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Indonesia, menjadi lebih baik lagi. 
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Belakangan ini perangkat lunak untuk olah data spasial 

semakin beragam dari yang berbayar hingga yang bersifat 

terbuka dan gratis. R adalah salah satu perangkat lunak 

yang pada awalnya dikembangkan untuk para akademisi 

guna analisis data statistik serta olah grafis.  

R menggunakan Bahasa S, sama seperti bahasa program 

yang digunakan untuk membangun program olah statistik 

komersial yang sudah mapan, SPSS. Bisa dibilang, R ini 

adalah salah satu versi gratis dari SPSS. 

Berbeda dari program pengolah statistik komersial lainnya 

yang mudah digunakan karena user interface-nya, maka R 

ini adalah hal yang berbeda. R tidak memiliki graphic user 

interface (GUI) dan hanya memiliki command line interface. 

Hanya saja pengguna bisa menggunakan perangkat lunak 

pihak ketiga seperti RStudio untuk memudahkan bekerja 

dalam lingkungan R. 

Pada umumnya R digunakan untuk analisis data statistik, 

olah grafis, pemodelan linear dan non linear, klasifikasi, 

clustering, analisis time-series serta beragam aplikasi 

lainnya yang berkaitan dengan data science. Saat ini data 

spasial bahkan bisa dianalisis dan ditampilkan lewat R. 

Sebagai tambahan, berhubung program R ini bersifat 

terbuka, di internet bisa ditemukan berbagai contoh studi 

kasus serta script yang bisa kita pilih sesuai dengan case 

yang diinginkan. 

Tulisan ini akan menjelaskan langkah serta script yang 

dipakai untuk olah dan visualisasi data raster DEM melalui 

program R. Program R bebas diunduh dari link berikut ini: 

(https://cloud.r-project.org/).  

Untuk menampilkan data raster, setidaknya diperlukan dua 

library utama yaitu sp dan raster. Untuk memakai library 

ini diperlukan langkah instalasi pada program R. Sebagai 

informasi, untuk penulisan script pada tulisan ini, jika 

diawali dengan tanda pagar (#) pada tulisan ini untuk 

membantu menjelaskan perintah. Di R, cukup ditulis script 

di bawah tanda pagar. 

Package raster diperlukan untuk membaca, manipulasi, 

dan analisis raster serta data vector. Adapun untuk 

package sp pun sama gunanya seperti untuk plotting data 

menjadi peta, seleksi spasial, penambahan koordinat dan 

lainnya. Instalasi package raster bisa menggunakan script 

di bawah ini. 

 
Untuk package sp bisa dilakukan dengan mengunduh 

terlebih dahulu dari alamat berikut ini https://cran.r-

project.org/web/packages/sp/index.html. File yang 

terkompresi kemudian bisa di-install dengan me-load file 

tersebut lewat R (menu Packages – Install pacakage(s) 

from local files…). 

Setelah kedua package ter-install pada R, maka langkah 

selanjutnya yaitu me-load kedua packages program R 

dengan script di bawah ini. 

 

Sekarang, file DEM sudah siap untuk ditampilkan lewat R. 

Dalam tulisan ini, file DEM yang digunakan yaitu di crop 

dari DEMNAS dan memiliki proyeksi Geographic. Untuk 

menampilkan data DEM, R harus membaca data tersebut 

dengan mengetikkan script berikut ini. 

 
Untuk melihat file properties dari data DEM tersebut maka 

hanya  menuliskan nama DEM yang sebelumnya sudah 

didefinisikan. 

 
Jika berhasil akan muncul isi properties dari file DEM yang 

kita pilih. Contohnya ada pada keterangan di halaman 

berikutnya. 

1. #instalasi package raster   
2. install.packages("raster")   

1. #meload library raster 
2. library(raster)   
3. #meload library sp 
4. library(sp) 

1.#membaca data DEM; dem_geographic:  
  nama dem; raster: tipe data; direktori folder   
2.dem_geographic <- raster("D:/CONTOH/DEM.tif")   

1.#membuka properties data DEM:  
  ketikkan nama DEM yang sudah dibuat   
2. dem_geographic 
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Dari informasi di atas, bisa dibaca bahwasanya data DEM 

yang saya pakai memiliki dimensi 400-an baris, 600-an 

kolom dengan jumlah pixel 250ribuan.  

Extent yaitu batas terluar area DEM yang sudah dipanggil. 

Terlihat batas terluar dari garis lintang dan bujurnya dalam 

format decimal degree. 

Informasi proyeksi juga terdapat pada keterangan di atas 

dimana proyeksi data DEM yang saya gunakan yaitu 

Geographic (LongLat). 

Selanjutnya untuk visualisasi data DEM bisa menggunakan 

script berikut ini. 

 
Sebagai informasi, main yaitu perintah untuk 

mendefinisikan judul, xlab untuk menambah informasi 

sumbu horizontal serta ylab untuk sumbu vertikal. 

Penamaan bisa diubah sesuai dengan kebutuhan. Contoh 

visualisasi DEM dari perintah di atas bisa dilihat pada 

gambar 1. 

 

Gambar 1. Model Elevasi Digital (Aceh Besar) 

Informasi sebaran distribusi data ketinggian pada data 

DEM tentunya diperlukan. Hal ini untuk mengevaluasi 

secara singkat berapa banyak frekuuensi dari data 

ketinggian. Script untuk membuat histogram yaitu 

menggunakan perintah hist(). 

 

 

 Gambar 2. Histogram Distribusi Data Ketinggian 

Sekilas dengan hanya melihat histogram (Gambar 2) bisa 

disimpulkan jika data DEM berlokasi di sekitar pantai 

namun memiliki perbukitan. 

Boxplot juga bisa digunakan untuk melihat distribusi data 

berdasarkan nilai quartil (Gambar 3). 

 
. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Boxplot Distribusi Ketinggian 

1.class      : RasterLayer    
2.dimensions : 401, 648, 259848  
               (nrow, ncol, ncell)   
3.resolution : 7.50075e- 
  05, 7.50075e-05  (x, y)   
4.extent     : 95.19565, 95.24425, 5.524591, 5.5

54669  (xmin, xmax, ymin, ymax)   
5.crs        : +proj=longlat +datum= 
  WGS84 +no_defs  +ellps=WGS84 +towgs 
  84=0,0,0    
6.source     : D:/Contoh/DEM.tif    
7.names      : DEM    
8.values     : - 
   32768, 32767  (min, max)   

1. #visualisasi data DEM   
2. plot

(dem_geographic, main = "Model Elevasi Digital 
(Aceh Besar)", xlab = "X", ylab = "Y")   

1.#membuat histogram untuk melihat distribusi dat
anya: main:judul; xlab: nama horizontal axis;
 col: warna; maxpixels:jumlah pixel yang digu
nakan sebagai sampling, dalam hal ini saya gu
nakan seluruh pixel   

2.histdem_geographic, main = "Distribusi data ket
inggian", xlab = "Ketinggian (MDPL)", col = "
Green", maxpixels = 259848)   

1. #membuat boxplot   
2. boxplot

(dem_geographic, main = "Distribusi data ket
inggian", xlab = "Ketinggian (MDPL)", col = 
"Brown)   
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Jika ingin berkreasi untuk mengkelaskan wilayah 

ketinggiannya bisa menggunakan script berikut ini. 

 
Hasil kelas wilayah ketinggian terlihat pada Gambar 4 
 

 

Gambar 4. Kelas Wilayah Ketinggian 

Bagaimana jika selanjutnya akan menampilkan hillshade? 

Untuk memproduksi hillshade, maka diperlukan dua 

parameter lainnya seperti slope dan aspect. 

 
Hasil untuk melihat hillshade terdapat pada Gambar 5. 

Bagian terakhir dari tulisan ini yaitu merincikan bagaimana 

jika ingin melakukan konversi proyeksi dari data raster 

yang di miliki. Dalam kasus ini data raster akan diubah dari 

yang memiliki proyeksi Geographic ke Projected (UTM 

Zona 47N). 

 

Gambar 5. Tampilan Hillshade 

 
Jika berhasil, maka akan ada data DEM baru di folder 

Contoh yang bernama DEM_UTM. Untuk membuktikan 

bahwasanya data DEM baru sudah berkoordinat Projected 

(UUTM Zona 47N) maka tinggal dicek menggunakan 

perintah di bawah ini. 

 
Dengan melihat properties dari data DEM yang terkini 

diproduksi, maka sudah dapat dipastikan konversi proyeksi 

data raster berhasil. Semoga bermanfaat. 

1. #menentukan warna   
2. col=terrain.colors(6)   
3. #kelas ketinggian yang akan dibuat 
4. wilayah_tinggi <-  
   c(25, 50, 100, 200, 300, 600)   
5. #visualisasi tampilan   
6. plot(dem_geographic, col=col, breaks=wi 

layah_tinggi, main="Wilayah Ketinggian")

1. #membuat slope   
2. slope <- terrain(dem_geographic, opt 

= 'slope')   
2.#jika ingin menampilkan peta slope gunakan p

erintah ini   
4. plot (slope)   
5. #membuat aspect   
6. aspect <- terrain(dem_geographic, opt 

= 'aspect')   
7. #membuat hillshade   
8. hillshade <- hillShade

(slope=slope, aspect=aspect, angle=20, dir
ection=30)   

9. #menampilkan hillshade   
10. plot(hillshade, main = "Hillshhade") 

1. #proyeksi koordinat 
tujuan kita definisikan dahulu berdasarkan 
Proj.4; dalam hal ini lokasi dem saya di UT
M 47N; saya namakan srdem    

2. #sumbernya di sini: http://
spatialreference.org/ref   

3. srdem <-
 "+proj=utm +zone=47 +ellps=WGS84 +datum=WG
S84 +units=m +no_defs "      

4. #Proyeksi data raster   
5. projected_raster <- projectRaster

(dem_geographic, crs = srdem)   
6.#mari kita konversi datanya; datatype ini    

jika salah, R akan memberitahu typenya  
7. writeRaster(projected_raster, filename="D:/

CONTOH/DEM_UTM.tif", datatype='FLT4S',  
    overwrite = TRUE)  

1.#memanggil dem terbaru dengan proyeksi UTM   
2.dem_utm <- raster("D:/CONTOH/DEM_UTM.tif")    
3.#melihat properties DEM   
4.dem_utm   
5.class      : RasterLayer    
6.dimensions : 415, 660, 273900  (nrow, ncol, n

cell)   
7.resolution : 8.33, 8.31  (x, y)   
8.extent     : 78276.47, 83774.27, 611926.5, 61

5375.1  (xmin, xmax, ymin, ymax)   
9.crs        : +proj=utm +zone=47 +datum=WGS84 

+units=m +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,
0    

10.source     : D:/Contoh/DEM_UTM.tif 
11.names      : DEM_UTM    
12.values     : -    
4, 607.8335  (min, max)   
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I. Pendahuluan 

Tim Pengabdian Masyarakat Departeman Geografi telah 

melaksanakan Kegiatan Program Aksi UI Untuk Negeri 

dengan tema “Pengembangan Produk Permainan Ruang 

Bagi Poksa Setu Sebagai Upaya Peningkatan Kelestarian 

Setu Pengasinan Kota Depok” di area Setu Pengasinan, 

Sawangan, Depok. Program tersebut diketuai oleh Dr. Dewi 

Susilonintyas, Ratri Candra, M.Si selaku penanggung jawab 

kegiatan, serta 10 mahasiswa diantaranya, Muhammed 

Hekmathiar, Ranggas Dhuha, Anggieani L., Nida Shafia, Nur 

Ma’rifati, Gina Fitri, Rini Fitrasari, Muhammad Irfan, Luqia-

tun Nashiha, dan Muhammad Akyas. Kegiatan pengabdian 

masyarakat ini juga melibatkan mitra yang merupakan ang-

gota dari Pokja Setu Pengasinan Depok, diantaranya: Bapak 

Jojon, Bapak Muhtar, Bapak Oman S., Bapak Sain Fir-

mansah, Bapak Muhasim, Bapak Rahmat S. 

 

II. Tujuan dan Metode Pelasanaan 

Tujuan dari pelaksanaan aksi penghijauan yang menjadi 

bagian Aksi UI untuk Negeri adalah untuk melaksanakan 

poin dari pengamalan dunia perguruan tinggi yaitu 

pengabdian dan penyuluhan kepada masyarakat. Seperti 

kita tahu bahwa Mahasiswa merupakan agen perubahan 

bangsa dan dituntut untuk aktif serta berbaur dengan 

masyarakat. Selain itu, pengabdian pada masyarakat tidak 

harus berbau hal yang formal dan agak rumit seperti 

materi-materi khusus melalui presentasi. Melalui program 

ini, masyarakat bisa lebih mengenal lingkungan setu 

pengasinan yang menjadi unit perhatian 

melalui  permainan kwartet maupun game board interaktif 

yang isinya berisi tema-tema seperti permasalahan 

lingkungan setu, pariwisata di setu, penunjuk jalan, potensi 

dan lainnya. Peserta yang merupakan masyarakat sekitar 

juga turut inisiatif serta excited bisa mengenali 

lingkungannya melalui permainan.  

 

Media yang digunakan dalam kegiatan ini adalah per-

mainan tradisional kartu kwartet. Tim Pengmas telah mem-

buat dan memodifikasi kartu kwartet menjadi 11 tema 

yang terdiri dari: fungsi setu, pariwisata, sumber kerusakan 

setu, aspek sosial setu, budaya, ekonomi, lingkungan, 

penanda (point of interest), pihak yang berperan, pelestari-

an setu, potensi ekowisata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fungsi Setu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pariwisata 

 

LIPUTAN KEGIATAN PPM SKEMA AKSI HIJAU 

PENGEMBANGAN PRODUK PERMAINAN RUANG BAGI POKSA SETU SEBAGAI 

UPAYA PENINGKATAN KELESTARIAN SETU PENGASINAN KOTA DEPOK  

Oleh: Dewi Susiloningtyas dan Ratri Candra Restuti; 

dewi.susiloningtyas@ui.ac.id ;ratricandra.r@gmail.com  

GEOSIANA 
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Sumber Kerusakan Situ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspek Sosial Setu 
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Penanda (Point of Interest) 
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Pelestarian Setu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potensi Ekowisata 

Pada permainan kwartet dibagi 3 kelompok yang terdiri 

atas 2 warga sekitar dan  2 hingga 3  mahasiswa, lalu nanti 

akan dibagikan kartu sebanyak 4 buah tiap orangnya. Kartu 

tersebut terdiri atas tema-tema yang berkaitan dengan 

permasalahan di setu pengasinan. Yang berhasil 

mengumpulkan kartu yang sama dengan masing-masing 

berjumlah 4 maka dia adalah pemenangnya. Selain itu ada 

kartu kosong yang diisi dengan tema-tema yang belum 

dibahas dan diharapkan bisa diwujudkan di masa depan. 

Selain itu ada permainan game board yang permainannya 

seperti monopoli. Dengan melempar dadu, lalu ada pion 

yang berjalan sesuai jumlah titik yang keluar lalu akan 

berhenti di gambar yang merupakan lingkungan setu 

pengasinan. Nanti gambar tersebut akan dijelaskan 

fungsinya oleh pemain. Permainan membuat pendekatan 

pengabdian masyarakat menjadi lebih mudah.   

 

III. Deskripsi Pelaksanan Program 

Sebelum hari H pelaksanaan program dilakukan 
perencanaan mengenai program yang akan berjalan, pihak 
mahasiswa, penanggung jawab, serta ketua program 
pengabdian masyarakat melakukan rapat untuk 
mendiskusikan terkait jalannya acara dan tema yang akan 
digunakan untuk desain kartu kwartet. Pada Minggu 
(08/11/2020), beberapa mahasiswa melakukan survei 
secara langsung dan bertemu dengan pihak pokja untuk 
mendiskusikan mengenai sub tema dan melakukan 
publikasi di Setu Pengasinan terkait sub tema.  
 
Pada hari H pelaksanaan program (Minggu, 15 November 
2020)  acara dilaksanakan yang diawali dengan sambutan 
pembukaan acara oleh MC, ketua tim pengabdi, dan 
sambutan dari wakil pokja Setu Pengasinan. Sebelum 
permainan kwartet dimulai, dilakukan foto bersama antara 
pihak aksi pengabdian masyarakat UI dengan pihak pokja 
daerah Setu Pengasinan yang kemudian dilanjutkan 
dengan pembentukan kelompok dan penjelasan teknis 
permainan. Permainan dilakukan selama 30 menit sembari 
pihak pokja Setu Pengasinan melihat secara detail pada sub 
tema yang terdapat di kartu kwartet dan memberi 
pendapat serta saran untuk validasi mengenai kondisi 
sosial maupun lingkungan di Setu Pengasinan. Setelah 
permainan selesai, masing-masing kelompok 
mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari perwakilan 
mahasiswa pada masing-masing kelompok. Kemudian 
acara dilanjutkan dengan pemberian sertifikat pada pokja 
dan ditutup dengan sambutan penutup dari ketua tim 
pengabdi serta adanya foto bersama. 
 

IV. Dokumentasi 

Pada halaman berikutnya disajikan foto-foto sebagai 

dokumentasi kegiatan PENGMAS oleh tim Departemen 

Geografi tahun 2020. 
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Gambar 1. Tim Pelaksanaan Program Aksi UI 

Gambar 2. Persiapan Kegiatan 

Gambar 3. Pendataan Peserta dari POKJA Setu Pengasinan 
 

 

 

 

Gambar 4. Sambutan  Ketua Pelaksana Program Aksi UI 

Gambar 5. Sambutan  Ketua POKJA Setu Pengasinan 

 

Gambar 6. Simulasi Kwartet 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7. Penerimaan Cinderamata dari Ketua Pengmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 8. Foto Bersama Peserta dan Panitia 
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Abstrak 

Kota Serang merupakan kota yang sangat bergantung dari sektor per-

tanian. Sebagian besar penduduk kota serang bekerja di sektor pertanian. 

Untuk mengembangkan potensi Kota Serang terutama dari segi pertanian, 

diperlukan analisis kesesuaian wilayah untuk pengembangan kawasan 

pertanian. Untuk melakukan analisis kesesuaian pengembangan kawasan 

pertanian, penelitian ini menggunakan empat variabel yaitu jarak dari 

sungai, kelerengan, penggunaan lahan dan ketinggian. Tujuan penelitian 

adalah evaluasi terhadap kawasan pertanian di Kota Serang. Metode yang 

digunakan adalah analisis spasial dengan weighted overlay. Hasil ini 

digunakan untuk membandingkan dengan RTRW yang ada dan 

menghasilkan Kawasan hasil evaluasi. Hasil evaluasi menunjukan bahwa 

48% wilayah kota serang sangat sesuai untuk kawasan pertanian. Nilai 

tersebut berbeda dengan peta RTRW Kota Serang yang mana perubahan 

tersebut dikarenakan oleh perbedaan variabel dan pembobotan yang 

digunakan dalam analisis.  

Kata Kunci: Wilayah pertanian, RTRW, Weighted Overlay, Kota Serang  

I. Pendahuluan  
Sebagai negara agraris sektor pertanian memainkan peran 
penting dalam menjaga ketahanan pangan. Apalagi beras 
menjadi makanan pokok bagi sebagian besar penduduk 
Indonesia. Belum lagi sektor pertanian menjadi mata pen-
caharian sebagian besar masyarakat Indonesia. Meskipun 
data menunjukkan tenaga kerja yang bekerja di sektor per-
tanian menurun, pada kenyataannya dalam penyerapan 
tenaga kerja, peranan sektor pertanian masih tetap domi-
nan dibandingkan sektor non pertanian (perdagangan, jasa 
dan industri). Penurunan ini disebabkan adanya perpinda-
han tenaga kerja ke sektor non pertanian dari sektor per-
tanian (Rusdiana & Maesya, 2018)  
 
Menurut data BPS tahun 2020 terjadi penurunan produksi 
padi dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2020 luas panen 
padi sebesar 10.786.814,17 ha, turun dari angka 
11.377.934,44 ha pada tahun 2018. Banyaknya lahan 
sawah yang dikonversi secara umum ikut menurunkan 
produksi dalam negeri. Sebagai dampak adanya konversi 
lahan sawah yang terjadi secara alamiah dan sulit untuk 
dihindari, pengembangan lahan sawah di luar Jawa harus 
lebih diintensifkan. Perlambatan ekstensifikasi ditambah 
dengan desakan terhadap konversi lahan sawah untuk 
pembangunan sektor lain menyebabkan luas baku lahan 
sawah semakin berkurang(Widiastuti, 2017)  
Kekayaan sumber daya alam di Indonesia seharusnya 
dapat menjadi peluang untuk mengembangkan sektor per-
tanian, sehingga dapat menopang kehidupan masyarakat. 
Akan tetapi, kenyataannya sektor pertanian di Indonesia 
masih kurang berkembang. Hal ini dilihat dari kontribusi 
sektor pertanian terhadap pendapatan nasional yang 
dilihat berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan ken-

yataannya kontribusi sektor pertanian PDB tidak terlalu 
besar (Widyawati, 2017).  
 
Salah satu alasan lain mengapa sektor perekonomian sulit 
bertumbuh adalah karena sebagian besar generasi muda 
tidak mau bekerja dalam bidang pertanian. Telah terjadi 
fenomena penurunan jumlah tenaga kerja di sektor per-
tanian dari tahun ke tahun (Meilina & Virianita, 2017). 
Penurunan jumlah petani usia muda tersebut disebabkan 
oleh keinginan pemuda desa yang sudah memudar untuk 
bekerja di sektor pertanian, dan lebih cenderung memilih 
pekerjaan di sektor luar pertanian, baik di daerah desa 
tempat tinggalnya maupun di daerah perkotaan. Pemuda 
desa saat ini telah banyak meninggalkan pekerjaan per-
tanian, terlihat dengan usaha mereka untuk melamar 
pekerjaan dan mengalami beberapa kali pergantian peker-
jaan di luar sektor pertanian. Pemuda desa saat ini tidak 
tahu lagi bagaimana caranya bertani, hal ini terkait dengan 
sudah sangat jarang orangtua yang masih mengajarkan 
pertanian kepada anaknya (Pinem et al., 2020) . 
 
Meskipun begitu sektor pertanian merupakan salah satu 
sektor yang tidak akan pernah ada habisnya. Hal tersebut 
dikarenakan beras merupakan salah satu makanan pokok 
sebagian besar masyarakat Indonesia. Indonesia hanya 
harus memperbaiki pengelolaan pengembangan di bidang 
pertanian. Derasnya laju globalisasi secara tidak langsung 
juga diimbangi dengan masuknya teknologi pertanian ke 
dalam negeri. Hal ini bisa menjadi peluang untuk 
melakukan modernisasi sektor pertanian dalam negeri se-
hingga mampu memproduksi beras jauh diatas kebutuhan 
dalam negeri. Modernisasi pertanian merupakan perluasan 
perekonomian dan pertumbuhan penduduk di atas sumber 
daya tanah pertanian terbatas, sampai pula membawa 
teknologi baru yang menghemat lahan dan padat karya, 
khususnya paket teknologi bibit unggul dan pupuk pabrik 
kepada petani (Lilis Nur Chotimah, Hety Mustika Ani, 2017)  
 
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan 
sektor pertanian adalah dengan mencetak sawah sebanyak 
mungkin. Penambahan sawah akan mengakibatkan 
meningkatnya produksi padi dalam negeri. Meskipun be-
gitu penentuan lokasi sawah bukanlah hal yang mudah. 
Ada beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi agar 
padi bisa tumbuh dengan baik seperti jenis tanah, 
keberadaan air, jenis pupuk, metode tanam dan lain se-
bagainya. Pada tulisan ini penulis melakukan analisis kes-
esuaian lahan pertanian menggunakan beberapa variabel 
diantaranya kelerengan, jarak dari sungai, ketinggian dan 
penggunaan lahan.   
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis 
kesesuaian wilayah pertanian. Hal ini dimaksudkan agar 
area yang digunakan sebagai lahan pertanian mampu men-
dukung peningkatan produktivitas pertanian sehingga 
mampu meningkatkan peran sektor pertanian dalam 
perkembangan wilayah Kota serang.   
 
II. Metologi  
2.1. Wilayah Penelitian 
Penelitian ini akan dilakukan di Kota Serang sebagai Ibuko-
ta Provinsi Banten. Kota ini berada di bagian utara Provinsi 
Banten, serta dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah 
selatan, barat, dan timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. 
Kota Serang dilintasi Jalan Tol Jakarta–Merak. Kota Serang 
merupakan daerah otonom hasil pemekaran dari Kabupat-
en Serang. Amanat pembentukan Kota Serang bermula 
sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pem-
bentukan Provinsi Banten, yang menetapkan Serang se-
bagai ibu kota bagi provinsi yang baru dibentuk itu.[2] Se-
lanjutnya, kota ini resmi berdiri melalui Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang 
di Provinsi Banten, yang disahkan pada tanggal 10 Agustus 
2007 . (Gambar 1). 
 
Kabupaten Serang memiliki luas 172.402,25 Ha. Topografi 
bervariasi mulai dari pantai sampai pegunungan dengan 
ketinggian 0 - 1.788 meter dpl, berhawa sedang 26-̊
30C̊elcius dengan curah hujan sedang 142 mm/bulan. Ka-
bupaten serang dialiri 4 sungai yaitu sungai Cidurian, Ciu-
jung, Cibanten dan Cidanau. Seluruh kawasan mempunyai 
aksesibilitas yang tinggi, mendapat layanan listrik dan tele-
pon yang memadai, tersedia jaringan internet dan telepon 
genggam serta mempunyai sumber air baku/bersih yang 
mencukupi.  
 
Sektor pertanian mempunyai kontribusi yang cukup 
penting dalam pembangunan ekonomi di daerah Banten 
dengan memperkuat ekonomi kerakyatan, penyerapan 
tenaga kerja, membangun ketahanan pangan, serta peles-
tarian lingkungan. Kontribusi sektor pertanian pada PDRB 
Provinsi Banten di tahun 2010 adalah sebesar 7,16%.  

Pemanfaatan sumberdaya lahan untuk pengembangan 
pertanian perlu memperhatikan potensinya, agar diperoleh 
hasil yang optimal. Banten memiliki sumberdaya lahan 
yang cukup potensial untuk pengembangan pertanian se-
hingga diharapkan dapat menunjang produksi dan produk-
tivitas komoditas strategis nasional. Daerah Banten 
mempunyai berbagai jenis tanah, batuan induk, bentuk 
wilayah, ketinggian tempat dan iklim yang merupakan 
modal besar dalam memproduksi berbagai komoditas per-
tanian secara berkelanjutan.  
Berkaitan dengan pengembangan pertanian tersebut, data 
sumberdaya lahan sebagai modal dasar dalam 
perencanaan fisik pembangunan daerah memegang peran-
an yang penting, karena tersedianya data tersebut akan 
dapat dihindari adanya tumpang tindih dan konflik 
kepentingan penggunaan lahan (BBSDLP, 2008).  
 
Sesuai dengan arahan di Pedoman Kriteria Teknis Kawasan 
Budidaya tahun 2007 yang diterbitkan Direktorat Jenderal 
Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum yang 
mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
41/PRT/M/2007, pemanfaatan dan pengelolaan lahan, 
termasuk kawasan pertanian, harus dilakukan berdasarkan 
analisis kesesuaian lahan. Oleh karena itu, dalam kaitannya 
dalam analisis atau evaluasi pengembangan kawasan per-
tanian, peta penggunaan lahan cukup penting karena 
merupakan penggunaan lahan adalah faktor pendukung 
sekaligus pembatas atau penghambat dalam pengem-
bangan jenis kawasan yang dikaji. Kegiatan kawasan pe-
runtukan pertanian meliputi pertanian tanaman pangan 
dan palawija, perkebunan tanaman keras, peternakan, 
perikanan air tawar, dan perikanan laut.   
 
Menurut Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya, ka-
wasan peruntukan pertanian memiliki fungsi antara lain: 
(1) Menghasilkan bahan pangan, palawija, tanaman keras, 
hasil peternakan dan perikanan; (2) Sebagai daerah resa-
pan air hujan untuk kawasan sekitarnya; (3) Membantu 
penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.  
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Gambar 1. Daerah Penelitian  



 

 

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman ha-
rus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk pen-
ingkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan 
aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah 
kerusakannya. Karakteristik kawasan peruntukan pertanian 
terdiri dari pertanian lahan basah, pertanian lahan kering 

dan pertanian tanaman tahunan, dimana kawasan per-
tanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak 
boleh dialihfungsikan; sedangkan kawasan pertanian tana-
man lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan 
dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah 
daerah setempat dan atau oleh Departemen Pertanian.  
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 Tabel 1.  Definisi Kawasan Pertanian   (Dir. Jend. Penataan Ruang Kementerian PU, 2007)  

No Jenis Definisi 

1 Kawasan tanaman pangan  

Lahan basah  

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan 

lahan basah dimana pengairannya dapat diperoleh 

secara alamiah maupun teknis  

2 Kawasan tanaman pangan lahan kering  Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pangan 

lahan kering untuk tanaman pangan lahan kering untuk 

tanaman palawija,  

hortikultura, atau tanaman pangan  

3 Kawasan tanaman tahunan atau perkebunan  Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman tahunan/

perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan dan 

bahan baku industri  

4 Kawasan peternakan  Kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk 

usaha peternakan baik sebagai sambilan, cabang usaha, 

usaha pokok maupun industri, serta sebagai padang 

penggembalaan ternak.  

2.2. Variabel Penelitian  
Analisis overlay dapat dilakukan untuk menentukan wila-
yah kesesuaian lahan pertanian. Overlay dapat didefinisi-
kan sebagai operasi spasial yang menggabungkan layer 
geografik yang berbeda untuk mendapatkan informasi ba-
ru (Larasati et al., 2017). Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode Analisis overlay dapat dil-
akukan untuk menentukan wilayah kesesuaian pertanian. 
Overlay dapat didefinisikan sebagai operasi spasial yang 
menggabungkan layer geografik yang berbeda untuk 
mendapatkan informasi baru (Larasati et al., 2017). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode Weighted Overlay. Metode weighted overlay 
merupakan analisis spasial dengan menggunakan teknik 
overlay beberapa peta yang berkaitan dengan faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap penilaian kerentanan (Lihat 
Gambar 1). Salah satu fungsi dari weighted overlay ini ada-
lah untuk menyelesaikan masalah multikriteria seperti 
pemilihan lokasi optimal atau pemodelan kesesuaian (Aji, 
2019).  
 
Dalam penentuan lokasi kesesuaian peran variabel sanga-
tlah penting karena memiliki pengaruh signifikan terhadap 
hasil yang didapatkan. Penelitian ini menggunakan 4 varia-
bel yaitu jarak dari sungai, kelerengan, penggunaan lahan 
dan ketinggian. Variabel tersebut memiliki bobot yang ber-
beda satu sama lain tergantung pengaruhnya terhadap 
pertanian.  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
secara lengkap dapat dilihat pada Tabel  2. 

Gambar 2. Konsep Penelitian  



 

 

Lahan sawah di Indonesia terdiri atas: sawah irigasi, sawah 
tadah hujan, sawah pasang surut, dan sawah lebak, dengan 
total luas 8,1 juta ha, namun produksi padi nasional sebagi-
an besar berasal dari lahan sawah irigasi (67,5%), dan sawah 
tadah hujan (27,5%) (Widiastuti, 2017). Sawah irigasi me-
mainkan peranan penting dalam ketahanan pangan di Indo-
nesia. Oleh karena itu fungsi sungai sebagai pemasok air 
untuk kebutuhan irigasi pertanian harus dipelihara. Irigasi 
merupakan pengguna air terbesar di Indonesia, dan sangat 
berperan dalam ketahanan  Pangan. (Hatmoko et al., 2018).  
 

Tabel 2.  Variabe dan Sumber Data 

Sungai 
Sungai sebagai salah satu faktor pendukung paling penting 
dalam sektor pertanian memiliki pengaruh signifikan dalam 
penentuan wilayah kesesuaian kawasan pertanian. Pada 
umumnya sawah irigasi lebih stabil karena tidak mengandal-
kan hujan untuk kebutuhan tanaman padi. Sawah irigasi 
mendapatkan pasokan air yang bersumber dari sungai. 
Maka dari itu Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi wilayah 
yang sangat cocok untuk pertanian sawah irigasi. Pengel-
olaan DAS dapat disebutkan merupakan suatu bentuk 
pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai 
suatu unit pengelolaan sumberdaya alam (SDA) yang secara 
umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi per-
tanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan 
(lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminimum 
mungkin agar distribusi aliran air sungai yang berasal dari 
DAS dapat merata sepanjang tahun(Dan Lutfi Muta’ali, 
2015). Dalam penentuan wilayah kesesuaian untuk per-
tanian asumsi yang digunakan adalah semakin dekat dengan 
sungai maka akan semakin bagus karena lebih dekat dengan 
sumber air.   
 
Ketinggian  
Ketinggian tempat (elevasi) termasuk dalam faktor fisio-
grafis, sangat mempengaruhi iklim, terutama curah hujan 
dan temperatur udara. Menurut Sulistyono (1995) dalam 
(Nurnasari dan Djumali. 2010), tinggi tempat berpengaruh 
terhadap temperatur udara dan intensitas cahaya. Tempera-
tur dan intensitas cahaya akan semakin kecil dengan se-
makin tingginya tempat tumbuh. Daerah yang memiliki ele-
vasi tinggi jumlah konsentrasi CO2 relatif lebih kecil bila 
dibandingkan pada daerah yang lebih rendah (Muhdi, 2004). 
Hal ini menyebabkan laju fotosintesis menjadi lambat, kar-
bohidrat untuk pertumbuhan menjadi berkurang, dan tinggi 
tanaman akan berkurang. Dalam penentuan kesesuaian 
untuk pertanian asumsi yang digunakan adalah semakin 
rendah suatu wilayah maka semakin sesuai, dan semakin 

tinggi suatu wilayah maka semakin tidak sesuai.  
 
Lereng  
Lereng menjadi salah satu variabel utama dan fundamental 
dalam analisis wilayah kesesuaian lahan untuk pertanian 
(Everest, Sungur, & Özcan, 2020). Lereng menjadi parameter 
karakteristik relief yang berpengaruh terhadap kapasitas 
produksi lahan pertanian dan juga klasifikasi teknologi wila-
yah (Bilaşco et al., 2016). Pengaruh parameter ini tercermin 
pada lahan pertanian baik dalam hal degradasi lahan, teru-
tama karena proses erosi pada permukaan dengan 
kemiringan tinggi dan akumulasi material yang terkikis pada 
permukaan dengan perubahan kemiringan yang curam, dan 
juga hambatan dalam mekanisasi tanah terkait proses mem-
bajak dan mengolah tanah di lereng curam yang sulit dil-
akukan (Cardei, Sfiru, & Muraru, 2020).  
 
Lereng berkaitan erat dengan intensitas erosi tanah dan 
keberadaan bahan organik yang menunjukkan kesehatan 
tanah (Bandyopadhyay, Jaiswal, Hegde, & Jayaraman, 2009). 
Variabel lereng sangat berpengaruh untuk pertanian. Dalam 
hal kemudahan pengelolaan dan erosi yang rendah, tanah 
datar lebih baik sehingga diberi skor maksimal. Berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang yang berlaku di Indonesia, lahan dengan kemiringan> 
40% dilindungi dan dilarang untuk pertanian sehingga diberi 
skor 0 (Ambarwulan, Setiawan, & Walter, 2016).  
 
Penggunaan Lahan  
Keberagaman dalam kajian kesesuaian penggunaan lahan 
dapat dikaitkan dengan perbedaan persepsi mengenai istilah 
penggunaan lahan dalam hubungannya dengan berbagai 
penerapan dan konteks penggunaannya. Oleh karena itu, 
perlu dibedakan pengertian antara istilah penggunaan lahan 
dan tutupan lahan. Secara umum, tutupan lahan menggam-
barkan keadaan fisik permukaan bumi dalam kaitannya 
dengan lingkungan alam, seperti vegetasi, tanah, dan per-
mukaan, dan air tanah dan struktur buatan manusia, seperti 
misalnya bangunan dan infrastruktur perkotaan. 
Penggunaan lahan adalah pemanfaatan dari suatu jenis 
tutupan lahan oleh manusia, yang secara lebih mendalam 
menunjukkan cara di mana sifat biofisik tanah dimanipulasi 
serta maksud yang mendasari manipulasi tersebut, yaitu 
tujuan penggunaan lahan (Turner et al., 1995).  
 
Pada skala besar, lahan biasanya dianggap sebagai sumber 
daya dan akibatnya, penggunaan lahan berarti penggunaan 
sumber daya. Sebaliknya, pada skala kecil, hal itu dicirikan 
dalam hal potensi penggunaan permukaan tanah untuk lo-
kasi berbagai kegiatan (Chapin dan Kaiser, 1979). Deskripsi 
penggunaan lahan, pada tingkat spasial dan areal tertentu, 
biasanya melibatkan penentuan kombinasi jenis 
penggunaan lahan, pola dari penggunaan lahan tersebut, 
luas areal, dan intensitas penggunaan yang terkait dengan 
setiap jenis. Dalam konteks analisis kesesuaian lahan, 
penting untuk membedakan masalah pemilihan lokasi dan 
masalah pencarian lokasi (Cova dan Church, 2000). Dalam 
kaitannya dalam analisis atau evaluasi pengembangan kawa-
san pertanian, peta penggunaan lahan cukup penting karena 
merupakan penggunaan lahan adalah faktor pendukung 
sekaligus pembatas atau penghambat dalam pengembangan 
jenis kawasan yang dikaji.  
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NO VARIABEL SUMBER 

1 Sungai Peta RBI 

2 Lereng DEM SRTM 

3 Ketinggian Peta RBI 

4 Penggunaan Lahan Peta RBI 



 

 

III. Pengumpulan dan Pengolahan Data  
Sistem Informasi Geografis (SIG) mempunyai peranan 
penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. 
Dalam bidang pertanian, SIG banyak dimanfaatkan untuk 
tujuan analisis kesesuaian/ kemampuan lahan untuk per-
tanian, dan pada umumnya diperlukan beberapa data ma-
sukan, berupa data geospasial. Penelitian ini menggunakan 
konsep raster overlay sehingga semua data yang digunakan 
harus dalam bentuk raster. Data vektor diubah menjadi 
data raster agar bisa dilakukan analisis raster overlay. 

3.1. Variabel Sungai  
Gambar 3 merupakan variable sungai dalam bentuk raster. 
Dapat dilihat bahwa semakin jauh dari sungai maka 
warnanya akan semakin kuning dan semakin dekat dengan 
sungai warnanya akan berubah menjadi abu abu. Pada 
gambar terlihat bahwa sungai hampir tersebar merata di 
wilayah kota serang. Hanya terdapat sedikit area yang jauh 
dari sungai (warna kuning) yang berada di sekitar utara 
wilayah kota serang. Selanjutnya data tersebut dilakukan 
reklasifikasi sesuai dengan kelas yang diinginkan. Data ras-
ter sungai diklasifikasi menjadi 5 kelas sebagaimana dapat 
dilihat pada tabel  3. 

Gambar 3 . Data Raster Sungai 
 

Tabel 3. Pemberian skor untuk variabel jarak dari sungai  

3.2. Variabel Lereng   
Topografi yang dipertimbangkan dalam evaluasi lahan ada-
lah bentuk wilayah (relief) atau lereng dan ketinggian tem-
pat di atas permukaan laut. Relief erat hubungannya 
dengan faktor pengelolaan lahan dan bahaya erosi. Se-
makin terjal suatu lereng maka akan semakin tidak sesuai 
digunakan sebagai kawasan pertanian. 

Pada gambar 4  tampak bahwa lereng dibagi menjadi 5 
kelas. Semakin merah warnanya maka akan semakin tidak 
sesuai digunakan untuk kawasan pertanian. Dari gambar 

dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah kota serang 
merupakan wilayah dengan kemiringan cenderung datar. 
Wilayah dengan lereng curam hanya terdapat sedikit di 
sekitar barat daya Kota Serang. Secara lebih jelas tingkat 
lereng dan skornya dapat dilihat pada tabel 4. 

Gambar 4 . Data Raster Lereng 
 

Tabel 4. Pemberian skor untuk variabel lereng  

3.3. Variabel Ketinggian 
Gambar 5 merupakan variabel ketinggian dalam 

bentuk raster. Dapat dilihat bahwa warna hijau menunjuk-
kan daerah dengan elevasi rendah, warna kuning menun-
jukan daerah dengan elevasi cukup tinggi, sedangkan 
warna merah merupakan protect area karena memiliki 
elevasi <2 mdpl. Pada gambar terlihat bahwa Kota Serang 
didominasi oleh ketinggian antara 2-150 m. Secara lebih 
jelas kelas ketinggian dan skornya dapat dilihat pada tabel 
5.  

Gambar 5 . Data Raster Ketinggian 
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Tabel 5. Pemberian skor untuk variabel ketinggian  

3.4. Variabel Penggunaan Lahan  
Dalam pengembangan kawasan pertanian terutama dalam 
kaitannya dengan strategi ekstensifikasi pertanian, alih 
fungsi penggunaan lahan yang sudah ada menjadi lahan 
pertanian merupakan tujuan utama. Berdasarkan Pera-
turan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan 
dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, 
persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 
berada diluar kawasan peruntukan pertanian dapat berada 
pada kawasan peruntukan kehutanan, perikanan, industri 
yang dikonversi menjadi kawasan peruntukan pertanian; 
dapat berasal dari bekas kawasan hutan dan/atau tanah 
terlantar yang telah dilepaskan oleh pejabat berwenang 
dan ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berke-
lanjutan sesuai dengan mekanisme dan tata cara peneta-
pan yang berlaku.   

Dalam usaha pengembangan kawasan pertanian yang 
berkelanjutan terutama dalam kaitannya dengan strategi 
konservasi lingkungan hidup, alih fungsi penggunaan lahan 
konservasi yang sudah ada menjadi lahan pertanian meru-
pakan hal yang harus dihindari.  

Menetapkan bobot yang berbeda untuk setiap raster da-
lam proses overlay memungkinkan proses uji coba dari 
pengaruh berbagai kriteria yang berbeda dalam model 
kesesuaian lahan. Metode Weighted Overlay ini menerap-
kan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan 
untuk analisis overlay untuk memecahkan masalah mul-
tikriteria seperti pemilihan lokasi dan model kesesuaian. 
Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 41 
tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2011, dalam Tabel 6 ditunjukkan kawasan dengan 
penggunaan lahan yang sesuai dan dapat dikonversikan 
menjadi kawasan pertanian diberikan skor positif, se-
dangkan kawasan yang tidak dapat dikonversikan diberikan 
skor terbatas (restricted). Dalam kajian ini, kawasan hutan 
dan hutan rawa adalah kawasan yang dilindungi, oleh kare-
na itu dalam analisis kesesuaian lahan merupakan faktor 
pembatas dan diberikan skor restricted. Hasil reklasifikasi 
peta penggunaan lahan berdasarkan skor di Tabel 4 
disajikan pada Gambar 6.  

Tabel 6. Pemberian skor untuk variabel penggunan lahan 

 

Gambar 6.  Data Raster Penggunan Lahan 
 

IV. Analisis Data (Pembobotan dan Perbandingan dengan 

RTRW) 

Dalam melakukan analisa penulis melakukan pembobotan 
berdasarkan pengaruh masing masing variabel yang 
digunakan. Semakin besar nilai bobotnya maka akan se-
makin besar pengaruhnya dalam menentukan lokasi kes-
esuaian kawasan pertanian. Dalam analisis ini penulis men-
coba berbagai alternatif pembobotan. Selanjutnya penulis 
akan membandingkannya dengan peta RTRW Kota serang. 

Pada tabel 7 terlihat hasil analisa variabel sungai. Sebagian 
besar wilayah kota serang atau sekitar 93,54 % memiliki 
skor 9 yang artinya berjarak 0-500 meter dari sungai. Se-
lanjutnya terdapat 4,53 persen yang memiliki skor 7 atau 
berjarak 500-1000 meter dari sungai dan 1,93 % memiliki 
skor 5 atau berjarak 1000-2000 meter dari sungai. Tidak 
ada yang memiliki skor 3 dan 1. Dengan hasil tersebut 
dapat disimpulkan bahwa persebaran sungai di kota serang 
ini cukup merata.   

Tabel 7. Pembobotan Variabel Sungai  

Pada tabel 8 terlihat hasil analisa variabel ketinggian, ter-
dapat 4,81% wilayah Restricted yang tidak cocok 
digunakan sebagai kawasan pertanian. Sebagian besar 
wilayah kota serang memiliki skor 9 yang mana artinya 
bagus untuk wilayah kesesuaian pertanian atau memiliki 
ketinggian sekitar 500-1000 mdpl.   

Tabel 8. Pembobotan Variabel Ketinggian  
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Pada tabel 9 terlihat hasil analisis variabel penggunaan 
lahan. Berdasarkan tabel tersebut luas lahan sawah ex-
isting memang mendominasi penggunaan tanah di kota 
serang. Lahan yang digunakan sebagai area persawahan 
sendiri mencapai sekitar 71,39 % dari keseluruhan kota 
serang. Sementara area restricted yang merupakan kawa-
san hutan dan rawa hanya sekitar 1,28 % dari total kese-
luruhan wilayah kota serang.   

Tabel 9. Pembobtan Variabel Pengggunaan Lahan 

Berdasarkan Peta RTRW Kota Serang, Kawasan Pertanian 
yang terdiri dari Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, 
pertanian lahan basah, dan pertanian lahan kering memiliki 
persentase luas 35,9% dari total kawasan. Lokasi kawasan 
pertanian pun cenderung berada agak jauh dari pusat kota 
serang.   

Gambar 7.  Peta RTRW Kota Serang 
 

V. Hasil dan Pembahasan 

Pertama tama dilakukan weighted overlay dengan 
berbagai alternatif pembobotan. Alternatif pertama dil-
akukan pembobotan dengan porsi Lereng : 25%, Keting-
gian : 25%, LU : 25% dan Jarak dari sungai : 25%. Hasilnya 
dapat dilihat pada gambar 8. 
Kedua dilakukan analisis menggunakan alternatif bobot 
yang berbeda dengan porsi Lereng : 35%, Ketinggian : 20%, 
LU : 30% dan Jarak dari sungai : 15%. Hasilnya dapat dilihat 
pada gambar 9. Dari gambar 9 dapat dilihat bahwa sebagi-
an besar wilayah kota serang yang sangat sesuai digunakan 
untuk kawasan pertanian sebesar 48%. Sementara wilayah 
yang sesuai sebanyak 28% dan yang kurang sesuai 

sebanyak 19%. Wilayah Restricted sebanyak 6% sebagian 
besar terletak di bagian utara kota serang yang jika dilihat 
pada peta RTRW memang ditujukan untuk kawasan indus-
tri.    
 
 
 
 

Gambar 8.  Hasil Model Spasial Alternatif Pertama 
Weighted Overelay  

Gambar 9.  Hasil Model Spasial Alternatif Kedua Weighted 
Overelay  

 
Jika dilihat pada peta RTRW sebagaimana terlihat pada 
gambar 7, kawasan pertanian yang ditunjukkan oleh warna 
hijau cenderung berada di pinggiran kota. Sementara 
warna abu abu menunjukkan kawasan non pertanian 
lainya. Jika dibandingkan dengan hasil analisis weighted 
overlay terdapat perbedaan baik dari segi luasan maupun 
posisi. Hasil analisis weighted overlay menunjukkan bahwa 
lokasi kawasan pertanian tersebar lebih merata atau tidak 
mengelompok di suatu area.   
Sementara itu lokasi yang tidak sesuai sebagian berada di 
pusat kota dan sebagian lainya berada di wilayah sisi barat 
daya yang memiliki nilai kemiringan lahan yang relatif ting-
gi. Hal tersebut dikarenakan nilai pada kawasan rawa, tam-
bak dan pemukiman pada variabel penggunaan lahan 
cukup rendah sehingga wilayah tengah kota menjadi tidak 
sesuai untuk pertanian karena didominasi oleh area pem-
ukiman.   
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VI. Kesimpulan  
Hasil evaluasi menunjukan bahwa 48 % wilayah sangat 
sesuai digunakan untuk kawasan pertanian. Hasil tersebut 
lebih luas daripada wilayah peruntukan pertanian di peta 
RTRW. Perbedaan tersebut bisa disebabkan oleh perbe-
daan variabel dan pembobotan yang digunakan. Maka dari 
itu penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan 
menggunakan variabel lain seperti misalnya jarak dari 
jalan, jarak dari pusat kota dan lain sebagainya.   
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Pendahuluan 

Perancangan WebGIS merupakan sebuah perancangan, 

pembangunan sebuah sistem GIS (Geographic Information 

System/Science) yang dintegrasikan dengan website se-

hingga bertujuan untuk mempublikasikan informasi data 

spasial ke publik. WebGIS juga merupakan layanan peta 

berbasis web menjadi lebih mudah untuk diakses sehingga 

membantu pengguna untuk mengakuisisi data, penyim-

panan data dan membangun aplikasi spasial (Era, 2005). 

Pembangunan atau perancangan WebGIS dapat dilakukan 

dalam bentuk offline maupun online yang artinya 

perancangan sebuah WebGIS tidak wajib terhubung oleh 

jaringan internet (Maguire, 2007). Oleh karena itu, dalam 

tulisan ini akan dijelaskan bagaimana perancangan atau 

pembangunan WebGIS dalam bentuk offline dengan soft-

ware QGIS dan perancangan WebGIS dalam bentuk online 

dengan software ArcGIS Online.  

Data yang digunakan dalam perancangan WebGIS untuk 

visualisasi sebaran COVID19 di Provinsi Jawa Tengah dalam 

bentuk data titik. Data titik yang divisualisasikan merupa-

kan data COVID-19 dengan kategori kasus aktif, kasus sem-

buh dan meninggal dengan skala desa/kelurahan. Data 

dalam bentuk titik mepresentasikan jumlah titik per-satuan 

kasus COVID-19 yang sudah tercatat oleh Dinas Kesehatan 

Provinsi Jawa Tengah. Data sebaran COVID-19 di Provinsi 

Jawa Tengah akan dirancang kembali dengan perancangan 

WebGIS yang dapat mudah diakses oleh organisasi internal 

khususnya dalam kebutuhan bidang akademis civitas akad-

emika Departemen Geografi Universitas Indonesia.  

Data sebaran COVID-19 Jawa Tengah merupakan data yang 

bersumber dari website resmi data COVID-19 Jawa Tengah 

yaitu https://corona.jatengprov.go.id/. Sumber data yang 

dihimpun sudah tervisualisasi dalam bentuk WebGIS, na-

mun jumlah data yang sangat banyak hingga mencakup 

data Orang Dalam Pengawasan, Suspect dan lainnya mem-

buat tampilan WebGIS sulit untuk diakses. Oleh karena itu, 

perancangan WebGIS ini bertujuan untuk membuat 

rancangan WebGIS dengan sumber data yang terpercaya 

sehingga dapat diakses lebih mudah oleh perancangan 

WebGIS Offline dengan QGIS, online dengan ArcGIS online 

sehingga dapat di sharing dalam lingkup civitas akademika 

Departemen Geografi maupun publik.  

Perancangan WEBGIS Offline   

Dalam melalukan perancangan WebGIS offline dapat 

menggunakan software open-source yaitu QGIS. Dengan 

QGIS dapat memudahkan pengguna dalam melakukan 

perancangan WebGIS secara offline. Arti dari perancangan 

secara offline yaitu hasil perancangan dapat dibuka melalui 

web browser masing-masing tanpa perlu terkoneksi 

dengan jaringan internet.  

Berikut merupakan alur proses atau langkah-langkah dalam 

perancangan WebGIS offline berdasarkan data COVID-19 di 

Jawa Tengah, sebagai berikut:  

 

APLIKASI WEBGIS 

MENGGUNAKAN QGIS DAN QGIS CLOUD 

(UNTUK SEBARAN COVID-19 DI PROV. JAWA TENGAH) 

Oleh: Fajar Agung Suprapto (Geografi 2017) 
 supraptofajaragung@gmail.com  

GEO-TEKNO 
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1. Mengunduh software QGIS pada website resmi yang tersedia. Berikut link untuk memiliki software QGIS (https://
qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-3.16.2-2Setup-x86_64.exe). Setelah di install dan dibuka, dapat dimulai 
dengan memulai project baru. Tampilan QGIS tidak jauh berbeda dengan tampilan ArcMap / ArcGIS pada 
umumnya. Terdapat tampilan add data yang kemudian dapat langsung menambahkan data spasial yang dibutuh-
kan dalam perancangan ini. 

2. Menginput data yang dibutuhkan dalam perancangan WebGIS ini, yaitu data sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa 
Tengah dengan jenis data titik. Data titik COVID-19 didapatkan bersumber dari website resmi https://
corona.jatengprov.go.id/ . Level data titik yang didapatkan merupakan data titik dengan keterangan dirawat, sem-
buh dan meninggal. Dalam perancangan WebGIS, akan dibuat sederhana dengan tiga kategori tersebut, akan 
memudahakan dalam penyampaian informasinya. Data titik dan data batas administrasi yang diinput kemudian 
akan muncul di tampilan layer pada halaman muka QGIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Selanjutnya data titik yang telah diinput, dilakukan simbologi pada tampilan pengaturan data seperti pada gam-
bar diatas. Simbologi titik dilakukan agar perancangan ini dapat dilihat sebaran berdasarkan dari tiga keterangan 
data COVID-19 (dirawat, sembuh, dan meninggal). Simbologi titik keterangan digambarkan dengan warna merah 
= dirawat, hijau = sembuh, dan hitam = meninggal. Sebaran yang terlihat akan sesuai dengan batas administrasi 
kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, namun untuk level data titik sebaran COVID-19 ialah data level 
desa/kelurahan.  
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4. Menginput Setelah dilakukan simbologi data pada proses perancangan tersebut, selanjutnya dilakukan 

query atribut data. Dalam proses ini, dilakukan proses menampilkan atau menyembunyikan atribut data 

yang tidak ingin ditampilkan. Cara tersebut dapat diminalisir apabila data spasial yang digunakan terlebih 

dahulu dirapihkan sekaligus disederhanakan data atributnya, sehingga ketika hendak dirancang dalam 

QGIS, tidak perlu dilakukan proses hidden data atribut yang tidak penting untuk diinformasikan.  

5. Kemudian dilakukan pengaturan untuk label pada data spasial yang digunakan, dalam hal ini label untuk 

Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Pengaturan rendering juga dilakukan untuk membuat 

label lebih dinamis bergantung skala zoom in/out pada hasil tampilannya.  
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6. Sebelum melakukan export dalam bentuk web agar dapat dilihat oleh orang lain dalam bentuk offline. Dalam software 
QGIS diperlukan plugin atau tools tambahan agar perancangan WebGIS dapat dilakukan. Plugin yang bernama “qgis2web” 
merupakan plugin yang digunakan dalam perancangan webgis secara offline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Untuk melakukan finalisasi hasil perancangan WebGIS diperlukan pengaturan export to web map. Dalam menu ini terdapat 
kostumisasi sederhana WebGIS atau dalam bahasa QGIS webmap yang kita inginkan. Terdapat tiga jenis webmap yang 
dapat digunakan yaitu openlayer, leaflet dan mapbox. Dalam data COVID-19 Jawa Tengah ini digunakan pilihan leaflet. Hal 
tersebut karena leaflet dapat mengelompokan data-data titik yang cukup banyak menjadi cluster-cluster dengan tampilan 
angka sesuai dengan data tersebut. Pilihan leaflet digunakan dalam perancangan webGIS offline ini .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Setelah melakukan kostumisasi, selanjutnya menuju ke jendela export yang dapat dilakukan penyimpanan data webmap 
yang ingin kita simpan. Penyimpanan dilakukan secara sederhana yaitu pada folder yang telah disiapkan dan mudah di-
askses melalui perangkat masing-masing. Setelah itu klik export untuk melakukan proses export webmap dan tampilan 
hasil akan serupa dengan preview tampilan pada perancangan. 
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9. Setelah mengetahui lokasi penyimpanan export perancangan, dapat diakses dan hasilnya akan seperti pada gambar diat-

as. Dengan pengaturan default, terdapat beragam data yang terinput dalam satu folder, serta meliliki data html yang 

bernama index yang dapat dibuka langsung dengan web browser yang tersedia di laptop masing-masing, contohnya 

dengan bantuan Google Chrome .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Setelah dibuka oleh web browser yang digunakan, akan muncul hasil perancangan webgis yang sudah dirancang melalui 

software QGIS. Terlihat terdapat fitur zoom in zoom out untuk melihat tampilan peta secara lebi detail, dan tampilan 

hasil akan menjadi dinamis.  

 

Melakukan Publikasi WEBGIS atau WENHOSTING dengan QGIS CLOUD 

Sama halnya dengan perancangan webgis melalui QGIS secara offline. Pada subbab kali ini, akan dibahas bagaimana 

mempublikasikan hasil perancangan webgis secara online dengan menggunakan webhosting QGIS Cloud. Webhosting QGIS 

Cloud merupakan sebuah tempat penyimpanan secara online yang dimiliki oleh QGIS. Pengguna akan memiliki akun QGIS 

Cloud yang kemudian dapat digunakan untuk mempublikasi hasil perancangan dengan output link online yang dapat diakses 

oleh orang banyak. Dibawah ini merupakan tata cara dalam melakukan publikasi webgis melalui webhosting QGIS Cloud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Sama halnya dengan proses atau cara perancangan secara offline, pertama tama, menginput data yang dibutuhkan da-

lam perancangan WebGIS ini, yaitu data sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah dengan jenis data titik . Data titik 

COVID-19 didapatkan bersumber dari website resmi https://corona.jatengprov.go.id/ . Level data titik yang didapatkan 

merupakan data titik dengan keterangan dirawat, sembuh dan meninggal. Dalam perancangan WebGIS, akan dibuat se-

derhana dengan tiga kategori tersebut, akan memudahakan dalam penyampaian informasinya. Data titik dan data batas 

administrasi yang diinput kemudian akan muncul di tampilan layer pada halaman muka QGIS.  
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2. Untuk Data titik yang telah diinput, dilakukan simbologi pada tampilan pengaturan data seperti pada gambar diatas. Sim-
bologi titik dilakukan agar perancangan ini dapat dilihat sebaran berdasarkan dari tiga keterangan data COVID-19 (dirawat, 
sembuh, dan meninggal). Simbologi titik keterangan digambarkan dengan warna merah = dirawat, hijau = sembuh, dan 
hitam = meninggal. Sebaran yang terlihat akan sesuai dengan batas administrasi kota/kabupaten yang ada di Provinsi Jawa 
Tengah, namun untuk level data titik sebaran COVID-19 ialah data level desa/kelurahan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Setelah dilakukan simbologi data pada proses perancangan tersebut, selanjutnya dilakukan query atribut data. Dalam 

proses ini, dilakukan proses menampilkan atau menyembunyikan atribut data yang tidak ingin ditampilkan. Cara ter-

sebut dapat diminalisir apabila data spasial yang digunakan terlebih dahulu dirapihkan sekaligus disederhanakan da-

ta atributnya, sehingga ketika hendak dirancang dalam QGIS, tidak perlu dilakukan proses hidden data atribut yang 

tidak penting untuk diinformasikan.  
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4. Berbeda halnya dengan plugin yang digunakan dalam perancangan webgis offline, dalam perancangan online dengan 

QGIS, perlu plugin yang bernama “QGIS Cloud Plugin”. Cara tersebut perlu dilakukan dalam instalasi plugin dan diper-

lukan akun dalam QGIS Cloud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link : https://qgiscloud.com/en/account/sign_up  

5. Sebelum kembali pada tampilan QGIS, perlu melakukan pendaftaran akun QGIS Cloud pada link diatas. Hal tersebut 

wajib dilakukan, karena dalam proses perancangan secara online, QGIS akan meminta username beserta password QGIS 

Cloud saat hendak melakukan publikasi hasil perancangan WebGIS yang sudah dibuat. Cukup mengisi data pendaftaran 

yang diminta pada QGIS Cloud dan email aktif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Setelah akun QGIS Cloud berhasil aktif, barulah dapat dilakukan proses selanjutnya atau proses akhir dalam pub-

likasi perancangan WebGIS online melalui webhosting QGIS Cloud. Masukkan username dan password yang sudah 

dibuat kemudian tunggu beberapa saat agar login berhasil. Pastikan perangkat yang digunakan terkoneksi dengan 

jaringan internet.  
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7. Pada tampilan di atas menunjukan pengaturan yang perlu dilalui sebelum melakukan publikasi data melalui 
webhosting QGIS Cloud. Setelah login berhasil, selanjutnya menklik tombol “create” untuk membuat database baru 
untuk hosting gratis dari QGIS yang digunakan untuk menyimpan data data spasial. Akan muncul nama database yang 
random (default) tidak dapat diubah. Selanjutnya masuk ke halaman “Upload Data”, data akan muncul ketika data-
data diinput pada layer halaman QGIS. Dalam hal ini, layer yang akan diupload merupakan data COVID-19 Jawa Ten-
gah. Langkah terakhir, masuk ke tampilan “Maps” dalam tampilan tersebut, akan muncul “Add Backgorund Layer” yai-
tu menambahkan basemap yang ada secara open-source salah satunya adalah basemap OSM (Open Street Map). 
Setelah tampilan pada layer sudah siap, selanjutnya proses akhir  proses “Publish Map”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Berikut merupakan hasil dalam publikasi webGIS menggunakan webhosting QGIS Cloud. Link dapat diakses oleh siapa-
pun, jaringan internet akan mempengaruhi kecepatan penampilan pada akses QGIS Cloud ini. Dalam hasil perancangan 
WebGIS online dengan bantuan QGIS Cloud terdapat pula fitur-fitur seperti fitur zoom in zoom out yang berfungsi un-
tuk menampilkan tampilan peta dekat ataupun jauh (Pengaturan skala peta). Selanjutnya fitur “measure” yang dapat 
digunakan untuk mengetahui koordinat pada peta, mengukur jarak antar titik (garis), maupun mengukur luasan area.  

(Link: https://qgiscloud.com/fajargung/Tugas_Individu_3_Fajar/ ) 
 
8. Tampilan lainnya juga terdapat legenda yang dapat dilihat secara dinamis pada tampilan webgis online.    
 Fitur zoom in zoom out berfungsi sebagai memperbesar serta memperkecil tampilan skala pada peta. Fitur legenda 

dinamis (pop-up) sehingga data secara otomatis dapat muncul ketika kursor diklik pada muka peta. Fitur search lokasi 
berfungsi untuk mengarahkan tampilan pada lokasi yang spesifik. Fitur pengukuran berfungsi untuk mengukur jarak 
pada peta. Fitur sharing berfungsi untuk sharing link webgis. Fitur screenshot atau download webgis yang berfungsi 
menunduh data webgis sehingga dapat dinikmati secara offline.  

Pada saat ini, sudah banayak aplikasi Webgis sehingga semkain memudahkan untuk menghasilkan perancangan web ke 
versi online.  
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Abstrak 
Kota Serang merupakan kota pesisir yang letaknya strategis se-
bagai jalur penghubung utama lintas Jawa-Sumatera. Pemben-
tukan Kota Serang berdasarkan UU Nomor 23 mengenai pemben-
tukan Provinsi Banten, yang berlanjut pada UU Nomor 32 Tahun 
2007 mengenai perubahan dari Kabupaten Serang menjadi Kota 
Serang. Kota Serang yang tengah berkembang mengakibatkan 
dibutuhkannya penataan tata ruang kota termasuk penentuan 
mengenai lokasi permukiman. Pertumbuhan penduduk di Kota 
Serang yang semakin bertambah setiap tahun juga menjadi salah 
satu kendala dalam pembangunan lokasi permukiman karena 
tidak semua wilayah di Kota Serang merupakan daerah yang 
sesuai didirikan sebagai kawasan permukiman. Tujuan dari 
penelitian ini adalah melakukan evaluasi terhadap kawasan per-
mukiman di Kota Serang. Metode yang digunakan adalah analisis 
spasial dengan weighted overlay. Variabel yang digunakan adalah 
variabel kemiringan tanah/kelerengan, jenis tanah, jarak dari 
sungai dan jarak dari jalan. Pada kajian ini dianalisis hasil evaluasi 
kesesuaian permukiman berdasarkan studi literatur dan modifi-
kasi. Hasil ini digunakan untuk membandingkan RTRW Kota Se-
rang terhadap kawasan permukiman hasil evaluasi. Hasil evaluasi 
berdasarkan studi literatur menunjukkan hasil 69,8% merupakan 
wilayah yang sesuai, 53% merupakan wilayah yang sesuai, 29,6% 
merupakan wilayah yang cukup sesuai dan 0,7% merupakan wila-
yah kurang sesuai sebagai kawasan permukiman. Hasil evaluasi 
dengan modifikasi menunjukkan 19,1% merupakan wilayah yang 
sangat sesuai, 53% merupakan wilayah yang sesuai, 26,5% meru-
pakan wilayah yang cukup sesuai dan 1,4% merupakan wilayah 
kurang sesuai sebagai kawasan permukiman. Kesimpulan yang 
dapat diambil dari penelitian ini adalah wilayah yang sesuai dijadi-
kan sebagai kawasan permukiman adalah wilayah yang terdapat 
di kelerengan datar agar terhindar dari bencana longsor, ada di 
lokasi jenis tanah yang tidak peka agar terhindar dari erosi, jauh 
dari sempadan sungai yang rentan banjir dan erosi serta dekat 
dengan jalan agar memudahkan aksesibilitas dari penghuni di 
permukiman tersebut.   

Kata Kunci : Kota Pesisir, Permukiman, Weighted Overlay 

I. Pendahuuan 
Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki 

keterbatasan dalam menampung manusia (Costa et.al, 
2019). Salah satu kebutuhan lahan yang dibutuhkan 
penduduk adalah untuk dibangun menjadi perumahan dan 
permukiman, yang merupakan kebutuhan dasar dari 
manusia (Luhukay et.al., 2019). Permukiman itu sendiri 
merupakan kegiatan yang mendominasi penggunaan lahan 
baik di daerah perkotaan maupun daerah pinggiran 
(Kadriansari et.al., 2017). Pemanfaatan lahan untuk per-
mukiman perlu diatur dengan baik agar sesuai dengan 
RTRW dan mempertimbangkan aspek ekologis agar tidak 
menurunkan kualitas dari lahan itu sendiri (Nurpatria, 
2014). 

Dalam perkembangan suatu wilayah penggunaan lahan 
akan semakin meningkat seiring dengan pertambahan 
penduduk yang ada di wilayah tersebut (Costa et.al, 2019). 

Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan pertum-
buhan penduduk yang berlebih adalah terbatasnya kawa-
san yang sesuai untuk permukiman (Hasibuan et.al., 2017). 
Berkembangnya suatu kota menyebabkan kebutuhan la-
han bertambah besar sehingga pengembangan kawasan 
permukiman mulai dilakukan di kawasan yang kurang 
sesuai didirikan sebagai kawasan permukiman (Syafri et.al., 
2015). Sehingga dibutuhkan evaluasi kesesuaian lahan un-
tuk menggambarkan tingkat kesesuaian lahan sebagai 
kegiatan permukiman.   

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan suatu sistem 
pengolahan informasi yang dibuat untuk pekerjaan yang 
memuat data referensi dan koordinat spasial (Missah et.al., 
2019). SIG memiliki kemampuan dalam input, editing dan 
analisis data baik data grafis maupun data atribut secara 
tepat dan akurat, sehingga SIG bermanfaat dalam efisiensi 
tenaga dan waktu (Tusianto, 2015). Dengan SIG, analisis 
keruangan mengenai kesesuaian penentuan lokasi per-
mukiman dapat dilakukan dengan menggunakan variabel 
yang dianalisis spasial untuk menghasilkan wilayah kes-
esuaian lahan permukiman.   

Penelitian ini dilakukan di Kota Serang, yang merupakan 
salah satu kota pesisir yang tengah berkembang di Pulau 
Jawa (Wibowo et.al., 2011). Menurut PPID Kota Serang, 
kota Serang merupakan kota yang tengah berkembang 
sehingga diperlukan analisis kesesuaian dalam menentukan 
lokasi permukiman untuk mengimbangi jumlah penduduk 
yang terus bertambah di Kota Serang. Penelitian ini dil-
akukan dengan SIG melalui metode Weighted Overlay, 
metode ini dipilih karena dapat membantu menentukan 
potensi penggunaan lahan baik itu sebagai permukiman 
ataupun fungsi lahan lainnya berdasarkan kondisi fisik la-
han (Adininggar et.al, 2016). Menurut Satria (2013), kes-
esuaian lahan untuk permukiman berkaitan dengan syarat 
syarat lokasi permukiman yang ditekankan pada variabel 
relief (lereng, kerapatan aliran, dan kedalaman alur), pros-
es geomorfologis (banjir, tingkat erosi, dan gerakan massa 
batuan), dan variabel material batuan (tingkat pelapukan, 
kekuatan batuan, daya dukung, dan kembang kerut ). Ada-
pun parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah 
kelerengan, jenis tanah, jarak dari sungai dan jarak dari 
jalan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lahan di Kota 
Serang yang sesuai sebagai kawasan permukiman untuk 
selanjutnya dijadikan dasar untuk mengevaluasi pe-
runtukan kawasan permukiman dalam Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) Kota Serang. Penentuan lokasi per-
mukiman yang dihasilkan diharapkan menjadi acuan 
pemerintah dalam mengevaluasi RTRW untuk perkem-
bangan kota ke depan.  

PENENTUAN KESESUAIAN WILAYAH PERMUKIMAN KOTA SERANG  
Oleh: Ni Ketut Feny Permatasari1,3, Suliyanti Pakpahan,1,3, Adisty Pratamasari2,3, Tia Pramudiyasari,1,3 

1Badan Meteorologi , Klimatologi dan Geofisika; 2Badan Informasi Geospasial 

3Mahasiswa S2 Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia 
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II. Metode 
2.1 Wilayah Penelitian 

Kota Serang merupakan Ibu Kota Provinsi Banten yang 
terletak di bagian barat Pulau Jawa dengan letak geografis 
5°99’ – 6°22’ Lintang Selatan dan 106°07’ – 106°25’ Bujur 
Timur (BPS Kota Serang, 2020). Dalam laman birope-
merintahan.bantenprov.go.id di jelaskan, wilayah seluas 
266,77 km2 ini terdiri atas 6 (enam) kecamatan yaitu Keca-
matan Serang, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Walan-
taka, Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok Jaya, dan 
Kecamatan Taktakan. Bagian utara Kota Serang berbatasan 
langsung dengan Laut Jawa yaitu di Teluk Banten. Semen-
tara bagian timur, barat, dan selatan berbatasan dengan 
Kabupaten Serang, Gambar 1. 

 
2.2 Alur Pikir Penelitian 
Penelitian ini menitik beratka pada evaluasi Rencana Per-
mukiaman di Kota Serang sebagai  Ibu Kota Provinsi Ban-
ten. Variabel yang diguankanadala Ketinggian, Jenis Tanah, 
Jarak dari Sungai dan jarak dari Permukiman. 
Menggunakan metode weighted overlay dihasilkan model 
kesesuaian permukiman yang dooverlaykan dengan RTRW 
yang telah ada sehinga menghaislkan evaluasi dalam 
pengembangan wilayah. (Gambar 2) 

Gambar 2. Alur Pikir Penelitian 

2.3 Variabel Penelitian 
Penentuan kesesuaian lahan permukiman di Kota Se-

rang pada penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel 
yaitu kelerengan, jenis tanah, jarak dari sungai, dan jarak 
dari jalan. Keempat variabel tersebut dapat ditunjukkan 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Variabel dan Sumber Data 

Lereng 
Salah satu ketentuan dalam Peraturan Menteri Nomor 41/
PRT/M/2007 mengenai Modul Terapan Pedoman Kriteria 
Teknis Kawasan Budidaya, adalah mengenai kemiringan 
tanah/lereng. Variabel lereng merupakan sudut yang 
dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan lahan (relief), 
antara bidang datar tanah dengan bidang datar horizontal 
(Putra, 2019). Kelerengan merupakan salah satu aspek 
fisik dasar lahan yang mempengaruhi kemampuan lahan 
untuk pemanfaatan kegiatan seperti permukiman (Laiko, 
2010). Pada penelitian Luhukay (2019) daerah yang layak 
dijadikan permukiman adalah daerah yang tidak berada di 
kawasan bencana, bukan merupakan kawasan konservasi 
dan memiliki lereng yang relatif datar bukan pada kele-
rengan yang curam. Menurut penelitian Hasibuan (2017) 
kemiringan tanah / kelerengan merupakan faktor yang 
berpengaruh paling besar dalam menyebabkan bencana 
longsor, wilayah dengan topografi curam rawan terhadap 
tanah longsor. Berdasarkan penelitian di atas, variabel 
lereng menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan 
dalam kesesuaian kawasan permukiman.  
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Gambar 1.(a). Peta Wilayah Penelitian (Sumber : Badan Informasi Geospasial) (b) Pola Ruang Kota Serang (sumber: RTRW 

Kota Serang Tahun 2010-2030)  

Variabel Sumber Data 

Lereng Data base Geo UI 

Jenis Tanah Data base Geo UI 

Jarak dari Sungai Sungai di Rupabumi Indonesia

(Badan Informasi Geospasial) 

Jarak dari Jalan Data base Geo UI 



 

 

Jenis Tanah 
Variabel jenis tanah berdasarkan tingkat kepekaan ter-
hadap erosi, maka kawasan permukiman lebih sesuai 
dikembangkan pada tanah yang tidak peka terhadap erosi, 
seperti jenis tanah aluvial, hidromorf kelabu, latosol; jenis 
tanah yang agak peka misalnya brown forest; dan tidak 
sesuai jika dikembangkan pada jenis tanah yang peka erosi 
misalnya andosol, podsolik, regosol, litosol, organosol 
(Kadriansari, 2017). Variabel yang digunakan dalam evalua-
si kesesuaian lahan permukiman terhadap RTRW adalah 
variabel yang terkait langsung dengan aktivitas per-
mukiman seperti kemiringan lereng, gerakan tanah, curah 
hujan, penggunaan lahan, jarak terhadap jalan utama dan 
jenis tanah seperti dijelaskan dalam penelitian Kadriansari 
(2017) di Semarang Timur, Hidayati (2015) di Semarang 
Selatan. Selain itu, variabel jenis tanah dalam evaluasi kes-
esuaian RTRW digunakan pada penelitian Tumanken (2018) 
di Kecamatan Airmadidi, Sejati (2020) di Kecamatan Du-
ruka. 
 
Jarak dari Sungai 
Variabel jarak dari sungai dalam kesesuaian wilayah per-
mukiman menggunakan pertimbangan standarisasi benefit 
dimana semakin jauh dari sungai akan semakin baik nilai 
keuntungannya (Wibowo & Semedi, 2011). Sungai ber-
peran dalam membangun peradaban manusia tapi juga 
memiliki kekuatan untuk menghancurkannya (Mengestie & 
Mersha, 2018). Pola sistem sungai secara signifikan 
mempengaruhi lokasi dan tata letak pemukiman manusia 
di mana selain menjadi sumber pasokan air dan trans-
portasi, daerah pinggiran sungai biasanya cukup subur ka-
rena disusun oleh tanah aluvial hasil endapan aliran sungai 
(Du et al., 2019)(Ristanović et al., 2019). Di sisi lain, sempa-
dan sungai rentan terhadap ancaman banjir dan erosi yang 
dapat menimbulkan konsekuensi signifikan pada bidang 
ekologi, ekonomi, dan sosial (Ristanović et al., 2019)(Wang 
& Gao, 2020)(Du et al., 2019). Erosi sendiri, selain disebab-
kan aliran sungai, juga dipengaruhi oleh kemiringan banta-
ran sungai (Macfall et al., 2014). Hal ini menunjukkan, per-
mukiman harus berada pada jarak yang aman dari sungai, 
tidak boleh terlalu dekat untuk menghindari permukiman 
erosi dan banjir dan juga menjaga kelestarian lingkungan 
sungai. 
 
Jarak dari Jalan 
Sistem Jaringan Jalan berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor: 03/PRT/M/2012 adalah suatu 
kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan 
mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang 
berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hub-
ungan hierarki. Sistem jaringan jalan meliputi, jalan Arteri 
Primer, jalan Arteri Sekunder, jalan Kolektor Primer, jalan 
Kolektor Sekunder, jalan Lokal Primer, jalan Lokal 
Sekunder, jalan Lingkungan Primer dan jalan Lingkungan 
Sekunder. Jaringan infrastruktur yang berfungsi sebagai 
sarana penghubung antar wilayah. Jaringan jalan bagi 
kegiatan pemukiman memiliki fungsi yang sangat penting 
terutama dalam rangka kemudahan mobilitas pergerakan 
dan tingkat pencapaian (aksesibilitas) baik dalam penye-

diaan bahan baku dan pergerakan manusia (Hidayati, 
2015). Semakin dekat dengan jalan utama maka tingkat 
aksesibilitasnya semakin tinggi. Dalam pemodelan SIG-PJ, 
variabel jalan dapat bertindak sebagai spatial factor, con-
tohnya sebagai salah satu faktor dalam menentukan kes-
esuaian permukiman di suatu wilayah. 
 

2.4 Pengumpulan dan Pengolahan Data (Proses penentu-
an klasifikasi)  

Pada kajian ini dipelajari bagaimana kesesuaian lahan 
permukiman di Kota Serang. Metode yang digunakan ada-
lah Weighted Overlay dengan data sekunder yang berupa 
informasi yang diperoleh dari sumber-sumber studi 
pustaka. Adapun data yang digunakan dalam kajian ini te-
lah ditunjukkan pada Tabel 1. Pada kajian ini digunakan 
empat variabel untuk menentukan kesesuaian lokasi per-
mukiman Kota Serang. Syarat yang digunakan dalam mem-
bangun suatu permukiman paling sesuai pada kajian ini 
berdasarkan kemiringan tanah yang tidak curam, jenis 
tanah yang tidak peka, jauh dari jarak sempadan sungai, 
dan dekat dengan jalan. 

Pada variabel kelerengan, kemiringan tanah yang 
relatif datar dan landai memudahkan pembuatan kon-
struksi bangunan dan dapat menghemat biaya pem-
bangunan (Cahyadi, 2018). Wilayah Kota Serang didominasi 
oleh dataran rendah dimana berdasarkan elevasinya ham-
pir 92% berada di ketinggian 0 m hingga 100 m di atas per-
mukaan laut (mdpl) dan hanya 0,67% wilayah berada di 
atas ketinggian 500 mdpl (BPS Kota Serang, 2020). Kondisi 
kemiringan lahan umumnya datar hingga landai, sementa-
ra lahan dengan kemiringan curam hanya 5,77% dari total 
luas wilayah. Kelerengan pada Kota Serang ditunjukkan 
pada Tabel 2 (Pemerintah Kota Serang, 2016). 

Tabel 2. Kemiringan Tanah di Kota Serang 

(Sumber: Pemerintah Kota Serang, 2016)  
 

Wilayah Kota Serang memiliki area yang terdiri dari jenis 

tanah yang peka hingga tidak peka. Jenis tanah Kota Serang 

didominasi oleh tanah hidromorf dan hidromorf kelabu 

sebesar 45,45%, regosol 44,16%, dan podsolik 10,39%. 

Tanah yang sangat peka merupakan tanah yang tidak 

sesuai untuk dijadikan kawasan permukiman sementara itu 

tanah yang tidak peka merupakan tanah yang sesuai untuk 

dijadikan kawasan permukiman (Tabel 3).  
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Kelas Lereng Keterangan 
Luas 

Hektar Persen 

0 - 2 Datar 4659,00 25,34 

2 - 5 Landai 6443,14 35,04 

5 - 15 Sedang 6221,24 33,83 

15 - 40 Curam 1061,69 5,77 



 

 

Tabel 3. Jenis Tanah di Kota Serang 

(Sumber : Kadriansari, 2017 dan Hasil Analisis) 

Evaluasi kesesuaian kawasan permukiman terhadap jarak 

dari sungai merujuk pada ketentuan pemerintah dalam 

Permen Pekerjaan Umum No. 41 Tahun 2007 di mana per-

mukiman tidak boleh berada pada sempadan sungai. Pera-

turan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

No. 28 Tahun 2015 yang juga dimuat dalam Peraturan 

Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2020 ten-

tang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bo-

gor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur 

menetapkan batas sempadan sungai. Pada kawasan 

perkotaan, batas sempadan untuk sungai bertanggul sedi-

kitnya 3 meter dari tanggul sungai, sementara untuk sungai 

tidak bertanggul memuat 3 kriteria yaitu: paling sedikit 10 

meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai dengan 

kedalaman kurang dari atau sama dengan 3 meter; 15 me-

ter untuk sungai kedalaman 3-20 meter; dan 30 meter un-

tuk sungai kedalaman lebih dari 20 meter. Untuk kawasan 

di luar perkotaan, jarak sempadan sungai bertanggul paling 

sekurang-kurangnya 5 meter. Sedangkan sungai tidak ber-

tanggul, batas sempadan sungai adalah 50 meter untuk 

sungai kecil dan 100 meter untuk sungai besar. Perda 

Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 memuat larangan 

kegiatan dan bangunan pada kawasan sempadan sungai 

sejauh 50 meter untuk kawasan permukiman dan 100 me-

ter di luar kawasan permukiman. Beberapa penelitian kes-

esuaian permukiman menggunakan klasifikasi yang ber-

beda untuk parameter jarak sungai, Tabel 4. 
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Jenis Tanah Keterangan 

Luas 

Hektar 
Per-
sen 

Asosiasi Hidromorf, Hi-
dromorf Kelabu 

Tidak Peka 12015,57 45,45 

Podsolik Peka 2747,18 10,39 

Regosol, 

Regosol Kedalaman > 90 cm 
Sangat Peka 11675,74 44,16 

Sumber Jarak dari Sungai Klasifikasi Keterangan 

Nurpatria & Zain 15m Kawasan Lindung Tidak Sesuai 

 50m Kawasan Lindung Tidak Sesuai 

 100m Kawasan Lindung Tidak Sesuai 

 > 
100m 

Kaw. Budidaya Sesuai 

Khairina & Purwanto 
(2016) 

 

15m 1 Tidak Sesuai 

45m 1 Tidak Sesuai 

 > 45m 2 Sesuai 

Taufikurrahman < N1 Tidak Sesuai Sekarang 

 > 
100m 

S1-S3 Sesuai 

Syam (2018) < 50m 1 Tidak Sesuai Permanen 

 50m 3 Kurang Sesuai 

 > 50m 5 Sangat Sesuai 

Imawati et al. (2018) 10m 3 Tinggi 

Pengaruh terhadap 
kerawanan banjir 

15m 2 Sedang 

30m 1 Rendah 

Tabel 4. Literasi Klasifikasi Jarak dari Sungai untuk Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman  



 

 

Jaringan jalan, berdasarkan Perda Kota Serang No.6 Tahun 

2011 tentang RTRW Kota serang Tahun 2010-2030 pasal 6 

poin (c) yaitu kebijakan penataan Kota Serang meliputi 

pengembangan kawasan permukiman pada masing-masing 

pusat pertubuhan yang dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana penunjang meliputi perencanaan infrastruktur 

permukiman secara terpadu, dimana salah satu unsur 

prasarana berdasarkan UU No.1 tahun 2011 adalah jarin-

gan jalan. Selain berada pada lokasi yang sesuai, juga perlu 

dipertimbangkan lokasi permukiman dengan jarak dari 

jalan karena berfungsi sebagai akses bagi masyarakat yang 

tinggal pada kawasan permukiman tersebut.  

Jarak dari jalan dalam menentukan kesesuaian lahan per-

mukiman dalam tulisan ini merujuk pada penelitian yang 

telah dilakukan oleh (Hidayati dkk, 2015), dimana penulis 

mengevaluasi kesesuaian lahan permukiman berbasis sis-

tem informasi geografis dengan studi kasus di wilayah Se-

marang Bagian Selatan (Tabel 5). 

Tabel 5. Literasi Klasifikasi Jarak dari Jala 

     (Sumber : Hidayati dkk, 2015) 

 
2.5 Analisis Data (Pembobotan dan Perbandingan dengan 
RTRW) 
Evaluasi kesesuaian lahan permukiman dilakukan dengan 
analisis spasial ArcGIS menggunakan metode weighted 
overlay untuk mengolah semua data berdasarkan persepsi 
ahli dan hasil uji coba (trial and error). Dengan metode ini 
dilakukan overlay beberapa layer raster di mana setiap 
layer diberi bobot sesuai dengan derajat kepentingannya 
(Saaty, 1990 dalam Basharat et al., 2016). Metode ini 
cukup efektif untuk pengambilan keputusan berbasis be-
berapa kriteria yang berpengaruh di mana bobot paling 
besar diberikan pada layer yang memiliki pengaruh kes-
esuaian lebih tinggi dengan jumlah total persentase bobot 
dari semua parameter atau kriteria dalam analisis overlay 
tertimbang harus sama dengan 100% (Kaliraj et al., 2015). 
Sebelum analisis weighted overlay, dilakukan reklasifikasi 
untuk mengubah semua layer masukan menjadi skala pen-
gukuran umum sehingga siap dibandingkan untuk analisis 
akhir (Mengestie & Mersha, 2018). Kriteria dengan potensi 
kesesuaian yang tinggi dari masing-masing layer di beri 
nilai kelas paling tinggi, (Kaliraj et al., 2015)(Vázquez-
Quintero et al., 2020). Untuk variable sungai, jarak yang 

lebih dekat diberi nilai 1, interval jarak berikut diberi nilai 
2, dan seterusnya hingga jarak paling jauh diberi nilai 
terbesar dengan asumsi semakin jauh jarak dari sungai 
maka akan semakin tinggi kesesuaiannya (Kaliraj et al., 
2015)(Vázquez-Quintero et al., 2020). Output yang 
dihasilkan pada reklasifikasi penelitian ini berupa raster 
‘jarak dari sungai’ dengan nilai baru di mana nilai paling 
tinggi menunjukkan area yang paling sesuai sebagai per-
mukiman. Setelah reklasifikasi, dilakukan weighted overlay 
untuk semua parameter dengan bobot tertinggi diberikan 
pada parameter yang paling berpengaruh dalam pengam-
bilan keputusan (Vázquez-Quintero et al., 2020). Semakin 
besar pengaruh suatu parameter dalam pengambilan se-
buah keputusan atau kesesuaian, maka semakin besar bo-
bot yang diberikan. 

 
Variabel lereng 
Variabel lereng merupakan salah satu variabel yang terkait 
langsung dengan aktivitas permukiman, dimana daerah 
yang masih sesuai dijadikan sebagai permukiman adalah 
daerah dengan kemiringan lereng datar hingga bergelom-
bang (Kadriansari et.al., 2017). Menurut penelitian Noor 
(2011) menyebutkan bahwa permukiman yang dibangun di 
kawasan perbukitan kurang memperhatikan kestabilan 
lereng sehingga tidak sadar bahwa potensi longsor dapat 
setiap saat terjadi. Pada kajian ini pembagian kelas pada 
variabel lereng pada dibagi menjadi tiga yaitu daerah yang 
datar - landai, daerah dengan kelerengan sedang dan dae-
rah dengan kelerengan curam. Hal ini dapat ditunjukkan 
pada Tabel 6.  

Tabel 6. Reklasifikasi Variabel Lereng 

 

Variabel Jenis Tanah 

Analisis kemampuan lahan dilakukan terhadap data geologi 

tata lingkungan yang tersedia. Dalam evaluasi kesesuaian 

lahan untuk arahan pengembangan permukiman, dapat 

menggunakan variabel jenis tanah meliputi tekstur tanah 

dan kepekaan tanah terhadap erosi (Mareta, 2015).  (Tabel 

7) 
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Jarak dari Jalan Keterangan Skor 

0 - 50 m Sangat sesuai 5 

50 - 100 m Sesuai 4 

100 - 200 m Cukup sesuai 3 

200 - 500 m Kurang sesuai 2 

>500 m Tidak sesuai 1 
Lereng Ket-

erangan 
Skor Bobot 

0-5 % Datar - 
Landai 

Sesuai 3 3 

5-15 % Sedang Cukup 
Sesuai 

2 2 

>15 % Curam Tidak 
Sesuai 

1 1 



 

 

Tabel 7. Reklasifikasi Variabel Jenis Tanah 

Variabel Jarak dari Sungai 
Klasifikasi variabel jarak dari sungai, mengacu pada ke-
tentuan yang ditetapkan pemerintah dan mempertim-
bangkan penelitian terdahulu, di dibagi dalam 5 kelas, 
Tabel 4. Area dengan jarak 0-10 meter diproteksi tidak 
boleh didirikan bangunan dan diberi bobot nol. Hal ini 
merujuk pada PP No. 38 Tahun 2011 dan Permen PUPR No. 
28 Tahun 2015 untuk kawasan permukiman perkotaan juga 
rencana pembangunan RTH sesuai Perda Kota Serang No 3 
Tahun 2013. Untuk lahan berjarak lebih dari 100 meter dari 
pinggir sungai diberi bobot 5 karena tingkat kesesuaiannya 
terhadap permukiman sangat sesuai dan merupakan batas 
sempadan terjauh untuk semua kriteria sungai berdasar 
ketentuan yang ditetapkan pemerintah. (Tabel 8). 

Tabel 8. Klasifikasi dan Pembobotan Jarak dari Sungai 

Variabel Jarak dari Jalan 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dilakukan pemba-
gian kelas berdasar pada kesesuaian untuk lahan per-
mukiman dan dibagi menjadi lima kelas,  pada Tabel 9. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Reklasifikasi  

Tahapan yang digunakan dalam analisis spasial penentuan 

kesesuaian lahan permukiman adalah tahap reklasifikasi 

dan tahap overlay (Ramadhani et.al, 2016). Dalam kajian ini 

digunakan empat variabel yang menentukan seberapa be-

sar wilayah kesesuaian. Tahapan reklasifikasi dalam kajian 

ini dilakukan pada variabel lereng, jenis tanah, jarak dari 

sungai dan jarak dari jalan. Adapun hasil dari reklasifikasi 

dari setiap variabel dapat ditunjukkan pada Gambar 2a 

sampaia dengan Gambar 2d.  

Tabel 9. Klasifikasi dan Pembobotan Jarak dari Jalan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2(a). Reklasifikasi Lereng 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2(b). Reklasifikasi Jenis Tanah  
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Jenis Tanah Skor Bobot Keterangan 

Asosiasi Hidromorf, 
Hidromorf Kelabu 

3 3 Sangat Sesuai 

Podsolik 2 2 Sesuai 

Regosol, 

Regosol Kedalaman > 
90 cm 

1 1 Tidak Sesuai 

Jarak dari 
Sungai 

Kelas Bobot Keterangan 

10 m 1 0 Tidak Sesuai 

30 m 2 1 Kurang Sesuai 

50 m 3 2 Cukup Sesuai 

100m 4 3 Sesuai 

> 100 m 5 5 Sangat sesuai 

Jarak dari 
Jalan 

Keterangan Skor Bobot 

0 - 50 m Sangat sesuai 5 5 

50 - 100 m Sesuai 4 4 

100 - 200 m Cukup sesuai 3 3 

200 - 500 m Kurang sesuai 2 2 

>500 m Tidak sesuai 1 1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(c). Reklasifikasi Jarak dari Sungai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2(c). Reklasifikasi Jarak dari Jalan 
  

Penjelasan dari reklasifikasi tersebut dari setiap variabel 

dapat ditunjukkan sebagai berikut :  

1. Variabel Lereng, pengklasifikasian dari variabel lereng 

berdasarkan data yang diperoleh terbagi menjadi tiga kelas 

kesesuaian, yang dapat ditunjukkan pada Gambar 2a. Area 

yang berwarna hijau merupakan area dengan tingkat kele-

rengan yang datar - landai (Sesuai digunakan untuk kawa-

san permukiman, area yang berwarna kuning merupakan 

area dengan tingkat kelerengan sedang (masih dapat 

digunakan sebagai kawasan permukiman dengan syarat 

tertentu) dan area yang berwarna merah merupakan area 

dengan tingkat kelerengan yang curam yang merupakan 

area yang kurang sesuai digunakan untuk kawasan per-

mukiman. 

2. Variabel Jenis Tanah, pengklasifikasian dari variabel 

jenis tanah berdasarkan data yang diperoleh terbagi men-

jadi tiga kelas kesesuaian, yang dapat ditunjukkan pada 

Gambar 2b. Area yang berwarna hijau merupakan area 

dengan jenis tanah yang tidak peka (jenis tanah yang sesuai 

untuk didirikan sebagai kawasan permukiman) dan area 

yang berwarna merah merupakan area dengan jenis tanah 

yang peka (tidak sesuai untuk didirikan sebagai kawasan 

permukiman). 

3.  Variabel Jarak dari Sungai. Klasifikasi variabel jarak dari 

sungai didasarkan pada literatur terbagi menjadi lima kelas 

kesesuaian, Gambar 2c. Kawasan pemukiman dibangun 

sebaik mungkin dengan meminimalisir resiko bencana ban-

jir / longsor, oleh karena itu daerah yang berfungsi sebagai 

sempadan sungai sebaiknya tidak difungsikan sebagai pem-

ukiman. Apabila daerah sempadan sungai semakin tergerus 

oleh pemukiman maka apabila terjadi luapan air sungai 

dapat menimbulkan bencana di pemukiman itu sendiri. 

Pemukiman yang berkembang di sepanjang sungai akan 

membuat sungai menjadi kehilangan fungsi dan menurun 

kualitas lingkungannya (Nurpatria, 2014). Berdasarkan 

asumsi tersebut, area yang berwarna hijau merupakan 

area yang jauh dari sempadan sungai (>100meter) dan san-

gat sesuai sebagai kawasan permukiman. Sedangkan area 

berwarna merah yang dekat dengan sempadan sungai ada-

lah wilayah yang tidak sesuai sebagai kawasan permukiman 

karena rawan bencana banjir dan permukiman berpotensi 

merusak lingkungan sungai. 

4.  Variabel Jarak dari Jalan, pengklasifikasian dari variabel 

jarak dari jalan berdasarkan data yang diperoleh terbagi 

menjadi lima kelas kesesuaian, yang dapat ditunjukkan 

pada Gambar 2d. Area yang berwarna hijau merupakan 

area yang dekat dengan jalan sehingga sesuai untuk didiri-

kan sebagai kawasan permukiman dan area yang berwarna 

merah merupakan area yang jauh dari jalan yang berarti 

wilayah tersebut tidak sesuai untuk didirikan sebagai kawa-

san permukiman. 

3.2 Analisis Weighted Overlay 

Penentuan bagaimana evaluasi potensi penggunaan lahan 

permukiman berdasarkan kondisi fisik lahan dapat dil-

akukan dengan salah satu metode evaluasi Weighted Over-

lay. Analisis ini merupakan overlay setiap raster yang di-

inputkan tertimbang menurut kepentingannya yang dijelas-

kan dalam persentase dimana jumlah dari persen pengaruh 

bobot harus 100. Apabila skala evaluasi atau pengaruh per-

sentase diubah, maka akan berpengaruh terhadap hasil 

analisis weighted overlay (Adininggar et.al, 2016). 

Weighted Overlay merupakan salah satu metode pembo-

botan yang menekankan kepentingan relatif satu kriteria 

terhadap kriteria lain (Solang et.al, 2017). Pada kajian ini 

dilakukan analisis weighted overlay berdasarkan studi liter-

atur dari Kadriansari (2017) dan dari modifikasi. Analisis 

modifikasi ini dilakukan untuk menilai pembobotan mana 

yang paling sesuai pada kawasan permukiman di Kota Se-

rang.  
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3.2.1  Analisis Weighted Overlay berdasarkan Studi Litera-

tur 

Evaluasi kesesuaian lahan permukiman telah diterapkan 
pada penelitian Kadriansari (2017), pada penelitian 
Kadriansari dilakukan kajian terhadap kawasan per-
mukiman di Kota Semarang. Kesesuaian lahan itu sendiri 
memiliki pengertian tingkat kecocokan sebidang lahan un-
tuk penggunaan tertentu (FAO,1976). Pada kajian ini dil-
akukan pembobotan dengan metode Weighted Overlay 
berdasarkan studi literatur yang telah dipelajari. Pembobo-
tan yang dilakukan terdiri dari lereng : jenis tanah : jarak 
dari sungai : jarak dari jalan dengan nilai 54 : 26 : 10 : 10.  
Hasil yang diperoleh pada pembobotan tersebut ditunjuk-
kan pada Gambar 3. 
Setelah melakukan pembobotan dengan Weighted Over-

lay, pada kajian ini juga dihitung luas wilayah kesesuaian 

permukiman. Hasil yang diperoleh pada pembobotan dari 

studi literatur terdapat tiga kelas kesesuaian yaitu Sangat 

Sesuai, Cukup Sesuai dan Tidak Sesuai. Tanpa proteksi pada 

keempat variabel diperoleh hasil seluas 183,46 km2 atau 

69,8% wilayah Kota Serang yang Sesuai untuk permukiman, 

77,69 km2 atau 29,6% wilayah Cukup Sesuai sebagai per-

mukiman dan hanya 1,74 km2 atau 0,7% wilayah yang Ku-

rang Sesuai sebagai permukiman yaitu pada daerah yang 

memiliki kelerengan curam. Pada kajian ini juga dilakukan 

proteksi pada lereng curam, jenis tanah regosol, berada di 

sempadan sungai, dan jarak terjauh dari jalan.  

Peta Kesesuaian yang dilakukan selanjutnya adalah sim-

pang susun antara kawasan permukiman dengan RTRW 

Kota Serang. Hasil yang diperoleh adalah  77,04 km2 atau 

72% wilayah Kota Serang yang Sesuai untuk permukiman, 

29,51 km2 atau 27,6% wilayah Cukup Sesuai sebagai per-

mukiman dan hanya 0,40 km2 atau 1,6% wilayah yang Ku-

rang Sesuai sebagai permukiman. Dari hasil ini dapat disim-

pulkan menurut studi literatur Kota Serang masih memen-

uhi kriteria yang sesuai untuk dibangun sebagai kawasan 

permukiman. 

Peta Kesesuaian yang terakhir adalah mengenai wilayah 

terproteksi. Wilayah yang diproteksi merupakan wilayah 

yang memiliki kelerengan curam, jenis tanah regosol, ter-

letak pada daerah sempadan sungai dan jauh dari jalan. 

Wilayah dengan proteksi diperoleh hasil seluas 99,70 km2 

atau 37,9% wilayah Kota Serang yang Sesuai untuk per-

mukiman, 2,78 km2 atau 1,1% wilayah Cukup Sesuai se-

bagai permukiman dan 160,40 km2 atau 61% wilayah yang 

Tidak Sesuai sebagai permukiman. Adapun hasil dari luas 

tiga kelas kesesuaian tersebut dapat ditunjukkan pada 

Tabel 10. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Gambar 3. Weighted Overlay berdasarkan Studi Literatur tanpa proteksi (a), tumpang susun dengan RTRW (b),   

dan dengan proteksi (c). 

Kelas Klasifikasi Luas (km2) 

Weighted Overlay Simpang Susun RTRW Protected Area 

0 Tidak Sesuai - - 160,40 

1 Kurang Sesuai 1,74 0,40 - 

2 Cukup Sesuai 77,69 29,51 2,78 

3 Sesuai 183,46 77,04 99,70 

4 Sangat Sesuai - - - 

Tabel 10. Hasil Luas dari Weighted Overlay berdasarkan Studi Literatur 
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3.2.2  Analisis Weighted Overlay berdasarkan Modifikasi 

Hasil uji coba modifikasi beberapa pembobotan 

diperoleh komposisi yang menghasilkan poligon kesesuaian 

(sesuai dan sangat sesuai) paling baik pada perbandingan 

lereng : jenis tanah : jarak dari sungai : jarak dari jalan ada-

lah 10:50:30:10, Gambar 4. Tanpa proteksi pada keempat 

variabel diperoleh hasil seluas 139,1 km2 atau 53% wilayah 

Kota Serang sesuai untuk permukiman, dan 50,2 km2 atau 

19% wilayah bahkan sangat sesuai sebagai permukiman. 

Hanya 3,8 km2 area yang kurang sesuai untuk permukiman 

karena berada pada sempadan sungai.  

Peta kesesuaian selanjutnya dilakukan simpang 

susun dengan kawasan permukiman yang ditetapkan da-

lam RTRW Kota Serang, dan diperoleh 52,3 km2 (20%) ka-

wasan permukiman berada pada kelas sesuai dan 22,4 km2 

(8,5%) masuk klasifikasi sangat sesuai sebagai kawasan 

permukiman. Tidak ada kawasan permukiman pada RTRW 

yang berada pada klasifikasi tidak sesuai, dan hanya 1,8 

km2 (0,7%) yang berada pada area tidak sesuai. 

Proteksi dilakukan pada lereng curam, jenis tanah 

regosol, berada di sempadan sungai, dan jarak terjauh dari 

jalan. Pada wilayah yang diproteksi, dilarang untuk 

dibangun permukiman dan diperoleh hasil 61,5% atau 

seluas 161,5 km2 wilayah Kota Serang tidak sesuai untuk 

kawasan permukiman. Hanya 41,8 km2 (15,9%) kawasan 

yang sesuai dan 50,6 km2 (19,3%) kawasan yang sangat 

sesuai untuk dibangun permukiman. (Tabel 11). 

IV. KESIMPULAN 

1. Kawasan permukiman dikatakan sesuai jika berada 

pada lereng yang relatif datar agar terhindar dari 

bencana tanah longsor, jenis tanah tidak peka untuk 

menghindari potensi erosi, jauh dari sempadan sungai 

yang rentan bencana banjir dan erosi, dan dekat 

dengan jalan untuk aksesibilitas,  

2. Berdasarkan analisa hasil weighted overlay studi litera-

tur dengan peta RTRW Kota Serang maka diperoleh 

77,04 km2 atau 72% wilayah Kota Serang sesuai untuk 

kawasan permukiman dan 29,51 km2atau 27,6% wila-

yah Cukup Sesuai sebagai permukiman. 

3. Berdasarkan analisa hasil weighted overlay modifikasi 

dengan peta RTRW Kota Serang maka diperoleh 52,3 

km2 (20%) kawasan permukiman berada pada kelas 

sesuai dan 22,4 km2 (8,5%) masuk klasifikasi sangat 

sesuai sebagai kawasan permukiman. Tidak didapati 

kawasan permukiman pada RTRW yang berada pada 

klasifikasi tidak sesuai. 

Gambar 4. Weighted Overlay hasil uji coba modifikasi bobot variabel tanpa proteksi (a), tumpang susun RTRW (b),  

dan dengan proteksi (c). 

Kelas Klasifikasi Luas (km2) 

Weighted Overlay Simpang Susun RTRW Protected Area 

0 Tidak Sesuai - - 161,5 

1 Kurang Sesuai 3,8 1,8 - 

2 Cukup Sesuai 69,5 30,5 8,9 

3 Sesuai 139,1 52,3 41,8 

4 Sangat Sesuai 50,2 22,4 50,6 

Tabel 11. Hasil Luas dari Weighted Overlay berdasarkan Uji Coba Modifikasi  
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Pendahuluan 

Web GIS merupakan platform untuk mendistribusikan 
sistem informasi, menghubungkan server dengan client, 
yang servernya merupakan server GIS dan clientnya meru-
pakan web browser, aplikasi desktop, atau aplikasi mobile 
maka dari itu web GIS dapat dikatakan sebagai teknologi 
GIS yang dapat menghubungkan dan melakukan komu-
nikasi antara server dan client dengan internet (ArcGIS, 
2020). Beberapa web GIS yang akan dibahas pada kali ini 
adalah web GIS offline dengan plugin qgis2web dan web 
GIS online dengan host QGIS Cloud dan ArcGIS Online. 
QGIS2Web merupakan salah satu plugin gratis yang ada 
pada aplikasi QuantumGIS (QGIS) yang berfungsi untuk 
membuat web GIS secara offline yang memiliki tiga jenis 
tipe web seperti OpenLayers, Leaflet, dan Mapbox GL JS 
(Fauzi, 2017). QGIS Cloud merupakan platform web GIS 
yang berguna untuk melakukan publish peta, data dan 
servis pada internet dan dibuat dengan cara melakukan 
pengolahan peta dari aplikasi QGIS (QGISCloud, 2013). 
ArcGIS Online merupakan platform di internet untuk di-
jadikan sebagai solusi analisis maupun pemetaan yang 
berguna untuk membuat peta, analisis data, membagikan 
informasi dan berkolaborasi pada platform tersebut 
(ArcGIS Online, 2020).  

 Tujuan perancangan web GIS pada penulisan adalah 
penggunaan web ArcGIS Online dari ESRI . Dalam penulisan 
ini, dilakukan visualisasi persebaran rusunawa yang ada di 
DKI Jakarta. Data yang digunakan pada penulisan laporan 
ini diantaranya adalah data administrasi DKI Jakarta dan 
data rusunawa di DKI Jakarta. Sumber data yang digunakan 
pada penulisan laporan ini berasal dari penelitian sebe-
lumnya untuk data administrasi dan data rusunawa yang 
diambil dari penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis 
dahulu. Hasil dari penulisan laporan ini akan didapatkan 
tahapan yang perlu dilakukan dalam perancangan web GIS 
menggunakan ArcGIS online untuk dapat membagikan in-
formasi dan memvisualisasikan persebaran rusunawa yang 
ada di DKI Jakarta.  

Publikasi web GIS dengan menggunakan ArcGIS Online 
berguna untuk pengguna yang ingin melakukan publish 
hasil rancangan data spasial ke internet dengan ArcGIS 
Online, web GIS tersebut dapat dibuka oleh pengguna lain 
karena data-datanya yang terbaca pada web GIS ArcGIS 
Online tersebut sudah di upload melalui internet yang ten-
tunya tidak lagi membutuhkan data lokal untuk membuka 
web map yang dibuat tersebut. Lalu periksa terlebih dahu-
lu attribute table masing-masing shapefile yang akan 
digunakan untuk pembuatan web GIS di ArcGIS online, 
dirapihkan sesuai dengan informasi yang ingin ditampilkan 
pada popup yang akan muncul di Web GIS. 

Setelah itu dilanjutkan dengan proses merapihkan data 

spasial yang akan digunakan pada web GIS tersebut ter-
lebih dahulu dilakukan proses zip file ke dalam satu folder 
sebelum dilakukan upload data ke ArcGIS Online.  

Setelah data shapefile yang akan digunakan telah 
dirapihkan dengan membentuk zip file, dapat dilanjutkan 
dengan log in ke website ArcGIS online dengan akun yang 
telah dibuat dan terhubung ke server Departemen Geografi 
UI, lalu masuk ke tab bagian “Map” yang terletak di bagian 
kiri atas window tersebut lalu akan terhubung pada web-
site bagian untuk membuat mengolah data GIS di ArcGIS 
Online yang prosesnya dapat dilihat keteangan berikut ini.  

Lakukan log in ke ArcGIS Online sebelum memulai 
merancang Web GIS . 

Tampilan ketika sudah log in dan terhubung dengan server 
ArcGIS Online Departemen Geografi UI, dilanjutkan dengan 
memilih opsi Map pada bagian kiri atas website .  

Tampiian website bagian untuk mengolah data spasial di 

ArcGIS Online, selanjutnya dapat dilanjutkan dengan 

memilih tombol “Add” pada bagian kiri atas website terse-

but untuk menambahkan dan upload data spasial yang 

pada web GIS yang akan dibuat. 

WEB GIS DENGAN ARCGIS ONLINE 

(VISUALISASI PERSEBARAN RUSUNAWA  DI DKI JAKARTA) 

Oleh: Ravidania Auni (Geografi 2017) 

Email: ravidania.auni@ui.ac.id 
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Pada tahap selanjutnya dilakukan proses upload data 

hingga mendesain simbol dan label yang ingin ditampilkan 

pada web GIS di ArcGIS online tersebut hingga desain 

website atau web app yang akan digunakan user. Proses 

tersebut dapat dilihat pada tahapan yang akan dijelaskan 

sebagai berikut:  

Pilih pilihan “Add” dan “Add Layer from file” untuk 

melakukan pemilihan data yang akan di upload pada web 

GIS tersebut . 

Pilih “Choose File” dan pilih zip file yang telah dibuat sebe-
lumnya yang berisi data spasial yang akan ditampilkan pa-
da web GIS tersebut dan pilih “Open”  

Pilih “Keep Original Features” dan pilih “Import File” untuk 
melakukan upload data  

Hasil tampilan web GIS setelah dilakukan add data atau 
upload data dari zip file yang telah dibuat untuk membuat 
web GIS Persebaran Rusunawa di DKI Jakarta  

Pada tahap ini lakukan desain style sesuai dengan keingi-

nan pengguna untuk menentukan warna, bentuk, trans-

paransi, visible range, dan lainnya pada data Nama Kab/

kota  

Lalu dapat dilakukan pemeriksaan kembali untuk me-

meriksa bahwa telah menggunakan kolom atribut yang 

tepat untuk melakukan desain simbol yang telah dilakukan  

sebelumnya, pada kali ini digunakan kolom Nama Kab/

Kota untuk menjelaskan nama-nama Kabupaten atau 

Kota yang ada di DKI Jakarta tersebut. 

 Hasil tampilan dari desain simbol/style dari data Nama 

Kab/Kot yang warnanya dibuat untuk terlihat sedikit 

transparan dengan warna-warna yang berbeda menan-

dakan bahwa terdapat kabupaten atau kota di lokasi 

tersebut.  

Lakukan desain style untuk simbol data Rusunawa di DKI 

Jakarta sesuai dengan kebutuhan pengguna, dengan dapat 

memilih bentuk, warna, transparansi, dan visible range  

untuk data titik tersebut  
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Periksa kembali kolom yang akan digunakan sebagai dasar 
dari melakukan desain simbol data titik tersebut, pada kali 
ini digunakan data lokasi titik tersebut saja karena ingin 
memperlihatkan persebaran dari titik rusunawa yang ada 
di DKI Jakarta  

Setelah melakukan style design pada simbol titik, maka 

dapat dilanjutkan dengan menambahkan label nama dari 

rusunawa di ArcGIS Online tersebut dengan memilih 

“create labels” dari simbol titik tiga yang ada dibawah 

tulisan data rusunawa di DKI Jakarta. 

 Lakukan pilihan jenis font, warna, dan kolom dari data 

tabel atribut titik rusunawa tersebut untuk dijadikan se-

bagai nama label di web GIS.  

 

Pilih “Change Style” dari data Batas Administrasi untuk 
memulai desain style dari data garis tersebut  

Pilih kolom yang akan digunakan untuk menjadikan penen-
tu dari pembuatan simbol garis, pada kali ini dipilih kolom 
Nama untuk membedakan jenis garis yang ada pada data 
administrasi tersebut. 

Hasil tampilan setelah memilih kolom “Nama” untuk 
membedakan jenis garis yang ada di data Batas Ad-
ministrasi tersebut. 

Lakukan pemilihan warna dan jenis garis yang cocok untuk 
garis batas administrasi kabupaten/kota. 

Lakukan pemilihan warna dan jenis garis untuk garis batas 

administrasi provinsi  
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Lakukan pemilihan warna dan jenis garis untuk garis pan-

tai lalu pilih “OK”  

Hasil setelah dilakukan desain style untuk simbol data gar-
is, lalu diatur kembali untuk transparansi dan visible 
range untuk data garis. 

Hasil setelah dilakukan pengaturan style untuk simbol dari 
masing-masing data sebelum di publish dalam bentuk web 
dan aplikasi web . 

Tampilan web GIS ketika zoom out, label tidak terlihat ka-
rena visible range ditentukan untuk terlihat ketika dalam 
skala provinsi saja. 

Tampilan web GIS ketika zoom in, label titik rusunawa ter-
lihat karena sudah masuk ke dalam skala provinsi. 

Lakukan proses menyimpan atau save untuk hasil web GIS 
yang telah di buat di  ArcGIS Online agar tersimpan pada 
akun ArcGIS Online pengguna dengan pilih 
“Save As”  

Lakukan pengisian judul web GIS dan tags yang sesuai 
dengan keperluan pengguna lalu pilih “Save Map”  
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Setelah melakukan proses menyimpan web GIS, lakukan 

tahap share map dengan memilih “Share” untuk mem-

bagikan link dari hasil web GIS yang telah dibuat . 

Pilih opsi “Geography Universitas Indonesia” untuk 

menentukan viewer yang dapat melihat web GIS yang 

telah dibuat ini, lalu dapat melakukan copy link untuk 

melihat dalam bentuk Web GIS biasa seperti yang dit-

ampilkan ketika melihat hasil akhir. Setelah itu pilih 

“Create a Web App” untuk membuat web GIS dalam ben-

tuk aplikasi . 

Lakukan pemilihan desain web app yang sesuai dengan 

tujuan pembuatan web  GIS, dapat dilihat pada kategori 

“Build a Story Map” . 

Pilih “Story Map Basic” dalam pembuatan web app ini . 

Pilih “Create Web App” untuk membuat web aplikasi 

dengan tema story map basic tersebut . 

Isi judul dan tags sesuai dengan keperluan pengguna dan 

pilih “DONE” lalu tunggu web app sedang dibuat . 

Atur general setting yang dibutuhkan untuk web map sep-

erti tampilan yang diinginkan untuk web app tersebut lalu 

lanjut ke tab “Theme” . 

Atur setting tema untuk web app tersebut, pilih warna 

sesuai keperluan pengguna lalu lanjut ke tab “Option” . 

Volume 18 / No. 3 / Desember  2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Atur opsi tampilan untuk legenda dan skala pada web app 
tersebut sesuai keperluan lalu pilih opsi “Save” yang ter-
letak di bagian kiri bawah website . 

Tampilan hasil web app sebelum dilakukan publikasi web 
app atau launch web app, lalu dilanjutkan dengan memilih 
opsi “Launch” yang terletak dibagian kiri bawah website . 

Hasil dari pembuatan web app yang dilakukan di ArcGIS 
Online untuk menampilkan persebaran rusunawa di DKI 
Jakarta, legenda dapat ditampilkan secara jelas . 

Tampilan zoom in dan popup pada satu titik rusunawa 
yang terbaca menjadi dua data yang ada pada lokasi terse-
but, diantaranya adalah rusunawa pengadegan dan Kota 
Jakarta Selatan . 

Tampilan zoom out untuk web GIS Persebaran Rusunawa 
di DKI Jakarta . 

Hasil dari pembuatan web GIS dengan ArcGIS online dapat 
dikatakan sangat baik karena interaktif dan dari ArcGIS 
Online sendiri sudah ada pilihan template yang dapat 
digunakan oleh user sesuai dengan keperluan user masing-
masing. Pengaturan simbol dan tampilan popup sudah baik 
namun perlu diatur langsung di website tersebut sehingga 
memerlukan internet selama melakukan pengolahan data 
tersebut. Karena template yang menjadi pilihan bermaca-
mmacam maka pada kali ini pengguna memilih template 
web app dengan story map basic, dan hasilnya cukup baik 
karena dapat menampilkan legenda, popup, zoom in/out 
dengan baik sesuai keinginan user, namun terkadang ting-
kat transparansi disesuaikan dengan pilihan template web 
app yang ada dan menjadikan simbol lebih transparan ter-
lihatnya dari hasil yang dibuat pada web GIS di ArcGIS 
online kali ini. Lalu untuk pilihan template story map basic 
ini, legendanya perlu selalu ditampilkan dan tidak bisa si 
uncheck sementara pada web GIS tersebut.  Untuk hasilnya 
bisa di cek pada link berikut: 
Hasil Web GIS ArcGIS Online dalam bentuk Web (https://

arcg.is/fOKn4). Hasil Web App (https://

geographyui.maps.arcgis.com/apps/StoryMapBasic/

index.html?appid=22e33c076d7045d68e100776 

78ea3bc0) . 
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Perancangan WebGIS dapat dilakukan secara offline dan 
online. Pada dasarnya, langkah-langkah yang dilakukan 
ketika perancangan WebGIS baik offline ataupun online, 
melalui tahap-tahp yang sama, dimana perancang harus 
menentukan tujuan perancangan, pemilihan data dan sum-
bernya, atribut data apa saja yang akan ditampilkan, base-
map apa yang akan digunakan, dan sebagainya. Yang mem-
bedakan antara keduanya adalah WebGIS offline berarti 
tidak perlu memakai jaringan internet, namun 
menggunakan aplikasi desktop seperti QGIS Dekstop. Hasil 
WebGISnya dapat dilihat dan dibuka menggunakan file 
html yang sudah disimpan terlebih dahulu tanpa jaringan 
internet. Sedangkan perancangan WebGIS online harus 
menggunakan internet karena WebGIS online 
menggunakan sistem Web Hosting. Web hosting adalah 
sebuah perangkat komputer yang tersambung dengan 
layanan internet dan berfungsi untuk menyimpan data-
data di website agar nantinya bisa diakses siapa saja secara 
online. WebGIS online juga menggunakan Cloud system 
atau sistem pengolahan data melalui jaringan internet yang 
memiliki fungsi agar dapat menjalankan program melalui 
komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu 
yang sama. Sistem ini menjadikan internet sebagai pusat 
server untuk mengelola data dan memudahkan penggun-
anya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal 
aplikasi terlebih dahulu.  
 
erancangan WebGIS online biasanya dilakukan dengan 
mengupload data-data spasial ke suatu website, dimana 
pengaturan dann pengolahan dari datadata tersebut juga 
dilakukan di website tersebut. Seperti menentukan data 
atribut apa yang akan ditampilkan, bagaimana simbolisas-
inya, bagaimana pop-up nya, bagaimana legendanya, tools 
apa saja yang akan digunakan dan sebagainya. QGIS Cloud 
dan ArcGIS Online adalah contoh sarana yang dapat 
digunakan untuk membuat WebGIS online. Setiap 
perancangan memiliki kelebihan dan kekurangannya mas-
ing-masing. Pada perancangan WebGIS offline 
menggunakan QGIS Dekstop, fitur yang dapat digunakan 
sudah sangat lengkap. dikarenakan memakai aplikasi / soft-
ware yang diinstal. Namun fitur yang semakin lengkap juga 
memerlukan memori atau penyimpanan yang semakin 
besar pula, sehingga komputer yang dipakai harus men-
dukung. Jika function inti belum mencukup dari apa yang 
dibutuhkan, pengguna dapat menginstal function tamba-
han dengan menginstal plugin. WebGIS offline tidak me-
makai jaringan internet, sehingga kecepatan pengolahan 
data tidak dipengaruhi oleh sinyal internet, melainkan ber-
dasarkan kecepatan komputer dan besarnya data yang 
diolah.  

Hasil WebGIS dari perancangan offline hanya dapat diakses 
oleh orang-orang yang memiliki file html saja. Dan jika 
komputer yang digunakan rusak, maka data bisa hilang dan 
harus memulai lagi dari awal. Sedangkan pada 
perancangan WebGIS online, karena menggunakan inter-
net, kecepatan pengolahan data masih tergantung pada 
kecepatan sinyal internet. Integrasi antara perancangan 
offline dengan QGIS Dekstop dan publish data dengan QGIS 
Cloud merupakan hal yang bagus karena kelengkapan fitur 
pada QGIS Dekstop dan dapat mempercepat proses pen-
golahan data karena dilakukan secara offline, namun hasil 
dari WebGIS tetap dapat dipublish secara online dan 
dibagikan kepada orang lain. Hasil WebGIS dari QGIS Cloud 
sudah cukup baik karena sudah dilengkapi oleh fitur-fitur 
basic, seperti zoom-in, zoom-out, pop-out, measure untuk 
mengukur panjang, luas, mencari koordinat suatu objek, 
dan bearing. Yang disayangkan, pada QGIS Cloud masih 
belum terdapat pengaturan untuk memilih data atribut 
yang akan ditampilkan pada pop-up, sehingga data shp 
harus dirapihkan data atributnya terlebih dahulu sebelum 
dilakukan pengupload-an data ke ArcGIS Cloud. 
 
Lalu untuk ArcGIS Online menawarkan tampilan yang sim-
ple dan friendly sehingga memudahkan user dalam 
melakukan perancangan WebGIS Online. Meskipun terlihat 
sederhana, fitur-fitur pengolahan data, sudah cukup 
lengkap, mulai dari simbolisasi data sesuai kategorinya, 
pengaturan layer, pengaturan pada atribut tabel, 
pengaturan untuk pop-up, dan sebagainya. Tampilan 
WebGIS yang dihasilkan pun beragam tergantung desain 
Web App yang dipilih. Untuk tipe minimalist, tampilan 
WebGIS terlihat sederhana, namun tetap memiliki fitur-
fitur basic seperti zoom-in, zoom-out, pop-out, dan search 
location. Kekurangan dari perancangan WebGIS online ada-
lah terbatasnya ukuran data yang bisa digunakan, seperti 
pada QGIS Cloud yang membatasi kapasitas penyimpanan 
file, sebesar 50 Mb, untuk satu akun gratis, dan menarik 
biaya tambahan untuk akun premium yang memiliki kapa-
sitas penyimpanan lebih besar. Namun WebGIS online 
dapat dibuka dimana saja, baik dengan handphone, laptop, 
atau gadget manapun selama terdapat jaringan internet. 
Data juga bisa lebih aman karena disimpan pada system 
cloud, sehingga jika komputer pengguna rusak, pengguna 
masih dapat mengakses data menggunakan gadget lainnya.  
 

 

PERBANDINGAN SOFTWARE WEBGIS  
Oleh: Widi Nur Fajri  (Geografi 2017) 

Departemen Geografi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,  Universitas Indonesia 

Email: widi.nur@ui.ac.id 
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KESIMPULAN 
 
WebGIS atau GIS berbasis web dapat memberikan informa-
si mengenai tutupan lahan yang diharapkan dapat mem-
bantu Pemerintah Provinsi D.I.Y dalam merancang dan 
mengevaluasi kesesuaian tata guna lahan terhadap 
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Perancangan 
WebGIS dapat dilakukan secara offline ataupun online. 
Perancangan offline dilakukan tanpa menggunakan inter-
net dan menggunakan software seperti QGIS Dekstop, se-
dangkan perancangan online dilakukan dengan 
menggunakan jaringan internet seperti pada QGIS Cloud 
dan ArcGIS online. Perancangan WebGIS offline maupun 
online memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, 
perancang yang harus menentukan jenis perancangan ma-
na yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan perancangan 
WebGIS-nya, apakah perancangan WebGIS offline, WebGIS 
online, atau integrasi antara keduanya.  
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 Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 

Multidisiplin dari Universitas Indonesia mengadakan 

serangkaian kegiatan yang berjudul “Pengembangan dan 

Pemanfaatan Peta Risiko Covid-19 dengan Metode 

Partisipatif untuk Intervensi Masalah Psikososial di 

Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara”. Kegiatan 

pengabdian ini merupakan kolaborasi antar berbagai 

bidang keilmuan yang berasal dari Departemen Geografi 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI 

(FMIPA), Departemen Keperawatan Jiwa Fakultas Ilmu 

Keperawatan UI (FIK), , serta Fakultas Psikologi UI (FPsi). 

 Program ini merupakan salah satu bentuk 

kegiatan pengabdian yang rutin dilaksanakan setiap 

tahunnya oleh para sivitas akademika UI dengan tema yang 

beragam, di bawah naungan Direktorat Riset dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Indonesia 

(DRPM UI). Adapun kegiatan pengabdian masyarakat kali 

ini merupakan bentuk kontribusi Universitas Indonesia, 

bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

untuk menuntaskan masalah kemiskinan dan sosial 

terutama pada masa pandemi di wilayah Kelurahan 

Kalibaru, Jakarta Utara. Kegiatan pengabdian ini juga 

merupakan kelanjutan kegiatan pengabdian yang pada 

tahun 2019 lalu telah dilaksanakan. 

 “Kegiatan pengabdian pada tahun ini adalah 

tahun kedua setelah sebelumnya di tahun 2019 kami 

melakukan pemetaan sosial detail per RT dan RW di 

Kelurahan Kalibaru. Pada tahun 2020 ini, kami 

berkolaborasi tidak hanya dari FMIPA, tapi juga dari FIK 

dan FPsi untuk mengambil tema pemanfaatan detail-detail 

yang kita perlukan untuk intervensi masalah psikososial di 

Kelurahan Kalibaru. Selain itu, tim juga akan melakukan 

updating pemetaan dan memberikan pelatihan untuk 

intervensi beberapa kondisi psikososial yang ada di sana”, 

jelas Dr. Rokhmatuloh, S.Si., M.Eng. selaku Ketua Tim 

Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat UI 2020. 

 Kegiatan pengabdian kali ini dilakukan secara 

daring mengingat risiko penularan Covid-19 di masa 

pandemi ini. Kegiatan ini berbentuk rangkaian yang 

dilakukan sebanyak 3 pertemuan, yaitu pada 7, 14, dan 21 

November 2020, dengan total 61 peserta yang terdiri dari 

51 kader dasawisma dari 14 RW di Kelurahan Kalibaru, 

serta 10 pengurus PKK di kelurahan Kalibaru. Harapannya, 

para peserta perwakilan ini dapat membantu 

mensosialisasikan apa yang didapatkan dari kegiatan 

pelatihan ini kepada masyarakat yang lebih luas, seperti 

memberikan edukasi atau menjadi contoh mengenai 

pengelolaan stres di masa pandemi. 

PENGABDIAN MULTIDISIPLIN UI BERIKAN INTERVENSI MASALAH PSIKOSOSIAL 

DI KALIBARU JAKARTA UTARA DI TENGAH PANDEMI  
Oleh Dr. Rokhmatuloh, M.Eng, Herni Susanti, S.Kp.,MN.,Ph.D, Ratri Candra Restuti, S.Si, M.Si, Estin Yuliastuti, S.Kep., Ns., 

Ardiansyah, S.Si, Syifa Rasyida Andriani, S.Psi 
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 Kegiatan pelatihan diawali dengan pemaparan 

hasil riset mengenai kemunculan gejala gangguan mental 

emosional masyarakat di Kelurahan Kalibaru serta 

pemaparan tentang peta tingkat kerawanan kemunculan 

gejala gangguan mental emosional tersebut di setiap RW di 

Kelurahan Kalibaru. Kemudian, disampaikan materi 

mengenai pengenalan tentang stres dan cara 

mengelolanya. Selanjutnya, diselenggarakan pelatihan 

mengenai teknik nafas dalam, hipnosis lima jari, relaksasi 

otot progresif, dan afirmasi positif sebagai penerapan cara 

praktis mengelola stres, khususnya di masa pandemi ini.  

 Metode penyampaian materi dilakukan dengan 

pola pembelajaran yang interaktif. Sebelum dan sesudah 

kegiatan pelatihan, peserta diberikan beberapa pertanyaan 

untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan 

mereka terhadap materi yang diberikan. Berdasarkan hasil 

evaluasi, sebanyak 78.4% peserta mengatakan bahwa 

materi yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat, dan sebanyak 88.2% peserta merasakan 

manfaat dari pelatihan ini. 

 Meskipun kegiatan harus dilakukan secara daring, 

kegiatan ini berlangsung dengan lancar karena pihak 

peserta sangat kooperatif serta menunjukkan antusiasme 

yang cukup tinggi. “Saya sangat bersyukur dengan adanya 

kegiatan seperti ini, terlebih di masa pandemi dimana 

kebanyakan Ibu-Ibu muda merasa pusing atau stres 

menghadapi kendala terutama mendampingi anak sekolah. 

Adanya kegiatan ini merupakan hal yang luar biasa. Saya 

berharap kegiatan ini bisa diselenggarakan lagi, tidak hanya 

sampai di sini saja”, ungkap Sri Mulyati, salah satu peserta 

pelatihan. Yayah Fauziah, selaku Ketua Tim Penggerak PKK 

Kelurahan Kalibaru, juga mengatakan “terimakasih untuk 

tim UI yang telah memberikan ilmu bagaimana cara 

mengatasi stres di masa pandemi. Penting sekali bagi kita 

untuk jangan sampai malah memperburuk keadaan kita 

dari yang sudah buruk. Untuk tim UI, kami menunggu 

kembali program-program selanjutnya untuk membantu 

warga Kalibaru yang bisa membantu ke arah yang lebih 

baik.” 

Pihak Tim Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat 

Universitas Indonesia maupun pihak Kelurahan Kalibaru 

sama-sama berharap agar kegiatan ini dapat dilaksanakan 

secara berkelanjutan, agar manfaat yang diterima oleh 

masyarakat juga semakin besar. “Kami berharap, dari 

pelatihan yang kami lakukan di tahun ini bisa dilanjutkan 

dengan tema-tema lain yang memang dibutuhkan atau 

diperlukan oleh Kelurahan Kalibaru. Mohon doa dan 

dukungannya agar tahun depan kita bisa melanjutkan 

kerjasama ini untuk kita berikan kepada warga atau 

masyarakat di Kelurahan Kalibaru”, tutup Dr. Rokhmatuloh, 

S.Si., M.Eng. [ Syifa Rasyida & Ratri Candra] 
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Tim peneliti yang diketahui oleh Dra. M.H. Dewi Susilowati, 

MS pada Selasa, 20 Oktober 2020 melangsungkan kegiatan 

diskusi terfokus dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan 

Kabupaten Lebak, Banten secara daring. Tujuan pelaksa-

naan FGD ini adalah untuk mensosialisasikan hasil 

penelitian tahun ke-2 sehingga dapat memperoleh ma-

sukan khususnya terkait rencana/kebijakan Dinas Per-

tanian dan Perkebunan yang terkait dengan hasil 

penelitian. 

 

Penelitian yang beranggotakan Adi Wibowo, PhD, Dr. Dewi 

Susiloningtyas M.Si, Ratri Candra, M.Si dan Ardiansyah, S.Si 

pada tahun ini memasuki tahun ketiga. Penelitian yang 

didanai oleh Ristek Dikti dengan skema Penelitian Terapan 

Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT) multi tahun memiliki 

tujuan sebagai berikut:  

Tahun Pertama: (1) Membuat peta wilayah kekeringan dan 

wilayah rawan pangan Kabupaten Lebak; (2) Mengevaluasi 

hubungan wilayah kekeringan  dan rawan pangan 

Tahun Kedua: Menyusun wilayah prioritas penanggulangan 

kekeringan dan rawan pangan berdasarkan hasil evaluasi 

wilayah kekeringan dan rawan pangan. 

Tahun Ketiga: Menyusun panduan pemberdayaan 

masyarakat Kabupaten Lebak berdasarkan wilayah 

prioritas penanggulangan kekeringan dan rawan pangan  

 

Pada tahun ke-3 ini, tim peneliti membuat panduan 

pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan 

kekeringan dan rawan pangan. Dipilih 2 desa yang 

merupakan wilayah prioritas pertama sebagai prototipe. 

Dua desa yang dipilih adalah Desa Bojongjuruh seluas 

1228,33 hektar dan Desa Kertaraharja 1390.86 hektar, 

yang terletak di Kecamatan Banjarsari. Kedua desa ini 

mempunyai wilayah kekeringan tinggi yang luas dan 

termasuk dalam klasifikasi agak rawan pangan.  

Penggunaan lahan di Desa Bojongjuruh terdiri dari lahan 

petanian seluas 1184,59 hektar (96,44%) dan non 

pertanian 43.74 hektar (3,56 %). Penggunaan lahan di Desa 

Kertaraharja didominasi oleh lahan petanian seluas 

1323.62 hektar (95,17%) dan non pertanian hanya 67,24 

hektar (4,83 %) 

Forum Group Discussion Pemetaan Wilayah Kekeringan dan Rawan Pangan  
Untuk Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lebak Provinsi Banten  

(Tahun Ke-3)  

Oleh: M.H. Dewi Susilowati, Adi Wibowo, Dewi Susiloningtyas, Ratri Candra Restuti 

Departemen Geografi FMIPA UI 
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Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa,  
Kecamatan Banjarsari termasuk dalam klasifikasi tingkat 
kekeringan sangat tinggi dan tinggi. Rata-rata jumlah hujan 
tertinggi pada bulan Januari dan terendah pada bulan 
Agustus.  Oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya air 
hujan  harus dilakukan secara bijak. Usaha-usaha untuk 
memanfaatkan sumber daya air khususnya air hujan 
dengan membuat metode sumur resapan.dan embung. 
 
Wilayah sumur resapan diletakkan pada: (1) Lahan yang  
datar, (2)  Struktur tanah harus mempunyai permeabilitas 
tanah (kemampuan tanah menyerap air) lebih besar atau 
sama dengan 2,0 cm per jam (artinya, genagan air setinggi 
2  cm  akan  teresap  habis  dalam 1  jam); (3) Penggalian 

sumur resapan bisa sampai tanah berpasir; (4) Jauh dari 
tempat penimbunan sampah, jauh dari septic tank 
(minimum lima meter), dan berjarak minimum satu  meter  
dari  fondasi bangunan. Sementara itu, untuk wilayah 
embung diletakkan pada: (1) kondisi tanah yang porus, 
dinding embung harus lebih kuat dan kedap air; (2) Dekat 
alur sungai; (3) Lebih tinggi dari area tanaman; (4) Jarak 
dekat dari area tanaman (sawah/tegalan).  
 
Berdasarkan kriteria tersebut diatas, dibuatkan wilayah 
kesesuaian untuk wilayah sumur resapan dan embung se-
bagai salah satu penanggulangan kekeringan. Berikut ada-
lah peta wilayah kesesuaian untuk sumur resapan dan em-
bung.  

Peta Desa Bojongjuruh, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten  
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Tahun 2020 menjadi tahun yang spesial buat 
semua orang, salah satunya adalah pandemi 
Global Covid 19 yang mempengaruhi semua 
kegiatan baik lingkungan, ekonomi, sosial-
budaya.    
 
Dari sisi lingkungan hidup misalya pandemi 
mempengaruhi banyak pandangan positif 
mengenai lingkungan hidup, dimana kemudian 
masyarakat menyadari bahwa interaksi kita 
dengan lingkungan hidup mempengaruhi pan-
demi itu sendiri. Salah satu isu terkait pandemi 
misalnya sebaran pandemi karena interaksi yang 
negatif antara manusia dengan satwa liar. Di-
mana ketika satwa liar dikonsumsi oleh manusia 
akan menyebabkan perpindahan penyakit. Satwa 
liar memang fungsinya ada di habitat alami, di-
mana kemudian setiap spesies memiliki perannya 
dalam menjaga kelangsungan ekosistem. Dalam 
satu pertemuan dengan banyak mitra terkait per-
lindungan satwa, saya menjelaskan bahwa 
orangutan di Kalimantan memiliki fungsi alami 
sebagai penyebar benih dan kedekatan DNA 
(94%) orangutan dengan manusia dapat dipela-
jari lebih lanjut untuk memberikan gambaran 
mengenai interaksi antara manusia dengan alam. 
Tahun 2020 juga menjadi tahun dimana ke-
hidupan ekonomi mengalami penurunan akibat 
pandemi. Ekonomi dunia mengalami penurunan 
besar ketika semua aktifitas diturunkan intensit-
asnya baik produksi dan jasa. Penurunan 
ekonomi kemudian mempengaruhi lingkungan 
hidup dimana kemudian kajian lingkungan 
menunjukkan penurunan emisi cukup signifikan 
didunia karena sejumlah produksi yang mem-
berikan emisi mengalami penunrunan, termasuk 
aktifitas transportasi. Hal kecil bisa dilihat ketika 
DKI Jakarta misalnya yang selama ini langitnya 
abu-abu, bisa menjadi biru karena polusi udara 
yang drastis menurun. 
 
Dari sisi spatial ada banyak pembelajaran ditahun 
Pandemi, misalnya UN dan beberapa lembaga 

serta Universitas menggunakan tools pemetaan 
WebGIS untuk memetakan sebaran dan kejadian 
pandemi di seluruh dunia. Hasil pemetaan 
kemudian menjadi rujukan beberapa kajian ilmi-
ah yang memberikan rekomendasi bagaimana 
penanganan Covid 19 dilakukan. 
 
Penggunaan platform digital dan komunikasi via 
web menjadi hal penting dalam kajian spatial. 
Dimana teknologi remote sensing, GIS dan online 
based Geospatial menjadi instrumen penting da-
lam kajian spatial. Demikian juga dengan proses 
sharing data spatial dengan format cloud compu-
ting. Salah satu yang cukup pesat misalnya 
terkait penggunaan artificial intelligence (AI) da-
lam analisis remote sensing dengan penggunaan 
big data berbasis online. 
 
Apapun yang terjadi, pada setiap periode sulit 
seperti pandemi global Covid 19 ditahun ini, sela-
lu ada inovasi dan pembelajaran yang bisa diam-
bil. Karena begitulah hakekat manusia, dimana 
ada kesulitan selalu ada inovasi dalam rangka 
mitigasi dan adaptasi. 
 
Selamat menuju tahun 2021, bersiaplah untuk 
mendapatkan vaksin. 

CATATAN AKHIR TAHUN 2020 

Oleh: Musnanda (Alumni Geografi A’89) 

https://musnanda.com 
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