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Pendahuluan 
 

J urnal yang dibahas pada makalah ini berjudul 

Planned development versus unplanned change: 

The effects on urban planning in Turkey yang ditulis 

oleh Neşe Yılmaz Bakır, Umut Doğan, Merve Koçak 

Güngör, dan Bülent Bostancı serta diterbitkan oleh 

Elsevier Land Use Policy Journal pada Tahun 2018 (lihat 

Lampiran). Studinya mengenai adanya pembangunan 

yang tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga 

bertentangan dengan pengelolaan lahan perkotaan 

yang berkelanjutan. Mengingat pembangunan antara 

daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda-

beda sesuai dengan Pendapatan Asli daerahnya, luas 

wilayahnya juga jumlah penduduknya maka 

pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan 

perencanaan tata ruang (Aminah, 2015). Wilayah kota 

merupakan tempat terkonsentrasinya kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat dengan perkembangan yang 

sangat dinamis. Perubahan pada karakteristik 

masyarakat dan intensitas kegiatannya menyebabkan 

terjadinya perubahan yang cepat pada pemanfaatan 

ruang. Untuk dapat mengoptimalkan perkembangan 

kota, maka pemanfaatan ruang wilayah kota perlu 

diarahkan dalam racangan penataan wilayah (Prayitno 

et al, 2016).  

 

Dewasa ini, dinamika pembangunan terjadi sangat pe-

sat menuntut pemerintah untuk membuat tindakan 

antisipasi akan perubahan yang berjalan serta dampak 

yang akan mengikutinya. Dalam kaitan ini, peran 

perencanaan sangat diperlukan untuk menciptakan 

kondisi seimbang dan berkesinambungan antara kebu-

tuhan dan ketersediaan yang mencakup aspek ke-

hidupan masyarakat menuju tujuan pembangunan 

yang ingin dicapai.  

 

Perencanaan memiliki makna untuk mewujudkan kon-

disi yang lebih baik di masa depan dengan memper-

hatikan kecenderungan dan dinamika perkembangan 

yang ada di masa lalu dan masa kini (Agrianto, 2010). 

Dalam perencanaan terdapat unsur-unsur yang perlu 

diperhatikan, meliputi unsur keinginan, cita-cita; unsur 

tujuan dan motivasi; sumber daya (alam, manusia, mod-

al dan informasi) unsur upaya hasil guna dan daya guna; 

serta unsur ruang dan waktu (Sujarto, 1995). Dengan 

memperhatikan unsur-unsur yang terkait dalam aspek 

perencanaan tersebut, diharapkan hasil proyeksi dan 

peramalan ke depan dapat lebih bersifat komprehensif, 

obyektif, esien dan efektif. Untuk itu perlu adanya 

keterpaduan program pembangunan yang tidak hanya 

ditunjukkan dalam proses perencanaan, tetapi juga da-

lam pelaksanaan dan pengendaliannya,  

Tulisan yang relevan dibahas terhadap issue diatas, 

pada kesempatan ini berjudul Planned development 

versus unplanned change: The effects on urban 

planning in Turkey yang ditulis oleh Neşe Yılmaz Bakır, 

Umut Doğan, Merve Koçak Güngör, dan Bülent Bostancı 

serta diterbitkan oleh Elsevier Land Use Policy Journal 

pada Tahun 2018 (lihat Lampiran). Studi dari Bakır et al 

(2018) ini bertujuan untuk mengidentikasi masalah 

dalam implementasi rencana pembangunan dan 

menyelidiki dampak dari perubahan rencana 

pembangunan dengan dinamika politik dan ekonomi 

yang cepat berubah di Kayseri, Turki yang disajikan 

dalam data berbasis SIstem Informasi Geospasial (SIG).  

 

Tujuan pengulas adalah untuk mempelajari bagaimana 

dampak dari perubahan rencana pembangunan baik 

yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan master 

plan. Perubahan ini kemudian dituangkan dalam 

rancangan amademen oleh pemerintah kota ke 

pemerintah pusat yang hampir serupa prosesnya di 

Indonesia. Namun perbedaannya adalah jika Indonesia 

memiliki master plan yang dikenal dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional sebagai acuan dan 

tidak boleh dilanggar dan bersifat jangka Panjang (20 

tahun), maka di Turkey juga memiliki master plan se-

bagai acuan tetapi dengan kondisi Turkey yang selalu 

ada uktuasi budaya, sosial ekonomi, dan poli-

tik,menjadikan Turkey sangat sulit untuk menerapkan 

strategi perencanaan untuk 15-20 tahun mendatang, 

sehingga perencanaan wilayah di Kayseri, Turki ini 

dapat dijadikan acuan dalam menghadapi dinamika 

sosial dan ekonomi perkotaan  
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yang sangat dinamis. Selanjutnya, 

gagasan bandingan dilakukan un-

tuk kasus RTRW Bogor, Indonesia. 

Dinamika Perencanaan 

Wilayah di Turkey 
 

Sinkronisasi perencanaan wilayah 

menjadi isu yang sangat klasik dan 

dipenuhi oleh kritik dari berbagai 

aspek seperti kurangnya 

keselarasan antara pengembangan 

ruang dan pembangunan ekonomi 

dan sosial, kesulitan dalam mem-

bangun perencanaan yang bersifat 

hirarki antara regional, perkotaan 

dan local, serta kurangnya integrasi 

antara proyek jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang. 

Sistem perencanaan dan gaya pen-

erapannya bervariasi di seluruh 

dunia. Perbedaan yang mencolok 

umumnya terkait dengan tujuan 

utama dari sistem perencanaan, 

pentingnya perencanaan regional 

dan nasional, kewenangan yang 

dibagi antara administrasi lokal dan 

pusat, peran relatif dari pihak pub-

lik dan swasta, tingkat kematangan, 

dan perbedaan antara tujuan dan 

hasil perencanaan (Christiansen, 

1997). 

 

Sistem perencanaan perkotaan 

Turkey telah dikembangkan selaras 

dengan pendekatan perencanaan 

sik tradisional (rencana pengem-

bangan, perencanaan komprehen-

sif). Di Turkey, perencanaan kota 

dalam pengertian modern memiliki 

sejarah panjang 150 tahun. Selama 

masa ini, meskipun ada perubahan 

dalam hal masalah, tujuan, dan in-

strumen, namun tidak ada peru-

bahan signikan yang terjadi dalam 

pemahaman perencanaan sik 

(Sökmen, 2003). Dasar hukum 

perencanaan di Turkey adalah UU 

Rencana Pembangunan No.3194 

dan undang-undang ini telah men-

gusulkan hierarki rencana regional, 

rencana lingkungan, rencana induk, 

dan rencana pengembangan im-

plementatif. Dengan demikian, da-

lam Peraturan Pengembangan 

Rencana Tata Ruang diberlakukan 

setelah menerbitkan dalam Lem-

baran Negara No.29030 pada 

06.14.2014, hirarki perencanaan 

telah ditetapkan sebagai rencana 

strategi spasial, rencana ling-

kungan, rencana induk, dan 

rencana pengembangan imple-

mentatif. Jenis rencana, area 

perencanaan, otoritas persetujuan 

persiapan rencana di Turkey 

disajikan pada Tabel 1.  

 

Sesuai dengan hukum, proposal 

amandemen dibahas dalam dewan 

zonasi dengan mendapatkan pen-

dapat dari lembaga, dan kemudian 

keputusan akhir dibuat atas kepu-

tusan dewan (Gambar 1). Mayor, 

dewan kotamadya, dan anggota 

dewan zonasi adalah anggota ke-

lompok-kelompok partai politik 

yang dipilih secara langsung oleh  

Gambar 1. Peserta melakukan survei dengan Peta Grid FMIPA  
(Sumber: Althin, 2006) 

Tabel 1.  Jenis rencana dalam hirarki perencana di Turkey 

(Sumber : Ersoy, 2012) 
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pemilih yang tinggal di dalam perbatasan kotamadya. 

Setiap partai politik memiliki visi, perspektif, dan pro-

gramnya sendiri yang kemudian mempengaruhi 

rencana amandemen tersebut.  

 

Penelitian dalam jurnal berlokasi di Kota Kayseri, di-

mana kota ini merupakan kota kegiatan perencanaan 

kota telah dimulai dari awal Turki terbentuk republik 

dan menjadi kota yang prioritas dalam pengembangan 

dan modernisasi perkotaan (Gambar 2.) Master plan 

skala 1/25000 yang disiapkan oleh Kayseri Metropolitan 

Municipality sesuai dengan Rencana Lingkungan skala 

1/50000 Kayseri Metropolitan Municipality pada 

06.27.2005 diterima pada 07.14.2006 dengan keputusan 

no.343 di Metropolitan Municipal Council. Keputusan 

tentang kepadatan kawasan pemukiman dibuat sesuai 

dengan rencana lingkungan, dan keputusan 

pengembangan yang berpusat tunggal dipertahankan. 

Pemilihan lokasi dibuat tentang bisnis, area kerja, area 

kantor, dan pusat perdagangan. Karena alasan ini, 

pembaruan yang signikan dimulai di pusat kota 

Provinsi Kayseri.  

Amandemen master plan yang dibuat di seluruh 

provinsi Kayseri dengan mencapai persetujuan Metro-

politan Municipality diperiksa dalam bentuk tipe, 

alasan, dan hasil. Untuk tujuan ini, analisis dan 

penelitian arsip yang komprehensif dilakukan dalam 

konteks ini. Dengan demikian, proses perencanaan kota 

diperiksa dan 8231 proposal dibahas dan diselesaikan di 

dewan kota antara 2006, tanggal rencana induk yang 

disetujui terakhir, dan 2016 dianalisis. Informasi yang 

diperoleh pertama kali diterjemahkan ke dalam dataset 

seperti yang terlihat pada Tabel 2. 

 

Seperti yang terlihat pada Tabel 3, 2669 rencana 

perubahan keputusan di Hacılar, Talas, Kocasinan, dan 

Melikgazi kabupaten diklasikasikan berasarkan 

jenisnya dan ditampilkan dalam bentuk peta dengan 

memanfaatkan SIG. Perubahan rencana yang dibuat di 

provinsi Kayseri antara tahun 2006 dan 2016 disajikan 

pada Tabel 2. 

 

Jumlah amandemen rencana yang direpresentasikan 

secara independen dari referensi spasial pada Tabel 3 

Gambar 2. Proses Rencana Pengembangan Provinsi Kayseri 

(Sumber: Yılmaz Bakır, 2012) 

Tabel 2. Kumpulan Sampel untuk Ringkasan Keputusan Dewan Kota Metropolitan Kayseri 

(Sumber : Ersoy, 2012) 
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ditafsirkan dengan 

menghubungkan ruang di fase 

berikutnya. Dalam konteks ini, 

jumlah amandemen yang 

dilakukan di setiap lingkungan 

sejak tahun 2006 secara spasial 

ditandai pada tabel tur ArcGIS 

atas dasar lingkungan. Dengan 

menjalankan prosedur interpolasi 

dalam modul analisis geostatistik, 

peta kepadatan yang menunjukkan 

kerapatan perubahan rencana 

dipersiapkan untuk provinsi Kayseri 

(Gambar 3). Pada peta, jumlah total 

keputusan amandemen rencana 

yang dibuat di setiap lingkungan 

selama periode 11 tahun dibagi 

menjadi 6 kelas yang sama. Pada 

peta, ada sejumlah kecil perubahan 

(0–43) di lingkungan biru, jumlah 

pertengahan perubahan (44-86) di 

lingkungan kuning, dan jumlah 

amandemen tinggi (87–129) di 

lingkungan coklat dan merah. 

 

Dalam Gambar 3, dapat dilihat bah-

wa amandemen ini berfokus pada 

wilayah utara, barat, dan timur ko-

ta. Wilayah barat dan timur kota 

ditentukan sebagai arah pem-

bangunan dalam Rencana 2006. 

Meskipun demikian, alasan peru-

bahan ini terjadi karena adanya 

dinamika yang diciptakan di kota 

oleh implementasi seperti investasi 

perumahan massal, sistem kereta 

api, dan lain-lain. Dari aspek jenis 

amandemen, Tabel 3 menunjukkan 

bahwa jumlah amandemen dalam 

area bisnis sangat luar biasa. Jika 

dibandingkan dengan penggunaan 

sebelumnya (692-280), 412 area 

diubah menjadi area bisnis dalam 

keputusan rencana baru. Pada ba-

gian berikutnya, subyek dibahas 

secara rinci dalam urutan yang dia-

tur dalam Peraturan tentang Dasar-

dasar Persiapan dan Amandemen 

Rencana Induk (R.G. 2.11.1985). 

Keseluruhan amandemen tersebut 

dibagi menjadi 4 tipe antara lain:  

Gambar 3. Peta Prediksi Jumlah Perubahan Rencana Amandemen 

(Sumber: Yılmaz Bakır et al, 2018) 

Tabel 3. Rencana Jenis Amandemen, Sebelumnya dan Penggunaan Baru 

(Sumber: Yılmaz Bakır et al, 2018) 
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1. Amandemen Infrastruktur Sosial dan Teknis 

Terdapat 1344 amendemen infrastruktur sosial dan 

teknis, yang merupakan 50,36% dari semua 

amandemen yang dibuat di provinsi Kayseri.  Pada 

Gambar 4. terlihat bahwa daerah yang padat meng-

gabungkan amandemen tentang area rekreasi, fasil-

itas keagamaan, dan fasilitas sosial umumnya ter-

letak di bagian utara dan timur kota. Terutama 

amandemen yang dibuat di ruang hijau, fasilitas 

sosial, fasilitas keagamaan, fasilitas pendidikan, fasil-

itas sosial, dan sekolah menyebabkan masalah sep-

erti ketidakmampuan memprogram investasi publik 

atau ketidakmampuan sinkronisasi antara 

perencanaan dan investasi. 

2.  Amandemen Permukiman dan Kepadatan 

Penduduk 

Kepadatan salah satu aspek yang telah direncana-

kan dalam rencana induk. Menurut undang-

undang, amandemen rencana harus dibuat selaras 

dengan ketentuan utama. Namun, dalam beberapa 

kasus, rencana amandemen dengan meningkatkan 

permukiman mungkin disetujui. Ada 203 proposal 

amendemen yang mempengaruhi kepadatan per-

mukiman di Kayseri dan hanya 7,54% dari total 

amendemen. Contohnya; di daerah yang diten-

tukan sebagai zona 4 lantai, namun perumahan 

massal dengan 13 lantai dapat dilihat. Dengan kon-

disi tersebut menyebabkan meningkatnya 

kepadatan penduduk dan bangunan, seperti yang 

terlihat pada Gambar 5, rumah kumuh dan daerah 

pemukiman yang mewakili karakteristik zaman 

modern di pusat kota dengan cepat berubah.  

 

 

3. Amandemen untuk menambah, mengurangi lebar 

jalan atau mengubah rute 

Sistem transportasi adalah salah satu penentu 

terpenting dari rencana induk dan dirancang dan 

diatur bersama dengan semua jenis penggunaan 

lainnya dalam rencana secara holistik. Menurut 

ketentuan peraturan, kecuali berdasarkan alasan 

yang penting, amandemen tersebut harus 

dihindari. Amandemen pada tipe ini sebanyak 

256 atau 7,54% dari total, diamati bahwa per-

mintaan tersebut meningkat di seluruh kota kare-

na investasi dipercepat antara 2012 dan 2015. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 6, rencana pe-

rubahan pada lingkungan yang terletak di jarin-

gan ini telah meningkat dan menyebabkan pen-

ingkatan nilai properti di zona terstruktur pada 

sumbu tersebut.  

Gambar 4. Peta Persebaran Amandemen Infrastruktur Sosial 

dan Teknis 

(Sumber: Yılmaz Bakır et al, 2018) 

Gambar 5. Peta Persebaran Amandemen Permukiman dan 

Kepadatan Penduduk 

(Sumber: Yılmaz Bakır et al, 2018) 

Gambar 6.  Persebaran Amandemen untuk Mengubah 

Lebar Jalan dan Rute 

(Sumber: Yılmaz Bakır et al, 2018) 
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4. Amendemen Master Plan ten-

tang Perubahan Penggunaan 

Lahan 

 Menurut undang-undang, 

dinyatakan bahwa 

penggunaan lahan yang dialo-

kasikan untuk penggunaan apa 

pun selain infrastruktur sosial 

dan teknis dapat diubah. Da-

lam konteks ini, 866 proposal 

amendemen diterima di dewan 

kotamadya. Permintaan ini 

meningkat pada tahun 2015 

dan 2016 dan, dengan 

amandemen yang diterima 

untuk semua lingkungan di 

perbatasan provinsi, area 

komersial dan area layanan 

perkotaan meningkat dua kali. 

Di seluruh Provinsi Kayseri, 

amandemen ini sebesar 

32,45% dari semua perubahan. 

Perubahan ini sebagian besar 

memburuk keseimbangan an-

tara jenis penggunaan, yang 

telah dirancang dan dialokasi-

kan secara paralel dengan 

kebutuhan masyarakat, dan 

akibatnya integritas rencana. 

Area pemukiman, yang mem-

iliki tekstur tradisional yang 

direkomendasikan untuk men-

erapkan pembangunan 

pedesaan dan kepadatan ren-

dah dalam rencana induk yang 

ada, dan area yang melibatkan 

sumber daya ekologis berada 

di bawah tekanan penduduk 

(Gambar 7.). 

Kelebihan Adanya 

Rencana Amandemen 

Pada Wilayah 

Perkotaan 
 

Beberapa butir dapat dicatat se-

bagai nilai kelebihan makalah Bakir 

et al (2018) ini. Pertama, pada 

pengantar jurnal ini dipaparkan 

secara rinci perbandingan sistem 

perencanaan wilayah berbagai 

negara di dunia (Tabel 4. dan Tabel 

5.). abstrak ditetapkan sebelum 

proses pengambilan keputusan, 

dan mereka memiliki kerangka 

sistematis. 

 

Sistem perencanaan Skandinavia 

Utara, merupakan model 

perencanaan yang diadopsi oleh 

banyak negara, termasuk Turkey, 

dimana kebijakan pemerintah so-

sial memainkan peran dominan. 

Model Skandinavia didasarkan pa-

da pemahaman perencanaan yang 

komprehensif dan bertujuan untuk 

membentuk penggunaan lahan di 

seluruh negeri. Namun, salah satu 

karakteristik yang menarik per-

hatian model Skandinavia adalah, 

seperti dalam kasus Swedia, bahwa 

rencana tingkat atas tidak memiliki 

karakter wajib tetapi peraturan 

wajib adalah yang disiapkan di 

tingkat lokal. Meskipun bukan 

merupakan kewajiban hukum un-

tuk mematuhi rencana pusat, 

rencana ini penting sebagai  

 

 

 

 

 

 

 

 

pedoman untuk pengembangan 

tata ruang negara.  

 

Sistem perencanaan Inggris, 

mendenisikan suatu system 

mempunyai sejumlah aturan 

terbatas dan organisasi non-

pemerintah dan sektor swasta 

dapat membahas tentang aturan-

aturan tersebut. Dalam sistem 

perencanaan Jerman, keputusan 

umumnya dibuat di tingkat lokal. 

Pemerintah pusat memainkan 

peran yang efektif dalam sistem 

ketika masalah tidak dapat 

diselesaikan di platform lokal 

(Oxley et al., 2009). Sistem 

perencanaan keempat, yang telah 

dibangun sesuai dengan aturan 

Napoleon dan penguasa yang 

mengikat dan pusat secara domi-

nan, berlaku di Perancis dan juga di 

Belgia, Italia, Belanda, Portugal, dan 

Spanyol seperti yang dilaporkan 

oleh Newman dan Thornley (1996). 

 

Kedua, kelebihan lain tulisan Bakir 

et al (2018) ini adalah pembahasan 

yang rinci tentang wilayah Kayseri 

dengan memaparkan sejarahnya 

sehingga pembaca lebih mudah 

memahami wilayah yang dikaji. 

Kota Kayseri telah direncanakan 

sebagian untuk investasi publik 

dalam skala 1/8000 skema Çaylak 

Plan yang disiapkan pada tahun 

1933. Sebagai reeksi dari pen-

dekatan modernis ini, rencana Kay-

seri telah disiapkan oleh Kemal Ah-

met Aru-Öelsner sebagai pendeka-

tan holistik. di tahun 1945. Dengan 

rencana ini, rancangan kota yang 

padat menggabungkan jalan-jalan 

lebar diterima sebagai representasi 

utama dari tahun ke tahun sehing-

ga membentuk pola utama kota 

menjadi dominan. Dalam rencana 

induk yang disiapkan oleh Yavuz  

Gambar 7.  Persebaran Amandemen untuk Mengubah 

Lebar Jalan dan Rute 

(Sumber: Yılmaz Bakır et al, 2018) 
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Taşçı, seorang arsitek, pada tahun 1975, pusat kota 

semakian diperkuat dan rencana pengembangan 

dengan satu pusat dan serta linear dirancang.  

 

Dalam rencana yang disiapkan oleh Bülent Berksan 

pada tahun 1986, prinsip-prinsip utama rencana Taşçı 

dipertahankan. Dilaporkan bahwa rencana tersebut 

dipertimbangkan bersama dengan lingkungan untuk 

mengorientasi pembangunan dengan rencana karena 

ada pertukaran layanan antara daerah pinggiran dan 

Kayseri dalam hal semua fungsi perkotaan seperti 

rekreasi, pondok negara yang digunakan sebagai li-

buran / rumah musim panas, perdagangan, pekerjaan, 

transportasi, dan lain-lain (Berksan et al., 1986). Pada 

periode ini, proyek perumahan masal yang telah direal-

isasikan oleh pemerintah difokuskan pada wilayah bar-

at dan timur kota. Struktur kota bergeser dari ben-

tuknya yang lama menjadi bangunan linier. Kerapatan 

bangunan bruto sebesar 150 k / ha. Sejak tahun 1995, 

transformasi menjadi blok menara telah dilakukan di 

zona kumuh di Barbaros, Gazi Osman Paşa, Yunus 

Emre, dan lingkungan Yeni Şehir melalui perjanjian 

tanah yang ditandatangani dengan kotamadya (Yılmaz 

Bakır, 2012).  Ketiga, kelebihan jurnal ini adalah pem-

aparan hasil degan menggunakan Sistem Informasi 

Geospasial (SIG). Sistem Informasi Geospasial (SIG) 

merupakan alat yang sangat potensial dalam 

menjelaskan hal secara keruangan.  

Kemudian masuk pada pembahasan kelebihan adanya 

rencana amandemen, yaitu antara lain adalah dari segi 

ekonomi, penerapan sistem adanya rencana 

amandemen di wilayah perkotaan ini akan memu-

dahkan pengelolaan sumber daya alam yang dimilikin-

ya, dengan demikian apabila sumber daya alam yang 

dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapa-

tan daerah dan pendapatan masyarakat akan mening-

kat. Dari segi politik, dampak positif yang didapat me-

lalui adanya rencana amandemen ini adalah sebagian 

besar keputusan dan kebijakan yang berada di 

pemerintah kota dapat diputuskan di daerah tanpa 

adanya campur tangan dari daerah lain, kemudian 

pemerintahan di kota tersebut juga lebih mengerti 

keadaan wilayah yang sebenarnya sehingga diharapkan 

rencana amandemen dapat tepat sasaran.  

 

Dari segi sosial dan budaya, seperti yang telah dipapar-

kan sebelumnya, bahwa rancangan amandemen dibuat 

berdasarkan kebutuhan wilayah perkotaannya. Dalam 

hal ini, peran sosial dan budaya seperti adanya kearifan 

local daerah dapat diapresiasikan dalam rancangan 

amandemen karena karakteristik setiap daerah ber-

beda, sehingga rancangan pembangunan daerah harus 

disesuaikan berdasaran wilayahnya. Selain itu, dengan 

adanya rencana amandemen ini dapat meningkatkan 

kualitas dan esiensi pelayanan publik, dapat mening-

katkan partisipasi masyarakat dalam proses  

Tabel 5. Sistem Perencanaan dan Amandemen di Berbagai Negara 

(Sumber: Yılmaz Bakır et al, 2018) 

Tabel 4. Sistem Perencanaan Perkotaan di Seluruh Dunia oleh Aspek Legal dan Administratif di Berbagai Negara 

(Sumber: Yılmaz Bakır et al, 2018) 
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pembangunan, baik dalam 

perencanaan, pengawasan, penda-

naan, maupun dalam pemanfaatan 

hasil-hasil pembangunan. 

 

Keterbatasan Adanya 

Rencana Amandemen 

Pada Wilayah 

Perkotaan 
 

Seperti yang telah dilakukan diatas, 

sebelum membahas keterbatasan 

adanya rencana amandemen, da-

lam hal ini pengulas akan me-

maparkan beberapa keterbatasan 

dalam jurnal ini. Dengan pemapa-

ran yang menarik dan jelas dari 

awal hingga akhir jurnal, dengan 

kesimpulan yang menyatakan bah-

wa dalam rencana induk Kayseri 

yang disetujui pada tahun 2006, 

arah ekspansi urban direncanakan 

berada di poros timur-barat. Na-

mun kenyataannya rencana 

amandemen berkonsentrasi pada 

sisi utara dan timur laut kota. 

Mengingat distribusi amandemen 

ini berdasarkan berbagai tipe, 

rencana mendemen tipe 1, 2, dan 4 

berkonsentrasi sama pada sisi utara 

dan timur laut kota, sedangkan 

rencana amandemen tipe 3 

menunjukkan distribusi yang mera-

ta di seluruh kota.  

 

Situasi ini menghasilkan hasil yang 

sangat bertentangan dengan dina-

mika pembangunan kota dan 

rencana yang telah ditetapkan oleh 

peraturan, yaitu adanya kerusakan 

terutama berkonsentrasi pada ru-

ang publik seperti seperti berku-

rangnya ruang terbuka hijau. 

Situasi ini bertentangan dengan 

pendekatan pengelolaan lahan 

perkotaan yang berkelanjutan. 

 

Selanjutnya, kterbatasan lain ter-

letak di bagian kesimpulan, yang 

hanya sedikit sekali disinggung 

dampak dari banyaknya rencana 

amandemen yang direalisasikan, 

seperti terbatasnya ruang terbuka 

hijau. Padahal jika dijabarkan lebih 

rinci, banyak sekali dampak yang 

terjadi dengan adanya pem-

bangunan hasil diterimanya 

rencana amandemen, seperti adan-

ya polusi dan pencemaran udara, 

polusi udara ini ditimbulkan oleh 

asap pabrik industri dan trans-

portasi, pada gilirannya, akan men-

imbulkan pencemaran udara dan 

berbagai macam penyakit yang 

diderita masyarakat. Adanya 

limbah yang dapat menimbulkan 

pencemaran lingkungan serta 

pembangunan yang dilakukan 

dapat mengurangi daerah resapan 

air. Dengan minimnya penjelasan 

mengenai dampak pembangunan 

tersebut, jurnal ini tidak menjelas-

kan solusi terhadap permasalahan 

yang terjadi. 

 

Kemudian untuk keterbatasan 

adanya rencana amandemen di 

wilayah perkotaan ini adalah dari 

segi politik, seperti yang telah dise-

butkan dalam ringkasan bahwa 

pemerintahan perkotaan 

umumnya terdiri dari berbagai par-

tai. Masing-masing partai mempu-

nyai visi dan misinya tersendiri, 

sehingga dengan adanya rencana 

amandemen wilayah perkotaan ini 

riskan dengan adanya kepentingan 

pribadi dan kelompok. Dampak 

lanjutannya adalah akan membuka 

peluang yang sebesar-besarnya 

bagi pejabat daerah (pejabat yang 

tidak benar) untuk melalukan prak-

tek KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepo-

tisme). Dari segi ekonomi, sosial 

dan budaya, berdasarkan modal 

pembangunan tiap daerah, tidak 

sama, terutama kepemilikan sum-

berdaya alam. Pada kondisi ini 

dengan disetujuinya rencana 

amandemen pengerahan sumber 

pembangunan terutama anggaran 

kebutuhan semakin meningkat. 

Pada umumnya pertumbuhan 

pembangunan bergerak beruktu-

ansi, ada daerah yang tertinggal 

oleh daerah lain, pergerakan lam-

bat dan ada yang bergerak sig-

nikan, sehingga menimbulkan 

jurang diantara daerah-daerah ter-

sebut. Selain itu, dengan banyak-

nya rencana amandemen yang di-

setujui, maka umumnya terjadi 

transformasi wilayah tidak 

terbangun menjadi wilayah yang 

terbangun, yang akan men-

imbulkan banyak dampak negatif 

seperti yang telah dipaparkan pada 

paragraf sebelumnya.  

 

Solusi Strategis 

Sinkronisasi Master 

Plan dan Rencana 

Amandemen Wilayah 

Perkotaan  
 

Solusi strategis sinkronisasi antara 

master plan dan rencana aman-

demne wilayah perkotaan dapat 

didapatkan dengan memahami 

terlebih dahulu apa fungsi dan 

tujuan dari perencanaan wilayah. 

Asas perencanaan wilayah ialah 

pemanfaatan ruang bagi semua 

kepentingan secara terpadu, 

berdaya guna, berhasil guna, serasi, 

selaras, seimbang dan berkelanju-

tan dan keterbukaan, persamaan, 

keadilan dan perlindungan hukum. 

Dalam penjelasannya semua 

kepentingan ialah kepentingan 

pemerintah dan masyarakat secara 

adil dengan memperhatikan golon-

gan masarakat lemah; terpadu ialah 

dirumuskan menjadi satu kesatuan 

mencakup aspek waktu, modal, 

optimisasi, daya dukung ling-

kungan, daya tampung lingkungan 

dan geopolitik; berdaya guna dan 

berhasil guna ialah terwujudnya 

kualitas ruang yang sesuai dengan 

potensi dan fungsi ruang; serasi, 

selaras dan seimbang ialah berke-

naan dengan struktur dan pola 

pemanfaatan ruang bagi perseba-

ran penduduk dalam satu kesatuan 
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wawasan nusantara; berkelanjutan ialah menjamin 

kelestarian kemampuan daya dukung sumberdaya 

alam dengan memperhatikan kepentingan lahir dan 

batin antar generasi. 

 

Memang dalam penerapannya tidak ada rencana 

amandemen yang ideal sinkron dengan master plan. 

Namun agar pembangunan negara tersebut selaras 

dengan tujuan negaranya, maka ada beberapa hal 

yang dapat diperhatikan dalam pengambilan kepu-

tusan rencana amandemen di wilayah perkotaan. Per-

tama, pada penyusunan dokumen rencana 

amandemen, sebaiknya dicari mitra kerja tim ahli 

perencana yang kompeten bahkan memberikan suatu 

bimbingan teknis pada pihak pengelola pem-

bangunan daerah agar dapat menyusun dokumen 

rencana amandemen sehingga secara substansi dan 

skenario pengembangan wilayah yang dihasilkan 

dapat berkualitas secara optimal. Pemerintah kota ju-

ga dapat berkontribusi dengan memberikan suatu 

arahan atau catatan yang bersifat rencana pem-

bangunan daerahnya sehingga menjadi titik tolak da-

lam menentukan rencana tata ruang sehingga produk 

yang dihasilkan memenuhi keterpaduan substansi.  

 

Kedua, ditinjau dari waktu awal penyusunan dokumen 

rencana, proses ini dapat terjadi secara beriringan, 

artinya rencana yang telah ditetapkan lebih awal 

menjadi acuan dalam penyusunan rencana. Secara 

hirarki vertikal, dokumen perencanaan yang lebih luas 

(makro/umum) semestinya diperhatikan/dipedomani/

diacu oleh dokumen perencanaan yang lebih kecil 

(mikro/rinci).  

 

Ketiga, menegaskan implementasi amanat dalam 

peraturan perundangan yang sifatnya menjaga pola 

korelasi / keterpaduan / sinkronisasi antara 

perencanaan keruangan dan perencanaan 

pembangunan. Tentunya hal ini utamanya harus 

diperhatikan oleh pihak yang terlibat dalam proses 

penyusunan perencanaan. 

 

Keempat, diperlukan perluasan pola kemitraan dalam 

sumber penganggaran rencana pembangunan se-

hingga dapat mengoptimalkan anggaran yang terse-

dia dalam pemerintah kota. Terakhir, pada tahap im-

plementasi program, perlu dikembangkan pola sosial-

isasi dan publikasi produk rencana sampai masyarakat 

level bawah, sehingga peran/keterlibatan masyarakat 

sebagai pengawas dapat terlaksana secara efektif. 

Selain itu diperlukan intrumen pengendalian ruang 

dan pembangunan yang bersifat operasional (lebih 

rinci) sebagai alat implementasi, tentunya rencana 

rinci ini tetap mengacu pada perencanaan yang mak-

ro/luas. 

 

Kondisi di Indonesia 
 

Wilayah kota merupakan tempat terkonsentrasinya 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat dengan 

perkembangan yang sangat dinamis. Perubahan pada 

karakteristik masyarakat dan intensitas kegiatannya 

menyebabkan terjadinya perubahan yang cepat pada 

pemanfaatan ruang. Untuk dapat mengoptimalkan 

perkembangan kota, maka pemanfaatan ruang 

wilayah kota perlu diarahkan dalam rencana tata 

ruang kota yang terdiri dari struktur ruang dan pola 

ruang. Rencana tata ruang merupakan pedoman 

pelaksanaan pembangunan yang berisi kebijaksanaan 

strategis dan program-program pemanfaatan ruang 

dalam jangka waktu perencanaan (Sujarto, 1990). Oleh 

karena itu, menurut Kartasasmita (1996), rencana tata 

ruang harus bersifat realistis operasional yang 

berfungsi sebagai alat koordinasi bagi program-

program pembangunan dari berbagai sumber 

pendanaan, sebagai wujud pemanfaatan ruang. 

Rencana tata ruang memiliki waktu perencanaan 

jangka panjang dan jangka menengah, sesuai dengan 

jenis rencananya. Pemerintah melaksanakan 

pembangunan.  

 

Untuk melaksanakan pembangunan terlebih dahulu 

menyusun rencana program pembangunan tahunan. 

Rencana program pembangunan tahunan disusun 

berpedoman pada rencana jangka menengah dan 

merupakan perspektif rencana jangka panjang. 

Rencana program pembangunan tersebut dijabarkan 

lagi ke dalam kegiatan pembangunan tahunan daerah 

sesuai dengan tahun anggaran (Tjokroamidjoyo, 

1995).  

 

Jadi, pada hakekatnya pemanfaatan rencana tata 

ruang terwujud dalam rencana program 

pembangunan tahunan dalam bentuk program-

program pembangunan. Program pembangunan 

tahunan disusun melalui suatu mekanisme 

perencanaan program pembangunan. Menurut 

Tjahjati (1997), produk suatu rencana tata ruang 

adalah terpadunya pemanfaatan sumberdaya guna 

mencapai sasaran peningkatan pendapatan, perluasan 

lapangan kerja, pelestarian sumber daya udara, air 

disamping pemenuhan kebutuhan dasar seperti 

pangan, sandang dan papan. Rencana ini akan 

menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. 
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Perbedaan 

Penyusunan Rencana 

Amandemen Wilayah 

Perkotaan di Turki dan 

Indonesia 
  

Di Turki, sesuai dengan hukum, 

proposal amandemen dibahas 

dalam dewan zonasi dengan 

mendapatkan pendapat dari lem-

baga, dan kemudian keputusan 

akhir dibuat atas keputusan de-

wan (Gambar 8). Rencana 

amandemen ini dapat diusulkan 

sewaktu-waktu tanpa harus 

menunggu beberapa tahun. 

 

Berbeda di Indonesia, untuk 

rencana amandemen wilayah 

perkotaan lebih dikenal Revisi 

Rencana Tata Ruang Wilayah. Un-

tuk melakukan perubahan atau 

revisi, dilakukan secara berkala 

setiap 5 tahun sekali, revisi terse-

but meliuti deliniasi dan materi 

teknisnya. Dalam mengajukan 

RTRW Kota ataupun mengajukan 

revisinya tidak terdapat 

perbedaan prosedur, 

semuanya sama seperti 

yang diatur dalam Lam-

piran III Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang / 

Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata 

Ruang Provinsi, Kabupat-

en dan Kota. Penyusunan 

Rencana Tata Ruang Wila-

yah diselesaikan dalam 

waktu paling lama 15 

(lima belas) bulan meliputi 

tahapan sebagai berikut atau 

secara rinci dapat dilihat pada 

Gambar 9: 

a. persiapan; 

b. pengumpulan data dan infor-

masi; 

c. pengolahan dan analisis data; 

d. penyusunan konsep; dan 

e. penyusunan dan pembahasan 

rancangan peraturan daerah 

tentang RTRW Provinsi, RTRW 

Kabupaten/Kota 

 

RTRW Kota memuat tujuan, ke-

bijakan, dan strategi penataan 

ruang; rencana  struktur ruang; 

rencana pola ruang; penetapan 

kawasan strategis kota; arahan 

pemanfaatan ruang; dan ketentu-

an pengendalian pemanfaatan 

ruang di wilayah kota. Dalam 

merumuskan muatan RTRW Kota 

harus mengacu pada muatan 

RTRW nasional dan rencana 

rincinya (RTR pulau dan RTR kawa-

san strategis nasional), serta  

Gambar 9. Proses Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota  

(Sumber: Lampiran III Permen ATR/BPN No.1 Tahun 2018) 

Gambar 8. Proses Rencana Amandemen di Turki 

(Sumber: Althin, 2006) 

Volume 17 / No. 1 / April 2019 



 

 

memperhatikan RTRW kabupaten/kota yang berbata-

san. Dalam RTRW terdapat rencana struktur ruang 

wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, Peneta-

pan Kawasan Strategis Wilayah Kota dan Ketentuan 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota.  

 

Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana 

susunan pusat-pusat pelayanan (rencana sistem 

perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya) 

dan sistem jaringan prasarana wilayah kota yang 

dikembangkan untuk melayani kegiatan skala kota 

dan mengintegrasikan wilayah kota. Sistem pusat-

pusat pelayanan kegiatan kota tersebut di atas dapat 

berupa pusat perekonomian, rencana kota baru, sim-

pul ekonomi baru, dan/atau koridor ekonomi baru 

yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ru-

ang, keberlanjutan pembangunan, dan ketahanan 

masyarakat.  

 

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana dis-

tribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi 

budi daya kota. Kemudin kawasan strategis kota meru-

pakan bagian wilayah kota yang penataan ruangnya 

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 

penting dalam lingkup wilayah kota di bidang 

ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau 

teknologi tinggi, dan/atau lingkungan hidup. Se-

dangkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang 

wilayah kota meliputi ketentuan umum peraturan 

zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian 

insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. 

 

Sinkronisasi Rencana Tata Ruang 

Wilayah (Wilayah Studi Kota Bogor) 
 

Kota Bogor merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa 

Barat yang dijadikan kawasan perekonomian dengan 

tingginya dinamika ekonomi dan sosial yang layak 

dibandingkan dengan Kota Kayseri, Turki. Dokumen 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor Ta-

hun 2011-2031 dimaksudkan untuk membantu 

Pemerintah Kota Bogor dalam menyiapkan sebuah 

pedoman pelaksanaan pembangunan kota yang 

memuat di dalamnya rencana dan arahan program-

program pembangunan sektoral dan tata ruang kota 

dimasa yang akan datang. Sehingga dokumen RTRW 

Kota Bogor sebagai penjabaran dari strategi dan ara-

han kebijaksanaan pemanfaatan ruang harus mampu 

merumuskan kebijakan, arahan, strategi dan konsep 

pengembangan dan arahan program-program pem-

bangunan kota. 

Fenomena ketidakharmonisan RTRW dan program 

pembangunan mesti dihindari demi terwujudnya 

esiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dae-

rah yang terbatas. Untuk itu perlu adanya keterpaduan 

program pembangunan yang tidak hanya ditunjukkan 

dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengen-

daliannya, tetapi juga ditinjau dari keselarasan antara 

program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW), karena pada dasarnya rencana tata 

ruang merupakan pedoman pelaksanaan pem-

bangunan yang berisi kebijakan, strategi dan program-

program pemanfaatan ruang selama jangka waktu 

perencanaan. 

 

Untuk mengetahui kesesuaian pemanfaatan ruang 

dengan RTRW dilakukan metode overlay 

menggunakan Sistem Informasi Geogras (SIG). 

Metode ini merupakan system penanganan data da-

lam mengevaluasi penggunaan lahan dengan cara 

menumpangtindihkan (overlay) peta penggunaan 

lahan Kota Bogor tahun 2013 dengan peta RTRW. 

Metode ini dapat menghasilkan data dan informasi 

baru yang berkaitan dengan penelitian. Untuk selan-

jutnya, data-data tersebut bisa dideskripsikan sehing-

ga dapat diketahui penggunaan lahan yang tidak 

sesuai dengan RTRW Kota Bogor. Rencana 

penggunaan lahan yang mempunyai porsi besar ada-

lah perumahan serta perdagangan dan jasa, hal ini 

sejalan dengan fungsi unggulan Kota Bogor yang dia-

rahkan pada jasa, pariwisata, perdagangan dan pe-

rumahan. Distribusi penggunaan lahan tahun 2013  

Tabel 6. Persentase Kesesuaian RTRW Dengan 

Penggunaan Lahan  

(Sumber : Prayitno et al, 2016) 
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didominasi oleh pemukiman dan 

perumahan, kebun serta semak 

belukar. Perkembangan kegiatan 

perdagangan dan jasa di Kota Bo-

gor saat ini cukup pesat, karena 

selain melayani penduduk Kota 

Bogor juga daerah-daearah seki-

tarnya diantaranya Kabupaten 

Bogor, juga merupakan salah satu 

kota wisata, baik lokal maupun 

mancanegara, yang akhirnya akan 

mempengaruhi kegiatan 

perdagangan dan jasa.  

 

Persentase kesesuaian Rencana 

Pola Ruang yang termuat dalam 

RTRW 2011 – 2031 dengan 

penggunaan lahan tahun 2013 

dapat dilihat pada Tabel 6., se-

dangkan peta kesesuaiannya 

disajikan pada Gambar 10. yang 

merupakan hasil dari overlay dari 

keduanya. Berdasarkan Tabel 6 

diketahui bahwa 6.986,52 ha 

penggunaan lahan aktual tahun 

2013 atau 59,58% dari luas wila-

yah Kota Bogor sudah sesuai 

dengan Rencana Pola Ruang. Se-

dangkan Rencana Pola Ruang 

yang belum terealisasi yaitu sebe-

sar 4.269,79 ha (36,41%), antara 

lain lahan yang direncanakan un-

tuk pemukiman dan perumahan 

serta perdagangan dan jasa masih 

berupa kebun, semak belukar dan 

tanah kosong. Sementara untuk 

penggunaan lahan tahun 2013 

yang tidak sesuai dengan Rencana 

Pola Ruang sebesar 470,41 ha 

(4,01%), terdiri dari berbagai 

penggunaan lahan aktual yang 

berada di lahan yang direncana-

kan untuk penggunaan yang ber-

beda. 

 

Lahan yang direncanakan untuk 

rumah sedang adalah sebesar 

4.533,55 ha, sebanyak 2.576,60 ha 

(56,83%) diantaranya sudah sesuai 

dengan penggunaan lahan aktual. 

Sementara yang belum digunakan 

untuk rumah sedang dan masih 

berupa penggunaan lainnya anta-

ra lain kebun, semak belukar, 

tanah kosong dan sawah adalah 

sebesar 1.890,93 ha (41,71%). 

Sebanyak 66,03 ha (1,46%) 

penggunaan lahan aktual tidak 

sesusai dengan penggunaan la-

han yang direncanakan untuk ru-

mah sedang atau pemukiman 

dengan kepadatan sedang. 

Rencana penggunaan lahan untuk 

rumah tinggi atau permukiman 

kepadatan tinggi adalah sebesar 

898,45 ha, sebanyak 679,29 ha 

(75,61%) sudah sesuai dengan 

penggunaan lahan aktual. 

 

Penggunaan lahan untuk rumah 

tinggi yang belum terealisasi 

sebesar 203,69 ha (22,67%) dan 

yang tidak sesuai sebesar 15,47 ha 

(1,72%). Kegiatan perdagangan 

dan jasa yang direncanakan pada 

lahan seluas 1.185,01 ha dengan 

skala pelayanan yang berbeda-

beda mulai dari skala lingkungan 

hingga skala kota dan regional, 

sebanyak 816,09 ha (69,87%) la-

han sudah digunakan sesuai 

rencana. Sementara yang belum 

terealisasi 311,88 ha (26,32%), 

masih berupa kebun, semak be-

lukar dan tanah kosong. Se-

dangkan penggunaan lahan yang 

tidak sesuai dengan rencana un-

tuk kegiatan perdagangan dan 

jasa sebesar 57,04 ha (4,81%), se-

bagian berupa industri dan pe-

rumahan. 

 

Adanya usulan program pem-

bangunan yang tidak sesuai 

dengan arahan rencana tata ruang 

menunjukkan bahwa terdapatnya 

informal planning (seperti yang 

diistilahkan Briassoulis) dalam 

perencanaan pembangunan yang 

dilakukan oleh instansi. Kenyataan 

bahwa informal planning berjalan 

beriringan atau tergabung 

dengan formal planning memang 

selalu terjadi, karena terbukti dari 

tahun ke tahun persentase infor-

mal planning tersebut selalu ada 

dan malah justru program yang 

‘informal’ tersebut yang dil-

aksanakan. Kondisi ini terjadi  

Gambar 10. Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan Dengan RTRW  

(Sumber: Prayitno et al,  2016 ) 
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ketika rencana tata ruang tidak dapat menampung 

kebutuhan yang sedang berkembang di masyarakat. 

Adanya penilaian bahwa RTRW terlalu umum dapat 

dikaitkan dengan sifat RTRW yang merupakan rencana 

jangka panjang sehingga dalam perencanaan jangka 

panjang ini sasarannya belum dapat disajikan secara 

kuantitatif, tetapi biasanya hanya tercermidengan 

sasaran kualitatif berupa kebijakan yang akan 

ditempuh. 

 

Catatan Penutup 
 

Pada dimensi perencanaan pembangunan perkotaan, 

yang merupakan bagian integral dari perencanaan 

pembangunan nasional  memiliki tujuan untuk 

mencapai sasaran pembangunan nasional serta untuk 

meningkatkan hasil-hasil pembangunan kota bagi 

masyarakat secara adil dan berimbang. Perencanaan 

pembangunan kota dilakukan oleh pemerintah kota 

bersama para pemangku kepentingan berdasarkan 

peran dan kewenangan masing-masing dengan 

mengintegrasikan master plan dengan rencana 

pembangunan kota tersebut. Namun pada 

kenyataannya sangat sulit mencapai keidealan 

sinkronisasi antara master plan dan rencana 

pembangunan kota serta program pembangunannya. 

Hal ini disebabkan adanya dinamika ekonomi dan 

sosial yang tidak bias dihindari sehingga diperlukan 

perubahan perencanaan yang disebut dengan 

rencana amandemen atau di Indonesia lebih dikenal 

dengan revisi RTRW kota.  

 

Keunggulan adanya rencana amandemen ini antara 

lain dari segi ekonomi, akan memudahkan pengel-

olaan sumber daya alam yang dimilikinya secara 

maksimal sehingga pendapatan daerah dan pendapa-

tan masyarakat akan meningkat. Dari segi politik, 

pemerintahan di kota tersebut juga lebih mengerti 

keadaan wilayah yang sebenarnya sehingga diharap-

kan rencana amandemen dapat tepat sasaran. Dari 

segi sosial dan budaya, peran sosial dan budaya seper-

ti adanya kearifan lokal daerah dapat diapresiasikan 

dalam rancangan amandemen karena karakteristik 

setiap daerah berbeda, sehingga rancangan pem-

bangunan daerah harus disesuaikan berdasaran wila-

yahnya. Selain itu, dengan adanya rencana 

amandemen ini dapat meningkatkan kualitas dan 

esiensi pelayanan publik, dapat meningkatkan 

partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.  

 

Namun, dibalik beberapa kelebihan diatas adanya 

rencana amandemen juga mempunyai beberapa 

keterbatasan seperti dari segi politik, rencana 

amandemen wilayah perkotaan ini riskan dengan 

adanya kepentingan pribadi dan kelompok. 

Selanjutnya dari segi ekonomi, sosial dan budaya, 

berdasarkan modal pembangunan tiap daerah tidak 

sama terutama kepemilikan sumberdaya alam 

sehingga dapat menimbulkan gap antar daerah. Selain 

itu, dengan banyaknya rencana amandemen yang 

disetujui, maka umumnya terjadi transformasi wilayah 

tidak terbangun menjadi wilayah yang terbangun 

yang akan menimbulkan banyak dampak negatif.  

 

Tulisan Neşe Yılmaz Bakır, Umut Doğan, Merve Koçak 

Güngör dan Bülent Bostancı terdapat beberapa 

keterbatasan. Pertama, meskipun dijelaskan secara 

rinci mengenai sejarah Kota Kayseri, namun 

pembahasannya tidak menyinggung bagaimana 

kondisi topogra dan lingkungan dari wilayah 

tersebut. Mengetahui kondisi topogra dan 

lingkungan dalam suatu perencanaan wilayah 

merupakan hal yang sangat penting. Hubungan antara 

topogra dan lingkungan serta sosial masyarakat 

merupakan hubungan sebab-akibat yang kompleks 

sehingga diperlukan penjabaran yang lebih rinci agar 

wilayah kajian dapat dipahami oleh pembaca. Kedua, 

jurnal ini akan lebih baik jika menampilkan master plan 

dan rencana amandemen yang diterima, sehingga 

dapat diketahui secara keruangan dimana dan berapa 

luasan wilayah yang tidak sesuai dengan master plan 

akibat banyaknya rencana amandemen yang disetujui. 

Ketiga, keterbatasan lainnya terdapat pada 

kesimpulan yang hanya sedikit sekali menyinggung 

dampak dari banyaknya rencana amandemen yang 

direalisasikan yaitu kurangnya ruang terbuka hijau. 

Padahal jika dijabarkan lebih rinci, banyak sekali 

dampak yang dihasilkan dengan adanya 

pembangunan hasil di terimanya rencana 

amandemen. Dengan minimnya penjelasan mengenai 

dampak pembangunan tersebut, jurnal ini tidak 

menjelaskan solusi terhadap permasalahan yang 

terjadi. 

 

Secara keseluruhan, meskipun terdapat keterbatasan 

tulisan Bakir et al (2018) ini layak dibaca oleh 

perencana pemula dan menengah bagi para peneliti 

di bidang umum. Sedangkan bagi para peneliti di 

bidang geogra, planologi dan kebijakan publik yang 

berkonsentrasi dalam perencanaan wilayah perkotaan, 

tulisan Bakir et al (2018) ini belum dapat menjadi 

acuan karena minimnya penjabaran kondisi sik dan 

sosial yang menyebabkan adanya rencana 

amandemen tersebut. Kemudian SIG yang diterapkan 

merupakan SIG yang dasar dalam geogra, padahal 

dalam perencanaan wilayah dibutuhkan data yang 
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memadai dan SIG yang kompleks 

untuk mengambil keputusan. Oleh 

karena itu, baik dari kalangan 

manapun alangkah baiknya 

mempelajari jurnal ini bersama 

dengan jurnal lainnya yang lebih 

mendalam mengenai perencanaan 

wilayah.  

 

Untuk kasus Indonesia, 

perencanaan dan pendataan wila-

yah kota Bogor menggunakan sis-

tem Informasi Geogras (SIG). 

Metode ini dapat menyumbangkan 

proxy data terhadap penggunaan 

tanah, khususnya untuk RTRW kota 

Bogor. Namun, seperti hal nya ter-

jadi di Kayseri, Turkey, master plan 

untuk kepentingan lingkungan, 

khususnya RTH kota Bogor, belum 

diperhitungkan keberadaan nya; 

sementara pola penyerapan kar-

bon melalui RTH menjadi hal utama 

bagi kota-kota masa depan, karena 

menyangkut berbagai hal guna 

menciptakan livable City.  

 

Daftar Referensi 
 

Agrianto, Ferry. (2010). Kinerja 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dalam Pemanfaatan Ru-

ang di Kota Surakarta. 

Perencanaan Wilayah Perkotaan 

Universitas Sebelas Maret 

Altın, Y. (2006). An Analysis of the 

Urban Plan Changes in Istanbul 

Metropolitan Area.. Master The-

sis. ITU, İstanbul. 

Aminah, Siti. (2015). Konik dan 

Kontestasi Penataan Ruang Kota 

Surabaya. LabSosio, Pusat Kajian 

Sosiologi FISIP-UI. ISSN: 0852-

8489 

Bakir, Nese Yilmaz., Dogan, Umut., 

Gungor, Merve Kocak& Bulent 

Bostanci. (2018). Planned 

development versus unplanned 

change: The effects on urban 

planning in Turkey. Journal of 

Land Use Policy, Elsevier 

Christiansen, T., (1997). Tensions of 

European governance: politicized 

bureaucracy and multiple ac-

countability in the European 

Commission. Journal of European 

Public Policy 4 (1), 

Ersoy, M. (2000). Zoning Plan 

Changes and Judicial Review. 

Space Planning and Judicial Re-

view.Yargı Publishing, Ankara 

Kartasasmita, G. (1996). Pem-

bangunan Untuk Rakyat. Me-

madukan Pertumbuhan dan 

Pemerataan CIDES, Jakarta. 

Logan, John and Harvey Molotch. 

(2005). The City as a Growth Ma-

chine dalam The Urban Sociologi 

Reader, diedit oleh Lin, Jan dan 

Christopher Mele. New York: 

Routledge. 

Peraturan Daerah Kota Bogor No-

mor 8 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Bo-

gor 2011-2031 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang / Kepala Badan Per-

tanahan Nasional Nomor 1 Tahun 

2018 tentang Pedoman Penyusu-

nan Rencana Tata Ruang Provinsi, 

Kabupaten dan Kota 

Puspitohadi, Wibisono. (2014). Inte-

grasi RTRW Pertahanan Darat 

dengan RTRW Kota Bandung Da-

lam Rangka Ketahanan Wilayah, 

Tesis. Yogyakarta : UGM. 

Pyaritno, Sigit., Hadi, Setia., 

Manuwoto. (2016). The Synchro-

nization Of Bogor City Spatial 

Planning In Supporting Develop-

ment Program. Journal of Urban 

Planning, UNDIP 

Soegijoko, Budhy Tjahjati S. (2011). 

Smart Growth dalam Pengem-

bangan Perkotaan. Edisi Januari-

Februari Buletin Tata Ruang 

Soejarto, D (1992), Wawasan Tata 

Ruang. Jurnal Perencanaan Wila-

yah dan Kota, Bandung : Edisi 

Khusus Juli, 3-8 

Sökmen, P., (2003). The Determina-

tive Role of Organizational Ca-

pacity in Urban Renewal: Urban 

Renovation and Urban Design. In: 

Karaman, A. (Ed.), 14th Interna-

tional Urban Design and Applica-

tions Symposium. MSU Press, 

Istanbul, pp. 123–131. 

Subagyo, Agus. (2012). Integrasi 

dan Harmonisasi RTRW Pertahan-

an dengan RTRW Pembangunan, 

Jurnal Jipolis. FISIP Unjani Ban-

dung.Vol. II, No. 4. 

Sujarto, Djoko. (1995). Teori 

Perencanaan. Bandung: Bahan 

Kuliah Teori Perencanaan. Juru-

san Teknik Planologi, FTSP ITB 

Sujarto, Djoko. (2005). Masa Depan 

Kota dan Reorientasi 

Perencanaan Tata Ruang Kota 

Indonesia Buku 2. Yayasan Sugi-

janto Soegijoko dan Urban and 

Regional Development Institute. 

Jakarta: Lembaga Penerbit 

Fakultas Ekonomi UI 

Yılmaz Bakır, N. (2012). Urban Plan-

ning and Project Integration Pro-

cess, Kayseri City Case, MSGSU. 

Unpublished PhD Thesis. Istan-

bul. 

 

 

Volume 17 / No. 1 / April 2019 



 

 

P roporsi kehamilan tidak 

diinginkan sama sekali di 

Indonesia berdasarkan Suvei Da-

sar Kesehatan Indonesia (SDKI) 

tahun 2007 sebesar 7,4% dari 

18.168 kelahiran wanita umur 15-

49 tahun selama lima tahun 

sebelum survei, termasuk 

kehamilan saat survei. Kemudian 

berdasarkan SDKI 2012, proporsi 

kehamilan tidak diinginkan di 

Indonesia sebesar 7,1% dari 

18.898 kelahiran wanita umur 15-

49 tahun selama lima tahun 

sebelum survei, termasuk 

kehamilan saat survei.  

 

Pengertian kehamilan tidak 

diinginkan (unwanted pregnancy) 

berdasarkan Kamus Istilah BKKBN 

(2011) adalah suatu kehamilan 

yang terjadi di luar perencanaan. 

Karena pasangan suami atau istri 

tidak mau menggunakan 

kontrasespsi, tidak ada akses ke 

pelayanan KB sehingga 

menyebabkan kehamilan, dimana 

secara sik atau psikologis 

pasangan tidak siap dan menolak 

kejadian kehamilan (unwanted 

pregnancy). Sementara itu, CDC 

(2016) dan Shah PS., et.al (2011) 

menjelaskan kehamilan tidak 

direncanakan (unintended 

pregnancy) adalah kehamilan 

yang tidak diinginkan (unwanted) 

dan kehamilan yang tidak tepat 

waktu (mistimed). Kehamilan yang 

tidak diinginkan (unwanted) yaitu 

kehamilan yang memang tidak 

diinginkan kapan saja atau 

dengan kata lain tidak ingin 

memiliki anak lagi. Sedangkan, 

kehamilan tidak tepat waktu 

(mistimed) adalah kehamilan yang 

tidak tepat waktu, kehamilannya 

dinanti tetapi tidak pada waktu 

tertentu. 

 

Gambaran tentang keinginan ke-

hamilan menggunakan data SDKI 

Tahun 2017. kategori keinginan 

hamil terbagi menjadi kehamilan 

tidak diinginkan dan kehamilan 

diinginkan. Kehamilan tidak 

diinginkan apabila responden 

menjawab tidak ingin sama sekali, 

sedangkan kehamilan diinginkan 

apabila ingin hamil segera, ingin 

hamil kemudian, dan ingin hamil. 

Distribusi reponden berdasarkan 

variabel independen utama 

terlihat pada Tabel 7. 

 

Berdasarkan Tabel 7.  terlihat 

bahwa proporsi kehamilan tidak 

diinginkan sebesar 7,6% 

berdasarkan kehamilan terakhir 

pada ibu yang melahirkan selama 

kurun waktu lima tahun sebelum 

pelaksanaan SDKI tahun 2017. 

Berikut distribusi kehamilan tidak 

diinginkan dan kehamilan 

diinginkan pada daerah perkotaan 

dan perdesaan. 

 

Beradasarkan Tabel 8, menunjuk-

kan bahwa jumlah wanita yang 

tidak menginginkan kehamilan 

masih tinggi diwilayah perkotaan. 

Sedangkan di wilayah perdesaan 

hanya 6,3% yang tidak 

menginginkan kehamilan. 

Sebagaimana kita ketahui, 

masyarakat Indonesia terdiri dari 

banyak suku bangsa yang 

memiliki latar belakang budaya 

berbeda-beda. Lingkungan 

ULASAN 

Gambaran Keinginan Kehamilan  
di Wilayah Perdesaan dan Perkotaan 

 
 

Oleh: Martya Rahmaniati M   

dan Desya Mulyaningrum (desyamulyaningrum@gmail.com) 

Kategori Kehamilan Jumlah (n) % 

Tidak Diinginkan 
Diinginkan 

1.223 
14.798 

7,6 
92,4 

Total 16.021 100 

Tabel 7. Distribusi Responden berdasarkan Kategori Kehamilan  

(Sumber : Analisis Data SDKI, 2017 ) 

Kategori 
Kehamilan 

Perkotaan Perdesaan 

Jumlah (n) % Jumlah (n) % 

Tidak Diinginkan 
Diinginkan 

722 
7.382 

8,9 
91,1 

502 
7.416 

6,3 
93,7 

Total 8.104 100 7.918 100 

Tabel 8. Distribusi Responden berdasarkan Kategori Kehamilan di Perkotaan dan 

Perdesaan  
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budaya tersebut sangat mempengaruhi tingkah laku 

manusia yang memiliki budaya tersebut, sehingga 

dengan keanekaragaman budaya menimbulkan 

variasi dalam perilaku manusia dalam segala hal, 

termasuk dalam perilaku kesehatan (Kresno, et.al, 

2010). Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan 

budaya masyarakat terhadap perilaku kesehatan, 

khususnya dalam hal ini ialah kategori kehamilan 

yang diinginkan atau tidak diinginkan.  

 

Pada Tabel 9, menunjukkan bahwa tingkat pendidi-

kan yang tinggi mempunyai jumlah responden 

tertinggi terhadap keinginan untuk tidak hamil. Pen-

didikan merupakan salah satu indikator yang kerap 

ditelaah dalam mengukur tingkat pembangunan 

manusia suatu negara. Pendidikan berkontribusi ter-

hadap perubahan perilaku masyarakat (Kemenkes, 

2013). 

 

Sedangkan pada usia ibu, pada usia 35 – 49 tahun 

baik di perkotaan dan di perdesaan memiliki jumlah 

yang terbesar. Hal ini disebabkan pada usia terbut 

wanita pada masa kehamilan yang beresiko. 

Berdasarkan jurnal The Lancet Global health yang 

ditulis oleh Salooje, H. et.al (2015) menemukan 

kehamilan usia remaja (10 – 19 tahun) dan pada 

kehamilan usia ≥ 35 tahun merupakan kehamilan 

yang berbahaya bagi ibu dan 

anak yang dikandungnya. 

 

Paritas adalah jumlah persalinan 

yang dialami oleh seorang ibu. 

Prawiroharjo, et.al (2009) 

membedakan paritas dalam tiga 

kelompok meliputi primipara, 

multipara, dan grande 

multipara. Grandemultipara 

adalah wanita yang telah 

melahirkan 5 orang anak atau 

lebih dari biasanya mengalami 

penyulit dalam kehamilan dan 

persalinan (Manuaba, et.al, 

2008). Sedangkan, berdasarkan 

Kamus Istilah BKKBN (2011) 

paritas adalah jumlah anak yang 

pernah dilahirkan hidup yaitu 

kondisi yang menggambarkan 

kelahiran sekelompok atau 

beberapa kelompok wanita 

selama masa reproduksi. Pada 

Tabel 9 menunjukkan bahwa 

responden dengan jumlah anak lebih dari 4 memilih 

untuk tidak ingin memiliki anak.  

 

Menurut G.M. Foster, et.al, (1973) aspek budaya yang 

dapat mempengaruhi kesehatan seseorang antara 

lain adalah: 1) tradisi, 2) sikap fatalism, 3) nilai, 4) 

ethnocentrism, 5) unsur budaya dipelajari pada 

tingkat awal dalam proses sosialisasi. Sikap fatalistis 

dapat  mempengaruhi perilaku dan status kesehatan. 

Contohnya, beberapa anggota masyarakat di 

kalangan kelompok yang beragama islam percaya 

bahwa anak adalah titipan Tuhan dan sakit itu adalah 

takdir, sehinga masyarakat kurang berusaha untuk 

segera mencari pertolongan, perawatan, dan 

pengobatan bagi anaknya yang sakit (Kresno, et.al, 

2010).  

 

Suatu penelitian menemukan bahwa kehamilan tidak 

diinginkan, depresi antenatal (depresi saat hamil), 

dan dukungan sosial memiliki hubungan dengan 

kejadian BBLR (Dibaba, Y., et.al, 2013)., faktor lainnya 

seperti tempat tinggal ibu, status kekayaan, 

keinginan untuk hamil, pemeriksaan ANC, 

dukungan sosial, gejala depresi saat mengandung, 

lingkar lengan atas ibu berhubungan dengan BBLR 

(Wado Y.D., et.al, 2014).  Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Jalil, A., et.al. (2016) juga  

Variabel 
Perkotaan Perdesaan 

n % n % 

Tingkat Pendidikan     

     Lulus SMP - Perguruan tinggi 605 78,78 266 58,46 

     Tidak Tamat SD - Tamat SD 155 20,18 182 40,00 

     Tidak sekolah 8 1,04 7 1,54 

Usia (tahun)     

     <20 13 1,69 14 3,08 

     20-34 322 41,93 195 42,86 

     35-49 433 56,38 246 54,07 

Status Bekerja     

     Tidak bekerja 363 47,27 201 44,18 

     Bekerja 405 52,73 254 55,82 

Status Ekonomi     

     Tingkat Ekonomi Menengah - Atas 560 72,92 170 37,36 

     Tingkat Ekonomi Menengah - Bawah 208 27,08 285 62,64 

Paritas     

     Persalinan kurang dari 3 kali 214 27,86 118 25,93 

     Persalinan lebih dari 4 kali 554 72,14 337 74,07 

Tabel 9. Gambaran Responden berdasarkan Kategori Kehamilan tidak di inginkan di 

Perkotaan dan Perdesaan 
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menemukan faktor risiko yang 

berpengaruh terhadap BBLR 

yaitu, tidak melakukan 

pemeriksaan ANC, kehamilan 

tidak diinginkan, dan tempat 

tinggal di perdesaan. Kehamilan 

yang tidak diinginkan seperti 

yang telah disebutkan 

sebelumnya sebagai faktor risiko 

BBLR dapat meningkatkan risiko 

terjadinya masalah untuk ibu dan 

bayi yang dikandungnya. Jika 

kehamilan tidak direncanakan 

sebelum konsepsi, maka 

perempuan tersebut mungkin 

tidak mendapat perawatan 

kesehatan  yang optimal (CDC, 

2016). 

 

Hubungan Keinginan 

Kehamilan terhadap 

Berat Bayi Lahir Ren-

dah 
 

Denisi BBLR menurut WHO 

berdasarkan ICD-10 adalah berat 

bayi lahir kurang dari 2500 gram 

(sampai dengan 2499 gram). 

Dalam kategori BBLR terdapat 

subkategori lagi, yakni berat bayi 

lahir sangat rendah (Very Low 

Birth Weight atau VLBW) yang 

berat bayinya kurang dari 1500 

gram, dan berat bayi lahir rendah 

ekstrem (Extremely Low Birth 

Weight atau ELBW) yang berat 

bayinya kurang dari 1000 gram 

(ICD-11,2018). 

 

Pada Tabel 10 mnunjukkan bah-

wa kategori kehamilan di-

ingankan tidak mengalami ke-

jadian BBLR dibandingkan 

dengan kehamilan yang tidak 

diinginkan. Apabila seorang 

perempuan menginginkan 

kehamilannya namun memiliki 

sikap fatalistis  maka ia kurang 

berusaha dalam merawat 

kehamilannya (Mulyaningrum, 

2019). Berdasarkan penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa 

kehamilan yang tidak diinginkan 

tidak memberikan pengaruh pa-

da kejadian BBLR.  

 

Pada Tabel 11 menunjukkan kon-

disi wanita yang tidak 

menginginkan kehamilan ter-

hadap kejadian BBLR, dimana 

menunjukkan di wilayah 

perkotaan dan perdesaan 

menunjukkan tidak ada kejadian 

BBLR walaupun mereka memiliki 

keinganan tidak hamil. Di wilayah 

perdesaam kejadian BBLR pada 

usia kehamilan termuda (kurang 

dari 20 tahun) tidak ada (0%) se-

dangkan di wilayah perkotaan 

terdapat 1 kejadian BLLR. 

 

Upaya pencegahan kehamilan 

tidak diinginkan adalah dengan 

adanya intervensi keluarga ber-

encana, dukungan dari keluarga 

dan kemudahan dalam akses ke 

pelayanan kesehatan terutama 

pelayanan kesehatan. Eliason, S. 

et.al (2014) menjelaskan bahwa 

intervensi keluarga berencana 

yang sasarannya kelompok 

perempuan yang berbeda-beda, 

terutama selama periode 

postpartum yang akan sangat 

penting untuk mengurangi 

tingkat kehamilan yang tidak 

diinginkan dan meningkatkan 

dampak kesehatan yang positif. 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Ikamari, L., et.al (2012) 

menunjukkan perlunya program 

dan strategi yang efektif untuk 

meningkatkan akses ke 

pelayanan kontrasepsi dan 

informasi terkait alat dan cara 

kontrasepsi. Peningkatan akses 

ke pelayanan keluarga berencana 

ialah kunci untuk mengurangi 

kehamilan yang tidak diinginkan. 

upaya tersebut membutuhkan 

kesepakatan pembuat kebijakan 

lintas sektor untuk meningkatkan 

akses ke pelayanan keluarga 

berencana. Peningkatan akses 

perlu disertai dengan 

peningkatan kualitas perawatan 

dan ketersediaan informasi 

tentang pemanfaatan metode 

keluarga berencana yang efektif. 

 

Penutup 
 

Penilaian mengenai keinginan 

kehamilan pada penelitian ini 

bersifat subyektif sehingga sulit 

diukur hanya dengan satu atau 

dua pertanyaan. Oleh karena itu 

perlu ditambahkan beberapa 

pertanyaan saringan pada 

kuesioner SDKI sehingga 

penilaian yang berkaitan dengan 

keinginan kehamilan lebih dapat 

diukur.  

 

Menambahkan variabel 

kekerasan dalam rumah tangga 

pada SDKI periode selanjutnya. 

Berdasarkan data UN Women 

kekerasan sik dan/atau seksual 

yang disebabkan oleh pasangan 

terhadap perempuan sebesar 

18% (Databa UN Women, 2016). 

Hal ini diperkuat dengan data   

CDC (2018) menyebutkan bahwa 

salah satu faktor risiko BBLR 

adalah ibu yang mengalami 

kekerasan dalam rumah tangga.  

 

Kategori Kehamilan 
BBLR Tidak BBLR P-value 

n % n %  

Tidak Diinginkan 76 6,3 1.146 93,7 
0,3429 Diinginkan 1.066 7,2 13.730 92,8 

Total 1.143 7,1 14.876 92,9 

Tabel 10. Hubungan antara BBLR dengan kategori Kehamilan  
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Tabel 11. Gambaran Responden dengan kehamilan yang tidak 

diinginkan terhadap kejadian BBLR 

Tidak BBLR BBLR 

n % n % 

Perkotaan     

Usia     

     <20 7 87,50 1 12,50 

     20-34 220 92,83 17 7,17 

     35-49 480 91,78 43 8,22 

Status Bekerja     

     tidak bekerja 332 91,46 31 8,54 

     bekerja 375 92,59 30 7,41 

Status Pendidikan     

     Pendidikan Tinggi 560 92,56 45 7,44 

     Pendidikan Rendah 147 90,18 16 9,82 

Status Ekonomi     

     Ekonomi tinggi 520 92,86 40 7,14 

     Ekomomi rendah 187 89,90 21 10,10 

Status ANC     

     ANC > 4 622 92,97 47 7,03 

     ANC < 4 83 85,57 14 14,43 

Perdesaan     

Usia     

     <20 9 100,00 0 0,00 

     20-34 131 94,24 8 5,76 

     35-49 284 92,51 23 7,49 

Status Bekerja     

     tidak bekerja 191 95,02 10 4,98 

     bekerja 233 91,73 21 8,27 

Status Pendidikan     

     Pendidikan Tinggi 252 94,74 14 5,26 

     Pendidikan Rendah 165 90,66 17 9,34 

Status Ekonomi     

     Ekonomi tinggi 161 94,71 9 5,29 

     Ekomomi rendah 263 92,28 22 7,72 

Status ANC     

     ANC > 4 354 93,90 23 6,10 

     ANC < 4 66 89,19 8 10,81 

Variabel  

Bagi masyarakat, mengikuti sosialisasi yang sudah 

dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tentang 

pentingnya kehamilan diinginkan dan merencanakan 

jumlah anak yang diinginkan, guna memperkecil jumlah 

kehamilan tidak diinginkan. 
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P ada tanggal 28 Oktober – 1 November 2018, maha-

siswa departemen geogra melakukan kegiatan 

Kuliah Lapang 2 di Kota Salatiga dan Kabupaten Sema-

rang. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melatih maha-

siswa/i Departemen Geogra FMIPA UI untuk menerap-

kan teori dan metodologi penelitian secara sistematis, 

meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan 

menganalisis data yang diperoleh di lapang serta 

menyajikannya secara tertulis dan lisan. Mahasiswa 

dibagi menjadi enam kelas dimana setiap kelas terdiri 

dari beberapa kelompok yang akan dibimbing oleh satu 

dosen pembimbing. Setiap kelas memiliki wilayah 

penelitian masing-masing sehingga setiap kelompok 

harus melakukan studi literatur terkait wilayah 

penelitiannya dan menentukan tema yang sesuai 

dengan wilayah penelitian tersebut. Dosen pembimb-

ing pada kegiatan KL 2 tahun 2018 adalah (1) Andry 

Rustanto, S.Si., M.Sc., (2) Dra. Astrid Damayanti, M.Si., (3) 

Iqbal Putut Ash Shidiq, S.Si., M.Sc., (4) Dra. Maria Hedwig 

Dewi Susilowati, M.S., (5) Dra. Widyawati, MSP, (6) Pran-

da Mulya, S.Si., M.Si. Selain itu, pada Kuliah Lapang 2 kali 

ini terdapat lima orang mahasiswa University of Syndey 

yang ikut serta di setiap kelas.  

 

Sejak hari pertama tiba di Kota Salatiga, mahasiswa su-

dah mulai melakukan diskusi dengan kelompoknya 

masing-masing terkait penelitian yang akan di lakukan. 

Beberapa kelompok juga mulai melakukan orientasi 

medan dengan mengunjungi lokasi survey dan mencari 

informasi sebagai bahan survey lapang keesokan hari. 

Pada hari kedua dan ketiga, mahasiswa mulai 

melakukan survey dengan menggunakan kendaraan 

yang telah di sewa sebelumnya. Sebagian besar ke-

lompok mahasiswa dapat menjalankan kegiatan survey 

lapang dengan baik dan lancar. Namun terdapat be-

berapa kelompok yang mengalami kendala karena tern-

yata kondisi di lapang tidak sesuai dengan gambaran 

umum yang mereka dapat sebelum ke lapang, sehing-

ga ada kelompok yang harus mengganti tema karena 

menyesuaikan dengan kondisi lapangan saat pengam-

bilan sampel dilakukan. 

Hari keempat sebagian kelompok yang sudah selesai 

mengumpulkan data mulai melakukan pengolahan dan 

analisis data. Namun terdapat beberapa kelompok yang 

merasa data yang dibutuhkan untuk analisis masih ku-

rang sehingga mereka harus kembali ke lokasi 

penelitian untuk mengambil data. Kegiatan kuliah 

lapang 2 ini kemudian ditutup dengan paparan hasil 

penelitian yang diwakili oleh satu kelompok dari kelas 

masing-masing.  

GEOGRAFIANA 

KULIAH LAPANG 2 DEPARTEMEN GEOGRAFI  
DI kota salatiga dan kabupaten semarang 
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Gambar 13. Foto Bersama Dinas Pertanian dan 

Peternakan 

Gambar 12. Kegiatan wawancara 



 

 

KAMPUSIANA 

KULIAH LAPANG 
Mahasiswa magister ilmu GEOGRAFI  

DI kabupaten samosir, sumatera utara 

G eogra sebagai salah satu disiplin ilmu 

pengetahuan yang memperhatikan aspek-aspek 

yang menunjang pembangunan dan pengembangan 

wilayah (Bintarto, 1975). Geogra menitikberatkan 

kajiannya pada hubungan kausal muka bumi yang 

menyangkut sik maupun makhluk hidup beserta 

permasalahannya melalui pendekatan keruangan, 

ekologi, dan regional untuk kepentingan program, 

proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto, 

1984).  

Pembangunan suatu daerah merupakan rencana 

strategis yang diharapkan dapat menciptakan 

pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan potensi yang dimiliki oleh daerah 

tersebut. Untuk mencapai pembangunan tersebut 

perlunya optimalisasi kapasitas lokal baik dari segi 

sumberdaya alam maupun sumberdaya manusianya. 

Pembangunan yang berkualitas harus berkaitan 

dengan aspek-aspek kehidupan di masyarakat baik 

aspek sosial budaya, politik dan ekonomi.  

Dalam konsep pengembangan wilayah, kawasan yang 

mempunyai potensi alam dan budaya untuk kegiatan 

wisata maupun untuk kegiatan pendukung kemajuan 

sosial ekonomi lainnya dapat dijadikan sebagai pusat 

pengembangan. Daerah yang mempunyai potensi 

alam dan budaya yang beragam dapat dioptimalkan 

sebagai pusat kegiatan yang menguntungkan, yang 

dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan wilayah. Sebagai efek dari 

perkembangan wilayah, terjadi perubahan 

penggunaan lahan baik yang berada di dalam wilayah 

dan di luar wilayah (Hadi Sabari Yunus, 1982).  

Sebagai “Negara Megabiodiversitas” dan “Heaven 

Earth” di matadunia, Indonesia memiliki destinasi 

wisata yang beragam dan berpotensi sebagai pusat 

pengembangan daerah. Untuk itu dirasa perlu 

pengoptimalisasian pengembangan pariwisata. 

Pengembangan pariwisata berbasis kapasitas lokal 

adalah menempatkan potensi daerah baik potensi 

sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya 

manusia sebagai subjek sekaligus objek 

pembangunan. menurut Pendit (1990) ada empat 

bidang pokok yang dipengaruhi oleh usaha 

pengembangan pariwisata, yaitu ekonomi, sosial, 

budaya, dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan 

Permen Parriwisata RI No 14 tahun 2016 yang 

menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan 

bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan 

kekhasan budaya dan alam dengan tidak 

mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, 

sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan 

ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan 

masyarakat. Variabel kapasitas lokal dalam penelitian 

ini meliputi pengelolaan destinasi pariwisata 

berkelanjutan, pemanfaatan ekonomi untuk kapasitas 

lokal, pelestarian budaya bagi masyarakat dan 

pengunjung, serta pelestarian lingkungan. Lebih detil 

variabel diturunkan sebagai berikut: 

Pembangunan dan pengembangan wilayah 

seyogyanya tidak hanya diselenggarakan untuk 

memenuhi tujuan sektoral yang bersifat parsial, 

namun lebih dari itu, pembangunan dan 

pengembangan wilayah diselenggarakan untuk 

memenuhi tujuannya yang bersifat komprehensif dan 

holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara  

Gambar 14 Variabel kapasitas lokal 
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berbagai sumberdaya sebagai 

unsur utama pembentuk ruang 

(sumber daya alam, buatan, 

manusia, dan sistem aktivitas), 

yang didukung oleh sistem 

hukum dan sistem kelembagaan 

yang melingkupinya. 

 

Sebagai bagian dari kegiatan 

perkuliahan sekaligus untuk 

memperdalam pemahaman 

pengembangan wilayah dan 

pembangunan berkelanjutan, 

mahasiswa/i Program Magister 

Ilmu Geogra Universitas 

Indonesia Tahun Angkatan 2017

(2) mengadakan Program Kuliah 

Lapang (KL) di Kabupaten 

Samosir. Kabupaten Samosir 

sebagai salah satu Kabupaten di 

Provinsi Sumatera Utara dipilih 

kembali menjadi lokasi kajian 

untuk kuliah lapang didasarkan 

untuk mendorong 

pengembangkan perekonomian 

berbasis pariwisata yang 

berwawasan lingkungan dan 

inovatif. Pada kajian lapangan 

yang dilakukan sebelumnya 

tentang Model Pengelolaan 

Pariwisata Berkelanjutan di 

Kabupaten Samosir Provinsi 

Sumatera Utara didapatkan 

beberapa hasil kajian yaitu: (1) 

Tingkat kenyamanan iklim 

daerah tujuan wisata di 

Kabupaten Samosir termasuk 

kategori baik dan ideal; (2) Resiko 

terjadi bencana gempa di 

Kabupaten Samosir tertinggi 

berada pada wilayah bagian 

barat dan paling rendah pada 

wilayah bagian timur 

Permukiman warga dengan 

struktur bangunan yang lentur 

dan ringan merupakan kearifan 

lokal dalam mitigasi bencana; (3) 

Kondisi perubahan tutupan lahan 

di Kecamatan Pangururan-

Simanindo menunjukkan bahwa 

pada obyek permukiman dan 

daerah pertanian mengalami 

peningkatan luas dari tahun 2007 

ke tahun 2018. Sedangkan untuk 

obyek daerah bukan pertanian 

dan lahan kosong mengalami 

pengurangan luas, dimana 

pergerakan obyek permukiman 

cenderung berkembang ke arah 

utara dari Kecamatan Pangururan 

dan menuju ke arah timur; dan 

hasil penelitian lainnya yang 

diharapkan mendukung 

keberlanjutan penelitian ini. 

 

Kabupaten Samosir memiliki 

potensi ekonomi dan konservasi 

yang cukup besar. Diantaranya 

adalah danau Toba, yang pada 

tahun 2015 ditetapkan menjadi 

kawasan geopark nasional. 

Kawasan geopark danau Toba, 

telah menghasilkan sejumlah 

peluang pengembangan 

ekonomi dan penciptakan 

lapangan pekerjaan. Kawasan 

tersebut sangat mendukung 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat disekitarnya, 

khususnya masyarakat 

Kabupaten Samosir, dan 

mendatangkan devisa bagi 

Provinsi Sumatera Utara. 

Kelestarian kawasan geoapark 

danau Toba sangat ditentukan 

oleh keberlanjutan pengelolaan 

dan pemanfaatan terhadap 

potensi yang dimiliki yang 

berwawasan lingkungan. Model 

pengembangan perencanaan 

kawasan geopark danau Toba 

harus melindungi geodivercity, 

biodivercity, cultural divercity 

dan memaksimalkan kebijakan 

regulasi, capacity building serta 

infrastruktur dalam bingkai 

pembangunan berkelanjutan. 

 

Gambaran terhadap geogra, 

perencanaan dan pembangunan 

berkelanjutan, Visi/Misi 

Kabupaten Samosir serta 

pemahaman eldwork, maka 

tema yang mendukung kuliah 

lapang di Kabupaten Samosir 

Tahun 2018 yakni “Optimalisasi 

Kapasitas Lokal untuk 

Pengembangan Geopark 

Kaldera Toba sebagai Destinasi 

Pariwisata di Kabupaten 

Samosir Provinsi Sumatera 

Utara”, dengan Subtema: 

 Partisipasi Pemuda Lokal 

dalam Pengembangan 

Pariwisata Berkelanjutan : 

StudiKasus di Wisata Geopark 

Toba KabupatenSamosir; 

 Potensi Cuaca Ekstrim di 

Danau Toba; 

 Analisis Perubahan Garis 

Pantai menggunakan Teknik 

Penginderaan Jarak Jauh 

(Citra Landsat) untuk 

Pengembangan Pariwisata di 

Kabupaten Samosir; 

 Ketersediaan Fasilitas 

Pariwisata Pada Situs 

Geopark Kaldera Toba di 

Kabupaten Samosir; 

 Analisis Dukungan 

Infrastruktur Telekomunikasi 

Dalam Pengembangan 

Berkelanjutan Geopark Toba 

di Kabupaten Samosir; 

 Pola Distribusi Spasial 

Komoditas Unggulan Sektor 

Pertanian Berdasarkan Desa 

di Kabupaten Samosir 

Sebagai Penunjang 

Pariwisata; 

 Identikasi Deforestrasi dan 

Degradasi Hutan di 

Kabupaten Samosir; 

 Analisis Kemampuan Lahan 

dan Daya Dukung Kawasan 

Sebagai Upaya Mendukung 

Fungsi Konservasi Geosite di 

Kabupaten Samosir; 

 Peningkatan Peran 

Pendidikan Kepariwisataan 

Untuk Mendukung Geopark 

Kaldera Toba Menjadi 

Unesco Global Geopark 

 Inventarisasi Pertunjukan 

Budaya Sebagai Penunjang 

Pengembangan Destinasi 

Wisata Kabupaten Samosir. 
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Kegitan Kuliah Lapang ini terealisasi selama 6 hari 5 

malam, yaitu dari tanggal 4 – 9 November 2018 di 

Kabupaten Samosir. Kegiatan pada hari pertama 

berjalan sesuai susunan acara yang telah 

direncanakan sebelumnya. Berangkat dari Jakarta 

tepat waktu sesuai jadwal, hingga sampai Kabupaten 

Tapanuli Utara. Setelah sampai perjalanan dilanjutkan 

ke beberapa Geosite diluar Kabupaten Samosir 

sembari menuju Penginapan. Sesampainya di 

penginapan, mahasiswa dan dosen beristirahat, 

beribadah, dan makan malam bersama. Setelah 

makan malam, kami melakukan brieng untuk 

merencanakan kegiatan besok. Kegiatan brieng 

dilakukan tiap malam setelah makan malam untuk 

evaluasi dan perencanaan hari berikutnya.  
 

Pada hari kedua, 05 November 2018 kegiatan dimulai 

dengan berkunjung ke Kantor Bappeda Kabupaten 

Samosir. perjalanan dimulai pada pukul 08.30 wib. 

Kunjungan dilakukan dengan maksud untuk 

menyampaikan tujuan Kuliah Lapang kepada Kepala 

Bappeda. Acara ini diisi dengan sambutan dari pihak 

Bappeda, pengantar dari ketua Prodi Magister Ilmu 

Geogra FMIPA UI, pemaparan singkat tujuan 

penelitian tiap mahasiswa sekaligus diskusi dengan 

jajaran pejabat Bappeda, dan penyerahan beberapa 

hal seperti: hasil Kuliah Lapang Mahasiswa Ilmu 

Geogra S2 kelas 17A,  draft MoU kerjasama UI dan 

Pemkab Samosir, dan plakat yang diserahkan ke 

Bappeda.  

 

Setelah acara selesai, dengan berbekal surat 

pengantar dari Bappeda, mahasiswa mulai 

mengunjungi instansi-instansi terkait untuk 

memeperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan 

dalam penelitian antara lain, Dinas Pariwisata, Dinas 

Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas BPBD, Dinas 

Kehutanan, Dinas Kominfo, Dinas PUPR, dan Dinas 

Lingkungan Hidup. Karena kondisi dan situasi yang 

cukup rumit, pencarian data ke instansi tersebut 

memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, 

sehingga jadwal ground check eld yang telah 

dijadwalkan tidak terlaksana pada hari itu.  

 

Hari ketiga, 06 November 2018, setelah sarapan 

bersama, seluruh mahasiswa dan para dosen 

melakukan kunjungan ke Dinas PU dan Tata Ruang 

untuk mengambil data penelitian yang diperlukan 

(lanjutan kegiatan dihari ke dua). Kemudian 

dilanjutkan dengan mulai mengunjungi lokasi 

penelitian.  

 

Lokasi pertama adalah Museum Batak Huta Bolon 

yang terletak di Kecamatan Simanindo. Di lokasi ini 

mahasiswa melakukan interaksi dengan pemilik 

Museum dan mengikuti pertunjukan tari tradisional 

yang disuguhkan. Pengumpulan data penelitian 

seperti dokumentasi dan wawancara dilakukan oleh 

mahasiswa. Setelah selesai melakukan penelitian di 

Museum ini, rombongan melanjutkan ke Kawasan 

Geosite Ambarita-Tuktuk-Tomok. Di daerah ini kami 

meneliti beberapa geopoint yang dijadikan obyek 

wisata seperti Batu Kursi Persidangan di Huta 

Siallagan, Pemandangan Tuk-Tuk, dan Desa Wisata 

Tomok Parsoaran. Pada obyek-obyek wisata tersebut 

kami juga melakukan pengumpulan data-data 

penelitian yang diperlukan. Setelah mengunjungi 

ketiga obyek tersebut, kami melanjutkan penelitian 

ke geopoint Danau Sidihoni dan Danau Aek 

Natonang. Keduanya merupakan danau di atas danau 

yang terkenal di Pulau Samosir. Kegiatan hari ini 

berlangsung hingga pukul 18.00 wib. Setelah itu kami 

kembali ke penginapan dan makan malam bersama 

serta melakukan brieng.  

 

Esok harinya, Rabu 7 November 2018, perjalanan 

observasi dimulai pukul 08.00 WIB. Observasi dimulai 

dengan mengunjungi Kawasan Aek Sipitu Dai, lalu ke 

Gedung Informasi Geopark, dilanjutkan menuju 

Sagala Valley, kemudian ke Batu Hobon, setelah itu 

berakhir ke Air Terjut Efrata. Setelah itu kegiatan 

dilanjutkan dengan makan siang di daerah kota. 

Kemudian setelah makan siang selesai, rombongan 

terbagi lagi menjadi 2 kelompok untuk pengambilan 

data ke dinas-dinas terkait. Satu rombongan ke Dinas 

Pertanian, satu rombongan lagi ke Dinas Pendidikan 

dan BPS. Setelah selesai, semua rombongan bersama-

sama melanjutkan observasi ke kawasan Pantai 

Batuhoda hingga sore hari. Perjalanan hari keempat 

berakhir di kawasan Pantai Batuhoda ini. Selanjutnya, 

semua rombongan makan malam sekaligus diskusi 

evaluasi hari keempat di luar hotel lagi. 

Gambar 15. Kebersamaan di Geosite Sipinsur, Kabupaten 

Humbang Hasudutan 
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Hari terakhir observasi Kamis tanggal 8 November 2018, 

perjalanan kami dimulai pukul 08.00 WIB oleh satu 

terkait pengambilan data ke Dinas PU & Tata Ruang 

yang sebelumnya memang sudah direncanakan 

dengan dinas terkait, juga untuk wawancara dengan 

Kepala Sekolah dan Guru di salah satu sekolah. 

Pertemuan dengan Dinas tersebut dan wawancara 

dengan pihak sekolah berlangsung hingga pukul 09.30 

WIB. Untuk selanjutnya rombongan pulang lagi ke hotel 

untuk kemudian observasi lanjutan bersama 

rombongan yang lain. Selanjutnya rombongan kembali 

dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 melakukan 

observasi di daerah Pangururan.  

 

Observasi dilakukan di 4 Geopoint yang semuanya 

bercerita mengenai endapan Danau Toba yang 

terangkat akibat letusan. Sedangkan kelompok 2 

kembali ke Dinas Pertanian dan Dinas Pendidikan untuk 

pengambilan data di hari terakhir. Kemudian kedua 

rombongan bertemu kembali dan melakukan observasi 

akhir yang dimulai pukul 14.00 WIB. Observasi akhir 

dimulai dengan mengunjungi kawasan Sianjur Mula 

Mula tepatnya ke rumah tradisional batak. Lalu pukul 

15.07 WIB observasi dilanjutkan ke kawasan Air Terjun 

Nai Sogop yang berlangsung selama kurang lebih 1 

jam. Pada pukul 16.12 observasi dilanjutkan lagi ke 

kawasan Geopoint Aliran Lava Dasitan, untuk kemudian 

perjalanan di hari terakhir di akhiri dengan observasi di 

kawasan Bukit Burung yang berlangsung sampai 

dengan pukul 17.27 WIB. Kedua rombongan mengakhiri 

perjalanan dan tiba di hotel menjelang maghrib. 

Selanjutnya makan malam dilakukan di hotel sekaligus 

berdiskusi hari terakhir dengan para dosen sebelum 

kepulangan keesokan harinya. 

 

Sesuai rencana, Jumat, 9 November 2018 adalah hari 

kepulangan kami ke Jakarta. Berangkat dari hotel pukul 

04.00 WIB dan sampai di Bandara Silangit pada pukul 

07.30 WIB. Namun karena cuaca buruk, penerbangan 

delay selama kurang lebih  4 jam. Rencana 

penerbangan yang semula pukul 08.55 WIB, baru 

dilakukan sekitar pukul 12.30 WIB. Dan akhirnya, 

rombongan Kuliah Lapang tiba di Bandara Soekarno 

Hatta pada pukul 14.30 WIB dengan selamat, untuk 

selanjutnya melakukan perjalanan menuju rumah 

masing-masing. 

 

Gambar 16. Diskusi Bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Tata Ruang Kabupaten Samosir  

Gambar 17. Mengunjungi Museum Batak Huta Bolon di 

Kecamatan Simanindo, Samosir.  

Gambar 18. Mengunjungi Desa Wisata Tomok Parsaroan di 

Desa Tomok, Kabupaten Samosir  
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Gambar 19. Lokasi yang terakhir dikunjungi, yakni Puncak 

Pulau Burung Siboro di Kecamatan Sianjur Mula-Mula  
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I -Gov UI yang bertempat di Balairung UI untuk 

menggagas pertemuan lima elemen pemangku 

kepentingan atau Penta Helix, yang diantaranya Uni-

versitas, Pemerintah, Industri, Media dan Masyarakat. 

Penta Helix ini diharapkan dapat membangun siner-

gi guna meningkatkan kualitas Tri Dharma Peguruan 

Tinggi bidang pengajaran, riset, dan pengabdian 

kepada masyarakat.  

 

Kepolisian RI merupakan aparatur pemerintahan 

yang memiliki fungsi untuk menjaga serta mengayo-

mi dan memberi rasa aman pada seluruh masyarakat 

di Indonesia. Polri ikut serta dalam Pameran Industri 

Government Expo. Kepolisian RI   Melalui program I-

Gov, Kepolisian RI menampilkan beberapa program 

dimana masyarakat bisa merasakan layanan permo-

honan SKCK online, e-tilang, laporan lalu lintas, pen-

daftaran SIM online dan sebagainya  

 

Pada acara tersebut kami 

melakukan wawancara 

kepada pihak Kepolisian 

RI dan berikut beberapa 

hasil wawancara ke-

lompok kami:  

Masyarakat dapat menge-

tahui berita lalu lintas 

terbaru setiap 30 menit, 

selain itu  terdapat berita 

yang disampaikan dalam  

bentuk video (siaran live). 

Berita yang disajikan 

berupa berita himbauan maupun  peringatan 

kepada masyarakat pada titik titik tertentu. Berita 

lalu lintas yang disajikan berasal dari informasi 

yang didapatkan melalui CCTV yang tersebar di 

sebagian besar persimpangan jalan, lampu  merah, 

daerah rawan kemacetan, kecelakaan  dan se-

bagainya. 

 

Pendeteksian  terhadap wilayah CCTV didukung 

juga oleh data spasial seperti informasi lokasi dan 

nama jalan dengan informasi yang diketahui salah 

satunya letak titik-titik rawan kemacetan, kecel-

akaan dan sebagainya. Data spasial tersebut be-

rasal dari Dinas Perhubungan. Sistem pelayanan 

NTMC berdasarkan CCTV telah tersebar dibeberapa 

kota besar seperti Jabodetabek, Bandung, Yogya-

karta, dan lain-lain.  

KAMPUSIANA 

 

 INDUSTRY – GOVERNMENT UI EXPO 2018 
OLEH : FAZA ARISTA, KARTIKA PRATIWI, DAN NABILLA NINDYATAMA  

E-Tilang 

Polda Metro Jaya memberlakukan Sistem Electronic 
Trafc Law Enforcment (ETLE) atau dikenal dengan 
istilah Elekronik Tilang atau E-Tilang menggunakan 
CCTV. Sistem telah sukses diterapkan di Surabaya, 
Semarang, Bandung dan Jakarta. E Tilang berbasis 
CCTV yang merekam dengan jelas jenis kendaraan 
beserta plat nomor kendaraan. Selanjutnya, petugas 
mengirim data pelanggaran tersebut kepada pemilik 
kendaraan. Di Jakarta saat ini sudah mempunyai 14 
CCTV yang dilengkapi dengan fasilitas suara. Penera-
pan sistem ini melibatkan pihak Kepolisian, Samsat 
dan Dinas Perhubungan. 

Gambar 25.  Foto Bersama anggota Kepolisisan RI 

Gambar 26. Mahasiswa Geogra UI peserta I-Gov UI 




