyu Tibo dan Klayar 

 

 

Gambar 2. Dominasi Sedimen Pantai Ngiroboyo, Watukarung, dan Srau 

 

 

 

 



 
 
Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 
 

 

  726 
Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air 
 

 

 

Gambar 3. Dominasi Sedimen Pantai Teleng Ria 

 

KONDISI ARUS PERAIRAN PANTAI (2 MARET 2018) 

Sumber: Ocean Forecast System BMKG 

 

Gambar 4. Pantai Banyu Tibo 
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Gambar 5. Pantai Klayar 

 

Gambar 6. Pantai Ngiroboyo 
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Gambar 7. Pantai Watukarung 

 

 

 Gambar 8. Pantai Srau 
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Gambar 9. Pantai Teleng Ria 
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Abstrak.Menyadari akan pentingnya kebutuhan hidup yang berasal dari sumberdaya alam, 

diperlukan suatu jalan keluar guna memadukan aspek ekologi dan ekonomi agar dapat berjalan 

secara seimbang. Penelitian ini secara khusus meneliti perspektif masyarakat Desa Jaring Halus 

dalam hubungannya dengan keberadaan ekosistem hutan mangrove berdasarkan hasil observasi. 

Dalam penelitian ini juga dianalisis hubungan eksistensi mangrove dengan sosial, ekonomi dan 

budaya serta kearifan lokal masyarakat setempat serta mencari solusi untuk meningkatkan taraf 

pendapatan masyarakat dengan menggunakan kuesioner. Data hasil kuesioner dianalisis secara 

deskriptif kuantitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa sebesar 92.85% masyarakat merasakan 

dampak positif dari terpeliharanya hutan mangrove. Masyarakat Desa Jaring Halus memiliki 

kearifan lokal yang tidak tertulis dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan mangrove untuk 

mempertahankan keutuhan sosial dan ekonomi yang berkesinambungan. Dalam rangka 

peningkatan taraf pendapatan masyarakat, diperlukan pembuatan tempat pembibitan mangrove 

secara permanen yang dikelola oleh pemerintah desa dan dikerjakan oleh masyarakat serta 

dipasarkan keluar desa untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga dengan memanfaatkan 

rencana pencetusan Desa Jaring Halus sebagai KEE (Kawasan Ekosistem Ekowisata). 

 Kata kunci: persepsi masyarakat, kearifan lokal, hutan mangrove 

Abstract.Recognizing the importance of living needs derived from natural resources, a solution is 

needed to integrate ecological and economic aspects in order to work in balance. This research 

specifically examines the perspective of the people of Desa Jaring Halus in relation to the 

existence of mangrove forest ecosystem based on the observation result. This study also analyzed 

the relationship of mangrove existence with social, economy and culture as well as local wisdom 

of local community as well as looking for solution to increase income level of society by using 

questionnaire. The data of the questionnaire were analyzed descriptively quantitative. The study 

results show that 92.85% of people feel the positive impact of maintaining mangrove forest. The 

people of Jaring Halus Village have an unwritten local wisdom in managing and preserving 

mangrove forests to maintain a sustainable social and economic unity. In order to increase the 

income level of the community, it is necessary to make a permanent mangrove nursery which is 

managed by the village government which is done by the community and marketed out of the 

village according to its allocation to increase household income by utilizing the plan of creating 

Jaring Halus Village as EEA (Ecosystem Ecotourism Area). 

Keywords: community perception, local wisdom, mangrove forest 

 

1. Pendahuluan 

Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, yakni mencakup 21% dari luas total dunia. Di 

Indonesia, mangrove tersebar hampir di seluruh pulau-pulau besar mulai dari Sumatera, Jawa, 
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Kalimantan, Sulawesi hingga ke Papua, dengan luas yang sangat bervariasi bergantung pada kondisi 

fisik, komposisi substrat, kondisi hidrologi, dan iklim yang terdapat di pulau-pulau tersebut                     

(Spalding dkk, 2010). 

Hutan mangrove sangat menunjang perekonomian masyarakat pesisir, karena merupakan sumber 

mata pencaharian masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Secara ekologis 

hutan mangrove dapat berfungsi sebagai habitat biota laut, penyangga perlindungan wilayah pesisir, 

pelindung dari berbagai ancaman sedimentasi, abrasi, intrusi air laut, serta merupakan tempat 

pemijahan bagi ikan yang hidup di laut bebas (FAO, 1992). 

Hutan mangrove sering disebut juga sebagai hutan pasang surut, hutan payau atau hutan bakau. 

Istilah bakau sebenarnya merupakan nama dari salah satu jenis tumbuhan mangrove yaitu Rhizophora 

spp. (Nybakken, 1992; Bengen, 1998). Hutan ini merupakan tipe hutan tropika yang khas tumbuh di 

sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove banyak 

ditemukan di pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut (Anwar dan 

Subiandono, 1996; Vanucci, 2001). Di Indonesia tercatat setidaknya 202 jenis tumbuhan di hutan 

mangrove, meliputi: 89 jenis pohon, 5 jenis palma, 19 jenis pemanjat, 44 jenis herba tanah, 44 jenis 

epifit, dan 1 jenis paku (Noor, 1999). 

Hutan mangrove merupakan salah satu sumberdaya alam tropika yang memiliki fungsi dan 

manfaat yang luas ditinjau dari aspek ekologis-ekonomi. Fungsi ekologis mangrove dapat dilihat dari 

aspek fisik, kimia, dan biologi (Bengen, 1998; Vanucci, 2001). Menurut Khazali (2001), fungsi 

ekonomi hutan mangrove berkaitan dengan pemanfaatan produk-produk hutan mangrove yang dapat 

diperjualbelikan baik kayu (kayu bakar, bahan bangunan, arang, pulp, dan tanin) maupun non kayu 

(obat-obatan dan ikan), pemanfaatan untuk rekreasi (wisata alam) dan pendidikan. 

Beberapa faktor utama penyebab kerusakan mangrove yaitu: pencemaran, konversi hutan 

mangrove yang kurang memperhatikan faktor lingkungan, dan penebangan yang berlebihan 

(Kusmana, 1999; Khoja, 2000; Alho, 2002; Effendi, 2004), dan menurut Babo dan Froehlich (1998), 

kerusakan hutan mangrove karena dikonversi menjadi tambak. Menyadari akan pentingnya kebutuhan 

hidup yang berasal dari sumberdaya alam, diperlukan suatu jalan keluar guna memadukan aspek 

ekologis dan ekonomis supaya dapat berjalan bersama-sama dan seimbang. Prinsip ini merupakan 

prinsip prinsip kearifan lokal yang dihormati dan dipraktekkan oleh beberapa komunitas masyarakat 

(Noor, et al1999).  

Desa Jaring Halus dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan informasi awal dari Balai Besar 

Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Sumatera Utara bahwa masyarakat di Desa Jaring Halus 

yang berbatasan langsung dengan Suaka Margasatwa Langkat Timur Laut (SM LTL) dilibatkan 

dalam pengelolaan Suaka Margasatwa tersebut, dimana tutupan lahan SM LTL didominasi oleh hutan 

mangrove. Salah satu dasar pelibatan masyarakat Desa Jaring Halus adalah kearifan lokal yang 

dimiliki masyarakat dalam mengelola hutan mangrove desanya. Aspek sosial ekonomi pengelolaan 

hutan mangrove oleh masyarakat Desa Jaring Halus merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang 

dapat digunakan untuk mengelola ekosistem mangrove (BBKSDA, 2006). 

Untuk itu penulis menilai bahwa perlu dilakukan studi persepsi masyarakat pesisir yang hidup 

berbatasan dengan hutan mangrove untuk mengetahui seberapa besar pengaruh langsung dari 

keberadaan hutan mangrove terhadap pertumbuhan ekonomi, aspek sosial pengelolaan hutan 

mangrove, serta solusi untuk meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, terutama masyarakat Desa 

Jaring Halus dengan memanfaatkan hutan mangrove secara lestari. 
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2. Metode Penelitian 

a. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, 

Sumatera Utara. Adapun yang menjadi daerah titik fokus kegiatan penelitian ini adalah seluruh 

wilayah Desa Jaring Halus mulai dari dusun I sampai dusun V. Waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan penelitian ini adalah 3 bulan (Oktober - Desember 2016). 

  

2.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamera dan alat tulis. Sedangkan bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat kuisioner, serta dokumen lain yang berhubungan 

dengan lokasi dan kegiatan penelitian. Data kuisioner yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 1. 

    

Tabel 1. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian 

 

No Nama Jenis Kelamin Umur Pekerjaan Utama dan 

Sampingan 

Pendapatan 

/bulan 

 

1.      

2.      

 

2.3. Populasi dan Sampel 

Populasi yang menjadi objek penelitian yaitu seluruh masyarakat yang bertempat tinggal atau telah 

lama menetap (setidaknya satu tahun menetap) di Desa Jaring Halus. Berdasarkan data terbaru dari 

Kantor Desa Jaring Halus, penduduk Desa Jaring Halus berjumlah sebanyak 3.294 jiwa dan terbagi 

atas 769 kepala keluarga (KK). Metode penentuan sampel sebagai responden yang digunakan pada 

populasi masyarakat yang tinggal di Desa Jaring Halus mengacu pada Arikunto (2006), yang 

menyatakan bahwa jika jumlah subjek masyarakat yang ingin diwawancari kurang dari 100 orang 

maka perlu diambil kesemuanya sebagai penelitian populasi, selanjutnya apabila jumlah populasinya 

lebih dari 100 orang maka diambil 10%-15% atau 20%-25% atau lebih tergantung pertimbangan 

peneliti. Maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 10% dari jumlah total 

kepala keluarga (KK) Desa Jaring Halus yaitu sebanyak 70 sampel warga sebagai objek penelitian. 

Kegiatan survei dilakukan dengan pengamatan lapangan dan melakukan wawancara terhadap 

beberapa key person yakni pawang/tokoh masyarakat, wakil kepala desa, ketua ikatan petani dan 

nelayan Jaring Halus (IPANJAR), dan 70 orang masyarakat/nelayan. 

2.4. Pengumpulan dan Analisis Data 

Setiap responden diwawancara berdasarkan kuisioner yang telah dipersiapkan. Bahan pertanyaan di 

dalam kuisioner meliputi data diri, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pengetahuan masyarakat 

terhadap mangrove dan pengelolaan mangrove oleh masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif 

dengan variabel penelitian yang terdiri dari kerusakan hutan mangrove dan dampak terhadap ekonomi 

masyarakat nelayan tradisional. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara (Interview) dan observasi (Rating Scale). 

  

2.5. Indikator Keluarga Sejahtera 

Menurut Badan Pusat Statistik (2005), ada delapan indikator penting untuk mengetahui tingkat 

kesejahteraan, yaitu pendapatan, konsumsi atau pengeluaran keluarga, keadaan tempat tinggal, 
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fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, 

kemudahan mendapatkan fasilitas pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi. 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Deskripsi Lokasi 

Desa Jaring Halus merupakan desa dengan jumlah masyarakat sebesar 3.294 jiwa yang terdiri dari 

laki-laki sebanyak 1.668 jiwa dan perempuan sebanyak 1626 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 769 

jiwa. Berdasarkan letak astronomisnya, Desa Jaring Halus berada pada posisi 03051’30’’¬ 03059’45’’ 

LU dan 98030’– 98042’ BT. Terletak pada daerah pantai dengan ketinggian 1 meter di atas 

permukaan laut dengan luas desa 17,5 hektar.  

Berdasarkan data komposisi penduduk mayoritas adalah suku Melayu 90% sebagai suku asli Desa 

Jaring Halus dan selebihnya adalah suku lain yang berstatus sebagai pendatang dan menetap di Desa 

Jaring Halus dengan bahasa mayoritas yang digunakan adalah bahasa melayu. Menurut mata 

pencaharian penduduknya, yang berprofesi sebagai nelayan/buruh nelayan adalah yang paling tinggi 

yaitu sebesar 90% dan selebihnya adalah  pedagang, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain-lain. 

Adapun batas-batas Administrasi Desa Jaring Halus adalah sebagai berikut:  

• Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka 

• Sebelah Timur berbatasan dengan desa Selotong 

• Sebelah Selatan berbatas dengan desa Secanggang 

• Sebalah Barat berbatasan dengan desa Tapak Kuda 

b. Karakteristik responden penelitian 

3.2.1. Umur 

Umur responden yang diteliti berdasarkan pertimbangan bahwa responden memiliki pengetahuan 

mengenai lingkungan sekitar berdasarkan usia, yakni terkait dengan pengalaman hidupnya dengan 

lingkungan sekitar di mana responden melakukan interaksi langsung maupun tidak langsung dengan 

lingkungan sekitarnya. Umur responden dikategorikan ke dalam lima kelas umur. Mulai dari umur 20 

tahun sebagai umur responden termuda yang dianggap cukup mengetahui lingkungannya dan dapat 

mengkomunikasikan perspektifnya hingga umur 70 tahun yang diperkirakan mewakili usia tertua 

yang dapat diwawancarai. Berikut dapat dilihat pada Tabel 2. 

  

Tabel 2. Distribusi responden berdasarkan kelas umur 

No Kelas Umur Jumlah Persentasi (%) 

1 20-30 10 14.28 

2 31-40 19 27.14 

3 41-50 21 30 

4 51-60 14 20 

5 61-70 6 8.5 

Total 70 100 

 

Pada Tabel 2 terlihat bahwa responden dengan umur 31-50 tahun lebih banyak ditemukan di 

lapangan yaitu sebesar 57.14%. Hal ini berhubungan dengan aktivitas mereka yang kesehariannya 

dihabiskan paling banyak di laut sebagai nelayan dan mudah ditemukan. Mereka berinteraksi secara 

langsung dan biasanya lebih memahami mengenai ekosistem dan dampak dari keberadaan hutan 
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mangrove. Responden dengan usia produktif merupakan responden yang telah berumah tangga dan 

sangat aktif secara langsung dalam bekerja di wilayah desa tersebut. Pembuatan kelas umur termuda 

yaitu 21 tahun dan tertua 70 tahun dimaksudkan bahwa responden dengan kelas umur tersebut lebih 

tepat memungkinkan untuk mengkomunikasikan perspektifnya. 

3.2.2. Lama Menetap 

Lamanya seseorang pada wilayah tertentu baik yang tinggal/berdomisili sementara atau menetap, dan 

pendatang sangat mempengaruhi pengenalannya terhadap kondisi lingkungan yang ditempatinya. 

Terkait dengan kearifan lokal atau sosial budaya daerah setempat yang menjadi tempat tinggalnya. 

Interaksi baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan dari segi intensitas serta 

frekuensi akan dipengaruhi oleh lama tidaknya seseorang berada di suatu daerah. Berikut disajikan 

distribusi responden beradasarkan lama menetap pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Distribusi responden berdasarkan lama menetap 

No Lama Menetap Jumlah Persentase (%) 

1 10-20 13 18.57 

2 21-30 17 24.28 

3 31-40 16 22.85 

4 41-50 12 17.1 

5 51-60 10 14.28 

6 61-70 2 2.85 

Total 70 100 

 

Menurut Tabel 3 jumlah responden yang menetap pada Desa Jaring Halus memiliki persentase 

tertinggi pada kategori kedua yaitu di kisaran umur 21-30 tahun (24.28%). Mereka biasanya adalah 

putra daerah asli yang sejak lahir telah tinggal di wilayah tersebut dan ada juga sebagian sebagai 

pendatang dari daerah luar Jaring Halus kemudian menetap di Desa Jaring Halus karena berkeluarga 

dengan warga desa tersebut Dari hasil wawancara yang dilakukan responden pada kategori kedua 

sebagai persentase tertinggi (24.28%) ditemukan warga yang kurang mengetahui mengenai 

perubahan-perubahan lingkungan yang menjadi tempat barunya. Sementara responden yang sejak 

lahir berada di lokasi tersebut maupun responden yang telah menetap di atas 31 hingga 70 tahun 

ternyata lebih mengerti mengenai dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. 

  

3.2.3. Pendidikan 

Pendidikan responden Desa Jaring Halus diklasifikasikan ke dalam lima kategori menurut pendidikan 

formal yang pernah mereka jalani. Kategori tersebut dimulai dari kategori tidak sekolah, kategori SD, 

kategori SLTP, kategori SLTA hingga kategori perguruan tinggi (PT). 
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Gambar 1. Tingkat pendidikan responden masyarakat desa jaring halus 

 

Pada Gambar 1 dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Desa 

Jaring Halus secara umum tergolong sangat rendah. Rata-rata responden yang diwawancarai memiliki 

latar pendidikan paling banyak hanya sampai pada tingkat sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 50%, 

SLTP yaitu sebesar 28.57%, SLTA sebesar 5.71%, dan yang tidak sekolah sebesar 15.71%. Berbagai 

faktor penyebab latar belakang rendahnya pendidikan mereka adalah disebabkan oleh rendahnya taraf 

hidup/perekonomian masyarakat, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. Kebutuhan 

sandang pangan inilah yang menuntut banyak warga Desa Jaring Halus memutuskan untuk bekerja 

mencari nafkah dan menghentikan pendidikannya. Pola pikir yang terdapat pada masyarakat Desa 

Jaring Halus lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan daripada pendidikan. 

Kondisi pendidikan semacam ini mempengaruhi terhadap persepsi masyarakat terhadap alam 

sekitarnya. Misalnya, tingkat kesadaran lingkungan akan sampah yang rendah. Seperti diketahui 

bahwa di Desa Jaring Halus banyak didapati limbah seperti lumbung sampah yang tidak terurai 

seperti plastik, yang kemudian apabila terjadi pasang, sampah tersebut masuk kedalam ekosistem 

hutan. Tidak jarang ditemukan sampah anorganik terdapat di areal hutan, hal ini dapat menyebabkan 

terganggunya organisme-organisme laut yang berkembang biak di areal sekitar hutan mangrove 

seperti ikan-ikan kecil, udang, dan lain-lain. 

3.2.4. Pekerjaan 

Masyarakat Desa Jaring Halus yang merupakan masyarakat pesisir dengan latar belakang 

perekonomiannya tidak dapat dipisahkan dari produksi perikanan di daerah tersebut. Secara umum 

sistem perekonomian masyarakat Desa Jaring Halus ditopang oleh hasil-hasil laut terutama hasil 

perikanan. Berikut disajikan jenis pekerjaan responden pada Tabel 4. 

Tabel 4. Jenis pekerjaan responden masyarakat desa jaring halus 

No Jenis-Jenis pekerjaan 

Pekerjaan 

Tetap Tidak Tetap 

Jumlah 
Persentase 

(%) 
Jumlah 

Persentase 

(%) 

1 Nelayan 65 92 14 100.00 

2 Guru 1 1.42 - - 

3 Pedagang 2 2.85 - - 

4 Wiraswasta 1 1.42 - - 

5 Dukun Beranak 1 1.42 - - 

Total 70 100.00 14 100.00 
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Berdasarkan Tabel 4 diketahui bahwa pekerjaan pokok yang paling banyak adalah sebagai 

nelayan. Profesi nelayan di Desa Jaring Halus sudah menjadi mata pencahrian prioritas, sebab sistem 

yang dibangun di desa tersebut adalah sistem tauke. Jadi para nelayan yang tidak memiliki modal 

untuk melaut seperti perahu, jaring, dan pelampung untuk jaring disediakan oleh tauke. Jadi bahan 

hasil tangkapan di laut di setorkan ke tauke dengan pemotongan pembayaran alat-alat melaut tersebut. 

Untuk penyetoran bahan hasil tangkapan sendiri harus tetap pada tauke yang memberi modal sampai 

batas pembayaran modal awal lunas. 

Untuk pekerjaan sampingan biasanya dimiliki oleh kaum perempuan/istri dimana pada dasarnya 

berprofesi utama sebagai ibu rumah tangga. Dalam mengisi waktu senggang di rumah. Biasanya kaum 

ibu membuat ikan asin, olahan terasi, dan lain-lain. 

 

3.2.5. Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Jaring Halus secara langsung maupun tidak langsung sangat 

dipengaruhi oleh jumlah atau banyaknya tangkapan hasil laut khususnya hasil ikan. Dari hasil 

wawancara dengan responden, diketahui bahwa sejumlah pendapatan perbulan sulit untuk dirata-

ratakan, karena jumlah hari kerja perbulan juga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor terutama faktor 

peralatan yang digunakan yang sering mengalami kerusakan. Selain itu faktor iklim (angin) juga 

faktor musim yang sangat dipertimbangkan untuk melaksanakan penangkapan ikan di laut. Apabila 

sedang musim pasang mati dan angin kencang, maka para nelayan tidak bisa ketengah laut untuk 

mencari ikan. Berikut disajikan distribusi responden menurut tingkat pendapatan pada Tabel 5. 

  

Tabel 5. Distribusi responden menurut tingkat pendapatan 

No Pendapatan (Rp.) Jumlah Persentase (%) 

1 500.000-1.000.000 14 20 

2 1.000.001-2.000.000 31 44.28 

3 2.000.001-3.000.000 18 25.71 

4 3.000.001-4.000.000 2 2.85 

5 ≥ 4.000.001 5 7.14 

Total 70 100.00 

 

Berdasarkan Tabel 5 tingkat pendapatan masyarakat secara umum pada lokasi penelitian adalah 

tergolong sangat rendah bahkan tidak menentu tiap bulannya yaitu sebesar Rp. 500.000 – 1.000.000 

sebesar 20% dan pendapatan sebesar Rp. 1.000.001-2.000.000 sebesar 44.28% dengan kata lain 

bahwa terdapat 64.28% responden yang memiliki pendapatan di bawah atau sama dengan  Rp. 

2.000.000. Kondisi jumlah pendapatan tersebut dikategorikan sangat rendah sesuai dengan Indikator 

keluarga sejahtera berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2005 yang menyebutkan apabila 

pendapatan masyarakat < Rp. 5.000.000 di golongkan pada kesejahteraan rendah, namun jika  di 

tambah dengan konsumsi pengeluaran sedang dengan skor 2, keadaan tempat tinggal yang semi 

permanen dengan skor 2, fasilitas tempat tinggal yang cukup dengan skor 2, kesehatan anggota 

keluarga yang cukup dengan skor 2, kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan, memasukan anak 

ke jenjang pendidikan, dan kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi yang cukup masing-masing 

dengan skor 2 dan total seluruhnya 16 maka dapat di golongkan pada kesejahteraan sedang. Terdapat 

hanya 7 orang yang memiliki pendapatan antara 3 juta sampai lebih dari 4 juta rupiah oleh responden 

dengan profesi sebagai wiraswasta yang berkaitan dengan ikan yang biasa dikenal sebagai tauke ikan. 
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Sebagaimana pada Tabel 4 diketahui bahwa jenis pekerjaan responden terbanyak adalah sebagai 

buruh nelayan. Tingkat pendapatan masyarakat tersebut sangat berkaitan erat dengan profesi atau 

jenis pekerjaan yang dimiliki oleh responden pada daerah penelitian. Sebagaimana disebutkan oleh 

Martono (2011) bahwa profesi nelayan sering menjadi satu-satunya pilihan masyarakat pesisir dengan 

masalah kemiskinannya yang klasik. Berdasarkan hasil wawancara hasil tangkapan para nelayan 

sangat bergantung pada faktor kondisi cuaca seperti badai dan angin yang terlalu kencang di laut. 

Pada lima tahun sebelumnya pendapatan mereka dalam melaut sangatlah rendah namun semenjak 

digalakannya penanaman serta penjagaan kawasan hutan mangrove desa dan sekitarnya, hasil 

tangkapan sendiri cukup meningkat seiring dilestarikannya kawasan mangrove lima tahun belakangan 

ini. Berdasarkan informasi dari responden, juga diketahui apabila para nelayan sedang tidak melaut 

karena cuaca buruk biasanya mereka mencari ikan-ikan kecil dan udang di sekitaran hutan mangrove 

guna memenuhi kebutuhan pangannya. 

 

3.3. Eksistensi Hutan Mangrove Terhadap Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi secara umum masyarakat sekitar hutan 

mangrove di berbagai daerah Indonesia yang pantainya memiliki hutan mangrove serta memiliki 

interaksi dengan hutan mangrove. Sebagaimana disebutkan oleh Alongi (2002) bahwa hutan 

mangrove dimanfaatkan secara besar-besaran dengan cara tradisional maupun komersial di seluruh 

dunia. Pada Tabel 6 disajikan pemahaman masyarakat terhadap hutan mangrove di desa Jaring Halus. 

   

Tabel 6. Pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap hutan mangrove 

No Pertanyaan   

Kelas 

Umur  

  Total 

Persentase 

(%) 

  21-30 31-40 41-50 51-60 61-70   

1 Mengetahui/ 

mengenal 
       

 a. Ya 6 17 18 13 5 59 84.28 

 b. Tidak 4 2 3 1 1 11 15.71 

2 Memahami manfaat        

 a. Memahami 8 18 19 11 5 61 87.14 

 b. Tidak 2 1 2 3 1 9 12.85 

3 Mengetahui sebagai 

penyangga ekosistem 

pantai 

       

 a. Tahu 5 11 16 12 6 50 71.42 

 b. Tidak 5 8 5 2 0 20 28.57 

4 Penting bagi 

kehidupan 
       

 a. Sangat penting 5 15 16 10 4 50 71.42 

 b. Biasa saja 2 1 2 1 0 6 8.57 

 c. Penting 3 3 2 2 2 12 17.14 

 d. Tidak penting 0 0 1 1 0 2 2.85 

 

Pengetahuan masyarakat tentang peranan dan manfaat hutan mangrove terhadap kehidupannya 

sangat mempengaruhi kondisi hutan mangrove. Kerusakan ekosistem mangrove seringkali disebabkan 



 
 
Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 
 

 

  738 
Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air 
 

oleh aktivitas manusia yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan mangrove (Brown, 2006). 

Hal ini dikarenakan akses masyarakat yang tinggi berinteraksi dengan hutan tersebut. 

Berdasarkan Tabel 6 Ditunjukkan bahwa persentase pengetahuan masyarakat terhadap hutan 

mangrove tergolong sangat baik. Terdapat 84.28% responden yang mengenal hutan mangrove secara 

sederhana, dan sebanyak 87.14% memahami akan manfaatnya, bahkan 71.42% masyarakat juga 

memahami jika ekosistem hutan mangrove tersebut berfungsi sebagai penyangga ekosistem pantai. 

Masyarakat memahami bahwa mangrove mampu menahan atau meredam angin kencang yang berasal 

dari laut, memecah ombak yang menuju darat serta menjaga terjadinya abrasi di wilayah bibir pantai 

secara alami. Hasil penelitian ini memperlihatkan sangat baiknya pemahaman masyarakat bahwa 

71.42% masyarakat Desa Jaring Halus merasakan hutan mangrove bermanfaat sebagai sumber 

penghidupan mereka. Selain itu terdapat sejumlah responden sebanyak 8.57% yang menyatakan 

bahwa ekosistem hutan mangrove biasa saja bagi kehidupannya, dan 2.85% menyatakan bahwa 

ekosistem hutan mangrove sama sekali tidak penting bagi kehidupan mereka. Hal ini dikarenakan 

responden tersebut kurang mengetahui tentang pentingnya keberadaan hutan mangrove dan beberapa 

responden yang bermata pencaharian bukan sebagai nelayan sehingga tidak ada interaksi secara 

langsung dengan ekosistem hutan mangrove. 

Masyarakat setempat yang paling banyak mengenal dan mengetahui manfaat ekosistem mangrove 

merupakan mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove dalam kurun waktu yang cukup 

lama baik yang merupakan masyarakat asli desa tersebut maupun pendatang serta penduduk yang 

lebih banyak berinteraksi dengan hutan mangrove seperti para nelayan, penambak ikan/udang, pencari 

kayu bakar di kawasan hutan. Sementara warga yang tidak memiliki hubungan secara langsung 

dengan hutan mangrove tersebut cenderung tidak tahu/mengenal hutan mangrove.  

Eksploitasi sumberdaya alam untuk kebutuhan rumah tangga tidak diawasi secara resmi sehingga 

masyarakat diperbolehkan untuk menebang pohon sesuai dengan kebutuhannya (Zorini dkk, 2004). 

Selain itu terkait pemanfaatan sumberdaya alam untuk kebutuhan sehari-hari dalam budaya 

masyarakat Desa Jaring Halus sudah ada peraturan tidak tertulis yang mengatur bahwasannya siapa 

pun yang mengambil kayu dari hutan harus menanam kembali satu bibit sebagai gantinya. Hal ini 

tetap membutuhkan pengawasan yang baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Desa Jaring 

Halus sudah memiliki suatu organisasi yaitu Ikatan Petani dan Nelayan Jaring Halus (IPANJAR) yang 

bergerak dalam bidang perlindungan dan pengawasan hutan yang melakukan pengawasan terhadap 

ekosistem hutan mangrove secara faktual di lapangan. Berikut disajikan perhatian masyarakat 

terhadap perubahan kondisi mangrove pada Tabel 7. 

  

Tabel 7. Perhatian masyarakat terhadap perubahan kondisi mangrove 

No Pertanyaan   
Kelas 

Umur  
  Total 

Persentase 

(%) 

  21-30 31-40 41-50 51-60 61-70   

1 Mengetahui 

perubahan kondisi 

(± 5 tahun 

belakangan ini) 

       

 a. Ada 9 16 21 13 6 65 92.85 

 b. Tidak 1 3 0 1 0 5 7.14 

2 Setuju jika 

dikonversi 
       

 a. Setuju 2 4 5 2 1 14 20 

 b. Tidak setuju 8 13 15 12 4 52 74.28 
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Tabel 7 menunjukkan bahwa perhatian masyarakat terhadap kondisi hutan mangrove yang berada 

di sekitar mereka menjadi jaminan kondisi hutan yang baik dan tidak rusak. Bahwa terdapat 92.85% 

responden masyarakat Desa Jaring Halus merasakan adanya perubahan kondisi hutan mangrove 

selama lima tahun belakangan ini. Perubahan tersebut seperti penambahan jumlah dan luasan kawasan 

hutan mangrove akibat adanya kegiatan penanaman mangrove dan pemeliharaan kawasan hutan 

mangrove sehingga daerah tutupan mangrove makin luas di kawasan bibir pantai.  

Sebanyak 74.28% responden tidak setuju jika hutan mangrove di sekitar mereka dikonversi untuk 

kegunaan lain seperti: perkebunan sawit, industri, perumahan dan lain-lain karena dikhawatirkan 

pengurangan luasan mangrove bisa mengancam perumahan penduduk akibat hempasan angin yang 

bisa sangat kencang dan mengganggu penghasilan tangkapan ikan mereka di laut sebagai akibat 

hilangnya kawasan hutan mangrove yang memiliki peran dalam perkembang biakan biota laut seperti 

ikan-ikan kecil, udang, kepiting, dan lain sebagainya.  

Terdapat 20% responden yang setuju jika kawasan hutan di konversi ke fungsi lainnya dengan 

alasan jika konversi lahan seperti menjadi lahan sawit, tambak, dan lain sebagainya dapat 

mendatangkan keuntungan ekonomi dan mengangkat taraf hidup mereka. Terdapat sejumlah kecil 

(5.71%) responden yang ragu-ragu atau tidak menjawab setuju dikarenakan kurangnya pemahaman 

responden mengenai dampak panjang dari konversi terhadap hutan mangrove.  

Menurut responden yang di wawancarai, berdasarkan apa yang mereka lihat dan amati lima tahun 

terakhir di lingkungan sekitar, sebanyak 92.85% responden melihat kondisi semakin baik dari lima 

tahun sebelumnya dan tidak ada responden menyatakan semakin buruk/tidak baik dikarenakan banyak 

masyarakat merasakan dampak rusaknya hutan mangrove yang terjadi lima tahun sebelumnya, setelah 

dilakukan penanaman dan perbaikan tutupan lahan mangrove para nelayan dapat merasakan hasil 

tangkapan yang melimpah. Serta ada juga masyarakat yang tidak mengetahui perubahan kondisi 

lingkungan sekitar mereka yaitu responden 7.14% hal ini dipengaruhi oleh jenis pekerjaan responden 

yang tidak berinteraksi langsung dengan kawasan ekosistem hutan mangrove.  

Terdapat sejumlah 10% responden yang tidak perduli terhadap perubahan ekosistem hutan 

mangrove yang terjadi di sekitarnya. Mereka berpendapat bahwa mangrove tidak berdampak secara 

langsung pada perekonomian mereka. Sebanyak 90% responden merasa perihatin terhadap kondisi 

 c. Tidak 

Menjawab 
0 2 1 0 1 4 5.71 

3 Kondisi saat ini        

 a. Baik 8 17 21 13 6 65 92.85 

 b. Tidak baik 0 2 0 1 0 3 4.28 

 c. Tidak tahu 2 0 0 0 0 2 2.85 

4 Perbedaan kondisi 

dulu dengan 

sekarang (± 5 

tahun belakangan 

ini) 

       

 a. Semakin baik 9 18 19 14 5 65 92.85 

 b. Semakin buruk 0 0 0 0 0 0 0 

 c. Tidak tahu 1 1 2 0 1 5 7.14 

5 Tanggapan 

terhadap kondisi 

yang rusak 

       

 a. Prihatin 7 17 20 13 6 63 90 

 b. Tidak peduli 3 2 1 1 0 7 10 
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hutan di sekitar mereka yang masih rusak atau belum ditanami mangrove. Responden menyatakan 

sangat prihatin melihat kondisi vegetasi mangrove yang telah rusak akibat konversi lahan dan 

ketidakbijakan pemanfaatan hutan mangrove di beberapa waktu yang lalu.  

Masalah lingkungan yang paling dikhawatirkan responden apabila terjadi pengrusakan lahan 

hutan mangrove oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab adalah kekhawatiran hal tersebut 

berdampak buruk terhadap kelangsungan kehidupan di daerah mereka akibat bencana seperti tsunami, 

intrusi air laut serta pemanasan global, naiknya permukaan air laut menuju daratan, erosi/longsornya 

pantai oleh ombak serta mati atau tumbangnya pohon-pohon mangrove yang tumbuh paling dekat 

dengan laut akibat terpaan angin dan ombak yang dirasakan semakin kuat. 

Keprihatinan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kondisi kerusakan ekosistem hutan 

mangrove di sekitar mereka tanpa adanya sebuah aksi bukan sebuah solusi untuk mengatasi masalah 

lingkungan yang terjadi saat ini. Hutan mangrove yang sudah ada sekarang haruslah tetap dijaga 

kelestariannya. Berikut disajikan perpesktif masyarakat terhadap kegiatan restorasi pada Tabel 8. 

Tabel 8. Perspektif masyarakat terhadap kegiatan restorasi 

No Pertanyaan   
Kelas 

Umur  
  Total 

Persentase 

(%) 

  21-30 31-40 41-50 51-60 61-70   

1 Pengetahuan cara 

penanaman/ 

pemeliharaan 

       

 a. Tahu 6 10 10 11 5 42 60 

 b. Tidak tahu 4 9 11 3 1 28 40 

2 Perlu tidak 

direstorasi 
       

 a. Perlu 9 15 20 13 6 63 90 

 b. Tidak perlu 1 4 1 1 0 7 10 

3 Setuju hutan 

mangrove 

direstorasi 

       

 a. Setuju 8 14 18 12 6 58 82.85 

 b. Tidak setuju 2 5 3 2 0 12 17.14 

4 Yang harus terlibat 

dalam kegiatan 

restorasi 

       

 a. Pemerintah saja 2 4 3 1 1 11 15.71 

 b. Masyarakat saja 0 1 0 1 0 2 2.85 

 c. Lembaga/ 

institusi saja 
1 0 0 0 0 1 1.42 

 d. Semua pihak a, 

b, dan c 
7 14 18 12 5 56 80 

5 Tanggapan 

terhadap 

mahasiswa/ 

instansi yang 

melakukan 

restorasi 

       

 a. Sangat 

mendukung 
10 18 18 13 6 65 92.85 

 b. Tidak 

mendukung 
0 1 3 1 0 5 7.14 
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Pada Tabel 8 disajikan pengetahuan masyarakat secara sederhana yaitu menanam/memelihara 

mangrove tergolong baik (60%). Persentase responden juga sangat tinggi (90%) yang berpendapat 

bahwa hutan mangrove yang rusak perlu untuk direstorasi dan sangat setuju (82.85%) untuk 

dilaksanakannya restorasi. Sebanyak 80% responden memilih opsi keterlibatan semua pihak 

(pemerintah, masyarakat, lembaga/istitusi) dalam melaksanakan program restorasi dari pada hanya 

dilakukan oleh masyarakat saja (2.85% responden), lembaga/instansi saja (1.42%), dan pemerintah 

saja (15.71% responden). Pengetahuan sederhana masyarakat secara umum dalam melakukan 

penanaman mangrove yaitu dengan mengambil langsung anakan yang tumbuh di alam dan menanam 

kembali di tempat yang dikehendaki. 

Selain hanya tersedia pada saat-saat tertentu, metode ini diketahui kurang berhasil di lapangan 

dikarenakan rusak/matinya anakan muda tersebut serta ketidaksesuaian jenis yang ditanam. Primavera 

dan Esteban (2008) menyebutkan bahwa faktor rendahnya tingkat ketahanan dapat terjadi sebagian 

besar disebabkan oleh faktor spesies yang tidak sesuai dan pemilihan lokasi. Tujuan dan alasan 

masyarakat melakukan penanaman mangrove biasanya memiliki berbagai latar belakang atau 

motivasi sebagaimana hasil penelitian Walters (2004), bahwa motivasi tertinggi penanaman mangrove 

oleh masyarakat Filipina adalah sebagai perlindungan badai dan sebagai penyedia bahan bangunan. 

Pembuatan pembibitan untuk menumbuhkan dan menanam benih mangrove bukan suatu hal yang 

baru bagi masyarakat Desa Jaring Halus. Mereka sudah melakukannya sejak dahulu, dan mereka 

belajar secara otodidak berdasarkan pengalaman. Hanya saja mereka memanfaatkan mangrove 

tersebut untuk dijual bibitnya, bukan untuk ditanam. Justru masyarakat biasanya hanya diikutkan 

dalam penanaman saja apabila ada proyek-proyek penanaman mangrove di daerah tersebut. Pelibatan 

warga tersebut diberikan upah yang dihitung perbibit sesuai dengan jumlah yang akan ditanam. 

Setelah selesai penanaman masyarakat dan pihak yang mengadakan acara penanaman tersebut tidak 

ada komunikasi lagi. Sehingga penanaman tersebut hanya seperti hal yang sia-sia dilakukan. 

Responden memiliki tanggapan yang sangat mendukung (92.85%) terhadap mahasiswa/lembaga 

instansi yang melakukan kegiatan restorasi di wilayah mereka. Hanya sedikit saja (7.14%) yang tidak 

mendukung dengan alasan tidak perlu dilakukan restorasi. Sebanyak 90% responden bersedia 

mendukung/berpartisipasi dan menyatakan mau terlibat dalam kegiatan restorasi jika dilokasi mereka 

dilaksanakan kegiatan restorasi. Sementara 10% tidak mau terlibat dengan alasan tidak memiliki 

waktu dan takut berinteraksi dengan orang lain atau tergantung pada upah yang diberi pada saat 

penanaman per bibitnya. Perlunya dilakukan usaha untuk dapat memperbaiki taraf hidup masyarakat 

Desa Jaring Halus dengan memanfaatkan sumberdaya hutan mangrove secara lestari. Membuat 

pembibitan permanen yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikerjakan oleh masyarakat dan 

dipasarkan keluar daerah sesuai peruntukannya guna meningkatkan penghasilan rumah tangga. Maka 

dengan begitu kesejahteraan dapat tercapai.  

Hal ini diperkuat tentang rencana pemerintah desa yang sudah disetujui oleh Sekda Kabupaten 

Langkat untuk menjadikan jaring halus sebagai KEE (Kawasan Ekosistem Ekowisata) yang nantinya 

akan membangun Desa Jaring Halus sedemikian rupa untuk menarik minat para wisatawan 

mengunjunginya. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua IPANJAR, mereka sedang 

menggalakan beberapa gerakan lingkungan dalam menyambut rencana KEE tersebut, seperti 

6 Respon terhadap 

kegiatan restorasi 
       

 a. Mau terlibat 9 17 19 13 5 63 90 

 b. Tidak mau 

terlibat 
1 2 2 1 1 7 10 
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pengelolaan sampah, meminimalisir penggunaan kayu, pengawasan hutan, dan pembibitan serta 

penanaman yang segera akan dilakukan dalam waktu dekat. 

 

3.4. Kearifan Lokal Masyarakat Desa Jaring Halus 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa secara umum responden/masyarakat sudah memahami 

arti pentingnya ekosistem mangrove bagi kelangsungan hidup masyarakat baik secara fisik, ekologi, 

maupun ekonomi. Secara fisik dan ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai benteng yang dapat 

melindungi permukiman dari badai, ombak, dan abrasi. Secara ekonomi, hutan mangrove berfungsi 

sebagai tempat mencari ikan dan tempat pemijahan berberapa jenis ikan, kepiting bakau, udang, dan 

berbagai jenis kerang. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya hutan mangrove 

tersebut disebabkan karena tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan mangrove cukup tinggi 

terkait dengan mata pencaharian sebagai nelayan (fungsi ekonomi) dan fungsi hutan mangrove untuk 

melindungi pemukiman (fungsi fisik dan ekologi). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa 

Jaring Halus biasa memanfaatkan kayu-kayu dari hutan mangrove desa untuk berbagai keperluan 

seperti galah ambai, tiang tambatan perahu, kayu bakar untuk pesta perkawinan dan kematian, serta 

kayu untuk pembuatan balai dan pentas jika ada pesta perkawinan.  

Meski demikian, masyarakat menyadari bahwa pemanfaatan hutan mangrove desa tersebut harus 

diimbangi dengan upaya pelestarian. Terkait dengan hal ini, Desa Jaring Halus sudah mempunyai 

peraturan tidak tertulis yang sudah melekat di masyarakat yang mengatur pemanfaatan dan 

pengelolaan hutan mangrove desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan pawang (tokoh masyarakat 

terkait dengan adat istiadat) dan responden diketahui beberapa aturan dalam pemanfaatan/pengelolaan 

yang ada di Desa Jaring Halus diantaranya: 

• Batang dan ranting kayu yang sudah mati boleh dimanfaatkan untuk kayu bakar atau 

keperluan lainnya; 

• Pengambilan/penebangan kayu untuk perlengkapan nelayan, pacak tiang rumah, pembuatan 

balai, pentas, dan kayu bakar jika ada pesta perkawinan atau kematian harus mendapat ijin 

dari pemerintah desa dan pawang desa; 

• Penebangan/pengambilan kayu mangrove untuk tujuan komersial/dijual tidak diperbolehkan 

dan akan dikenakan sanksi/denda mulai peringatan keras sampai denda yang nilainya 

mencapai jutaan rupiah jika melakukannya. Berdasarkan pengalaman responden, sampai saat 

ini belum pernah ada masyarakat yang terkena denda berupa uang tersebut.  

Adanya peraturan tidak tertulis (telah ada sejak desa ini berdiri sekitar tahun 1917-an) yang masih 

ditaati oleh masyarakat tersebut membuat semua responden optimis terhadap kelestarian hutan 

mangrove desanya. Meski demikian, ancaman terhadap kelestarian hutan mangrove Desa Jaring Halus 

tetap ada berupa adanya kegiatan pencurian kayu mangrove yang dilakukan oleh masyarakat di luar 

desa yang memanfaatkan kayu mangrove untuk membuat arang. Berdasarkan pengalaman responden, 

pencuri yang berasal dari luar desa yang tertangkap basah diberi peringatan untuk tidak mengulangi 

perbuatannya dan perahu serta hasil kayu tebangannya disita.  

Upaya pengamanan hutan mangrove desa tidak dilakukan oleh petugas khusus tapi dilakukan 

secara sukarela jika masyarakat mengambil ikan dari sekitar hutan mangrove desa. Dari hasil 

wawancara juga diketahui bahwa terdapat kesadaran dari masyarakat untuk menanam kembali hutan 

mangrove desa yang mengalami kerusakan dengan mengambil buah/biji mangrove dan 

menyemaikannya secara swadaya kemudian ditanam lagi di hutan mangrove desa. Menurut 

pengalaman responden, budidaya kayu mangrove sangat mudah dimana biji mangrove disemaikan 
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dalam polybag kemudian ditanam jika daunnya sudah ada 3 atau 4 lembar. Perlakuan ini lebih 

menjamin persentase tumbuhnya bibit mangrove dibandingkan dengan menanam biji secara langsung. 

Selain itu, masyarakat Desa Jaring Halus juga mempunyai kearifan lokal yang lain yang berkaitan 

tidak langsung dengan kelestarian hutan mangrove di sekitar desa. Yaitu tradisi jamu laut yang pada 

awalnya dahulu dilaksanakan setiap setahun sekali kemudian 3 tahun sekali dan semakin kemari 

disepakati menjadi 5 tahun sekali. Upacara jamu laut ini adalah seperti upacara adat yang mereka 

yakini sebagai hari dimana arwah para leluhur penunggu Desa Jaring Halus datang dan memasuki 

desa. Pada saat hari yang sudah ditentukan, semua warga berkumpul di pantai untuk melakukan 

zikir/doa di tepi pantai dan makan-makan bersama tanpa terkecuali. Setelah itu, semua warga harus 

pergi ke darat terutama anak-anak dan kaum wanita untuk beberapa waktu.  

Berdasarkan potensi kearifan budaya lokal masyarakat Desa Jaring Halus diperoleh bahwa 

sebagian besar kearifan lokal mengarah kepada keyakinan terhadap suatu religi. Sebagai suatu sistem 

religi, menurut Koentjaraningrat (1993), kepercayaan masyarakat terdiri dari unsur/komponen, yaitu 

(1) Emosi, yang menyebabkan manusia bersikap religius. Emosi adalah suatu getaran jiwa yang dapat 

menggerak jiwa manusia baik secara individu maupun kelompok (2) Sistem keyakinan yang 

mengandung segala keyakinan manusia tentang supra natural, wujud alam gaib, nilai dan norma dari 

kepercayaan (3) Sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan 

dengan dewa-dewa, supranatural atau makhluk-makhluk yang mendiami alam gaib.  

Ritus (upacara suci) ini menyangkut hal ibadat yang dilakukan dan ini dapat diamati, termasuk 

mantra, ucapan-ucapan tertentu, samadi, nyanyian, doa, pemujaan, melakukan kurban dan sebagainya. 

Fungsi upacara ini adalah selain untuk memperkuat keyakinannya, juga memperkuat sistem dan nilai 

sosial yang ada dalam masyarakat. (4) Umat dan kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan 

tersebut, seperti suku bangsa dan lain-lain. 

Makna lain yang dapat disimak dari kearifan lokal/tradisional yang dimiliki oleh masyarakat 

pesisir di lokasi penelitian yakni selalu tercipta suasana kekerabatan dan kegotong royongan diantara 

masyarakat nelayan. Selalu tercipta hubungan sosial yang harmonis, saling membantu, karena itu 

perilaku mencuri, bersaing yang tidak sehat dan saling merusak perlengkapan penangkapan nelayan 

tidak pernah terjadi. Dengan demikian dalam memanfaatkan sumberdaya tidaklah bersifat serakah. 

Semacam ada pesan moral bagi mereka bahwa mereka hanya boleh menangkap untuk kepentingan 

hidup mereka (konsumsi), atau dijual untuk keperluan yang lain. Penangkapan dalam jumlah yang 

banyak dan besar-besaran tidak terjadi. Mereka mempersepsikan kearifan lokal sebagai sesuatu yang 

dapat menata kehidupan baik antar mereka sebagai komintas sosial maupun dengan alam sebagai 

komunitas ekologis. Masyarakat menyadari pula bahwa eksistensi kehidupan mereka tidak terlepas 

dari eksistensi kehidupan makhluk lain dalam bumi satu sama lain. Oleh karena itu bagi nelayan lokal, 

ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan adat, kearifan dan tradisi yang ada sangat dijunjung tinggi. Di 

lain pihak, masyarakat pesisir mempunyai respon yang pesimistis terhadap implementasi dan 

penegakan hukum-hukum formal yang berlaku sekarang.  

4. Kesimpulan 

Dilihat dari hasil dan pembahasan diatas didapatkan kesimpulan bahwa keberadaan hutan mangrove 

berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Jaring Halus yaitu sebesar 

92.85% dari total responden masyarakat, selain itu mereka juga merasakan dampak positif dari 

terpeliharanya hutan mangrove di Desa Jaring Halus.Masyarakat Desa Jaring Halus memiliki kearifan 

lokal yang tidak tertulis dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan mangrove untuk 

mempertahankan keutuhan sosial dan ekonomi yang berekesinambungan. 
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Dalam upaya melestarikan hutan mangrove, perlu dibuat pembibitan mangrove secara permanen 

yang dikelola oleh pemerintah desa yang dikerjakan oleh masyarakat dan dipasarkan keluar daerah 

sesuai peruntukannya untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga dengan memanfaatkan rencana 

pencetusan Desa Jaring Halus sebagai KEE (Kawasan Ekosistem Ekowisata). Untuk mendukung hal 

tersebut perlu lebih melibatkan peran masyarakat lokal untuk meningkatkan respon yang sangat baik 

terhadap kegiatan pemeliharaan hutan mangrove untuk keberlanjutan ekosistem mangrove yang sudah 

terjaga. Serta diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya terkait masalah sosial ekonomi, budaya dan 

kearifan lokal di wilayah lain sebagai refrensi keragaman budaya Indonesia dalam menjaga hutan. 
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Abstrak.Pesatnya okupansi manusia di Kota Depok telah menyebabkan kegiatan pembangunan 

kawasan terbangun meningkat signifikan. Peningkatan pembangunan ini telah menyebabkan 

terjadinya fenomena Urban Heat Island (UHI), yaitu peningkatan suhu udara di wilayah Kota 

Depok yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Keberadaan UHI perlu dianalisis 

melalui identifikasi karakteristik spasial UHI berdasarkan karakteristik lahannya. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi sebaran wilayah UHI dan karakteristik lahannya di Kota 

Depok sebagai salah satu upaya untuk mengidentifikasi pola spasial UHI di Kota Depok. Metode 

pendeteksian ini dilakukan melalui pengolahan citra Landsat 8 OLI/TIRS untuk mendapatkan 

informasi UHI dan berbagai indeks penginderaan jauh seperti EBBI (Enhanced Built-Up and 

Bareness Index); IBI (Index-based Built-Up Index); NDBI (Normalised Difference Built-Up 

Index); UI (Urban Index); NDBaI (Normalised Difference Bareness Index); NDVI (Normalised 

Difference Vegtetaion Index); GNDVI (Green Normalised Difference Vegtetaion Index); SAVI 

(Soil Adjusted Vegetation Index); dan NDWI (Normalised Difference Water Index) untuk 

mendapatkan infromasi karakteristik lahan di Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa sebaran UHI di Kota Depok diketahui teraglomerasi di pusat Kota Depok dengan nilai 

suhu permukaan tertinggi sebesar 320C. Keberadaan UHI berkorelasi positif dengan karakteristik 

lahan ISA (Impervious Surface Index) dan berkorelasi negatif dengan karakteristik lahan vegetasi 

serta berair. Hasil uji korelasi terhadap UHI menunjukkan bahwa indeks UI memiliki tingkat 

korelasi tertinggi dengan UHI sebesar 0.79; EBBI memiliki tingkat korelasi sebesar 0.77; indeks 

NDBI memiliki korelsi 0.74; indeks IBI dengan korelasi 0.69; indeks NDBaI dengan korelasi 

0.32; NDWI dengan tingkat korelasi sebesar -0.75, indeks NDVI dengan korelasi -0.74; indeks 

GNDVI dengan korelasi sebsar -0.76; dan indeks SAVI dengan tingkat korelasi sebesar -0.67. 

 Kata kunci:Karakteristik Lahan, Landsat 8 OLI/TIRS, UHI. 

 

Abstract. The rapid human occupancy in Depok City has led to the development activity of the 

built up area increased significantly. Increased development has led to the phenomenon of Urban 

Heat Island (UHI), namely the increase in air temperature in Depok city that threatens the 

survival of society. The existence of UHI needs to be analyzed through the identification of UHI 

spatial characteristics based on the characteristics of the land use. Therefore, this study aims to 

detect the distribution of UHI and its land characteristics as an effort to identify the spatial 

pattern of UHI in Depok City. This detection method is done through the processing of Landsat 8 

OLI / TIRS image to obtain UHI information and various remote sensing indices such as EBBI 

(Enhanced Built-Up and Bareness Index); IBI (Index-based Built-Up Index); NDBI (Normalized 

Difference Built-Up Index); UI (Urban Index); NDBaI (Normalized Difference Bareness Index); 

NDVI (Normalized Difference Vegtetaion Index); GNDVI (Green Normalized Difference 

Vegtetaion Index); SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index); and NDWI (Normalised Difference 
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Water Index) to get information about land characteristic in Depok City. The results of this study 

indicate that the distribution of UHI in Depok City is known to be agglomerated in downtown 

Depok with the highest surface temperature value of 320C. The presence of UHI is positively 

correlated with ISA (Impervious Surface Index) land characteristics, and negatively correlated 

with vegetation land characteristics and aqueous land. The result of correlation test to UHI shows 

that UI index has the highest correlation level with UHI of 0.79; EBBI has a correlation level of 

0.77; the NDBI index has a correlation of 0.74; index of IBI with correlation 0.69; NDBaI index 

with correlation 0.32; NDWI with correlation level of -0.75, NDVI index with correlation -0.74; 

index GNDVI with correlation sebsar -0.76; and the SAVI index with a correlation level of -0.67. 

Keywords: Land Use Characteristic, Landsat 8 OLI/TIRS, UHI. 

 

1. Pendahuluan 

Kota Depok merupakan salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut menjadi 

faktor utama penyebab meningkatnya migrasi penduduk para pekerja dan pencari kerja di ibukota ke 

daerah ini untuk bermukim. Pada tahun 1999, tercatat jumlah penduduk kurang dari 1 juta jiwa dan 

pada tahun 2005 meningkat hingga 1.374.522 jiwa. Pada tahun 2010 jumlah penduduk mencapai 

1.736.565 jiwa meliputi 51% laki-laki dan 49% perempuan, dengan kepadatan 10.101 jiwa/km2 (BPS 

Kota Depok, 2011). Pada tahun 2014, jumlah penduduk Kota Depok meningkat tajam menjadi 

2.033.508 dengan kepadatan penduduk sebesar 10.255 jiwa/km2 (BPS Kota Depok, 2015). 

Peningkatan jumlah penduduk secara massif akan berdampak pada pembangunan kawasan 

Impervious Surface Area (ISA) atau struktur buatan kedap air yang meningkat pula, contohnya 

kawasan lahan terbangun dan lahan terbuka (Alhawiti et al., 2017). ISA merupakan struktur 

antropogenik yang membuat air tidak dapat menyerap ke lapisan di bawahnya (Sun et al., 2017). 

Peningkatan lahan jenis ISA berkorelasi dengan pembangunan struktur lahan terbangun seperti 

jalan, atap, tempat parker, dan trotoar (Chompuchan, 2015; Alhawiti et al., 2017; Sun et al., 2017;). 

Hal ini dibuktikan dengan jumlah luasan kawasan terbangun di Kota Depok semakin meningkat 

(Urbanindo, 2016). Berdasarkan data pada Gambar 1, jenis lahan ISA berupa apartemen dan rumah 

mengalami peningkatan luasan yang cukup signifikan selama tahun 2015. Sekalipun data tersebut 

hanya menunjukkan perkembangan total luasan kawasan ISA dalam setahun, tetapi data ini mampu 

merepresentasikan perkembangan kawasan ISA yang berkorelasi dengan peningkatan jumlah 

penduduk. 

 
Gambar 1. Perkembangan jumlah lahan terbangun di Kota Depok tahun 2015 
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Fenomena peningkatan luas kawasan ISA sesungguhnya bukan hanya sebagai indikator proses 

urbanisasi suatu kota, melainkan juga merupakan ancaman karena mampu menimbulkan 

permasalahan baru dalam sudut pandang ruang dan lingkungan (Zain et al., 2015; Sun et al., 2017). 

Peningkatan pembangunan properti (perumahan dan ritel) mengindikasikan bahwa jumlah luasan 

lahan ISA di Kota Depok semakin tinggi. Ruang-ruang terbuka yang dibutuhkan untuk 

menyeimbangkan fungsional tata guna ruang perkotaan jumlahnya semakin berkurang. Masifnya 

aktivitas masyarakat juga semakin memperburuk kualitas ruang dan lingkungan. Hal ini berimbas 

pada terbentuknya permasalahan fenomena Urban Heat Island di Kota Depok, yakni fenomena 

kutub panas kota akibat kelebihan panas yang tidak merata (Iswanto, 2008). Peningkatan secara 

besar-besaran wilayah ISA, komersial, industri, dan kawasan transportasi telah terbukti dapat 

menyebabkan keberadaan fenomena UHI (Kim et al., 2014). 

Keberadaan Urban Heat Island (UHI) sendiri tidak terlepas dari pola perubahan tutupan lahan, 

seperti komposisi vegetasi, air, lahan terbangun dan perubahannya (Iswanto, 2008). Dalam studi 

klimatologi perkotaan, pembangunan kota biasanya membawa perubahan yang sangat besar bagi 

permukaan bumi (Oke, 1973; Liao et al., 2014). Pembangunan kota dapat memicu terbentuknya 

kontras suhu antara urban dan rural (Iswanto, 2008). Vegetasi alami yang diganti dengan lahan 

terbangun akan menyebabkan redistibusi radiasi matahari di permukaan bumi terganggu (Iswanto, 

2008). Keadaan inilah yang menyebabkan terbentuknya kontras radiasi permukaan dan suhu udara 

di perkotaan dan menyebabkan ketidaknyamanan bagi penduduk kota tersebut (Yamamoto, 2006; 

Nurruzaman, 2015).  Dengan demikian, keberadaan fenomena UHI sangat bergantung dengan jenis 

dan karakteristik lahan di wilayah yang bersangkutan (Jusuf et al., 2007; Wibowo et al., 2013; Kim 

et al., 2014).  

Analisis spasial dalam mendeteksi keterkaitan antara fenomena UHI dengan karakteristik 

lahannya merupakan salah satu upaya dalam mengetahui karakteristik fisik wilayah eksistensi UHI. 

Identifikasi keterkaitan karakteristik lahan dengan keberadaan UHI di Kota Depok dapat membantu 

dalam perencanaan kota sehingga terwujud kota yang berkelanjutan (Kim et al., 2014). Citra Landsat 

8 OLI/TIRS digunakan untuk mengetahui wilayah keberadaan UHI Kota Depok di tahun 2017. Citra 

ini juga digunakan dalam ekstraksi dan analisis karakteristik lahan yang ada di Kota Depok sehingga 

dapat diketahui hubungan antara keberadaan fenomena UHI dengan karakteristik lahannya. 

 

2. Metode Penelitian 

a. Wilayah Studi 

Kota Depok dipilih sebagai wilayah penelitian dalam analisis keterkaitan antara fenomena UHI 

dengan karakteristik lahan dengan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS. Kota Depok secara geografis 

berada pada 60 19’LS - 60 28’ LS dan 1060 43’BT - 1060 55’ BT serta terletak di sebelah selatan Kota 

Jakarta dan membentuk kawasan megapolitan Jabodetabek bersama Kota Jakarta, Kota Bogor, Kota 

Tangerang, dan Kota Bekasi (Cahyadi et al., 2009). Kompleksitas dan integrasi kawasan ini 

menyebabkan proses urbanisasi menjadi proses yang massif terjadi di Kota Depok dan berimbas pada 

peningkatan kawasan ISA (Cahyadi et al., 2009; Zain et al., 2015) dan berimbas pada peningkatan 

fenomena UHI (Oke, 1973; Yamamoto, 2006; Liao et al., 2014; Nurrazaman, 2015). 
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Gambar 2. Wilayah studi dan kenampakan citra RGB Landsat 8 OLI/TIRS 

 

b. Alur Pikir Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui sebaran wilayah UHI di Kota Depok serta 

kaitannya dengan karakteristik lahan melalui pengolahan citra Landat 8 OLI/TIRS. Proses ini dimulai 

dengan melakukan preprocessing citra Landsat 8 OLI/TIRS yang dipilih sehingga citra terkalibrasi. 

Citra yang telah terkalibrasi secara radiometrik akan digunakan untuk mendapatkan data suhu 

permukaan daratan di Kota Depok. Selanjutnya, citra yang sama juga akan ditransfromasi dengan 

berbagai indeks penginderaan jauh dan diklasifikasi sehingga didapatkan wilayah karakteristik lahan 

di Kota Depok.  

 

 
Gambar 3. Alur pikir penelitian 
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c. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Citra Landsat 8 OLI/TIRS (Operational Land Imager/Thermal Infrared Sensor) produk L1T pada 

perekeman 19 Juni 2017 path 122 row 64 dipilih dalam penelitian ini untuk mendeteksi fenomena 

UHI dan karakteristik lahan. Band citra NIR, SWIR, dan TIR digunakan dalam penelitian ini karena 

kemampuannya yang baik dalam mengenali kontras spektral suhu permukaan daratan, wilayah 

bervegetasi, wilayah terbangun, dan lahan terbuka (As-Syakur et al., 2012). Karakteristik citra 

Landsat 8 OLI/TIRS dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik citra Landsat 8 OLI/TIRS dalam penelitian 

Satelit/Sensor Waktu 

Akuisisi 

Band Resolusi (m) Panjang Gelombang (μm) 

Landsat 8 OLI/TIRS 19 Juni 2017 1 (coastal) 30 0,43-0,45 

2 (blue) 30 0,45-0,51 

3 (green) 30 0,51-0,59 

4 (red) 30 0,63-0,67 

5 (NIR) 30 0,85-0,87 

6 (SWIR 1) 30 1,56-1,65 

7 (SWIR 2) 30 2,1-2,29 

8 (Pan) 15 0,53- 0,67 

9 (Cirrus) 30 1,36-1,38 

10 (TIR 1) 100 10,60-11,19 

11 (TIR 2) 100 11,5-12,51 

Sumber: Sun et al. (2017) 

 

Koreksi citra Landsat 8 OLI/TIRS dilakukan terhadap kesalahan radiometrik. Kesalahan atau 

cacat radiometrik, yaitu kesalahan yang berupa pergeseran nilai atau derajat keabuan elemen gambar 

(pixel) pada citra, agar mendekati harga yang seharusnya (Purwadhi et al., 2015). Kesalahan 

radiometrik dapat disebabkan kesalahan pada sistem optik, kesalahan karena gangguan energi radiasi 

elektromagnetik pada atmosfer, dan kesalahan karena pengaruh sudut elevasi matahari. Koreksi 

radiometrik meliputi kalibrasi radiometrik dan koreksi atmosferik. Kalibrasi radiometrik adalah 

merubah/mengkonversi nilai data citra asli hasil unduhan dari DN (digital number/nilai digital) ke 

nilai reflektan ToA (Top of Atmospheric) dan ke nilai radians (khusus Band 10). Proses kalibrasi ini 

mengikuti persamaan: 

𝐿𝜆=(𝑀×𝐷𝑁) + 𝐴 

Di mana, 𝐿𝜆= ToA spektral radians/reflektan 

           M = nilai digital numbermultiplicative 

         DN = digital number Landsat 8 

           A  = nilai penambah dari spektral radian/reflektan 

 

d. Identifikasi UHI melalui Citra Landsat 8 OLI/TIRS 

Fenomena UHI didapatkan dari pengolahan citra band 10 Landsat 8 untuk mengetahui besaran nilai 

LST (land surface temperature). Namun sebelum mencari nilai LST, citra Landsat 8 OLI/TIRS harus 

dilakukan proses koreksi. Citra yang digunakan merupakan citra Landsat 8 OLI/TIRS produk L1T. 

(1) 
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Produk ini telah disertai dengan metadata yang mengandung informasi mengenai karakteristik citra 

Landsat yang bersangkutan. Berdasarkan metadata, citra Landsat 8 OLI/TIRS ini sudah dilengkapi 

dengan koreksi geometrik berdasarkan data GCP (Ground Control Point). Oleh karena itu, untuk 

mendapatkan data sebaran UHI dibutuhkan tahapan koreksi yang meliputi kalibrasi radiometrik.  

Kalibrasi radiometrik merupakan suatu proses transformasi nilai pixel citra untuk mendapatkan 

nilai spektral radian atau reflektan (Ardiyansah, 2015). Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data 

sebaran UHI di Kota Depok, maka kalibrasi yang dilakukan adalah transformasi nilai radian sehingga 

nilai DN citra mengandung informasi mengenai suhu. Proses pengolahannya dilakukan dengan 

bantuan software ENVI 5.1. Adapun langkahnya meliputi: 

1. Pertama, Digital Number (DN) citra satelit Landsat 8 band 10 dikonversikan menjadi nilai 

spektral radian sesuai dengan Persamaan 1.  

2. Kedua, nilai hasil formula 1 diolah untuk mendapatkan nilai LST dengan formula: 

𝑇=𝐾2/ln((𝐾1/𝐿𝜆) + 1)      (2) 

di manaT adalahtemperatur pada sensor satelit (Kelvin), K1 adalahkonstanta kalibrasi 1 untuk 

Landsat 8 (didapat dari metadata), K2 adalah konstanta kalibrasi 2 Landsat 8 (didapat dari 

metadata), danLλ adalah spektral radiansi band 10 Landsat 8 yang didapat dari persamaan 1. 

3. Ketiga, proses konversi nilai LST dari satuan Kelvin ke satuan Celcius dengan formula: 

𝐿𝑆T(𝑐𝑒𝑙𝑐𝑖𝑢𝑠)=𝑇−272.15      (3) 

 

e. Identifikasi Karakteristik Lahan dengan Citra Landsat 8 OLI/TIRS 

Analisis karakteristik lahan di Kota Depok dilakukan melalui pengolahan citra Landsat 8 OLI/TIRS 

yang telah terkoreksi radiometrik. Proses ini dilakukan dengan menggunakan berbagai indeks. Dasar 

penggunaan indeks dalam mendapatkan informasi karakteristik dengan citra Landsat 8 OLI/TIRS 

adalah karena citra ini memiliki respon reflektansi yang berbeda-beda pada berbagai jenis lahan di 

tiap panjang gelombangnya. Dalam penelitian ini, karakteristik lahan dikasifikasikan menjadi wilayah 

ISA (Impervious Surface Area) atau struktur buatan kedap air seperti aspal, jalan, rumah, wilayah 

bervegetasi, dan wilayah berair. (Sun et al. (2017) menggunakan indeks NDISI (Normalized 

Difference Impervious Surface Index) dalam mengekstraksi informasi karakteristik lahan di wilayah 

Boston Amerika Serikat. Indeks ini sangat baik untuk mengambil dan mengekstraksi informasi ISA 

serta mampu menekan informasi lahan air, tanah, dan pasir yang dapat mengganggu ekstraksi ISA 

(Sun et al., 2017). Namun indeks NDISI akan bias saat citra Landsat yang digunakan dipertajam 

dengan transformasi Pan-Sharpening (Sun et al., 2017). 

Sementara itu, As-Syakur et al. (2012) menggunakan indeks EBBI (Enhanced Built-Up and 

Bareness Index); IBI (Index-based Built-Up Index); NDBI (Normalised Difference Built-Up Index); 

UI (Urban Index); dan NDBaI (Normalised Difference Bareness Index) untuk mengekstraksi 

informasi lahan ISA di wilayah Denpassar, Bali. Penggunaan indeks-indeks tersebut sangat baik 

dalam proses ekstraksi informasi ISA karena penggunaan indeks tersebut mampu membedakan 

kawasan ISA secara lebih spesifik menjadi kawasan lahan terbangun dan kawasan lahan terbuka (As-

Syakur et al., 2012).  

Bhatti et al. (2014) menggunakan indeks NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), indeks 

NDBI (Normalized Difference Built-Up Index), dan indeks NDWI (Normalized Difference Water 

Index) dalam mengidentifikasi karakteristik lahan di Punjab, Pakistan dengan memanfaatkan citra 

Landsat 8 OLI/TIRS. Sementara itu, Mroz et al. (2004) menggunakan berbagai indeks vegetasi seperti 

SAVI (Soil Adjusted Vegetation Index) dan GNDVI (GreenNormalized Difference Vegetation Index). 

Dalam penelitian ini sendiri, indeks penginderaan jauh yang digunakan untuk ekstraksi dan analisis 
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karakteristik lahan di Kota Depok meliputi NDVI, SAVI, GNDVI, NDWI, EBBI, IBI, NDBI, UI, dan 

NDBal. Indeks EBBI, IBI, NDBI, UI, dan NDBaI digunakan untuk ekstraksi wilayah ISA. NDVI, 

SAVI, dan GNDVI digunakan untuk analisis lahan bervegetasi. Sementara itu, NDWI digunakan 

untuk mengetahui dan mengidentifikasi wilayah berair.  

 

Pengolahan berbagai indeks tersebut mengikuti persamaan: 

𝐸𝐵𝐵𝐼 =
𝐵𝑎𝑛𝑑 6 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 5

10√𝐵𝑎𝑛𝑑 6 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 10
 

𝐼𝐵𝐼 =  
2𝐵𝑎𝑛𝑑6/(𝐵𝑎𝑛𝑑 6 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 5) − [𝐵𝑎𝑛𝑑5/(𝐵𝑎𝑛𝑑 5 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 4) + 𝐵𝑎𝑛𝑑3/(𝐵𝑎𝑛𝑑 3 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 6)]

2𝐵𝑎𝑛𝑑6

𝐵𝑎𝑛𝑑 6+𝐵𝑎𝑛𝑑 5
+ [

𝐵𝑎𝑛𝑑5

𝐵𝑎𝑛𝑑 5+𝐵𝑎𝑛𝑑 4
+

𝐵𝑎𝑛𝑑3

𝐵𝑎𝑛𝑑3+𝐵𝑎𝑛𝑑6
]

 

 

𝑁𝐷𝐵𝐼 =  
𝐵𝑎𝑛𝑑 6 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 5

𝐵𝑎𝑛𝑑 6 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 5
 

 

𝑈𝐼 =
𝐵𝑎𝑛𝑑 8 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 5

𝐵𝑎𝑛𝑑 8 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 5
 

 

𝑁𝐷𝐵𝑎𝐼 =
𝐵𝑎𝑛𝑑 6 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 10

𝐵𝑎𝑛𝑑 6 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 10
 

 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐵𝑎𝑛𝑑 5 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 4

𝐵𝑎𝑛𝑑 5 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 4
 

 

 𝐺𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝐵𝑎𝑛𝑑 5 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 3

𝐵𝑎𝑛𝑑 5 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 3
 

 

𝑆𝐴𝑉𝐼 =
𝐵𝑎𝑛𝑑 5 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 4

𝐵𝑎𝑛𝑑 5 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 4 + 0.5
(1 + 0.5) 

 

𝑁𝐷𝑊𝐼 =
𝐵𝑎𝑛𝑑 4 − 𝐵𝑎𝑛𝑑 5

𝐵𝑎𝑛𝑑 4 + 𝐵𝑎𝑛𝑑 5
 

 

f. Metode Korelasi Data 

Tahap yang tidak kalah penting dalam mengetahui hubungan fenomena UHI dengan karakteristik 

lahan di Kota Depok adalah melakukan uji korelasi. Tujuan utama dalam tahapan ini adalah untuk 

menaksir secara kuantitatif seberapa besar korelasi hasil dua variabel dalam penelitian. Adapun 

metode korelasi yang digunakan dalam menaksir tingkat korelasi hasil ekstraksi UHI dan karakteristik 

lahan dengan citra Landsat 8 OLI/TIRS adalah metode koefisien r. Dalam penelitian ini, tingkat 

korelasi UHI dengan karakteristik lahan tiap-tiap indeks akan diuji berdasarkan training points yang 

telah ditentukan. Sebanyak 30 training points dengan teknik random sampling digunakan sebagai 

landasan untuk mengukur tingkat korelasi tiap indeks terhadap fenomena UHI di Kota Depok.  
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3. Hasil dan Pembahasan 

a. Sebaran Fenomena UHI di Kota Depok Bulan Juni Tahun 2017 

Sebaran fenomena UHI di Kota Depok dapat diketahui dengan melihat nilai LST (land surface 

temperature) dari pengamatan satelit Landsat 8 band 10. Hasil nilai LST menunjukan bahwa 

fenomena UHI di Kota Depok teraglomerasi di area pusat-pusat Kota Depok (CBD) yang didominasi 

oleh penggunaan tanah khas urban seperti gedung-gedung perkantoran, perumahan, dan industri. 

Sementara itu, area pinggiran yang didominasi penggunaan tanah dan tutupan lahan vegetasi alami 

menunjukan tidak terjadinya peningkatan suhu atau tidak terjadinya UHI.  

Kutub-kutub UHI di Kota Depok ditandai dengan peningkatan suhu permukaan (LST) hingga sebesar 

320C, sementara area yang tidak terjadi UHI ditandai dengan suhu permukaan paling rendah  sebesar 

220C.  Sebaran fenomena UHI di Kota Depok dapat dilihat dalam Gambar 4. Berdasarkan data 

Universal Temperature Climate Index (UTCI) pada titik-titik kutub UHI tersebut, ancaman psikologis 

dan kesehatan berupa risiko peningkatan stres dan ancaman serangan jantung sangat mungkin terjadi 

pada masyarakat yang beraktivitas di area itu (Wibowo et al., 2013). 

Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Beji menunjukkan wilayah dengan 

sebaran UHI terbesar berdasarkan pengolahan data citra Landsat 8 TIRS. Sementara itu, Kecamatan 

Cimanggis, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Sawangan menjadi area dengan wilayah non-UHI. 

 

Gambar 4. Sebaran LST Kota Depok 

Karakteristik UHI di Kota Depok juga dicirikan oleh luasan wilayah per masing-masng kelas suhu. 

Gambar 5 memperlihatkan grafik kondisi wilayah luasan suhu permukaan di Kota Depok. Dalam 

gambar tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah Kota Depok memiliki suhu permukaan 

270 C. Wilayah suhu permukaan sebesar 270 C menutupi area Kota Depok seluas 60 km2
. Rentang 

suhu 24-300 C menutupi rerata suhu permukaan Kota Depok. Wilayah terduga UHI yang ditandai 

suhu permukaan di atas 300 C hanya menutupi wilayah kurang dari 10 km2.  
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Gambar 5. Grafik luas wilayah suhu permukaan Kota Depok 

Berdasarkan hasil validasi dengan menggunakan 30 sampel data suhu permukaan tanah yang diukur 

secara langsung di lapang, didapatkan nilai root mean standard error sebesar 1.75, mean standard 

error sebesar 3.06, dan nilai R sebesar 0,63. Secara lengkap, Tabel 2 menunjukkan nilai regresi antara 

model pengukuran LST dengan citra Landsat 8 TIRS dengan nilai suhu permukaan tanah hasil 

pengukuran di lapang. Hasil nilai R sebesar 0.63 menunjukkan bahwa model pengolahan LST dengan 

citra Landsat 8 TIRS cukup representative dengan suhu permukaan hasil pengukuran. 

Tabel 2. Hasil regresi UHI dengan data pengukuran suhu permukaan tanah 

No Parameter Nilai 

1 Mean 30.6 

2 Maksimum 35 

3 Minimum 27 

4 Mean Standard Error 3.06 

5 Root Mean Standard Error 1.7 

6 R 0.63 

 Sumber: pengolahan data (2017) 

b. Karakteristik Lahan ISA di Kota Depok 

Transformasi EBBI (Enhanced Built-Up and Bareness Index); IBI (Index-based Built-Up Index); 

NDBI (Normalised Difference Built-Up Index); UI (Urban Index); dan NDBaI (Normalised 

Difference Bareness Index) pada band 3, 4, 5, 6, 8, dan 10 citra Landsat 8 OLI/TIRS digunakan dalam 

penelitian ini untuk menganalisis karakteristik lahan jenis ISA di Kota Depok. Lahan ISA 

merepresentasikan karakteristik lahan artifisial antropogenik. Penggunaan transformasi band-band 

citra tersebut dilakukan untuk mengekstraksi informasi ISA di Kota Depok. Masing-masing indeks 

selanjutnya akan saling dibandingkan untuk melihat perbedaan informasi ISA yang dihasilkan oleh 

masing-masing indeks. Adapun hasil ekstraksi jenis lahan ISA dengan penggunaan indeks EBBI, IBI, 

NDBI, UI, dan NBDaI dapat dilihat pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Sebaran ISA di Kota Depok hasil koreksi 

Pada Gambar 6, sebaran ISA di Kota Depok telah mendominasi penggunaan lahan di wilayah 

tersebut. Wilayah ISA terutama mengaglomerasi secara masif di wilayah pusat perekonomian dan 

aktivitas penduduk, yakni di daerah Margonda. Dominasi wilayah ISA di Kota Depok menunjukkan 

bahwa proses urbanisasi menjadi megapolitan telah terjadi di Kota Depok sesuai pemaparan Zain et 

al. (2015). Wilayah non-ISA tersebar terutama di wilayah pinggiran tepi barat dan timur Kota Depok 

yang jauh dari pusat kota dengan persentase area yang lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah 

ISA.  

Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Pancoran Mas, dan Kecamatan Beji menunjukkan wilayah 

dengan sebaran ISA terbesar berdasarkan penggunaan indeks-indeks ekstraksi ISA. Aglomerasi 

wilayah ISA di wilayah-wilayah tersebut berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2010 

masuk dalam kategori kawasan untuk peruntukan permukiman, industri, dan wilayah komersial yang 

merupakan jenis penggunaan lahan pemberi kontribusi ISA terbesar (Chompuchan, 2015). Sementara 

itu, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Sawangan menjadi area dengan 

wilayah non-ISA terbesar karena berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2010, area 

tersebut adalah kawasan yang peruntukannya dilakukan untuk kawasan konservasi (non-ISA). 

Hubungan ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh kebijakan politis dalam pembentukan distribusi 

ISA di Kota Depok. Gambar 7 menunjukkan Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2010.  
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Gambar 7. Rencana Tata Ruang Kota Depok Tahun 2010 

Secara tipologi perkotaan, distribusi ISA dapat dilihat mengaglomerasi di wilayah Margonda 

(Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Pancoranmas) dan menyebar ke area di 

sekitarnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa wilayah Margonda menjadi salah satu pusat aktivitas 

Kota Depok dan berdampak pada masifnya area ISA.  

Ektraksi wilayah ISA di Kota Depok dilakukan dengan mengklasifikasikan citra hasil 

transformasi dengan kelas-kelas tertentu. Rentang nilai kelas masing-masing indeks dapat dilihat pada 

Tabel 3. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa wilayah ISA memiliki nilai threshold >0.0006 untuk 

indeks EBBI. Sementara itu, untuk indeks IBI, NDBI, UI, dan NDBaI relatif berada pada nilai 

threshold>-0.1. Wilayah ISA hasil transformasi indeks juga menunjukkan perbedaan luas (ha) pada 

tiap-tiap indeks. NDBaI mengekstrak luasan ISA sebesar 16.789 ha (91%), EBBI sebesar 13.659 ha 

(74%), IBI sebesar 12.568 ha (68%), NDBI sebesar 12.139 ha (66%), dan UI sebesar 10.069 ha 

(54%). Berdasarkan hasil ekstraksi tersebut, setidaknya wilayah ISA di Kota Depok telah menutupi 

lebih dari setengah wilayah Kota Depok. Persentase luasan area non-ISA yang kurang dari 

setengahnya (<50%) menjadi bukti bahwa Kota Depok tengan mengalami proses urbanisasi yang 

masif.  

Tabel 3. Klasifikasi nilai ISA baru 

Indeks Penginderaan Jauh Rentang Nilai ISA Luas (Ha) 

EBBI >0.0006 13.659 

IBI >-0.18 12.568 

NDBI >-0.15 12.139 

UI >-0.17 10.069 

NDBaI >-0.97 16.798 

Sumber: pengolahan data (2017) 

 

c. Karakteristik Lahan Vegetasi di Kota Depok 

Karakteristik lahan bervegetasi di Kota Depok didapatkan dengan memanfaatkan transformasi indeks 

NDVI, GNDVI, dan SAVI pada citra Landsat 8 OLI/TIRS. Masing-masing indeks ini menggunakan 

kanal NIR, Green, dan Red yang sangat peka dalam mengenali kontras spektral objek berklorofil pada 

tanaman. Pada daratan non-vegetasi, termasuk di antaranya wilayah perairan, pemukiman penduduk, 

tanah kosong terbuka, dan wilayah dengan kondisi vegetasi yang rusak, tidak akan menunjukkan nilai 

rasio yang tinggi (minimum). Sebaliknya pada wilayah bervegetasi sangat rapat, dengan kondisi sehat, 
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perbandingan kedua kanal tersebut akan sangat tinggi (maksimum). Hasil transformasi indeks-indeks 

ini dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9. 

 

 

Gambar 8. Karakteristik lahan bervegetasi di Kota Depok. (a) Hasil Indeks NDVI  

(b) Hasil Indeks GNDVI 

Masing-masing indeks (NDVI dan GNDVI) mengidentifikasi karakteristik lahan bervegetasi 

dengan karakteristik yang relatif sama. Wilayah dengan karakteristik vegetasi rapat umumnya berada 

jauh dari pusat wilayah aktiivtas perekonomian yang terletak di Kecamatan Pancoran Mas, 

Kecamatan Sukmajaya, dan Kecamatan Beji. Semakin mendekati kawasan-kawasan tersebut, jenis 

lahan bervegetasi semakin jarang. Sebaliknya, semakin jauh dari area tersebut, kerapatan vegetasi 

semakin tinggi.  

 

Gambar 9. Karakteristik lahan bervegetasi Kota Depok dengan SAVI 

 

Sama halnya dengan indeks NDVI dan GNDVI, indeks SAVI juga mengidentifikasi area 

bervegetasi rapat pada daerah di luar pusat ekonomi yang berada di Kecamatan Pancoran Mas, 

Kecamatan Beji, dan Kecamatan Sukmajaya. Semakin menjauh dari area tersebut, semakin rapat 

lahan vegetasinya. Nilai threshold wilayah bervegetasi pada indesk NDVI dan GNDVI ditandai 

dengan nilai yang tinggi. Artinya, semakin terang hasil transformasi maka semakin tinggi dan rapat 

karakteristik vegetasinya.  
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d. Karakteristik Lahan Berair di Kota Depok 

Indeks NDWI (Normalized Difference Water Index) digunakan dalam penelitian ini untuk 

mengidentifikasi wilayah berair di Kota Depok. Metode NDWI diketahui sangat berkaitan erat dengan 

kandungan air vegetasi. NDWI diusulkan pertama dalam teknik penginderaan jauh  untuk deteksi 

kandungan air vegetasi. Nilai NDWI yang lebih tinggi menunjukkan kelembaban yang cukup, 

sementara nilai yang rendah mengindikasikan tekanan air. Hasil transfromasi NDWI dinyatakan oleh 

nilai yang bervariasi dari -1 sampai +1, tergantung pada jenis vegetasi dan penutupnya. Nilai NDWI 

yang semakin tinggi (+1) sesuai dengan kandungan air vegetasi yang tinggi dan lapisan fraksi vegetasi 

yang tinggi. Nilai NDWI yang semakin rendah (-1) sesuai dengan kandungan vegetasi rendah dan 

tutup dengan vegetasi rendah. Hasil transformasi NDWI di Kota Depok dapat dilihat pada Gambar 

10.  

 

 

Gambar 10. Karakteristik lahan berair Kota Depok 

Berdasarkan Gambar 10, karakteristik lahan berair di Kota Depok dicirikan oleh luas area yang 

sempit dengan sebaran jarang. Wilayah pusat akitivitas perekonomian di Kecamatan Beji, Kecamatan 

Sukmajaya, dan Kecamatan Pancoran Mas dicirikan oleh karakteristik wilayah berair rendah. 

Rendahnya nilai threshold badan air di wilayah tersebut bisa disebabkan oleh masifnya sturktur 

bangunan ISA di wilayah tersebut sehingga berimbas pada rendahnya daya simpan air di permukaan. 

Air yang berada pada struktur bangunan ISA akan langsung melimpas (run off) sehingga tidak 

menyimpan kandungan air. Maka dari itu, karakteristik area berair di Kota Depok dicirikan pula oleh 

karakteristik lahan bervegetasi di wilayah ini. Wilayah dengan nilai NDWI tinggi umumnya juga 

berkorelasi dengan nilai threshold indeks vegetasi NDVI dan GNDVI yang tinggi dan nilai threshold 

SAVI yang rendah. Kondisi tersebut berkaitan dengan kemampuan tanaman dalam menyimpan 

kandungan air sehingga NDWI mendeteksi adanya kandungan air pada objek ini. 

Karakteristik wilayah berair di Kota Depok juga dicirikan oleh keberadaan beberapa objek badan 

air seperti sungai dan situ (danau). Wilayah badan air ini diciirkan oleh nilai threshold NDWI yang 

tinggi pula. Gambar 11 memperlihatkan kondisi Danau Kenanga Universitas Indonesia yang 

berdasarkan indeks NDWI memperlihatkan nilai threshold yang tinggi. Kondisi hutan vegetasi di 

sekitarnya juga menunjukkan karakteristik threshold yang tinggi pula akibat kandungan air pada 

vegetasi. 
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Gambar 11. Kondisi badan air berdasarkan indeks NDWI 

 

e. Hubungan antara UHI dengan Karakteristik Lahan Kota Depok 

Hubungan antara eksistensi fenomena UHI dengan karakteristik lahan sebelumnya telah diteliti oleh 

Jusuf et al. (2007), Wibowo et al. (2013), dan Kim et al. (2014). Berdasarkan hasil penelitian mereka, 

fenomena UHI akan terbentuk pada jenis lahan antropogenik seperti aspal, perumahan, gedung 

perkantoran, dan jenis bangunan artifisial lainnya. Dalam studi kasus fenomena UHI di Kota Depok, 

eksistensi UHI terjadi teraglomerasi pada tutupan lahan terbangun. Pada jenis tutupan lahan ini, 

kisaran suhu permukaan yang terbentuk adalah 30-320 C dan merupakan indikasi terjadinya kutub 

panas perkotaan. Lahan terbangun memiliki suhu permukaan yang paling tingi dibandingkan dengan 

jenis tutupan/penggunaan lahan yang lain. Sedangkan hutan atau dalam penelitian ini tertulis sebagai 

vegetasi, memiliki suhu permukaan yang paling rendah dibandingkan penggunaan/tutupan lahan yang 

lain. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qinqin et al. (2012) yang menjelaskan 

hubungan antara LST dengan penggunaan/tutupan lahan. Gambar 12 menunjukkan hubungan antara 

suhu permukaan (LST) dengan tipe tutupan lahan. 
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Gambar 12. Hubungan antara UHI dengan tutupan lahan 

 

Selanjutnya, hubungan antara eksistensi UHI dengan tipe lahan ISA (Impervious Surface Area), 

lahan vegetasi, dan lahan berair juga ditemukan berdasarkan pengolahan dengan indeks-indeks 

penginderaan jauh. Keberadaan UHI memilii korelasi cukup kuat dengan keberadaan tipe jenis lahan 

ISA. Tipe lahan ISA menciptakan kondisi ideal bagi terbentuknya UHI. Tipe lahan ISA yang didapat 

dari indeks EBBI, IBI, UI, NDBI, dan NDBaI menyebabkan redistibusi radiasi matahari di permukaan 

bumi terganggu (Iswanto, 2008). Komposisi material ISA membuat radiasi matahari lebih banyak 

diserap dan berimbas pada meningkatnya suhu permukaan darat. Dalam konteks ini, nilai threshold 

LST dengan indeks-indesk ISA menunjukkan kurva spektral yang relatif sama. Pada kawasan LST 

tinggi, umumnya nilai threshold indeks ISA-nya juga tinggi. Hal ini menunjukkan adanya korelasi 

positif antara eksistensi UHI dengan tipe lahan ISA.  

Sementara itu, korelasi negatif antara eksistensi UHI dengan tipe lahan bervegetasi dan lahan 

berair ditemukan. Fenomena UHI tidak ditemukan pada wilayah dengan kerapatan vegetasi yang 

tinggi. Baik pada indeks NDVI, GNDVI, dan SAVI, wilayah rapat vegetasi ditandai dengan LST yang 

rendah. Hal ini berkaitan dengan redistribusi radiasi matahari oleh tipe tutupan bervegetasi. Nilai 

threshold LST yang tinggi ditandai oleh threshold tinggi pada indeks NDVI dan GNDVI, serta 

threshold rendah pada indeks SAVI. Korelasi yang sama juga ditemukan pada tutupan lahan berair. 
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Jenis lahan ini ditandai dengan LST yang rendah. Korelasi positif antara tipe lahan berair dengan tipe 

lahan vegetasi menyebabkan distribusi rendah fenomena UHI di lahan ini. Gambar 

13memperlihatkan hubungan LST yang diwakili oleh nilai threshold dengan jenis tutupan lahannya di 

Kota Depok. 

 

 

Gambar 13. Profil threshold antara LST dengan karakteristik lahan 

 

Secara politis, keberadaan fenomena UHI sendiri tidak terlepas dari aspek politis kebijakan tata 

ruang wilayah Kota Depok itu sendiri. Dalam Gambar 7, keberadaan UHI mengaglomerasi di 

Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Pancoran Mas yang berdasarkan Rencana 

Tata Ruang Kota Depok Tahun 2010 masuk dalam kategori kawasan untuk peruntukan permukiman, 

industri, dan wilayah komersial. Tipe peruntukan lahan ini menyebabkan distribusi radiasi matahari 

terganggu dan berefek pada eksistensi UHI. Sebaliknya, fenomena UHI tidak mengaglomerasi di 

Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Sawangan karena berdasarkan Rencana 

Tata Ruang Kota Depok Tahun 2010, area tersebut adalah kawasan yang peruntukannya dilakukan 

untuk kawasan konservasi. Jenis tutupan lahan tersebut masih memberikan ruang bagi proses 

redistribusi radiasi matahari berjalan secara normal.  

 

f. Tingkat Korelasi Pengolahan Data 

Metode analisis korelasi digunakan untuk mengetahui sebarapa besar korelasi antara fenomena UHI 

dengan berbagai indeks citra Landsat 8 OLI/TIRS yang mewakili karakteristik lahan di Kota Depok. 

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 30 training points (random sampling) dan digunakan 

sebagai sample point untuk membandingkan informasi ISA hasil ekstraksi dengan kondisi 

penggunaan lahan di lapang. Hasil uji ini dapat dilihat pada Tabel 4.  

 

Tabel 4. Tingkat Korelasi Indeks dengan UHI 

Uji Korelasi EBBI IBI UI NDVI NDBI NDBaI NDWI SAVI GNDVI 

Koefisien 

R 

UHI 0.77 0.69 0.79 -0.74 0.74 0.32 -0.75 -0,67 -0.76 

Sumber: pengolahan data (2017) 
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Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa fenomena UHI memiliki korelasi positif dengan karakteristik 

lahan ISA (Impervious Surface Area) yang diwakili hasil indeks EBBI, IBI, UI, NDBI, dan NDBaI. 

Hal ini menunjukkan semakin massif dan semakin besar wilayah ISA di Kota Depok, maka akan 

semakin tinggi potensi keberadaan fenomena UHI, dan sebaliknya semakin jarang wilayah ISA, maka 

akan semakin sedikit pula potensi keberadaan UHI. Dalam uji korelasi tersebut, fenomena UHI 

memiliki korelasi positif terbesar dengan indeks UI (0,79) dan terendah pada indeks NDBaI (0,32). 

Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ISA hasil transformasi indeks UI memiliki tingkat korelasi 

tertinggi terhadap keberadaan fenomena UHI, sementara indeks NDBaI memiliki korelasi terendah. 

Indeks EBBI, NDBI, dan IBI masing-masing memiliki tingkat korelasi terhadap UHI sebesar 0.77, 

0.74, 0.69.   

Nilai korelasi negatif ditemukan pada fenomena UHI dengan indeks-indeks vegetasi. Indeks 

NDVI, GNDVI, dan SAVI memiliki masing-masing korelasi sebesar -0.74, -0.76, dan -0.67. Dalam 

korelasi tersebut, semakin tinggi kerapatan vegetasi di Kota Depok, maka semakin rendah tingkat 

eksistensi UHI-nya. Indeks GNDVI merupakan indeks dengan tingkat korelasi negatif terbesar 

terhadap keberadaan fenomena UHI. Semakin tinggi nilai threshold pada indeks ini, maka semakin 

rendah tingkat eksistensi UHI. Sementara itu, indeks SAVI memiliki nilai korelasi negatif terendah 

terhadap keberadaan UHI. 

Hasil korelasi negatif dengan fenomena UHI juga dimiliki oleh indeks NDWI. Indeks ini 

memiliki nilai korelasi sebesar -0.75 terhadap keberadaan UHI. Artinya semakin tinggi nilai 

kebasahan dan tingkat air di suatu wilayah, maka semakin rendah tingkat eksistensi fenomena UHI-

nya. 

 

4. Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik spasial fenomena UHI di Kota Depok 

mengaglomerasi di wilayah pusat ekonomi dan aktivitas penduduk dengan suhu 320 C. Sementara itu, 

wilayah non-UHI mengaglomerasi di wilayah pinggiran Kota Depok dengan suhu terendah 220 C. 

Keberadaan fenomena UHI sangat berkaitan dengan karakteristik lahan di wilayah tersebut. 

Fenomena UHI memiliki korelasi positif dengan area ISA di Kota Depok yang dapat diketahui 

dengan menggunakan transformasi indeks EBBI (Enhanced Built-Up and Bareness Index); IBI 

(Index-based Built-Up Index); NDBI (Normalised Difference Built-Up Index); UI (Urban Index); dan 

NDBaI (Normalised Difference Bareness Index) pada citra Landsat 8 OLI/TIRS. Sementara itu, 

keberadaan UHI berkorelasi negatif dengan keberadaan lahan bervegetasi di Kota Depok yang didapat 

dengan indeks NDVI, GNDVI, dan SAVI. Fenomena UHI juga memiliki korelasi positif dengan tipe 

wilayah berair yang didapat dengan indeks NDWI. 

Hasil dari penelitian ini juga memperlihatkan tingkat korelasi berbeda-beda antara masing-masing 

indeks dengan fenomena UI. Uji korelasi terhadap UHI menunjukkan bahwa indeks UI memiliki 

tingkat korelasi tertinggi dengan UHI sebesar 0.79; EBBI memiliki tingkat korelasi sebesar 0.77; 

indeks NDBI memiliki korelsi 0.74; indeks IBI dengan korelasi 0.69; indeks NDBaI dengan korelasi 

0.32; NDWI dengan tingkat korelasi sebesar -0.75, indeks NDVI dengan korelasi -0.74; indeks 

GNDVI dengan korelasi sebsar -0.76; dan indeks SAVI dengan tingkat korelasi sebesar -0.67.  
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Abstrak. Aktivitas industri tekstil di kecamatan Kebakkramat kabupaten Karanganyar 

menghasilkan limbah cair yang mengandung sisa pewarnaan dan senyawa kimia seperti urea dan 

logam berat. Limbah cair ini berpotensi menjadi bahan pencemar apabila dibuang ke lingkungan. 

Asumsi masyarakat terkait ketersediaan urea dalam limbah cair yang dapat menyuburkan tanaman 

menjadikan limbah terus menerus dipergunakan sebagai sumber irigasi pertanian. Kebiasaan ini 

menjadi permasalahan lingkungan yang harus ditangani, karena dapat mengancam  kesehatan 

tanah. Penelitian ini bertujuan mengetahui aplikasi khelator Agrobacterium sp. I30 dan pupuk 

organik dalam bioremidiasi untuk mendukung kesehatan tanah secara berkelanjutan, serta 

mengetahui pertumbuhan tanaman padi pada tanah sawah. Unsur kesehatan tanah dan 

pertumbuhan padi yang diamati meliputi pH, KTK, BO, total koloni mikroba, tinggi tanaman, 

jumlah anakan, dan berat kering. Pengambilan sampel secara purposive sampling. Penelitian 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok Lengkap, data dianalisis secara statistik dengan 

ANOVA uji F taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan pH turun dari 6,39 menjadi 5,88. KTK, 

BO, dan total koloni mikroba meningkat dari 25,29 ; 1,84 ; 8 menjadi 28,726 ; 5,289 ; 12,5. 

Tinggi tanaman 87, jumlah anakan 16, berat kering 44. Penggunaan khelator dapat 

direkomendasikan untuk mendukung kesehatan tanah secara berkelanjutan. 

 Kata kunci:Agrobacterium sp. I30, pupuk organik, tanaman padi, bioremidiasi, kesehatan tanah. 

Abstract.Textile industry activities in Kebakkramat , Karanganyar regency produce liquid waste 

containing residual staining and chemical compounds such as urea and heavy metals. This liquid 

waste has the potential to become pollutant when discharged into the environment. Community 

assumptions regarding the availability of urea in wastewater that can fertilize the plant,  make the 

waste continuously used as a source of agricultural irrigation. This habit is an environmental 

problem that must be addressed, because it can threaten the health of the soil. This study aims to 

find out the application of Agrobacterium sp I30 and organic fertilizers as khelator  in 

bioremidiation to support sustainable soil health, as well as to know the growth of rice plants in 

paddy fields. Soil hygiene and rice growth observed included pH, CEC, Soil Organic Matter, total 

microbial colonies, plant height, number of tillers, and dry weight. Sampling by purposive 

sampling. The study used Randomized Block Design, the data were analyzed statistically with 

ANOVA. The results showed the pH decreased from 6.39 to 5.88. CEC, Soil Organic Matter, and 

total microbial colonies increased from 25.29; 1.84; 8 to 28,726; 5,289; 12.5. Plant height 87, 

number of tillers 16, dry weight 44. Use of  khelator can be recommended to support sustainable 

soil health. 

Keywords: Agrobacterium sp. I30,organic fertilizer, rice plant, bioremidiation, soil health. 
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1. Pendahuluan 

Kesehatan tanah merupakan salah satu indikator yang harus diupayakan dalam perbaikan lingkungan. 

Ciri tanah yang sehat adalah tanah mudah diolah, jeluk tanah cukup dalam, unsur hara cukup tidak 

berlebihan, populasi hama dan penyakit tanaman kecil, drainase sangat baik, populasi organisme 

tanah yang menguntungkan sangat banyak, gulma sangat kecil, bebas bahan kimia dan toksin, tahan 

degradasi, lentur (resilience) ketika terjadi kondisi yang buruk (Gugino, dkk, 2007). Kemajuan 

pembangunan dengan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada, semakin beragamnya aktivitas 

manusia, dan berbagai kegiatan industri yang dilakukan berbanding lurus dengan meningkatnya 

pencemaran terhadap lingkungan. Salah satu pencemaran yang besumber dari kegiatan perindustrian 

adalah pencemaran limbah cair. Limbah cair hasil buangan industri dengan berbagai kandungan bahan 

kimia dan logam berat didalamnya yang dialirkan ke lingkungan akan berpotensi menjadi sumber 

pencemar, salah satunya adalah pencemaran tanah. Tanah yang telah tercemar akan mengalami 

penurunan kualitas dan berdampak pada menurunnya kesehatan tanah. 

Menurut Wardhana (1999)industri yang berdiri di sekitar lahan pertanian dengan lokasi dekat 

sungai atau sumber air berpotensi menyebabkan terjadinya pencemaran di lahan pertanian. Kabupaten 

Karanganyar dengan berbagai kemajuan pembangunannya saat ini, juga memiliki berbagai sektor 

perindustrian dan salah satu industri yang mendominasi adalah industri tekstil (BPS Karanganyar, 

2014). Limbah cair hasil buangan industri tekstil mengandung logam berat dari proses pewarnaan 

kain. Limbah cair industri tekstil ini masuk ke sungai disekitar area perindustrian dan menjadi salah 

satu sumber irigasi lahan pertanian. Limbah hasil buangan industri tekstil mengandung urea sebagai 

katalisator dalam proses pewarnaan, pada tahap akhir akan dikeluarkan bersamaan dengan limbah cair 

yang justru diminta oleh pihak petani untuk mengairi persawahan disekitar pabrik karena dianggap 

kandungan urea yang ada dapat menyuburkan tanaman. Disisi lain justru limbah yang dianggap 

menyuburkan ini masih mengandung bahan kimia dan berbagai logam berat  saat digunakan untuk 

mengairi lahan persawahan, sehingga hal ini tentu menjadi perhatian serius apabila tanah sawah 

tercemar. 

Pencemaran logam berat di tanah sawah tidak hanya dapat disebabkan oleh limbah industri 

namun perilaku pemupukan masyarakat ditanah sawah juga diduga dapat menjadi faktor pencemaran 

logam berat. Penggunaan pupuk anorganik carier beberapa logam berat apabila diaplikasikan secara 

terus menerus pada tanah sawah dapat meningkatkan kadar logam berat di tanah sawah. Menurut 

(Kurnia, 1999), pupuk fosfat sebagai pupuk anorganik mengandung logam berat Pb antara 5-156 ppm 

dan 7 ppm Cd untuk tanah netral, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan logam berat khususnya 

Pb didalam tanah dan meningkatkan serapannya didalam jaringan tanaman apabila digunakan secara 

berulang dan continue. 

Analisis awal pada penelitian ini dilakukan pada pupuk anorganik yang sering digunakan 

masyarakat setempat dalam bertani dan hasil menunjukkan pada pupuk urea mengandung logam berat 

(Pb) sebesar 0,0024 ppm, pupuk fosfat mengandung Pb sebesar 0,3946 ppm, dan pupuk KCl 

mengandung Pb sebesar 0,0195 ppm, yang keseluruhannya menyumbang akumulasi Pb didalam tanah 

persawahan desa Waru,Kebakkramat. Irigasi pertanian dari sungai yang telah tercampur dengan 

limbah cair industri tekstil dan ditambah dengan perilaku pemupukan masyarakat mengakibatkan 

lahan pertanian mengalami paparan logam berat, dan yang dianalisis pada penelitian ini adalah logam 

berat Pb dengan kisaran16,183 ppm. Nilai Ambang Batas (NAB) Pb, menurut PP No. 101 Tahun 

2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah 1 ppm. 

Masalah pencemaran ini dapat ditanggulangi dengan penerapan teknologi modern yang ramah 

lingkungan seperti bioremidiasi. Rosariastuti et al (2013) berhasil mengisolasi Agrobacterium sp. I30 

yang berperan sebagai khelator tanah sawah terpapar logam berat.  Isolat Agrobacterium sp. I30 diduga 
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memiliki kemampuan mengikat kadar Pb dalam tanah dan menahan Pb yang terakumulasi di akar 

tanaman sehingga diharapkan tidak terserap kejaringan tanaman diatasnya yang akan dikonsumsi 

manusia. Rosariastuti et al. (2013) menambahkan bahwa Agrobacterium sp. I30 mampu meningkatkan 

pertumbuhan tanaman sehingga potensial digunakan sebagai agen penyubur yang didampingi dengan 

penggunaan bahan organik. Salah satu bahan organik yang dapat digunakan sebagai agen penyubur 

adalah pupuk organik yaitu pupuk kascing. 

2. Metode Penelitian 

a. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di Desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar  

(7o30’36,4” LS – 110o54’21,4” BT, ± 108 mdpl), Laboratorium Kimia dan Kesuburan Tanah, 

Laboratorium Fisika dan Konservasi Tanah, Laboratorium Biologi dan Bioteknologi Tanah Fakultas 

Pertanian, Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta Balai Penelitian Lingkungan Pertanian Pati, 

Jawa Tengah. Penelitian dilaksanakan mulai bulan Mei-November 2016. 

 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

b. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang dibutuhkan berupa peralatan isolasi mikroba, peralataan destruksi, AAS (Atomic 

Absorption Spectrophotometer), peralatan analisis pH antara lain: flakon, pH meter. Peralatan analisis 

bahan organik antara lain: labu takar, gelas piala, gelas ukur, pipet ukur, pipet tetes, spektrofotometer. 

Peralatan analisis KTK (Kapasitas Tukar Kation) antara lain: erlenmeyer, alat penggojok, kertas 

saring, corong, pipet ukur, destilator, buret dan statif, dan timbangan. Peralatan analisis  tekstur tanah 

antara lain: ayakan 50 mikron, pipet 20 mL, gelas ukur, tabung reaksi 500/1000 mL, gelas piala 

500/1000 mL, oven, pemanas listrik. Peralatan-peralatan lain seperti cangkul, ember, alat tulis, oven, 

dan grinder. 

 Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain inokulum rhizobakteri Agrobacterium sp. I30, kascing, 

bibit tanaman padi IR64, pupuk NPK. Media dan kemikalia yang dibutuhkan untuk inokulum antara 

lain : LB (luria betani) agar, aquades, alkohol. Bahan dan Kemikalia  untuk keperluan analisis bahan 

organik antara lain: ctka Ø 0,5 mm, larutan K2Cr2O7, larutan H2SO4 pekat, larutan H2PO4, dan 
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aquades. Bahan dan kemikalia untuk analisis pH antara lain: ctka Ø 0,5 mm, larutan KCl, dan 

aquades. Bahan dan kemikalian untuk analisis tekstur antara lain: ctka Ø 2 mm, larutan H2O2, larutan 

HCl, dan larutan Na2P2O7. Bahan dan kemikalia untuk analisis KTK antara lain: ctka Ø 0.5 mm, 

larutan Amonium acetate, alkohol, larutan NaCl, larutan NaOH, larutan, larutan asam borat, indikator 

campuran, aquades, butir Zn. Bahan dan kemikalia keperluan destruksi antara lain: ctka Ø 0.5 mm, 

jaringan tanaman,  asam perklorat dan asam nitrat. 

c. Prosedur Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah tanah sawah tercemar di desa Waru, Kecamatan Kebakkramat, 

Kabupaten Karanganyar. Teknik pengambilan sampel dengan Purposive Random Sampling. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah bioremediasi menggunakan Agrobacterium sp. I30, , bahan organik 

kascing dan pupuk dasar (NPK). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman 

padi IR64 (tinngi, jumlah anakan dan berat kering tanaman), bahan organik, pH tanah, KTK, dan 

jumlah koloni bakteri.  

 Lahan sawah dipersiapkan untuk penelitian dengan jumlah 18 petak yang dibuat dalam 3 baris. 

Ukuran masing masing petak 1,25 m x 1,25 m. Jarak antara perlakuan 50 cm dan jarak antar baris 

adalah 100 cm. Masing-masing petak termuat kode-kode perlakuan meliputi P0B0 (tanpa perlakuan), 

P0B1 (Tanpa pupuk anorganik dengan Agrobacterium sp I30), P0B2 (Tanpa pupuk anorganik dengan 

Kascing), P1B0 (Dengan pupuk anorganik tanpa  Agrobacterium sp I30 dan Kascing), P1B1 (Dengan 

pupuk anorganik dan Agrobacterium sp I30), P1B2 (Dengan pupuk anorganik dan Kascing) 

d. Analisis Sampel Tanah Awal 

Analisis sampel tanah awal dilakukan untuk mengetahui perbandingan hasil analisis sebelum dan 

sesudah percobaan. Pengambilan sampel tanah awal dilakukan dengan teknik zig zag yang 

dikompositkan. Adapun analisis sampel tanah awal sebagai berikut: 

a.Analisis Logam Berat (Pb) 

Mengambil sampel tanah awal pada lahan sawah sebelum dilakukan penanaman padi dan sebelum 

diberikan perlakuan, kemudian menganalisis kadar Pb dalam tanah awal menggunakan metode 

destruksi basah. 

b.Analisis Bahan Organik Tanah (BO) 

Analisis bahan organik tanah dilakukan dengan menggunakan sampel tanah kering angin berdiameter 

0,5 mm ,menambahkan K2Cr2O7, H2SO4 pekat setetes demi setetes hingga warna menjadi jingga. 

Apabila warna menjadi kehijauan maka menambah K2Cr2O7 dan H2SO4 kembali dengan volume 

diketahui, menambah H3PO4 dan mengencerkan dengan aquades. Kemudian melakukan pengukuran 

nilai BO bahan organik tanah menggunakan alat spektrofotometer dengan cara penembakan. 

c.Analisis pH Tanah dengan menggunakan pH meter 

d.Analisis KTK (kapasitas tukar kation) tanah 

Analisis KTK tanah dilakukan dengan menggunakan sampel tanah kering angin berdiameter 0,5 mm 

menambahkan amonium acetat, pencucian dengan alcohol, pencucian dengan dengan HCL 10%, 

melakukan destilasi dengan penambahan asam borat 2 % dan menambahkan indikator campuran 

sebanyak 2 tetes, mentitrasi hasil destilasi dengan HCL 0,1 N hingga warna kehijauan. Terakhir 

adalah mencatat jumlah HCL (mL/cc) yang di gunakan untuk titrasi, kemudian melakukan 

perhitungan dengan rumus:  

KTK = 
cc HCL × N HCL

berat tanah
 × 100 cmol (+)/kg . 
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 e.Analisis Total Mikroba Tanah 

Analisi mikroba didahului dengan persiapan inokulum Agrobacterium sp. I30 meliputi perbanyakan 

inokulum, persiapan starter, dan pengkayaan starter dengan inokulum. Analisis total mikroba 

dilakukan dengan beberapa tahap, penanaman mikroba dilakukan didalam media LB, inkubasi dan 

melakukan perhitungan dengan hand colony counter. 

2.5.Persiapan Perlakuan  

a.Persiapan Pupuk organik (Kascing) 

Penggunaan pupuk kascing diasumsikan sebanyak 5 ton/ha. Persiapan kascing dilakukan dengan 

menimbang pupuk kascing untuk tanaman padi yaitu satu dosis untuk petak dengan perlakuan P0B2 

(tanpa pupuk kimia dan dengan kascing) sebanyak 781,25 g per petak. Setengah dosis untuk petak 

dengan perlakuan P1B2 (dengan pupuk anorganik dan kascing) sebanyak 390,625 g per petak. 

b.Persiapan Pupuk anorganik (NPK) 

Pemberian pupuk NPK ini menggunakan perbandingan N:P:K adalah 2:1:1 = 200 kg: 100 kg : 100 kg 

per hektar (Rauf et.al,2000), untuk keperluan penelitian dengan luas lahan penelitian yang ada maka 

dosis pemberian NPK terbagi menjadi beberapa bagian, untuk petak dengan perlakuan P1B0 dan 

P1B1  yaitu sebanyak 31,25 g per petak untuk urea, 15,625 g per petak untuk pupuk P dan 15,625 g 

per petak untuk pupuk K. Selanjutnya setengah dosis untuk petak dengan perlakuan P1B2 sebanyak 

15,625 g per petak untuk pupuk urea dan 7,8125 g untuk dosis pupuk P dan K. Pengaplikasian pupuk 

pertama dilakuakan saat 5 hari setelah tanam untuk pupuk N,P dan K. Pengaplikasian pupuk kedua 

dilakuakan saat 35 hari setelah tanam untuk pupuk N dan K. Pengaplikasian pupuk ketiga dilakuakan 

saat 55 hari setelah tanam untuk pupuk K 

c.Penanaman bibit padi 

Penanaman dilakukan sesuai dengan denah percobaan yang telah dibuat. Dalam satu petakan memiliki 

luas 1,56 m2 dan satu petak memiliki 25 sub petak. Setiap sub petak menanam 2 bibit tanaman padi 

dengan jarak tanam 50 cm sehingga setiap petak terdapat 50 tanaman. Setelah itu memberikan 

perlakuan pupuk kimia, Agrobacterium I30, dan kascing sesuai perlakuan pada denah percobaan. 

Pengukuran tinggi tanaman dan jumlah anakan dilakukan pada 3 tanaman setiap petaknya pada umur 

5, 35, 55 hari setelah tanam (HST) dan pada saat umur 90 HST melakukan pengukuran akhir dan 

pemanenan. 

2.6.Analisis Berat kering tanaman padi 

Analisis dilakukan dengan memisahkan akar dan tajuk tanaman yang telah dibersihkan dari tanah. 

Kemudian masing-masing akar dan tajuk dikering anginkan, dioven pada suhu 600 C  secara terpisah 

sesuai perlakuan masing masing dan ditimbang menggunakan timbangan sebagai berat kering  

brangkasan hingga beratnya konstan. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Hasil Analisis Sampel Tanah 

a.Keberadaan Logam berat (Pb) dalam tanah sawah 

Berdasarkan hasil analisis keberadaan logam berat (Pb) sebagai salah satu komponen pencemar dan 

menjadi indikator penurunan kesehatan tanah dapat diketahui bahwa setelah diberikan perlakuan 

dengan aplikasi Agrobacterium sp I30dan pupuk organik kascing mengalami penurunan lebih dari 50% 

dengan nilai keberadaan logam berat dalam tanah sebelum perlakuan sebesar 16,183 ppm. 
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Tabel 1. Analisis keberadaan logam berat dalam tanah 

No. Treatments Soil metal  

mg.kg-1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P0B0 

P0B1 

P0B2 

P1B0 

P1B1 

P1B2 

7,611 

7,467 

8,28 

7,84 

7,83 

7,61 

 

Pemberian pupuk organik yang sudah mengalami proses dekomposisi oleh mikroba sebagai 

hasil sintesis antara senyawa hasil sekresi mikroba dengan bahan yang tahan dari kelapukan menurut 

Supriyadi (2008) dapat mendukung tanaman dalam menyerap logam. Hadirnya Agrobacterium sp I30  

sebagai agen pengkhelat juga dapat meminimalisir keberadaan logam yang mencemari tanah, karena 

fungsinya sebagai bakteri rhizosfer yang mampu menambat logam pada jaringan akar sehingga dapat 

menjadi alternative peningkatan kesehatan tanah sawah. 

Data yang tersaji pada table menunjukkan hampir pada seluruh perlakuan memiliki metal 

removal effectivity sebesar 51,93%. Penurunan kadar logam dalam tanah yang paling tinggi terdapat 

pda perlakuan P0B1 dengan aplikasi Agrobacterium sp I30 sebesar 7,467 ppm dan pada perlakuan 

P1B2 yaitu kombinasi pupuk kascing sebagai bahan organik sebesar 7,61. 

b.Kemasaman Tanah (pH) 

Berdasarkan hasil analisis tingkat kemasaman tanah diketahui bahwa pada umumnya setelah 

perlakuan, kemasaman tanah mengalami penurunan dari nilai kemasaman awal sebesar 6,39. 

Tabel 2. Analisis kemasaman tanah setelah perlakuan 

No. Treatments Soil pH 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P0B0 

P0B1 

P0B2 

P1B0 

P1B1 

P1B2 

5.89 

5.88 

5.96 

5.91 

5.92 

5.89 

 

Menurut Yoon (2006) kemasaman tanah yang rendah (asam) meningkatkan ketersediaan 

logam bagi tanaman, sehingga terdapatnya sumber pencemar logam berat pada tanah sawah akan 

lebih mudah terminimalisir dengan kerja Agrobacterium sp I30 yang pada kasus ini bertugas sebagai 

agen khelator. Tingkat kemasaman tanah setelah diberikan perlakuan menunjukkan kecenderungan 

lebih masam karena pemberian bahan organik dan aplikasi Agrobacterium sp I30 yang mengalami 

berbagai proses dekomposisi dalam tanah sehingga menghasilkan asam-asam organik. Pada penelitian 

ini menunjukkan tingkat kemasaman tertinggi pada perlakuan P0B1, yaitu dengan aplikasi 

Agrobacterium sp I30  menjadikan tanah memiliki kecenderungan sedikit lebih asam dengan nilai pH 

5,88. Sedangkan nilai kemasaman terendah pada penelitian ditunjukkan dengan aplikasi kascing untuk 

perlakuan P0B2 sebesar 5,96. 

c.Kapasitas Tukar Kation (KTK) 

Berdasarkan hasil analisis kapasitas tukar kation tanah diketahui bahwa pada umumnya setelah 

perlakuan, KTK tanah mengalami peningkatan dari nilai KTK awal sebesar 25,29 terutama pada 

perlakuan P0B2, P1B1 dan P1B2. 
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Tabel 3. Analisis Kapasitas Tukar Kation setelah perlakuan 

No. Treatments Soil CEC  

(cmol(+).kg-1) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P0B0 

P0B1 

P0B2 

P1B0 

P1B1 

P1B2 

21.92 

23.98 

26.58 

24.27 

26.72 

28.72 

 

Kapasitas tukar kation memiliki peranan yang penting dalam hal penjerapan kation-kation 

yang dipertukarkan di dalam tanah. Pada umumnya, nilai KTK mencerminkan tingkat kesuburan 

tanah. Apabila tanah memiliki KTK tinggi, dapat dikatakan bahwa tanah tersebut mempunyai tingkat 

kesuburan yang tinggi (Hartati et al., 2013). Aplikasi kascing pada perlakuan P0B2 dan P1B2 

menunjukan nilai KTK yang tinggi, begitu pula dengan aplikasi Agrobacterium sp. I30 pada perlakuan 

PIB1. Sehingga aplikasi dua agen khelator ini terbukti mampu meningkatkan nilai KTK tanah yang 

pada akhirnya bertujuan untuk mendukung secara terus menerus kesehatan tanah, meningkatkan 

kesuburan dan produktivitasnya. 

 

d.Bahan Organik (BO) 

Berdasarkan hasil analisis bahan organik tanah diketahui bahwa pada umumnya setelah perlakuan, 

BO tanah mengalami peningkatan dari nilai BO awal sebesar 1,84.  

Tabel 4. Analisis Bahan Organik setelah perlakuan 

No. Treatments Soil  Organic 

Matter (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P0B0 

P0B1 

P0B2 

P1B0 

P1B1 

P1B2 

4.78 

5.28 

4.51 

5.09 

4.39 

5.12 

 

Keberadaan bahan organik sangat penting dalam proses bioremediasi karena berkaitan dengan 

penyediaan unsur hara dan mempertahankan struktur tanah. Menurut Suntoro (2010) bahan organik 

dapat berasal dari sisa kotoran hewan, sisa tanaman, pupuk hijau, sampah organik, dan kompos. 

Bahan organik berfungsi untuk memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kemampuan tanah dalam 

mengikat air, menambah ketersediaan unsur N, P, dan S, meningkatkan kapasitas tukar kation (KTK), 

serta meningkatkan aktivitas mikroba tanah (Leiwakabessy et al., 2003). Bahan organik 

mempengaruhi perbaikan lahan atau tanah, baik dari indikator fisika, kimia, maupun biologi tanah 

(Nardi et al., 2004). Bahan organik berperan sebagai khelator yang dapat membantu mikroorganisme 

mengikat logam. Pada penelitian ini nilai BO tertinggi terdapat pada aplikasi Agrobacterium sp. I30 

yaitu perlakuan P0B1 dengan nilai sebesar 5,28 dan pada aplikasi pupuk kascing yaitu perlakuan 

P1B2 dengan nilai BO sebesar 5,12. 

 

e.Total Koloni Mikroba 

Berdasarkan hasil analisis total koloni mikroba tanah diketahui bahwa pada umumnya setelah 

perlakuan, total koloni mikroba tanah mengalami peningkatan dari total koloni awal sebesar 8Log 10 

CFU.g-1.  
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Tabel 5. Analisis Total Koloni Mikroba setelah perlakuan 

No. Treatments Total Soil Bacterial 

Colonies  (Log 10 

CFU.g-1) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P0B0 

P0B1 

P0B2 

P1B0 

P1B1 

P1B2 

12.25 

12.24 

12.15 

12.49 

12.50 

11.78 

 

Menurut Prayudyaningsih(2015) Agrobacterium yang hidup di perakaran tanaman berperan 

dalam siklus unsur hara dan proses pembentukan tanah, serta membantu pertumbuhan tanaman, 

pengendali hayati patogen, dan mempengaruhi aktivitas mikrorganisme lainnya. Bakteri dapat 

mempengaruhi ketersediaan logam dalam tanah melalui sekresi produk metabolitnya. Selain itu, 

produk metabolit juga dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman. Total koloni mikroba terbanyak 

pada penelitian ini terdapat pada perlakuan P1B1 yaitu dengan aplikasi Agrobacterium sp. I30sebesar 

12,50. 

 

b. Hasil Analisis Sampel Tanaman 

a.Tinggi Tanaman Padi 

Berdasarkan hasil analisis tinggi tanaman padi diketahui bahwa nilai tinggi tanaman yang paling besar 

terdapat pada perlakuan P1B0 yaitu perlakuan dengan pupuk NPK dan tanpa khelator sebesar 70 cm, 

dan diikuti oleh perlakuan P1B1 yaitu dengan aplikasi Agrobacterium sp. I30sebesar 67,73 cm. 

Tabel 6. Analisis Tinggi tanaman padi setelah perlakuan 

No. Treatments Plant height (cm) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P0B0 

P0B1 

P0B2 

P1B0 

P1B1 

P1B2 

61 

64.8 

65.46 

70 

67.73 

65.49 

 

Karakter tinggi tanaman padi IR 64 antara 65-85 cm dengan umur berbunga 59-63 hari. 

Menurut Hirosawa (1999), bahwa tinggi tanaman ditentukan oleh kecepatan perpanjangan batang dan 

daun, hal ini antara lain disebabkan oleh tinggi rendahnya potensi air atau tekanan turgiditas di daun. 

Menurut Ramija et al. (2010), bahwa berbedanya tinggi tanaman yang dimiliki masing-masing 

varietas adalah karena sifat genetis dari varietas itu sendiri. Peningkatan pertumbuhan tinggi tanaman 

padi dengan penambahan Agrobacterium sp. I30 pada perlakuan P1B1 diduga disebabkan oleh reaksi 

enzimatis dari bakteri serta kemampuan bakteri rhizosfer dalam memproduksi siderofor, asam 

organik, prekursor fitohormon, vitamin, dan antibiotik (Khan et al., 2009). 

 

b.Jumlah Anakan  

Berdasarkan hasil analisis jumlah anakan tanaman padi diketahui bahwa jumlah anakan tanaman padi 

yang paling besar terdapat pada perlakuan P1B2 yaitu sebanyak 10 anakan dengan kombinasi aplikasi 

antara pupuk NPK dan pupuk kascing, diikuti dengan perlakuan P0B1 dan P1B1 sebanyak 8 anakan 
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yaitu aplikasi Agrobacterium sp I30secara mandiri tanpa kombinasi maupun dikombinasikan dengan 

pupuk NPK. 

Tabel 7. Analisis Jumlah anakan tanaman padi setelah perlakuan 

No. Treatments Number of tillers  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P0B0 

P0B1 

P0B2 

P1B0 

P1B1 

P1B2 

7 

8 

7 

8 

8 

10 

 

Karakter anakan produktif  tanaman padi IR 64 adalah 11-20 anakan. Jumlah anakan akan 

maksimal apabila tanaman memiliki sifat genetik yang baik dan ditambah dengan keadaan lingkungan 

yang menguntungkan atau sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman (Husna,2010). 

Hasil menunjukkan pada sampel tanaman yang tidak diberikan perlakuan memiliki jumlah anakan 

paling sedikit dan juga pada pemberian pupuk kascing yang tidak dikombinasikan dengan pupuk 

anorganik. 

c.Berat Kering 

Berdasarkan hasil analisis berat kering tanaman diketahui bahwa pada umumnya setelah perlakuan 

menunjukkan peningkatan nilai berat kering dibandingkan tanaman yang tidak diberi perlakuan 

dengan aplikasi Agrobacterium sp. I30dan kascing. 

Tabel 8. Analisis Berat kering tanaman padi setelah perlakuan 

No. Treatments Dry weight (gr)  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

P0B0 

P0B1 

P0B2 

P1B0 

P1B1 

P1B2 

27.71 

32.41 

40.31 

44.44 

40.46 

38.57 

 

Agrobacterium sp. I3 mampu meningkatkan pertumbuhan berat kering tanaman jagung 

(Rosariastuti et al., 2013). Aplikasi isolat Agrobacterium sp. I30 yang digunakan dalam penelitian ini 

juga terlihat sangat mempengaruhi berat kering tanaman apabila dibandingkan dengan sampel yang 

tidak diberikan perlakuan, hal ini menujukkan bahwa  Agrobacterium sp. I30  tidak hanya dapat 

difungsikan sebagai agen pengkhelat tapi juga dapat berfungsi sebagai pupuk hayati yang 

meningkatkan pertumbuhan tanaman. Pada perlakuan  P0B1 dan P1B1 menunjukkan berat kering 

yang lebih tinggi disbanding P0B0. Aplikasi kascing sebagai pupuk organikpun juga menunjukkan hal 

yang serupa pada perlakuan P0B2 dan P1B2 memiliki nilai berat kering yang lebih tinggi dibanding 

P0B0. 

4. Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan aplikasi agen khelatorAgrobacterium sp. I30 dan 

pupuk organik berupa pupuk kascing dapat dijadikan alternatif bioremidiasi dalam mendukung 

kesehatan tanah secara berkelanjutan, yang ditunjukkan dari penurunan keberadaan logam berat 

ditanah lebih dari 50%, penurunan pH tanah, peningkatan nilai KTK, BO dan total koloni mikroba. 

Kelima indikator ini diasumsikan mampu mendukung secara terus menerus kesehatan tanah. Aplikasi 
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Agrobacterium sp. I30dan pupuk organik disamping sebagai agen khelator dalam bioremidiasi juga 

dapat difungsikan sebagai promotor pertumbuhan tanaman, ditunjukkan dari peningkatan hasil 

pertumbuhan tanaman baik dari tinggi tanaman,jumlah anakan dan berat keringnya. Perlakuan terbaik 

yang dapat direkomendasikan untuk diterapkan pada program bioremidiasi dengan agen sejenis 

adalah P1B1 yaitu aplikasi Agrobacterium sp. I30yang masih dikombinasikan dengan NPK. 
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Abstrak. Pertumbuhan populasi manusia yang cepat menyebabkan peningkatan kebutuhan akan 

pangan dan tempat tinggal. Oleh karena itu dibutuhkan adanya keseimbangan antara daya dukung 

lingkungan pada suatu wilayah terhadap pemanfaatan lahan yang ada. Penelitian ini dilakukan 

untuk menentukan status daya dukung Kabupaten Bojonegoro berdasarkan keseimbangan lahan 

pada kondisi tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan hasil perhitungan untuk menentukan status daya dukung 

lingkungan. Hasil analisa status daya dukung wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten 

Bojonegoro untuk kondisi (existing land use) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa hanya tiga 

kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki status defisit yaitu Kecamatan Balen, 

Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Gayam. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non 

pertanian masih menjadi permasalahan utama di Kabupaten Bojonegoro mengingat kebutuhan 

akan lahan yang semakin beragam baik untuk permukiman, pendukung kemajuan industri migas 

dan pengadaan sarana prasarana untuk masyarakat. Dengan hanya 3 kecamatan yang mengalami 

status defisit daya dukung lahan, hal ini menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dalam mengusung wacana pembangunannya untuk menjadi lumbung pangan Provinsi 

Jawa Timur dan Nasional. Dengan menjaga ketersediaan lahan pertanian khususnya LP2B, hal ini 

dapat menjadi kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mewujudkan 

Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan yang berkelanjutan. 

Kata Kunci : Neraca Lahan, ketersediaan lahan, kebutuhan lahan, komoditas 

Abstract. The rapid growth of human population causing an increase in food and housing needs . 

Therefore it is required balance between environment carrying capacity in an area towards the 

utilization of existing land. This research was conducted to determine the environment carrying 

capacity status of Bojonegoro district based on land stability on conditions in 2016. Method used 

in this research is  Quantitative descriptive method that is by describing the calculation result to 

determine the environment carrying capacity status. Analysis results of the environment carrying 

capacity status of subdistrict administration area  in Bojonegoro district for current condition 

(existing land use) in 2016  is showing that only three subdistrict in Bojonegoro regency have 

deficit status  there are Balen subdistrict, Bojonegoro subdistrict, and Gayam subsistrict. 

conversion of agricultural land to non-agriculture is still a major problem in Bojonegoro regency 

given the increasingly diverse needs of land for  habitation,  progress advocates of the oil and gas 

industry, and procurement of facilities and infrastructure for society. While only 3 sub districts 

with deficit of land supporting capacity, shows the consistency of the government of bojonegoro 

district towards bringing the development discourse to be the east java and national food barn. By 

preserving agricultural land availability especially LP2B, this could be the key of success to the 

government of bojonegoro district towards making bojonegoro district to be the sustainable food 

barn. 

 

Keywords: land balance, land availability, land requirements, commodities 
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1.  Pendahuluan 

Jumlah penduduk suatu wilayah dari waktu ke waktu cenderung mengalami peningkatan. Beragam 

aktivitas dilakukan manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka, sementara luas lahan 

pertanian untuk memenuhi kebutuhan penduduk terus berkurang (Senawi, 2006). Kerusakan lahan 

yang semakin parah akan menyebabkan masalah lingkungan yang baru, ini terjadi akibat tekanan 

penduduk yang tinggi terhadap sumberdaya lahan yang ada pada suatu wilayah (Muta‘ali, 1993). 

Permasalahan yang muncul akibat bertambahnya populasi penduduk adalah alih fungsi lahan yang 

berdampak pada kurangnya produksi pangan pada suatu wilayah.  

 Berdasarkan Data Menteri Pertanian, dari tahun 1982 sampai tahun 1985 dan dari tahun 1998 

sampai tahun 1999 diperkirakan terjadi alih fungsi lahan sawahke non padi atau areal pertanian 

mencapai246.000 Ha. Alih fungsi ini digunakan untukperumahan 30 %, perkebunan 25%, lahankering 

20%, industri 7%, kolam 3% dan penggunaan lainnya 15 %. Data di atas menunjukkan bahwa hanya 

dalam periode 5 tahun laju konversi hampir mencapai 50.000 ha per tahunnya. Sangat disayangkan, 

90 % lahan sawah yang mengalami alih fungsi terjadi di daerah Jawa (Jawa Barat, Jogjakarta dan 

Jawa Timur) yang merupakan wilayah penyumbang 60% dariproduksi padi nasional (Suprapto, 2000). 

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang mengalami 

dampak dari pengalihan fungsi lahan ini. Beberapa contoh di antaranya adalah peralihan fungsi lahan 

pertanian menjadi industri migas seperti yang terjadi di Kecamatan Gayam dan peralihan fungsi lahan 

pertanian menjadi fasilitas umum seperti Gedung Olahraga di Kecamatan Dander. 

Wilayah dikatakan memiliki ketahanan pangan yang baik apabila pangan itu tersedia, bermutu 

baik, rakyat dapat membeli dengan harga terjangkau, dan rakyat tidak harus tergantung secara mutlak 

kepada sumber-sumber pangan wilayah lain (Pasal 3 ayat (4), PP. No. 68/2002) (EndangLastinawati, 

2010). Salah satu metode untuk menilai kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan pangan secara 

mandiri adalah dengan menilai daya dukung berbasis neraca lahan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan status daya dukung Kabupaten Bojonegoro 

berdasarkan keseimbangan lahan pada kondisi tahun 2016. Status daya dukung ditentukan dengan 

membandingkan nilai ketersediaan lahan dengan kebutuhan lahan yang ada di Kabupaten Bojonegoro 

tahun 2016. 

 

2. Metode Penelitian 

2.1. Wilayah Penelitian 

Secara administrasi Kabupaten Bojonegoro dibagi menjadi 28 kecamatan dengan 430 desa/kelurahan 

dengan luas wilayah keseluruhan adalah 230.706 Ha. Kabupaten Bojonegoro bagian dari Propinsi 

Jawa Timur dengan jarak 110 km dari ibukota propinsi dan berbatasan langsung dengan Propinsi 

Jawa Tengah. 

2.2. Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

7) Data komoditas pertanian, perkebunan dan peternakan Kabupaten Bojonegoro periode tahun 

2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Pertanian 

Kabupaten Bojonegoro 

8) Data  harga komoditas per kg tahun 2016 diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Ketahanan Pangan 

Kabupaten Bojonegoro 

9) Data jumlah penduduk dan luas panen padi Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 yang diperoleh 

dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

2.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus deskriptif dengan menggambarkan suatu objek studi, 

suatu set kondisi dan suatu suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 1983). Alasan pemilihan 

studi kasus karena fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan kondisi keseimbangan lahan di 

Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2016 berdasarkan perhitungan (kuantitatif). 

2.3.1. Ketersediaan Lahan 

Ketersediaan lahan ditentukan berdasarkan data total produksi aktual setempat dari setiap komoditas 

di Kabupaten Bojonegoro. Total produksi aktual diperoleh dari jumlah produksi dikalikan dengan 

harga komoditas tiap satuan Kg. Total produksi yang diperoleh kemudian dikonversi ke dalam harga 

beras dan produktivitas beras. Perhitungan ketersediaan lahan menggunakan harga sebagai faktor 

konversi untuk menyetarakan produk non beras dengan beras. Menurut Permen LH No. 17 (2009), 

rumus yang digunakan untuk menghitung ketersediaan lahan seperti pada persamaan 1. Pada 

persamaan 1 ketersediaan lahan dituliskan sebagai (SL, ha), produksi aktual tiap jenis komoditas (Pi, 

satuan tergantung pada jenis komoditas), harga satuan tiap jenis komoditas (Hi, Rp), harga satuan 

beras (Hb, Rp/Kg), dan produktivitas beras (Ptvb, Rp/ha). 

 

         Σ(Pi x Hi)            1 

SL = -------------- x   --------     ……….. ……………………1 

               Hb               Ptvb 

 

2.3.2. Kebutuhan Lahan 
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Kebutuhan lahan adalah kebutuhan hidup minimum. Tekanan penduduk terhadap daya dukung 

lahan dapat ditentukan berdasarkan nilai perbandingan antara jumlah penduduk dan persentase petani 

dengan luas lahan minimal untuk hidup layak. Untuk mengetahui nilai kebutuhan lahan dilakukan 

dengan cara mengakumulasi jumlah penduduk dengan standar kebutuhan luas lahan untuk hidup 

layak. Menurut Permen LH No.17 (2009), luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak 

per penduduk diasumsikan setara dengan luas lahan untuk menghasilkan 1 ton setara beras per kapita 

per tahun. Pada persamaan 2 total kebutuhan lahan setara beras di tuliskan sebagai (DL, ha), jumlah 

penduduk (N, jiwa), dan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk 

(KHLL, Ha). 

 

DL  =  N  x  KHLL ……….. ……………………2 

 

2.3.3. Analisa Data 

Status daya dukung lahan diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan lahan (SL) dan 

kebutuhan lahan (DL) (Permen LH No. 17 Tahun 2009). Bila SL > DL , daya dukung lahan 

dinyatakan surplus, sebaliknya bila SL < DL, daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Ketersediaan Lahan 

Ketersediaan lahan wilayah administrasi Kabupetn Bojonegoro untuk kondisi pemanfataan (existing 

landuse) pada tahun 2016 begitu luas di Kecamatan Kedungadem yaitu sebesar 43.562,16 Ha. Hasil 

perhitungan menunjukkan bahwa memang terdapat angka yang tinggi untuk ketersediaan lahan di 

Kecamatan Kedungadem yaitu mencapai 10,57% dari total ketersediaan lahan yang ada di Kabupaten 

Bojonegoro. Hal ini disebabkan Kecamatan Kedungadem merupakan kecamatan yang memiliki peran 

sebagai sentra beras dan bahkan dijadikan sentra bawang merah oleh Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro, khususnya di Desa Duwel dan Pejok, yang mana dalam sekali panen omzetnya bisa 

mencapai ratusan milyar rupiah serta sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian utama di 

sektor pertanian  

 

Tabel 1. Ketersediaan Lahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

No. Kecamatan 
Ketersediaan Lahan (Ha) 

1 Margomulyo 27272,36 

2 Ngraho 14574,31 

3 Tambakrejo 24763,15 

4 Ngambon 2621,22 

5 Sekar 10139,36 

6 Bubulan 5893,05 

7 Gondang 5021,21 

8 Temayang 18476,20 

9 Sugihwaras 26017,57 

10 Kedungadem 43562,16 

11 Kepohbaru 22706,38 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Duwel&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pejok&action=edit&redlink=1
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No. Kecamatan 
Ketersediaan Lahan (Ha) 

12 Baureno 10789,01 

13 Kanor 10739,00 

14 Sumberejo 16939,59 

15 Balen 33629,68 

16 Sukosewu 8965,61 

17 Kapas 9108,50 

18 Bojonegoro 2279,70 

19 Trucuk 16078,71 

20 Dander 17290,10 

21 Ngasem 23473,67 

22 Kalitidu 16369,97 

23 Malo 13165,07 

24 Purwosari 6553,71 

25 Padangan 10500,85 

26 Kasiman 7076,28 

27 Kadewan 3756,80 

28 Gayam 4181,06 

Sumber: Hasil Olahan (2017) 

Ketersediaan lahan terendah ada di Kecamatan Bojonegoro yaitu 0,55% dari total ketersediaan 

lahan yang ada di Kecamatan Bojonegoro yaitu sebesar 2.279, 70 Ha. Hal ini disebabkan penggunaan 

lahan di Kecamatan Bojonegoro memang sudah banyak digunakan untuk non pertanian. Posisi 

Kecamatan Bojonegoro sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Bojonegoro membuat kecamatan 

ini banyak didapati gedung-gedung penting yang merupakan pusat pelayanan masyarakat seluruh 

kabupaten. 

 

3.2 Kebutuhan Lahan 

Kebutuhan lahan diperoleh dengan cara mengalikan jumlah penduduk dengan kebutuhan hidup layak 

per penduduk. 

 

Tabel 2. Kebutuhan Lahan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

No. Kecamatan Kebutuhan Lahan (Ha) 

1 Margomulyo 6829,01 

2 Ngraho 4424,25 

3 Tambakrejo 1067,58 

4 Ngambon 1936,45 

5 Sekar 5323,22 

6 Bubulan 4484,14 

7 Gondang 3685,64 
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No. Kecamatan Kebutuhan Lahan (Ha) 

8 Temayang 9203,41 

9 Sugihwaras 8308,21 

10 Kedungadem 12748,78 

11 Kepohbaru 11599,38 

12 Baureno 9942,49 

13 Kanor 7341,71 

14 Sumberejo 10062,68 

15 Balen 96127,08 

16 Sukosewu 7833,13 

17 Kapas 8451,02 

18 Bojonegoro 12380,77 

19 Trucuk 6628,29 

20 Dander 13954,17 

21 Ngasem 10261,96 

22 Kalitidu 7189,48 

23 Malo 4609,32 

24 Purwosari 5567,69 

25 Padangan 8151,95 

26 Kasiman 6110,00 

27 Kadewan 2726,59 

28 Gayam 8465,77 

Sumber: Hasil Olahan (2017) 

Wilayah administrasi kecamatan di Kabupaten Bojonegoro yang memiliki kebutuhan lahan yang 

paling tinggi adalah Kecamatan Balen yaitu 32,54% dari total kebutuhan lahan keseluruhan di 

Kabupaten Bojonegoro. Hal ini dikarenakan Kecamatan Balen memiliki jumlah penduduk yang cukup 

tinggi yaitu sekitar 65.574 jiwa dan kepadatan penduduk termasuk dalam peringkat kelima tertinggi 

se-Kabupaten Bojonegoro yaitu pada angka 1.041 jiwa/km². Kecamatan Balen memiliki luas wilayah 

60,52 km² sehingga menjadi tidak termasuk kategori lima besar kecamatan yang memiliki luas 

wilayah yang besar. 

3.3 Status Daya Dukung Lahan 

Status daya dukung lahan di Kabupaten Bojonegoro pada tiap kecamatan pada (Tabel 3).  

 

Tabel 3. Status Daya Dukung Lahan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 

No. Kecamatan Nilai DDL Status DDL 

1 Margomulyo 20.443,35 Surplus 

2 Ngraho 10.150,06 Surplus 

3 Tambakrejo 23695,57 Surplus 
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No. Kecamatan Nilai DDL Status DDL 

4 Ngambon 684,76 Surplus 

5 Sekar 4.816,14 Surplus 

6 Bubulan 1.408,91 Surplus 

7 Gondang 1.335,57 Surplus 

8 Temayang 9.272,80 Surplus 

9 Sugihwaras 17.709,35 Surplus 

10 Kedungadem 30.813,38 Surplus 

11 Kepohbaru 11.107,00 Surplus 

12 Baureno 846,52 Surplus 

13 Kanor 3.397,28 Surplus 

14 Sumberejo 6.876,91 Surplus 

15 Balen -62.497,40 Defisit 

16 Sukosewu 1.132,48 Surplus 

17 Kapas 657,48 Surplus 

18 Bojonegoro -10.101,06 Defisit 

19 Trucuk 9.450,42 Surplus 

20 Dander 3.335,93 Surplus 

21 Ngasem 13.211,71 Surplus 

22 Kalitidu 9.180,50 Surplus 

23 Malo 8.555,75 Surplus 

24 Purwosari 986,02 Surplus 

25 Padangan 2.348,90 Surplus 

26 Kasiman 966,28 Surplus 

27 Kadewan 1.030,21 Surplus 

28 Gayam -4.284,71 Defisit 

Sumber: Hasil Olahan (2017) 

Berdasarkan tabel hasil penghitungan status daya dukung lahan tersebut dapat kita lihat bahwa 

dari 28 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro ternyata hanya terdapat 3 (tiga) kecamatan 

yang memiliki status daya dkung lahan yang defisit. Tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan 

Balen (-62.497,40), Kecamatan Bojonegoro (-10.101,06) dan Kecamatan Gayam (-4.284,71). 

Walaupun alih fungsi lahan marak terjadi di Kabupaten Bojonegoro maka, hasil penghitungan ini 

menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam konsistensinya dalam 

mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan dan energi yang produktif yang 

tergambar dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 

2018. Untuk mewujudkan visi tersebut maka, salah satu caranya adalah menjaga ketersediaan lahan 

terutama lahan untuk sektor pertanian.  

Kabupaten Bojonegoro adalah salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang termasuk sebagai 

penyangga pangan nasional. Sesuai dengan data di Dinas Pertanian, selama kurun waktu satu tahun 

yaitu pada tahun 2014 – 2015, seluas 184.525 meter persegi atau 18,45 Ha lahan pertanian telah 
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beralih fungsi. Menurut sumber Beritajatim.com (09/02/2015), Dinas Pertanian Pemkab Bojonegoro 

belum memiliki data secara rinci terkait dengan lahan pertanian di Kabupaten Bojonegoro yang saat 

ini sudah beralih menjadi ladang minyak dan gas bumi maupun industri lainnya. Selain 

pengembangan lapangan migas, selama ini lahan produktif dipergunakan untuk kepentingan umum 

seperti rumah sakit, puskesmas, perkebunan, perumahan, hotel, office, toserba, gudang palawija, 

pembangunan pasar, SPBU, kantor pusat studi penelitian dan pengembangan pertanian, dan tempat 

pemrosesan akhir sampah. 

 

 

Gambar 2. Persebaran Status Daya Dukung Lahan Kab. Bojonegoro 

Kecamatan Balen memiliki defisit status DDL tertinggi dibanding dua kecamatan lainnya. 

Kecamatan Balen memiliki jumlah penduduk sekitar 65.574 jiwa dan kepadatan penduduk termasuk 

dalam peringkat kelima tertinggi se-Kabupaten Bojonegoro yaitu pada angka 1.041 jiwa/km² 

(Kabupaten Bojonegoro dalam Angka, 2016). Dengan luas wilayah 60,52 km²  dan tidak termasuk 

kategori lima besar kecamatan yang memiliki luas wilayah yang besar. 

Pada Kecamatan Gayam banyak terjadi alih fungsi lahan menjadi industri migas. Sebab 

kecamatan ini termasuk ke dalam daerah Blok Cepu. Blok Cepu adalah wilayah kontrak minyak dan 

gas bumi yang juga meliputi wilayah Kabupaten Bojonegoro, salah satunya adalah Kecamatan 

Gayam. Akibatnya penggunaan lahan untuk sektor pertanian di Kecamatan Gayam menjadi turun. 

Potensi minyak dan gas bumi (migas) memang ditemukan di beberapa wilayah Kabupaten 

Bojonegoro dan pada perkembangannya Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai daerah penghasil 

migas. Dengan cadangan minyak mencapai 650 juta barel membuat cadangan minyak nasional akan 

disuplai dari Kabupaten Bojonegoro dan mempunyai kontribusi sebesar 39,06% bagi Produk 

Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015. Latar belakang inilah yang 

membuat sektor industri migas juga mendapat posisi kuat. 
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 Kecamatan berikutnya yang termasuk dalam kategori defisit adalah Kecamatan Bojonegoro. 

Posisi kecamatan ini yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bojonegoro membuat banyak 

lahannya dipergunakan untuk kebutuhan non pertanian. Misalnya untuk pembangunan gedung 

pelayananan masyarakat. Keberadaan sebagai pusat pemerintahan ini pula yang menjadi salah satu 

daya tarik penduduk untuk bertempat tinggal di Kecamatan Bojonegoro sehingga menjadikan 

kecamatan ini menjadi kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu 86.662 jiwa 

(Kabupaten Bojonegoro dalam Angka, 2016). 

 Meski alih fungsi lahan  pertanian menjadi non pertanian terjadi di sejumlah kecamatan di 

Kabupaten Bojonegoro, namun alih fungsi lahan hutan menjadi lahan pertanian juga lebih banyak 

sehingga terjadi keseimbangan. Meski lahan pertanian menjadi sedikit berkurang, namun potensi 

lahan lain juga akan bertambah. Meskipun memang dampak sumbangannya baru akan terasa beberapa 

tahun ke depan. Salah satu hal inilah yang membuat keseimbangan lahan pada sektor pertanian tetap 

stabil dan Kabupaten Bojonegoro tidak menemui masalah berarti meskipun mengalami beberapa 

penyusutan lahan pertanian. 

Alih fungsi lahan memang nyata terjadi di Kabupaten Bojonegoro tetapi Pemkab Bojonegoro 

tidak tinggal diam begitu saja melihat hal tersebut. Wacana untuk menjadi lumbung pangan nasional 

tetap mereka kedepankan. Di antaranya dengan konsisten melindungi LP2B yang dimiliki oleh 

Kabupaten Bojonegoro sebagai ujung tombak potensial penghasil pangan, lalu memperkuat dari segi 

regulasi dan perundang-undangan untuk menghadapi permasalahan mengenai alih fungsi lahan 

pertanian karena menjaga ketersediaan lahan khususnya lahan pertanian termasuk dalam prioritas 

RPJMD Kabupaten Bojonegoro. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a) Dalam kaitannya dalam pemenuhan kebutuhan manusia, maka kemampuan lahan terjabarkan 

menjadi pengertian daya dukung lahan. Analisis daya dukung lahan pertanian juga dapat 

mengetahui apakah suatu daerah sudah atau belum swasembada pangan. Implikasi dari analisis ini 

adalah dapat mengetahui jumlah penduduk optimal yang dapat didukung oleh lahan pertanian 

yang ada. Dari analisis ini dapat diketahui bahwa luas panen dan produktivitas pertanian 

merupakan dua faktor yang dapat meningkatkan daya dukung lahan pertanian. 

b) Status daya dukung lahan Kabupaten Bojonegoro masih tergolong bagus karena hanya terdapat 3 

kecamatan saja yang tergolong defisit status daya dukung lahannya yaitu Kecamatan Balem, 

Kecamatan Bojonegoro dan Kecamatan Gayam. 

c) Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian masih menjadi permasalahan utama di 

Kabupaten Bojonegoro mengingat kebutuhan akan lahan yang semakin beragam baik untuk 

permukiman, pendukung kemajuan industri migas dan pengadaan sarana prasarana untuk 

masyarakat. 

d) Dengan jumlah hanya 3 (tiga) kecamatan yang mengalami defisit, hal ini menjadi bukti 

konsistensi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengusung wacana pembangunannya 

untuk menjadi lumbung pangan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Dengan menjaga ketersediaan 

lahan pertanian khususnya LP2B, hal ini dapat menjadi kunci keberhasilan Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro dalam mewujudkan Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung pangan yang 

berkelanjutan.  
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Abstrak. Penataan Ruang sebagai suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam aras praksis sering dianggap kurang 

berkualitas dan tidak implementatif. Hal ini ditunjukkan oleh perencanaan tata ruang yang sulit 

dilaksanakan, pemanfaatan ruang yang menimbulkan konflik dan pengendalian pemanfaatan 

ruang yang tidak optimal. Disamping itu terintegrasinya kelembagaan yang mengatur tata ruang 

dan pertanahan dalam satu kementerian belum diimplementasikan dalam penyelenggaraan 

penataan ruang dan pengaturan pertanahan. Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas 

penataan ruang melalui paradigma land management, sehingga lebih implementatif dan tidak 

memunculkan konflik pemanfaatan ruang. Desk study yang mengutamakan content analysis 

digunakan sebagai metode dalam kajian ini. Hasilnya menunjukkan bahwa: (a) paradigma land 

management sangat penting diterapkan dalam penataan ruang; (b) land tenure, land use, land 

value dan land development sebagai data utama dalam land management dapat dijadikan data 

utama dalam perencanaan tata ruang; (c) pemanfaatan ruang perlu diintegrasikan dengan dengan 

status tanah; dan (d) pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara simultan dengan 

pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah.    

Kata kunci:land management, penataan ruang, status tanah, fungsi ruang, integrasi 

Abstract.Spatial planning as a system of spatial planning process, spatial use, and control of 

space utilization in praxis level is often considered less qualified and not implementation. This is 

demonstrated by spatial planning that is difficult to implement, spatial use that creates conflict 

and controlling the utilization of space that is not optimal. The institutional integration that 

regulates the space and land in a ministry has not been implemented in the implementation of 

spatial arrangement and land arrangement. This study aims to improve the quality of spatial 

arrangement through land management paradigm..Desk study that prioritizes content analysis 

used as a method in this study. The results show that: (a) the land management paradigm is very 

important to be applied in spatial planning; (b) land tenure, land use, land value and land 

development as the main data in land management and spatial planning; (c) space utilization 

needs to be integrated with land tenure; and (d) control of spatial use is carried out 

simultaneously with control of land ownership. 

Keywords: land management, spatial planning, land status, function of space, integration 

 

1. Pendahuluan 

Penataan ruang yang merupakan guidance pembangunan wilayah dalam implementasinya masih 

mengalami berbagai kendala. Instrumen perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang belum benar-benar dijadikan acuan oleh semua pemangku kepentingan dalam 

proses pembangunan wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen dan produk-produk penataan 

ruang masih dianggap sebagai kelengkapan formal belaka yang secara substansial belum digunakan 

sebagai panduan dalam pembangunan.   

Dalam konteks kekinian, dengan melihat berbagai fenomena yang ditemui di lapangan maupun 

berdasarkan data, informasi maupun kajian-kajian yang berhubungan dengan keruangan secara umum 

mailto:taryo_jogja@yahoo.com
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beberapa permasalahan yang bersifat konseptual dapat disebut antara lain: (1) Rencana tata ruang dan 

peraturan perundang-undangannya tidak efisien dan efektif. Kurangnya informasi dan sosialisasi hal-

hal yang berkaitan dengan tata ruang menyebabkan kurang dipahaminya kebijaksanaan penataan 

ruang oleh masyarakat, dunia usaha maupun oleh aparat pemerintah yang nota bene sebagai pihak 

yang memiliki kewenangan dalam kebijaksanaan penataan ruang; (2) Persepsi dan pemahaman yang 

berbeda-beda terhadap rencana tata ruang, seringkali menjadi penyebab terjadinya conflict of interest 

antar segenap stake holder; (3)Rencana tata ruang kurang mampu mengakomodasikan kepentingan 

segenap stake holder yang mempunyai kompetensi terhadap pemanfaatan ruang. Hal ini 

menyebabkan disharmoni dan konflik tata ruang tidak mendapatkan ruang sebagai media 

penyelesaian masalah; (4) Kebijaksanaan dan strategi penataan ruang suatu wilayah tidak konsisten 

dan terpadu. Hal ini sering terjadi ketika pengambil kebijaksanaan tidak mempunyai visi yang jelas 

terhadap masa depan wilayahnya atau juga adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan yang 

diikuti oleh berubahnya kebijaksanaan penataan ruang. Di samping itu orientasi ekonomi yang 

mengedepan seringkali dijadikan alasan pembenar dalam penyimpangan terhadap desain tata ruang 

yang telah disepakati.  Kurangnya koordinasi antar instansi sebagai salah satu pelaksana 

pembangunan menjadikan tumpang tindihnya kegiatan pembangunan yang berbasiskan ruang:  (5) 

Munculnya dualisme kepentingan antara orientasi ekonomi dan kelestarian lingkungan dan unsur-

unsur ekologis (Sutaryono, 2007).     

Dalam persepektif pembangunan wilayah, Kartasasmita (1996) menyebutkan bahwa penataan 

ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap 

perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan. Di samping itu harus bersifat 

realistis dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program 

pembangunan dari berbagai instansi dan sumber dana tanpa harus mengorbankan kelestarian 

lingkungan hidup., cakupan penataan ruang tidak cuma berkisar seputar pengaturan tata guna lahan 

dan jaringan transportasi serta infrastruktur belaka sebagaimana dipahami banyak orang, tetapi juga 

meliputi inovasi kebijakan, peredaman konflik komunikasi dan informasi yang terangkum dalam 

kesatuan utuh yang mampu memberikan kontribusi dalam  pencegahan dan penangkalan timbulnya 

kelambanan budaya penataan ruang  (Budihardjo dan Hardjohubojo (1993). Dalam konteks ini, yang 

dimaksud dengan kelambanan budaya (cultural lag) adalah adanya penyimpangan antara tuntutan 

pencapaian tujuan penataan ruang pada sistem sosial dengan formulasi tujuan pada sistem budaya. 

Secara sederhana dapat disebutkan bahwa kelambanan budaya dalam penataan ruang terjadi apabila 

keseluruhan sistem dalam penataan ruang sudah menggunakan instrumen yang progresif dan modern, 

tetapi sistem nilai, norma dan perilaku di masyarakat masih bersifat tradisional.   

Berdasarkan hal di atas, berbicara tentang penataan ruang tidak sekedar aspek fisik semata tetapi 

tetapi juga beberapa hal lain yang menjadi cakupannya. Penataan ruang harus dipastikan menjadi 

dokumen dan yang berperan sebagai guidance pembangunan dan sekaligus secara substansial dapat 

dioperasionalkan. Oleh karena itu, ke depan harus diupayakan bahwa agenda penataan ruang harus 

mendasarkan padan paradigma land management agar penataan ruang sinkron dengan kondisi 

penguasaan dan pemilikan tanah, mengingat tanah adalah matra utama ruang. Dalam konteks ini, 

secara teoritis yang mampu menjembatani pemanfaatan ruang dengan penguasaan pemilikan tanah 

(land use dan land tenure) dalam satu kerangka pengaturan adalah konsep land management 

(Puspasari & Sutaryono, 2017). Prinsip land management adalah menjadikan kepemilikan, nilai, 

penggunaan, dan pengembangan tanah sebagai suatu kesatuan dalam kebijakan pertanahan.  

Dalam perspektif land management, terintegrasinya land tenure, land use, land value dan land 

development yang didukung dengan land information infrastructures dan dibingkai melalui land 

policy yang tepat merupakan prasyarat terwujudnya sustainable development (Williamson, et al, 
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2010). Oleh karena itu, penataan ruang berbasis land management yang berorientasi pada 

meningkatnya kualitas produk penataan ruang sekaligus memastikan bahwa produk dan kebijakan 

penataan ruang dapat dioperasionalkan, menjadi suatu kebutuhan yang harus segera direalisasikan. 

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penataan ruang melalui paradigma land 

management, sehingga lebih implementatif dan tidak memunculkan konflik pemanfaatan ruang. 

Disamping itu, terintegrasinya kelembagaan penataan ruang dan pertanahan dalam satu kementerian, 

merupakan peluang untuk mewujudkan penataan ruang yang berkualitas serta menyatukan antara 

status tanah dan fungsi ruang 

2. Metode Penelitian 

Desk study yang mengutamakan content analysis digunakan sebagai metode dalam kajian ini.Content 

analysis dilakukan terhadap regulasi dan petunjuk teknis penataan ruang, baik pada aras perencanaan, 

pemanfaatan maupun pengendalian pemanfaatan ruang.  

Pada aras perencanaan tata ruang, dicermati petunjuk teknis yang mengaturnya. Dalam hal ini 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 dan 

Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Kabupaten dan Kota.  

Pada aras pemanfaatan ruang tidak dilakukan analisis secara khusus, mengingat problematika 

dalam penataan lebih dominan muncul pada aras perencanaan tata ruang dan pada aras pengendalian 

pemanfaatan ruang. Pada aras pengendalian pemanfaatan ruang, yang terdiri dari 4 (empat) 

instrument, yakni: (a) RDTR dan Peraturan Zonasi; (b) Perijinan; (c) Insentif dan Disinsentif serta (d) 

Sanksi, hanya dilakukan pencermatan pada petunjuk teknis penyusunan RDTR berdasarkan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata 

Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. 

Analisis difokuskan pada input yang dibutuhkan dalam penyusunan RTRW ataupun RDTR-PZ. 

Beberapa input yang berupa data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RTRW dan 

RDTR-PZ kemudian dihubungkan dengan permasalahan penataan ruang yang mucul dalam 

implementasinya. Hasilnya digunakan untuk menentukan perlu atau tidaknya perspektif land 

management digunakan dalam penataan ruang serta bagaimana strategi mengintegrasikan fungsi 

ruang dengan status tanah agar penyelenggaraan penataan ruang benar-benar berkualitas dan sinkron 

dengan kebijakan pengelolaan pertanahan.  

 

3. Hasil dan Pembahasan 

1. Problematika Penataan Ruang 

Penataan ruang memiliki spesifikasi khusus yang harus diperhatikan oleh segenap stake holder yang 

mempunyai kepentingan terhadap pemanfaatan dan keberlanjutan pemanfaatan ruang, mengingat 

(Sutaryono, 2017): (a) Penataan ruang berkaitan dengan berbagai masalah kehidupan yang sangat 

komplek, baik ekonomi, politik maupun sosial kemasyarakatan bagi segenap anggota masyarakat 

yang memiliki kepentingan berbeda-beda; (b) Penataan ruang merupakan sebuah aktivitas yang harus 

direncanakan secara matang oleh semua stake holder yang berkepentingan terhadap ruang serta 

mempunyai kompetensi di bidang perencanaan; (c) Penataan ruang merupakan basis bagi kegiatan 

pembangunan yang berpijak pada ruang; (d) Penataan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan 

dan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh pihak yang berbeda-beda, sehingga 

implementasinya memberikan peluang munculnya hasil yang berbeda pula; (e) Hasil dari perencanaan 

ruang hanya dapat dilihat dalam jangka waktu yang relatif lama (10, 15 atau 25 tahun ke depan), 
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sehingga tidak memungkinkan dilakukan inovasi ataupun revisi/peninjauan kembali secara cepat; (f) 

Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang harus dilakukan secara intensif agar tidak 

menyimpang dari tujuan dan dapat segera dilakukan evaluasi apabila ditemukan sesuatu yang 

mengindikasikan sebuah penyimpangan. 

Berdasarkan hal di atas, tentu agenda penataan ruang menjadi ‘roh’ dalam proses-proses 

pembangunan wilayah. Agenda penataan ruang, baik perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang 

maupun agenda pengendalian pemanfaatan ruang perlu mendapatkan prioritas oleh semua pemangku 

kepentingan. Salah satu yang urgent dan emergence dalam penataan ruang adalah ketersediaan 

regulasi yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang, agar pembangunan wilayah dalam 

prosesnya dapat dikontrol. Ketersediaan regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan RTRW dan 

RDTR dapat dikatakan sudah memadai, meskipun secara kualitas masih perlu dicermati kembali. 

Regulasi mulai level UU, peraturan pemerintah hingga peraturan menteri sebagai rujukan untuk 

menyusun regulasi yang mengatur penyelenggaraan penataan ruang di daerah (perda) sudah sangat 

operasional. Namun demikian, hingga lebih dari 10 tahun terbitnya UU Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang, belum semua wilayah provinsi dan kabupaten/kota memiliki Perda RTRW. 

Lebih memprihatinkan lagi, sebagian besar wilayah provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki 

instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, utamanya RDTR-PZ. 

Data pada awal tahun 2018 menunjukkan bahwa regulasi tentang RTRW di wilayah provinsi baru 

33 perda, di wilayah kabupaten/kota baru 465 perda dari total 508 kabupaten/kota di seluruh wilayah 

Indonesia. Untuk instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, hingga saat ini baru tersedia 35 Perda 

RDTR (Ditjend Tata Ruang, 2018). Realitas ini baru dalam aspek ketersediaan regulasi, belum 

pencermatan terhadap substansi pengaturannya. 

Berkenaan dengan substansi yang diatur dalam perencanaan tata ruang maupun dalam instrumen 

pengendalian pemanfaatan ruang, utamanya berhubungan dengan input peta, data dan informasi dapat 

dicermati pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1.Input Peta, Data dan Informasi dalam Penyusunan RTRW dan RDTR 

RTRW Provinsi RTRW Kab RTRW Kota RDTR 

Peta RBI  atau peta 

topografi skala1:250.000 

Citra satelit untuk up 

date peta dasar 

Peta RBI atau peta 

topografi skala1:25.000 

Citra satelit untuk up 

date peta dasar 

Peta RBI atau peta 

topografi skala 1:25.000 

Citra satelit untuk up 

date peta dasar 

Peta dasar rupa bumi dan peta 

tematikyang dibutuhkan, pada 

skala atau tingkat ketelitian 

minimal peta 1:5.000 

Peta batas wilayah 

administrasi, kawasan 

hutan, kebencanaan dan 

peta sumberdaya 

Peta batas wilayah 

administrasi, kawasan 

hutan, kebencanaan dan 

peta sumberdaya 

Peta batas wilayah 

administrasi, kawasan 

hutan, kebencanaan dan 

peta sumberdaya 

Peta penguasaan lahan, 

penggunaan lahan, peruntukan 

ruang, pada skala atau tingkat 

ketelitian minimal peta 1:5.000 

Data kependudukan,  

sarana dan prasarana 

wilayah,  pertumbuhan 

ekonomi wilayah, 

kemampuan keuangan 

pembangunan daerah,  

 

Data kependudukan,  

sarana dan prasarana 

wilayah,  pertumbuhan 

ekonomi wilayah, 

kemampuan keuangan 

pembangunan daerah 

Data kependudukan,  

sarana dan prasarana 

wilayah,  pertumbuhan 

ekonomi wilayah, 

kemampuan keuangan 

pembangunan daerah, 

kondisi fisik/lingkungan 

dan sumber daya alam 

termasuk penggunaan 

lahan eksisting 

 

 

Data wilayah administrasi, data 

fisiografis, kependudukan, data 

ekonomi dan keuangan,  

ketersediaan prasarana dan 

sarana , data peruntukan ruang, 

data penguasaan, penggunaan 

dan pemanfaatan lahan, data 

terkait kawasan dan bangunan 

(kualitas, intensitas bangunan, 

tata bangunan). 
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RTRW Provinsi RTRW Kab RTRW Kota RDTR 

Data dan informasi 

tentang kelembagaan 

pembangunan, kebijakan 

penataan ruang terkait 

daerah, kebijakan 

pembangunan sektoral, 

terutama yang 

merupakan kebijakan 

pemerintah pusat 

Data dan informasi 

tentang kelembagaan 

pembangunan, kebijakan 

penataan ruang terkait 

daerah, kebijakan 

pembangunan sektoral, 

terutama yang 

merupakan kebijakan 

pemerintah pusat 

Data dan informasi 

kebijakan penataan ruang 

terkait dan  RPJP Kota 

dan RPJM Kota, untuk 

kota-kota yang telah 

memiliki, kelembagaan 

pembangunan, kebijakan 

pembangunan sektoral, 

terutama yang 

merupakan kebijakan 

pemerintah pusat 

Sumber: Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota dan RDTR dan 

Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota 

Berdasarkan input peta, data dan informasi dalam penyusunan RTRW dan RDTR-PZ dalam Tabel 

1 di atas, tampak sekali bahwa peta, data dan informasi yang berada dalam paradigma land 

management belum dipersyaratkan, kecuali pada penyusunan RDTR-PZ. Pada penyusunan RTRW 

Provinsi maupun RTRW Kabupaten/Kota input peta, data dan informasi sudah relatif lengkap dan 

ketersediaannya memadai untuk digunakan sebagai materi penyusunan arahan pola dan struktur 

ruang. Namun demikian, apabila produk hasil penyusunan diimplementasikan, ternyata mendapatkan 

berbagai kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan yang paling sering muncul adalah 

berkenaan dengan penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini dipahami, mengingat sejak awal 

penyusunan, kondisi penguasaan dan pemilikan tanah tidak pernah dipersyaratkan. 

Dalam penyusunan RDTR-PZ, peta penguasaan lahan, penggunaan lahan dan peruntukan ruang 

dengan skala minimal 1:5000 telah dipersyaratkan. Hal ini dapat dimengerti, mengingat RDTR-PZ 

adalah salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga peta, data dan informasi yang 

dipersyaratkan harus lebih lengkap dan detail. Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah 

ketersediaan datanya. Sangat sulit diperoleh data atau peta penguasaan lahan, sementara itu peta 

penggunaan lahan sering kurang up date.  Kondisi demikian menjadikan progress penyusunan RDTR-

PZ di Indonesia berjalan sangat lambat. Hingga saat ini, baru tercatat sejumlah 35 perda tentang 

RDTR.   

Hal di atas menunjukkan bahwa rejim yang mengatur tentang penataan ruang belum 

menempatkan paradigma land management berikut data dan informasi yang berada di dalamnya 

sebagai bagian penting dalam pembangunan wilayah. Padahal, salah satu aspek penting tercapainya 

pembangunan berkelanjutan adalah diterapkannya paradigma land management dalam pembangunan, 

sebagaimana diilustrasikan pada gambar berikut.   
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Gambar 1. Paradigma Land Management (Williamson, et al. 2010) 

 

2. Paradigma Land Management 

Berdasarkan Gambar 1, paradigma land management, atau terjemahan bebasnya adalah manajemen 

pertanahan terdiri atas tiga komponen utama yaitu kebijakan pertanahan (land policy), infrastruktur 

informasi pertanahan (land information infrastructure) dan kelembagaan (institutional arrangement) 

yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi administrasi pertanahan (land administration 

function). Dalam hal ini, land management sering dirancukan dengan land administration. 

Williamson, et al (2010) mengemukakan bahwa “Land Administration Systems (LAS) provide the 

infrastructure for implementing land policies and land management strategies in support of 

sustainable development”.  LAS terdiri atas land tenure (penguasaan dan pemilikan tanah), land use 

(peruntukan dan penggunaan tanah), land value (penilaian tanah), dan land development. 

Dalam konteks ini land policy dimaknai sebagai kebijakan pertanahan yang menentukan nilai, 

tujuan, dan kerangka regulasi untuk diimplementasikan dalam land management (manajemen 

pertanahan) yang merupakan aset utama masyarakat.Paradigma land management digunakan untuk 

mengarahkan pendekatan yang holistik terhadap sistem administrasi pertanahan dan memastikan 

bahwa proses administrasi pertanahan dapat berkontribusi dalam  pembangunan berkelanjutan. Secara 

konseptual, Gambar 2 menunjukkan piramida terbalik kedudukan, isu dan permasalahan pertanahan, 

dimana kebijakan pertanahan menempati posisi paling atas (Williamson, et al. 2010). 

Di dalam Land Administration Guidelines yang diterbitkan oleh PBB (UN, 1996), land 

management is the process by which the resources of land are put into good effect. It covers all 

activities concerned with the management of land as resources both from an environmental and from 

an economic perspective. Dalam konteks ini land management adalah proses yang diorientasikan 

untuk mendapatkan pengelolaan yang berdampak positif, yang didukung oleh ketersediaan 

infrastruktur data yang memadai, kelembagaan yang kuat serta kebijakan yang berpihak pada 

masyarakat melalui penyelenggaraan administrasi pertanahan, guna memastikan seluruh bidang-

bidang tanah teridentifikasi dalam halland rights, land use,land valuation and taxation. 

Dalam konteks ini yang dimaksud dengan penataan ruang berbasis land management adalah 

penyelenggaraan penataan ruang yang mendasarkan pada paradigma land management dan 

dioperasionalisasikan dengan menggunakan peta, data dan informasi pertanahan, baik dalam 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang maupun dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Agenda 
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ini mempersyaratkan beberapa hal terkait: (a) regulasi dan kebijakan; (b) kelembagaan; (c) 

ketersediaan data dan informasi; serta (d) implementasi kebijakan. 

 

Gambar 2. Kedudukan Permasalahan dan Isu Pertanahan (Williamson, et al. 2010) 

 

Berkenaan dengan regulasi, semangat pengaturan ruang dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang sudah seturut dengan semangat pengaturan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan 

alam yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang 

sering disebut dengan UUPA. Regulasi tersebut pada tahun 2001, telah dikuatkan dengan Tap MPR 

RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. 

Berkenaan dengan kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 165 Tahun 

2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja,  urusan penataan ruang dan urusan 

pertanahan diintegrasikan dalam lingkup kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional. Regulasi tersebut ditindaklanjuti dengan Perpres Nomor 17 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Perpres Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan 

Nasional. Dalam konteks ini, berdasarkan regulasi dan kebijakan serta kelembagaan yang 

menanganinya sudah memberikan peluang untuk penempatan paradigma land management dalam 

penataan ruang.  

Persyaratan berikutnya berkenaan dengan ketersediaan peta, data dan informasi pertanahan yang 

memungkinkan untuk diinputkan dalam penyusunan instrumen perencanaan tata ruang, pemanfaatan 

ruang maupun pengendalian pemanfaatan ruang. Ketersediaan peta, data dan informasi mengenai land 

right, land use dan land value dalam berbagai skala merupakan syarat mutlak agar penataan ruang 

berbasis pada land management. Ketersediaan peta, data dan informasi keruangan berbasis bidang 

lebih memungkinkan untuk mampu memberikan input secara mendasar pada penyusunan RTRW 

maupun RDTR-PZ.    

Dalam hal ini, gagasan pemanfaatan data dan informasi pertanahan secara terintegrasi untuk 

pengambilan kebijakan dan pembangunan wilayah di dunia internasional sudah cukup lama 

berkembang. FIG/UN-HABITAT (2002, dalam Enemark, 2007). Dalam konteks ini, disebut sebagai 

Land Information Management (LIM). Pengambilan keputusan dalam pembangunan berkelanjutan 

dilakukan dengan mempertimbangkan aspek land tenure, land value dan land use, baik untuk 
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kepentingan hukum dan keadilan, keuangan dan perpajakan serta untuk kepentingan perencanaan dan 

pengelolaan lingkungan. Skema manajemen informasi pertanahan sebagaimana diperlihatkan dalam 

Gambar 3. Tampak jelas bahwa untuk kepentingan planning, environment and maintenance data 

utama yang digunakan adalah land use berikut kondisinya yang berhubungan sangat kuat dengan 

kondisi penguasaan tanah (land tenure) dan kondis nilai tanah (land value). 

 

Gambar 3. Skema Land Information Management untuk Mendukung Kebijakan Pembangunan 

Berkelanjutan (FIG/UB-HABITAT, 2002 dalam Enemark, 2007) 

Pemanfaatan informasi dan data-data yang tergambarkan secara spasial sebagaiamana Gambar 3, 

merupakan layer utama dalam land management yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. 

Dalam konteks ini menjadi basis dalam penataan ruang. Pada aras inilah entry point terwujudnya 

integrasi status tanah dan fungsi ruang.  

3. Neraca Penatagunaan Tanah: Instrumen Integrasi Status Tanah dan Fungsi Ruang 

Penataan ruang berbasis land management, dalam operasionalisasinya menggunakan data-data 

penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik dalam perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan ruang maupun dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Operasionalisasi tersebut akan 

berujung pada terintegrasinya status penguasaan dan pemilikan tanah dengan penggunaan dan 

pemanfaatan ruang.   

Salah satu data yang digunakan dalam penyusunan RDTR dan PZ adalah data penguasaan, 

penggunaan dan pemanfaatan lahan serta data peruntukan lahan. Dalam praktiknya data ini tidak 

mudah didapatkan. Untuk memenuhi kebutuhan data tersebut, Neraca Penatagunaan Tanah-lah 

jawabannya. Neraca Penatagunaan Tanah berisi data dan informasi berkenaan dengan perubahan 

penggunaan tanah, kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah serta informasi ketersediaan 

tanah berdasarkan penguasaan dan penggunaannya. Data spasial dan tekstual yang disajikan dalam 

Neraca Penatugaan Tanah mampu memenuhi kebutuhan dan menjawab keterbatasan data dan 

informasi dalam penyusunan RDTR-PZ, termasuk juga dalam penyusunan RTRW. 
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Secara operasional, memasukkan data dan informasi pertanahan yang ada dalam Neraca 

Penatagunaan Tanah perlu dimulai dengan menempatkan data-data tersebut sebagai data yang 

dipersyaratkan dalam penyusunan RTRW maupun RDTR-PZ. Penempatan ini secara normatif 

dilakukan Pedoman Penyusunan RTRW dan Penyusunan RDTR-PZ, yang diatur melalui Peraturan 

Menteria Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap 

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15, 16 dan 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan 

RTRW serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedomana 

Penyusunan RDTR-Peraturan Zonasi.   

Pada tahapan pengolahan dan analisis data, baik pada saat merancang arahan pola dan struktur 

ruang perlu dipertimbangkan langsung kondisi kebutuhan ruang dan ketersediaannya. Kondisi 

kebutuhan ruang tentu didasarkan pada kebutuhan ruang untuk pembangunan sebagaimana telah 

ditetapkan dalam RPJP maupun RPJM hasil prediksi yang bersifat teknokratis. Untuk pemenuhan 

kebutuhan ruang dilakukan analisis perubahan pemanfaatan ruang dan ketersediaan tanah yang 

didasarkan pada neraca penggunaan, neraca perubahan dan neraca ketersediaan tanah. Dalam konteks 

ini, harus dipastikan bahwa semua wilayah kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia tersedia 

Neraca Penatagunaan Tanah. Kementerian ATR/BPN harus segera mengeluarkan kebijakan yang 

mengikat bagi Kanwil BPN dan Kantor Pertanahan untuk menyusun Neraca Penatagunaan Tanah dan 

selalu meng-up date-nya dari waktu ke waktu. Kolaborasi antara Kanwil BPN atau Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota perlu dilakukan untuk 

mempercepat penyediaan data Neraca Penatagunaan Tanah. 

Berdasarkan Tata Cara Kerja Neraca Penatagunaan Tanah (BPN, 2013), skala yang dipersyaratkan 

masih terlalu kecil, yakni: (1) 1 : 25.000 untuk kabupaten di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara; (2) 

1: 50.000 untuk kabupaten di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,dan Maluku; (3) 1 : 100.000 

untuk kabupaten di Pulau Papua; dan (4) 1 : 10.000 untuk kota. Padahal skala peta yang 

dipersyaratkan untuk penyusunan RDTR & PZ dengan tingkat ketelitian minimal 1:5000, atau 

mengikuti ketentuan mengenai system informasi geografis yang dikeluarkan oleh 

kementarian/lembaga yang berwenang. 

Berkenaan dengan hal di atas, penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah perlu menyesuaikan 

dengan berbagai kebutuhan tersebut. Untuk keperluan penyusuan RTRW Provinsi maupun RTRW 

Kabupaten Kota termasuk revisinya, Neraca Penatagunaan Tanah yang sudah tersedia dapat segera 

dimanfaatkan. Untuk keperluan dalam penyusunan RDTR-PZ, maka skala Neraca Penatagunaan 

Tanah perlu disesuaikan,   yakni meningkatkan ketelitian peta menjadi 1:5000 dan menurunkan level 

wilayah kabupaten/kota dan kecamatan menjadi level desa. Bahkan apabila dimungkinkan Neraca 

Penatagunaan Tanah disusun berbasiskan bidang-bidang tanah, baik melalui kegiatan pendaftaran 

tanah maupun kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 

(IP4T). 

Apabila Neraca Penatagunaan Tanah dapat diperankan sebagai instrumen integrasi status tanah 

dan fungsi ruang, maka penataan ruang berbasis land management sudah mulai dapat diwujudkan.  

Kontribusi positif yang akan dihasilkan adalah produk perencanaan tata ruang akan semakin 

berkualitas dan implementatif, kendali mutu pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang 

akan semakin nyata. Kebijakan perijinan pemanfaatan ruang yang merupakan salah satu instrument 

pengendalian pemanfaatan ruang akan semakin efektif, karena sudah mendasarkan pada data dan 

informasi berkenaan dengan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.  
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4. Kesimpulan 

a. paradigma land management sebagai penjabaran land policy (kebijakan pertanahan) yang 

berorientasi pada pembangunan berkelanjutan perlu segera diterapkan dalam penataan ruang;  

b. Data dan informasi berkenaan dengan land tenure, land use, land value sebagai data utama 

dalam land management dapat dijadikan data utama dalam penyusunan RTRW maupun 

RDTR-PZ. Penempatan data dan informasi ini perlu dituangkan dalam kebijakan yang 

mengikat, yakni melalui perubahan berbagai regulasi yang mengatur tentang Pedoman 

Penyusunan RTRW dan RDTR-PZ;    

c. Salah satu instrumen yang sudah tersedia dan dapat digunakan untuk mengintegrasikan status 

tanah dan fungsi ruang adalah Neraca Penatagunaan Tanah. Dalam hal ini perlu dilakukan 

penyesuaian skala peta pada Neraca Penatagunaan Tanah sesuai dengan kebutuhan dalam 

penyusunan RTRW maupun RDTR-PZ; 

d. Apabila penyusunan RTRW dan RDTR-PZ sudah berbasis pada land management, maka 

agenda pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara simultan dengan 

pengendalian penguasaan dan pemilikan tanah.  
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Proyeksi Kebutuhan Air Baku Pada Pengguna 

PDAM dan Pengguna Non – PDAM di Danau Toba 

Yuli Sudriani, Irma Melati1, Fety Fatimah2, Lukman1, Rahmi Dina1 

1Pusat Penelitian Limnologi - LIPI 
2Fakultas Teknik – Universitas Ibnu Khaldun  

Email: yuli@limnologi.lipi.go.id 

Abstrak.Kebutuhan air semakin meningkat dengan peningkatan jumlah penduduk sedangkan 

ketersediaan air secara kumulatif tetap dalam suatu daerah tangkapan air. Kualitas air semakin 

menurun dengan aktivitas manusia yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Permasalahan 

yang terjadi adalah volume air danau Toba semakin lama semakin berkurang dan adanya indikasi 

penurunan muka air dari  tahun ke tahun, Sedangkan pertumbuhan penduduk yang tinggal di 

badan air danau Toba mengalami  kenaikan rata rata 6 persen ( 2009-2017 ) yang berdampak pada 

kenaikan kebutuhan air. Kerusakan hutan di sekitar Danau Toba cukup buruk dimana luasan hutan 

hanya tersisa 15.8 % dari luasan catchment area yang mengakibatkan tinggi permukaan air danau 

tidak stabil dan mengganggu pemanfaatan danau terutama stabilitas pasokan air terutama pasokan 

air pada PDAM dan masyarakat yang tidak menggunakan air PDAM tetapi mengambil sumber air 

dari danau Toba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kebutuhan air 

masyarakat dan memprediksi kebutuhan air masyarakat Toba dan pengguna PDAM Toba samosir 

dan PDAM Asahan. Hasil dari penelitian adalah suatu peta spasial terkait kebutuhan air baku 

masyarakat di Toba dan PDAM. Metode yang digunakan adalah menghitung kuota untuk air 

konsumsi pada kategori pengguna i dan tahun ke t serta melakukan prediksi kebutuhan air untuk 2 

tahun kedepan. Hasil simulasi yang dilakukan memberi kesimpulan bahwa beberapa desa 

terutama di kecamatan Simanindo akan mengalami penurunan dan beberapa mengalami kenaikan 

populasi yang berdampak pada fluktuasi pengguna air Non PDAM. Beberapa desa yang 

mengalami penurunan konsumsi air yang berasal dari danau Toba karena menggunakan air dari 

pegunungan, Sedangkan bagi pengguna PDAM akan mengalami kenaikan pada pelanggan dan 

kebutuhan air di tahun 2020. 

 Kata kunci: Metode Kuota Air Konsumsi, PDAM, non-PDAM, Danau Toba,Air Baku 

Abstract.Water demand is increasing with population while cumulative water availability remains 

in a catchment area. Water quality is declining with human activity resulting in environmental 

degradation. The problems that occur is the volume of Toba Lake water is getting smaller. There 

is an indication of the decrease of water level from year to year, While the growth of the 

population living in the water bodies of Lake Toba had an average increase of 6 percent (2009-

2017) which had an impact on the rise in water demand. Forest destruction around Toba Lake is 

bad enough where the forest area is only 15.8% of the catchment area. It causes unstable lake 

water level and disrupts the utilization of the lake, especially the stability of water supply, 

especially water supply to PDAMs and people who do not use PDAM water but take the source 

water from Lake Toba. The purpose of this research is to analyze the water needs of the 

community and predict the water needs of Toba community, especially Simanindo district and 

users of PDAM Toba Samosir and PDAM Asahan. The result of this research is a spatial map 

related to the water needs of the community in Simanindo and PDAM districts. The method used 

calculates the quota for water consumption in user category i and year t and also predict water 

demand for next two years. The simulation results concluded that some villages in Simanindo sub-

district would experience a decrease and some increase in population impacting on the 

fluctuation of non-PDAM water users. Some communities are experiencing a decline in water 

consumption coming from Lake Toba because it uses water from the mountains, while for PDAM 

users will experience an increase in customers and water needs in 2020. 

Keywords: Water Quota Method of Consumption, PDAM, non-PDAM, Lake Toba 
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1. Pendahuluan 

Kebutuhan air semakin meningkat dengan peningkatan jumlah penduduk sedangkan ketersediaan air 

secara kumulatif tetap dalam suatu daerah tangkapan air. Kualitas air semakin menurun dengan 

semakin banyak akitivitas manusia yang mengakibatkan degradasi lingkungan. Danau Toba 

merupakan danau terbesar di Asia Tenggara, merupakan danau terdalam kesembilan di dunia serta 

merupakan danau tipe vulkanik kaldera terbesar di dunia. Danau ini berada 905 meter diatas 

permukaan laut dengan panjang 275 km, lebar 150 km dan luas 1130 km2. Kedalaman sebelah utara 

adalah 529 m sedangkan kedalaman sebelah selatan adalah 429 m. Siklus DTA Danau Toba terletak 

antara 2010’ LU- 300’ LU dan 98020’ BT- 99050’ BT. Total luas Daerah Tangkapan Air Danau Toba 

adalah 379940.35 ha, yang terdiri dari luas perairan Danau Toba sebesar 104528.25 ha (27.51%) dan 

luas daratan sebesar 275412.10 ha ( 72.49%). Fungsi utama Danau Toba saat ini adalah 

membangkitkan tenaga listrik lebih dari 1000 MW dan PDAM untuk kebutuhan air masyarakat 

sekitar danau Toba. 

 Permasalahan yang terjadi adalah volume air danau Toba semakin lama semakin berkurang 

(Hotland Sihotang et al,2012)  dan adanya indikasi penurunan muka air dari  tahun ke tahun 

(Acreemant et al,1993), Sedangkan Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Toba Samosir, 

pertumbuhan penduduk yang tinggal di badan air danau Toba mengalami  kenaikan 6 persen yang 

berdampak pada kenaikan kebutuhan air. 

 Pada tahun 2009, klasifikasi status berdasarkan indeks komposit Carlson (TSI), Danau Toba 

masih berstatus oligotrofik (Sulung Nomosatryo et al, 2012) tetapi kondisi sekarang semakin 

memburuk jika penggunaan Keramba Jaring Apung (KJA) yang meningkat dari seharusnya yang 

hanya 7.136 unit dan berproduksi ikan 35.000 ton/tahun atau kurang dibawahnya  ( Lukman et al, 

2012; Lukman et al, 2011). Diduga wilayah hulu Daerah Tangkapan Air Danau Toba telah mengalami 

degradasi kualitas lingkungan yang berat berupa perubahan tata guna lahan dan konversi hutan. 

Kerusakan hutan di sekitar Danau Toba cukup buruk dimana luasan hutan hanya tersisa 15.8 % dari 

luasan catchment area Danau Toba mengakibatkan tinggi permukaan air danau tidak stabil dan 

mengganggu pemanfaatan danau terutama stabilitas pasokan air terutama pasokan air pada PDAM 

dan masyarakat yang tidak menggunakan air PDAM tetapi mengambil sumber air dari danau Toba. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan prediksi kebutuhan air masyarakat Toba 

Samosir dan pengguna PDAM Toba samosir dan PDAM Pangururan. Ruang lingkup penelitian ini 

adalah kebutuhan air pada penduduk kabupaten Toba Samosir (Tobasa) dan Kebutuhan air pada 

PDAM Toba samosir dan PDAM Pangururan. 

2. Metode Penelitian 

2.1 Deksripsi lokasi penelitian dan Analisa data 

Ada dua tahap dalam melakukan analisa kebutuhan air di Danau Toba yaitu masyarakat yang 

menggunakan air PDAM yang mana sumber air PDAM ( PDAM Pangururan dan PDAM Toba 

Samosir) berasal dari Danau Toba dan masyarakat Toba Samosir yang bukan pelanggan PDAM yang 

mengambil air yang dikonsumsi langsung berasal dari Danau Toba.  

2.1.1 Pertumbuhan Penduduk Terhadap kebutuhan air Non PDAM ( Sumber air lainnya selain air 

PDAM ) 

Survey yang dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak konsumsi air baku masyarakat yang 

berasal dari sumber lainnya adalah melalui kuesioner. Kuesioner disebarkan dengan 17 pertanyaan. 

Rata rata pada daerah pinggir danau di daerah ini masih menggunakan air danau sebagai sumber air 

sehari hari dengan rata rata pekerjaan masyarakat adalah nelayan dan bertani. Salah satu kecamatan 

menunjukkan tren penurunan penduduk dan beberapa mengalami kenaikan penduduk. 
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Gambar 1. Pertumbuhan penduduk pada kecamatan Simanindo tahun 2008-2017 

Jumlah populasi pada penduduk kabupaten Toba Samosir telah diketahui melalui data sekunder dari 

BPS Kabupaten Toba Samosir tahun 2015. Sehingga, untuk mencari nilai minimal sampel penelitian 

menggunakan kuesioner maka dipakai rumus metode slovin ( sevilla et.al.,1960:182) sebagai berikut : 

 
 

Dimana n=jumlah sampel , N= Jumlah populasi dan e: batas toleransi ( error tolerance ) 

Maka, jika jumpah populasi N = 179.704 orang dengan batas toleransi 10% maka akan didapat jumlah 

sampel sebesar sebesar 99.94 orang atau dibulatkan sebesar 100 orang. 

2.1.2 Dampak Pertumbuhan pelanggan terhadap kebutuhan air di PDAM dengan sumber dari Danau 

Toba 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari data PDAM Pusat Kota Medan dan data 

BPS Kabupaten Toba samosir. 
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Gambar 2. Trend Produksi Air Terjual Dan Jumlah Pelanggan  

Di PDAM Toba Samosir (Tobasa) Tahun 2000-2016 

Pada grafik diatas terjadi peningkatan yang cukup pesat baik untuk jumlah pelanggan PDAM dan 

jumlah penggunaan air PDAM dari tahun 2002 sampai 2016 masing masing sebanyak 235% dan 

194% sejak tahun pertama. 

Pada grafik dibawah terjadi peningkatan yang cukup pesat baik untuk jumlah pelanggan PDAM 

dan jumlah penggunaan air dari tahun 2002 sampai 2016 masing masing sebanyak 261% dan 304% 

sejak tahun pertama 

 

 
Gambar 3. Trend Produksi Air Terjual Dan Jumlah Pelanggan Di PDAM 

Pangururan Tahun 2005-2016 
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2.2 Metode Pemecahan Permasalahan 

 

 

 

 

5.  

 

Gambar 4. Diagram Proses Alir Data 

 

Langkah dalam melakukan perhitungan :  

1. Total Konsumsi air di urban dapat diprediksi dengan populasi penduduk dengan formula seperti 

dibawah ini : 

 
i= kategori pengguna, t= tahun, WCRt,i= total air konsumsi dari kategori pengguna dan tahun ke t, 

NRt,I adalah total jumlah dari kategori pengguna dan tahun ke t, WCNRt,I adalah kuota untuk air 

konsumsi pada kategori pengguna dan tahun ke t.  

 

2. FORECAST (x, known_y's, known_x's) dengan persamaan :   

• Jika angkanya nonnumerik, maka FORECAST mengembalikan nilai kesalahan #VALUE!. 

• Jika known_y's dan known_x's kosong atau berisi jumlah titik data yang berbeda, FORECAST 

akan mengembalikan nilai kesalahan #N/A. 

• Jika varians known_x's sama dengan nol, maka FORECAST akan mengembalikan nilai 

kesalahan #DIV/0!. 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

a. Hasil Analisa Pertumbuhan Penduduk Terhadap kebutuhan air berasal dari sumber air lainnya 

( Sumber air dari danau Toba ) 

Kuesioner yang disebarkan pada masyarakat kecamatan Simanindo untuk melihat kebutuhan 

air dari sumber air lainnya memiliki hasil yaitu: 

1. Pola konsumsi air di masyarakat badan air Danau Toba perhari untuk kegiatan sehari hari 

tidak tinggi,   

2. Air diambil dari danau Toba dengan cara dipompa lalu disaring  

3.  Masyarakat sekitar telah mengenal septic tank dan memiliki kesadaran untuk kebersihan 

lingkungan 

4. Masyarakat mengenal sifat fisik kualitas air yang baik   

 

Hasil survey mendapat kesimpulan bahwa daerah sekitar kabupaten Toba Samosir masih 

bergantung kepada Danau Toba sebagai sumber air utama untuk kehidupan sehari hari 

terutama penduduk pada bagian pinggir danau, tetapi untuk diluar kabupaten toba samosir 

rentang 500 meter dari pinggir badan danau sudah menggunakan air gunung dan air sumur. 

Data Konsumsi Air 

Masyarakat Sekitar 

Danau Toba 

PDAM 

Sumber Air 

Lainnya : Air 

sumur dan Air 

Pegunungan 

PDAM Toba 

Samosir 

PDAM 

Pangururan 

Kuesioner 

Desa Simanindo 

Desa Tuktuk 

Desa Ambarita 
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Gambar 5. Grafik Sebaran Kepadatan Penduduk Kabupaten Toba Samosir 2016 

 

Gambar 6. Peta Sebaran Kebutuhan Air Baku 

Penduduk Kabupaten Toba Samosir 2016 
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Gambar 7. Proyeksi Sebaran Kebutuhan Air Baku 

Penduduk Kabupaten Toba Samosir 2019 

 

b.  Hasil Analisa Pertumbuhan Penduduk Terhadap kebutuhan air PDAM ( Sumber air 

dari danau toba) 

Dari hasil simulasi yang dilakukan terkait penggunaan air pada masyarakat yang menggunakan air 

PDAM bersumber dari Danau Toba maka didapat kesimpulan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 8. Proyeksi Produksi Air Terjual Dan Jumlah Pelanggan Di PDAM  

Toba Samosir (Tobasa) Tahun 2018-2020 
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Grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahun kebutuhan air dan pelanggan di PDAM Tobasa akan 

mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2020 diproyeksi bahwa terjadi peningkatan kebutuhan air 

PDAM lebih kurang 300.000 kubik air dibandingkan di tahun 2017 dengan kebutuhan peningkatan 

pelanggan sebanyak kurang lebih 800 orang dibandingkan dengan tahun 2017. 

 

 

Gambar 9. Grafik Forecast Produksi Air Terjual Dan Jumlah Pelanggan Di PDAM 

Pangururan Tahun 2018-2020 

 

Grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahun kebutuhan air dan pelanggan di PDAM Pangururan 

akan mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2020 diprediksi bahwa terjadi peningkatan kebutuhan air 

PDAM lebih kurang 20.000 kubik air dan kebutuhan peningkatan pelanggan sebanyak kurang lebih 

500 dibandingkan di tahun 2017 

5. Ringkasan dan Kesimpulan 

 Terdapat tren kenaikan kebutuhan air pada pengguna PDAM dan terdapat tren kenaikan dan 

penurunan kebutuhan air didaerah tertentu dikecamatan simanindo. Dari referensi terakhir yang 

penulis dapatkan yaitu Menurut Wesli, Danau toba memiliki debit 82.37 m3/ detik, sedangkan 

pasokan curah hujan adalah 121,79 m3 / detik. Selain itu, pasokan sungai di sekitar Danau Toba 

menyumbang 87,3 m3 / detik, sehingga total debit menjadi 209,09 m3 / detik, diduga bahwa debit 

outflow ( keluaran ) kurang dari debit inflow ( masukan ) , sehingga dapat disimpulkan bahwa Danau 

Toba dapat digunakan sebagai sumber air baku dan tidak mempengaruhi tinggi muka air seharusnya. 

Hal ini juga dikarenakan pertumbuhan penduduk pada badan air danau tidak terlalu signifikan 

sehingga beberapa tahun kedepan kebutuhan air untuk masyarakat menggunakan air danau Toba 

masih terpenuhi. Akan tetapi, Kebutuhan air dari sumber lainnya diluar PDAM pada masyarakat 

danau Toba semakin berkurang dikarenakan kualitas air yang semakin menurun. Masyarakat mulai 

beralih kepada air yang bersumber selain danau Toba yaitu dari air pegunungan dan dari air sumur 

walau pada kabupaten Toba samosir masih bergantung kepada danau Toba sebagai sumber air utama 
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untuk kehidupan sehari hari terutama penduduk  pada bagian pinggir danau, tetapi untuk diluar 

kabupaten Toba Samosir rentang 200 meter dari pinggir badan danau sudah menggunakan air gunung 

dan air sumur. Sedangkan, pada tahun 2019 diindikasikan beberapa daerah seperti desa Simanindo 

dan desa Ambarita mengalami penurunan populasi karena urbanisasi sehingga diindikasikan terjadi 

penurunan konsumsi air baku pada masyarakat. Kebutuhan air dari sumber diluar PDAM pada 

masyarakat danau Toba semakin berkurang dikarenakan kualitas air yang semakin menurun. 

Masyarakat mulai beralih kepada air yang bersumber selain danau Toba yaitu dari air pegunungan dan 

dari air sumur walau pada kabupaten Toba samosir masih bergantung kepada danau Toba sebagai 

sumber air utama untuk kehidupan sehari hari terutama penduduk  pada bagian pinggir danau, tetapi 

untuk diluar kabupaten Toba Ramosir rentang 200 meter dari pinggir badan danau sudah 

menggunakan air gunung dan air sumur. Sedangkan, pada tahun 2020 maka diindikasikan beberapa 

daerah seperti desa Simanindo dan desa Ambarita mengalami penurunan populasi karena urbanisasi 

sehingga diindikasikan terjadi penurunan konsumsi air baku pada masyarakat dibeberapa desa. 

Hasil simulasi terkait penggunaan air PDAM pada masyarakat bersumber dari danau Toba 

menghasilkan bahwa terjadi kenaikan seiring dengan permintaan jumlah air dan jumlah konsumen 

yang semakin meningkat pada 2019. 

6. Saran 

 Data ini belum memasukkan data pengunjung pariwisata baik domestik dan internasional karena 

keterbatasan waktu pengambilan data. Diharapkan untuk kedepan data pariwisata bisa dimasukkan 

agar dapat dilakukan proses komputasi yang dapat memberikan penjelasan lebih detil terhadap objek 

penelitian. 
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Analisis Kandungan CaCO3 Air Tanah Di Daerah 
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Abstrak.Air merupakan senyawa yang penting untuk kehidupan manusia. Dari beberapa sumber 

yang dapat memenuhi kebutuhan air bersih, prosentase terbanyak adalah air sumur dan air sungai. 

Berdasarkan PERMENKES RI No: 416/MENKES/PER/IX/1990 mengenai persyaratan kualitas 

air bersih, kadar maksimum kesadahan (Kandungan CaCO3 dalam air) sebesar 500 mg/L. Air 

dengan kadar CaCO3 tinggi akan menimbulkan dampak negatif dalam rumah tangga dan industri, 

bahkan dalam bidang kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui layak atau tidaknya 

penggunaan air sumur di area Universitas Negeri Semarang dengan menguji tingkat 

kesadahannya. Metode yang digunakan adalah titrasi Kompleksometri. Berdasarkan penelitian 

didapatkan kadar CaCO3 yang terkandung dalam sampel sebesar 100 ppm; 130 ppm; 133,5 ppm; 

dan 132 ppm. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kadar air sumur di sekitar kampus UNNES 

memenuhi standar kesadahan air bersih dan layak untuk digunakan. 

 Kata kunci: air sumur, CaCO3, kompleksometri, kesadahan 

Abstract.Water is an important compound for human live. River and well watter are the main 

soursces of clean watter suppliers. Based on PERMENKES RI No: 416/MENKES/PER/IX/1990 of 

clean watter quality standart, the maximum CaCO3 content in watter around for 500 mg/L. watter 

with high levels of CaCO3 will present a negative impact on households and industries, even in 

the health field. The purpose of this study is to determine wheather or not proper use of wells 

watter in around State University of Semarang by testing total hardness (CaCO3) with 

complexomtry method. The experimental result showed that wells watter contained 100 ppm, 130 

ppm, 133,3 ppm, and 132 ppm of CaCO3.  According to this result, wells watter in State University 

of Semarang areas are qualify.  

Keywords: well water, CaCO3,complexometric, hardness 

 

1. Pendahuluan 

Air bagi tubuh manusia bermanfaat untuk proses pencernaan, metabolisme, mengangkut zat-zat 

makanan dalam tubuh, mengatur keseimbangan suhu tubuh, dan menjaga tubuh dari kekeringan. 

Air yang ada di bumi mengandung berbagai macam zat baik yang terlarut maupun yang 

tersuspensi seperti karbondioksida (CO2), sulfur dioksida (SO2), sulfur trioksida (SO3), Oksigen 

(O2), termasuk juga mikroba, sehingga sebelum dikonsumsi harus diolah untuk menghilangkan 

atau menurunkan kadar zat tercemar sampai tingkat yang aman (Sulistyandari, 2009). Kebutuhan 

air bersih dan air minum dapat dipenuhi dengan memanfaatkan beberapa sumber air. Antara lain, 

air hujan, air tanah, air laut, air sungai dan lain – lain. Prosentase terbanyak dari sumber air 

tersebut adalah berasal dari air tanah dan air sungai (Fathi et al.,2006) 

mailto:adendhanarizkita@gmail.com
mailto:Kumalasari_berliana@yahoo.com
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 Di beberapa daerah, air tanah dan air sungai memiliki beberapa kelemahan yaitu kandungan 

kadar kapur yang melebihi standar. Hal ini dikarenakan beberapa daerah di Indonesia memiliki 

batuan karst (kapur) yang dapat larut dalam air berbentuk ion – ion dan membentuk air sadah. 

Kelebihan kadar kapur terlarut dalam air dapat mengganggu kesahatan jika  peningkatan 

konsumsi sabun. Hal ini disebabkan oleh unsur Ca dalam air dapat mengikat molekul-molekul 

sabun. Sehingga semakin banyak kandungan Ca dalam air maka semakin banyak molekul sabun 

yang terikat mengakibatkan penggunaan sabun meningkat. Penggunaan air kapur untuk industri 

dapat menyebabkan kerak pada dinding peralatan sistem pemanasan sehingga dapat menyebabkan 

kerusakan pada peralatan industri dan menghambat proses pemanasan. Selain kerugian dalam 

rumah tangga dan industri, menurut WHO air yang kesadahannya tinggi dapat menimbulkan 

dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah jantung 

(cardiovascular desease) dan batu ginjal (urolithiasis) (Said, 2008). Nurullita et al. (2010) 

menyatakan bahwa air berdasarkan tingkat kesadahannya diklasifikasikan sebagai berikut: 

kesadahan < 50 mg/L tergolong air lunak, 50-150 mg/L tergolong air menengah, 150-300 mg/L 

tergolong air sadah, dan > 300 mg/L merupakan air sangat sadah (Sutrisno, 2007). 

 Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 492/Menkes/IV/2010 menyatakan bahwa air minum 

yang sehat harus memenuhi persyaratan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Beberapa persyaratan 

tersebut antara lain air harus jernih atau tidak keruh, tidak berwarna, rasanya tawar, pH netral, 

tidak mengandung zat kimia beracun, kesadahannya rendah, dan tidak boleh mengandung bakteri 

patogen seperti Escherichia coli. Berdasarkan peraturan tersebut jelas disebutkan bahwa salah satu 

syarat yang harus dipenuhi dalam kualitas air minum dengan parameter kimia adalah kesadahan. 

Kadar kesadahan maksimum yang diperbolehkan dalam air minum adalah 500 mg/L  (Kemenkes, 

2010). 

 Seiring banyaknya mahasiswa yang menempuh studi di Universitas Negeri Semarang, 

kebutuhan air di sekitar kampus semakin tinggi. Sebagian besar masyarakat sekitar masih 

memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Paper ini dibuat untuk 

menguji tingkat kesadahan air dengan mengetahui kadar kapur (CaCO3) dalam air sumur yang 

digunakan oleh masyarakat disekitar kampus UNNES.   

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan metode titrasi Kompleksometri di Laboratorium Kimia  Universitas 

Negeri Semarang. 

Alat dan Bahan 

Alat yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain: 

1. Buret, Statif, dan Klem   5. Beaker Glass  9. Mortar 

2. Pipet Volume                  6. Erlenmeyer  10. Labu takar  

3. Corong Gelas                  7. Pipet Tetes 

4. Gelas Ukur   8. Neraca Analitik 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian, antara lain: Aquades, Larutan Buffer PH 10, 

Indikator EBT, EDTA dan Sampel. Sampel yang digunakan berjumlah empat, merupakan  air sumur 

yang diambil acak dari pemukiman warga sekitar kampus UNNES.  

2.1 Pembuatan Larutan EDTA 0,1 N 

Serbuk EDTA ditimbang hingga beratnya 37,23 gram menggunakan neraca analitik. Kemudian 

dilarutkan dalam labu takar 1L dengan penambahan aquades hingga tanda batas.  
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2.2 Pembuatan Indikator EBT 

Sebanyak 0,1 gram serbuk zat warna EBT dan 10 gram NaCl ditumbuk menggunakan mortar hingga 

halus dan homogen. Indikator ini dapat digunakan dalam bentuk serbuk,penggunaan sebanyak ujung 

lidi untuk sampel sebanyak 25ml. 

2.3 Pembuatan Larutan Buffer 

Ditambahkan 35 gr kristal NH4Cl kedalam 248 ammonium pekat (BJ. 0,88-1,90). Kemudian diencerkan dengan 

aquades hingga volume 500 ml. 

2.4 Proses Titrasi 

1. Sampel dipipet hingga 10 ml kemudian dimasukkan kedalam labu erlenmeyer 100 ml. 

2. Ditambahkan 2 ml  larutan buffer pH 10 dan sepucuk lidi indikator EBT. 

3. Larutan dititrasi dengan menggunakan EDTA 0,1 N. Titrasi dihentikan saat warna berubah dari 

merah anggur menjadi biru.Titrasi dilakukan secara triplet. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan 4 sampel yang diambil acak dari air sumur (tanpa melalui proses 

pengendapan) di sekitar kampus UNNES.  

Metode yang digunakan adalah titrasi kompleksometri. Kompeksometri yaitu titrasi berdasarkan 

pembentukan persenyawaan kompleks. Kompleksometri merupakan jenis titrasi dimana jenis titrat 

dan titran saling mengompleks, membentuk hasil berupa kompleks (Harjadi,1986).  

 EBT digunakan sebagai indikator karena sifatnya yang peka terhadap perubahan kadar logam 

dan pH larutan. Pada pH 5- EBT berwarna merah, sedangkan pada pH 7,5-10,5 senyawa ini akan 

berwarna biru dan kompleksnya berwarna merah anggur. EBT bekerja optimal pada pH 10 sehingga 

ditambahkan larutan buffer pH 10 agar pH terjaga selama titrasi berlangsung. Berikut adalah struktur 

EBT:  

  

 

 

 

 

 

 

 EDTA merupakan salah satu zat pembentuk kompleks yang digunakan sebagai larutan baku 

sekunder. Saat EDTA ditambahkan, reaksi akan terjadi dengan ion logam bebas. EDTA akan 

mengambil nonlogam yang mula-mula mengikat dengan indikator. Hal ini disebabkan karena 

kompleks logam indikator lebih lemah dari kompleks logam EDTA. 

Reaksi pada saat penambahan EBT: CaCO3 + In3-      CaI- (warna ungu) 

Reaksi pada saat dititrasi dengan EDTA: CaI- + EDTA    CaEDTA + I3- (biru) 

Berikut merupakan struktur EDTA: 
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Sampel sebanyak 10 ml ditambahkan 2 ml larutan buffer pH 10 serta sepucuk lidi indikator EBT 

kemudian dititrasi dengan EDTA sebagai larutan baku sekunder. Proses titrasi dihentikan saat terjadi 

perubahan warna indikator menjadi biru. Titrasi dilakukan secara triplet agar hasil yang didapatkan 

akurat. Setelah itu dihitung nilai kesadahan dengan formula sebagai berikut: 

 

Grek CaCO3 =  Grek EDTA 

= Vsampel  ×  
VEDTA×N EDTA

valensi
 × MrCaCO3 ×100 

 

Keterangan: 

VEDTA : Volume rata-rata EDTA yang digunakan saat titrasi 

Vsampel : Volume sampe yang diuji 

N EDTA : Normalitas EDTA 

Dari keempat sampel yang diuji didapatkan hasil kesadahan tertinggi sebesar 133,5 ppm dengan 

penambahan EDTA sebanyak 0,267 ml. 

 Dari penelitian yang dilakukan didapatkan data yang ditunjukan pada tabel 1. 

Tabel 1. Hasil titrasi kompleksometri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pada umumnya air sadah berasal dari daerah dimana lapisan tanah atas (topsoil) tebal, dan ada 

pembentukan batu kapur. Yang dimaksudkan dengan kesadahan total adalah kesadahan yang 

disebabkan adanya ion Ca2+ dan Mg2+ secara bersama-sama. Ini disebabkan karena kebanyakan 

kesadahan dalam air alam adalah disebabkan oleh dua kation tersebut. Sedangkan perairan lunak 

berada pada wilayah dengan lapisan tanah dan tipis dan batuan kapur relatif sedikit atau bahkan tidak 

ada. (Effendi, 2003). Kesadahan dalam tingkat tertentu akan bermanfaat bagi kesehatan. Berdasarkan 

PERMENKES tentang syarat air bersih, kadar maksimum kesadahan (CaCO3) adalah 500 g/L. Dari 

data yang diperoleh, semua sampel yang diuji masih memenuhi standar kesadahan air bersih. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa kadar kesadahan air sumur tertinggi 

di sekitar kampus UNNES adalah 133,5 ppm. Kadar tersebut memenuhi standar parameter kesadahan 

untuk persyaratan kualitas air minum menurut Permenkes nomor 492/Menkes/IV/2010 yaitu sebesar < 

500 mg/L. 

Sampel 

Volume 

EDTA 

(ml) 

Kesadahan 

(CaCO3) 

(mg/L) 

Keterangan 

 

A 0,2 100 
Memenuhi 

syarat 

B 0,267 133,5 
Memenuhi 

syarat 

C 0,26 130 
Memenuhi 

syarat 

D 0,33 132 
Memenuhi 

syarat 
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Abstrak. Daerah Irigasi Cikeusik terletak di Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Provinsi 

Banten. Sektor pertanian yang terdapat di daerah tersebut memiliki potensi yang sangat baik. 

Kecamatan Cikeusik mempunyai lahan pertanian seluas 650 ha. D.I Cikeusik yaitu jaringan irigasi 

teknis yang memiliki sembilan buah pintu sadap. saat ini irigasi Cikeusik mengalami perubahan 

dalam pemasokan air ke petak tersier, air yang di pasok tidak tercukupi. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisa ketersedian air yang ada di sungai dengan kebutuhan air irigasi, serta 

efektifitas dan efisiensi air sampai pada petak tersier. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu rumus Anonim, 2012 untuk menghitung kebutuhan air irigasi, sedangkan debit rata-rata 

bulanan dihitung menggunakan metode Mock dengan peluang debit andalan 80%, dan untuk 

mengalisa debit aktual dilakukan pengukuran langsung pada sungai Cikeusik. Efektivitas dan 

efiesiensi debit di ukur langsung pada saluran sekunder sampai pada saluran tersier. Hasil 

penelitian menunjukkan debit tersedia surplus pada bulan Januari-April, September, November 

dan Desember. Debit  minus pada bulan Mei-Agustus dan Oktober. Debit andalan tertinggi 

sebesar 1,13 m3/det pada bulan september dan terendah pada bulan Agustus sebesar 0,11 m3/det. 

Efektivitas dan efisiensi masih relatif rendah, yaitu rata-rata efektifitas 51,06%  dan 47,96% untuk 

efisiensi.  

Kata kunci: Debit, Efektivitas, Efisiensi, Irigasi 

Abstract. Cikeusik Irrigation Zone is located at Cikeusik District,  Pandeglang Regency, Banten 

Province. Agriculture sector in that area has a great potensial. Cikeusik District has  a 650 hectar 

of agricultural land. Cikeusik Irrigation Zone is a technical irrigation network that has 9 tapping 

gates (pintu sadap). Right now, Cikeusik Irrigation Areal is changing in supplying water to 

tersiery plots, irrigation water supply to tersiery plots is getting shortened.  The purpose of this 

research is to analize water availability in main river relating to river water stock with the 

demand of irrigation water and also effectiveness and efficiency of water use in tersiery plots. 

Method used in this research is Anonim formula (2012) to estimate irrigation water needs, while 

monthly discharge average is determined by using Mock Formula with opportunity of dependable 

discharge/flow (debit andalan) of 80%. To analize actual discharge, discharge direct 

measurement is done in Cikeusik River. Effectiveness and efficiency of discharge is measured for 

secondary and tersiery channels. The result of this research shows that there is still surplus of 

water supply in January to April, September, November and December while shortage of 

irrigation water in Mey to August and October.  The highest dependable discharge is 1,13 m3/sec 

in September and the lowest is 0,11 m3/det, i.e. in August. The effectiveness and efficiency of 

irrigation are still low, 51,06%  for effectiveness and 47,96% for efficiency.  
 

Key words: Discharge, Effectiveness, Efficiency, Irrigation 
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1. Pendahuluan 

Kegiatan pertanian sangat berkaitan erat dengan kebutuhan dan penggunaan air. Namun saat ini 

pemanfaatan air sebagai bagian untuk memenuhi kebutuhan air tanaman pada sektor pertanian relatif 

masih sedikit. Volume ketersediaan air irigasi yang terdapat di Indonesia umumnya belum dapat 

memenuhi kebutuhan untuk sektor pertanian. Hal ini banyak dikaitkan dengan menyusutnya bendungan 

yang rusak di waduk dan jaringan irigasi sehingga menyebabkan volume aliran air irigasi untuk 

persawahan belum optimal dan pada akhirnya menurunnya produktifitas pertanian (Safarina 2007). 

Daerah Irigasi Cikeusik (D.I Cikeusik) yang terletak di Kecamatan Cikeusik, Kabupaten 

Pandeglang, Provinsi Banten diharapkan dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian 

karena sektor pertanian yang terdapat di daerah tersebut memiliki potensi yang sangat baik. 

Kecamatan Cikeusik mempunyai lahan pertanian seluas 650 ha. D.I Cikeusik merupakan jaringan 

irigasi teknis yang memiliki sembilan buah pintu sadap. Pemasokan air saat ini pada musim kemarau 

hanya sampai pada bangunan sadap 6. Menurut Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Provinsi Banten 2017, dalam Penyusunan Kriteria Evaluasi Irigasi  Provinsi Banten, Sistem Evaluasi 

Kinerja Daerah Irigasi (SEKDI) mempertimbangkan seluruh aspek utama yang berpengaruh dan/atau 

menentukan dalam proses pengembangan, pengelolaan dan rehabilitasi sistem irigasi serta operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi.  SEKDI meliputi aspek kualitatif maupun kuantitatif terhadap seluruh 

komponen utama yang mempengaruhi kinerja daerah irigasi, yang terdiri dari fisik-teknis, 

kelembagaan, sosial-budaya, lingkungan, dan ekonomi.  

Pemenuhan air irigasi masih menjadi isu utama yang layak dikaji di setiap daerah irigasi.  

Demikian pula tentang efektivitas dan efisiensi air irigasinya.  Ketiga parameter irigasi ini nilainya 

dapat beriringan namun juga dapat berlawanan. Dengan demikian, sangat menarik untuk melakukan 

kajian terhadap ketiga parameter irigasi tersebut.  

 

2. Bahan dan Metode Penelitian 

2.1 Lokasi dan Kondisi Umum 

Secara astronomis, D.I Cikeusik terletak pada 60 43’ 06” LS dan 1050 52’ 19” LU dengan elevasi 21 

m di atas permukaan laut pada bendung Cikeusik dan  60 44’ 19” LS dan 1050 53’06” LU dengan 

elevasi 19 m di atas permukaan laut di hilir jaringan irigasi Cikeusik. D.I Cikeusik berupa jaringan 

irigasi teknis dengan luas 650 ha, dibangun pada tahun 1983 dan diresmikan operasional pada tahun 

1984 (lihat Gambar 1).  
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Gambar 1. Peta Daerah irigasi Cikeusik pada DAS Cibaliung sub DAS Cikeusik. 

 

         D.I Cikeusik berada pada Daerah aliran sungai (DAS) Cibaliung dengan sub DAS Cikeusik. 

Masyarakat Cikeusik rata-rata lulusan sekolah menengah pertama dan bermata pencaharian sebagai 

petani. Di daerah irigasi cikeusik sudah terbentuk kelompok tani pada tahun 2014 yang diberi nama 

Kelompok Tani Suka Laksamana 1. 

Berdasarkan data curah hujan dari dinas Binamarga dan Sumber Daya Air, wilayah I Cibaliung 

Kabupaten Pandeglang selama 12 tahun. Rata-rata curah hujan tahunannya sebesar 3935,3 mm 

dengan curah hujan tertinggi jatuh pada tahun 2010 sebesar 4960 mm, sementara curah hujan 

terendah jatuh pada tahun 2011 sebesar 2811 mm. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan 

Januari sebesar 675 mm, sedangkan rata-rata curah hujan bulanan terendah terjadi pada bulan 

Agustus sebesar 114 mm. 

Tabel 1. Curah Hujan (mm) 

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sep Okt Nov Des Total 

Tahun 

            

  

2005 511 424 277 485 494 270 262 130 114 522 492 470 4451 

2006 1257 507 552 425 186 97 - - - - 120 600 3744 

2007 101 422 1261 514 334 336 50 - - 62 136 833 4049 

2008 580 938 463 271 13 52 0 25 75 306 724 713 4160 

2009 652 814 192 374 237 201 9 5 23 220 665 299 3691 

2010 673 322 475 86 451 243 348 341 410 478 347 786 4960 

2011 483 282 595 273 134 27 130 0 0 157 301 429 2811 

2012 968 327 486 308 133 97 0 0 0 192 344 522 3376 

2013 1045 483 313 384 390 354 187 148 4 132 293 842 4575 

2014 629 410 334 430 255 196 245 114 0 130 518 549 3810 

2015 650 371 337 444 72 194 13 0 0 0 431 501 3013 

2016 550 413 343 36 2 216 154 242 124 740 419 476 545 4584 

Rata-rata 675 476 469 363 243 185 124 74 114 218 404 591 3935,3 

   Sumber :Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air, wilayah I Cibaliung Kabupaten Pandeglang. 
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          Suhu rata-rata selama 5 tahun terakhir (2012-2016) adalah 33,3oC, dengan rata-rata suhu 

tahunan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 34,1oC, sedangkan terendah terjadi pada tahun 

2016 sebesar 32,3 oC. Untuk rata-rata suhu bulanan tertinggi terjadi pada bulan oktober-November 

sebesar 33,9 oC, sementara terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 32,4 oC. Untuk rincian iklim 

(suhu) selengkapnya, dapat dilihat pada Tabel2 dibawah ini. 

 

Tabel 2. Suhu (OC) 

Bulan 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus Sep Okt Nov Des Rata-rata 

Tahun 

2012 33.2 33.4 34 34.4 33.4 33.4 33.4 34 34.6 35.2 34.2 33.6 33.9 

2013 33 33 34 34 34 33 32 33 34 34 34 33 34 

2014 33 32 33.2 35.4 34.6 34.6 34.6 34.6 33.2 34.6 35.2 34 34.1 

2015 30.6 31.3 32 32.1 32.7 32.8 32.8 32.8 33.6 33.7 33.8 32.3 32.5 

2016 32.8 32 32.4 32.9 32.6 32.5 32.3 32.4 32.3 31.8 32.2 31.4 32.3 

Rata-Rata 32.5 32.4 33.2 33.8 33.4 33.3 33.1 33.4 33.5 33.9 33.9 32.94 33.3 

Sumber : BMKG Serang 

3. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tali dengan ukuran panjang 25 m, balok 

kayu dengan panjang 15 cm dan ketebalan 5 cm, stopwatch dan Global Positioning System (GPS). 

Untuk analisis data menggunakan seperangkat  komputer dengan softwareMicrosoft Office 2016, 

dengan imput data dari peta jaringan irigasi, skema jaringan irigasi, data debit observasi (aktual) dan 

data iklim (time series).  

2.3. Metode  

2.3.1.  Pemenuhan Air 

2.3.1.1. Analisa Kebutuhan Air Irigasi 

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah air total yang perlu diberikan pada petak sawah atau jaringan 

irigasi. Besarnya kebutuhan air di petak sawah dipengaruhi oleh banyaknya air yang dibutuhkan 

tanaman untuk pertumbuhan dan pengelolaan tanah (Sosrodarsono dan Takeda, 1976). Kebutuhan 

bersih air untuk padi di sawah (NFR: Net Field Water Requirement) dipengaruhi oleh faktor-faktor 

penyiapan lahan, curah hujan, kebutuhan air konsumtif, perkolasi, rembesan, dan pergantian lapisan 

air. Kebutuhan air irigasi dapat di hitung dengan rumus (Anonim, 2002 dalam Azizah 2012) : 

NFR = IR – Ref 

IR =
𝑀𝑒𝑘

(𝑒𝑘−𝐼)
 

M = EO + P 

K =
𝑀.𝑇

𝑠
 

Ref  = 
𝑅 80% (𝑠𝑒𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛)

15
x 70% 

ETC  = Kc X ETO 

DR  = 
𝑁𝐹𝑅

𝑒𝑓 𝑥 8,64
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Ef    = ef1 x ef 2 x ef 3 

Q    = 
𝐷𝑅 𝑋 𝐴

1000
 

 

2.3.1.2. Analisa Debit Bulanan 

Debit rata-rata bulanan dapat di analisis dengan metode Mock. Metode Mock menggunakan konsep 

keseimbangan air bulanan dan digunakan untuk daerah yang memiliki aliran sungai (Afidarma, dkk. 

2004). Metode Mock merupakan suatu metode yang digunakan untuk menghitung debit rata-rata 

bulanan sungai. Berdasarkan analisis keseimbangan air yang menjelaskan hubungan runoff dengan 

curah hujan bulanan, evapotranspirasi, kelembaban tanah dan penympanan di dalam tanah (Mock, 

1973). Rangkaian rumus Mock adalah sebagai berikut:  

a.  Evapotranspirasi aktual 

Dr. Mock menyarankan suatu metode untuk menghitung perbedaan antara evapotranspirasi aktual 

dan potensial; 

ΔE  =  ETo  
20

m
 (18-n)   

E   = ETo – ΔE   

 Evapotranspirasi potensial terjadi pada kondisi tanah tersedia air yang dipengaruhi oleh faktor 

klimatologi antara lain temperatur udara, kelembaban udara, kecepatan angin dan penyinaran 

matahari.  Evapotranspirasi potensial dihitung dengan metode Penman dan membutuhkan data yang 

lebih lengkap. Hal ini memberikan hasil yang lebih mendekati keadaan yang sebenarnya di alam.  

        ETo  = c  ))(()1(. edeaufWRnW −−+  

    Rn = (1- α) Rs –Rn1    

    Rs = Ra (0.25 + 0.50 n/N)  

    Rn1 = f (T). f(ed). f(n/N)    

    f(u)     = 0.27 (1+U/100)    

    ed   = ea x RH/100    

b.  Penyimpanan kelembaban tanah (SMS) 

    SMS   =  ISM + Re – E  

c.   Kelebihan air (WS)  

    WS  = ISM +  Re – E – SMC 

d.   Infiltrasi (inf ) 

    inf  = WS x IF  

e.  Penyimpanan  air tanah pada akhir bulan (G.STORt) 

    G. STORt  =  G.STOR(t-1) x Rc+ 






 +

2

1 Rc
 x inf    

f.  Limpasan dasar (Qbase) 

             Qbase  =  inf- G.STORt + G.STOR(t-1)   

g.   Limpasan permukaan (Qdirect) 

Qdirect  = Ws x (1-IF)  
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h.   Limpasan hujan sesaat (Qstrom) 

             Qstrom  =  Re x PF     

i.    Total limpasan (Qtotal) 

   Total = Qbase + Qdirect + Qstrom 

j.    Debit sungai (Qs) 

     Qs  =  Qtotal x A 

2.3.1.3. Analisa Debit Andalan 

Debit rata-rata bulanan digunakan untuk menetapkan debit andalan dari suatu ketersedian air. Debit 

rata-rata bulanan merupakan nilai yang muncul bervariasi dan setiap data munculnya relatif dalam 

rentang waktu sesaat (Soemarto, 1999). Debit andalan adalah nilai yang ditetapkan sebagai acuan 

jumlah air yang tersedia yang ditetapkan berdasarkan persentase kemungkinan terpenuhinya nilai 

tersebut dari rangkaian data histori yang ada. Penetapan debit andalan dimulai dengan mengurutkan 

data dari nilai besar ke nilai kecil, sehingga diperoleh persentase kemungkinan muncul atau 

terpenuhinya setiap data. Data nilai kecil memiliki probabilitas ketersediaan lebih besar dari data 

nilai kecil turut muncul. Rumus yang digunakan yaitu : 

Pr  = 
𝑚

𝑛+1
 x 100%  

Keterangan : 

Pr = Probabilitas (%) 

M= nomor urut data setelah di urut dari besar ke kecil 

    N = Jumlah data 

Persentase kemungkinan ketersediaan air ditetapkan berdasarkan analisis resiko dan ekonomi. 

Untuk keperluan irigasi digunakan persentasi kemungkinan ketersediaan air 80%, artinya dengan 

kemungkinan 80% debit terjadi akan lebih besar atau sama dengan debit tersebut atau system irigasi 

bisa gagal sekali dalam lima tahun. 

2.3.1.4. Neraca Air 

Neraca air adalah selisih antara jumlah air yang diterima oleh tanaman dan kehilangan air beserta 

tanah melalui evapotranspirasi dalam perhitungan digunakan satuan tinggi air (mm atau cm) untuk 

seluruh unsur. Satuan waktu yang digunakan dapat dipilih baik harian, mingguan, dekade, bulanan 

maupun tahunan sesuai keperluan (Munir 2012). Neraca air tersebut disusun secara klimatologis dan 

bermanfaat untuk mengetahui kondisi agroklimatik terutama dinamika kadar air tanah dan 

penggunaan air tanaman untuk perencanaan tanam tiap kultivar. Adapun komponen untuk 

menghitung neraca air yaitu (1) Curah hujan; (2) Data temperatur udara; (3) Data sifat fisik tanah; 

(4) Data vegetatif penutup; (5) APWL (Accumulation Potential Water Level). 

2.3.2. Efektivitas dan Efisiensi 

Sumardiyono (2012) menyatakan bahwa efisiensi irigasi adalah perbandingan antara jumlah air yang 

diberikan dikurangi kehilangan air dengan jumlah yang diberikan. Efisiensi irigasi dipengaruhi oleh 

bebera faktor, yakni: (a) kehilangan air karena rembesan, (b) ukuran grup inlet yang menerima air 

irigasi lewat satu inlet pada sistem petak tersier, dan (c) lama pemberian air dalam grup inlet. 
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Manfaat pengukuran efisiensi pada jaringan irigasi adalah: (1) untuk menghasilkan penggunaan air 

irigasi yang efisien di tingkat petani yang sesuai dengan kebutuhan air tanaman, (2) untuk penelitian 

terapan dalam evaluasi tingkat efisiensi penggunaan air irigasi permukaan, misalnya rembesan atau 

bocoran di saluran, debit yang diperlukan, panjang alur (furrow) dan sebagainya (3) untuk keperluan 

iuran pelayanan air irigasi diperlukan alat ukur untuk mentapkan jumlah air yang telah digunakan 

dan besarnya iuran air yang harus dibayar oleh pemakai air tersebut (Naufaldi S. 2017). Efektifitas 

yaitu salah satu ciri pengelolaan dan pemeliharaan irigasi yang baik (Rachman 2017). Efektifitas 

irigasi adalah kemampuan suatu saluran irigasi mengalirkan air untuk memenuhi kebutuhan air 

tanaman di petak tersier. Semakin tinggi persentase efektifitas, maka semakin merata pengaliran air 

dari saluran tersier.  

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Pemenuhan Air Irigasi 

3.1.1  Kebutuhan Air Irigasi 

Dengan luas lahan D.I Cikeusik 650 ha, pemasokan air irigasinya dipengaruhi oleh penyiapan lahan 

dan penggunaan konsumtif tanaman, sehingga debit air yang dipasok selama 12 bulan tidak selalu 

sama. Kebutuhan air irigasi yang dihitung per 15 hari.  Kebutuhan air irigasi disajikan pada Grafik 1. 

 

 

Grafik 1. Kebutuhan Air Irigasi. Dihitung per 15 hari, dengan pola tanam padi-padi-palawija. 

Hasil penelitian kebutuhan air irigasi untuk pola tanam padi-padi-palawija ditunjukkan pada 

grafik 1. Kebutuhan air paling rendah pada awal Mei yaitu sebesar 0,07 l/dtk/ha. Peningkatan 

kebutuhan pada akhir Mei karena pada masa penyiapan lahan. Kebutuhan relatif stabil pada bulan 

Januari-Maret dan juni-juli dikarenakan pada fase proses pertumbuhan. Kebutuhan paling tinggi yaitu 

pada awal agustus sebesar 1,90 l/dtk/ha. Kebutuhan air irigasi dihitung dengan menggunakan data 

time series Curah hujan, kecepatan angin, suhu, kelembaban relatif dan penyinaran matahariselama 10 

tahun.  

3.1.2 Analisa Debit Bulanan 

Debit bulan metode mock dihitung dengan menggunakan data curah hujan selama 10 tahun, yaitu dari 

tahun 2007-2016.  
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Grafik 2.  Debit rata-rata bulanan Metode Mock, di hitung selama 10 tahun. Debit relatif tinggi 

pada bulan januari dan desember. Debit terendah pada bulan Juni- Oktober. Namun, 

pada tahun 2016 terjadi peningkatan debit yang signifikan  pada bulan September. 

3.1.3 Debit Andalan 

Debit rata-rata bulanan digunakan untuk menetapkan debit andalan dari suatu ketersediaan air. Debit 

rata-rata bulanan merupakan nilai yang muncul bervariasi dengan setiap data munculnya relative 

dalam rentang waktu sesaat, Soemarto 1990. Debit andalan adalah nilai yang ditetapkan sebagai acuan 

jumlah air yang tersedia yang ditetapkan berdasarkan persentase kemungkinan 

terpenuhinya/tersediannya nilai tersebut dari rangkaian data historis yang ada.  

 

Grafik 3. Debit andalan D.I Cikeusik, dihitung dengan probabilitas 80%, dihitung 

berdasarkan kebutuhan air untuk irigasi. 

        Hasil penelitian debit andalan di  D.I Cikeusik tertinggi pada bulan september sebesar 1,13 

m3/det. Pada bulan Juni-Agustus terjadi penurunan dengan rata-rata 0,22 m3/det. Untuk lebih 

rincinya dapat dilihat pada tabel rekapitulasi perhitungan debit andalan (m3/det) D.I Cikeusik 

Berikut. 

Tabel 3. Rekapitulasi Perhitungan Debit Andalan (m3/det) D.I Cikeusik 

No Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 
Pr=m/(n+1) 

(%) 

1 1,02 1,46 0,43 0,75 0,40 0,35 0,13 0,08 0,05 0,20 1,06 0,56 9,09 

2 1,05 0,57 0,78 0,25 0,71 0,45 0,56 0,47 0,63 0,78 0,62 1,41 18,18 

3 0,71 0,44 0,97 0,58 0,21 0,12 0,09 0,04 0,03 0,05 0,36 0,67 27,27 
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No Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agus Sept Okt Nov Des 
Pr=m/(n+1) 

(%) 

4 1,57 0,69 0,87 0,68 0,24 0,15 0,08 0,05 0,03 0,08 0,44 0,83 36,36 

5 1,69 0,99 0,61 0,80 0,69 0,68 0,33 0,16 0,09 0,07 0,37 1,41 45,45 

6 0,96 0,72 0,55 0,82 0,43 0,36 0,36 0,13 0,07 0,06 0,76 0,94 54,55 

7 0,99 0,65 0,57 0,84 0,23 0,30 0,11 0,06 0,04 0,02 0,60 0,83 63,64 

8 0,82 0,71 0,58 0,69 0,33 0,24 0,30 0,11 1,13 0,73 0,88 1,05 72,73 

9 0,82 0,72 0,57 0,70 0,34 0,25 0,32 0,11 1,13 0,74 0,89 1,06 81,82 

10 0,83 0,71 0,58 0,70 0,32 0,23 0,28 0,10 1,07 0,68 0,86 1,03 90,91 

Qand 0,82 0,71 0,57 0,70 0,34 0,25 0,32 0,11 1,13 0,74 0,89 1,06 80% 

Keterangan : Debit andalan dihitung dengan probabilitas 80%, Karena  persentase kemungkinan 

ketersediaan air untuk irigasi yaitu dengan 80%. Yang dapat diartikan bahwa debit 

terjadi adalah lebih besar atau sama dengan debit tersebut, yaitu sistem irigasi boleh 

gagal sekali dalam 5 tahun (Soemarto 1999). Persentase debit terendah yaitu pada 

bulan agustus sebesar 0,11 m3/det. 

 

3.1.4.  Neraca Air 

Neraca air yaitu analisis ketersediaan air dengan kebutuhan air yang diperlukan. Kondisi 

suplus/dhefisit dapat menggambarkan tingkat efisiensi air yang ada dari kinerja prasarana sumber 

daya air dan pola penghematan dari penggunaan air.  Analisis neraca air di D.I Cikeusik perlu 

dilakukan untuk dapat memprediksi kebutuhan air untuk irigasi dan ketersediaan air yang dapat 

termanfaatkan. Rincian neraca air dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4 Neraca Air 

 

No 

 

Bulan 

Debit 

Andalan 

(m3/ha) 

 

 

(l/det/ha) 

 

 

 (m3/ha) 

 

 

 (m3/ha) 

Neraca 

Air 

(m3/det) 

 

Keterangan 

1 Januari (a1) 1,05 1,02 0,00102 0,66300 0,38700 Suplus 

2 Februari (a2) 0,77 0,93 0,00093 0,60450 0,16550 Suplus 

3 Maret (a2) 0,65 0,98 0,00098 0,63700 0,01300 Suplus 

4 April (a3) 0,68 0,18 0,00018 0,11700 0,56300 Suplus 

5 Mei (a1) 0,39 0,89 0,00089 0,57850 -0,18850 Minus 

6 Juni (a1) 0,31 1,61 0,00161 1,04650 -0,73650 Minus 

7 Juli (a2) 0,26 1,23 0,00123 0,79950 -0,53950 Minus 

8 Agustus (a2) 0,13 1,59 0,00159 1,03350 -0,90350 Minus 

9 September(a3/b1) 0,43 0,56 0,00056 0,36400 0,06600 Suplus 

10 Oktober (b1) 0,34 1,03 0,00103 0,66950 -0,32950 Minus 

11 November(b2) 0,69 0,54 0,00054 0,35100  0,33900 Suplus 

12 Desember (b3) 0,98 - - - 0,98000 Suplus 

 Keterangan : Suplus : debit andalan lebih besar dari pada kebutuhan air irigasi, Minus : debit 

andalan lebih kecil dari pada kebutuhan air irigasi m3:Meter kubit, I : Liter, ha:hektar, 

a1: pengolahan tanah padi, a2: masa pertumbuhan padi, a3: musim panen padi, b1: 

pengolahan tanah palawija, b2: pertumbuhan palawija, b3: musim panen palawija. 

Kebutuhan  
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        Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan dan ketersedian air suplus pada bulan Januari-April, 

September, November dan Desember. Debit andalan  lebih kecil dari pada kebutuhan air irigasi 

(minus) yaitu pada bulan Mei-Agustus dan Oktober.  Oleh sebab itu untuk mencukupi penyuplaian air 

irigasi sampai pada titik tersier perlu pengelolaan yang komplek, antara petani pemakai air dan 

pemerintah yang mengawasi pengelolaan pada D.I Cikeusik dengan alternatif pemberian air secara 

rotasi dan perubahan pola tanam. 

         Di lokasi penelitian, pola tanam adalah padi (Januari-April)-padi (Mei-Agustus)-palawija 

(September-Desember). Pada penanaman padi kedua pada bulan Mei-Agustus air tidak mencukupi 

(minus), sedangkan pada periode penanaman ketiga (Oktober sampai Desember) justru terjadi 

pasokan air minus hanya pada bulan Oktober tetapi surplus pada bulan November dan Desember. 

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pasokan air irigasi dapat disarankan perubahan pola tanam 

menjadi padi-palawija-padi. Syarat yang dibutuhkan adalah begitu panen palawija pada awal bulan 

September, langsung dilakukan pengolahan tanah untuk penanaman padi sampai akhir September. 

Pada bulan Oktober kebutuhan air diperuntukkan untuk pertumbuhan, sehingga memerlukan air lebih 

sedikit.  Dengan pola tanam padi-palawija-padi maka pasokan air irigasi pada bulan Mei-September, 

ketika pasokan air lebih sedikit, dapat memenuhi kebutuhan untuk tanaman palawija. Sedangkan 

surplus pasokan air bulan November dan Desember dapat dimanfaatkan untuk penanaman padi.    

 

3.2. Efektivitas dan Efisiensi Irigasi 

Berdasarkan hasil penelitian didapat efisiensi penyaluran rata-rata 47,96%. Menurut Direktorat 

Jendral Pengairan (1986), efisiensi irigasi saluran tersier yang diharapkan sebesar 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa efisiensi masih berada di bawah nilai efisiensi teoritis yang sudah ditetapkan, 

ketersediaan air irigasi belum dapat memenuhi kebutuhan air tanaman. Berdasarkan hasil penelitian, 

lebih banyak air yang hilang karena faktor rembesan. Kehilangan air akibat besar kecilnya rembesan 

pada saluran dilapisi tergantung pada komposisi bahan pelapisan dan juga tergantung pada tingkat 

kekasaran dinding saluran tersebut. Kehilangan air yang tinggi dan terbatasnya ketersediaan air 

(seperti pada musim kemarau) mengakibatkan efisiensi pemanfaatan air menjadi rendah sehingga 

kebutuhan air yang direncanakan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, diperlukan alokasi penyaluran air 

irigasi pada masing-masing saluran dan perlu dibuat suatu rangkaian perencanaan yang tersusun 

dengan prioritas serta uraian pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi. ketinggian sedimentasi sebesar 

50cm/tahun didalam saluran mengakibatkan penyempitan saluran, hal ini berpengaruh terhadap  

kapasitas saluran. 

Tabel 5. Efektifitas dan Efisiensi Irigasi 

No Nama Saluran Kehilangan Air (%) Efisiensi (%) Efektivitas (%) 

1 CK SKN 1  35,65 64,35 44,93 

2 CK SKN 2  51,56 48,44 71,40 

3 CK SKN 3 34,38 65,63 65,10 

4 CK SKN 4 65,63 34,38 48,64 

5 CK SKN 5 60,94 39,06 40,61 

6 CK SKN 6 64,06 35,94 35,65 

7 CK SKN 7 Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 

8 CK SKN 8 Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 
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No Nama Saluran Kehilangan Air (%) Efisiensi (%) Efektivitas (%) 

9 CK SKN 9 Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 

10 CK SKN 10 Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 

11 CK SKR 1 42,32 57,68 67,46 

12 CK SKR 2 b 56,25 43,75 59,60 

13 CK SKR 3 b 59,38 40,63 63,73 

14 CK SKR 4 b Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 

15 CK SKR 5 b Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 

16 CK SKR 6 a  Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 

17 CK SKR 7 b Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 

18 CK SKR 8 b Jaringan Tidak ada air/tidak berfungsi 

  Keterangan : CK : Cikeusik, SKR : Saluran Kiri, SKN : Saluran Kanan 

   Efektivitas yaitu salah satu ciri pengelolaan dan pemeliharaan irigasi yang baik (Rachman 

2017),  efektivitas irigasi adalah kemampuan suatu saluran irigasi mengalirkan air untuk memenuhi 

kebutuhan air tanaman dipetak tersier. semakin tinggi persentase efektifitas, maka semakin merata 

pengaliran air dari saluran tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas irigasi rata-rata 

51,06%. Hasil ini menunjukkan bahwa 331,87 ha sawah perlu dilakukan perbaikan dalam sistem 

penyaluran air kepetak tersier, yakni dengan cara pemberian air secara rotasi (bergilir).  untuk 

meningkatkan efektifitas irigasi perlu dilakukan sistem pemberian air secara rotasi (bergilir), 

perbaikan saluran, pengadaan pintu air sadap yang tidak berfungsi dan upaya penegakkan hukum 

terhadap penambahan lahan pertanian. 

4. Kesimpulan 

Terkait dengan pemenuhan air, secara keseluruhan pada bulan Januari-April, musim tanam pertama, 

ketersediaan air memadai (suplus). Namun pada musim tanam padi kedua, yaitu bulan Mei sampai 

Agustus terjadi pasokan air yang tidak mencukupi (minus). Pada musim tanam ketiga (September 

sampai Desember) untuk penanaman palawija pasokan air memadai (suplus). Dengan demikian agar 

terjadi optimalisasi penggunaan air maka disarankan pola tanam padi-palawija-padi.   Untuk 

efektifitas irigasi rata-rata 51,06% dan efisiensi 47,96%, diperlukan perbaikan saluran irigasi agar 

tidak terjadi kehilangan air (kebocoran) sehingga pasokan air dapat optimal. 
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Abstrak.Kebutuhan tapioka terus meningkat 8,19% per tahun dipengaruhi oleh pertumbuhan pasar 

domestik merupakan yang tertinggi di Asean (Supratiwi, 2014 dalam Krisnamurti, 2015). 

Ironisnya, produksi singkong nasional terus menurun sejak tahun 2015, disebabkan oleh masuknya 

singkong impor dan impor tapioka. Kondisi ini berpengaruh terhadap keengganan petani menanam 

singkong, kelesuan industri tapioka karena sulit mendapatkan singkong sebagai bahan baku, harga 

singkong semakin merosot. Kestabilan penyediaan bahan baku tapioka dan  percepatan 

swasembada pangan nasional diperlukan pemetaan lahan singkong dan pemetaan kawasan lokasi 

industri tapioka berbasis GIS.Penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

dengan situs sentra produksi singkong dan tapioka di Kabupaten Pati. Teknik sampling Cluster 

Area, penentuan jumlah sampel minimum menggunakan panduan ketentuan Badan Informasi 

Geografis (BIG). Data diambil dengan teknik uji akurasi ketelitian interpretasi citra. Data 

dianalisis mempergunakan Analisis Join Area (Moran) untuk mengukur pola spasial. Interpretasi 

citra Satelit SPOT 6 liputan November tahun 2014 diketahui agihan lahan singkong sebagian besar 

berada di wilayah bagian utara yakni pada fisiologi lereng atas hingga lereng bawah Volkan Muria 

(83,7%) meliputi wilayah Kecamatan Tlogowungu, Margoyoso, Cluwak, Gembong, Margorejo, 

dan Tayu. Serta 16,3% pada bagian selatan yakni pada lereng utara Pegunungan Kendeng meliputi 

wilayah Kecamatan Sukolilo, Kayen, dan Tambakromo. Berdasarkan hasil perhitungan dapat 

diketahui bahwa area join berjumlah 63. Didapatkan nilai I positif sebesar 0,0038, artinya pola 

persebaran lahan singkong di Kabupaten Pati mengelompok (Clustered), hal tersebut 

mempermudah transportasi pengangkutan hasil panen singkong ke pasar maupun pengepul dan 

atau makelar memasok ke lokasi industri tapioka. 

Kata kunci:agroindustri, kawasan, produktivitas, swasembada pangan, tapioka 

Abstract.The need for tapioca continues to increase, 8.19% per year, influenced by the growth of 

the domestic market is the highest in Asean (Supratiwi, 2014 in Krisnamurti, 2015).Ironically, 

national cassava production has been declining since 2015, caused by the entry of imported 

cassava and tapioca imports.This condition affects the descending desire of farmers to grow 

cassava and the weakness of tapioca industry because it is difficult to get cassava as raw material, 

cassava prices are declining. The need for mapping of cassava land to know the stability of tapioca 

raw material supply and national food self-sufficiency acceleration, so in this research using 

mapping method of  tapioca industry region by GIS.The research used a qualitative and 

quantitative approach with cassava and tapioca production centers in Pati Regency.Cluster Area 

sampling technique and determination of minimum sample quantities, using guidelines of Badan 

Informasi Geospasial (BIG).The data is taken with accuracy test technique of image interpretation. 

Data were analyzed using Join Area Analysis (Moran) to measure spatial pattern.Interpretation of 

SPOT 6 imagery in November 2014, it is known that cassava is mostly located in the the northern 

part is on the upper slopes of the lower slopes of Volkan Muria (83.7%, Tlogowungu, Margoyoso, 

Cluwak, Gembong, Margorejo, and Tayu District and 16.3% in the south is on the northern slopes 

Kendeng Mountains range of Sukolilo, Kayen, and Tambakromo District.Based on the calculation 

results can be seen that the join area amounted to 63.Obtained a positive I value of 0.0038, 

meaning that the pattern of distribution of cassava land in Pati Regency clustered, it facilitates 

transportation of cassava harvest to market or collectors and or brokers supplying to tapioca 

industry location. 

 

Keywords: agroindustry, region, productivity, food self-sufficiency, tapioca 
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1. Pendahuluan 

Indonesia sebagai negara agraris berkemampuan untuk swasembada pangan didukung oleh kondisi 

geografis dan penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 31,86% (39,68 juta dari total 

angkatan kerja sebanyak 131,55 juta orang (BPS, 2017). Meskipun fenomena kekurangan pangan 

berbahan tapioka tercermin dari menurunnya produksi tapioka nasional. Analisa konsumsi pangan 

berbahan tapioka pada tahun 2015 sejumlah 0,034 Kg/kapita/tahun, sedangkan tahun sebelumnya 

sebesar 0,052 Kg/kapita/tahun. Ketersediaan per kapita tahun 2011 sebesar 721 Kg/ tahun, sedangkan 

tahun 2014 menjadi 7,24 Kg/ tahun atau turun lebih dari 99% dibandingkan tahun 2011 atau rerata 

turun 7,58% (BPS, 2015).  

Pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia berbahan baku tapioka meningkat 

8,19%, dipengaruhioleh pertumbuhan pasar domestik merupakan yang tertinggi di Asean. Kebutuhan 

tepung tapioka dalam negeri mencapai 5 juta ton per tahun, sedangkan kebutuhan per tahun 7 juta ton. 

Industri pengguna tepung tapioka di dalam negeri lebih memilih mengatasi kekurangan melalui impor 

karena mendapat jaminan pasokan stabil (Kementerian Pertanian, 2013; Kementrian Perdagangan, 

2013 dalam Krisnamurti; Kusbini, 2015).  

Tapioka yang diolah menjadi sirup glukosa untuk pemanis (sweetener) mencapai 600‒700 

ton/tahun (Supratiwi, 2014 dalam Krisnamurti, 2015) diperlukan oleh berbagai industri makanan, 

antara lain kembang gula, penggalengan buah, dan sebagai bahan pengental. Selain bahan pangan, 

tapioka juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri kertas, batik, dan plywood.  

Produksi singkong Indonesia 19,92 juta ton dengan total luas lahan sebesar 12 juta hektar (ha), 

produksi rata-rata lahan mencapai 30 ton singkong per ha/tahun, namun impor mencapai 594.000 ton. 

Impor diperlukan lantaran tidak seimbangnya antara suplai singkong dan tapioka terhadap kebutuhan 

industri pengolahan pangan, suatu ironi bagi negara agraris (Banowati, 2011; Kementerian Pertanian, 

2013; Suharso, 2013; Suhendra, 2015). Selain itu disebabkan oleh minimnya industri pengolahan 

singkong mentah menjadi tapioka, pengaruh dari rendahnya produksi tapioka diantaranya: harga jual 

tapioka yang terlalu rendah berpengaruh terhadap kesejahteraan pelaku di sektor hulu dan hilir, dan 

impor. Saat ini, harga jual tepung tapioka di pasaran hanya Rp 4.000 per kilogram (kg). Idealnya, 

harga tapioka di kisaran Rp 4.500 per kg berkualitas baik, yakni berwarna putih alami dan kering 

matahari.  

Popularitas tanaman singkong di Indonesia tidak hanya karena singkong mudah tumbuh khusus, 

namun ubi singkong menjadi makanan pokok kedua setelah beras dan kebutuhan produk berbagai 

pangan berbahan singkong terus meningkat 8, 19% per tahun dipengaruhi oleh pertumbuhan pasar 

domestik merupakan yang tertinggi di Asean (Supratiwi, 2014 dalam Krisnamurti, 2015). Ironisnya, 

produksi singkong nasional terus menurun sejak tahun 2015, meskipun produktivitas rata-rata lahan 

meningkat hingga mencapai 30 ton singkong per ha/tahun. Diiringi dengan merosotnya harga ubi 

singkong dan harga tapioka. Kondisi ini mengindikasikan berkurangnya luas lahan singkong secara 

langsung berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Indonesia rentan pangan, bahkan impor meningkat 

594.000 ton, impor diperlukan lantaran tidak seimbangnya antara ketersediaan singkong dan tapioka 

terhadap kebutuhan industri pengolahan pangan. Lansiran BPS (2015) impor pada bulan Januari – 

Agustus mencapai 4.193,59 ton disebabkan produksi rendah. 

Di sisi lain, produksi singkong mencapai 3.571.594 ton (BPS, 2016), berkontribusi terhadap 

PDRB seharusnya menjadi representasi kesejahteraan petani juga meningkat, tetapi pencapaian 

tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan nilai ekonomis komoditas singkong maupun tapioka. 

Nilai jual rendah disebabkan oleh sistem tata niaga dalam negeri yang kurang berpihak pada petani 

dan industri tapioka lokal. Menurut Hendriadi (2016) singkong Indonesia belum semuanya memiliki 
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standar kualitas keamanan pangan yang disebut Hazard Analysis Critical Control Point Specification 

(HACCP).  

Jawa Tengah merupakan lumbung singkong, memiliki luas lahan singkong 153.192 Hektar 

dengan luas lahan panen tahun 2015 sebesar 122.784, 71 Hektar  (16%) dari total luas lahan nasional. 

Berkontribusi terhadap produk nasional sebesar 16,4% yang didukung potensi SDM yang selama ini 

menekuni bertani singkong, perajin gaplek, dan industri tapioka berbahan singkong basah ataupun 

gaplek. Meski demikian petani kerap merugi karena harga jual singkong rendah, kuantitas dan 

kualitas produksi menurun. Begitupun pemilik industri tapioka acapkali kekurangan pasokan 

singkong ataupun gaplek. Produktivitas tanaman singkong Kabupaten Pati 41,673 ton/hektar lebih 

tinggi dibandingkan Jawa Tengah yakni 25, 965 ton/hektar dipengaruhi oleh kondisi fisik eksisting 

lahan cocok untuk tanaman singkong. Produksi singkong tahun 2015 lebih dari cukup, berkualitas 

baik, kadar pati sekitar 35%, sehingga industri tapioka menerima suplai singkong dari petani lokal. 

Produksi tapioka sangat simpel dari sisi pengolahan maupun waktu yang digunakan. Dalam teori 

basis ekonomi industri tapioka mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi, menyerap tenaga kerja 

relatif besar, mempunyai keterkaitan antar sektor tinggi baik ke depan (backward linkage) maupun ke 

belakang (forward linkage). Produksi tapioka di Kabupaten Pati merupakan sektor yang 

kompetitif didukung oleh ketersediaan sektor komparatif singkong dengan nilai Location 

Quotient (LQ) sebesar 0,96, sehingga keberadaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan 

daerah bukan untuk ekspor ke luar daerah. Namun kegiatan ekonomi dari kegiatan ini mampu 

melayani pasar domestik maupun pasar luar daerah (Ricardson 2001, dalam Muta’ali, 2015; 

Banowati, dkk., 2017). Kebijakan memudahkan pendirian industri tapioka mendorong 

produsen lokal tertarik sebagai substitusi impor dan didukung sumberdaya lokal yakni ubi 

singkong. Petani menjual singkong sistem borongan porto lahan karena cepat mendapatkan 

uang tanpa harus menyediakan tenaga kerja pemanen maupun armada untuk mengangkut 

(Banowati, dkk., 2015). Pabrik tapioka bisa memenuhi kebutuhan singkong dari pedagang 

besar maupun pedagang tingkat kecamatan.  

Penelitian Aribowo (2014) di Kabupaten Pati, bahwa munculnya industri tepung tapioka berlatar 

belakang kondisi pertanian yang sangat memprihatinkan. Pertanian tak mampu lagi memenuhi 

kebutuhan masyarakat, industri tepung tapioka mampu menggantikan peranan pertanian yang tidak 

mampu memenuhikebutuhan ekonomi. Industri tepung tapioka ini mengalami perkembangan yang 

cukup pesat karena berorientasi ekonomis. Penelitian Darwis, dkk. (2007) di Kabupaten Pati diperoleh 

pendapatan petani akan bertambah Rp. 35 perkilogram apabila menjual dalam bentuk tapioka 

berkualitas baik. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI), tapioka dalam kualitas A (sedang) 

karena mempunyai derajat putih < 92. Tapioka terbaik mempunyai rendemen 38%, kadar air 7,69%, 

kadar pati 76,21%, residu sulfit 14 ppm, kadar abu 0,95%, dan derajat putih 77,49. Menguatkan hasil 

penelitian Wijana, dkk (2011) bahwa budidaya singkong sangatlah layak karena petani bisa 

mendapatkan keuntungan 67 persen dari total biaya yang dikeluarkan.  

Keberadaan industri tapioka di Kabupaten Pati berdekatan dengan lokasi produsen singkong 

membentuk situs yang memungkinkan sebagai kawasan agroindustri menyokong ketersediaan 

pangan. Terbangun sistem terintegrasi yang melibatkan sumberdaya manusia, singkong sebagai hasil 

pertanian, ilmu dan teknologi industri tapioka, uang dan informasi pasar. Tepung tapioka sebagai 

bahan baku industri pangan dan non pangan disebut juga sebagai produk agroindustri hilir. Pada skala 

nasional, Indonesia negara agraris perlu metransformasikan menuju kearah industrialisasi yang 



 
 
Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 
 

 

  824 
Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air 
 

berbasis pertanian, karena sektor industri pertanian merupakan sektor urgen yang mampu memimpin 

sektor-sektor lain menuju kearah perekonomian yang lebih modern.  

Merujuk dari Perda RTRWP 2003-2018 tentang kawasan Kerjasama antar-daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 8 kawasan, salah satu diantaranya Kawasan 

Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus dan Pati). Kerjasama antar daerah sesuai dengan peraturan daerah 

(Perda) Nomor 21 tahun 2003 Pasal 28 huruf g tentang Rencana Tata Ruang Wilayah –Wanarakuti 

masuk dalam kelompok kawasan yang masih dalam wacana. Berdasarkan letak, kondisi geografis, 

dan potensi SDA dan SDM prioritas pengembangan Kawasan Wanarakuti pada penelitian ini 

memberikan arahan sebagai kawasan agroindustri yang berpotensi untuk realisasi swasembada 

pangan. 

 

2. Metode Penelitian 

Penelitian survei dan tindakan dilaksanakan di Kabupaten Pati sebagai wilayah penghasil singkong 

dan sentra tapioka. Pendekatan kuantitatif digunakan pada yang menekankan pada penilaian numerik 

atas fenomena kerentanan pangan dan peningkatan produksi dan produktivitas guna percepatan 

swasembada pangan. Selain itu digunakan pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan 

naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena keberdayaan SDM yang perlu diintegrasikan sebagai 

upaya pencapaian kesamaan persepsi dalam berpartisipasi secara sinergis mengatasi persoalan 

pangan. 

Populasi dalam penelitian ini ada 2 yakni: a) populasi area lahan singkong dan sentra tapioka, dan 

b) SDM Petani Singkong, pengrajin gaplek, dan Tenaga kerja pabrik tapioka. Teknik sampling 

Cluster Area pada lahan singkong untuk mengetahui data usahatani dan uji akurasi ketelitian 

interpretasi citra. Penentuan jumlah sampel menggunakan panduan ketentuan Badan Informasi 

Geografis (BIG) tentang penentuan sampel minimum. Teknik sampling industri tapioka Simple 

Random Sampling, dengan penentuan jumlah sampel menggunakan pendapat Arikunto 11% dari 

jumlah populasi. Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu tanaman singkong dan industri tapioka. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

Hampir satu dekade pemenuhan kebutuhan pangan berbahan singkong dan tapioka di Indonesia 

sangat bergantung dari impor, berakibat semakin melemahnya perekonomian sedangkan potensi 

geografis Indonesia sangat mendukung sebagai negara agraris. Hasil penelitian yang dilakukan 

Banowati, dkk. (2017)  di Kabupaten Pati terletak di pesisir pantai Utara Jawa Tengah. Posisi 

geografis mendukung dikembangkan dan dibangun sektor pertanian dan industri untuk meningkatkan 

kesejahteraan penduduk, perluasan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan status ekonomi 

masyarakatya melalui pengembangan kawasan agroindustri. Sektor pertanian memegang peranan 

penting untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri maupun sebagai penyangga pangan  penduduk 

Provinsi Jawa Tengah. Ditopang oleh 237.912 jiwa (39%) penduduk yang bekerja di sektor pertanian 

sebagai pengusaha, pekerja industri maupun sebagai pekerja keluarga (BPS, 2015).  

Luas lahan singkong 18.544 hektar (tahun 2014), namun luas lahan panen 96,37% (17.871 

hektar). Total produksi singkong basah dengan kulitnya 744.746 Ton (BPS, 2015) terdiri atas varietas 

pahit Cassesart (UJ-5)sebesar 83,7% dan varietas manis CMM 02048-6sebesar 16,3% (Gambar 

2).Meski demikian, industri pengolahan tapioka belum berjalan optimal disebabkan oleh 

ketidakajegan kuantitas pasokan bahan baku singkong. Beberapa penyebab adalah: keengganan petani 

menanam singkong  karena dua tahun terakhir (tahun 2014 dan 2015) harga jual turun, mereka 
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menanam varietas Cassesart (UJ-5)berdaur panjang yakni 10-12 bulan. Persoalan lain dari sisi petani 

adalah: kepemilikan lahan sempit, keterbatasan dan akses modal, teknologi yang tidak inovatif, 

ketidakketepatan pemilihan benih.  

Produksi tapioka di Kabupaten Pati merupakan sektor yang kompetitif didukung oleh 

ketersediaan sektor komparatif singkong dengan nilai Location Quotient (LQ) sebesar 0,96, sehingga 

keberadaan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerah bukan untuk ekspor ke luar daerah. 

Namun kegiatan ekonomi dari kegiatan ini mampu melayani pasar domestik maupun pasar luar 

daerah (Ricardson 2001, dalam Muta’ali, 2015; Banowati, dkk., 2017).Produktivitas singkong 

Kabupaten Pati 41,673 ton/hektar lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah yakni 25, 965 ton/hektar 

dipengaruhi oleh kondisi fisik eksisting lahan cocok untuk tanaman singkong. Produksi singkong 

tahun 2015 lebih dari cukup, berkualitas baik, kadar pati sekitar 35%, sehingga industri tapioka 

menerima suplai singkong dari petani lokal. Proses produksi tapioka sangat simpel dari sisi 

pengolahan maupun waktu yang digunakan. Dalam teori basis ekonomi industri tapioka mampu 

menciptakan nilai tambah yang tinggi, menyerap tenaga kerja relatif besar, mempunyai keterkaitan 

antar sektor tinggi baik ke depan (backward linkage) maupun ke belakang (forward linkage), dan 

mempunyai laju pertumbuhan yang tinggi (Tarigan, 2005 dalam Muta’ali, 2015).  

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan berbahan tapioka dilakukan dengan revitalisasi 

sesuai potensi sumberdaya alam dan kemampuan sumberdaya manusia untuk pencapaian produksi 

singkong guna swasembada pangan. 

 

3.1 Analisa Pola Distribusi Spasial Lahan Singkong dan Lokasi Industri Tapioka 

Cakupan administrasi Kabupaten Pati memiliki bentuklahan bervariatif yang dipengaruhi oleh kondisi 

fisiografis yang terbentang dari tepi laut (Laut Jawa) menghasilkan bentuklahan marine dan  hingga 

bentuklahan volkan. Jenis tanah Latosol, RedYellow, Mediteran derajat keasaman (pH) di atas 6 

berstruktur remah, gembur, dan kaya bahan organik sesuai untuk pertanian. Curah hujan dan sebaran 

hujan yang turun membentuk tipe iklim C2, D2, dan E1-E4 menunjang kegiatan pertanian singkong 

(Dinas Pertanian Kab. Pati, 2016; Banowati, dkk., 2017).  

Interpretasi citra Satelit SPOT 6 liputan November tahun 2014 diketahui agihan lahan singkong 

berada di wilayah bagian utara yakni pada fisiologi lereng atas hingga lereng bawah Volkan Muria 

(83,7%)meliputi wilayah Kecamatan Tlogowungu, Margoyoso, Cluwak, Gembong, Margorejo, dan 

Tayu. Serta 16,3% pada bagian selatan yakni padalereng utara Pegunungan Kendeng meliputi wilayah 

KecamatanSukolilo, Kayen, dan Tambakromo. 
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Gambar 1. Sebaran Lahan Singkong di Kabupaten Pati 
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Perhitungan hasil analisis pola distribusi spasial atas Gambar 1 diketahui Indeks penyebaran area 

(Indeks Moran) berpengaruh terhadap produksi dan kelancaran pasokan, transportasi dari sisi biaya, 

jarak, dan waktu tempuh.  

Tabel 1. Pola Distribusi Spasial Lahan Singkong(Analisis Join Area) 

No. Kecamatan L L2 
Nilai Area 

(x) (x − x̅) (x − x̅)2 

1 Tlogowungu 6 36 4.283 3.417 11.675.889 

2 Gembong 2 4 3.276 2.410 5.808.100 

3 Cluwak 3 9 2.427 1.561 2.436.721 

4 Gunungwungkal 5 25 1.400 534 285.156 

5 Margoyoso 4 16 1.097 231 53.361 

6 Margorejo 4 16 1.638 772 595.984 

7 Trangkil 3 9 537 -329 108.241 

8 Dukuhseti 2 4 110 -756 571.536 

9 Tayu 4 16 301 -565 319.225 

10 Sukolilo 1 1 115 -751 564.001 

11 Jaken 3 9 72 -794 630.436 

12 Winong 4 16 51 -815 664.225 

13 Tambakromo 3 9 51 -815 664.225 

14 Kayen 3 9 63 -803 644.809 

15 Wedarijaksa 4 16 85 -781 609.961 

16 Pati 6 36 16 -850 722.500 

17 Pucakwangi 3 9 53 -813 660.969 

18 Batangan 3 9 7 -859 737.881 

Total  Area Join 63 249 15.582 
 

27.753.220 

Rata-rata 866 
  

Sumber: BPS, 2016 (Analisis Data Sekunder, dalam Banowati, dkk., 2017) 

Keterangan:  

L= Jumlah area join 

x= Luas Lahan Singkong tiap Kecamatan 

Jumlah area join (nilai L) Kecamatan Tlogowungu= 6, artinya Kecamatan Tlogowungu berbatasan 

dengan 6 kecamatan lainnya. Nilai x= 4.283, artinya memiliki lahan singkong seluas 4.283 Ha. Nilai 

L Kecamatan  Pati= 6 artinya transportasi angkut hasil panen mudah, namun luas lahan singkong 16 

Ha (nilai x).  Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui bahwa area join berjumlah 63. Hasil 

perhitungan untuk  mengetahui indeks pola distribusi spasial digunakan rumus: 

I =
n ∑ ((c) xi − x̅ )(xj − x̅ )

J ∑ (x − x̅)(c)
 

I =
18 x 369.407,9544

63 x 27.753.220
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 I =
6.649.343,179

1.748.452,860
   I = 0,0038 

Didapatkan nilai I positif sebesar 0,0038, artinya pola persebaran lahan singkong di Kabupaten Pati 

mengelompok (Clustered), hal tersebut mempermudah transportasi pengangkutan hasil panen 

singkong sebagai pasokan industri tapioka. 

Mengacu teori penentuan lokasi indusri Weber (1929) yang menjadi titik awal pemikiran industri 

modern. Analisis penentuan lokasi industri secara geografis berpengaruh terhadap jenis usaha dan 

kegiatan yang memperhitungkan beberapa faktor spasial (ruang/tempat) untuk menemukan lokasi 

optimal dan biaya minimal suatu industri yang didukung kemudahan tersediabahan baku. Terutama 

jenis industri weight losingsetelah melewati proses produksi, seperti halnya produk industri tapioka 

lebih ringan dari bahan baku (singkong). Lokasi pabrik harus lebih dekat dengan sumber bahan baku 

agar biaya murah (least cost location).  

 

Gambar 2. Sebaran Lokasi Industri Tapioka Di Kecamatan Margoyoso 

 
Sentra industri tapioka Kabupaten Pati berlokasi di Kecamatan Margoyoso, pada wilayah ini 

berjumlah 269 unit (Monografi Kecamatan, 2016) tersebar di empat desa yaitu: Sidomukti, Ngemplak 

Kidul, Tanjungrejo, dan Waturoyo. Pemetaan persebaran sampel lokasi industri menggunakan GPS 

berupa titik koordinat dapat dilihat pada gambar berikut.  
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Gambar 3. Aglomerasi dan sebaran sampel Industri Tapioka  

 
 

Pola persebaran indsutri tapioka di Kecamatan Margoyoso dipengaruhi oleh keberadaan sumber 

bahan baku, aksesbilitas, budaya adanya homophily yakni interaksi yang terjadi antara individu yang 

memiliki kesamaan pada pandangan, pengetahuan yang memiliki dukungan empiris kuat (Rogers, 

1983). Keberadaan sumber bahan baku menjadi salah satu faktor penentu dari keberadaan suatu 

industriekstraktif sekunder ini. 

Analisis data primer (2017) diketahui pola sebaran acak (random pattern) ditunjukkan nilai T 

0,849 lokasi industri dan posisi satu lokasi dengan lokasi lainnya tidak saling terkait. Pada lokasi 

manapun industri didirikan di wilayah Kecamatan Margoyoso menguntungkan (least cost location) 

atau prospektif karena mudah mendapatkan singkong yang mengelompok. Sejalan dengan pendapat 

Aidi (2000) masing-masing industri benar-benar independen. 

Pertimbangan kedekatan lokasi kaitannya dengan pengelolaan limbah cair yang sengaja dialirkan pada 

sungai, hal itu dilakukan untuk meminimalisir pencemaran agar tidak merembes ke sumur penduduk. 

Sifat limbah cair tapioka mengandung zat-zat organik nabati yang cepat membusuk jika dibiarkan 

tergenang di tempat terbuka. Beberapa sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah cair tapioka 

antara lain: Bango, Suwatu, Pangkalan, dan Pasokan. 

 

3.2 Kontribusi Pasokan Singkong Terhadap Kebutuhan Di Industri Tapioka  

Kabupaten Pati merupakan penghasil singkong terbesar kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten 

Wonogiri, dimanfaatkan oleh 269 unit pabrik tapioka yang berlokasi di Kecamatan Margoyoso yang 

mempekerjakan 3.617 orang (BPS Kab. Pati, 2016). Kemampuan mengolah 6,8 ton per unit/ hariatau 

kebutuhan singkong total 1.829, 2 ton/hari yang menghasilkan tepung tapioka sekitar 640,22 ton/hari. 

Total kebutuhan singkong per tahun 667.658 ton(Banowati, dkk., 2017). Umumnya pengusaha 
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memproduksi tepung tapioka grosok (tepung tapioka basah tanpa penjemuran) dengan kisaran harga 

Rp 3000 - Rp 4000 per kg.  

Data seri lansiran BPS Kabupaten Pati produksi singkong meningkat 27,3% pada tahun 2012 dari 

luas panen19.696 hektar, namunmenunjukkan pola trend menurun disebabkan luas lahan panen 

menurun sekitar 9, 27% (tahun 2014), dan tahun 2015berkurang 14,95%(15.200 hektar lahan panen) 

berpengaruh terhadap produksi singkong menjadi 661.976 ton atau 231.691,6 ton grosok (tapioka 

basah). Kekurangan singkong diatasi dengan mendatangkan dari luar wilayah. 

 

Gambar 5. Trend Produksi Singkong Kabupaten Pati 

Sumber: BPS, 2016 dalam Banowati, dkk., 2017 

 

Kontribusi produksi singkong daerah terhadap pasokan sumber bahan baku digunakan perhitungan 

(Rokhmah, 2013), yakni: 

KB pas = (Bd / Btot) x 100% 

KB pas  : Kontribusi produksi singkong terhadap pasokan  

Bd  : Pasokan singkong dari petani di Kabupaten Pati 

Btot  : Bahan baku yang dibutuhkan industri  

 

Luas panen singkong (Tahun 2015)  = 15.200 Ha 

Produktivitas singkong   = 41,673ton/hektar/daur panen 

Total produksi singkong   = 15.200 x 41,673 = 633.429,6 ton/ tahun 

 

a. VarietasCassesart (UJ-5) 83,7% x 633.429,6   =530.180,5752 ton/ tahun 

b. Varietas CMM 02048-6 sebesar 16,3% x 633.429,6 ton  = 103.249,0248 ton/ tahun 

 

Kebutuhan singkong (bahan baku)   

= 6,8 ton/hari/unit 

= 6,8 x 269 = 1.829,2 ton/hari 

y = -19802x + 738380
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= 1.829,2 x 365 hari = 667.658 ton/tahun 

Kontribusi singkong Kabupaten Pati terhadap kebutuhan 269 unit industri tapioka tahun 

2015digunakan perhitungan sederhana sebagai berikut.  

Kontribusi (%)      =
  530.180,5752

667.658
 x 100% 

     =  79,41 % 

Industri tapioka di Kabupaten Pati menerima pasokan dari wilayah lain, diantaranya Kudus, 

Rembang, Blora, Banjarnegara, dan Provinsi Jawa Timur. Pasokan singkong dari petani 

berkecenderungan menurun sejak tahun 2014 efek dari sikap petani memberokan lahan dan menunda 

masa panen, rendemen pati menurun berdampak pada harga jual singkong di pasar turun hingga 

44,6%. Industri tapioka tidak berproduksi optimal, namun impor tapiokahingga bulan Juni lebih dari 1 

juta ton/ tahun dilakukan oleh Kementerian Perdagangan (BPS, 2016). Industri pengguna tepung 

tapioka di dalam negeri lebih memilih tepung tapioka impor harga yang lebih murah, kualitas lebih 

baik, dan kepastian supply yang kontinu (Kemendag, 2016). Di sisi lain, Kementerian Pertanian 

memiliki data produksi singkong petani lokal yang lebih dari cukup untuk memenuhi pasar lokal. 

Permasalah ini terbangun adanya hubungan kausalitas diperlukan solusi integratif yang simultan dari 

hulu hingga hilir agar memutus mata rantai kekurangan pangan. 

Fenomena kekurangan pangan berbahan tapioka tercermin dari menurunnya produksi tapioka 

nasional. Analisa konsumsi pangan berbahan tapioka pada tahun 2015 sejumlah 0,034 

Kg/kapita/tahun, sedangkan tahun sebelumnya sebesar 0,052 Kg/kapita/tahun. Ketersediaan per kapita 

tahun 2011 sebesar 721 Kg/ tahun, sedangkan tahun 2014 menjadi 7,24 Kg/ tahun atau turun lebih 

dari 99% dibandingkan tahun 2011 atau rerata pertumbuhan turun -7,58% (Pusat Data dan Sistem 

Informasi Pertanian BPS, 2015).  

 

 

Gambar 6. Produksi Singkong Nasional Tahun 2010-2015 

Sumber: BPS, 2016 dalam Banowati, dkk., 2017 
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Menyimak data pada Gambar 6, produksi singkong nasional tertinggi tahun 2012 tahun 

berikutnya berkecenderungan menurun. Seiring dengan produksi tapioka Provinsi Jawa Tengah. 

Fenomena yang berbeda dibandingkan kestabilan produksi Kabupaten Pati, meskipun produksi 

berkurang di tahun 2015 pengaruh dari menurunnya harga ubi di pasaran.Kontribusi singkong dari 

Kabupaten Pati terhadap ketersediaan bahan pangan dikelompokkan ke dalam 2 level yaitu provinsi, 

dan nasional.  

Dari data tersebut kontribusi tahun 2010 sampai ke tahun 2015 cenderung mengalami peningkatan 

ditopang kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien 

dengan mendayagunakan teknologi tepat guna menentukan seberapa besar produktivitas yang ada. 

Sehingga dapat diketahui bahwa revitalisasi industri tapioka berpotensi mencukupi lonjakan 

permintaan pangan berbahan tapioka yang didukung oleh meningkatnya produksi wilayah kawasan 

agroindustri di Kabupaten Pati. 

4. Kesimpulan 

Pengembangan Kawasan Wanarakuti merujuk pada potensi kawasan sesuai dokumen RTRW 

sebagai sentra agribisnis dan agroindustri didukung kondisi geografisnya yang berpotensi 

penyokong kebutuhan pangan berbahan singkong dan tapioka secara nasional. Jika ini terjadi, 

maka swasembada pangan dapat terrealisir dari bahan tersebut dan perekonomian berputar 

lebih cepat. Sektor agroindustri harus dimasukkan dalam skala prioritas pembangunandengan 

mengembangkan komoditas singkong dan tapioka.  
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Abstrak. Sungai menjadi salah satu sumber daya alam yang rentan terhadap pencemaran. 

Aktivitas pertambangan emas tradisional yang dilakukan oleh penambang daerah maupun 

penambang dari luar daerah berpotensi menjadi sumber pencemar yang mengurangi kualitas air 

Sungai Topo. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan tingkat pencemaran lingkungan perairan 

Sungai Topo dan memberikan rekomendasi upaya pengendalian pencemaran air sungai melalui 

strategi pengelolaan lingkungan untuk mengantisipasi pencemaran yang diakibatkan oleh kegiatan 

pertambangan emas tradisional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, pengambilan 

sampel lapangan dan wawancara. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive 

sampling. Terdapat 5 (lima) titik lokasi sampling yang merepresentasikan wilayah hulu, tengah 

dan hilir sungai dan 1 (satu) sampel limbah hasil penambangan emas tradisional. Hasil dari 

penelitian teridentifikasi kegiatan pertambangan emas tradisional menimbulkan perubahan fungsi 

dan manfaat sungai. Tingkat pencemaran air pada perairan Sungai Topo memiliki status 

memenuhi baku mutu sampai tercemar sedang. Strategi pengelolaan lingkungan perairan Sungai 

Topo dalam rangka untuk mengantisipasi pencemaran akibat kegiatan pertambangan emas 

tradisional yaitu dengan meningkatkan upaya pengelolaan limbah, menetapkan daya tampung dan 

beban pencemaran, dan meningkatkan pemantauan kualitas air.  

 Kata kunci:pertambangan emas, pencemaran lingkungan, Sungai Topo 

Abstract.The river became one of the natural resources that are vulnerable to contamination. 

Traditional gold mining activity conducted by local miners and miners from outside the region 

could potentially be a source of contaminants that reduce the water quality of the Topo River. This 

study aims to determine the contamination level of the Topo River water and provide 

recommendations for efforts to control river water contaminant through environmental 

management strategies to anticipate the water contamination due to the traditional gold mining 

activity. Research method used quantitative and qualitative approach with primary data collection 

technique through field observation, field sampling and interview. The sampling method is 

purposive sampling method. There are 5 (five) sampling points representing upstream, middle and 

downstream areas of the river and 1 (one) sample of traditional gold mining waste. The results of 

the research identified traditional gold mining activity causing changes in river functions and 

benefits. The level of water pollution in the waters of the Topo River has the status of fulfilling 

the quality standard until it is moderately polluted. Topo River water management strategy in 

order to anticipate pollution caused by traditional gold mining activity by increasing waste 

management efforts, establishing capacity and pollution load, and improving water quality 

monitoring. 

Keywords: gold mining, environmental pollution, Topo river. 
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1. Pendahuluan 

Wilayah Indonesia, yang terdiri dari beberapa gugusan pulau, menyimpan berbagai potensi dari hasil 

bumi yang begitu melimpah, baik yang dapat diperbaharui (renewable resources) maupun yang tidak 

dapat diperbaharui (non-renewable resources). Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui 

contohnya adalah sumber daya alam berupa hasil tambang. Salah satu kegiatan dalam memanfaatkan 

sumber daya alam tersebut adalah kegiatan pertambangan bahan galian yang hingga saat ini 

merupakan salah satu sektor penyumbang devisa negara yang besar (Yuliana, 2010). 

Emas merupakan salah satu bahan galian golongan B yang memiliki daya tarik tinggi, yaitu bahan 

galian yang mempunyai peranan penting untuk kelangsungan kegiatan perekonomian negara dan 

dikuasai oleh negara dengan menyertakan rakyat atau dapat diusahakan oleh Badan Usaha Milik 

Negara (Sukandarrumidi, 1999). Berdasarkan data Mineral Commodity Summaries 2015 yang dilansir 

oleh United Stated Geological Survey (2015), diketahui bahwa jumlah produksi emas Indonesia dari 

tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami kenaikan, meski tidak signifikan, yaitu dari 61 ton pada tahun 

2013 menjadi 65 ton di tahun 2014. Berdasarkan data tersebut, diketahui pula bahwa Indonesia 

memiliki cadangan emas yang sama besarnya dengan cadangan emas Amerika Serikat, yaitu sebesar 

3.000 ton, atau menduduki peringkat ke-5 di dunia bersama dengan Amerika Serikat. 

Namun permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah maraknya eksploitasi penambangan 

emas tanpa izin (PETI). Sejak tahun 1970-an, PETI menjadi masalah besar, ketika dalam usaha ini 

melibatkan pemodal besar (biasa disebut cukong) terorganisasi cukup baik layaknya mafia, dan 

teknologi yang digunakan cukup modern.Menurut Winarno (1997), PETI adalah fenomena yang 

sangat mengganggu. PETI juga telah terbukti menimbulkan masalah lingkungan yang cukup parah. 

Dampak yang paling nyata dari kegiatan peti adalah pengurasan sumber daya secara besar-besaran 

tanpa mengindahkan aspek lingkungan, dan tidak diterapkannya cara menambang yang baik (good 

mining practice). Para penambang tak segan-segan memakai air raksa untuk menangkap emas, 

sehingga sungai pun tercemar. Penggunaan pompa-pompa pasir juga telah mengakibatkan erosi pada 

dinding-dinding sungai (Winarno, 1997). 

Demikian halnya kasus yang terjadi di daerah penambangan emas skala kecil atau tambang emas 

rakyat di Desa Dongin, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Kegiatan 

penambangan telah beroperasi semenjak tahun 2009. Masyarakat penambang tidak hanya berasal dari 

daerah setempat tetapi juga terdapat penambang dari luar daerah. Umumnya mereka akan membentuk 

kelompok kecil dengan keterikatan tali persaudaraan dan bekerja dengan menggunakan metode 

penambangan yang sederhana. Mereka memanfaatkan daerah Sungai Topo untuk kegiatan 

penambangan emas. Penambangan yang dilakukan ini dituding sebagai sumber terjadinya degradasi 

lingkungan, salah satunya adalah penurunan kualitas air. 

Pentingnya melakukan penelitian terhadap kualitas air sungai akibat aktivitas penambangan emas 

tanpa izin karena sungai merupakan salah satu jenis air permukaan yang menjadi sumber penting 

bahan baku air bersih. Selain itu air sungai juga memiliki banyak pemanfaatan lainnya untuk 

kehidupan masyarakat. Mengingat fungsi Sungai Topo sebagai sumber air bersih untuk sebagian 

masyarakat, dan sumber irigasi pertanian masyarakat di Desa Dongin maka kajian terhadap kualitas 

air sungai perlu dilakukan. Kajian tersebut dibutuhkan untuk mengetahui kualitas air Sungai Topo dan 

merumuskan strategi pengelolaan lingkungan yang tepat. 
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2. Metode Penelitian 

2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini berada di salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, 

yaitu Kabupaten Banggai. Kabupaten Banggai dengan Ibukotanya Luwuk, merupakan dataranrendah 

dengan ketinggian rata-rata ±84 meter diatas permukaan laut.Secara geografis terletak antara 122ᵒ 23’ 

- 124ᵒ 20’ Bujur Timur dan 0ᵒ 30’- 2ᵒ 20’ Lintang Selatan memiliki luas wilayah daratan ± 9.672,70 

km² atau sekitar 14,22 % dari luas Propinsi Sulawesi Tengah dan luas laut 20.309,68 km² dengan 

garis pantai sepanjang 613,25 km (RPJD Kabupaten Banggai, 2013). 

Salah satu sungai yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian dan pengambilan sampel adalah 

Sungai Topo yang terletak di Kecamatan Toili Barat dengan panjang sungai mencapai 142,00 km dan 

luas daerah aliran mencapai 28 ribu hektar. Sungai ini menjadi obyek penelitian karena melewati 

wilayah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang masih beraktivitas hingga saat ini dan terletak di 

Kecamatan Toili Barat. Lokasi penelitian disajikan dalam Gambar berikut ini. 

 

Gambar 1. Lokasi Pengambilan Sampel 

 

Pengambilan sampel dilakukan pada bulan November 2017. Stasiun penelitian ditentukan dengan 

menggunakan “purposif sampling”, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan 

membagi daerah penelitian menjadi beberapa titik yang diharapkan dapat mewakili populasi 

penelitian. Lokasi pengambilan sampel ditentukan berdasarkan prioritas yang disusun berdasarkan 

antara lain jumlah dan jenis kegiatan serta distribusi sumber dan jenis pencemar. Terdapat 5 titik 

sampel air sungai, dan 1 sampel limbah yang kemudian dilakukan uji laboratorium untuk menentukan 

indeks pencemaran. Parameter yang diukur meliputi parameter fisika dan kimia. Secara terperinci 

lokasi pengambilan sampel dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Koordinat Lokasi Pengambilan Sampel 

No Titik Sampel Kode Koordinat X Koordinat Y Keterangan 

1 Titik I T1 122ᵒ 15′ 55.628″ E 1ᵒ 29′ 38.890″ S Daerah Hulu Sungai 

2 Titik II T2 122ᵒ 16′ 38.720″ E 1ᵒ 30′ 35.458″ S Areal Peti yang masih 

aktif 

3 Titik III T3 122ᵒ 17′ 17.646″ E 1ᵒ 30′ 27.565″ S Ex-areal Peti 

4 Titik IV T4 122ᵒ 17′ 12.757″ E 1ᵒ 31′ 13.138″ S Sebelum pemukiman 

5 Titik V T5 122ᵒ 18′ 50.040″ E 1ᵒ 31′ 18.419″ S Daerah Hilir Sungai 

2.2 Cara Analisis Data 

Data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan teknik dan metoda pengolahan yang 

disesuaikan dengan kondisi di daerah penelitian. Analisis yang disajikan bersifat deskriptif 

komparatif, yang berarti bahwa cara pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, penelitian 

deskriptif mempelajari pengaruh aktivitas Peti terhadap kualitas air Sungai Topo. Analisis yang 

dilakukan adalah: 

2.2.1 Analisis Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti) dan Pengaruhnya terhadap Tingkat 

Pencemaran di Sungai Topo 

Analisis aktivitas pertambangan emas tanpa izin (peti) dan pengaruhnya terhadap tingkat 

pencemaran di Sungai Topo dilakukan dengan kombinasi antara penggunaan citra resolusi tinggi, 

observasi lapangan, serta wawancara langsung untuk menghasilkan data yang akurat. Metode analisis 

pencemaran menggunakan Indeks Pencemar (IP) berdasarkan keputusan Menteri Negara Lingkungan 

Hidup Nomor 115 tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Limbah hasil kegiatan 

penambangan emas juga diambil sebagai kontrol terhadap kualitas limbah, untuk dibandingkan 

dengan baku mutu berdasarkan Permen LH Nomor 202 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah 

bagi Kegiatan Penambangan Bijih Emas dan atau Tembaga. 

Indeks pencemaran (IP) ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk 

beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air atau sebagian dari suatu sungai. Analisis statistik 

yang digunakan adalah metode Indeks Pencemaran (IP) untuk mengetahui kualitas air sungai. Rumus 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

 
Dimana: 

Lij  = Konsentrasi parameter kualitas air yang dicantumkan dalam baku mutu peruntukan air (J) 

Ci  =  Konsentrasi parameter kualitas air di lapangan 

Pij  =  Indeks pencemaran bagi peruntukan (J) 

(Ci/Lij)R = nilai, Ci/Lij rata-rata 

(Ci/Lij)M = nilai, Ci/Lij maksimum 

 

Metode ini dapat langsung menghubungkan tingkat ketercemaran dengan dapat atau tidaknya 

sungai dipakai untuk penggunaan tertentu dan dengan nilai parameter-parameter tertentu. Evaluasi 

terhadap nilai indeks pencemaran perairan ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Hubungan Antara Nilai Indeks Pencemaran dengan Mutu Perairan 
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No Nilai PI Keterangan 

1 0 < PIj< 1,0 memenuhi baku mutu (kondisi baik) 

2 1,0 < PIj< 5,0 cemar ringan 

3 5,0 < PIj< 10 cemar sedang 

4 PIj> 10 cemar berat 

 

2.2.2 Analisis Strategi Pengelolaan Lingkungan untuk Pengendalian Pencemaran Sungai Topo 

Perumusan strategi pengelolaan lingkungan pada aliran Sungai Topo berdasar pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

demi mewujudkan pembangunan berkelanjutna pada wilayah DAS. Perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang 

meliputi : perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan dan pengawasan.  

Strategi pengelolaan akan berfokus pada upaya pengendalian pencemaran air yang terjadi di 

peraian Sungai Topo yang diakibatkan oleh aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa 

Dongin. Pengendalian pencemaran air merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan 

pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin air agar sesuai dengan baku mutu air atau 

peruntukkannya serta dapat bermanfaat secara berkelanjutan. Demikian juga kebijakan pengendalian 

pencemaran perairan Sungai diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran air sehingga air 

Sungai Topo dapat terjaga kualitasnya serta bermanfaat sesuai peruntukkannya. 

Strategi pencapaian pengelolaan lingkungan berindikasi terhadap pencapaian tujuan bersama 

dalam pengelolaannya sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, yaitu pengelolaan yang 

dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan pendekatan faktor abiotik, biotik dan kultur 

dengan melibatkan multi pemangku kepentingan dan koordinasi antar instansi terkait. 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Pencemaran 

Sungai Topo 

Kegiatan pertambangan emas di Desa Dongin Kecamatan Toili Barat merupakan pertambangan emas 

tanpa izin (PETI) yang telah berlangsung sejak tahun 2009. Kegiatan pertambangan ini banyak 

dimanfaatkan oleh warga untuk mencari tambahan nafkah oleh warga setempat karena hasilnya yang 

cukup menjanjikan. Penambangan dilakukan dengan metode sederhana dan tanpa melalui sistem 

perencanaan yang baik. Penambangan dilakukan dengan cara manual atau yang biasa disebut 

“mendulang”, dan sebagian lainnya dengan menggunakan mesin dompeng. Berikut adalah masyarakat 

penambang dengan menggunakan metode mendulang dan mendompeng (Gambar 2). 

  

Gambar 2. Aktivitas penambangan di Desa Dongin 1) Mendulang 2) Mendompeng 

1 2 
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Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian dan hasil wawancara terhadap masyarakat 

secara umum keberadaan Peti telah memberikan pengaruh terhadap kondisi biota di perairan. Jika 

sebelum adanya aktivitas Peti masyarakat masih bisa memancing ikan di sepanjang aliran sungai, 

sekarang aktivitas memancing ikan hanya dapat kita temukan di daerah hulu sungai. Menurunnya 

populasi ikan menyebabkan masyarakat Desa Dongin memanfaatkan Sungai Topo untuk mencari 

kerang air tawar untuk dikonsumsi sehari-hari dan sebagian lainnya untuk dijual di pasar.  

Secara keseluruhan hasil analisis indeks pencemaran dari sampel air sungai dan limbah aktivitas 

Peti di Desa Dongin, dapat disimpulkan bahwa kualitas perairan Sungai Topo dari arah hulu ke arah 

hilir mengalami penurunan kualitas (meningkatnya nilai indeks pencemaran). Meskipun tidak 

ditemukan kandungan merkuri pada sampel air sungai, tetapi kandungan merkuri yang terkandung di 

dalam limbah hasil PETI sudah melebihi baku mutu yang ditetapkan. Hal ini menimbulkan risiko 

pencemaran perairan sungai mengingat sifat logam merkuri yang merupakan logam berat yang akan 

mengontaminasi perairan. Hasil analisis indeks pencemaran masing-masing sampel dan hubungannya 

dengan status mutu perairan disajikan dalam Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Analisis Indeks Pencemaran (IP) Air Sungai Topo dan Limbah PETI 

No Sampel Indeks Pencemaran Status 

1 Titik I 0,973 Memenuhi Baku Mutu 

2 Titik II 22,606 Tercemar Berat 

3 Titik III 1,182 Tercemar Ringan 

4 Titik IV 4,161 Tercemar Ringan 

5 Titik V 4,953 Tercemar Ringan 

6 Limbah 6,536 Tercemar Sedang 

 

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan presentase pencemaran di tiap titik pengambilan 

sampel (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Grafik Hasil Analisis Indeks Pencemaran 

Terlihat jelas dari grafik hasil analisis indeks pencemarandiatasbahwa terjadi perbedaan yang 

signifikan yaitu di titik 2 yang memiliki nilai IP mencapai 22,606. Nilai IP yang tinggi ini dipengaruhi 

oleh nilai kekeruhan dan TSS yang tinggi di titik 2. Kemudian untuk titik 3 memiliki nilai IP 1,182 

dan tergolong cemar ringan, diikuti dengan titik 4 dan titik 5 yang juga cemar ringan. Tetapi dari 

gambar diatas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan nilai indeks pencemaran dari titik 3 ke titik 5, 

hal ini diperkirakan karena adanya pengaruh dari aktivitas manusia dan pemukiman. Limbah hasil 

penambangan memiliki nilai IP sebesar 6,464 dan tergolong cemar sedang, meskipun parameter fisik 

dan kimia yang telah diujikan memiliki nilai yang dibawah ambang batas, tetapi terdapat kandungan 

merkuri sebesar 0,0083 m/L dalam sampel limbah yang menyebabkan sampel tersebut tergolong 

cemar sedang.  
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Secara umum dapat disimpulkan bahwa kondisi perairan Sungai Topo memiliki penurunan 

kualitas dari hulu ke hilir. Berdasarkan teori-teori yang ada menyatakan bahwasanya akan terjadi 

peningkatan indeks pencemaran dari hulu ke hilir sungai yang diakibatkan oleh semakin banyak 

aktivitas yang dapat ditemui di bagian hilir sungai, salah satunya adalah pemukiman. Apabila kita 

mengaitkan dengan kondisi langsung di lapangan, dapat dilihat perbedaan vegetasi yang ada di bagian 

tengah dan bagian hilir sungai. Bagian tengah sungai (titik 2), sebagian besar telah dimanfaatkan 

untuk aktivitas pertambangan sehingga kondisi vegetasi telah rusak. Sedangkan areal mendekati hilir 

sungai masih dapat ditemukan vegetasi yang lebat karena masyarakat sekitar tetap mempertahankan 

kondisi alami di sekitar sungai. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi 

air sungai dari tercemar berat menjadi tercemar ringan. 

Selain itu diperkirakan adanya faktor Self Purification atau pemurnian diri. Self Purification 

adalah pemulihan oleh proses alami baik secara total ataupun sebagian kembali ke kondisi awal 

sungai dari bahan asing yang secara kualitas maupun kuantitas menyebabkan perubahan karakteristik 

fisik, kimia dan atau biologi yang terukur dari sungai. Proses pemulihan secara alami berlangsung 

secara fisik, kimawi dan biologi. Pada saluran atau sungai yang alami, yaitu bukan saluran beton, 

secara signifikan dapat mendukung alami proses pemurnian diri dan menyebabkan kualitas air yang 

lebih baik dari kondisi air semula (Vagnetti, 2003). Pada dasarnya sungai mempunyai kemampuan 

dalam memperbaiki dirinya dari unsur pencemar. Namun kemampuan ini terbatas sehingga apabila 

masuk sejumlah bahan pencemar dalam jumlah banyak maka kemampuan tersebut menjadi tidak 

terlalu berarti mengembalikan sungai dalam kondisi yang lebih baik. Kemampuan alamiah sungai 

inilah yang membatasi daya tampung sungai terhadap pencemar. 

Hasil analisis indeks pencemaran dimasing-masing titik termasuk limbah hasil penambangan 

menunjukkan bahwa terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi nilai-nilai dari parameter 

kimia dan fisika yang diuji. Terlepas dari adanya asumsi bahwa pencemaran diakibatkan oleh 

aktivitas penambangan emas yang dilakukan di Desa Dongin, ada beberapa titik yang memiliki nilai 

IP tinggi meskipun berada jauh dari lokasi penambangan. Beberapa faktor seperti kegiatan 

persawahan, peternakan, bahkan usaha perkebunan kelapa sawit yang berada di sekitar sungai juga 

memberikan sumbangsih terhadap kualitas perairan Sungai Topo. Selain itu, faktor yang tidak dapat 

diabaikan adalah sifat air itu sendiri. Kemampuan air untuk melakukan purifikasi, yang artinya bisa 

saja terjadi penetralan kandungan pencemar disebabkan oleh arus aliran air dan juga intensitas hujan 

yang pada kenyataannya terjadi musim penghujan ketika dilakukan pengambilan sampel. 

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah kandungan merkuri yang telah melewati ambang baku 

mutu di dalam limbah hasil aktivitas PETI. Meskipun kandungan merkuri ini tidak ditemukan di 

perairan, tetapi bukan berarti hal ini bisa diabaikan begitu saja. Merkuri merupakan unsur yang sangat 

beracun bagi semua makhluk hidup, baik itu dalam bentuk unsur tunggal (logam) maupun dalam 

bentuk persenyawaan. Oleh karena itu, adanya data hasil kualitas air pada Sungai Topo ini diharapkan 

dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang dapat diterapkan dalam rangka 

pengelolaan dan pencegahan pencemaran di Sungai Topo akibat adanya aktivitas Pertambangan Emas 

Tanpa Izin (PETI). 

3.2 Strategi Pengelolaan Lingkungan untuk Pengendalian Pencemaran dan Kelestarian Fungsi Sungai 

Topo di Kecamatan Toili Barat 

Aktivitas PETI yang yang di satu sisi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat tetapi di sisi lain 

juga dapat menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial di masyarakat. Regulasi yang belum jelas 

pada dasarnya dapat membuat pertambangan tradisional ini akan mengalami permasalahan 

dikemudian harinya. Ditambah dengan tidak adanya payung hukum secara formal yang jelas dan 
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definitif membuat aktivitas pertambangan ini rawan konflik. Lemahnya hukum menjadi salah satu 

kendala dalam upaya penertiban penambangan emas ilegal di Kecamatan Toili Barat, khususnya di 

Desa Dongin.  

 Mengingat permasalahan PETI begitu kompleks, maka penanggulangannya memerlukan konsep 

yang terintegrasi dan harus dilakukan secara terpadu. Dengan mempertimbangkan permasalahan 

faktual yang terjadi dibidang sosial, ekonomi, hukum, dan politik, maka penanggulangan masalah 

PETI ini menggunakan pendekatan sosial kemasyarakatan seiring dengan ditegakkannya hukum. 

Artinya, bagaimana kepentingan masyarakat dapat diakomodasikan secara proporsional tanpa 

mengabaikan prinsip-prinsip praktek pertambangan yang baik dan benar, yang diarahkan kepada: 

• transformasi struktural, agar kegiatan ekonomi masyarakat setempat dapat diarahkan kepada 

kegiatan usaha disektor lainnya yang lebih menarik daripada sebagai penambang tanpa izin, atau 

pada kegiatan usaha penunjang di sektor pertambangan 

• bagi masyarakat yang ingin menekuni usaha di sektor pertambangan, diakomodasikan melalui 

pola pertambangan rakyat/ wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan mendapat bimbingan serta 

subsidi dari pemerintah. 

• mengupayakan usaha pertambangan yang berpihak pada masyarakat dan ramah lingkungan, 

mengupayakan adanya keterpaduan usaha kegiatan pertambangan tradisional, skala kecil, 

menengah, dan skala besar melalui kemitraan yang saling menguntungkan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Dongin, sampel limbah hasil pengolahan 

emas mengandung merkuri yang nilainya melebihi baku mutu limbah berdasarkan Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup Nomor 202 Tahun 2004. Sedangkan kandungan timbal masih dibawah baku mutu. 

Sampel air sungai yang diambil juga diuji kandungan logam Hg dan Pb dan menunjukkan  hasil yang 

dibawah baku mutu, sedangkan untuk beberapa parameter mengindikasikan bahwa air sungai Topo 

telah tercemar. Namun demikian, jika masukan logam berat khususnya merkuri terus berlanjut maka 

tidak menutup kemungkinan suatu saat dapat mengancam ekosistem dan sumberdaya yang terdapat 

disekitarnya. Secara historis merkuri dapat bertahan pada air dalam jangka waktu yang lama, 

akibatnya dapat mempengaruhi tingginya tingkat paparan merkuri terhadap makhluk hidup yang 

berada di sekitarnya.  

Identifikasi permasalahan tidak hanya dinilai dari hasil uji sampel air di perairan Sungai Topo, 

tetapi juga berdasarkan kondisi komponen pendukung lainnya seperti kondisi vegetasi di sekitar 

sungai, kondisi biota perairan, serta kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Dongin. 

Hal ini didapatkan berdasarkan hasil observasi langsung dan hasil wawancara masyarakat terhadap 

aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang berdampak pada menurunnya kualitas perairan Sungai 

Topo. 

Oleh karena itu perlu adanya perumusan strategi pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk 

mengendalikan pencemaran air yang terjadi. Penyusunan strategi pengelolaan lingkungan bertujuan 

untuk memberikan  arahan perencanaan program atau kegiatan untuk mencapai lingkungan yang 

ideal, yang meliputi keseluruhan aspek pendukung lingkungan (abiotik, biotik dan kultural) dan 

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development), selain itu sebagai bahan 

evaluasi kepada stakeholder yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengelolaan 

lingkungan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4. 
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Tabel 1. Rancangan Strategi Pengelolaan Lingkungan Perairan Sungai Topo 

Identifikasi 

permasalahan 

Sumber 

Permasalahan 
Lokasi 

Strategi 

pengelolaan 
Program kegiatan 

Pengelola 

Kegiatan 

 

• Menurunnya 

kualitas air 

Sungai yang 

secara fisik 

ditandai 

dengan 

perubahan 

warna 

menjadi 

kuning 

kecokelatan 

 

• Terdapat 

banyak lahan 

bekas 

tambang yang 

menjadi 

kubangan dan 

menyebabkan 

banjir di 

musim 

penghujan 

 

• Terdapat 

kandungan 

merkuri yang 

melebihi 

ambang batas 

di sampel air 

limbah hasil 

aktivitas 

PETI 

 

 

• Aktivitas PETI 

yang masih 

berlangsung di 

sekitar sungai 

 

• Hasil kerukan 

tanah 

bercampur 

dengan air 

sungai 

sehingga 

kekeruhan 

meningkat 

karena air 

sungai telah 

bercampur 

dengan tanah  

 

• Lahan pasca 

tambang yang 

ditinggalkan 

dan tidak 

direhabilitasi 

 

• Limbah hasil 

pengolahan 

emas tidak 

dikelola dengan 

baik 

 

• Tidak ada 

kolam 

penampungan 

limbah yang 

sesuai dengan 

peraturan yang 

telah ditetapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Titik 2                             

 
 

Titik 3 

 
 

Titik 4

 
 

           Titik 5 

 
 

Limbah PETI 

 
 

• Pencegahan dan 

pengawasan 

terhadap 

kegiaan 

pertambangan 

 

• Pemulihan 

kualitas air 

sungai 

 

• Pengendalian 

dan 

pengawasan 

terhadap lubang 

bukaan 

tambang 

 

• Penanaman 

prinsip 

lingkungan 

hidup 

berkelanjutan 

kepada pelaku 

usaha PETI dan 

masyarakat  

pengguna 

sungai 

 

• Pencegahan dan 

pengendalian 

limbah 

 

• Pengawasan 

dan penertiban 

kegiatan rakyat 

yang berpotensi 

untuk merusak 

lingkungan, 

khususnya 

penggunaan 

merkuri 

• Mengajukan izin 

pertambangan rakyat 

(IPR) 

 

• Melakukan kegiatan 

pertambangan yang 

sesuai dengan kaidah 

yang telah ditentukan 

dan memperhatikan 

lingkungan sekitar 

 

• Pemantauan kualitas air 

sungai secara berkala 

 

• Mengisi lubang bukaan 

dengan material pengisi 

(back filling) 

 

• Melakukan sosialisasi 

dan komunikasi dengan 

pelaku usaha kegiatan 

pertambangan emas, 

beserta masyarakat 

sekitar, didampingi 

instansi teknis untuk 

memberikan penjelasan 

mengenai dampak 

positif dan negatif 

akibat kegiatan PETI 

terhadap kelestarian 

sungai 

 

• Melakukan sosialisasi 

untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat 

tentang kegiatan yang 

dilakukan pasca 

tambang 

 

• Membuat kolam 

penampungan limbah/ 

Tailing Storage Facility 

(TSF) 

 

• Melakukan 

pemeriksaan secara 

rutin kemungkinan 

terjadinya rembesan-

rembesan air limbah; 

 

• Melakukan pengukuran 

secara berkala 

kandungan merkuri 

pada badan air di sekitar 

lokasi pengolahan bijih 

emas. 

 

• Pelaku usaha 

kegiatan 

pertambangan 

emas 

tradisional 

 

• Masyarakat 

sekitar lokasi 

 

• Perangkat desa 

 

• Dinas 

Pertambangan 

dan Energi 

Kabupaten 

Banggai 

 

• Dinas 

Lingkungan 

Hidup dan 

Kehutanan 

Kabupaten 

banggai 

 

• Dinas 

Kesehatan 

kabupaten 

banggai 

(Sumber: Hasil Analisis, 2018) 
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4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang ada terhadap aktivitas pertambangan emas tanpa 

izin di Desa Dongin, mka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1) Aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Dongin berlangsung sejak tahun 2009 

dengan metode tradisional yang melibatkan masyarakat lokal dan pendatang telah menyebabkan 

terjadinya penurunan kualitas perairan Sungai Topo. Hasil analisis indeks pencemaran Sungai 

Topo menunjukkan bahwa Titik 1 sebagai hulu sungai masih memenuhi baku mutu dengan nilai 

IP 0,973, titik 2 yang merupakan lokasi penambangan emas telah tercemar berat dengan nilai IP 

22,606, titik 3 tercemar ringan dengan nilai IP 1,182. Titik 4 yang berada di areal persawahan 

dan perkebunan warga memiliki nilai IP 4,161 dan tergolong cemar ringan, dan titik 5 yang 

merepresentasikan hilir sungai memiliki nilai IP 4,953 dan tergolong cemar ringan. Limbah hasil 

penambangan emas memiliki nilai IP 6,536 dan tergolong cemar sedang. Hasil analisis logam 

merkuri dan timbal tidak ditemukan di sampel air sungai, tetapi pada limbah PETI mengandung 

logam merkuri dengan konsentrasi 0,0083 mg/L, nilai ini melebihi baku mutu yang ditetapkan 

oleh PerMen LH Nomor 202 tahun 2004. 

2) Strategi pengelolaan lingkungan didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang upaya pengendalian pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup. Identifikasi permasalahan mencakup 3 (tiga) komponen lingkungan 

yaitu abiotik, biotik dan kultural. Hasil analisis permasalahan menghasilkan rekomendasi-

rekomendasi antara lain; pemulihan kualitas air Sungai Topo, pengendalian dan pengawasan 

terhadap limbah aktivitas PETI, serta upaya-upaya penegakan hukum dengan tegas untuk 

meminimalisir terjadinya dampak terhadap lingkungan khususnya perairan Sungai Topo. 
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Abstrak.Pertanian cukup menyita perhatian saat ini karena merupakan salah satu sektor penghasil 

pangan di Indonesia. Pengelolaan pertanian yang telah ada dianggap kurang ramah lingkungan 

karena menggunakan bahan kimia yang merusak tanah. Penggunaan bahan kimia seperti pestisida 

berlebih merusak keseimbangan ekosistem tanah, memicu hancurnya unsur hara, menghambat 

tumbuhnya organisme penyubur tanah, dan memunculkan hama baru. Hal tersebut mengakibatkan 

turunnya derajat keberlanjutan pada pertanian karena dilakukan secara turun-temurun. Faktor lain 

yang menyebabkan rendahnya produksi pertanian adalah bencana kekeringan di musim kemarau. 

Pengelolaan pertanian di wilayah rawan bencana kekeringan menjadi cukup problematik. 

Permasalahan yang ada di wilayah rawan kekeringan diatasi masyarakat dengan memanfaatkan 

mikoorganisme decomposer (EM) dari buah-buahan sisa/busuk untuk campuran pembuatan pupuk 

ramah lingkungan (pupuk kocor). Harapannya dengan meningkatnya derajat keberlanjutan pada 

lahan pertanian, petani mampu bertahan cukup lama meskipun bencana kekeringan seringkali 

terjadi. Penelitian yang dilaksanakan di Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, 

Kabupaten Gunungkidul ini menunjukkan bahwa pertanian ramah lingkungan dapat dilakukan 

untuk meningkatkan produksi dan menjaga kualitas sumber daya lahan pertanian. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan fenomenologi mengenai alasan rasional petani yang ingin melakukan 

perubahan terkait tata kelola pertanian mereka. Hasil dari penelitian ini adalah petani merasa perlu 

untuk menjaga kelestarian lahan pertanian agar dapat dimanfaatkan bagi anak cucu. 

 Kata kunci: pertanian berkelanjutan,bahan kimia, kekeringan, pupuk kocor 

Abstract.Agriculture is quite attention today because it is one of the food producing sectors in 

Indonesia. Management of existing agriculture is considered less environmentally friendly 

because it uses chemicals that damage the soil. The use of chemicals such as excessive pesticides 

destroys the balance of the soil ecosystem, triggers the destruction of nutrients, inhibits the growth 

of soil fertility organisms, and raises new pests. This resulted in a decrease in the degree of 

sustainability in agriculture because it was done for generations. Another factor that causes low 

agricultural production is drought disaster in the dry season. Agricultural management in 

drought-prone areas becomes problematic enough. The problems that exist in drought-prone 

areas are overcome by the community by utilizing decomposer (EM) microorganisms from 

leftover fruits for a mixture of environmentally friendly fertilizer (“kocor” fertilizer). It is hoped 

that with the increasing degree of sustainability on agricultural land, farmers can survive long 

enough even though drought often occurs. Research in Ploso Hamlet, Gunungkidul Regency 

shows that environmentally friendly agriculture can be done to increase production and maintain 

the quality of agricultural land resources. This study uses a phenomenological approach on the 

rationale of farmers who want to make changes related to their agricultural governance. The 

result of this research is the farmers feel the need to maintain the sustainability of agricultural 

land in order to be utilized for the children and grandchildren. 

Keywords: sustainable agriculture, chemicals, drought, “kocor” fertilizer 
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1. Pendahuluan 

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang sangat 

melimpah. Sumber daya alam ini berasal dari sektor pertanian, perikanan, peternakan sampai dengan 

pertambangan seperti minyak bumi, gas alam, dan logam. Indonesia memiliki beraneka ragam jenis 

tanaman, hewan, dan mikroorganisme yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Indonesia 

seharusnya bisa menjadi negara maju dari semua sektor tersebut, terutama dari sektor pertaniannya. 

Saat ini dengan sumber daya alam yang melimpah ternyata tidak menjamin Indonesia menjadi negara 

yang maju. Banyak masyarakat terutama petani yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jika 

dilihat lebih jauh ternyata banyak hal yang menghambatnya, seperti kurangnya pemanfaatan sumber 

daya alam yang ada dan rendahnya tingkat ilmu pengetahuan masyarakat tentang potensi alam yang 

ada (Yonida, 2017).  

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan II 2017, sektor pertanian terus 

memberi kontribusi positif untuk perekonomian Indonesia. Bila dibandingkan dengan triwulan 

sebelumnya, sektor pertanian menjadi sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,44 

persen (Prahara, 2017). Kontribusi positif tersebut ternyata justru berbanding terbalik dengan kondisi 

lahan pertanian di Indonesia. Kondisi lahan pertanian di Indonesia semakin miskin unsur hara karena 

perilaku petani yang lebih mengedepankan penggunaan pupuk kimia dibandingkan pupuk organik. 

Hal tersebut mengakibatkan dampak negatif untuk lingkungan dan kondisi pertanian itu sendiri 

(Sugiarto, 2017). Pupuk kimia adalah zat kimia yang sudah diketahui kandungannya, digunakan untuk 

memperkaya unsur hara dalam tanah. Penggunaan pupuk yang kurang cerdas, tidak terkendali dan 

berlebihan akan menyebabkan gangguan kesehatan bagi tanaman itu sendiri (Anonim, 2017).  

Adapun dampak penggunaan pupuk kimia pada lahan pertanian dapat bermacam-macam. Pada 

umumnya tanaman tidak bisa menyerap 100% pupuk kimia. Selalu akan ada residu atau sisanya. Sisa-

sisa pupuk kimia yang tertinggal di dalam tanah ini, bila terkena air akan mengikat tanah seperti 

lem/semen. Setelah kering, tanah akan lengket satu dengan lain (alias tidak gembur lagi), dan keras. 

Selain keras, tanah juga menjadi masam. Kondisi ini membuat organisme-organisme pembentuk unsur 

hara (organisme penyubur tanah) menjadi mati atau berkurang populasinya. Beberapa binatang yang 

menggemburkan tanah seperti cacing tidak mampu hidup di kawasan tersebut dan kehilangan unsur 

alamiahnya. Bila ini terjadi, maka tanah tidak bisa menyediakan makanan secara mandiri lagi, dan 

akhirnya menjadi sangat tergantung pada pupuk tambahan, khususnya pupuk kimia. Apabila 

ketergantungan pada pupuk kimia tidak terelakkan, maka tanah pertanian kita seperti masuk dalam 

lingkaran setan. Penggunaan pupuk kimia yang semakin banyak menyebabkan tanah semakin rusak. 

Tanah yang semakin rusak akan membuat petani semakin bergantung pada pupuk kimia (Nongguan 

Biotek, 2018).Hal ini menyebabkan turunnya derajat keberlanjutan pada pertanian karena penggunaan 

pupuk kimia dilakukan secara turun-temurun. 

Faktor lain yang menyebabkan turunnya derajat keberlanjutan pertanian adalah adanya ancaman 

bencana yang membuat tingkat produktivitas pertanian tidak maksimal. Indonesia merupakan salah 

satu negara yang kerapkali diterjang bencana alam, seperti banjir, gunung meletus, gempa bumi, 

kekeringan, tanah longsor, dan tsunami. Demikian juga halnya dengan wilayah Kabupaten 

Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang rentan terhadap bencana kekeringan seperti 

yang dilansir dalam portal berita online tanggal 23 Juni 2015. Diprediksi sebanyak 70 desa di 

kabupaten terluas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini akan dilanda kekeringan selama musim 

kemarau (Suharjono, 2015). Fatchurahman dkk. (2013) dalam Ruslanjari dan Muhamad (2016: 2) 

menambahkan “kekeringan juga disebabkan oleh kondisi litologis setempat seperti yang terjadi di 
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Kabupaten Gunungkidul akibat bentang karst yang menyebabkan kondisi permukaan menjadi kering”. 

Kekeringan adalah “salah satu bencana akibat kejadian iklim ekstrim yang paling sering terjadi di 

Indonesia dengan frekuensi dan tingkat risiko yang berbeda-beda” (Estiningtyas, dkk., 2012). 

Penelitian ini membahas tentang ancaman bencana kekeringan sebagai salah satu urgensi munculnya 

kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat.  

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tentang 

Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia (2012: 3), kekeringan adalah “hubungan 

antara ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan 

ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan 

pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan”. 

Dampak serius pada kekeringan di bidang pertanian tersebut menyebabkan gagal panen akibat 

tanaman kekurangan air, berkurangnya sumber pangan bagi penduduk, serta hilangnya pendapatan 

masyarakat yang kesehariannya bekerja sebagai petani. Kekeringan di bidang pertanian ini 

menyebabkan masyarakat terutamanya keluarga petani perlu melakukan perubahan sosial dan 

penentuan alternatif pendapatan selain yang berasal dari usaha pertanian seperti melakukan kegiatan 

pemberdayaan berbasis masyarakat pada sektor usaha lain. 

Prinsip penting dalam pengembangan masyarakat terutamanya pemberdayaan berbasis 

masyarakat terletak pada keswadayaan yang diturunkan dari prinsip ekologis keberlanjutan (Haque, 

2000; Harcourt. 1994 dalam Ife dan Tesoriero, 2006: 254). Ife dan Tesoriero (2006: 53) menjelaskan 

tentang beberapa masalah perubahan ekologis yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Masalah 

kekeringan seperti yang terjadi di wilayah Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, 

Kabupaten Gunungkidul ini pun tidak terlepas dari perubahan ekologis, biasanya musim kemarau dan 

penghujan dengan rentang waktu selama 6 bulan, sejak tahun 2015 menjadi tidak menentu. Perubahan 

iklim menyebabkan musim sulit diprediksi (Utina, 2015: 7) seperti terjadinya musim kemarau yang 

terlampau panjang hingga terjadi kekurangan sumber air terutamanya untuk usaha pertanian. Topologi 

wilayah dengan bentang karst yang sulit menyimpan air atau diambil airnya dengan waktu yang cepat 

pun menambah permasalahan bagi masyarakat.  

Tanggapan ekologis yang ditawarkan oleh Green dalam Ife dan Tesoriero (2006: 53-54) 

menunjukkan dua ciri penting untuk mengatasi permasalahan, antara lain: pertama, dengan mencari 

solusi atau pemecahan masalah yang spesifik dengan solusi yang diskrit seperti dilaksanakannya 

pemberdayaan berbasis masyarakat untuk mengatasi masalah kekeringan yang terjadi. Ciri penting 

kedua, dengan memasukkan beberapa kemajuan teknologi untuk mengurangi dampak yang 

ditimbulkan dari perubahan ekologis tersebut. Ketika ciri penting tanggapan ekologis kedua dengan 

memasukkan teknologi ini diterapkan di wilayah Dusun Ploso seperti dialokasikannya penyedot air 

canggih bantuan dari perusahaan BUMN untuk mengambil air setiap kali terjadi bencana kekeringan. 

Alokasi teknologi canggih tersebut tidak membawa perubahan yang signifikan akibat bentang karst 

yang sulit diambil airnya. Masyarakat pun menjadi tergantung terhadap air hujan, air telaga, serta 

membeli air dari dusun tetangga yang kesehariannya dimanfaatkan untuk memasak, mandi, cuci, 

kakus, dan pertanian. Akibat tidak seimbangnya jumlah air yang dibutuhkan dan tersedia, kesehatan 

masyarakat menjadi terganggu dan usaha pertanian pun gagal. 

Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan rawan kekeringan di bidang pertanian seperti Dusun 

Ploso, Desa Giritirto perlu melakukan perubahan atau yang dalam kebencanaan dinyatakan sebagai 

mitigasi. Mitigasi adalah “serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran untuk peningkatan kemampuan menghadapi ancaman 

bencana” (BNPB, 2007: 3). Salah satu upaya mitigasi kekeringan yang dilakukan oleh masyarakat 

bekerjasama dengan akademisi adalah Program Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana 
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Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 di Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, 

Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat melibatkan empat 

kelompok sasaran, antara lain: kelompok tani, pemuda, perempuan atau ibu-ibu, dan pemandu wisata. 

Pada kelompok tani dilakukan peningkatan kapasitas kelompok dalam pengurangan risiko bencana 

kekeringan yang terjadi di wilayahnya. Permasalahan yang ada di wilayah rawan kekeringan diatasi 

dengan memanfaatkan mikoorganisme decomposer (EM) dari buah-buahan sisa/busuk untuk 

campuran pembuatan pupuk ramah lingkungan (pupuk kocor). Harapannya dengan meningkatnya 

derajat keberlanjutan pada lahan pertanian, petani mampu bertahan cukup lama meskipun bencana 

kekeringan seringkali terjadi. 

2. Metode Penelitian dan Kajian Teori 

Penelitian ini dilaksanakan di Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten 

Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan peneliti mengambil topik di dusun ini 

selain karena adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga karena wilayah Dusun Ploso 

sangat tergantung terhadap penggunaan lahan pertanian. Pada tabel 1 ditunjukkan apabila jumlah 

petani yang mendominasi mata pencaharian penduduk sejumlah 2.211 jiwa sedangkan sektor lain 

seperti pedagang (UMKM) sejumlah 14 jiwa (0,34 % dari jumlah penduduk). Hal ini mengindikasikan 

sektor usaha pertanian masih menjanjikan bagi masyarakat meskipun sering mengalami bencana 

kekeringan. 

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Giritirto 

No Mata Pencaharian 
Jumlah Penduduk 

Laki-Laki Perempuan Total % 

1 PNS 15 8 23 0,57 

2 Petani/Perkebunan 1.021 1.190 2.211 54,38 

3 Perangkat Desa 15 1 16 0,39 

4 Buruh Harian Lepas 190 132 322 7,92 

5 Wiraswasta 75 34 109 2,68 

6 Karyawan Swasta 58 40 98 2,41 

7 Mengurus Rumah Tangga 0 94 94 2,31 

8 Pelajar/Mahasiswa 265 264 529 13,01 

9 Pedagang 6 8 14 0,34 

10 Sopir 11 0 11 0,27 

11 Pensiunan 7 0 7 0,18 

12 Belum/Tidak Bekerja 312 318 630 15,49 

13 Pembantu Rumah Tangga 0 2 2 0,05 

Total 4.066 100 % 

Sumber: Statistik Berdasar Pekerjaan Desa Giritirto Semester 1 Tahun 2017 dalam Dewi, 2017 

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi mengenai alasan rasional petani yang 

ingin melakukan perubahan terkait tata kelola pertanian mereka. Berikut peneliti lampirkan peta 

kerentanan bencana kekeringan di Dusun Ploso sebagai bentuk urgensi dilaksanakannya penelitian 

terkait pemanfaatan pupuk kocor sebagai alternatif pengelolaan pertanian berkelanjutan. Pemanfaatan 

pupuk kocor ini dipilih sebagai salah satu cara meningkatkan keberlanjutan penggunaan lahan 

pertanian agar kelompok petani tidak semakin rentan terhadap bencana kekeringan. Adapun dari peta 

kerentanan bencana kekeringan (gambar 1) menunjukkan adanya tingkat kerentanan sedang hingga 

tinggi di Dusun Ploso, dengan demikian perlunya tindakan untuk mengurangi kerentanan tersebut, 

salah satunya dengan membuat rekayasa perilaku yang membantu masyarakat (penggunaan pupuk 

kocor sebagai pengganti pupuk kimia yang telah digunakan oleh masyarakat secara turun-temurun). 
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Gambar 1. Peta Kerentanan Bencana Kekeringan di Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan 

Purwosari, Kabupaten Gunungkidul 

Sumber: Ruslanjari dan Muhammad. 2016 

2.1 Teori Rasionalitas Tindakan Max Weber 

Weber secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki artiarti subjektif tersebut ke 

dalam empat tipe.Atas dasar rasionalitas tindakan sosial,Weber membedakan tindakan sosial manusia 

ke dalam empat tipe, semakin rasional tindakan sosial itu semakin mudah dipahami (Ritzer, 2001), 

antara lain: 

a. Tindakan Rasionalitas Instrumental (Zwerk Rational). Tindakan ini merupakan suatu tindakan 

sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang 

berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk 

mencapainya. Contoh: untuk mengurangi tingkat kerentanan bencana kekeringan maka 

kelompok tani bersedia untuk ikut serta dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dengan harapan adanya tambahan pengetahuan dalam pengelolaan lahan yang baik. Tindakan 

ini telah dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain 

menilai dan menentukan tujuan itu dan bisa saja tindakan itu dijadikan sebagai cara untuk 

mencapai tujuan lain. 

b. Tindakan Rasional Nilai (Werk Rational). Tindakan ini memiliki sifat bahwa alat-alat yang 

ada hanya merupakan pertimbangan dan perhitungan yang sadar, sementara tujuan-tujuannya 

sudah ada di dalam hubungannya dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Contoh: 

menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sebagai bagian dari iman (wujud kepercayaan 
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seseorang terhadap agama). Artinya, tindakan sosial ini telah dipertimbangkan terlebih dahulu 

karena mendahulukan nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang ia miliki.  

c. Tindakan Afektif (Affectual Action). Tipe tindakan sosial ini lebih didominasi perasaan atau 

emosi tanpa refleksi intelektual atau perencanaan sadar. Tindakan afektif sifatnya spontan, 

tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional dari individu. Misalnya hubungan antar 

anggota keluarga petani yang tidak pernah perhitungan (mengharapkan bantuan) dalam 

mengelola lahan pertaniannya.Tindakan ini biasanya terjadi atas rangsangan dari luar yang 

bersifat otomatis sehingga bias berarti. 

d. Tindakan Tradisional (Traditional Action). Dalam tindakan jenis ini, seseorang 

memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa 

refleksi yang sadar atau perencanaan. Kedua tipe tindakan yang terakhir sering hanya 

menggunakan tanggapan secara otomatis terhadap rangsangan dari luar sehingga biasanya 

tidak termasuk ke dalam jenis tindakan yang penuh arti yang menjadi sasaran penelitian 

Sosiologi. Namun demikian pada waktu tertentu kedua tipe tindakan tersebut dapat berubah 

menjadi tindakan yang penuh arti sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipahami. 

Sebagai contoh tindakan tradisional yang berubah menjadi tindakan yang penuh arti adalah 

penggunaan pupuk kimia yang telah dilaksanakan turun-temurun, tindakan ini 

dirasionalisasikan sebagai bentuk kepercayaan terhadap perilaku individu sebelumnya 

sekaligus adanya pengetahuan terkait hasil atau keuntungan yang diperoleh dengan 

penggunaan pupuk kimia ini. 

Lebih lanjut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tipe tindakan menurut Weber 

ini berpengaruh dalam penggunaan pupuk kocor sebagai alternatif pengelolaan pertanian 

berkelanjutan. Peneliti akan fokus pada analisis tipe tindakan yang dipilih oleh petani dalam 

penggunaan pupuk kocor. Harapannya, dengan analisis tipe tindakan ini, peneliti dapat 

mendeskripsikan alasan keikutsertaan serta keterlibatan kelompok tani “Ploso Makmur” Dusun Ploso 

dalam pengelolaan pertanian di masa mendatang (melibatkan unsur keberlanjutan). 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1 Kekeringan dan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat 

Penghidupan atau mata pencaharian utama penduduk di Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan 

Purwosari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah petani (seperti 

yang telah dijelaskan pada tabel 1). Hal tersebut membuat kebutuhan akan air menjadi hal yang 

primer mulai dari musim tanam hingga masa perawatan sebelum panen. Pertanian di Dusun Ploso 

sendiri menggunakan sistem sawah tadah hujan. Sistem pertanian sawah tadah hujan sangat 

bergantung kepada curah hujan sehingga ketika terjadi pergeseran musim penghujan atau penurunan 

jumlah intensitas hujan akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan pertanian di Dusun Ploso. 

Pada musim kemarau masyarakat Ploso akan menggunakan air dari telaga untuk bertani tembakau, 

jagung, dan tanaman palawija lainnya. Pemerintah setempat membuat kebijakan untuk mengatur 

pengambilan air di telaga agar dapat dimanfaatkan bersama dan tidak merugikan orang atau wilayah 

lain. Kebijakan ini ternyata belum mampu memberikan peningkatan jumlah hasil pertanian 

terutamanya pada musim penting seperti musim tanam tembakau dan padi. Dusun Ploso memiliki 4 

(empat) kali masa tanam, antara lain: padi, jagung, palawija, dan tembakau. Hasil panen terbesar yang 

keuntungannya dapat menjadi “talangan” atau dana cadangan di musim tanam yang lain adalah 

komoditas perkebunan tembakau. Tembakau di Dusun Ploso merupakan salah satu yang terbaik di 

sekitarnya karena mampu bertahan pada perubahan musim yang sangat drastis beberapa waktu 

belakangan ini. 
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Adapun terdapat beberapa potensi yang menunjang ekonomi masyarakat Desa Giritirto berupa 

sumber daya alam dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat dapat dilihat pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Potensi dan Fasilitas Penunjang Perekonomian Masyarakat 

No Sektor Bentuk Potensi dan Fasilitas 

1. Perdagangan 
Pasar Desa, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Badan Usaha Milik Desa 

(BumDes) 

2. 
Tanaman 

Pangan 
Padi dan jagung 

3. Kehutanan 
Pohon jati, mahoni, akasia, dan sengon laut yang bekerjasama dengan Dinas 

Kehutanan, Perkebunan, Hortikultura Kabupaten Gunungkidul 

4. Perkebunan Tembakau 

5. Peternakan Sapi lemousin, sapi Jawa/lokal, dan kambing Jawa/lokal 

Sumber: giritirto-purwosari.desa.id/index.php/first/artikel/59 dalam Dewi, 2017 

Tabel 2 menunjukkan potensi tanaman tembakau di sektor perkebunan yang digeluti oleh 2.211 jiwa  

penduduk Desa Giritirto (jumlah penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani/pekebun). Dusun 

Ploso yang termasuk dalam Desa Giritirto pun memiliki musim tanam khusus untuk tanaman 

tembakau yaitu antara bulan Juni-September. Tanaman tembakau yang membutuhkan perawatan 

maksimal dan sumber daya air yang stabil membuat masyarakat seringkali mengalami gagal panen 

akibat kurang terpenuhinya pasokan air meski perawatan yang dilakukan telah maksimal. Dengan 

demikian, selain faktor pasokan air, kualitas unsur hara dalam tanah juga perlu diperhatikan karena 

hal ini tidak dapat dilepaskan begitu saja. Unsur hara dalam tanah memengaruhi pertumbuhan dan 

kualitas tanaman. Selain itu, penting pula untuk menjaga keberlanjutan penggunaan tanah pada lahan 

pertanian karena masih sangat diperlukan hingga generasi berikutnya. 

Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016 bekerjasama 

dengan Pemerintah Desa Giritirto serta aparatur Dusun Ploso untuk mencanangkan pemanfaatan 

sumber daya lahan pertanian yang berkelanjutan sekaligus sebagai bentuk tindak lanjut pada 

pengurangan risiko bencana kekeringan yang rawan terjadi di Dusun Ploso. Kegiatan yang 

dilaksanakan melalui mekanisme Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) mengambil salah 

satu kelompok sasaran yaitu kelompok tani. Alasan pengambilan kelompok tani agar mereka peka 

terhadap perubahan sumber daya tanah yang selama ini berguna dalam menghidupi keseharian mereka 

melalui usaha pertanian dan perkebunan. Diharapkan melalui program ini, petani masih dapat 

memanfaatkan lahan pertanian dan perkebunan tersebut hingga beberapa tahun ke depan sekaligus 

mengubah perilaku mereka agar lebih memerhatikan sustainability agricultural management. 

Kegiatan pengembangan pertanian ramah lingkungan dilakukan dengan pembuatan dan 

penyiapan mikoorganisme dekomposer (EM) dari buah-buahan sisa/busuk untuk campuran 

pembuatan pupuk ramah lingkungan. Selain itu juga dilaksanakan pelatihan pembuatan 

mikoorganisme dekomposer (EM) dari sumber daya dan limbah lokal dengan kelompok tani Ploso 

Makmur. Pelatihan tentang pertanian ramah lingkungan bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

tentang dampak negatif dari penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan memberikan pengetahuan 

tentang cara antisipasi hama wereng dan uret, serta penyakit jamur pada tanaman padi. 

3.2 Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Pupuk Kocor sebagai Alternatif Pengelolaan Pertanian 

Berkelanjutan 

Awalnya fasilitator program pengabdian kepada masyarakat (PPM) Sekolah Pascasarjana Lintas 

Disiplin Universitas Gadjah Mada melakukan sosialisasi terkait pengembangan pertanian ramah 

lingkungan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengurangi risiko bencana 
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kekeringan. Sosialisasi ini diikuti oleh kelompok tani “Ploso Makmur” dan kelompok pengelolaan air 

Dusun Ploso, Desa Giritirto. Sosialisasi yang berfokus pada pembentukkan kapasitas untuk 

pengelolaan pertanian yang berkelanjutan kemudian meminta keterlibatan petani dalam pelaksanaan 

kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya adalah mengadakan pelatihan pembuatan pupuk kocor yang 

ramah terhadap lingkungan serta mengurangi ketergantungan petani pada penggunaan pupuk kimia. 

Pelatihan tersebut diikuti oleh seluruh anggota kelompok dan menunjukkan antusiasme dalam 

pelaksanaannya. Antusiasme tersebut tampak pada gambar 2 dan 3. 

 

Gambar 2 dan 3. Antusiasme Kelompok Tani Dusun Ploso dalam Kegiatan Pelatihan Pembuatan 

Pupuk Kocor sebagai Bentuk Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan 

Sumber: Analisis Peneliti Tahun 2017 

Pupuk kocor merupakan pupuk cair yang terbuat dari bahan alami dan berfungsi untuk 

meningkatkan kualitas tanaman tanpa harus memanfaatkan pupuk kimia yang tidak ramah terhadap 

unsur hara tanaman. Bahan dan alat pembuatan pupuk kocor, antara lain: parut, ember/baskom/drum, 

pengaduk, buah nanas/pisang/pepaya/buah lain yang hampir busuk, gula pasir, kotoran kambing/sapi, 

dan pupuk lengkap cair/perangsang tumbuh (EM4). Adapun cara pembuatannya antara lain: 1) kupas 

lalu tumbuk buah-buahan atau makanan yang telah busuk tersebut hingga halus menggunakan 

penumbuk (alu seperti yang digunakan oleh kelompok tani “Ploso Makmur” Dusun Ploso) dengan 

ditambah gula pasir secukupnya, 2) setelah ditumbuk masukkan hasil tumbukkan tadi ke dalam tong 

besar yang sebelumnya telah dituangkan air dan cairan EM4, 3) tutup tong tersebut dan lakukan 

pengadukan secara berkala minimal setiap 3 hari sekali untuk menjaga agar udara di dalam tong 

berubah dan mempercepat tumbuhnya organisme baik dalam fermentasi buah-buahan atau tanaman 

busuk tadi menjadi pupuk (kurang lebih 7 hari), 4) olah kotiran kambing/sapi/ternak yang lain ke 

dalam wadah/drum yang lain, 5) tambahkan air hingga ½ drum, 6) masukkan campuran buah-buahan 

dan makanan busuk yang telah terfermentasi selama 7 hari tadi, 7) tutup drum dan aduk setiap hari, 8) 

lakukan selama kurang lebih 14 hari, 9) pada hari ke-15, tambahkan air sampai drum penuh dan beri 

cairan EM4 lagi, 10) pupuk kocor siap digunakan. 

Pupuk kocor yang telah jadi kemudian dapat langsung digunakan oleh kelompok tani. Cara 

penggunaannya pun cukup mudah karena hanya perlu dikocor atau dituang pada tanah lahan 

pertanian. Perbedaan proses pemberian pada tanaman palawija, tembakau dan tanaman padi adalah 

pada tanah dan kadar air yang terkandung di dalam tanah. Apabila tanah kering seperti pada media 

tanam palawija dan tembakau maka perlu diberikan setiap 1 minggu sekali dengan cara menyiramnya 

pada tanah sedangkan apabila tanah basah seperti pada media tanam padi maka cukup dialirkan pada 

pengairan sehingga hasilnya dapat segera terlihat (detail cara pengaplikasian untuk tanaman padi 

dapat dilihat pada gambar 4 dan 5. 
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Gambar 4 dan 5. Cara pengaplikasian pupuk kocor pada tanaman padi 

Sumber: Modul Pertanian Ramah Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin Universitas 

Gadjah Mada Tahun 2016 

Secara kimia, pupuk kocor ini mengandung unsur fosfor, kalium, dan nitrogen yang lebih baik 

daripada pupuk kimia. Hal ini tentu membuat sisi keberlanjutan unsur hara dalam tanah lebih terjamin 

dan tidak merusak unsur hara yang terkandung dalam tanah karena terbuat dari bahan-bahan alami 

yang mudah diurai oleh tanah (analisis peneliti, 2017).  

3.3 Rasionalisasi Pemanfaatan Pupuk Kocor sebagai Alternatif Pengelolaan Pertanian Berkelanjutan 

Apabila dilihat dari jenis tindakan sosial yang dilakukan oleh kelompok tani Dusun Ploso maka alih 

penggunaan pupuk kimia menjadi pupuk kocor termasuk dalam tipe tindakan rasionalitas instrumental 

(zwerk rational). Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar serta berhubungan dengan 

tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Tindakan ini telah 

dipertimbangkan dengan matang agar ia mencapai tujuan tertentu. Hal ini dapat terlihat dari 

antusiasme masyarakat dalam keikutsertaan pelatihan pembuatan pupuk kocor pada program 

pengabdian kepada masyarakat. Antusiasme ini merupakan bentuk pertimbangan dan pilihan sadar 

untuk melaksanakan pengelolaan pertanian yang berkelanjutan. 

 Petani secara sadar dan tidak terpaksa oleh adanya aturan atau kewajiban keikutsertaan dalam 

kegiatan pelatihan pembuatan pupuk kocor. Sebelum dilaksanakan pelatihan, fasilitator kegiatan 

melaksanakan pendekatan secara personal dengan ketua kelompok tani, yaitu Bapak Mardani yang 

juga merupakan tetua di Dusun Ploso terkait pengelolaan pertanian berkelanjutan. Fasilitator sempat 

ragu mengingat usia dan pengalaman beliau di bidang pertanian tentunya melebihi kapasitas fasilitator 

yang baru saja lulus dari jenjang pendidikan strata-2 (Magister). Alih-alih ingin memberikan 

pengetahuan dan cara pengelolaan pertanian tentu tidak akan seimbang apabila dikaitkan dengan 

pengalaman hidup Bapak Mardani namun justru keraguan dan psimistis yang dirasakan oleh fasilitator 

tidak terjadi. Bapak Mardani cukup terbuka dengan ilmu baru dan semakin penasaran dengan proses 
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pembuatan pupuk kocor yang notabene belum pernah ia gunakan sejak pertama kali bercocok tanam 

pada tahun 1975. Ketua kelompok tani, Bapak Mardani kemudian menginformasikan kepada anggota 

kelompoknya sekaligus memberikan informasi awal apabila penggunaan pupuk kocor ini akan 

memberikan manfaat kepada generasi berikutnya. 

 Dalam analisis peneliti, anggota kelompok tani sebelumnya melakukan tindakan rasional nilai 

(werk rational) karena menghormati keputusan Bapak Mardani selaku ketua kelompok sekaligus tetua 

di Dusun Ploso. Rasionalitas yang mereka alami masih sebatas pada menghormati orang tua seperti 

yang telah dianjurkan agama. Pasca mengikuti kegiatan pelatihan, anggota kelompok tani kemudian 

melaksanakan tindakan rasionalitas instrumental (zwerk rational). Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

tujuan yang ingin dicapai bersama yaitu meningkatkan kualitas unsur hara yang berpengaruh terhadap 

hasil panen pertanian dan perkebunan sekaligus meningkatkan sisi keberlanjutan yang justru hilang 

akibat penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Penggunaan pupuk kocor ini secara tindakan 

rasional instrumental juga didukung dengan adanya ruang yang difasilitasi oleh fasilitator program 

pengabdian kepada masyarakat serta alat dan bahan pembuatan pupuk kocor yang mudah ditemukan 

atau didapatkan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Dengan demikian tindakan dari kelompok 

tani pada keikutsertaan atau keterlibatannya dalam penggunaan pupuk kocor sebagai pengelolaan 

pertanian berkelanjutan telah rasional instrumental (bertujuan dan didukung dengan potensi yang ada 

di masyarakat).  

4. Kesimpulan 

Rasionalisasi penggunaan pupuk kocor telah mencapai pada tipe tindakan rasional instrumental yang 

menurut Max Weber merupakan tindakan yang paling rasional dan bertujuan jelas. Penggunaan pupuk 

kocor ini sejatinya memberikan manfaat keberlanjutan terkait pengelolaan pertanian. Harapannya 

dengan meningkatnya derajat keberlanjutan pada lahan pertanian, petani mampu bertahan cukup lama 

dan memperoleh hasil yang lebih baik meskipun bencana kekeringan seringkali terjadi. Penelitian 

yang dilaksanakan di Dusun Ploso, Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul ini 

menunjukkan bahwa pertanian ramah lingkungan dapat dilakukan untuk meningkatkan produksi dan 

menjaga kualitas sumber daya lahan pertanian. 
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Abstrak. Fase pertumbuhan padi adalah tahapan pertumbuhan yang dialami oleh tanaman padidari 

awal ditanam ke dalam tanah hingga siap dipanen yang dapat dipengaruhi oleh keadaan iklim 

wilayah tanaman padi tersebut ditanam. Citra Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar dapat digunakan 

untuk mengamati fase tumbuh padi pada Band C. Fase pertumbuhan padi diklasifikasikan menjadi 

lima kelas, menggunakan metode maximum likelihood dan berdasarkan informasi yang diperoleh 

dari survei kerangka sampel area BPPT, yaitu persiapan lahan, fase vegetatif awal, fase vegetatif 

akhir, fase generatif, dan fase panen. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pola spasial dan 

temporal fase tumbuh padi di Karawang berdasarkan hasil analisa citra Sentinel-1. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan padi tidak mengikuti pola irigasi dimana wilayah irigasi 

utara lebih cepat mencapai kondisi panen dibandingkan wilayah irigasi selatan dan tengah. Wilayah 

irigasi utara memiliki nilai backscatter yang paling rendah. Padi lebih cepat mencapai kondisi panen 

pada musim kemarau dibandingkan musim hujan dimana nilai backscatter untuk kedua musim ini 

sama. 

Kata kunci: Fase Pertumbuhan Padi; Sentinel-1; Synthetic Aperture Radar 

Abstract. Rice phenology is mainly defined as the growing stages that occurs within a rice plantthat 

begins when the rice is planted in the ground and ends when the rice is ready for harvesting. 

Sentinel-1 Synthetic Aperture Radar Images at the C-Band are capable of monitoring rice 

phenology. Rice phenology is divided into five classes using maximum likelihood classification 

according to BPPT area sampling survey which are land preparation, early vegetative, late 

vegetative, generative, and harvesting. This research aims to provide a spatial and temporal 

assessment of rice phenology in Karawang according to Sentinel image analysis. Results of this 

study show that rice which grows quickly is distributed in northern irrigation areas that receive 

water last compared to southern and middle Karawang irrigation areas. Rice growth phase 

distribution does not follow Karawang irrigation pattern. Rice in northern irrigation areas have the 

lowest backscatter values. Rice reaches harvesting stage quicker in dry season compared to rainy 

season with the same backscatter values. 

Keywords: Rice Growth Phase, Sentinel-1, Synthetic Aperture Radar 

 

1. Pendahuluan 

Padi sawah merupakan komoditas hasil olahan pertanian berupa padi yang ditanam di atas lahan sawah 

(BPS, 2015). Produksi padi sawah di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dari tahun 2014 ke 

2015 sebesar 11.085.544 ton menjadi 10.856.438 ton (BPS, 2015). Lembaga Penerbangan dan Antariksa 

Nasional (LAPAN) sudah menggunakan penginderaan jauh (remote sensing) sejak tahun 1992 untuk 

melakukan pemantauan fase tumbuh tanaman padi, dimana metode yang digunakan selalu mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu (Noer, 2008). 
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Pemantauan fase tumbuh padi juga dapat dianalisa melalui teknologi citra SAR (Synthetic 

ApertureRadar) pada Band-C (BPPT, 2016). Sentinel-1 adalah sensor penginderaan jauh SAR yang 

beroperasidalam Band-C dan memiliki panjang gelombang 3,75-7,5 cm yang mampu menembus 

tutupan awan sehingga layak dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan fase tumbuh tanaman pangan 

seperti padi (ESA, 2015). Penelitian ini memilih Kabupaten Karawang sebagai geomer disebabkan oleh 

posisi Kabupaten Karawang sebagai urutan ketiga tertinggi dari Kabupaten/Kota yang menghasilkan 

padi dalam Provinsi Jawa Barat (BPS, 2015). Padi sebagai salah satu sumber daya alam pokok yang 

kemudian diolah menjadi beras merupakan salah satu aset yang penting untuk dijaga persediaannya di 

Negara Republik Indonesia. 

Zhi et al., (2017) melaksanakan penelitian fase tumbuh padi di wilayah Provinsi Jiangsu, Cina 

Timur dengan memanfaatkan data penginderaan jauh aktif radar berupa RADARSAT-2 FullPolarimetric 

Single Look Complex C-Band. Citra RADARSAT-2 memiliki informasi koefisien backscatter dan rasio 

polarisasi HH/HV dimana perbedaan nilai backscatter yang disebabkan olehtingkat kekasaran 

permukaan membedakan fase tumbuh padi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Grafik Backscatter Fase Tumbuh Padi Sawah Provinsi Jiangsu. Sumber: Zhiet al, 2017 

2. Metode Penelitian 

2.1. Penentuan Fase Tumbuh Padi 

Fase tumbuh padi terdiri dari lima fase, berdasarkan hasil survei kerangka sampel area yaitu merupakan 

persiapan lahan, vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif, dan panen. Fase persiapan lahan yaitu fase 

pada saat lahan sawah mulai diolah untuk persiapan penanaman padi. Fase vegetatif awal adalah fase 

tumbuh mulai dari awal padi ditanam hingga anakan maksimum. Fase vegetatif akhir yaitu fase tumbuh 

sejak anakan maksimum sampai sebelum keluar malai. Fase generatif yaitu fase tumbuh sejak keluar 

malai, pematangan, sampai sebelum panen. Fase panen yaitu fase tumbuh ketika padi sedang dipanen 

(BPPT, 2016). Gambar yang menunjukkan fase tumbuh padi dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Persiapan lahan Vegetatif Awal Vegetatif Akhir 



 
 
Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 
 

 

  857 
Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air 
 

 

 

 

 

 

 

Generatif     Panen 

Gambar 2.1. Fase Tumbuh Padi Sawah. Sumber : BPPT, 2016 

Fase persiapan lahan, memiliki ambang batas backscatter -18 dB hingga -19 dB. Fase vegetatif awal 

memiliki ambang batas -22 dB, fase vegetatif akhir memiliki ambang batas -17 hingga -21 dB, fase 

generatif dan panen memiliki ambang batas -13 dB ( BPPT, 2016). Informasi mengenai nilai backscatter 

(dalam dB) dan fase tumbuh padi sawah dapat dilihat pada tabel nilai backscatter berikut : 

Tabel 2.1. BackscatterFase Tumbuh Padi Sawah Kabupaten Indramayu. (Sumber : BPPT, 2016) 

No Tanggal Akuisisis Nilai Backscatter pada 

polarisasi VH 

Fase Tumbuh 

1 7 Febuari 2016 -18 Persiapan lahan 

2 19 Febuari 2016 -19 Persiapan lahan 

3 02 Maret 2016 -22 Vegetatif awal 

4 14 Maret 2016 -21 Vegetatif 

5 26 maret 2016 -17 Vegetatif (Reproduktif) 

6 25 Mei 2016 -13 Generatif (ripening) dan panen 

7 30 Juni 2016 -19 Persiapan lahan 

8 24 juli 2016 -20 Vegetatif 

2.2. Alur Pikir Penelitian 

Menurut BPS (2015), padi sawah merupakan padi yang ditanam di atas lahan sawah. Penggunaan tanah 

yang akan dilihat di dalam penelitian ini adalah yang berupa sawah. Di atas tanah pertanian sawah ini 

tanaman yang akan diteliti berupa komoditas padi. Tanaman Padi tersebut akan diamati umur 

tanamannya yang diperoleh dari tiga indikator fase tumbuh tanaman yaitu masa tanam, masa tumbuh, 

dan masa panen. Data penginderaan jauh yang digunakan untuk melihat umur tanaman tersebut berupa 

citra Sentinel-1 SAR. Analisis temporal diperlukan untuk memperoleh fase tumbuh padi sawah dan 

analisis spasial diperlukan untuk mendapatkan pola spasial padi sawah. Pola spasial padi sawah akan 

dilakukan validasi melalui pengamatan langsung di lapang. 

Bagan 1. Alur Pikir Penelitian 
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2.3. Pengolahan Data Penelitian 

Pemotongan wilayah citra dilakukan pada kedua citra Sentinel-1 untuk memisahkan antara lahan sawah 

yang terdapat padi dengan penutup lahan lainnya yang tidak ditanami padi di Kabupaten Karawang. Pra-

pengolahan citra Sentinel-1 yang dilakukan antara lain kalibrasi radiometrik untuk mengatur nilai piksel 

sehingga merepresentasikan nilai hamburan balik (backscatter), radiometric terrain flattening yang 

digunakan untuk menghaluskan permukaan kasar akibat perbedaan topografi, speckle filtering untuk 

menghilangkan noise citra yang menyebabkan variasi spasial yang acak, dan geometric 

terraincorrection untuk melakukan registrasi koordinat geografis pada citra Sentinel-1. Nilai decibel 

digunakan untuk menghasilkan titik sampel masing-masing kelas fase tumbuh, dimana validasi akan 

dilakukan pada sampel tersebut melalui survei lapang. 

Klasifikasi maximum likelihood digunakan untuk menghasilkan klasifikasi citra Sentinel-1 yang 

menghasilkan lima kelas, yaitu fase persiapan lahan, fase vegetatif awal, fase vegetatif akhir, fase 

generatif, dan fase panen. Data yang digunakan untuk validasi citra terdiri dari koordinat gps dan foto 

kamera, dimana data tersebut selanjutnya digunakan untuk menciptakan sampel training dari masing-

masing kelas fenologi pada maximum likelihood classifier. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3 dibawah ini : 

Tabel 2.2. Data Penelitian Primer (Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

Nama Data Tipe Data Sumber Data 

Sampel fase tumbuh padi Foto Survei lapang Survei lapang (22 Juni 2017 dan 

13 November 2017) 

  Survei lapang (22 Juni 2017 dan 

13 November 2017) 

Tabel 2.3. Data Penelitian Sekunder (Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

Nama Data Tipe Data Sumber Data 

Fase Tumbuh Padi Kalender Tanam (2016-2017) 

(data tabel) 

Kementrian Pertania 

Citra Sentinel-1 SAR (22 Juni2017 dan 

13 November 2017) 

(Data raster) 

European Space Agency 

Pola Spatial Padi Survei kerangka sampel area (Juni 

2017) 

Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi 

Peta Baku Sawah Kerawang 2012 Kementrian Pertania  
 

3. Hasil Penelitian 

Klasifikasi Maximum Likelihood telah mengelompokkan fase tumbuh padi sawah ke dalam 5 kelas 

pada citra tanggal 22 Juni 2017 yaitu persiapan lahan, vegetatif awal, vegetatif akhir, generatif, dan 

panen. Fase tumbuh persiapan lahan memiliki total luas lahan sebesar 13.227 ha dan memiliki 

persentase 13% dari total luas lahan sawah di Kabupaten Karawang. Total luas lahan sawah untuk 

fase tumbuh vegetatif awal adalah seluas 14.165 ha dengan persentase 14% dari total luas lahan 

sawah Kabupaten Karawang.Fase tumbuh vegetatif akhir memiliki total luas lahan sawah sebesar 

7.236 ha dan persentase luas lahan 7% dari total luas lahan sawah di Kabupaten Karawang. Luas 

lahan sawah pada fase tumbuh generatif adalah 9.563 ha dan meliputi 9% dari total luas lahan sawah 

Kabupaten Karawang. Luas lahan sawah untuk fase tumbuh panen adalah seluas 58.774 ha. 

Persentase lahan sawah untuk fase panen yaitu 57 % dari total luas lahan sawah Kabupaten 

Karawang. 
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Gambar 3.1. Peta Hasil Klasifikasi Fase Tumbuh 22 Juni 2017 (Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

Citra tanggal 13 November 2017 juga telah dibagi menjadi lima kelas berdasarkan klasifikasi 

Maximum Likelihood Classification yang berupa persiapan lahan, vegetatif awal, vegetatif, generatif, 

dan panen. Fase tumbuh persiapan lahan memiliki total luas lahan 19.535 ha dimana fase tumbuh ini 

mengambil bagian 19 % dari total luas lahan di Kabupaten Karawang. Fenologi vegetatif awal memiliki 

total luas lahan sebesar 10.127 ha. Fenologi vegetatif awal menempati persentase lahan sebesar 10 % 

dari total luas lahan di Kabupaten Karawang. Fase tumbuh vegetatif ini memiliki luas lahan seluas 

16.955 ha. Fase tumbuh vegetatif memiliki persentase sebesar 17 % dari luas lahan keseluruhan di 

Kabupaten Karawang. Fase tumbuh generatif memiliki total luas lahan sebesar 23.657 ha dan 

menempati persentase lahan 23% dari seluruh lahan sawah di Kabupaten Karawang. Fase tumbuh panen 

memiliki luas lahan sebesar 32.691 ha yang jika dihitung dalam persentase menempati sebesar 31% dari 

luas lahan sawah Kabupaten Karawang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Peta Hasil Klasifikasi Fase Tumbuh 13 November 2017 (Sumber : Pengolahan Data,2017) 
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Bagan 3.1. GrafikBackscatterIrigasi Bagian Selatan Kabupaten Karawang (Sumber : PengolahanData, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi grafik dibawah dapat dilihat bahwa nilai backscatter tertinggi dimiliki oleh 

fase panen yang memiliki nilai -11 db, sedangkan nilai backscatter terendah dimiliki oleh fase persiapan 

lahan dengan nilai -22,5 dB. Pola yang ditunjukkan di wilayah irigasi tengah adalah memiliki nilai 

terendah pada saat lahan sawah disiapkan dengan nilai -22,5 dB, lalu meningkat menjadi -14 dB pada 

vegetatif awal, menurun menjadi -17 dB pada fase vegetatif akhir, meningkat menjadi -13 dB pada fase 

generatif, dan memuncak pada nilai -11 dB pada saat padi sawah sudah siap dilakukan panen. 

Bagan 3.2. GrafikBackscatterIrigasi Bagian Tengah Kabupaten Karawang (Sumber : PengolahanData, 2017 

 

 

 

 

 

Berdasarkan informasi pada grafik dibawah, dapat dilihat bahwa fase tumbuh dengan backscatter 

tertinggi adalah fase persiapan lahan dengan nilai -12,8 dB sedangkan fase tumbuh dengan nilai 

backscatter terendah adalah fase vegetatif awal dengan nilai -19,4 dB. Pola nilai backscatter di wilayah 

irigasi selatan Kabupaten Karawang memiliki puncak di fase persiapan lahan, lalu menurun kembali 

pada vegetatif awal. Setelah fase vegetatif awal, nilai backscatter mengalami peningkatan menjadi -16 

dB kemudian menjadi -15 dB dan terakhir naik menjadi -13,3 pada saat padi mencapai kondisi 

panen.Informasi grafik dibawah menunjukkan bahwa nilai tertinggi backscatter di wilayah irigasi utara 

dimiliki oleh fase persiapan lahan dengan nilai -15 dB, sedangkan nilai terendah backscatter dimiliki 

oleh fase vegetatif awal dengan nilai -19 dB. Pola backscatter yang ditunjukkan oleh wilayah irigasi 

utara menunjukkan bahwa pada saat persiapan lahan nilai backscatter tetap lalu menurun pada fase 

vegetatif awal yang kemudian meningkat lagi pada fase vegetatif akhir, meningkat pada generatif, dan 

menurun pada saat fase panen. 

Bagan 3.3. GrafikBackscatterIrigasi Bagian Utara Kabupaten Karawang (Sumber : PengolahanData, 2017) 
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Berdasarkan grafik dibawah dapat dilihat bahwa fase panen musim kemarau dan musim hujan di 

Kabupaten Karawang mencapai nilai backscatter yang sama pada saat padi mencapai kondisi panen 

yaitu -11 dB. Nilai backscatter terendah dimiliki oleh fase persiapan lahan pada saat musim kering. Pola 

yang ditunjukkan oleh musim kering adalah memiliki backscatter rendah pada persiapan lahan, yang 

kemudian meningkat pada fase vegetatif awal, menurun pada fase vegetatif akhir, dan terus mengalami 

peningkatan pada fase generatif hingga padi siap dipanen. 

Pola yang ditunjukkan oleh musim hujan adalah memiliki backscatter -14 dB, lalu menurun pada 

fase vegetatif awal, terus menurun ketika vegetatif akhir dan meningkat ketika padi mencapai fase 

generatif hingga akhirnya siap dipanen. 

Pola backscatter yang ditunjukkan oleh kedua musim ini adalah memiliki nilai yang sama pada saat 

padi siap dipanen, namun terjadi perbedaan signifikan pada fase persiapan lahan menuju vegetatif awal. 

Berdasarkan luas lahan fase tumbuh, pada fase persiapan lahan memiliki area yang lebih luas pada 

musim hujan dibandingkan musim kemarau. Nilai backscatter musim hujan lebih tinggi dibandingkan 

musim kemarau pada fase persiapan lahan. 

Luas lahan vegetatif awal pada musim kemarau lebih tinggi dibandingkan dengan musim hujan. 

Dari pola nilai backscatter terlihat bahwa musim kemarau memiliki backscatter yang lebih tinggi 

dibandingkan musim hujan ketika sama-sama berada dalam fase vegetatif awal. Dari perbandingan 

antara dua musim tersebut, terlihat bahwa nilai backscatter yang lebih tinggi pada fase persiapan lahan 

dan vegetatif awal menghasilkan luas fase tumbuh yang lebih besar juga untuk kedua fase tersebut. 

 

Bagan 3.4. GrafikBackscatterPerbandingan Musim Kering dan Musim Hujan Kabupaten 
Karawang(Sumber : Pengolahan Data, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kesimpulan 

Pola spasial padi sawah memperlihatkan bahwa wilayah irigasi utara memiliki padi sawah yang lebih 

cepat mencapai kondisi panen dibandingkan dengan irigasi tengah dan selatan. Nilai backscatter pada 

kondisi panen tersebut menunjukkan nilai yang terendah untuk wilayah irigasi utara dan nilai tertinggi 

untuk wilayah irigasi tengah. Backscatter rendah menunjukkan luas padi dalam kondisi panen yang 

tinggi jika melihat pola spasial irigasi. Pertumbuhan tanaman dari mulai ditanam hingga panen tidak 

mengikuti pola irigasi. 

Pola temporal antara musim kemarau dengan musim hujan menunjukkan bahwa padi sawah lebih 

cepat mencapai kondisi panen pada musim kemarau dibandingkan musim hujan dimana nilai backscatter 

kedua musim ini pada kondisi panen sama. Perbedaan pada musim kemarau dan musim hujan terlihat 

pada fase persiapan lahan dan vegetatif awal dimana nilai backscatter yang tinggi menunjukkan luas 

area yang lebih tinggi juga khusus untuk kedua fase tersebut. 
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Abstrak. Sungai Balingara merupakan salah satu sungai dengan tipe Gravel-Bed di Indonesia. 

Sungai Gravel-Bed mudah berubah bentuk alurnya dalam waktu yang relatif singkat dikarenakan 

beberapa variabel antara lain iklim (curah hujan), debit sungai, topografi, jenis batuan, dan tutupan 

lahan. Untuk mengetahui perubahan alur Sungai Balingara digunakan citra landsat 7 dan 8 dan 

dianalisis secara planimetrik atau 2 dimensi. Parameter untuk mengetahui perubahan alur sungai 

antara lain Sinousity Ratio , Brice Index, luasan erosi dan deposisi. Perubahan alur sungai 

dihubungkan dengan perubahan tutupan lahan dan dianalisis secara deskriptif spasial dan temporal. 

Lokasi alur sungai yang memiliki gradien rendah pada wilayah hulu dan tengah DAS dengan jenis 

batuan berupa kerikil (gravel) lebih mudah berubah dibandingkan lokasi yang lainnya. Perubahan 

luasan erosi dan deposisi berpengaruh terhadap perubahan tutupan lahan.  

Kata kunci: Brice Index, erosi, deposisi, gravel-bed, perubahan alur sungai, Sinuosity Ratio  

Abstract. Balingara River is one of the rivers with the type Gravel-Bed in Indonesia. GravelBed 

Rivers easily deformed in a relatively short time due to several variables, that are climate (rainfall), 

river discharge, topography, rock types, and land cover. To determine stream channel changes in 

Balingara River used Landsat 7 and 8 and analyzed planimetric or two dimensions. Parameters to 

determine changes in the stream channel are Sinousity Ratio, Brice Index, the extent of erosion and 

deposition. Changes in stream channel associated with changes in land cover then analyze with 

descriptive analysis of spatial and temporal. The location of a stream channel has a low gradient in 

the upstream and middle watershed with the type of rock in the form of gravel is more easily 

changed than other locations. Changes in the area of erosion and deposition influence the land 

cover changes.  

Keywords:Brice Index, erosion, deposition, gravel-bed, Sinuosity Ratio, stream channel change  

 

1. Pendahuluan  

Sungai Balingara merupakan sungai terpanjang di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai 

dengan panjang 142,5 Km dan memiliki lebar sungai pada wilayah hilir mencapai ±300 meter (BPS 

Provinsi Sulawesi Tengah, 2007). DAS Balingara termasuk dalam Wilayah Sungai Bongka Mentawa 

(KEPRES No 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai). Sungai Balingara terletak pada 2 

Kabupaten, yaitu Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai. Sungai Balingara merupakan 

sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar, oleh karena itu perubahan kondisi hidrologis perlu dikaji 

salah satunya dengan mengkaji perubahan aliran sungainya. Berdasarkan pengamatan melalui citra 

Landsat, diketahui bahwa Sungai Balingara berpola teranyam ataubraided. Charlton (2008) menyatakan 

bahwa perubahan pada alur sungai dapat diketahui dengan menentukan perubahan nilai Sinuosity Ratio 

(SR). Friend dan Sinha (1993) menjelaskan bahwa paramater yang digunakan untuk menganalisis sungai 

teranyam ada 3 macam yaitu Brice Index (BI) , Rust Index (RI), dan Braid-channel Ratio (BR). Selain 

perubahan alur sungai, tutupan lahan juga dapat menjadi indikator perubahan kondisi hidrologis 

lingkungan. Menurut Rozin dan Schick (1996), pengaturan dalam penggunaan lahan bersamaan dengan 

prosedur konservasi dapat mengurangi volume limpasan, menurunkan titik tinggi debit sungai, dan 

mengurangi erosi tanah serta sumbangan sedimen. 
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2. Metode Penelitian  

2.1. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di DAS Balingara. DAS Balingara secara administratif terletak di perbatasan 

antara Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai. DAS Balingara secara geografis terletak di 

121°50'16.5"-122°12'4.5" BT dan 0°58'20.5"-1°17'52.5" LS. Gambaran lokasi penelitian dapat dilihat 

pada Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 1.Peta Lokasi Penelitian 

2.2. Alur Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Alur Pikir Penelitian 

Gambar 2 memperlihatkan skema alur pikir penelitian.Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi pada bentukan alur Sungai Balingara dan faktor penyebab perubahan tersebut. 

Faktor penyebab perubahan alur sungai dalam penelitian ini yaitu jenis batuan, topografi (ketinggian 

wilayah dan kemiringan lereng), curah hujan, debit sungai, dan perubahan tutupan lahan, kemudian 

perubahan alur Sungai Balingara diamati secara spasial dan temporal. 

2.3. Alur Kerja Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tahapan persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga 

penarikan kesimpulan. Pada tahapan persiapan dilakukan studi literatur, menentukan lokasi penelitian, 

dan pembuatan peta kerja. Pada tahapan pengumpulan data dilakukan pengunduhan data curah hujan 
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dan citra, pengumpulan data sekunder (jenis batuan, topografi/kontur), kemudian survey lapang. Pada 

tahapan pengolahan data dilakukan ekstraksi data kontur menjadi wilayah ketinggian dan kemiringan 

lereng untuk memperoleh wilayah tengah dan hilir sungai, mengolah data citra untuk mendapatkan 

perubahan alur sungai dan tutupan lahan. Data yang diolah kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan. 

2.4. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ditentukan berdasarkan keterkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu curah hujan, debit sungai, topografi (ketinggian dan 

kelerengan), geologi, jenis tanah, tutupan lahan, dan bentuk alur Sungai Balingara. Penjelasan mengenai 

variabel-variabel penelitian yaitu sebagai berikut : 

a) Curah hujan, digunakan untuk menentukan waktu yang ditentukan untuk analisis perubahan alur 

sungai dan perubahan tutupan lahan. Analisis perubahan alur sungai dan tutupan lahan dilihat 

berdasarkan bulan yang memiliki curah hujan tertinggi dan terendah di tahun 2010 dan 2015. Curah 

hujan juga merupakan variabel masukan untuk menentukan debit sungai. 

b) Debit sungai, digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap perubahan alur sungai. Debit 

direpresentasikan secara deskripstif oleh kondisi curah hujan. Curah hujan yang tinggi 

menyebabkan debit hujan juga tinggi dan curah hujan yang rendah menyebabkan debit hujan juga 

rendah. 

c) Topografi (ketinggian dan kelerengan), variabel topografi yang merupakan ketinggian dan 

kelerengan wilayah digunakan untuk mengetahui batasan wilayah hulu, hilir, dan tengah sungai. 

Perubahan bentuk alur sungai umumnya terjadi pada wilayah tengah dan hilir sungai. Kelerengan 

wilayah juga merupakan variabel masukan untuk menentukan debit sungai. 

d) Bentuk alur Sungai Balingara merupakan variabel utama dalam analisis perubahan bentuk alur 

Sungai Balingara. Variabel tersebut dianalisis secara temporal dan spasial dengan menganalisis 

perubahan yang terjadi dalam rentang 5 tahun pada curah hujan tinggi dan rendah. 

e) Jenis batuan digunakan untuk menjelaskan tentang kondisi morfologi Sungai Balingara. Jenis 

batuan berkaitan dengan material dasar dan jenis sedimen sungai. 

f) Tutupan lahan digunakan untuk mengetahui hubungannya dengan perubahan alur sungai. Data 

tutupan lahan yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 macam yaitu tutupan lahan yang berasal 

dari interpretasi citra dan yang berasal dari data sekunder Badan Informasi Geospasial (BIG). 

Tutupan lahan yang diperoleh dari citra dimaksudkan agar kenampakannya selaras dengan bentuk 

alur sungai pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Tutupan lahan yang diperoleh dari Badan 

Informasi Spasial (BIG) dimaksudkan untuk dikaitkan dengan kelompok hidrologi tanah 

menghasilkan bilangan kurva. Tutupan lahan yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG) 

memiliki informasi yang lebih detail, maka untuk selanjutnya variabel ini disebut penggunaan tanah. 

2.5. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagian besar berupa data sekunder dan studi kepustakaan 

yang bersumber dari instansi terkait. Data primer diperoleh dari survey lapang yang dilakukan di daerah 

penelitian dengan melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian. Penjelasan mengenai data 

yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut : 

Data perubahan bentuk alur sungai diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit Landsat-7 dan Landsat-8 

dengan menggunakan software ENVI 5.1 dan ArcGIS 10.1. Perubahan bentuk alur sungai diketahui 

berdasarkan nilai Sinuosity Ratio (SR) dan Brice Index (BI) dengan cara sebagai berikut : 

a. Sinuosity Ratio (SR) 

i. Mendelineasi garis tepi sungai 

ii. Mendelineasi dan menghitung panjang garis tengah alur sungai (Lc) 

iii. Menghitung panjang lembah pada tiap segmen alur sungai (Lv) 
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iv. Menghitung nilai SR dengan rumus SR = 
𝐿𝑐

𝐿𝑣
  untuk segmen sungai tipe meandering 

dan SR = 
𝐿𝑐 𝑀𝑎𝑥

𝐿𝑣
 untuk segmen sungai tipe braided. Lcmax  merupakan panjang sungai 

terpanjang pada suatu segmen sungai. 

v. Ilustrasi penentuan Lc dan Lv dapat dilihat pada Gambar 3 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Penentuan Lcdan Lv 

(a) Segmen Braided (b) Segmen Meandering 

a) Data perubahan bentuk alur sungai diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit Landsat-7 dan 

Landsat-8 dengan menggunakan software ENVI 5.1 dan ArcGIS 10.1. Perubahan bentuk alur sungai 

diketahui berdasarkan nilai Sinuosity Ratio (SR) dan Brice Index (BI) dengan cara sebagai berikut : 

b. Brice Index (BI) 

i. Mendelineasi garis tepi sungai 

ii. Mendelineasi dan menghitung panjang gosong (Li) 

iii. Mendelineasi dan menghitung garis tengah sungai (Lr) 
iv. Menghitung nilai BI dengan rumus = 2 ∑ 

v. Ilustrasi penentuan Li dan Lr dapat dilihat pada Gambar 4  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penentuan Lidan Lr 

b) Batas DAS Balingara diperoleh dari Peta Wilayah Sungai Bongka-Mentawa skala 1:1.000.000 

Lampiran V.107 Keputusan Presiden No.12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai. 

c) Data jenis batuan, diperoleh dari Peta Geologi Lembar Luwuk dan Batui skala 1:250.000, Pusat 

Penelitian dan Pengembangan Geologi. 

d) Data ketinggian wilayah diperoleh dari data kontur peta digital Rupa Bumi Indonesia skala 1:50.000 

dari Badan Informasi Geospasial. 

e) Data kemiringan lereng diperoleh dari ekstraksi data kontur peta digital Rupa Bumi Indonesia skala 

1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial. 

f) Data curah hujan harian tahun 2010 dan 2015 diperoleh dari satelit TRMM yang diunduh melalui 

laman http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/. 

g) Data tutupan lahan diperoleh dari hasil interpretasi citra satelit Landsat-7, Landsat-8 dan 

DigitalGlobe dengan menggunakan software ENVI 5.1 dan ArcGIS 10.1. 

http://giovanni.sci.gsfc.nasa.gov/
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h) Data penggunaan tanah diperoleh dari Peta Rupa Bumi skala 1 : 50.000 Lembar 2215-12 Bangketa 

dan Lembar 2214-43 Longge Atas tahun 2013, Badan Informasi Geospasial. 

i) Verifikasi lokasi penelitian berupa dokumentasi lokasi penelitian diperoleh dari hasil survey lapang 

yang dilakukan pada tanggal 20 – 21 November 2015. 

2.6. Pengolahan Data 

Setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data sesuai dengan alur pikir yang telah dibuat. 

Sebagian besar data yang diperoleh merupakan data sekunder yang harus diolah kembali sebelum 

dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan antara lain : 

a) Memotong (clipping) data peta geologi sesuai dengan batas DAS Balingara, kemudian dihitung 

luasan berdasarkan jenis batuan menggunakan software ArcGIS 10.1. 

b) Mengolah citra Landsat-7 dan Landsat-8 untuk mendapatkan bentuk alur sungai dan tutupan lahan 

lahan dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Mengunduh data citra Landsat-7 berdasarkan curah hujan bulanan tertinggi dan terendah pada 

tahun 2010 dan citra Landsat-8 berdasarkan curah hujan tertinggi dan terendah pada tahun 2015 

dari laman http://earthexplorer.usgs.gov/. 

b. Melakukan pemotong citra (cropping) berdasarkan batas DAS Balingara. 

c. Menggabungkan band citra Landsat-7 dan Landsat-8 (layer stacking). Untuk Landsat-7 

digunakan komposisi band 453 dan untuk Landsat-8 digunakan komposisi band 564. 

d. Melakukan delineasi untuk mendapatkan data bentuk alur sungai dan tutupan lahan dengan 

klasifikasi badan air, vegetasi, dan non vegetasi 

c) Mengekstraksi data peta kontur menjadi peta wilayah ketinggian menggunakan softwareArcGIS 

10.1 topo to raster tool. Kemudiandiklasifikasi berdasarkan klasifikasi Van Zuidam(1985) dan 

dihitung luasannya. Klasifikasi wilayah ketinggian menurut Van Zuidam dapat dilihat pada Tabel 1. 

d) Mengekstraksi data peta kontur menjadi peta wilayah lereng menggunakan software ArcGIS10.1 

slope tool. Kemudian diklasifikasi berdasarkan klasifikasi Van Zuidam (1985) dan 

dihitungluasannya. Klasifikasi wilayah ketinggian menurut Van Zuidam dapat dilihat pada Tabel 2. 

e) Mengolah data curah hujan harian tahun 2010 dan 2015 menjadi curah hujan bulanan. 

f) Menghitung nilai Sinuosity Ratio, Brice Index, dan luasan wilayah yang mengalami erosi dan 

deposisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Analisis Data 

Untuk menjelaskan perubahan bentuk alur Sungai Balingara ini menggunakan metode analisis 

komparatif deskriptif, antara lain : 

a) Menganalisis secara deskriptif hubungan antar parameter perubahan alur sungai (SinuosityRatio dan 

Brice Index) yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram. 

b) Menganalisis perubahan bentuk alur sungai (komparatif temporal). Membandingkan perubahan 

bentuk alur sungai yang ada pada waktu yang berbeda dengan metode overlay peta. Dari overlay 

peta ini akan didapatkan perubahan bentuk alur sungai kemudian mengetahui daerah mana saja 

Tabel 1. Hubungan Ketinggian dengan Morfologi Tabel 2. Ukuran Kemiringan lereng 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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pada alur sungai yang mengalami penambahan dan pengurangan daratan yang ditunjukkan dengan 

perubahan nilai BI, serta luas daratan yang berubah (komparatif spasial). 

c) Menganalisis secara deskriptif mengenai hubungan perubahan tutupan lahan dan perubahan bentuk alur 

sungai yang terjadi. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Morfologi Sungai Balingara 

Sungai Balingara memiliki pola dendritik dengan bentuk seperti percabangan pohon. Wilayah 

perbukitan dengan kelerengan curam berkisar antara 21 % hingga 55 % mengelilingi aliran sungai 

(Gambar 5). Perbukitan tersebut umumnya memiliki ketinggian antara 500 – 1500 meter di atas 

permukaan laut. Kelerengan dan ketinggian wilayah pada DAS Balingara digunakan untuk menentukan 

wilayah hulu, tengah, dan hilir sungai. Menurut Utoyo (2007) wilayah hulu sungai merupakan daerah 

yang berbukit dan bergunung serta kemiringan yang curam, wilayah tengah memiliki kemiringan yang 

landai, dan wilayah hilir merupakan dataran rendah dan dekat dengan muara. Teori tersebut dipadukan 

dengan pembagian ketinggian wilayah dan kemiringan lereng Van Zuidam (1985) sehingga membentuk 

matriks yang tertera pada Tabel 3 dan digambarkan pada Gambar6. Wilayah hilir dan tengah 

sungai lebih rentan terjadi perubahan bentuk alur sungai. 

Perubahan bentuk alur sungai yang terjadi dikarenakan 

adanya proses erosi dan deposisi sedimen. Erosi yang sering terjadi yaitu erosi lateral atau erosi 

mendatar yang menyebabkan bertambah lebar dan panjang sungai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebar sungai bervariasi pada wilayah tengah dan hilir sungai berkisar antara 100 hingga 300 

meter dengan panjang sungai terpanjangnya mencapai 80 km. Sungai Balingara kemiringan atau 

gradien sungai sekitar 0,7 % atau hampir mendatar. Gradien yang mendatar menyebabkan erosilateral 

mudah terjadi dan mengubah bentuk alur sungai dalam rentang waktu tertentu. 

Geologi batuan dasar sungai pada wilayah hulu dan tengah didominasi oleh Tmpb - Formasi Bongka 

dengan jenis batuan berupa batu pasir, konglomerat, napal, batu lempung, dan lignit. Istilah konglomerat 

(conglomerate) diterapkan pada gravel yang telah mengalami kompaksi. Gravel merupakan akumulasi 

fragmen-fragmen membundar berukuran lebih besar daripada pasir yang belum terkonsolidasi dengan 

diameter 2 mm (Wentworth, 1935 dalam Pettijohn, 1975). Batuan napal merupakan batuan lempung dan 

lignit merupakan batu bara. Kedua jenis batuan tersebut memiliki tekstur yang rapuh dan mudah pecah. 

Berdasarkan jenis dan tekstur batuan dasar dari hulu dan tengah Sungai Balingara tersebut, maka sungai 

tersebut berjenis sungai gravel-bed. 

Tekstur batuan dasar berupa gravel pada wilayah hulu dan tengah serta gradien sungai yang 

mendekati datar menyebabkan bongkahan batuan dasar yang dialirkan bersamaan dengan air sungai 

mudah terendapkan dan mengumpul di tengah dan tepi sungai. Pada saat debit yang rendah, energi air 

tidak mampu untuk mendorong atau membawa partikel batuan tersebut sehingga terbentuk percabangan-

percabangan aliran baru Pola sungai dengan percabangan yang ganda dan cenderung acak ini disebut 

pola braided atau teranyam. 

Gambar 5. Perbukitan di sekitar Alur Sungai Balingara 

Tabel 3. Klasifikasi Wilayah Hilir, Tengah, dan Hulu 

Sungai 
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Gambar 6. Peta Wilayah Hulu, Tengah, dan Hilir DASBalingara 

 

Tabel 4. Curah Hujan Bulanan DAS Balingara 
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3.2. Perubahan Bentuk Alur Sungai 

Analisis spasial dan temporal dilakukan berdasarkan data kenampakan citra landsat pada rentang 5 

tahun terakhir (tahun 2010 dan 2015) dengan kondisi curah hujan yang tergolong tinggi dan rendah. 

Pada tahun 2010, curah hujan yang tergolong tinggi (musim hujan) terjadi pada bulan Agustus 

dengan intensitas curah hujan sebesar 398,47 mm dan curah hujan yang tergolong rendah terjadi pada 

bulan November dengan intensitas curah hujan sebesar 135,82 mm/bulan. Pada tahun 2015, curah 

hujan yang tergolong tinggi terjadi pada bulan April dengan intensitas curah hujan sebesar 205,40 

mm dan curah hujan yang tergolong rendah terjadi pada bulan September dengan intensitas curah 

hujan sebesar 4,96 mm Data curah hujan tersebut secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bulan Februari tahun 2010 merupakan kondisi intensitas curah hujan yang terendah (musim 

kemarau) yaitu sebesar 62,64 mm, pada bulan Februari dan Juni tahun 2015 merupakan kondisi dengan 

intensitas curah hujan lebih tinggi dibandingkan dengan sampel yang diambil dengan besar curah hujan 

masing - masing yaitu 207,68 dan 218,12 mm, namun pada waktu-waktu tersebut perubahan bentuk alur 

sungai tidak dapat dilakukan dikarenakan citra Landsat wilayah penelitian tertutup awan Perubahan 

bentuk alur sungai dianalisis berdasarkan area sampel yang mewakili jenis alur braided dan meandering. 

Area sampel tersebut dibagi menjadi 15 area yaitu 8 area braided dan 7 area meandering.Gambar 

7menunjukkan pembagian area sampel tersebut. Area meandering hanya dihitung nilai Sinuosity Ratio 

(SR) dan untuk area braided ditambahkan perhitungan nilai Brice Index(BI) kemudian dihitung luas 

perubahandaratan dan perairan yang terjadi dikarenakan proses erosi dan deposisi. Seluruh hasil 

perhitungan disajikan dan direkapitulasi ke dalam bentuk tabel, diagram dan grafik.Tabel 5 

menunjukkan hubungan antaranilai Sinuosity Ratio, Brice Index, dan gradien atau kelerengan sungai. Di 

bagiansungai dengan tipe braided, semakin besar gradien sungainya maka dominan semakin besar nilai 

SR. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 8. Rata-rata nilai SR tertinggiterdapat di area B2 yaitu 1,44 

dengan gradien sungai 0,75% diikuti dengan area B4 sebesar 1,66 dengan gradien sungai sebesar 1,10%. 

Berdasarkan nilai SR pada Tabel 5 diketahui sungai dengan tipe braided dominan bersifat agak berkelok 

atau sinous ditandai dengan nilai rata-rata SR berkisar antara 1,19 hingga 1,44 kecuali pada area B1 

dengan ratarata SR 1,09 bersifat lurus atau straight, serta B4 dengan rata-rata SR 1,66 yang bersifat 

berkelok atau meandering.  

Gambar 7. Pembagian Area Sampel 

 

 

Tabel 5. Nilai Sinuosity Ratio dan Brice 
Index diSungai Balingara 
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Di bagian sungai dengan tipe meandering, berlaku hal sebaliknya yaitu semakin kecil gradien 

sungainya maka dominan semakin kecilnilai SR. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar9. Rata-rata 

nilai SR tertinggi terdapat di area M5yaitu 1,64 dengan gradien sungai 0,99% diikuti dengan area M3 

sebesar 1,52 dengan gradien sungai sebesar 0,80%. Berdasarkan nilai SR pada Tabel 5 diketahui sungai 

dengan tipe meandering dominan bersifat agak berkelok atau sinous ditandai dengan nilai rata-rata SR 

berkisar antara 1,12 hingga 1,44 kecuali pada area M7 dengan rata-rata SR 1,06 bersifat lurus atau 

straight, serta M3 dengan rata-rata SR 1,52 dan M5 dengan rata-rata SR 1,64 yang bersifat berkelok atau 

meandering. 

 

 

 

 

 

 

 

Selisih nilai SR tertinggi terdapat di area B1, B5, dan M3 yaitu sebesar 0,15. Diketahui area B1 

dan M3 terletak pada wilayah hulu dan area B5 terletak di wilayah tengah sungai. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa perubahan kelokan alur Sungai Balingara lebih mudah berubah pada wilayah 

hulu dan tengah sungai. Berdasarkan Tabel 6 dengan membandingkan rata-rata nilai SR pada tahun 

2010 dan 2015 diketahui nilai SR pada tahun 2015 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2010. Hal 

tersebut membuktikan dalam waktu 5 tahun, kelokan sungai berkurang atau semakin lurus yang di 

representasikan dengan penurunan nilai SR. Namun nilai SR berkurang tidak terlalu signifikan, berkisar 

0.02 sampai 0.03. Nilai Brice Index yang menunjukkan nilai 0 pada Tabel 5 mengindikasikan bahwa 

tidak terdapat alur braided pada area tersebut. Nilai BI merepresentasikan memanjang atau 

memendeknya gosong tengah sungai. Di area B1 dan B3 terdapat nilai minimal sebesar 0 yang 

mengartikan bahwa terjadi perubahan bentuk alur sungai dari tipe meandering menjadi braided atau 

sebaliknya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Grafik Hubungan NilaiSinuosity 

RatiodanGradien Sungai di Area Sampel Braided 

B1-B8(Pengolahan Data 2016) 

Gambar 9. Grafik Hubungan NilaiSinuosity 

RatiodanGradien Sungai di Area Sampel 

Meandering M1-M7(Pengolahan Data 2016) 

Tabel 6. NilaiSinuosity Ratio dan Brice Index tiap 

Area Sampel 
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Rata-rata nilai BI tertinggi terdapat pada area B7 sebesar 1,27 dengan gradien sungai sebesar 0,15% 

diikuti dengan area B5 sebesar 1,03 dengan gradien sungai sebesar 0,30%. Hal tersebut mengindikasikan 

semakin rendah nilai gradien sungai atau semakin datar sungai maka nilai BI semakin tinggi seperti yang 

digambarkan pada Gambar 10. Di area B1 dan B3 nilai rata-rata diperoleh dari nilai yang menunjukkan 

alur braided saja, tidak menyertakan angka 0 dalam perhitungan rata-rata tersebut. Selisih nilai BI 

tertinggi terdapat di area B5 yaitu sebesar 1,40. Diketahui area B5 terletak pada wilayah tengah sungai. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa perubahan panjang gosong tengah Sungai Balingara lebih mudah 

berubah pada tengah sungai. Indikator lain dalam mengidentifikasi perubahan bentuk alur sungai yaitu 

perubahan luas daratan dan badan air dikarenakan proses erosi dan deposisi. Luasan tersebut disajikan 

dalam Tabel 7 dan Tabel 8. Luasan tersebut diperoleh dengan overlay peta bentuk alur sungai yang 

terjadi di bulan Agustus 2010 dengan April 2015, November 2010 dengan September 2015, Agustus 

2010 dengan November 2010, dan April 2015 dengan September 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93,07 ha atau 37% dan deposisi sebesar 156,79 ha atau 63%.Dalam  rentang  5  tahun,  proses  

deposisi dominan terjadi dibandingkan dengan erosi. Deposisi yang terjadi berkisar antara 22-26% lebih 

tinggi dibandingkan dengan erosi yang terjadi. Erosi yang terjadi antara bulan Agustus 2010-April 2015 

lebih tinggi (39%) dibandingkan dengan yang terjadi antara bulan November 2010-September 2015 

(37%).  Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa pada  kondisi  curah  hujan tinggi  proses  erosi  lebih 

dominan terjadi dibandingkan dengan proses deposisi, dan begitu juga sebaliknya. 

Tabel 7. Luas, persatase erosi  dan persentase deposisi dalam rentang 5 tahun 

disungai Balingara 

Gambar 10. Grafik Hubungan NilaiBrice 

IndexdanGradien Sungai di Area Sampel Braided 

B1-B8 

 

(Pengolahan Data 2016) 

Gambar 11. Diagram Perbandingan Persentase Erosi 

danDeposisi di Musim Hujan (Agustus 2010 dan April 

2015 (pengolahan data 2016) 



 
 
Seminar Nasional Geografi dan Pembangunan Berkelanjutan 2018 ISBN 978-979-16609-5-2 
 
 

 

  873 
Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air 
 

Gambar 11 menunjukkan diagrampersentase luas deposisi dan erosi yang terjadi di bulan Agustus 

2010-April 2015. Diketahui persentase luas deposisi tertinggi terdapat di area M1 yaitu 82% dengan 

persentase luas erosi sebesar 18%. Persentase luas erosi tertinggi terdapat di area M7 yaitu sebesar 64% 

dengan persentase luas deposisi sebesar 36%.  

Gambar 12 menunjukkan diagrampersentase luas deposisi dan erosi yang terjadi di bulan 

November 2010-September 2015. Diketahui persentase luas deposisi tertinggi terdapat di area B1 yaitu 

73% dengan persentase luas erosi sebesar 27%. Persentase luas erosi tertinggi terdapat di area M4 yaitu 

sebesar 59% dengan persentase luas deposisi sebesar 41%. 

Berdasarkan Tabel 8, diketahui dalam rentang bulan Agustus 2010 hingga November 2010 terjadi 

perubahan luas daratan dan badan air sebesar 162,64 ha. Perubahan tersebut terjadi dikarenakan erosi 

sebesar 78,43 ha atau 48% dan deposisi sebesar 84,21 ha atau 52%. Dalam rentang bulan April 2015 

hingga September 2015 terjadi perubahan luas daratan dan badan air sebesar 146,20 ha. Perubahan 

tersebut terjadi dikarenakan erosi sebesar 68,34 ha atau 47% dan deposisi sebesar 77,86 ha atau 53%. 

Pada peralihan dari curah hujan tinggi ke curah hujan rendah, proses deposisi dominan terjadi 

dibandingkan dengan erosi. Deposisi yang terjadi berkisar antara 4-6% lebih tinggi dibandingkan dengan 

erosi yang terjadi. Selisih persentase erosi dan deposisi antara Agustus-November 2010 dengan April-

September 2015 tidak terlalu signifikan, hanya berbeda 1%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada kondisi yang sama yaitu peralihan dari curah hujan tinggi 

ke curah hujan rendah terjadi perubahan luasan daratan dan badan air dengan porsi yang relatif sama di 

tiap tahunnya. Gambar 13 menunjukkan diagram persentase luas deposisi dan erosi yang terjadi di 

Gambar 12. Diagram Perbandingan Persentase 

Erosi danDeposisi di Musim Kemarau (November 

2010 dan September 2015) (Pengolahan Data 2016 

Gambar 13. Diagram Perbandingan Persentase Erosi 

danDeposisi di Musim Hujan (Agustus 2010) dan Musim 

Kemarau (November 2010) (Pengolahan Data 2016) 

Tabel 8. Luas dan Persentase Erosi dan Deposisi diSungai Balingara Antara Curah Hujan 

Tinggi dan Rendah 
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bulan Agustus-November 2010. Diketahui persentase luas deposisi tertinggi  terdapat  di area  M4  yaitu  

78%  dengan  persentase  luas terdapat di area B1 yaitu sebesar 97% dengan erosi sebesar 22%. 

Persentase luas erosi tertinggi persentase luas deposisi sebesar 3%. 

Gambar 14 menunjukkan diagrampersentase luas deposisi dan erosi yang terjadi di bulan April-

September 2015. Diketahui persentase luas deposisi tertinggi terdapat di area B5 yaitu 78% dengan 

persentase luas erosi sebesar 22%. Persentase luas erosi tertinggi terdapat di area B1 yaitu sebesar 70% 

dengan persentase luas deposisi sebesar 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Perubahan Tutupan Lahan 

Perubahan tutupan lahan yang dianalisis merupakan perubahan yang terjadi karena adanya proses erosi 

dan deposisi di tiap area sampel Sungai Balingara. Tutupan lahan yang diamati diklasifikasi ke dalam 3 

kategori sesuai kenampakannya pada citra. Kategori tersebut yaitu badan air, vegetasi, dan nonvegetasi. 

Erosi menyebabkan perubahan vegetasi menjadi badan air (VG-BA) dan non-vegetasi menjadi badan air 

(NV-BA). Deposisi menyebabkan perubahan badan air menjadi vegetasi (BA-VG) dan badan air menjadi 

(BA-NV) non-vegetasi. Luas dan persentase perubahan tutupan lahan tersebut dapat dilihat pada Tabel 9, 

10, 11, dan 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Diagram Perbandingan Persentase Erosi dan Deposisi di Musim Hujan (April 

2015) dan Musim Kemarau (September 2015) (Pengolahan Data 2016) 

Gambar 15. Diagram Persentase Perubahan 

TutupanLahan di Musim Hujan (Agustus 2010 dan 

April 2015) 

Pengolahan data 2016 

Tabel 9. Perubahan Tutupan Lahan Agustus 2010-April2015) 
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Berdasarkan Tabel 9 diketahui pada Agustus 2010 hingga April 2015 terjadi erosi yang 

menyebabkan perubahan tutupan lahan vegetasi menjadi badan air sebesar 75,33 ha atau 27% dan non-

vegetasi menjadi badan airsebesar 33,32 ha atau 12%. Deposisi menyebabkan perubahan tutupan lahan 

badan air menjadi vegetasi sebesar 103,56 ha atau 37% dan badan air menjadi non-vegetasi sebesar 

68,85 ha atau 24%. Perubahan tutupan lahan terbesar dikarenakan perubahan badan air menjadi vegetasi. 

Gambar 15 menunjukkan visualisasipersentase perubahan tutupan lahan yang terjadi pada Agustus 

2010 hingga April 2015. Persentase perubahan tutupan lahan vegetasi menjadi badan air terbesar 

terdapat di area B4 yaitu sebesar 7,71 ha atau 46%. Persentase perubahan tutupan lahan non-vegetasi 

menjadi badan air terbesar terdapat di area B6 yaitu sebesar 10,24 ha atau 35%. Persentase perubahan 

tutupan lahan badan air menjadi vegetasi terbesar terdapat di area M4 yaitu sebesar 6,57 ha atau 78%. 

Persentase perubahan tutupan lahan badan air menjadi nonvegetasi terbesar terdapat di area B6 yaitu 

sebesar 18,28 ha atau 42%. 

Berdasarkan Tabel 10 diketahui pada November 2010 hingga September 2015 terjadi erosi yang 

menyebabkan perubahan tutupan lahan vegetasi menjadi badan air sebesar 58,99 ha atau 24% dan non-

vegetasi menjadi badan air sebesar 34,07 ha atau 14%. Deposisi menyebabkan perubahan tutupan lahan 

badan air menjadi vegetasi sebesar 77,76 ha atau 31% dan badan air menjadi non-vegetasi sebesar 79,04 

ha atau 32%. Perubahan tutupan lahan terbesar dikarenakan perubahan badan air menjadi non-vegetasi. 

Gambar 16 menunjukkan visualisasipersentase perubahan tutupan lahan yang terjadi pada 

November 2010 hingga September 2015. Persentase perubahan tutupan lahan vegetasi menjadi badan air 

terbesar terdapat di area M4 yaitu sebesar 4,67 ha atau 59%. Persentase perubahan tutupan lahan non 

vegetasi menjadi badan air terbesar terdapat di area M7 yaitu sebesar 1,20 ha atau 28%. Persentase 

perubahan tutupan lahan badan air menjadi vegetasi terbesar terdapat di area M5 yaitu  sebesar  2,43  ha  

atau  53%.  Persentase perubahan  tutupan  lahan  badan  air  menjadi on-vegetasi terbesar terdapat di 

area B1 yaitu sebesar 3,25 ha atau 67% Berdasarkan Tabel 11 diketahui pada Agustus 2010 hingga 

November 2010 terjadi erosi yang menyebabkan perubahan tutupan lahan vegetasi menjadi badan air 

sebesar 54,45 ha atau 34% dan non-vegetasi menjadi badan air sebesar 23,98 ha atau 15%. Deposisi 

menyebabkan perubahan tutupan lahan badan air menjadi vegetasi sebesar 51,31 ha atau 32% dan badan 

air menjadi non-vegetasi sebesar 32,51 ha atau 20%. Perubahan tutupan lahan terbesar dikarenakan 

perubahan vegetasi menjadi badan air. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Tabel 10. Perubahan Tutupan Lahan November 2010-

September 2015 

Tabel 11. Perubahan Tutupan Lahan Agustus 2010 -

November 2010 
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 Gambar 17 menunjukkan visualisasipersentase perubahan tutupan lahan yang terjadi pada Agustus 

2010 hingga November 2010. Persentase perubahan tutupan lahan vegetasi menjadi badan air terbesar 

terdapat di area M3 yaitu sebesar 4,14 ha atau 55%. Persentase perubahan tutupan lahan non-vegetasi 

menjadi badan air terbesar terdapat di area B1 yaitu sebesar 0,91 ha atau 53%. Persentase perubahan 

tutupan lahan badan air menjadi vegetasi terbesar terdapat di area M4 yaitu sebesar 7,63 ha atau 78%. 

Persentase perubahan tutupan lahan badan air menjadi non-vegetasi terbesar terdapat di area B6 yaitu 

sebesar 6,88 ha atau 39%. Berdasarkan Tabel 12 diketahui pada April 2015 hingga September 2015 

terjadi erosi yang menyebabkan perubahan tutupan lahan vegetasi menjadi badan air sebesar 48,53 ha 

atau 33% dan non-vegetasi menjadi badan air sebesar 19,82 ha atau 14%. Deposisi menyebabkan 

perubahan tutupan lahan badan air menjadi vegetasi sebesar 47,70 ha atau 33% dan badan air menjadi 

non-vegetasi sebesar 30,14 ha atau 21%. Perubahan tutupan lahan terbesar dikarenakan perubahan 

vegetasi menjadi badan air Gambar   18   menunjukkan visualisasi persentase perubahan tutupan lahan 

yang terjadi pada  April  2015-September  2015.  Persentase perubahan  tutupan  lahan  vegetasi  

menjadi badan  air  terbesar  terdapat  di  area  B3  yaitu sebesar 1,01 ha atau 67%. Persentase perubahan 

tutupan lahan non-vegetasi menjadi badan air terbesar terdapat di area B8 yaitu sebesar 6,21 ha  atau  

23%.  Persentase  perubahan  tutupan lahan  badan  air  menjadi  vegetasi  terbesar terdapat di area M4 

yaitu sebesar 2,97 ha atau 66%. Persentase perubahan tutupan lahan badan air  menjadi  non-vegetasi  

terbesar  terdapat  di  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 16. Diagram Persentase Perubahan TutupanLahan di Musim Kemarau 

(November 2010 dan September 2015) (Pengolahan Data 2016) 

Gambar 17. Diagram Persentase Perubahan 

TutupanLahan di Musim Hujan (Agustus 2010) dan 

Musim Kemarau (November 2010) (Pengolahan Data 

2016) 

Tabel 12. Perubahan Tutupan Lahan April 2015- 

September 2015) 
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3.4. Hubungan Perubahan Bentuk Alur Sungai dengan Tutupan Lahan dan Variabel Terkait 

Perubahan bentuk sungai yang dikarenakan proses erosi dan deposisi mempengaruhi perubahan tutupan 

lahan di sekitar Sungai Balingara. Tabel 13 menjelaskan tentang hubungan tersebut. Area M4 dalam 

rentang November 2010 hingga September  2015  mengalami   proses  erosi tertinggi  sebesar  59%  

yang  menyebabkan wilayah vegetasi pada area  tersebut berubah sebesar  59%  dari  keseluruhan  

perubahan tutupan  lahan  yang  terjadi  di  area  tersebut. Area  B1  mengalami  perubahan  bentuk  dan 

tutupan  lahan  tertinggi  di  beberapa  rentang waktu antara lain pada erosi di Agustus 2010- November  

2010  dan  April  2015-September 2015, deposisi di November 2010-September 2015, perubahan non-

vegetasi menjadi badan air di Agustus 2010-November 2010, dan perubahan badan air menjadi non-

vegetasi di November 2010-September 2015 dan April 2015September 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan melihat Tabel 14 dan Gambar 19 diketahui Area B1berkarakteristik gradien sungai yang 

rendah/datar (0,15) terletak pada wilayah hulu sungai dengan jenis batuan Tmpb yang berarti memiliki 

batuan dasar berupa batu pasir, kerikil, dan konglomerat (gravel). Secara umum, perubahan bentuk alur 

sungai dan tutupan lahan tertinggi di Sungai Balingara terjadi di wilayah hulu dan tengah sungai. Area 

B1 memiliki selisih nilai SR (∆ SR ) tertinggi dan selisih nilai B1 (∆ BI) tertinggi kedua setelah area B5. 

Dengan melihat kembali Gambar 5.6  dapat  disimpulkan  penambahan  gosong tengah sungai dapat 

mempengaruhi bentuk sungai berdasarkan tingkat kelokan yang direpresentasikan dengan nilai SR, 

luasan erosi dan deposisi, serta perubahan tutupan lahan yang terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Diagram Persentase Perubahan Tutupan 

Tabel 13. Persentase Erosi, Deposisi, dan 

PerubahanTutupan Lahan Tertinggi di Sungai 

Balingara 

Tabel 14. Karakteristik Sungai Balingara Tiap Area 

sampel 
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Tabel 14 menunjukkan karakteristik Sungai Balingara berdasarkan gradien/kemiringan sungai, 

pembagian wilayah sungai, jenis batuan, rata-rata dan selisih nilai Sinuosity Ratio, rata-rata dan selisih 

nilai Brice Index tiap area sampel. Secara spasial, informasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.18 dan 

5.19. Diketahui area dengan notasi M atau area sampel meandering dominan memiliki gradien sungai 

yang lebih tinggi dibandingkan area dengan notasi B atau area sampel braided. Sungai Balingara bersifat 

meandering terbatas pada wilayah hulu dan tengah saja, sedangkan pola braided tersebar dari hulu 

hingga hilir sungai. Gradien sungai yang tinggi di area sampel meandering (M2 dan M7) menyebabkan 

sungaibersifat mendekati lurus (straight) direpresentasikan dengan nilai SR ±1,1 dengan perubahan yang 

tidak terlalu signifikan ditunjukkan dengan selisih nilai SR tidak terlalu besar ( ∆ SR 0,02 – 0,05). Area 

braided dengan gradien sungai yang rendah dominan memiliki rata-rata dans selisih nilai BI yang cukup 

tinggi, hal tersebut membuktikan penambahan dan pertumbuhan gosong sungai lebih mudah terjadi pada 

sungai yang landai atau gradien sungai rendah. Perubahan bentuk alur sungai berdasarkan penambahan dan 

pertumbuhan gosong sungai yang tertinggi direpresentasikan dengan selisih nilai BI tertinggi yaitu di area 

B5. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 19. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan jenis dan tekstur batuan dasar sungai, Sungai balingara merupakan sungai gravel-bed. 

Gradien sungai yang hampir mendatar menyebabkan perubahan alur sungai dapat terjadi dalam waktu 

yang relatif singkat. Fenomena tersebut menyebabkan pola alur sungai menjadi bercabang dan 

cenderung acak membentuk pola braided atau teranyam. 

Perubahan alur Sungai Balingara dianalisa berdasarkan nilai Sinuosity Ratio, Brice Index, 

perubahan luasan erosi dan deposisi. Nilai Sinuosity Ratio dominan berkisar antara 1,1 hingga 1,4 

sehingga secara keseluruhan Sungai Balingara merupakan sungai dengan tipe agak berkelok atau sinous. 

Area braided dengan gradien sungai yang rendah dominan memiliki rata-rata dan selisih nilai BI yang 

tinggi, hal tersebut membuktikan penambahan dan pertumbuhan gosong sungai lebih mudah terjadi pada 

sungai yang landai atau gradien sungai rendah. Area sungai yang memiliki gradien rendah pada wilayah 

hulu dan tengah sungai dengan jenis batuan berupa kerikil (gravel) lebih mudah berubah dibandingkan 

area lainnya. 

Perubahan luasan erosi dan deposisi berpengaruh terhadap perubahan tutupan lahan. Pada Agustus 

2010 hingga April 2015 dominan terjadi proses deposisi yang menyebabkan perubahan badan air 

menjadi vegetasi. Pada November 2010 hingga September 2015 dominan terjadi proses deposisi yang 

menyebabkan perubahan badan air menjadi non-vegetasi. Pada Agustus 2010 hingga November 2010 

dominan terjadi erosi menyebabkan perubahan vegetasi menjadi badan air. Pada April 2015 hingga 

September 2015 dominan terjadi proses deposisi yang menyebabkan perubahan badan air menjadi 

vegetasi. 

 

Gambar 19. Penampang Melintang dan Area Sampel Sungai Balingara 
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Wilayah Potensi Konservasi Air Tanah di Bengkulu 
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Abstrak. Air tanah banyak digunakan oleh masyarakat Bengkulu. Sehingga, konservasi air tanah 

harus dilakukan untuk menjaga ketersediaan air tanah. Oleh karena itu, jurnal ini bertujuan untuk 

mengetahui wilayah Provinsi Bengkulu yang berpotensi untuk dilakukannya konservasi air 

tanah.Keberadaan air tanah dipengaruhi oleh morfologi bentuk medan, jenis tanah, curah hujan 

dan penggunaan lahan. Metode penelitian yang digunakan meliputi, pengumpulan data , 

pengolahan data menggunakan aplikasi ArcMap 10.1. , klasifikasi kesesuaian dan analisis overlay. 

Output yang dihasilkan berupa Peta Wilayah Potensi Konservasi Air Tanah di Provinsi Bengkulu. 

Peta potensi konservasi air tanah tersebut memiliki lima kelas potensi wilayah. Wilayah potensi 

sangat rendah dominan memanjang ke arah barat laut bagian utara Provinsi Bengkulu. Wilayah 

potensi rendah dominan memanjang sejajar dengan wilayah potensi sangat rendah. Wilayah 

potensi sedang mendominasi keseluruhan wilayah Provinsi Bengkulu. Wilayah potensi tinggi 

tersebar tidak merata. Wilayah potensi sangat tinggi didominasi memanjang ke arah barat laut 

bagian selatan Provinsi Bengkulu. Konservasi air tanah yang dapat dilakukan meliputi 

perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah serta pengelolaan kualitas dan 

pengendalian pencemaran air tanah. 

Kata kunci: Air Tanah, Bengkulu, Konservasi, Overlay, Potensi. 

Abstract. Ground water is widely used by the people of Bengkulu. Consequently, ground water 

conservation should be undertaken to maintain groundwater availability. Therefore, this journal 

aims to know the area of Bengkulu Province which has the potential for ground water 

conservation. Ground water is affected by field shape morphology, soil type, rainfall and  land 

use. Research methods used include, data collection, data processing using ArcMap 10.1 

application. , conformity classification and overlay analysis. The resulting output is Map of 

Potential Areas of Groundwater Conservation in Bengkulu Province. The groundwater 

conservation potential map has five potential class areas. Potentially very low dominant areas 

extend to the northwest of the northern part of Bengkulu Province. The dominant low potential 

area extends parallel to the very low potential area. Potential areas are dominating the entire 

territory of Bengkulu Province. High potential areas are unevenly distributed. Potentially very 

high dominated areas extend to the northwest of the southern part of Bengkulu Province. 

Groundwater conservation that can be done includes the protection and preservation of ground 

water, preservation of groundwater and the management of quality and control of groundwater 

pollution. 

Keywords: Ground Water, Bengkulu, Conservation, Overlay, Potential. 

 

1. Pendahuluan 

 

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok makhluk hidup. Air permukaan dan air tanah merupakan 

sumber air utama yang digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 70,26% sumber air 

bersih yang digunakan masyarakat Kodya Bengkulu adalah sumur (air tanah) (Nyayu Neti Arianti, 

2000). Peran air tanah sebagai sumber daya yang melengkapi air permukaan untuk pasokan air yang 

cenderung meningkat dapat dipahami karena beberapa keuntungan, yakni kualitas air umumnya baik, 

mailto:annisadanis.ad@gmail.com
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biaya investasi relatif rendah, dan pemanfaatannya dapat dilakukan di tempat yang membutuhkannya 

(insitu) (Nandi, 2006). Namun, sebagian warga Kota Bengkulu pada tahun 2016 mulai dilanda krisis air 

bersih karena air sumur di rumah mereka kekeringan, menyusul musim kemarau mulai melanda wilayah 

Bengkulu. Pengelolaan sumber daya air yang kurang baik dapat menyebabkan kekurangan air, 

monopolisasi serta privatisasi dan bahkan dapat menimbulkan konflik (Maria Christine Sutandi, 2012). 

Sehingga diperlukan upaya pemeliharaan air tanah di Provinsi Bengkulu. Konservasi air tanah adalah 

upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa 

tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik 

pada waktu sekarang maupun yang akan datang (Heru Hendrayana, 2008). Kegiatan konservasi air tanah 

salah satunya adalah penentuan zona konservasi air tanah. Sehingga, penting adanya untuk mengetahui 

wilayah-wilayah mempunyai potensi konservasi airtanah. 

 

2. Metode Peneliotian 

2.1.  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan berupa studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Data sekunder 

tersebut antara lain: 

1. Data administrasi Provinsi Bengkulu dari Badan InformasiGeospasial 

2. Data jenis tanah Provinsi Bengkulu dari Balai Pengkajian TeknologiPertanian 

3. Data Ketinggian Provinsi Bengkulu dariCGIAR-CSI-SRTM 

4. Data penggunaan lahan Provinsi Bengkulu dari Badan InformasiGeospasial 

5. Data Curah Hujan dari Badan Meteorologi dan Geofisika 

2.2. Pengolahan Data 

Seluruh data sekunder yang didapat, diolah dengan sistem yang berbasis Sistem Informasi Geografi. 

Pengolahan data dilakukan dengan software Arc Map 10.1. Syarat dari input data yang diolah adalah 

data harus berupa data vektor. 

2. Proses Reklasifikasi 

Proses ini guna mengklasifikasikan data raster . Tahapan proses ini dapat menggunakan tools, 

Arc Tool Box> Spatial Analysis Tools> Reclass> Reclassify 

 

3. Convert Seluruh Data Menjadi Rsater 

Dalam variabel-variabel yang digunakan, yang merupakan data raster adalah data curah hujan 

dan data DEM. Jadi, data tersebut di convert ke data vektor menggunakan conversion tools> 

Raster to Polygon. Data variabel lainnya seperti, data jenis tanah dan penggunaan lahan sudah 

merupakan data vektor. 

4. Membuat Peta Lereng 

Pembuatan peta lereng diawali dengan membuat peta kontur yang berasal dari SRTM. Setelah 

itu peta lereng dioverlay dengan ketinggian lalu menghasilkan output peta morfologi bentuk 

medan 

5. Membuat Model Builder 

Model Builder dari tahapan pengolahan yang sudah dibuat adalah: 

Tabel 1 Pembobotan Variabel Curah Hujan 

 

Tabel 2 Pembobotan Variabel Morfologi 

Medan 
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6. Membuat Peta Klasifikasi Jenis Tanah dan Penggunaan Lahan 

Klasifikasi dilakukan sesuai dengan pembobotannya : 

 

2.3 Kelasifikasi Kesesuaian 

Untuk menghasilkan Peta Wilayah Potensi Konservasi Air Tanah di Bengkul, harus membuat 

pemodelan wilayah. Pemodelan yang dilakukan sesuai dengan pembobotan klasifikasi sebelumnya dan 

akan menghasilkan matriks kesesuaian potensiwilayah. 

 

3 Hasil dan Pembahasan 

Setelah melakukan proses pengumpulan data dan pengolahan data menggunakan software Arc Map 10.1, 

maka diperoleh output empat peta tematik yang merupakan variabel dari potensi konservasi air tanah, 

yaitu: 

1. Peta JenisTanah 

2. Peta Morfologi BentukMedan 

3. Peta Curah HujanTahunan 

4. Serta Peta PenggunaanLahan 

 

 

 

 

Gambar 1 Model Builder Wilayah Potensi Konservasi Air Tanah 

Tabel 3. Pembobotan Variabel Jenis Tanah Tabel 4. Pembobotan Variabel Penggunaan Lahan 
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Gambar 1. Jenis Tanah di Provinsi Bengkulu 

 

Gambar 2. Peta Morfologi Bentuk Medan 

 

Gambar 3. Peta Curah Hujan di Provinsi Bengkulu 

 

Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan 

 

Sifat fisik tanah yang paling penting adalah kapasitas menahan air yang tersedia, yang berkaitan 

dengan tekstur tanah dan kandungan bahan organik (Universitas Sumatera Utara, 2000). Indikator 

tentang kondisi drainase juga penting, misalnya kedalaman muka air tanah, permeabilitas lapisan 

bawah, yang berhubungan dengan kedalaman perakaran dan permeabilitas (Seta, 1994). Jenis tanah 

besar kaitannya dengan potensi dilakukannya konservasi air tanah. Hal tersebut terkait akan porositas 

dan permeabilitas tanah. Jenis tanah di Provinsi Bengkulu di dominasi oleh jenis tanah Aluvial yang 

berada dari barat laut ke arah tenggara bagian utara Provinsi Bengkulu. Selanjutnya adalah jenis tanah 

incepstisol yang tersebar dari barat laut ke arah tenggara bagian selatan Provinsi Bengkulu. Jenis tanah 

kompleks entisol hanya tersebar di daerah pesisir sedangkan jenis tanah tanah andisols tersebar tidak 

merata. 
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Medan adalah suatu bidang tanah yang berhubungan dengan sifat sifat fisik dan lingkungan bagi 

manusia (van Zuidam 1979). Sementara satuan medan adalah kelas  medan  yang  menunjukkan  suatu 

bentuklahan atau komplek bentuklahan yang sejenis dengan medan dan medan-komponen medan yang 

utama (Van Zuidam 1979). Air tanah pergerakannya dipengaruhi oleh  kondisi  morfologi setempat. 

Muka air tanah biasanya terbentuk mengikuti kontur bentang daratan di atas muka air tanah tersebut 

(Astrid Damayanti, 2002). Bagian pesisir didominasi oleh bentuk medan datar dan landai. Dominansi 

morfologi bentuk medan di Provinsi Bengkulu ini adalah sangat curam yang berada dari barat laut ke 

arah tenggara bagian utara dan tengah ProvinsiBengkulu. 

Besar kandungan air tanah tergantung dari nilai air hujan yang mencapai permukaan tanah, bila 

nilai itu negatif, maka kepasitas kelembaban tanah akan berkurang dan bila positif maka kelembaban 

tanah akan bertambah. Keadaan iklim Kota Bengkulu memperlihatkan ciri-ciri klimatologi daerah 

tropis. Menurut Schmid dan Ferguson pada umumnya type iklim di Provinsi Bengkulu termasuk type A 

. (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, 2008). Dari peta tersebut dapat diketahui 

bahwa dominansi rata-rata curah hujan tahunan Provinsi Bengkulu adalah 3.000-3.500 mm. Sedangkan 

untuk rata-rata curah hujan tahunan <2.500 mm hanya berada di bagian utara Provinsi Bengkulu. 

Kemampuan run off dipengaruhi oleh kapasitas infiltrasi. Jika kapasitasnya 0, laju run off 

bertambah. Laju run off air hujan yang turun ke permukaan bumi sebagian besar dipengaruhi oleh 

pemanfaatan lahan di suatu kawasan. Pemanfaatan lahan dapat diketahui dari tutupan lahan merupakan 

kondisi yang menggambarkan penutup lahan yang nampak di permukaan bumi (Trisno Widodo, 2013). 

Dominansi penggunaan lahan Provinsi Bengkulu adalah kebun/perkebunan setelah itu hutan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dominansi penggunaan lahan di Provinsi Bengkulu menunjukkan potensi 

besar dilakukannya konservasi airtanah.Setelah variabel-variabel tersebut di input dan melalui proses 

analisis overlay menggunakan software Arc Map 10.1 , maka diperoleh output Peta Wilayah Potensi 

Konservasi Air Tanah di Bengkulu (Gambar 5. Wilayah Potensi Konservasi Air Tanah di Bengkulu). 

 

        Gambar 5. Wilayah Potensi Konservasi Air Tanah di Bengkulu 
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Peta wilayah potensi ini memperlihatkan bahwa wilayah Provinsi Bengkulu dominan berpotensi 

untuk dilakukannya Konservasi Air Tanah. 

1. Wilayah potensi sangat rendah dominan memanjang dari arah barat laut ke tenggara bagian 

utara Provinsi Bengkulu 

2. Hal ini dikarenakan, dominasi morfologi bentuk medan masih bergunung namun ada yang 

berbukit dan curah hujan yang lebihtinggi. 

3. Wilayah potensi sedang, mendominasi keseluruhan wilayah Provinsi Bengkulu. Wilayah ini 

dominan di tengah provinsi Bengkulu dan memanjang ke arah baratlaut. 

4. Wilayah potensi tinggi tersebar tidak merata diantara wilayah potensi rendah dan wilayah 

potensisedang. 

5. Wilayah potensi sangat tinggi didominasi memanjang ke arah barat laut bagian selatan 

Provinsi Bengkulu. 

Konservasi air tanah menurut Danaryanto,dkk (2005) adalah upaya melindungi dan memelihara 

keberadaan, kondisi dan lingkungan air tanah guna mempertahankan kelestarian atau kesinambungan 

ketersediaan dalam kuantitas dan kualitas yang memadai, demi kelangsungan fungsi dan 

kemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik waktu sekarang maupun pada 

generasi yang akan datang. Konservasi air tanah, berdasarkan PP No 43 Tahun 2008, dilakukan secara 

menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, 

melalui perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan air tanah serta pengelolaan kualitas dan 

pengendalian pencemaran air tanah 

Wilayah yang memiliki potensi yang tinggi dan sangat tinggi dikonservasi harus mengikuti  PP 

nomor 43 tahun 2008. Upaya perlindungan dan pelestarian di daerah imbuhan air tanah meliputi 

konservasi secara agronomis, konservasi secara mekanis, pengendalian pengelolahan tanah, serta 

pembuatan sumur resapan. Sumur resapan ini memiliki banyak manfaat. Sumur resapan ini memiliki 

prinsip untuk menampung air hujan dalam waktu yang cukup lama sehingga air hujan dapat meresap 

ke dalam tanah. Sumur resapan mampu mengurangi air permukaan sehingga dapat memperkecil 

terjadinya banjir dan erosi. Sumur resapan juga berguna untuk mempertahankan tinggi muka air dan 

menambah persediaan air. Sumur resapan dapat mencegah penurunan lahan akibat pengambilan air 

tanah yang berlebihan. (Akhmad Aziz, 2016) Pengawetan air tanah ditujukan untuk menjaga 

keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah. Pengawetan air tanah dilaksanakan dengan cara 

menghemat penggunaan air tanah, meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah dan mengendalikan 

penggunaan air tanah. Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah ditujukan untuk 

mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya. Pengelolaan 

kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah dilaksanakan dengan cara: mencegah pencemaran air 

tanah, menanggulangi pencemaran air tanah dan memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar. 

(Meyra Riastika,2011) 

4. Kesimpulan 

Konservasi air tanah harus dilakukan pada Provinsi Bengkulu. Bengkulu terbentang dari perbatasan 

Provinsi Sumatra Barat hingga Provinsi Lampung. Provinsi Bengkulu ini terletak pada tiga jalur 

topografi. Tanah yang terdapat pada Provinsi Bengkulu sebagian besar terdiri tanah organosol dan 

alluvial. Selain itu, iklim Provinsi Bengkulu termasuk kedalam iklim tipe A berdasarkan Schmid dan 

Ferguson. Sehingga, potensi konservasi air tanah untuk Provinsi Bengkulu dibagi menjadi lima yaitu 

potensi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Wilayah potensi sangat rendah 

dominan memanjang ke arah barat laut bagian utara Provinsi Bengkulu karena morfologi bentuk medan 

yang bergunung. Wilayah potensi rendah memanjang sejajar wilayah potensi sangat rendah. Sebagian 

Provinsi Bengkulu termasuk kedalam wilayah potensi sedang khususnya Bengkulu bagian tengah. 
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Wilayah potensi tinggi menyebar tidak merata. Provinsi Bengkulu hanya memiliki sediki wilayah 

potensi sangat tinggi dibandingkan dengan wilayah potensi yang lain. Wilayah yang memiliki potensi 

konservasi tinggi dan sangat tinggi harus dilakukan perlindungan dan pelestarian air tanah, pengawetan 

air tanah serta pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah. 
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Abstrak.DAS Bone merupakan DAS yang memiliki fungsi sangat penting bagi sebagian besar 

wilayah di Provinsi Gorontalo. DAS Bone memiliki fungsi sebagai penyedia air bersih, penyedia 

komoditas pertanian dan perkebunan, produk kehutanan, dan fungsi lingkungan lainnya. DAS 

Bone sebagian wilayahnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk budidaya pertanian dan 

perkebunan. Tanah merupakan faktor utama yang menentukan produktivitas tanaman pertanian 

maupun perkebunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran spasial kesuburan tanah 

di DAS Bone Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menerapkan integrasi analisis data spasial, 

pengumpulan data di lapangan, dan analisis laboratorium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kesuburan tanah di DAS Bone Provinsi Gorontalo sangat bervariasi berdasarkan jenis tanah, 

bentuk lahan dan kondisi topografi. Pengelolaan DAS berkelanjutan dan perbaikan lahan perlu 

diterapkan untuk hasil produksi pertanian dan perkebunan yang optimal dan berkelanjutan. 

 Kata kunci: Kesuburan tanah, spasial, DAS Bone 

Abstract.Bone watershed has a very important function for most areas of Gorontalo Province. 

Bone watershed has a function as a provider of clean water, a provider of agricultural 

commodities and plantations, forestry products, and other environmental functions. Bone 

watershed is partly utilized by the community for agricultural and plantation cultivation. Soil is 

the main factor determining the productivity of agricultural crops and plantations. This study 

aims to determine the spatial distribution of soil fertility in the Bone watershed of Gorontalo 

Province. This research applies integration of spatial data analysis, field data collection, and 

laboratory analysis. The results showed that soil fertility in Bone watershed vary greatly 

according to soil type, landform and topography condition. Continuous watershed management 

and land improvement should be applied for optimum and sustainable agricultural and plantation 

production. 

Keywords: Soil fertility, spatial, Bone Watershed 

 

1. Pendahuluan 

Daerah aliran sungai (DAS) merupakan suatu wilayah yang perlu dikelola secara komprehensif dan 

integral dikarenakan tiga bagian DAS yaitu kawasan hulu, kawasan tengah dan kawasan hilir saling 

mempengaruhi kawasan yang lain. DAS pada umumnya menyimpan potensi sumberdaya melimpah 

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber penghidupan. Potensi sumberdaya yang 

dimiliki oleh DAS diantaranya adalah sumberdaya lahan untuk pertanian, perkebunan, pertanian, dan 

perikanan; sumberdaya hutan, sumberdaya air, serta potensi bahan tambang dan mineral.  Selain itu 

DAS juga memiliki fungsi sebagai penyedia berbagai jasa lingkungan diantaranya kawasan resapan 

air, sumber air bersih, hulu sungai, penyedia oksigen, pengendali banjir dan fungsi lainnya. 

Lal (2000) mengartikan DAS sebagai suatu wilayah geografis yang dibatasi dengan baik oleh 

kondisi topografi dan sungai, memiliki jenis tanah, bentuk lahan, vegetasi dan penggunaan lahan yang 

kompleks. Selain mendefinisikan DAS berdasarkan aspek topografi, Asdak (1995) menyebutkan DAS 
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sebagai suatu ekosistem yang terdiri atas sumberdaya tanah, air, vegetasi dan sumberdaya manusia 

yang memanfaatkan sumberdaya alam. Suripin (2002) juga menyatakan DAS sebagai ekosistem yang 

didalamnya terdapat interaksi antara faktor biotik, faktor abiotik, dan manusia. Masyarakat yang 

memanfaatkan sumberdaya alam yang terdapat dalam DAS harus mengupayakan kelestarian DAS.  

DAS Bone terletak di Kabupaten Bone Bolango dan sebagian Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo 

merupakan DAS yang memiliki fungsi sangat penting bagi masyarakat setempat. Hal ini mengingat 

DAS Bone sebagai daerah tangkapan air merupakan sumber air bersih bagi masyarakat di Kabupaten 

Bone Bolango maupun Kota Gorontalo. Masyarakat juga memanfaatkan DAS Bone untuk budidaya 

tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Menurut BPS Kabupaten Bone Bolango 

(2017), sebanyak 25.16% penduduk di Kabupaten Bone Bolango memiliki pekerjaan utama di sektor 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan. Komoditas pertanian dan perkebunan 

yang dibudidayakan masyarakat meliputi padi, jagung, kelapa, kakao, cengkeh, sayuran dan buah-

buahan. 

Pemanfaatan lahan untuk pertanian dan perkebunan menjadikan tanah dan pengelolaan lahan 

menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pemanfaatan lahan tersebut. Hal ini sejalan 

dengan Sartohadi dkk (2012) yang menyatakan tanah sebagai sumberdaya alam yang terpenting yang 

menghasilkan berbagai produk serta tempat untuk berbagai kegiatan manusia. Pemanfaatan 

sumberdaya lahan DAS Bone untuk budidaya komoditas pertanian dan perkebunan memerlukan 

penelitian mengenai kesuburan tanah. Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat kesuburan 

tanah termasuk salah satu permasalahan yang terjadi pada DAS. Menurut FAO (2017), kerusakan 

lahan, degradasi tanah dan daerah aliran sungai disebabkan oleh pengelolaan yang tidak berkelanjutan 

dan pemanfaatan sumberdaya alam yang yang berlebihan dan tidak tepat. Faktor kehilangan tanah dan 

penurunan unsur hara tanah di daerah tropis lembab merupakan salah satu tantangan dalam 

pengelolaan DAS (Gregersen et al, 2007) 

Penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran spasial 

kesuburan tanah di DAS Bone Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menerapkan integrasi analisis data 

spasial, pengumpulan data di lapangan, dan analisis kesuburan tanah di laboratorium. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memilih komoditas yang tepat sesuai 

kesuburan tanah dan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan berbagai program maupun 

kebijakan terkait. Data dan informasi spasial kesuburan tanah dapat menjadi data dasar untuk 

penelitian lanjut mengenai evaluasi lahan dalam pengelolaan lahan di daerah aliran sungai.  

Pemanfaatan data kesuburan tanah ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan. 

2. Metode Penelitian 

2.1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah daerah aliran sungai (DAS) Bone yang terletak diKabupaten Bone 

Bolango dan sebagian Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Secara administratif, terdapat 17 

kecamatan di Kabupaten Bone Bolango dan 6 kecamatan di Kota Gorontalo yang termasuk dalam 

wilayah DAS Bone. DAS Bone yang memiliki luas 104003.651 Ha ini secara geografis terletak di 

koordinat 0º23' 48.26”  -  0º 42’ 18.354” LU dan 123º 3'45.522”  - 123º32’56.235” BT. Sungai Bone 

yang merupakan sungai utama di DAS Bone bermuara di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo. 

Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 

2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan integrasi analisis data spasial, pengumpulan data di lapangan, dan analisis 

kesuburan tanah di laboratorium. Analisis data spasial dilaksanakan untuk mendapatkan peta satuan 

lahan dengan cara overlay beberapa data spasial yaitu peta tanah, peta bentuk lahan dan peta 

kemiringan lereng. Satuan lahan merupakan unit analisis untuk menentukan titik sampel penelitian di 

DAS Bone Provinsi Gorontalo. pengumpulan data di lapangan meliputi pengamatan karakteristik fisik 

lahan, bahaya erosi dan banjir, pengamatan tanah di lapangan, dan pengambilan sampel tanah.  

Analisis sampel tanah dilaksanakan di laboratorium BPTP Maros, Sulawesi Selatan. Kesuburan tanah 

dianalisis secara deskriptif berdasarkan hasil analisis laboratorium dan pengamatan di lapangan. 

Jumlah sampel tanah dalam penelitian ini adalah 17 titik sampel yang tersebar di daerah penelitian.  

Analisis kesuburan tanah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung 

kandungan unsur hara. Menurut Rosmarkam dan Yuwono (2001), kesuburan tanah merupakan jumlah 

unsur hara yang tersedia, semakin tinggi jumlah unsur hara maka semakin tinggi kesuburan tanah. 

Unsur-unsur hara yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi kandungan bahan organik berupa 

Carbon dan Nitrogen, Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Kalium (K), dan Natrium (Na). Hasil analisis 

ketersediaan unsur hara selanjutnya dibandingkan mengacu ke tabel kriteria penilaian sifat kimia 

tanah (Staf Pusat Penelitian Tanah dalam Hardjowigeno, 2015). 

3. Hasil dan Pembahasan 

DAS Bone di Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari Sistem DAS Limboto Bone Bolango yang 

termasuk dalam 15 DAS prioritas target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019. DAS Bone membutuhkan pengelolaan yang tepat mengingat 

sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan konservasi yaitu hutan lindung dan kawasan Taman 

Nasional Bogani Nani Wartabone. Pengelolaan DAS Bone menjadi sangat penting karena disamping 

mempertimbangkan pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat juga bagaimana kawasan 

konservasi yang berupa hutan lindung dan taman nasional dapat terjaga kelestariannya. 
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Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sebaran spasial kesuburan tanah di DAS Bone 

Provinsi Gorontalo ini mengambil 17 titik sampel. Titik sampel penelitian menyebar di lokasi 

penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu kawasan di luar hutan lindung dan  Taman 

Nasional Bogani Nani Wartabone. Pemilihan sampel didasarkan pada satuan lahan dan 

memperhatikan keragaman jenis tanah, bentuk lahan dan topografi daerah penelitian. Peta sebaran 

titik sampel penelitian disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Sampel Penelitian 

Kondisi topografi daerah penelitian yang dianalisis dari data digital elevation model (DEM) 

menunjukkan bahwa sebagian besar daerah penelitian memiliki topografi curam dan sangat curam 

yaitu mencapai 69.27% dari total wilayah. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi 

topografi di daerah penelitian sangat bervariasi yaitu dari topografi datar, landai, bergelombang, 

berbukit, agak curam, curam hingga sangat curam. Kondisi topografi tersebut membatasi pemanfaatan 

lahan untuk peruntukan pertanian oleh masyarakat. Selain pembatas berupa kondisi topografi, 

pemanfaatan lahan di DAS Bone juga terbatas oleh keberadaan kawasan konservasi yang 

mendominasi daerah penelitian. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone menempati 70.65% dari 

DAS Bone. 

Peta penutup lahan DAS Bone yang disusun dari interpretasi citra satelit Landsat Tahun 2016 

menunjukkan bahwa 85.34% wilayah DAS Bone merupakan hutan, 10.56% merupakan pertanian dan 

perkebunan, dan sisanya berupa permukiman, lahan terbuka, danau, dan semak belukar. Berdasarkan 

hal tersebut maka pemanfaatan lahan untuk kesejahteraan masyarakat harus dioptimalkan pada lahan 

diluar kawasan konservasi yang sesuai untuk peruntukan komoditas terkait. Komoditas pertanian dan 

perkebunan yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango yaitu padi, jagung, kelapa,coklat, kopi, 

kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, sayuran dan buah-buahan (BPS Kabupaten Bone Bolango, 

2017). Bentuk pemanfaatan lahan untuk budidaya tanaan pertanian dan perkebunan di daerah 

penelitian disajikan pada Gambar 3. 
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Gambar 3. Foto Lokasi pada Titik Sampel Penelitian 

Hasil analisis ketersediaan unsur hara di daerah penelitian yang meliputi Carbon  (C) dan 

Nitrogen (N), unsur Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Kalium (K), dan Natrium (Na),disajikan pada 

Tabel 1. Tabel 1 menunjukkan bahwa persentase bahan organik Carbon (C) berkisar 0.55 – 4.74%, 

persentase Nitrogen (N) 0.09 – 016%, C/N ratio berada pada rentang 6-48. Kandungan unsur Kalsium 

(Ca) di daerah penelitian berkisar 14.43 – 31.38 cmol/kg, Magnesium (Mg) 2.43 – 4.72 cmol/kg, 

Kalium (K) 0.21 – 0.58 cmol/kg, dan Natrium (Na) 0.32 – 0.52 cmol/kg.  

Tabel 1.Hasil Analisis Kesuburan Tanah 

Sampel  
C  N  C/N Ca Mg K Na 

% % cmol/kg 

1 1.26 0.1 13 14.43 2.9 0.21 0.36 

2 1.56 0.14 11 15.2 3.18 0.29 0.37 

3 1.91 0.14 14 16.34 3.57 0.23 0.38 

4 3.75 0.16 23 18.01 4.72 0.21 0.32 

5 2.94 0.1 29 17.17 3.95 0.32 0.36 

6 0.55 0.1 6 14.74 3.28 0.3 0.36 

7 1.63 0.1 16 17.57 3.44 0.28 0.39 

8 5.69 0.15 38 21.64 2.84 0.22 0.49 

9 3.23 0.14 23 19.16 3.5 0.26 0.45 

10 2.6 0.14 19 20.61 2.56 0.22 0.47 

11 4.74 0.13 36 22.17 3.13 0.23 0.5 

12 1.68 0.14 12 22.26 2.43 0.32 0.5 

13 4.57 0.14 48 31.38 3.73 0.56 0.51 

14 2.36 0.13 18 23.62 2.93 0.25 0.47 

15 3.94 0.1 39 26.53 3.85 0.58 0.52 

16 2.25 0.09 25 23.09 3.11 0.25 0.5 

17 1.66 0.14 12 22.78 3 0.27 0.49 

 

Berdasarkan tabel kriteria penilaian sifat kimia tanah (Staf Pusat Penelitian Tanah dalam 

Hardjowigeno, 2015), kandungan bahan organik karbon (C) di daerah penelitian sangat bervariasi dari 
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sangat rendah hingga tinggi. Kebutuhan C organik ditentukan oleh jenis tanaman. Berdasarkan 

kriteria kesesuaian lahan berbagai tanaman (Djaenuddin et al, 2011), tanaman pangan sangat sesuai 

pada tanah dengan kandungan C organik >1.5% sedangkan tanaman industri sangat sesuai pada tanah 

dengan kandungan C organik > 0.8%. Kadar Nitrogen (N) dalam tanah di daerah penelitian termasuk 

dalam kategori sangat rendah hingga rendah, sehingga C/N ratio semuanya memiliki kelas rendah. 

Kandungan unsur hara esensial Kalsium (Ca) di daerah penelitian termasuk dalam kategori rendah, 

Magnesium (Mg) menunjukkan hasil tinggi, sedangkan unsur hara Kalium (K) dan Natrium (Na) 

termasuk dalam kategori sedang.  

Data mengenai kesuburan tanah di daerah penelitian ini sangat penting karena kesuburan tanah 

turut menentukan produktivitas tanaman. Informasi kandungan unsur hara dalam tanah sangat 

bermanfaat untuk menentukan kesesuaian lahan untuk tanaman, jenis pengelolaan lahan, tipe 

perbaikan lahan, jenis dan jumlah pemupukan yang dibutuhkan. Pemanfaatan data kesuburan tanah ini 

perlu ditindak lanjuti dengan analisis kesesuaian lahan untuk tanaman tertentu yang akan 

dibudidayakan sehingga diketahui tingkat kesesuaian lahan untuk tanaman tersebut, faktor pembatas 

lahan, dan kemungkinan perbaikan lahan untuk mengatasi faktor pembatas lahan. 

Uraian mengenai kondisi topografi menunjukkan bahwa daerah penelitian didominasi oleh 

topografi curam dan sangat curam. Hasil tumpang susun peta penutup lahan dengan peta topografi 

menunjukkan bahwa wilayah dengan topografi datar umumnya adalah dataran aluvial yang terletak di 

sepanjang Sungai Bone dengan jenis penutup lahan permukiman, sawah, dan tegalan. Berdasarkan 

pengamatan lapangan, budidaya pertanian dan pertanian oleh masyarakat seperti ditunjukkan pada 

Gambar 3 dilakukan pada lahan miring atau bergelombang. Berdasarkan hal tersebut, selain 

memperhatikan faktor kesuburan tanah, tindakan konservasi dan pengelolaan lahan sangat penting 

untuk dilaksanakan agar produktivitas tanaman tinggi dan kelestarian lahan terjaga. Menurut Winarso 

(2005), tanah yang subur akan produktif jika mendapatkan pengelolaan yang tepat. 

Pendampingan terhadap masyarakat petani di wilayah penelitian dalam bentuk penyuluhan 

maupun pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam 

pemanfaatan lahan untuk pertanian berdasarkan aspek kesuburan tanah dan kelestarian lingkungan. 

Peta kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas pertanian dan perkebunan di wilayah penelitian juga 

diperlukan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui jenis tanaman yang sesuai pada lahan 

yang dimiliki sehingga diperoleh hasil yang optimal. Pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan 

secara optimal oleh masyarakat yang berdasarkan prinsip kelestarian lingkungan diharapkan dapat 

turut menjaga kelestarian DAS Bone termasuk kawasan konservasi yang berada di dalam DAS Bone. 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kesuburan tanah di daerah penelitian sangat bervariasi, hal ini terindikasi dari kandungan C 

Organik yang bervariasi dari sangat rendah hingga tinggi, Kadar Nitrogen (N) kategori sangat 

rendah hingga rendah, Kalsium (Ca) kategori rendah, Magnesium (Mg) tinggi, unsur hara 

Kalium (K) dan Natrium (Na) termasuk dalam kategori sedang. 

2. Pemanfaatan data kesuburan tanah ini perlu ditindak lanjuti dengan analisis kesesuaian lahan 

untuk tanaman tertentu yang akan dibudidayakan sehingga diketahui tingkat kesesuaian lahan 

untuk tanaman tersebut, faktor pembatas lahan, dan kemungkinan perbaikan lahan untuk 

mengatasi faktor pembatas lahan. 

3. Tindakan konservasi dan pengelolaan lahan sangat penting untuk dilaksanakan agar 

produktivitas tanaman tinggi dan kelestarian lahan terjaga 

4. Pendampingan terhadap masyarakat petani di wilayah penelitian dalam bentuk penyuluhan 

maupun pelatihan sangat diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam 
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pemanfaatan lahan untuk pertanian berdasarkan aspek kesuburan tanah dan kelestarian 

lingkungan.  

5. Peta kesesuaian lahan untuk berbagai komoditas pertanian dan perkebunan di wilayah 

penelitian juga diperlukan sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengetahui jenis tanaman 

yang sesuai pada lahan yang dimiliki sehingga diperoleh hasil yang optimal.  

6.  
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Abstrak.Seiring dengan perkembangan kota-kota besar di Indonesia, permasalahan sampah yang 

diakibatkan oleh aktivitas manusia menjadi isu besar yang harus diperhatikan. Sampah tersebut 

dibebankan kepada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan lokasi sejenisnya. Suhu sebagai 

indikasi penting dalam memberikan gambaran karakteristik lokasi pembuangan menjadikannya 

salah satu variabel yang harus dipantau pada setiap Landfill. Penelitian ini menggunakan 23 citra 

landsat untuk mengetahui karakteristik variasi spasial dan temporal suhu permukaan pada landfill 

pada periode 2013 – 2016. Kerapatan vegetasi, analisis multi citra dengan klasifikasi musim dan 

volume sampah digunakan sebagai variabel untuk mengetahui variasi tersebut. Dari hasil 

penelitian ini terdapat hubungan antara suhu permukaan dengan kerapatan vegetasi, sedangkan 

ditemukan nilai suhu yang signifikan tinggi pada bulan Agustus dengan klasifikasi musim kering. 

Pola spasial suhu ditemukan pada lokasi timbunan tertentu dengan trend nilai tinggi dibandingkan 

lokasi timbunan sampah lainnya dan suhu disekitar landfill relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan daerah sekitarnya.. 

 Kata kunci: Landfill, Suhu permukaan (LST),  NDVI, Landsat, Lokasi Timbunan. 

Abstract.Along with the development of big cities in Indonesia, waste problems caused by human 

activities become a big issue that must be considered. The waste is charged to Final Disposal 

(TPA) and similar locations. Temperature as an important quality indicator makes it one of the 

variables that must be monitored in each Landfill. This research used 23 landsat images to 

understand the spatial and temporal variation of surface temperature in landfill within 2013 – 

2016 as 4 year period. Variables such as Vegetation density using NDVI, multi image analysis 

with seasonal classification, and waste volume is used to understand the variation. Results of this 

study showed there is a relationship between surface temperature with vegetation indice, whereas 

found a significant high temperature value in August with the classification of dry season. Spatial 

patterns of temperature are found at certain waste dump sites within the disposal area with high 

trends value compared to other heap location of landfill's site. It is also found that the overall 

landfill temperature is relatively higher than the surrounding area. 

Keywords: Landfill, Land Surface Temperature, NDVI, Landsat, Dumping Location 

 

1. Pendahuluan 

Seiring dengan perkembangan kota-kota besar di Indonesia, permasalahan sampah yang diakibatkan 

oleh aktivitas manusia menjadi isu besar yang harus diperhatikan. Sebagai contoh kasus, Kota Jakarta 

sendiri menghasilkan 6.500 – 7.000 ton per hari (Dinas Kebersihan DKI Jakarta, 2011) dan sampah 

tersebut dibebankan kepada lokasi-lokasi terpilih untuk mengelola sampah tersebut yaitu Tempat 

Pembuangan Akhir atau TPA dan sejenisnya. Menurut UU No 18 Tahun 2008 pengelolaan sampah 

bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan lingkungan serta menjadikan sampah 

sebagai sumber daya. 

Lokasi relatif TPST Bantar Gebang yang dekat dengan perkotaan sendiri berkaitan dengan 

terbentuknya variasi suhu pada dan sekitar wilayah penelitian juga dampaknya terhadap lingkungan 

sekitar. Suhu sebagai indikasi penting dalam memberikan gambaran karakteristik lokasi pembuangan 

menjadikannya salah satu variabel yang harus dipantau pada setiap Landfill. 

mailto:habib.fuad96@gmail.com
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Perkembangan teknologi penginderaan jauh saat kini memungkinkan adanya pemantauan secara 

ex-situ dengan akurasi yang cukup tinggi .Selain band thermal panjang gelombang NIR pada citra 

Landsat 8 dapat mendeteksi potensi kerusakan lingkungan menggunakan metode yang terpilih. 

Beberapa penelitian terdahulu juga membuktikan kapabilitas citra satelit untuk memberikan gambaran 

kondisi tanah pada lokasi penelitian (Gosh, P. 1972).  

Suhu permukaan yang berhubungan dengan energi radiasi matahari yang diterima objek pada tiap 

permukaan bumi. Pengambilan data LST pada umumnya menggunakan Penginderaan Jauh pada 

wilayah dan lokasi tertentu. Keterkaitan LST dengan suhu udara sendiri menggambarkann hubungan 

tidak langsung akibat perbedaan tutupan lahan pada permukaan bumi tertentu. Oleh karena itu, LST 

dapat memperlihatkan perilaku suhu di lokasi tertentu untuk menggambarkan karakteristik suhu lokasi 

tersebut beserta variasi yang ada berdasarkan sifat spasial dan temporalnya. 

Variasi spasial dan temporal suhu di TPST Bantar Gebang diteliti untuk memberikan gambaran 

karakteristik khusus suhu pada lokasi timbunan sehingga diharapkan dapat mengidentifikasi lokasi-

lokasi timbunan lain berdasarkan perbedaan tutupan lahan di wilayah tertentu dan sebagainya. 

 

2. Metode Penelitian 

Landfill atau tempat pembuangan sampah khususnya lokasi timbunan mengalami proses biodegradasi 

dan biologis lainnya akibat adanya bakteri alami dan jenis sampah yang bervariasi. Proses tersebut 

menghasilkan emisi gas landfill atau LFG seperti karbon, metan (CH4), dan sebagainya yang akan 

terlepas ke udara dan berpotensi mempengaruhi suhu udara pada sekitar landfill.  LST digunakan 

dalam penelitian ini untuk membandingkan suhu pada daerah dan sekitar TPST Bantar Gebang yang 

dibagi berdasarkan 3 lokasi timbunan dan kerapatan vegetasi. Kategori cuaca dan iklim pada daerah 

penelitian dilakukan untuk mempermudah penarikan informasi dalam mempengaruhi variasi spasial 

dan temporal suhu. Variasi spasial dan temporal suhu TPST Bantar Gebang dan daerah sekitar 

diharapkan dapat tergambarkan dengan beberapa variabel tersebut dan memberikan informasi 

karakteristik khusus lokasi timbunan dan juga landfill. 

 

Gambar 1. Kerangka Alur Pikir 
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1.1. Pengumpulan Data 

Pada pengumpulan data digunakan pengukuran langsung pada daerah penelitian dan dengan 

menggunakan 23 citra landsat dengan periode 2013 – 2016 (Terlampir). Citra digunakan untuk 

mengumpulkan data LST, dan NDVI yang akan diolah dan dianalisis. 

Data volume sampah pada penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari Dinas 

Kebersihan DKI Jakarta pada tahun 2013 dan 2014 dikarenakan ketidaktersediaan data yang valid 

pada seluruh periode waktu penelitian maka hanya digunakan 2 rentang data tahun tersebut. Data 

Citra dan hasil pengukuran lapang secara temporal diklasifikasikan berdasarkan informasi musim 

daerah penelitian I Made Sandy (1982). Klasifikasi musim pada daerah penelitian menggikuti 

tendensi musim pada pulau Jawa khususnya Jawa Barat yaitu pada bulan Desember hingga Maret 

merupakan musim hujan, bulan Juni hingga September termasuk pada musim kering dan bulan 

lainnya termasuk pada musim pancaroba. 

Tabel 1. Klasifikasi Musim Data Citra 

Bulan Metode 

Desember – Maret Hujan 

Juni – September Kering 

April, Mei, Oktober, 

November 

Pancaroba 

Survey lapang dilakukan untuk mengukur suhu udara dan observasi lapang pada daerah penelitian 

yang dilakukan pada bulan Juni, 18 2017. Alat ukur suhu udara yang digunakan adalah 2 alat Mastech 

MS6300 Multi-Functions Environmental Tester dan kamera sebagai perekam hasil observasi. Survey 

lapang dilakukan dengan interval waktu pengukuran 10.00 – 13.00 WIB. Penentuan interval waktu 

pengukuran dibuat berdasarkan waktu pengambilan citra Landsat 8 OLI/TIRS terdekat pada daerah 

penelitian yaitu pada rentang waktu 10.00 – 10.15 waktu lokal (NASA), hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan akurasi hasil pengukuran dan pengambilan data citra Landsat. Berikut merupakan peta 

titik sampel yang digunakan untuk survey lapang. 

 

Gambar 2. Peta Lokasi Timbunan dan Persebaran Titik Sampel TPST Bantar Gebang 
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1.2. Pengolahan Data 

1.2.1. Pengolahan Data LST 

Suhu permukaan didapat berdasarkan nilai pengolahan data citra DN menjadi nilai suhu kecerahan 

satelit Brightness Temperature. Nilai dari kecerahan satelit diasumsikan menjadi suhu permukaan 

pada wilayah penelitian.  

Ll = MlQcal + Al......................................................... (1) 

Dimana : 

Ll = radiansi Top of Atmosphere (TOA) (Watts/m2*srad*um)) 

Ml=  Band-specific multiplicative rescaling factor  (RADIANCE_MULT_BAND_x, x adalah nomor 

band),  

Qcal = Quantized and calibrated standard product pixel values (DN),  

Al = Band-specific additive rescaling factor from the metadata (RADIANCE_ADD_BAND_x, x 

adalah nomor band). 

Setelah nilai spektral radiansi didapatkan dengan mengkonversi nilai DN maka , tahap selanjutnya 

adalah mengkonversi nilai tersebut menjadi nilai suhu: 

T=K/(ln(K_1/〖CV〗_R2 )+1)................................................... (2) 

Dimana : 

T = Suhu (°K) 

K1 & K2 = Tetapan 

CV = Nilai Radians Pada Band Thermal 

1.2.2. Pengolahan NDVI 

Metode NDVI digunakan untuk menentukan tingkat kehijauan vegetasi, adapun NDVI sendiri atau 

Normalized Difference Vegetation Index adalah indeks ‘kehijauan’ vegetasi atau aktivitas fotosintesis 

vegetasi, Indeks vegetasi NDVI didasarkan pada pengamatan bahwa permukaan yang berbeda-beda 

merefleksikan berbagai jenis gelombang cahaya yang berbeda-beda. Berikut rumus yang digunakan 

dalam perhitungan NDVI pada citra Landsat 8 OLI/TIRS : 

𝑵𝑫𝑽𝑰 =
{𝝆(𝒃𝒂𝒏𝒅𝟒)−𝝆(𝒃𝒂𝒏𝒅𝟑)}

{𝝆(𝒃𝒂𝒏𝒅𝟒)+𝝆(𝒃𝒂𝒏𝒅𝟑)}
.................................................. (3) 

 

1.3. Analisis Data 

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dan dengan pendekatan spasial untuk 

mencari variasi dari suhu dan  dengan unit analisis Grid  90 x 90 m yang dibagi menjadi 3 lokasi 

timbunan yaitu timbunan A, B, dan C. Hubungan variabel suhu dan kerapatan vegetasi akan dicari 

dan dibandingkan dengan kondisi sekitar kawasan TPST Bantar Gebang dan daerah sekitarnya. 

1.3.1. Suhu dengan Kerapatan Vegetasi 

Analisis data yang dilakukan adalah dengan menumpang tindih atau overlay data kerapatan 

vegetasi dengan suhu udara yang dihasilkan oleh citra dan pengukuran lapangan. Dari hasil tumpang 

tindih tersebut akan dibuat peta dan dilakukan komparasi, dari hal tersebut dapat diketahui variasi dan 

pola spasial suhu berdasarkan kerapatan vegetasi. 

1.3.2. Suhu dengan Volume Sampah 

Analisis data yang dilakukan adalah dengan mencari trend yang terjadi selama 4 tahun antara 

fluktuasi suhu dengan volume sampah. Kedua variabel tersebut dihubungkan dengan mengggunakan 

informasi statistik deskriptif untuk membandingkan aspek temporal pada tiap bulan data dan hasil 

olah suhu dari citra. 
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1.3.3. Suhu dengan Kondisi Musim Bulan 

Analisis data suhu yang dipengaruhi oleh kondisi musim bulam menggunakan statistik deskriptif 

untuk menemukan variasi pada musim hujan, kering, dan pancaroba yang terlebih dulu telah 

diklasifikasikan. Penggunaan analisis komparatif peta secara spasial dan temporal di daerah penelitian 

dilakukan pada data tersebut. 

2. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

TPST Bantar Gebang menganut sistem Sanitary Landfill yaitu Metode pengurugan sampah ke dalam 

tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis-perlapis pada sebuah site (lahan) yang telah 

disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, urugan 

sampah tersebut kemudian ditutup dengan tanah penutup (G.H. Tchobanoglous, H. Theissen, 1993). 

Sampai tahun 2017, TPST Bantar Gebang turut menerima kiriman sampah utama dari DKI Jakarta 

dan Kota Bekasi. Menurut UPST Bantar Gebang Wilayah TPST dibagi menjadi 5 Zona Lahan Urug 

Saniter.  

 
Gambar 3. Peta Penggunaan Tanah Disekitar TPST Bantar Gebang 

Menurut Dinas Kebersihan DKI Jakarta, tiap Zona Lahan Urug Saniter 1 hingga 4 

diperuntukkan untuk kiriman sampah yang berasal dari TPST Bantar Gebang dan Zona Lahan Urug 

Saniter 5 diperuntukkan untuk sampah kiriman dari Bekasi dan sekitarnya. Intensintas pembuangan 

pada TPST Bantar Gebang pun dapat dikatakan sangat tinggi dengan jumlah sampah perhari 

mencapai 7000 ton (UPST Bantar Gebang, 2016). 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Pola Spasial Temporal Suhu Permukaan Daratan di TPST Bantar Gebang dan Daerah Sekitar 

Hasil pengolahan data citra termal multi temporal menghasilkan pola spasial dan temporal suhu 

permukaan daratan pada wilayah penelitian terhadap daerah sekitarnya.Variasi Spasial dan Temporal 

Suhu di Lokasi Timbunan terlihat pada gambar hasil pengolahan berikut. 
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(a)                                                          (b)               (c) 

Gambar 4. (a) LST Musim Hujan (Januari 2016), (b) LST Musim Kering (September 2014), 

(c) LST Musim Pancaroba (Oktober 2014). 

Gambar 5.1 menunjukkan konsentrasi suhu tinggi yang terletak di kawasan TPST Bantar Gebang 

dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Pada gambar tersebut nilai suhu pada bulan Januari 2016 

yang termasuk dalam musim hujan hanya mencapai 29˚C, pada musim pancaroba Oktober 2014 

mencapai 34˚C sedangkan suhu pada musim kering bulan September 2014 mencapai nilai 41˚C. 

Konsetrasi suhu tinggi ini konsisten berada di daerah penelitian terhadap daerah sekitar. Pola Spasial 

Suhu Berdasarkan Kerapatan Vegetasi 

3.2. Variasi Spasial Dan Temporal Suhu di Lokasi Timbunan 

 

 

Gambar 5. Grafik Nilai Suhu per Bulan Lokasi A dan B 

Pada gambar diatas nilai suhu maksimum lokasi A pada tanggal 31 agustus 2015 dibandingkan 

dengan tanggal 28 agustus 2014 memiliki perbedaan mencapai 5˚C sehingga nilai maksimum di 

lokasi A terjadi bukan pada bulan Agustus namun September, berbeda dengan nilai maksimum tahun 
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2015 yang terjadi pada bulan Agustus. Keduanya berada pada bulan agustus namun memiliki 

perbedaan nilai yang cukup signifikan. Pada lokasi B terjadi pola yang sama pada tanggal 31 agustus 

2015 dan 28 Agustus 2014. 

1.1. Pola Spasial Suhu Berdasarkan Kerapatan Vegetasi 

Hasil pengolahan data citra multitemporal menunjukan pola nilai NDVI pada daerah penelitian 

dengan rentang rendah memiliki nilai suhu permukaan yang tinggi, begitupun sebaliknya jika nilai 

suhu permukaan rendah maka terlihat nilai NDVI yang tinggi. Berikut merupakan peta yang diambil 

dari salah satu waktu olahan data citra yang mempunyai signifikansi antar data suhu dan NDVI 

sehingga dipilih sebagai contoh untuk menggambarkan bentuk hubungan kedua variabel tersebut. 

 
 

(a)                                                       (b) 

Gambar 6. (a) Peta Kerapatan Vegetasi Berdasarkan NDVI 22 Juni 2013), (b) Peta Land 

Surface Temperature 22 Juni 2013). 

 

Gambar 7. Grafik Perbandingan Suhu TPST Bantar Gebang menurut lokasi dan hasil pengumpulan 

data 

Pada lokasi pengamatan A nilai NDVI terlihat besar dan masuk kedalam kategori “Tinggi”, 

sedangkan nilai LST dari lokasi pengamatan tersebut berkisar antara 21˚C hingga 23˚C. Pada lokasi 

pengamatan B terlihat rentang nilai NDVI pada tabel masuk kedalam kategori “Non vegetasi” dan 
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“Rendah”, dan nilai LST dari lokasi pengamatan berkisar antara 25˚C hingga 29˚C. Sedangkan pada 

lokasi pengamatan C nilainya masuk kedalam kategori “Sedang” dan “Tinggi” namun variasi dari 

lokasi pengamatan tersebut cukup signifikan. 

Tabel 2. Perbandingan Nilai Pengolahan Data pada Lokasi Timbunan 

Lokasi NDVI X SUHU 

CITRA 

X SUHU 

UDARA 

C Hujan 23.33 40.34 

B Kering 27.36 37.74 

A Pancaroba 22.38 36.95 

    
Berdasarkan tabel 5.3 nilai dari lokasi A berdasarkan pengolahan data terlihat merupakan nilai 

terkecil. Lokasi B termasuk dalam kategori “Rendah” dengan rerata suhu citra 27.36˚C, suhu udara 

37.74˚C, dan suhu objek 53.82˚C. Lokasi C termasuk dalam kategori “Sedang” dengan rerata suhu 

citra 23.33˚C, suhu udara 40.34˚C, lokasi C memiliki rerata nilai suhu udara yang tertinggi 

dibandingkan dengan lokasi lainnya. Lokasi A memiliki rerata nilai suhu udara terendah. sedangkan 

nilai NDVI terendah terdapat pada lokasi timbunan B dan nilai NDVI tertinggi terdapat pada lokasi 

timbunan  

 

Gambar 8. Grafik Nilai Max Suhu LST dan Udara 

Pada grafik nilai maximal, nilai minimal terlihat fluktuasi suhu permukaan pada daerah penelitian 

lebih tinggi dibandingkan dengan suhu udara. Pada tabel nilai max suhu udara terlihat relatif konstan 

berada pada kisaran 30˚C hingga 35˚C. Pada tabel nilai min variasi suhu udara berada di kisaran 27˚C 

hingga 29˚C. Pada tabel rerata variasi nilai suhu berada pada kisaran 28˚C hingga 30˚C. Sementara 

nilai suhu permukaan dari kedua grafik tersebut lebih variatif, namun pola yang dapat diamati berada 

pada nilai suhu yang selalu naik pada bulan-bulan tertentu dan turun pada bulan tertentu juga akibat 

perbedaan musim. 
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Gambar 9. Grafik Nilai Min  Suhu LST dan Udara 

1.2. Hubungan Antara Suhu Dengan Indeks Vegetasi 

Scatter plot yang digunakan sengaja dibedakan untuk memperlihatkan data secara keseluruhan daerah 

penelitian dengan data yang diambil pada lokas timbunan yang menggambarkan salah satu variasi 

spasial. Pada diagram tersebut terlihat bentuk hubungan yang dibentuk oleh variabel LST dan NDVI 

 

 

 

Gambar 10. HubunganNDVI dan LST Juni 2013 Keseluruhan dan HubunganNDVI dan LST 

Berdasarkan Lokasi Timbunan. 

Pada grafik keseluruhan terlihat nilai koefisien korelasi yang terjadi yaitu 0,33 yang berarti secara 

keseluruahn data NDVI mempengaruhi LST sebanyak 33% dan sisanya dipengaruhi faktor lain. Pada 

grafik nilai berdasarkan lokasi timbunan terlihat mempunyai nilai koefisien korelasi yang lebih besar 
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yaitu 0.76 yang berarti 76% nilai NDVI mempengaruhi LST dan sisanya dipengaruhi faktor lain. Pada 

persebaran data tersebut terlihat suhu yang semakin tinggi mempunyai nilai NDVI yang semakin 

rendah. Pada nilai suhu yang relatif rendah berkisar antar 20˚C – 25˚C memiliki nilai NDVI pada 

kisaran 0.4 hingga 0.6 yang relatif lebih tinggi. Hal tersebut menggambarkan bahwa hubungan dari 

LST dan NDVI berbanding terbalik. 

4. Kesimpulan 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat konsentrasi suhu yang relatif lebih tinggi di 

daerah penelitian dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Selain itu terlihat pola nilai suhu di lokasi 

timbunan B dan C yang tinggi dibandingkan dengan lokasi timbunan A dikarenakan persebaran 

tumpukan sampah yang terdapat pada lokas tersebut. Dari hasil pengolahan data, terdapat hubungan 

antara kerapatan vegetasi dengan suhu yang ditunjukkan oleh korelasi nilai R keseluruhan daerah 

penelitian dan juga pada lokasi timbunan. Variasi temporal suhu berdasarkan klasifikasi musim 

terlihat berada pada nilai max dan rerata pada bulan-bulan seperti Agustus dan September yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya. 
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