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Salah satu penelitian geografi adalah toponim, pada 

kegiatan Dosen Geografi UI dilaksanakan di Provinsi Kali-

mantan Timur berkaitan dengan toponimi tempat yang 

akan dijadaikan ibukota negara Republik Indonesia yang 

baru yang dilaksanakan oleh Dr. Taqyudin, Drs Sasmita 

Nugraha, Dr. Ninie Soesanti SS, Mhum dan Ir. Hendra 

(Natural, Generik) yang termasuk dalam Tim Sosial Budaya 

KLHS, Kementian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 Toponim Ibu Kota Negara (IKN) termasuk dalam 

riset toponomastic berdasarkan ketegori nama Civil 

(administrative) divisions (states, cantons, districts, bor-

oughs). Nama Ibukota negara menjadi sangat penting kare-

na merupakan “Identitas”, citra maupun mewakili reputasi 

budaya Indonesia.Manusia sebagai homo culturalis  dan 

penanda budaya, dalam memberi nama suatu tempat apa-

lagi IKN perlu pemikiran yang lebih dalam, karena melekat 

sepanjang NKRI berdiri. Penggalian untuk memberi nama 

IKN yang tepat tentunya tidak boleh sembarangan atau 

‘asal’, akan tetapi pilihan nama tersebut mewakili nilai-nilai 

NKRI yang dapat diterima warga negara secara umum dan 

bahkan menjadi kebanggaan. Sumber-sumber penggalian 

nama dari budaya bangsa khususnya budaya pulau kali-

mantan pada umumnya atau budaya Kalimantan Timur 

pada khususnya yang dapat mewakili nilai-nilai secara na-

sional.  

`Sumber-sumber penggalian khususnya dalam penelitian 

ini dalam lingkup provinsi Kalimantan Timur, dapat di runut 

melalui prasasti, artefak, sosiofak,  ecofak, teknofak dana 

atau tradisi, yang menunjukkan perjalanan sejarah 

masyarakat setempat. Di antara yang dapat menjadi dasar 

hingga kini yaitu sumber tertulis tertua di pulau Kalimantan 

yaitu prasasti Yupa (banyak nama yang disebutkan di untuk 

prasasti tersebut) salah satu nama adalah prasasti 

“Waprakiswara” (vaprakiswara). Selain itu, adanya suku 

atau etnik yang ada sebagai Negeri Kutai, Kutai Martadipu-

ra, Kutai Kartanegara dan masih banyak lagi. Sementara 

Kutai merupakan keberlanjutan dari kerajan sebelumnya 

yaitu Kutai Lama di Muara Kaman. Muara Kaman sebagai 

nama terdiri dari Muara (nama generic), Kaman (nama spe-

sifik) yang berarti tempat sekitar anak sungai yang bermu-

ara di sungai besarnya (Mahakam) yang ditempati suatu 

pendukung budaya sungai Mahakam. Kutai Lama di Muara 

Kaman sendiri terdiri dari klaster-klaster berdasar anak 

sungai sebagai pendukung budaya atau etnis-etnis tertua 

yaitu Puak-Puak yang berada di dekat anak-anak sungai 

yang bermuara di sungai Mahakam. Puak-puak tersebut 

Puak Pantun, Puak Punang, Puak Sendawar, Puak Pahu dan 

Puak Melani merupakan pendukung peradaban awal yang 

hidup di sungai Mahakam, yang pusatnya di Muara Kaman. 

Jika diperhatikan Muara Kaman dan Mahakam ada 

kesamaan pada kata dasar ‘Kam’ (Kama) yang artinya 

pengasih dan penyayang. Sementara muara sudah sangat 

jelas sebagai nama generic atau nama geografis alam, 

Kaman merupakan kata bentukan Kam+an (Kama + an) 

yang memiliki arti orang-orang yang selalu penyanyang dan 

pengasih atau orang-orang Kama. Dan Mahakam juga 

bentukan dua kata Maha + Kam (pengasih, penyayang yang 

Agung), dalam kosa kata kekinian dapat diartikan 

“keagungan cinta”. Ada opini lain bahwa Mahakam juga 

dapat dimaknai sebagai Mahkama (Mahkamah) yang 

berarti tempat menjunjung keadilan. Dengan demikian 

nilai luhur bangsa-bangsa (Puak-Puak) di muara-muara 

anak sungai Mahakam, sangat menjunjung nilai keadilan 

dan pengasih serta penyayang. Nama tersebut mewakili 

nilai-nilai luhur yang dapat berlaku secara universal. Dapat 

diusulkan sebagai alternative nama IKN MAHAKAM .  
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Gambar 1. Konsultasi di KLHS Samarinda 



 

 

Dalam semiotika, proses pemaknaan sebuah tanda berawal 

dari dicerna oleh alat penginderaan, lalu diserap dan dipros-

es di otak, selanjutnya diinterpretasikan. Proses pemaknaan 

ini disebut proses semiosis. Tanda itu dapat bersifat ikonisi-

tas, indeksikal, atau simbolik.Pendekatan semiotika ini 

sebenarnya sudah dimulai sejak beratus tahun sebelum 

Masehi.Secara pribadi setiap individu memiliki tiga ruang 

yaitu ruang umum, pribadi, sakral. 

 

 

Kegiatan ini menghasilkan beberapa temuan antara lain 

yang berkenaan dengan topinim di Kalimantan Timur dan 

pola penamaanya.  

 

Pola nama-nama tempat yang ada di Kalimantan Timur 

melalui kajian toponomasttik (kasus leksikologi) diharapkan 

memberikan gambaran umum expresi lokal dalam mem-

beri nama tempat. Terkait dengan penamaan IKN selain 

mengacu expresi lokal dalam memberi nama tempat  juga 

diharapkan  menjadi bentuk expresi sosial budaya yang 

diterima secara Nasional maupun global. 

Pola penamaan tempat di Kalimantan timur secara umum 

meliputi penamaan tempat Administrasi, geografis (SDA), 

Tempat Sakral, Tempat Utilitas (bangunan/infrastruktur). 

Dalam penelitian awal ini yang sudah di bahas yaitu terkait 

dengan leksikologi dari nama-nama tempat (toponim) wila-

yah administratif pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan 

toponim desa/kelurahan. Dan toponim yang dihasilkan 

yang tidak terkait dengan nama administratif di antaranya 

yang disebutkan pada prasasti Kutai Mulawarman (Prasasti 

Yupa D.2b : vaprakesvare  atau Waprakeswara).  

 

Berdasarkan tradisi lisan yang ditemukan ketika survey di 

Anggana, Muara Kaman didapatkan toponim nama generic 

sungai, pulau, nama-nama tokoh (Anggana), sedangkan di 

Muara Kaman ditemukan nama-nama tempat dengan ge-

neric muara, tanjung, nusa, danau, tepian (pantai sungai), 

selain faunanim dan sacred  place (Keramat Kucing), 

bangunan/infrastruktur (pura dan benteng). 

Pola Leksikologi yang dihasilkan pada nama-nama 9 Kabu-

paten sebagai berikut.  Nama-nama tersebut diawali 

dengan huruf: B, K,P,S. Pembentukan nama-nama 6 (enam) 

Kabupaten dan 3 (tiga) Kota di Kalimantan Timur, dalam 

pembentukan berdasarkan struktur suku katanya di domi-

nasi struktur Konsonan Vokal (KV) 48,7 %, struktur (KVK) 

33,3 %. Penamaan Kabupaten di Kalimantan Timur yang 

menggunakan 1 (satu) kata ada 4 (empat) nama Kabupaten 

dan yang terbentuk dalam 2 (dua) kata ada 4 (empat) na-

ma kabupaten dan ada yang terbentuk dalam 3 (tiga) kata, 

1 (satu) nama kabupaten. (lihat Tabel 1 dan Grafik 1). 

Jumlah suku kata yang digunakan untuk nama kabupaten 2 

(dua) sampai 8 (delapan) suku kata. 
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Gambar 2. Konsultasi di Balitek KLHS Semboja 

Gambar 4. Wawancara Mendalam pada Tetua Adat 
Muara Kaman 

Gambar 3. Wawancara Mendalam pada Lembaga Adat 
Paser di Penajam 



 

 

 

 

Gambar 5. Musum Kutai Kartanegara 

Khususnya nama-nama desa di Kabupaten Penajam Paser 

Utara, sebagai berikut: 

Pembentukan nama-nama 54 (lima puluh empat) desa, 

dalam pembentukan berdasarkan struktur suku katanya di 

dominasi struktur Konsonan Vokal (KV) 66,7%, setruktur 

KVK 26,9 %. Penamaan desa yang menggunakan 1 (satu) 

kata ada 22 nama desa dan yang terbentuk dalam 2 (dua) 

kata ada 32 nama desa dan tidak ada yang terbentuk da-

lam 3 (tiga) kata . (lihat Tabel 3 dan Grafik 3). Jumlah suku 

kata yang digunakan untuk nama-nama desa di Kabupaten 

Penajam Paser Utara 2 (dua) sampai 5 (lima) suku kata. 

Nama-nama desa di Kabupaten PPU menggunakan selain 

huruf: c,f,q,v,x,z.   

 

Jika berdasarkan nama-nama desa/kelurahan di seluruh 

Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 1193 Desa/kelurahan, 

Pola leksikologi yang ditemukan sebagai berikut: 

Pola penamaan desa di Provinsi Kalimantan Timur dari 

1193 desa/kelurahan yang satu kata sejumlah 332 desa, 

dengan 2 (dua) kata sebanyak 786 desa/kelurahan dan 

yang menggunakan 3 (tiga kata) sebanyak 78 desa/

kelurahan. Desa/kelurahan yang menggunakan huruf de-

pan S, M, T, B, L (masing-masing lebih dari 100 desa/

kelurahan). Sedangkan huruf-huruf yang tidak digunakan 

sebagai huruf depan toponim desa/kelurahan di Kaliman-

tan Timur adalah huruf: F,Q,V,X,Y,Z dan Ng. Struktur suku 

kata pembentuknya didominasi struktur suku kata KV 

(2688), KVK (1501) dan V (344), VK (139), KVdiftong (137). 

Secara umum berdasarkan wawancara penamaan nama-

nama desa dipengaruhi bahasa Kutai, Dayak, Banjar, Mela-

yu, Sanskerta, Bugis, Jawa dan Asing. 

Penelitian awal ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan 

penelitian lebih mendalam dengan melibatkan tenaga ahli 

linguistik. Dan dalam penelitian ini penggunaan data dari 

tradisi lisan masih sangat terbatas, selanjutnya penelaahan 

tradisi lisan dari masing-masing pengguna bahasa yang 

mempengaruhi, sehingga dapat diungkap pemaknaan dari 

nama-nama tempat yang digunakan berdasarkan orientasi 

sumberdaya alam; floranim, faunanim, hidronim dan atau 

antroponim serta orientasi sejarah/peristiwa alam atau 

peristiwa sosial, menunjukkan heroism, terjadinya akul-

turasi bahasa untuk penamaan dll. 

Keterkaitan dengan kajian keruangan kelanjutan analisis 

dapat dilakukan berdasarkan keterkaitan lokasional nama 

tempat dengan kondisi sumberdaya alam sekitarnya; hi-

drologi, topografi, geomorfologi dan geologi.   

Gambar 6. Wawancara mendalam Bersama Perwakilan 
Ketua Adat Paser Bali’ 
 
Artikel ini kajian awal fokus pada leksikometri lokal, IKN 

merupakan simbol nasional, jadi penamaan ibukota negara 

tetap memperhatikan akar lokal yg memiliki nilai nasional-

isme bahkan universal (TAQ). 
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Banjir di Kalimantan sudah menjadi agenda tahunan ketika 

musim hujan tiba. Wilayah-wilayah ibukota mulai dari Sa-

marinda, Banjarmasin, Pontianak merupakan beberapa 

kota yang secara regular terkena banjir saat musim hujan. 

Kerugian dari akibat banjir di Kalsel pada Februari 2021 

diperkirakan mencapai 1,2 triliun rupiah. Demikian juga 

dengan banjir Samarinda kerugian yang dikalkulasi men-

capai milyaran dalam satu tahun kejadian, banjir pekan 

saja ditahun 2019 diperkirakan kerugian mencapai 40 mi-

lyar berdasarkan kalkulasi peneliti dari Universitas Mula-

warman. Kalkulasi lain menyebutkan kerugian 20 tahun 

banjir di Samarinda mencapai triliunan rupiah.  

Secara umum Kalimantan memang merupakan wilayah 

yang rentan dengan resiko banjir, ini tidak terlepas dari 

kondisi wilayah yang datar dengan sebaran ibukota dan 

kota lainnya di sepanjang sungai. Faktor sejarah pemben-

tukan pemukiman di Kalimantan yang berbasis sungai me-

mang harus selalu diperhatikan. Berdasarkan kajian 

tutupan lahan 2019 Kalimantan memiliki 12,7 juta hektar  

hutan lahan  kering sekunder dan 9,4 juta hektar hutan 

lahan kering primer sedangkan hutan mangrove sekitar 

484 ribu hektar dan hutan rawa 311 ribu hektar tetapi lua-

san semak belukar mencapat 4,6 juta hektar dan luas 

perkebunan (baca: kebun sawit) sekitar 6,2 juta hektar.  

JASA LINGKUNGAN, PENATAAN RUANG  

DAN PENGENTASAN BENCANA BANJIR DI KALIMANTAN 

  

Oleh: Musnanda 

https://musnanda.com 

GEO-OPINI 
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Sumber Kerusakan SituFakta lainnya misalnya Ibu Kota 

Provinsi Kaltim Samarinda yang terbelah oleh Sungai Ma-

hakam, secara topogafi merupakan kombinasi wilayah da-

tar sepanjang sungai dan beberapa wilayah berbukit kecil. 

Dalam wilayah DAS, Samarinda masuk dalam DAS Ma-

hakam Hilir dimana Sungai Mahakam ini terdiri atas bagian 

hulu sampai Kabupaten Mahakam Hulu, bagian tengah 

yang merupakan Kawasan rawa dan Sebagian gambut serta 

bagian hilir yang didominasi oleh dataran ren-

dah.Berdasarkan tutupan lahan Kota Samarinda didominasi 

oleh pemukiman, lahan pertanian, pertambangan, dan 

semak. Sedangkan kalkulasi tutupan lahan 2019 dengan di 

DAS Hulu Mahakam atau wilayah sekeliling Samarinda 

didominasi oleh semak belukar 43 persen, hutan tanaman 

8 persen, tambak, pertambangan  dan perkebunan masing-

masing 7 persenKondisi hidrologis Samarinda tentunya 

akan tergantung pada Kawasan dihulunya dimana tutupan 

hutan sudah semakin berkurang dan hanya menyisakan 68 

persen hutan di bagian hulu,sisanya merupakan kawasan  

pertanian lahan kering, perkebunan dan belukar. Pada ba-

gian tengah sungai Mahakam masuk DAS Belayan dan DAS 

Bongan didomoinasi oleh kawasan perkebunan sawit dan 

hutan tanaman industri serta Sebagian masuk kawasan 

konservasi.   

Dalam banyak diskusi mengenai konservasi, salah satu per-

tanyaan yang paling sering muncul adalah  apa keuntungan 

ekonomi yang didapat jika konservasi didahulukan dari 

pembangunan ekonomi? Pada konteks pembangunan 

berkelanjutan jangka panjang pertanyaan ini mungkin sulit 

dijawab karena kalkulasi nilai-nilai lingkungan hidup me-

mang berlaku dijangka panjang. Nilai dari jasa lingkungan 

memang tidak dapat dikalkukasi karena tidak akan seband-

ing dengan nilai-nilai ekonomi, nilai akan tergantung situasi 

yang ada misalnya nilai jasa lingkungan air akan tinggi keti-

ka jumlah air terbatas dan kualitas air tidak dapat dikon-

sumsi. Apalagi pertanyaan yang mengkontradiksikan anta-

ra konservasi species misalnya orangutan dengan kebu-

tuhan ekonomi saat ini yang selalu mengarah pada kebu-

tuhan ekonomi saat ini akan lebih dimenangkan. Nilai 

keberadaaan hutan ini dapat dijawab jika dikaitkan dengan 

bencana alam, misalnya saat air sudah mengenangi kota 

dimana para pengambil kebijakan dapat melihat dampak 

bencana lingkungan secara langsung.   

Kalkulasi nilai-nilai alam sebenarnya sudah dilakukan sejak 

dulu, salah satunya adalah dengan konsep natural capital 

yang diartikan sebagai kumpulan asset atau sumber daya 

alam yang terdiri atas unsur geologi, tanah, udara, air dan 

makhluk hidup di dalamnya. Dari natural capital ini manu-

sia dapat mengukur berbagai nilai manfaat yang disebut 

dengan jasa lingkungan yang sepenuhnya akan mendukung 

kehidupan manusia.  Konsep natural capital ini dimulai 

melihat sumber-sumber daya alam baik yang hidup/hayati 

dan non hayati yang kemudian menjadi fungsi ekosistem 

menjadi apa yang dikenal dengan jasa-jasa lingkungan. Jasa 

lingkungan ini memberikan keuntungan bagi manusia dan 

kemudian dapat diukur nilai-nya. Konsep natural capital 

jika dikaitkan dengan konsep ekonomi konvensional, ini 

disebut dengan bioeconomy dimana penggunaan sumber 

daya yang tidak dapat diperbaharui dapat digantikan 

dengan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui. 
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Konsep pembangunan dengan memperhitungkan jasa ling-

kungan harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak, 

terutama pihak-pihak atau masyarakat yang melakukan 

kegiatan pengelolaan lahan. Penerapan prinsip menjaga 

natural capital ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat 

dengan dukungan pemerintah, misalnya dilakukan dengan 

memberikan insentif ketika masyarakat mengelola lahan 

dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, menjaga tutupan 

pohon, membuat terasering dan mencegah polusi air dari 

sampah atau sisa pupuk. 

Pada skala yang lebih besar peran kebijakan pemerintah 

dilakukan dengan membeli/mengambil alih pengelolaan 

kawasan sepadan sungai atau lahan basah (rawa, man-

grove, dll), membatasi infrastruktur yang tidak ramah ling-

kungan (tutupan semen di kawasan resapan) dan mengatur 

bahan yang berbahaya yang menyebabkan polusi air.  

Jasa lingkungan juga dapat dilakukan dengan melibatkan 

pihak swasta, misalnya memberikan insentif pengelolaan 

melalui pendanaan dari perusahaan yang memanfaatkan 

jasa lingkungan air seperti perusahaan air minum. Pada 

konteks Kalimantan Timur dan Samarinda, ini dapat dikait-

kan dengan perusahaan tambang batubara atau perus-

ahaan sawit yang menggunakan jasa lingkungan air dalam 

kegiatan bisnis-nya. Dalam konteks penanganan banjir di 

Kalimantan secara umum, terdapat beberapa kajian yang 

perlu dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung jasa 

lingkungan air, kajian modelling hidrologi dan kajian 

tutupan lahan.  

Tahapan-tahapan penting dalam pelaksanaan kebijakan 

dengan memasukkan natural capital dan jasa lingkungan 

dimulai dengan mengidentifikasikan wilayah-wilayah yang 

penting untuk dikonservasi, dan atau dikelola dengan 

menggunakan prinsip-prinsip berkelanjutan, mengidentifi-

kasi daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan air 

dan tanah, kedua adalah mengidentifikasi kebijakan pen-

dukung seperti pemberian insentif dan desentif, kebijakan 

penerapan tata ruang dan yang terakhir adalah mem-

bangun sistem monitoring dalam pelaksanaan kebijakan. 

Apa yang menjadi tantangan dalam penerapan kebijakan 

ini adalah minimnya informasi, tidak adanya minat dari 

pengambil kebijakan, dan adanya oposisi politik yang ber-

tolak belakang dengan kebijakan pengelolaan lingkungan 

yang baik. Pada prakteknya kebijakan yang mendukung 

perlindungan natural capital dan jasa lingkungan akan ter-

gantung pada kemampuan menggerakkan masyarakat, 

peran multi-stakeholder terkait termasuk pengusaha. 

Keterlibatan pengusaha misalnya akan dikaitkan dengan 

penggunaan sumber-sumber daya alam dan jasa ling-

kungan (misalnya air) dalam proses  produksi-nya. 

Kembali pada konteks kebencanaan misalnya banjir konsep 

natural capital melalui jasa lingkungan air dapat dikalku-

lasikan dengan menghitung kerugian tahunan akibat banjir 

dan bagaimana ini diubah dengan melakukan pem-

bangunan yang lebih memperhatikan aspek lingkungan. 

Pada konteks kebencanaan misalnya dapat dilakukan 

kajian-kajian bagaimana menempatkan pemukiman, 

kegiatan usaha dan infrastruktur dengan menmperhatikan 

lingkungan, kedepannya dampak-dampak lingkungan yang 

bersifat bencana dapat dikurangi dan bahkan dihilangkan. 

Ini bukan hal yang mudah dilakukan, misalnya pada 

konteks perencanaan di Kawasan perkotaan yang sudah 

terlanjur dibangun dan direncanakan tanpa kalkulasi nilai-

nilai jasa lingkungan atau pada kegiatan usaha yang sudah 

terlanjur berjalan. Aspek keterlanjuran sering menjadi 

alasan kenapa konsep-konsep pembangunan yang mem-

perhatikan jasa lingkungan sulit diterapkan, tetapi jika tid-

ak dimulai maka akumulasi kerugian akibat bencana banjir 

dan longsor akan jauh lebih besar dari pada investasi yang 

diperlukan dengan kebijakan yang berwawasan lingkungan.  
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I. Pendahuluan 

Latar Belakang 

Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA) adalah metode untuk 
menganalisis berbagai standarisasi kriteria sekaligus dan 
dikombinasikan berdasarkan bobot untuk menghasilkan 
data baru seperti indeks kesesuaian lahan. Hal ini 
disampaikan oleh Store & Kangas (2001) dalam mengkaji 
model kesesuaian habitat, dan oleh Rahman & Saha (2008) 
dalam mengkaji kesesuaian pola tanam untuk daerah 
rawan banjir. Keunggulan dari SMCA adalah dapat 
digunakan untuk analisis pemilihan lokasi dan pengambilan 
keputusan yang kompleks (Zucca, Sharifi, & Fabbri, 2008), 
meliputi keputusan spasial dengan peringkat prioritas, 
analisis skenario dan memberikan wawasan alternatif 
spasial bagi pemangku kepentingan (Mosadeghi et al., 
2015). Wawasan ini penting agar menjadi pengetahuan 
yang objektif bagi berbagai pemangku kepentingan, 
dimana penentuan suatu lokasi didasarkan pada analisis 
multi faktor (Shahabi & Hashim, 2015) dan multi sudut 
pandang (Dapueto et al., 2015).  

Integrasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dan 
Penginderaan Jauh (PJ) merupakan alat yang ampuh untuk 
melakukan kajian perencanaan dan pengembangan 
wilayah. Integrasi SIG dan PJ berupa analisis multi kriteria, 
umum digunakan dalam analisis-analisis keruangan untuk 
pengambilan keputusan (Rahman & Saha, 2008; Reba et 

al., 2013; Shahabi & Hashim, 2015; Haokip et al., 2021). 
Integrasi SIG dan PJ dapat digunakan untuk menganalisis 
daya dukung lingkungan (Wang et al., 2017) dan 
kesesuaian lahan (Baja, Neswati, & Arif, 2019) yang 
merupakan bagian penting dalam perencanaan wilayah 
dan untuk evaluasi pengembangan wilayah. Perkembangan 
teknologi pengamatan bumi melalui wahana angkasa 
menyebabkan semakin mudahnya memperoleh data-data 
PJ sebagai variabel masukan yang digunakan dalam analisis 
multi kriteria (Denis et al., 2017; Gorelick et al., 2017). 

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di 
pulau Kalimantan yang dicanangkan akan menjadi calon 
ibu kota negara. Hal ini didukung oleh kondisi Kalimantan 
yang memenuhi syarat sebagai ibu kota baru seperti 
jaringan pusat aktivitas politik yang baik, kepadatan 
penduduk yang rendah, rendah risiko bencana, daya 
dukung lingkungan yang baik, pertahanan dan ketahanan 
nasional yang baik, dan berpotensi sebagai kawasan 
pertumbuhan ekonomi baru (Toun, 2018; Sihombing & 
Simanungkalit, 2020). Meskipun rencana pemindahan ibu 
kota telah diputuskan ke Kalimantan Timur (Prahasya, 
Wijayanto, & Setyani, 2020; Sihombing & Simanungkalit, 
2020), secara tidak langsung program tersebut akan ikut 
mempercepat pembangunan Kalimantan Tengah yang 
semula netral menjadi lebur dalam pembangunan dan 
penduduk (Kostof, 1991) serta memicu pertumbuhan 
perekonomian di wilayah sekitarnya (Hafiz & Kurniawan, 
2020). 
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Abstrak 

Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA) adalah metode yang umum digunakan untuk mengkaji beberapa variabel sekaligus. Variabel yang 
umum digunakan dalam analisis SMCA adalah variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan. Berdasarkan katalog unsur geografis 
Indonesia (KUGI), Peta Rupabumi Indonesia (RBI) sebagai sumber rujukan utama geospasial dasar, memiliki klasifikasi tutupan lahan yang 
terbagi kedalam 6 kelas kategori unsur dengan 152 kelas unsur. Agar layer tutupan lahan RBI dapat optimal digunakan sebagai variabel 
dalam analisis multi kriteria untuk penentuan kawasan permukiman, maka tujuan penelitian ini adalah melakukan klasifikasi kategori 
unsur variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan. Selanjutnya, kesesuaian kawasan permukiman berdasarkan variabel tutupan lahan 
dan penggunaan lahan ditentukan berdasarkan 5 kelas kesesuaian. Studi kasus klasifikasi tutupan lahan dan identifikasi kesesuaian lahan 
permukiman berdasarkan variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan dilakukan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Hasilnya, 
klasifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan Provinsi Kalimantan Tengah dikelompokkan menjadi 15 kategori unsur meliputi: tegalan/
ladang, padang rumput, perkebunan/kebun, semak belukar, sawah, hutan rimba, hutan rawa/gambut, tanah kosong/gundul, pasir/bukit 
pasir, transportasi, permukiman, fasilitas umum, industri, pemerintahan dan perairan. Sebagian besar tutupan lahan di Provinsi 
Kalimantan Tengah merupakan hutan dengan luas mencapai 10 juta hektar meliputi 65% luas Kalimantan Tengah. Sementara itu, 
kesesuaian kawasan permukiman berdasarkan variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan, tersebar sesuai dengan distribusi spasial 
tutupan lahan belukar dan tanah kosong/gundul dengan luas 2.5 juta hektar, meliputi 16% luas Kalimantan Tengah. 

Kata Kunci 

Klasifikasi, tutupan lahan, penggunaan lahan, kesesuaian lahan, SMCA, Kalimantan Tengah 
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 Variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan 
adalah salah satu variabel penting yang umum digunakan 
dalam setiap analisis multi kriteria. Variabel ini dapat 
menyajikan distribusi tutupan vegetasi yang penting untuk 
penentuan kawasan permukiman (Sun, Liu, & Wei, 2009; 
Jeong, García-Moruno, & Hernández-Blanco, 2013). Tidak 
semua penelitian multi kriteria yang menggunakan variabel 
tutupan lahan dan penggunaan lahan menyajikan 
klasifikasi tutupan lahannya (Sun, Liu, & Wei, 2009; Jeong, 
García-Moruno, & Hernández-Blanco, 2013). Sedikit 
penelitian yang menyajikan cukup lengkap adalah: Mu 
(2006) yang membagi tutupan lahan dan penggunaan 
lahan menjadi 10 kelas dan 5 kategori; dan  Madurika & 
Hemakumara (2017) yang membagi tutupan lahan dan 
penggunaan lahan menjadi 5 kelas. Sementara itu, layer 
tutupan lahan pada Peta Rupabumi Indonesia (RBI) 
berdasarkan Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) versi 
5.1, terbagi kedalam 6 kategori unsur, dengan 152 unsur 
(14 unsur vegetasi; 32 unsur utilitas; 40 unsur transportasi; 
5 unsur tanah; 25 unsur lingkungan terbangun; dan 36 
unsur hidrografi).  

Dengan demikian, pertanyaan penelitian ini adalah 
bagaimana layer tutupan lahan dari peta RBI digunakan 
sebagai variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan 
untuk identifikasi kawasan permukiman di Kalimantan 
Tengah? Bagaimana kesesuaian kawasan permukiman di 
Kalimantan Tengah berdasarkan variabel tutupan lahan 
dan penggunaan lahan? 

Tujuan dan Batasan Penelitian   

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, 
maka tujuan penelitian ini adalah: 

(1) Klasifikasi kategori unsur variabel tutupan lahan dan 
penggunaan lahan untuk identifikasi kawasan 
permukiman di Kalimantan Tengah. 

(2) Identifikasi kesesuaian kawasan permukiman di 
Kalimantan Tengah berdasarkan variabel tutupan 
lahan dan penggunaan lahan. 

Adapun batasan penelitian ini adalah: 

(1)  Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

(2)  Data yang digunakan bersumber dari Peta RBI Pulau 
Kalimantan Skala 1:50.000. 

(3)  Pengolahan data spasial dilakukan dengan bantuan 
software ArcGIS Pro 2.7.0. 

II. Metode Penelitian 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah di Provinsi Kalimantan Tengah 
(lihat Gambar 1). Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 
salah satu Provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau 
Kalimantan dengan Ibu Kota “Kota Palangkaraya”. 
Kalimantan Tengah terletak pada 0,780 LU, 3,540 LS, 
110,730 BT dan 115.850 BT. Luas wilayah Kalimantan 
Tengah berdasarkan perhitungan area (geodesic) pada 

Proyeksi UTM 49 S adalah 15.420.134 Ha. 

 

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian  
(Sumber: diolah oleh penulis, 2021) 

 
Gambar 2. Alur Kerja Penelitian 

Alur Penelitian 

Kajian dimulai dengan melakukan analisis spasial terhadap 
data dasar tutupan lahan dari Peta RBI 1:50.000 Pulau 
Kalimantan. 41 kelas unsur (8 unsur vegetasi; 8 unsur 
transportasi; 1 unsur tanah; 12 unsur lingkungan 
terbangun; dan 12 unsur hidrografi) yang merupakan 
bagian dari poligon tutupan lahan dan penggunaan lahan 
Pulau Kalimantan diseleksi. Semua kelas unsur tersebut 
digabungkan (merge), dilebur (dissolved) menjadi satu 
layer tutupan lahan dan penggunaan lahan dengan satu 
kolom atribut, dan di potong (clip) berdasarkan batas 
administrasi Provinsi Kalimantan Tengah.  . Klasifikasi 
tutupan lahan dan penggunaan lahan disederhanakan 
berdasarkan kategori unsur dan disandingkan dengan 
sumber rujukan terkait. Terakhir, tutupan lahan dan 
penggunaan lahan diklasifikasi ulang (reclassify) menjadi 
indeks kesesuaian kawasan permukiman. Secara lengkap 
alur kerja penelitian disajikan pada Gambar 2. 
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Pengolahan dan Analisis Data 

Penyederhanaan klasifikasi tutupan lahan dan penggunaan 
lahan dimulai dari mengelompokkan 41 kelas unsur 
tutupan lahan RBI menjadi 15 kategori unsur (lihat Tabel 
1). Setiap kategori disandingkan dengan klasifikasi 
berdasarkan Mu (2006) dan Madurika & Hemakumara 
(2017). Klasifikasi Mu (2006) berdasarkan pada Peraturan 
Administrasi Tanah Provinsi Yunan tahun 1999. Ketentuan 
ini lebih mengutamakan pengembangan kawasan 
permukiman pada daerah yang sudah berkembang. 
Sedangkan Madurika & Hemakumara (2017) 
mengutamakan daerah semak belukar dan tanah kosong 
untuk pemukiman karena belum digunakan untuk aktivitas 
manusia. Oleh karena itu, Indeks kesesuaian lahan pada 
penelitian ini ditentukan berdasarkan rerata nilai 
kesesuaian lahan dari Mu (2006) dan Madurika & 
Hemakumara (2017) dengan rentang nilai 1 untuk nilai 
terendah dan 5 untuk nilai tertinggi (Mu, 2006). 

III. Hasil dan Pembahasan  

Klasifikasi Tutupan Lahan Kalimantan Tengah 

Berdasarkan pengolahan data spasial dan penyederhanaan 
klasifikasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 
klasifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan Kalimantan 
Tengah terbagi kedalam 15 kategori unsur meliputi: 
tegalan/ladang, padang rumput, perkebunan/kebun, 
semak belukar, sawah, hutan rimba, hutan rawa/gambut, 

tanah kosong/gundul, pasir/bukit pasir, transportasi, 
permukiman, fasilitas umum, industri, pemerintahan dan 
perairan. Distribusi luasan dan presentasi luasan tutupan 
lahan dan penggunaan lahan di Kalimantan Tengah dapat 
dilihat pada Tabel 2. Tutupan lahan terluas adalah hutan 
rimba dengan luas 10 juta Ha menutupi 65% luas Provinsi 
Kalimantan Tengah, diikuti oleh tutupan lahan semak 
belukar dan perkebunan/kebun dengan luas masing-
masing 2.5 juta hektar dan 1.7 juta hektar. 

 

Tabel 2. Distribusi Luasan dan Persentase Luasan Tutupan 
Lahan dan Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan 
Tengah. 
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Tabel 1. Klasifikasi Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan Kalimantan Tengah dengan Skor Indeks Kesesuaian Lahan 
Permukiman. 



 

 

Distribusi tutupan lahan dan penggunaan lahan Kalimantan 
Tengah secara spasial dapat ditunjukkan pada Gambar 3. 
Tampak jelas, tutupan vegetasi hutan menutupi sebagian 
besar wilayah. Sedangkan untuk kawasan perkebunan/
kebun tampak mendominasi disisi Barat dan Selatan 
Provinsi Kalimantan. Selain itu, semak belukar yang 
merupakan daerah yang paling berpotensi dikembangkan 
sebagai kawasan permukiman (Madurika & Hemakumara, 
2017) tampak tersebar hampir di seluruh wilayah 
Kalimantan Tengah. Merujuk pada indeks kesesuaian lahan 
yang telah ditetapkan, maka pengembangan kawasan 
permukiman secara spasial akan mengikuti sebaran 
tutupan lahan belukar. 

Kesesuaian Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 

Kesesuaian kawasan permukiman di Kalimantan Tengah 
berdasarkan variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan 
terbagi menjadi 4 kelas kesesuaian lahan meliputi. Sangat 
tidak sesuai dengan skor 1, tidak sesuai dengan skor 2, 
cukup sesuai dengan skor 3, dan sangat sesuai dengan skor 
5 (lihat Tabel 3). Kesesuaian perkembangan kawasan 
permukiman pada daerah yang sangat sesuai tersebar 
mengikuti tutupan lahan belukar dan tanah kosong/gundul 
dengan total luas mencapai 2.5 juta hektar, meliputi 16,2% 
dari seluruh luas Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan 
permukiman juga dapat dikembangkan diperluas hingga 

3.4 juta hektar meliputi daerah kesesuaian lahan dengan 
katagori cukup sesuai. 

Distribusi kesesuaian kawasan permukiman secara 
spasial ditunjukkan pada Gambar 4. Warna hijau 
menunjukkan daerah yang sangat sesuai untuk 
pengembangan kawasan permukiman di Kalimantan 
Tengah. Distribusinya tampak tersebar hampir merata di 
seluruh wilayah Kalimantan Tengah namun tidak termasuk 
di sisi utara yang merupakan daerah hutan dengan vegetasi 
lebat. Sedangkan warna merah dan jingga menunjukkan 
daerah yang tidak sesuai untuk kawasan permukiman 
dengan total luas mencapai 12 juta hektar yang meliputi 
78% luas Kalimantan Tengah. 

Tabel 3. Distribusi luasan dan persentase luasan 
kesesuaian kawasan permukiman berdasarkan 
variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan di 
Kalimantan Tengah. 
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Gambar 3. Peta Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah  
Sumber: diolah oleh penulis, 2021) 



 

 

IV.Kesimpulan 

Pengolahan data spasial untuk penentuan kesesuaian 
lahan menggunakan metode SMCA membutuhkan variabel
-variabel masukan terkait. Dalam hal penentuan kawasan 
permukiman di Kalimantan Tengah, salah satu variabel 
yang digunakan adalah tutupan lahan dan penggunaan 
lahan. Jika menggunakan layer tutupan lahan pada Peta 
RBI sebagai sumber rujukan utama, sebagaimana 
dilakukan pada penelitian ini, maka perlu untuk dilakukan 
pengolahan dan penyederhanaan klasifikasi terlebih 
dahulu. Penyederhanaan klasifikasi tutupan lahan dan 
penggunaan lahan terbukti dapat mempermudah dalam 
melakukan analisis kesesuaian lahan merujuk pada sumber 
referensi terkait. 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

(1) Variabel tutupan lahan dan penggunaan lahan untuk 
identifikasi kawasan permukiman di Kalimantan 
Tengah diklasifikasi menjadi 15 kategori unsur 
meliputi: tegalan/ladang, padang rumput, 

perkebunan/kebun, semak belukar, sawah, hutan 
rimba, hutan rawa/gambut, tanah kosong/gundul, 
pasir/bukit pasir, transportasi, permukiman, fasilitas 
umum, industri, pemerintahan dan perairan. Sebagian 
besar tutupan lahan di Kalimantan Tengah merupakan 
hutan rimba, semak belukar, dan perkebunan/kebun 
dengan distribusi luas mencapai 65%, 16%, dan 11% 
dari luas Kalimantan Tengah. 

(2) Total luas kesesuaian kawasan permukiman di 
Kalimantan Tengah berdasarkan variabel tutupan 
lahan dan penggunaan lahan teridentifikasi sebesar 
3.4 juta hektar yang meliputi 22% luas Kalimantan 
Tengah, yang terdiri dari daerah dengan tingkat 
kesesuaian lahan cukup sesuai hingga tingkat 
kesesuaian lahan sangat sesuai. 
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Gambar 4. Peta Kesesuaian Kawasan Permukiman Berdasarkan Variabel Tutupan Lahan dan Penggunaan Lahan   
Sumber: diolah oleh penulis, 2021) 
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LATAR BELAKANG 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta) yang 
memiliki Luas Daratan + 664,01 km2 dan perairan + 
6.997,50 km2 serta + 110 pulau-pulau kecil merupakan 
Ibukota Negara Republik Indonesia dan menjadikannya 
pusat politik, bisnis, kebudayaan serta tempat berdirinya 
kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta, dan 
perusahaan asing. pertumbuhan dan perkembangan 
Provinsi DKI Jakarta yang sangat pesat dari segi ekonomi, 
sosial, budaya, serta aspek lainnya berdampak pula pada 
pertumbuhan jumlah penduduk yang mengakibatkan 
meningkatnya kebutuhan lahan yang dipergunakan untuk 
permukiman, industri, perkantoran, rekreasi serta 
kebutuhan lainnya. Kota Administrasi Jakarta Utara berada 
di pesisir Teluk Jakarta merupakan wilayah proyek 
reklamasi Pantai Utara yang berdampak terhadap adanya 
perubahan ekosistem pantai dan rawa, dengan tujuan 
menjadikan kawasan baru berupa pemukiman, bisnis, 
pertokoan, atau objek wisata untuk menjawab kebutuhan 
lahan. 

 Reklamasi teluk Jakarta dimulai sejak tahun 1995 

berdasarkan Keppres No. 52 (1995) tentang reklamasi 

pantai utara Jakarta. Reklamasi tersebut kemudian 

berkembang dari semula berupa perluasan daratan Jakarta 

menjadi pembentukan 17 pulau baru berdasarkan Pergub 

No. 121 Tahun 2012 (BBC News Indonesia, 2018). Untuk 

mengidentifikasi pertumbuhan suatu kota dalam rentan 

waktu temporal tertentu, dibutuhkan data penginderaan 

jauh multi temporal.  

 Google Earth Engine (GEE) merupakan salah satu 
teknologi terkini yang cukup mudah diakses untuk 
mendapatkan sumber data penginderaan jauh multi 
temporal (Google Developers, 2021). Untuk menganalisis 
pola pertumbuhan kota di Kota Jakarta Utara dengan 
temporal lebih dari 10 tahun, digunakan Citra Landsat 7 
dan Landsat 8 dan supervised classification menggunakan 
GEE.  
 Kajian ini bertujuan untuk Identifikasi pola 
pertumbuhan kota sederhana di Kota Jakarta utara dan 
interaksinya antara penggunaan lahan, transportasi dan 
lingkungan. 
 
METODE 

Secara sederhana, identifikasi pertumbuhan Kota Jakarta 
Utara dimulai dengan klasifikasi penggunaan lahan di Kota 
Jakarta Utara pada tahun 2010 dan 2020 menggunakan 
classifier pada GEE, kemudian dilanjutkan dengan analisis 
perubahan tutupan lahan dan identifikasi pola 
pertumbuhan kota secara manual dengan bantuan citra 
resolusi tinggi pada Google Earth. Classifier merupakan 
paket model Machine Learning (ML) tradisional pada GEE 
dengan model ML yang meliputi Classification and 
Regression Tree (CART), Random Forest, Naive Bayes dan 
Support Vector Machine (SVM) (Google Developers, 2021).  
Alur kerja secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Kerja Supervised Classification dan Identifikasi Pola Pertumbuhan di Kota Jakarta Utara.  



 

 

Berikut adalah Supervised classification Source Code:. 

1. Ekstraksi Landsat 7 
Sumber:https://code.earthengine.google.com/
bb9b30d2162059880e93b73fc6b0486a 
 
// merge semua kelas lahan jadi satu FeatureCollection 
var kelas = Lingkungan_Terbangun.merge
(Lahan_Terbuka).merge(Laut); 
print(kelas); 
Map.centerObject(AOI,12); 
 
//fungsi masking 
var maskL = function(image) { 
  var qa = image.select('BQA'); 
  var mask = qa.bitwiseAnd(1 << 4).eq(0); 
  return image.updateMask(mask); 
}; 
 
//memilih dan memfilter citra landsat 7 TOA (top of 
atmosfer) 
//sudah terkoreksi atmosfer 
var L72010 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LE07/C01/
T1_TOA') 
        .filterDate('2010-01-01', '2010-12-31') 
         .filterBounds(AOI) 
         .map(maskL) 
          .median() 
 
//clip 
var L72010clip = L72010.clip(AOI); 
 
// Menyiapkan data training 
var bandcitra = ['B1', 'B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B7']; 
var training = L72010clip.select(bandcitra).sampleRegions({ 
  collection: kelas, 
  properties: ['kelaslahan'], 
  scale: 30 
}); 
print(training); 
 
// Melakukan training 
var classifier = ee.Classifier.smileCart().train({ 
  features: training, 
  classProperty: 'kelaslahan', 
  inputProperties: bandcitra 
}); 
 
// predict selulurh citra 
var terklasifikasi = L72010clip.select(bandcitra).classify
(classifier); 
Map.addLayer(terklasifikasi, 
  {min: 0, max: 3, palette: ['#d63000',  
'#98ff00','#0c2aff']}, 
'klasifikasi cart'); 
 
//visualisasi citra 
var RGBTrue = L72010clip.select(['B3', 'B2', 'B1']); 
var RGBparam = { min: 0, max: 0.4,}; 
Map.addLayer(RGBTrue, RGBparam, 'L72010'); 
// Export the image, specifying scale and region. 

Export.image.toDrive({ 
  image: terklasifikasi, 
  description: 'L72010terklasifikasi', 
  scale: 30, 
  region: AOI 
}); 
 
// Export a cloud-optimized GeoTIFF. 
Export.image.toDrive({ 
  image: L72010, 
  description: 'L72010', 
  scale: 30, 
  region: AOI, 
  fileFormat: 'GeoTIFF', 
  formatOptions: { 
    cloudOptimized: true 
  } 
}); 
 

2. Ekstraksi Landsat 8 

Sumber: https://code.earthengine.google.com/
f2d91ca77b881cef091cbd39f8d2c3d8 

 
// merge semua kelas lahan jadi satu FeatureCollection 
var kelas = Lingkungan_Terbangun.merge
(Lahan_Terbuka).merge(Laut); 
print(kelas); 
Map.centerObject(AOI,12); 
//fungsi masking 
var maskL = function(image) { 
  var qa = image.select('BQA'); 
  var mask = qa.bitwiseAnd(1 << 4).eq(0); 
  return image.updateMask(mask); 
}; 
 
//memilih dan memfilter citra landsat 8 TOA (top of 
atmosfer) 
//sudah terkoreksi atmosfer 
var L82020 = ee.ImageCollection('LANDSAT/LC08/C01/
T1_TOA') 
        .filterDate('2020-01-01', '2020-12-31') 
         .filterBounds(AOI) 
         .map(maskL) 
          .median() 
           
//clip 
var L82020clip = L82020.clip(AOI); 
 
// Menyiapkan data training 

var bandcitra = ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7']; 

var training = L82020clip.select(bandcitra).sampleRegions({ 

  collection: kelas, 

  properties: ['kelaslahan'], 

  scale: 30 

}); 

print(training); 
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// Melakukan training 
var classifier = ee.Classifier.smileCart().train({ 
  features: training, 
  classProperty: 'kelaslahan', 
  inputProperties: bandcitra 
}); 
 
// predict selulurh citra 
var terklasifikasi = L82020clip.select(bandcitra).classify
(classifier); 
Map.addLayer(terklasifikasi, 
  {min: 0, max: 3, palette: ['#d63000', '#98ff00','#0c2aff']}, 
'klasifikasi cart'); 
 
//visualisasi citra 
var RGBTrue = L82020clip.select(['B4', 'B3', 'B2']); 
var RGBparam = { min: 0, max: 0.4,}; 
Map.addLayer(RGBTrue, RGBparam, 'L82020'); 
 
// Export the image, specifying scale and region. 
Export.image.toDrive({ 
  image: terklasifikasi, 
  description: 'L82020terklasifikasi', 
  scale: 30, 
  region: AOI 
}); 
 
// Export a cloud-optimized GeoTIFF. 
Export.image.toDrive({ 
  image: L82020, 
  description: 'L82020', 
  scale: 30, 
  region: AOI, 
  fileFormat: 'GeoTIFF', 
  formatOptions: { 
    cloudOptimized: true 
  } 
});  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil supervised classification di Google Earth 
Engine perubahan luas lahan terbangun, lahan terbuka, 
dan daratan terdapat  pada Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3. 

Untuk lebih jelasnya perubahan luas lahan terbangun, 
lahan terbuka, dan daratan dapat dilihat pada Gambar 2, 
Gambar 3 dan Gambar 4. 

Gambar 2. Grafik Perubahan Luas Lahan Terbangun 2010 – 
2020. Sumber: (Diolah oleh penulis, 2021) 

Gambar 3. Grafik Perubahan Luas Lahan Terbuka 2010 – 
2020. Sumber: (Diolah oleh penulis, 2021) 

Gambar 4. Grafik Perubahan Luas Daratan 2010 – 2020. 
Sumber: (Diolah oleh penulis, 2021) 
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Berdasarkan Tabel 1, Tabel 2 dan Tabel 3,  perubahan luas 

daratan yang sangat signifikan terjadi di Kecamatan 

Penjaringan dengan total 5,750 km2  selama satu dekade. 

Laju perubahan luas lahan terbuka menjadi lahan 

terbangun juga paling tinggi dibandingkan dengan 

kecamatan yang lain yaitu sebesar 0,963 km2/tahun. Agar 

memperjelas interpretasi kami menggunakan bantuan 

Google Earth, terlihat jelas terdapat pulau reklamasi yang 

merupakan perluasan daratan di Kecamatan Penjaringan 

(Lihat Gambar 5). Pulau reklamasi ini terhubung dengan 

Pantai Indah Kapuk 1 (PIK 1). Berdasarkan kajian AMDAL 

Kemeneg LH tentang rencana reklamasi Jakarta, dua pulau 

ini di Kawasan Barat untuk perumahan, perdagangan & 

jasa, pemerintahan dan ruang terbuka hijau. Hal ini akan 

memicu adanya pembukaan jalan baru. Sedangkan bagian 

reklamasi Jakarta di kawasan timur diperuntukkan untuk 

industri, pergudangan perumahan dan bangunan umum. 

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini yang 

memperlihatkan adanya reklamasi yang ada di pesisir 

Kecamatan Cilincing (Lihat Gambar 6).  

(a) 

(b) 

Gambar 5. Pulau Reklamasi di Kecamatan Penjaringan. (a) 

Februari 2010, (b) November 2020. Sumber: (Google Earth, 

2010; Google Earth, 2020)  

(a) 

(b) 

Gambar 6. Reklamasi di Kecamatan Cilincing. (a) Februari 
2010, (b) November 2020. Sumber: (Google Earth, 2010; 

Google Earth, 2020) 

Visualisasi peta penggunaan lahan Kota 
Administratif Jakarta Utara secara temporal dari tahun 
2010 ke 2020, dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8. 
 Pola perkembangan Kota Jakarta Utara masuk ke 
dalam Model Multiple Nuclei (Harris and Ullman, 1945) 
dimana polanya mengikuti perkembangan dari berbagai 
macam pusat kegiatan perkotaan, industri, wilayah 
administrasi dan lain-lain. Dalam teori ini dijelaskan bahwa 
Kota Jakarta tidak hanya memiliki satu pusat akan tetapi 
banyak pusat dalam satu kawasan dan juga pola yang 
terbentuk dari asosiasi dengan sejumlah faktor bukan jarak 
dari CBD (Central Business District) (Asmi, Juhadi, & 
Indrayati, 2018). CBD di Jakarta sangat beragam seperti 
CBD Mega Kuningan, CBD Sudirman dan Thamrin, untuk di 
Jakarta Utara terdapat di CBD Pluit dan Kelapa Gading. 
 Transportasi yang terdapat di Jakarta Utara terdiri 
dari Bus Transjakarta seperti 1A PIK - Balai Kota, 3C Rusun 
Kapuk Muara - Kalideres, 3D Penjaringan - Rawa Buaya. 10, 
10A, 10C, 10D, 10F, 10H,10K, L10A, L10B (Terintegrasi ke 
Tanjung Priok), 12 Penjaringan - Sunter, 12A, 12B, 12M 
(“Peta Integrasi Transportasi Umum Jakarta,” 2016).  

Untuk menjangkau integrasi jaringan transportasi 
koridor besar ke padat permukiman di wilayah Jakarta 
Utara, terdapat mikrotrans Jaklingko dengan trayek JAK1, 
5, 15, 27, 29, 36, 37, 43, 52, 58, 77, 88, 117 (“Peta Integrasi 
Transportasi Umum Jakarta,” 2016). Selain itu ada juga 
angkutan kota lokal seperti KWK dan Mikrolet. Serta 
kemudahan akses penduduk untuk menggunakan jasa 
transportasi online seperti Grab atau Gojek.   
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 Gambar 7. Peta Penggunaan Lahan Jakarta Utara Tahun 2010. Sumber: (Diolah oleh penulis, 2021)  

Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan Jakarta Utara Tahun 2020. Sumber: (Diolah oleh penulis, 2021)  
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KESIMPULAN 

Dinamika kependudukan berperan penting atas 
pengaruhnya terhadap pola pertumbuhan kota dimana 
manusia tersebut bermukim, kebutuhan manusia akan 
lahan menuntut penggunaan lahan secara besar besaran 
seperti mengalihfungsikan lahan yang belum terbangun 
menjadi terbangun. Pada wilayah studi di Jakarta Utara 
dapat dilihat pola pertumbuhan kota bahkan memaksa 
dibuatnya pulau buatan dengan cara reklamasi dan 
pengurukan-pengurukan yang terjadi di daerah pesisir 
utara Jakarta ini, hal ini tentunya berpengaruh terhadap 
lingkungan sekitarnya. Pada periode 2010-2020, luas lahan 
terbangun di kawasan Jakarta Utara mengalami perubahan 
signifikan dengan laju perubahan sebesar 1,513 km2/tahun. 
Sedangkan laju perubahan luas lahan terbuka sebesar -
0,703 km2/tahun. Laju perubahan total luas daratan 
sebesar 0,811 km2/tahun. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa alih fungsi lahan terjadi sebagai akibat 
dari adanya pola pertumbuhan kota dan kebutuhan dari 
penduduknya. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam 
bentuk kebijakan nasional dan kebijakan daerah berupa 
perluasan area daratan dengan reklamasi dan 
pembentukan pulau baru. Sarana dan prasarana 
transportasi dan fasilitas umum yang dibangun untuk 
mendukung pengembangan wilayah pulau-pulau reklamasi 
tersebut, terbukti memang dapat berdampak langsung 
pada perailah fungsi lahan di sekitarnya selama 10 tahun 
terakhir. Google Earth Engine dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi pola pertumbuhan kota dengan data 
penginderaan jauh multi temporal. 
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GEO-TEKNO 

MANAJEMEN BASIS DATA SPASIAL  

UNTUK VAKSINASI COVID-19 

 

Oleh: Adi Wibowo  

Penyakit COVID-19 masih ada, salah satunya protokol 

kesehatan dilaksanakan dengan baik, yang kedua penyunti-
kan vaksin untuk seluruh warga negara Indonesia. Namun 
demikian, saat ini tidak bisa semua usia, baru usia minimal 
12 tahun ke atas yang boleh diberikan vaksin. Basis data 
nasional kependudukan saat ini bisa diuji bagaimana ke-
handalan NIK (Nomor Induk Kependudukan) mampu disa-
tukan dengan data basis kesehatan dan basis data barang 
(nomor id vaksin). Basis data penduduk adalah setiap orang 
yang sudah diijinkan untuk vaksin berbasis NIK. Basis data 
Kesehatan adalah setiap orang yang sudah divaksin dengan 
basis data NIK dan Nomor Handphone. Data Basis Vaksin 
adalah barcode (id setiap barang) sehingga jumlah vaksin 
dan nomor id barcode jumlahnya harus sama. Contoh data 
vaksin (asumsinya satu vaksin adalah satu botol untuk satu 
orang), maka kalau telah datang vaksin Sinovac 1.000.000, 
maka akan ada botol vaksin nomor 1 sampai nomor 
1.000.000 untuk vaksin pertama. Hasil akhir data gabungan 
dari data jumlah orang, jumlah NIK, jumlah nomor Hand-
phone, dan jumlah botol Vaksin sejumlah 1.000.000 adalah 
jumlah sertifikat orang yang telah divaksin pertama 
sebanyak 1.000.000. Artinya data nasional vaksinasi adalah 
Nomor dari Surat Vaksin sejumlah 1.000.000 nomor ser-
tifikat vaksin. Jika sudah terbit nomor sejumlah  1.000.000 
sertifikat vaksin pertama, maka julmah vaksin yang ber-
jumlah 1.000.000 sudah habis digunakan untuk menyuntik 
orang dengan NIK dan Nomor Handphone. 
 
Ada istilah stock opname dalam gudang atau keadaan ba-
rang, masukdnya kalau diperiksa nomor vakisn 900 misal-
nya, maka akan diketahui sudah disuntik pada nama orang, 
dengan NIK dan Nomor Handphone, serta nomor sertifikat 
vaksinnya terdata dengan baik. Teknologi Manajemen Ba-
sis Data didukung aplikasi dan jaringan internet akan 
memudahkan, pertama adalah pendataan jumlah vaksin 
yang sudah tersedia, berapa yang sudah disuntikkan ke 
pada orang  dan berapa yang masih ada di tempat penyim-
panan. Contohnya, Presiden bertanya Kepada Menteri 

Kesehatan, maka dengan aplikasi jumlahnya bisa terlihat 
dengan jelas. Kalau penerapan dilapangan seperti saat ini 
masuk ke mall harus menunjukkan sertifikat vaksin maka  
bisa dicek pada di web peduli lindungi (pedulilindungi.id). 
Tampilannya akan muncul Periksa Status anda dalam Pro-
gram Vaksinasi COVID-19, kemudian masukkan nama dan 
NIK, hasilnya akan muncul  nama dan NIK serta tulisan su-
dah vaksin kedua.  
 
Tentu informasinya cukup sederhana saja, tidak seperti 
penjelasan awal tentang prosedur manajemen basis data, 
untuk tampilan pedulilindungi hanya perlu deteksi apakah 
seseorang sudah divaksin atau belum, sudah kedua atau 
baru vaksin yang pertama. 

 

 

https://www.pedulilindungi.id/
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MANAJEMEN BASIS DATA SPASIAL 
Saat ini di Indonesia sudah mulai mensyaratkan nomor 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Ada 
pengecualian maksimal 1 nomor KTP bisa digunakan untuk 
3 nomor HP, dan kalau salah satu sudah tidak aktif bisa 
dimatikan, dan nomor baru bisa bertambah, maksimal 3 
nomor saja. Aktivasi KTP dan KK, baik kartu data atau kartu 
telepon untuk sinkronisasi data NIK dan Operator HP, 
artinya tidak bisa diaktivasi kalau tidak dimasukkan data 
nomor KTP/NIK dan KK sebagai security system. 
 
Basis data NIK telah sinkronisasi dengan Data Kementrian 
Telekomunikasi dan Kementrian Peradagangan dan juga 
Operator Sellular. Maka basis data NIK dan Basis Data no-
mor HP,  saat ini, sudah rapi atau valid, yaitu bahwa E-KTP 
dan KK aktif/valid, maka operator untuk Nomor HP, bisa 
melaporkan pada negara, yaitu No KTP telah mengaktifkan 
Nomor HP pada lokasi di Provinsi X misalnya. Kalau lokasi 
akurat minimal bisa sampai lokasi kelurahan-nya valid. 
Artinya, kalau KTP itu di berasal dari Kelurahan X, orang 
dengan NIK tertentu telah membeli Nomor HP dengan NIK 
dari Kelurahan X. Operator Telepon/Data mendeteksi jika 
Nomor HP X, sudah diaktifkan oleh KTP di Kelurahan X.  
Berdasarkan ilustrasi sederhanai ini maka nomor HP X, 
Nomor KTP X valid pada lokasi Kelurahan X, pada Kabupat-
en X dan Provinsi X. Ada info, bahkan Nomor HP dan No-
mor imei HP yang resmi akan terdata barcode-nya, maka 
Kementrian Perdagangan juga langusng bisa cek, berapa 
HP yang terjual atau beredar saat ini dan resmi membayar 
pajak, kaitan juga dengan Kementrian Keuangan. Bagaima-
na kalau ternyata HPnya bajakan, apabisa terdeteksi juga? 
Jawabannya bisa, karena sudah diatur sedemikan rupa, 
pada saat aktivasi kartu telepon atau data pada suatu 
perangkat HP maka nomor imei atau barcode HP terdata. 
Kalau diperiksa nomor HP itu tidak memiliki imei yang 
resmi maka Operator bisa mematikan nomornya, agar bisa 
memastikan si pemilik NIK harus mengganti HP dengan 
barang resmi atau bukan bajakan atau terdaftar di Kemen-
trian perdagangan dan Kementrian Keuangan.   
 
Ilustrasi  diatas, memudahkan penjelasan bahwa pada saat 
basis data Handphone terdaftar di Kementrian 
Perdagangan, dimiliki oleh Toko Handpone di Kelurahan X. 
Pada saat terjadi transaksi maka jika hanya HP saja yang 
dibeli akan terdeteksi barcode atau imei HP itu dibeli oleh 
NIK tertentu (Data Nama dan Alamat NIK dari KTP, kalau 
pembelian tunai), akan terdata lengkap kalau pembelian 
dengan kartu atm, kartu kredit atau aplikasi keuangan (e-
banking, atau e-wallet, atau yang dikenal uang elektronik). 
Artinya otomatis basis data spasial posis HP akan 
terdeteksi dengan NIK sesuai KTP (asumsinya si pembeli 
adalah pengguna atau untuk keluarga dalam satu KK atau 
alamat yang sama). Lebih detai lagi majajemen basis data 
spasialnya valid, pada saat HP itu disi kartu telepon atau 
data, yang harus diaktifkan dengan NIK dan KK, maka jelas 
basis data imei atau barcode perangkat HP  akan berada di 
area sesuai dengah nomor kartu yang divalidasi dengan 

NIK. Contohnya, jika ada 1.000 HP merk X terjual 
keberadaan  perangkat itu bisa dideteksi minimal dari No-
mor Telepon/Data yang divalidasi dengan NIK pada alamat 
tertentu, misalnya semuanya berada di Provinsi Jakarta, di 
Jakarta Selatan dan di Kelurahan dengan jumlah 1.000 NIK. 
Sinkronisasi Data Jumlah HP dan NIK pemilik HP disebut 
sebagai Manajemen Basis Data Spasial untuk perangkat 
Handphone dan Nomor Kartu Telepon/Data berdasarkan 
lokasi spasial dari alamat pada NIK atau Kartu Penduduk 
atau KK-nya. 
 
Pertanyaannya bagaimana kaitan vaksin dan Manajemen 
Basis Data Spasial? Kuncinya ada pada NIK dan Nomor 
Handpone, maka 1.000.000 vaksin akan terdata dalam 
konteks manajemen basis data spasial berdasarkan data 
NIK yaitu alamat dan Nomor Handphone yang akan 
dikirimkan bukti sertifikat vaksinasi. Artinya Kementrian 
Kesehatan bisa mendata berbasis spasial berapa jumlah 
orag yang sudah divaksin pertama dan kedua dan dimana 
saja berdasarkan alamat NIK. Hal ini adalah Manejemen 
Basis Data Spasial berdasarkan jumlah vaksin dan lokasinya 
ada dimana yaotu terdata pada NIK yang sudah memiliki 
sertifikat vaksin. Apakah pemerintah bisa aktif mendeteksi 
berbasis spasial? Jawabanya bisa yaitu deteksi nomor tele-
pon dan perangat teleponnya, sehingga kalau dalam basis 
data belum ada nomor Hp aktif dan NIKnya, maka bisa 
dikirimkan pesan singkat untuk segera vaksin, sehingga 
pemerintah juga bisa mendeteksi apakah nomor itu aktif 
dan sesuai dengan NIK terdaftarnya. Salah satunya adalah 
di beberapa mall menerapkan scan barcode untuk masuk 
ke dalam mall, artinya Nomor HP tersebut kalau 
mengaktifkan lokasi pada perangkat HP, akan terdeksi oleh 
sistem, misalnya google maps dan operator HP bisa mem-
baca posisinya.      
 
Manajemen Basis Sata Spaisal bisa di aplikasikan untuk 
berbagi macam hal misalnya bantuan kemanusiaan  atau 
bantuan sosial bisa terdeteksi dari perangkat handpone. 
Bantuan pada masa pandemic COVID-19 contohnya yaitu 
bantuan Kuota Gratis dari pemerintah untuk pelajar, 
konteks Data Spasialnya adalah Nama Siswa terdaftar  di 
sekolah pada  Kelurahan X, maka nomor HP aktif di Ke-
lurahan X dengan nomor NIK-KTP siswa atau pelajar di  
Kelurahan X juga. Catatanya adalah apabila nomor NIK 
pada anak umur 12 tahun belum memiliki KTP, tetapi su-
dah  bisa didata nomor HP dan Nomor NIK, yang bisa dival-
idasi dari KTP salah satu orangtuanya berdasarkan data KK 
sebagai induk data nasional. Hak ini juga berlau pada saat 
pengiriman sertifikat vaksinasi dengan nomor HP anak atau 
orang tuanya.  
 
Semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan tentang 
Manajemen Basis Data Spasial untuk COVID-19. Bahwa 
ilmu Geografi bisa bermanfaat untuk berbagi hal terbukti. 
Berfikir spasial dapat menjadi sebuah inspirasi. (AW)   
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PENDAHULUAN 
Saat Kawasan Food Estate merupakan kegiatan usaha budi-
daya tanaman yang dilakukan dengan konsep pertanian 
sebagai sistem industrial yang berbasis ilmu pengetahuan 
dan teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan mana-
jemen modern (Badan Litbang Pertanian, 2010). Jumlah 
orang yang terkena dampak kelaparan secara global perla-
han meningkat sejak 2014 (FAO, 2020). Salah satu upaya 
untuk mengatasi krisis pangan adalah dengan melakukan 
pembangunan wilayah Food Estate. Menurut hasil pen-
golahan data luas sawah dari Kementerian Pertanian 
(2020), luasan sawah di Pulau Kalimantan memiliki persen-
tase hanya 1,33%, sehingga dibutuhkan pengembangan 
wilayah tanaman pangan di Pulau Kalimantan. Selain itu, 
pertumbuhan penduduk di Pulau Kalimantan yang terus 
meningkat, terutama Kalimantan Tengah yang berada pa-
da posisi kedua di Pulau Kalimantan (2,66%) pada tahun 
2019 (BPS, 2019). Dalam mempertahankan atau membuat 
kawasan food estate diperlukannya proses evaluasi lahan 
atau wilayah itu sendiri. Tentunya dalam proses evaluasi 
lahan memerlukan sifat-sifat fisik lingkungan yang dirinci 
ke dalam kualitas lahan, dimana masing-masing kualitas 
lahan dapat terdiri atas satu atau lebih karakteristik lahan 
(FAO, 1983). Beberapa karakteristik lahan umumnya 
mempunyai hubungan satu sama lain. Kualitas lahan akan 
berpengaruh terhadap jenis penggunaan dan/atau pertum-
buhan tanaman dan komoditas lain yang berbasis lahan 
(peternakan, perikanan, kehutanan).  
 Untuk mengetahui daerah yang sesuai dan tidak 
sesuai dijadikan kawasan food Estate dapat menggunakan 
aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan 
melakukan teknik overlay untuk seluruh variabel yang 
digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini terdiri dari kemiringan lereng, ketinggian, 
ketebalan gambut, kerapatan sungai, temperatur udara, 
kelembaban udara, litologi, jarak dari jalan, jenis tanah, 
tutupan lahan, dan bahaya longsor. Penelitian ini memba-
has wilayah kesesuaian padi sawah untuk Food Estate di 
wilayah 4, yaitu Kabupaten Seruyan, Lamandau, Sukamara, 
dan Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasar-
kan latar belakang penelitian di atas, maka pertanyaan 
dalam penelitian adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana 
karakteristik lahan yang berpengaruh untuk tanaman padi 
sawah di wilayah 4? (2) Bagaimana wilayah kesesuaian 
lahan padi sawah untuk pengembangan food estate di 
wilayah 4?  
 
METODE 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui di mana 

wilayah yang sesuai untuk kawasan food estate, karena 
yang dimodelkan adalah padi sawah maka dibutuhkan vari-
abel yang berhubungan dengan kesesuaian kondisi tanam 
padi sawah. Dari Badan Litbang Pertanian (2011) dalam 
Tampubolon (2015), diketahui terdapat beberapa hal yang 
mempengaruhi, yaitu temperatur, kelembaban, dan ler-
eng. Kemudian dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 
79 Tahun 2013 diketahui variabel ketinggian, ketebalan 
gambut, jenis tanah. Dari kebijakan berupa Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang sungai di-
peroleh variabel jarak dari sungai. Kemudian dari 
penelitian Suryani (2020) diperoleh variabel jarak dari 
jalan, dari penelitian Candra (2016) diperoleh variabel lito-
logi, dari penelitian Habibie et al. (2020) diperoleh variabel 
tutupan lahan. Dan yang terakhir dari Inarisk (2019), 
diketahui variabel bahaya longsor.  
 Berdasarkan  Gambar 1, diketahui bahwa wilayah 
4 terdiri atas 4 kabupaten, yakni Kabupaten Seruyan, Kabu-
paten Lamandau, Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Ka-
bupaten Sukamara. Dari tiap wilayah ini, tentunya memiliki 
karakteristik fisik yang berbeda. Hal ini yang akan men-
imbulkan pertanyaan akan di mana sebagai seorang geo-
grafer (Ahlqvist et al., 2009). Jadi, penemuan-penemuan 
dari tiap variabel menghasilkan peta variabel dalam ge-
omer penelitian, sesuai kondisi terbaru. Dari tumpang tin-
dih seluruh fitur fisik di permukaan Wilayah 4, diperoleh 
wilayah kesesuaian lahan kawasan food estate.  
 Bedasarkan Gambar 2, penelitian dimulai dari 
pengumpulan data berupa variabel temperatur, kelemba-
ban, lereng, ketinggian, litologi, jaringan sungai, ketebalan 
gambut, jenis tanah, bahaya longsor, jaringan jalan, dan 
tutupan lahan. Kemudian dari masingmasing data mulai 
dilakukan pengolahan data, pengolahan data sendiri dimu-
lai dengan mengklasifikasikan kembali kelas masing-masing 
data variabel menjadi kelas kesesuaian. Prosesnya ber-
macam-macam sesuai dengan data mentah awal yang 
didapatkan. Variabel temperatur diperoleh dengan men-
golah data citra Landsat 8 sehingga diperoleh land surface 
temperature. Sedangkan untuk variabel kelembaban diolah 
dengan proses interpolasi spline. Kemudian variabel lereng 
diperoleh dengan membuat data Triangulated Irregular 
Network dari garis kontur yang berasal dari data DEM. Se-
lanjutnya data ketinggian diolah dari data DEM. Untuk vari-
abel ketebalan gambut diolah dengan mengonversikan dari 
raster menjadi poligon. Variabel jenis tanah, tutupan la-
han, dan bahaya longsor hanya dilakukan clip. Kemudian 
untuk data jarak dari jalan dan badan air dilakukan buffer. 
Ada pun untuk penjelasan mengenai pengolahan terdapat 
pada sub bab pengolahan data.  
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Selanjutnya yang merupakan jantung dari penelitian ini 
adalah proses intersect, di mana data poligon dari masing-
masing variabel, di mana tiap poligon dari lapisan-lapisan 
data spasial dikombinasikan dengan lapisan lainnya sehing-
ga diperoleh output lapisan baru yang sudah di-clip (Wang 
et al., 2015). Hasil dari proses ini yang akan menghasilkan 
wilayah kesesuaian lahan food estate, output membantu 
kita untuk membandingkan antara lahan satu dengan 
lainnya (Wang et al., 2015). Setelah itu, luasan dihitung 
dengan menggunakan calculate geometry pada data 
atribut masing-masing layer variabel dan kemudian data 
dianalisis dengan penelitian sebelumnya atau berkaitan 
dengan variabel yang digunakan saat ini.  
 Metode analisis data yang digunakan adalah 
dengan pendekatan konsep evaluasi kesesuaian lahan un-
tuk menilai kecocokan suatu bidang lahan untuk terhadap 
suatu jenis tanaman yang akan dikembangkan (Davidson, 
1992; Dent and Young, 1981; FAO, 1996). Prosedur evalua-
si kesesuaian lahan menggunakan teknik pencocokan 
(matching) antara karakteristik sumberdaya lahan dan 
iklim dengan persyaratan tumbuh tanaman. Metode 
matching, antara kualitas dan karakteristik lahan sebagai 
parameter yang diukur dari data yang tersedia dengan 
kriteria kelas kesesuaian lahan yang disusun berdasarkan 
persyaratan yang di evaluasi. Matching dilakukan setelah 
dilakukan overlay (tumpang susun). Metode tumpang 
susun merupakan sistem penanganan data dalam evaluasi 
lahan dengan cara manual, yaitu dengan tumpang susun 
dengan menggabungkan beberapa peta yang memuat in-
formasi yang disyaratkan atau dengan mencocokkan krite-
ria atau persyaratan yang dikehendaki dalam karakteristik 
lahannya. Karakteristik lahan yang didapat dari lapangan di 
inventarisasi dalam bentuk tabel. Tabel karakteristik lahan 
ini kemudian diperbandingkan dengan tabel kriteria kelas 

kesesuaian lahan yang telah ada. Dengan memperbanding-
kan antara karakteristik lahan dan karakteristik kelas kes-
esuaian lahan, maka diperoleh tentang potensi suatu satu-
an lahan tertentu pada kelas kesesuaian lahan tertentu. 
Setelah dilakukan matching pada setiap satuan lahan 
dengan persyaratan tumbuh tanaman maka pada setiap 
satuan lahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat 
kesesuaian lahannya. Penilaian kelas kesesuaian hanya 
dilakukan secara umum yaitu pada tingkat ordo untuk 
menentukan kelas sesuai (suitable) dan tidak sesuai (non 
suitable).  

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian  

Gambar 2. Alur Kerja  Penelitian  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Selanjutnya yang merupakan jantung dari penelitian ini 
Wilayah penelitian 4 terdiri atas empat  kabupaten yang 
berada di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat daya. 
Berikut adalah empat kabupaten yang menjadi wilayah 
penelitian kelompok yaotu : Kabupaten Kotawaringin Bar-
at, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau dan Kabu-
paten Seruyan (Gambar 3).  
 Menurut Permentan No. 79 Tahun 2013, variabel 
lereng untuk kriteria kesesuaian lahan komoditas tanaman 
padi dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelas dengan 
satuan persen, yaitu < 3%, 3 - 8%, 8 - 30%, dan > 30%. 

Dapat dilihat pada Tabel 1. yang merupakan tabel luasan 
dan persentase klasifikasi lereng. Sekitar 52% dari total 
luas wilayah 4 yang terdiri dari Kabupaten Kotawaringin 
Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, dan  
Kabupaten Seruyan memiliki kemiringan wilayah sebesar < 
3%. Sedangkan, sekitar 5% dari total luas wilayah 4 mem-
iliki kemiringan wilayah sebesar > 30% (Gambar 4).  Peta 
tersebut memeberikan gambaran lereng yang paling domi-
nan adalah lereng dengan kemiringan sebesar < 3% yang 
mayoritas berada di bagian selatan wilayah 4. Untuk lereng 
yang paling sedikit ditemukan yakni lereng dengan 
kemiringan sebesar > 30% yang berada di bagian utara.  

Gambar 4 

Gambar 3 



 

 

Tabel 1. Luas dan Persentase Lereng 

Sumber: Pengolahan Data  
 
 Merujuk penelitian dari Khaerul Muttaqien, Alex-
ander Tunggul Sutan Haji, dan Akhmad Ali Sudianto (2020) 
yang berjudul Analisis Kesesuaian Lahan Tanaman Padi 
yang Berkelanjutan di Kabupaten Indramayu. Penelitian 
tersebut mengungkapkan bahwa wilayah yang sesuai un-
tuk dijadikan wilayah food estate tanaman padi adalah 
wilayah yang memiliki kemiringan sebesar  0 - 8%, se-
dangkan untuk kemiringan sebesar > 8% termasuk ke da-
lam wilayah tidak sesuai.  Keseauain Lereng itu 
menghasilkan 72% dari total wilayah penelitian merupakan 
wilayah yang sesuai untuk dijadikan wilayah food estate 
tanaman padi. Untuk wilayah yang tidak sesuai untuk di-
jadikan wilayah food estate tanaman padi sekitar 28% dari 
total wilayah penelitian.  
 
Klasifikasi variabel ketinggian untuk kesesuaian komoditas 
tanaman padi dibagi menjadi 4 kelas, yaitu < 2 m, 2 - 10 m, 
10 - 300 m, dan > 300 m (Peraturan Menteri Pertanian No-
mor 79 Tahun 2013). Jika dilihat pada Tabel 2, ketinggian di 
wilayah 4 didominasi oleh kelas 10 - 300 m sebanyak 80,1% 
sedangkan kelas ketinggian yang paling sedikit yaitu < 2 m 
sebanyak 0,6%.   
 

Tabel 2. Luas dan Persentase Ketinggian 

Sumber: Pengolahan Data  
 
Persebaran ketinggian di wilayah 4 dapat dilihat pada Gam-
bar 5, semakin tinggi kelas ketinggian maka warna pada 
wilayah 4 semakin gelap, sebaliknya jika semakin rendah 
kelas ketinggian maka warnanya akan semakin terang. Ke-

las ketinggian paling tinggi yaitu > 300 hanya sebanyak 
5,4% dan terdapat pada wilayah 4 bagian utara. Sedangkan 
pada bagian selatan wilayah 4 atau semakin mendekati 
laut, maka kelas ketinggian semakin rendah yaitu mencapai 
< 2 m dengan warna terang. Kelas ketinggian kemudian 
diklasifikasikan menjadi kelas sesuai dan tidak sesuai. 
Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 
2013, kelas 0 - 10 m merupakan kelas ketinggian yang 
sesuai untuk tanaman padi sedangkan kelas ketinggian > 
10 m merupakan kelas ketinggian yang tidak sesuai untuk 
tanaman padi.  
 Ketebalan gambut di wilayah 4 mencapai hingga 
>600 cm, maka pada penelitian ini menjadikan kelas klasifi-
kasi ketebalan gambut sebanyak 4 kelas yaitu 1-100 cm, 
100-300 cm, 300-600 cm, dan >600 cm. Berikut ini peta 
ketebalan gambut di wilayah 4 (Gambar 6). Dilihat dari 
peta ketebalan gambut tersebut bahwasanya terdapat 
kawasan yang tidak terdapat gambut ditunjukkan dengan 
warna putih yang menandakan bahwasanya wilayah ini 
dapat dijadikan kawasan tanaman padi. Di wilayah 4 ini 
didominasi oleh daerah yang tidak memiliki gambut. Tabel 
3 menujukkan luasan masing masing kelas klasifikasi 
ketebalan gambutnya.  
 

Tabel 3. Luas dan Persentase Ketebalan Gambut 

Sumber: Pengolahan Data  
 
Menurut Permentan No. 79 Tahun 2013, variabel 
ketebalan gambut untuk kriteria kesesuaian lahan komodi-
tas tanaman padi dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) 
kelas dalam satuan centimeter yaitu, <40, 40-100, 100-140, 
dan >140. Adapun pada penelitian ini hanya memerlukan 
dua kelas saja yaitu sesuai dan tidak sesuai, sehingga untuk 
wilayah sesuai memiliki ketebalan gambut sebesar 0-100 
cm dan wilayah dengan ketebalan gambut >100 cm masuk 
kedalam klasifikasi wilayah tidak sesuai untuk dijadikan 
kawasan food estate. Berdasarkan kesesuaian tersebut 
dapat dilihat bahwasanya wilayah 4 ini cenderung sesuai 
untuk dijadikan kawasan tanaman padi dan hanya ada se-
bagian di selatan wilayah 4 yang tidak sesuai dijadikan ka-
wasan tanaman padi  
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Kelas Lereng Keterangan 
Luas 

Hektar (ha) Persen (%) 

< 3 Datar 1.850.840 52 

3 - 8 Landai 711.053 20 

8 - 30 Sedang 836.347 23 

>30 Curam 162.172 5 

Kelas  

Ketinggian  

(m dpl) 

Keterangan 

Luas 

Hektar (ha) Persen (%) 

< 2 Rendah 21.458,80 52 

2 - 10 Sedang 495.480,27 20 

10 - 300 Tinggi 2.848.202,36 23 

>300 Agak Tinggi 193.335,64 5 

No Ketebalan Gambut (cm) 
Luas 

Hektar (ha) Persen (%) 

1 1-100 89.866 2,52 

2 100 - 300 70.515 1,98 

3 300 - 600 167.742 4,71 

4 >600 181.913 5,11 

5 Tidak memiliki  

gambut (0) 
3.050.885 85,68 
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Gambar 5 

Gambar 6 

Variabel jenis tanah pada wilayah penelitian terdiri atas 5 
bahan induk yaitu organik, vulkanik, sedimen, aluvium, dan 
plutonik. Berikut adalah peta Variabel Jenis tanah yang ada 
pada Wilayah 4. Jika dilihat pada Tabel 4 maka jenis tanah 
yang dominan di wilayah 4 ini adalah jenis tanah dengan 
bahan induk plutonik. Berikut merupakan peta jenis tanah 
pada wilayah penelitian.  
 
Berdasarkan pengolahan data terhadap luasan jenis tanah 
yang ada pada wilayah 4 maka diperoleh luasan jenis tanah 
aluvium yaitu  261.068,72 ha atau 7,42% dari total luasan, 
jenis tanah organik atau organosol memiliki luas 
390.016,53 ha atau 11,09% dari total luasan, jenis tanah 
bahan induk plutonik memiliki luas 1.376.908,17 ha atau 

39,15%  dari total luasan, jenis tanah bahan induk sedimen 
memiliki luas 1.368.390,87 ha atau 38,91% dari total lua-
san, dan jenis tanah vulkanik memiliki luas 120.765,86 ha 
atau 3,43% dari total luasan (Gambar 7). 
 
Dirujuk dari Petunjuk Teknis Klasifikasi Tanah Nasional Ba-
dan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian Kementerian 
Pertanian dan Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian 
dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 
mengenai jenis tanah yang sesuai untuk wilayah pertanian, 
diperoleh matriks kesesuaian yaitu jenis tanah yang sesuai 
untuk pertanian adalah jenis tanah organosol (bahan induk 
organik), Regosol dan Andosol (Bahan induk Vulkanik), 
Aluvial (bahan induk sedimen dan alluvium).  



 

 

Tabel 4. Luas dan Persentase Jenis Tanah 

Sumber: Pengolahan Data  
 
Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh dua 
kelas kesesuaian jenis tanah untuk pengembangan kawa-
san food estate pada wilayah 4  dengan luasan wilayah 
yang sesuai adalah 2.140.241,98 ha dengan persentase 
60,85 %  dari total luasan dan luas wilayah yang tidak 
sesuai adalah 1.376.908,17 ha dengan persentase 39,15 % 
dari total luas wilayah 4.   
 
Berdasarkan Peta Geologi Regional Indonesia skala 1 : 
250.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Pengem-
bangan Geologi (PPPGL), wilayah penelitian terdiri dari 15 
formasi litologi seperti yang dijelaskan pada Tabel 4 Forma-
si batuan paling banyak ditemukan pada adalah endapan 
talusi dengan luas 821.887,16 Ha atau 23,11% dari luas 
total wilayah 4, sedangkan formasi batuan yang paling 
sedikit adalah komplek ketapang dengan luas 906,08 Ha 
atau 0,03 dari luas total wilayah 4 (Gambar 8).   
 

Tabel 5. Luas dan Persentase Litologi 

Sumber: Pengolahan Data  
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Gambar 7 

No Jenis Tanah  (cm) 
Luas 

Hektar (ha) Persen (%) 

1 Aluvium 261.068,72 7,42 

2 Organik 390.016,53 11,09 

3 Plutonik 1.376.908,17 39,15 

4 Sedimen 1.368.390,87 38,91 

5 Volkanik 120.765,86 3,43 

6 Total 3.517.150,15 100,00 

No Formasi Litologi 
Luas 

Hektar (ha) Persen (%) 

1 Komplek ketapang 906,08 0,03 

2 Granit mandahan 15.583,63 0,44 

3 Tonalit sepauk 530.515,28 14,92 

4 Basal bunga 5.478,91 0,15 

5 Batuan gunungapi 77.504,70 2,18 

6 Granit sukadana 536.861,26 15,10 

7 Malihan pinoh 28.036,81 0,79 

8 Endapan alluvium 197.456,53 0,55 

9 Endapan pantai 9.789,76 0,28 

10 Endapan rawa 26.140,07 0,73 

11 Endapan sungai 9.331,20 0,26 

12 Endapan talusi 821.887,16 23,11 

13 Formasi dahor 784.385,39 22,06 

14 Intrusi siantang 10.600,88 0,30 

15 Komplek matan 502.013,26 14,12 



 

 

Sebaran formasi litologi pada wilayah 4 menyebar secara 

acak seperti yang dijelaskan melalui Gambar 8. Pada bagi-

an Selatan wilayah 4 yang berbatasan langsung dengan 

Laut Jawa didominasi oleh formasi litologi formasi dahor 

dan endapan, seperti endapan aluvium, endapan pantai, 

endapan rawa, endapan sungai, endapan talusi. Kemudian 

pada bagian tengah terbentang formasi komplek matan 

dari barat hingga timur wilayah 4 serta sedikit granit man-

dahan. Sedangkan pada Bagian Utara didominasi formasi 

granit sukadana, tonalit sepauk, batuan gunungapi serta 

sedikit malihan pinoh.  

Berdasarkan Chandara (2016) yang tertulis dalam 

penelitiannya berjudul Penetapan Indeks Kapabilitas dan 

Kesesuaian Lahan Sawah pada Tanah yang Berkembang 

dari Batuan Ekstrusi dan Intrusi di Kenagarian Rao-Rao 

Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar menya-

takan bahwa kesesuaian untuk food estate dapat diklasifi-

kasikan berdasarkan jenis batuan penyusunnya, yaitu aluvi-

um, endapan, andesit apung dan beku merupakan jenis 

batuan yang tergolong dalam kelas kesesuaian sesuai, se-

dangkan granit, gamping dan tuff menjadi jenis batuan 

yang tergolong kelas kesesuaian tidak sesuai . 
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Merujuk pada Habibie et al. (2020), tutupan lahan di wila-

yah 4 diklasifikasikan menjadi lahan pertanian, perkebunan 

dan semak belukar, tutupan hutan, lahan terbangun, serta 

badan air. Adapun, peta tutupan lahan di wilayah 4 ter-

dapat pada Gambar 9.  

Wilayah 4 didominasi oleh tutupan lahan dengan jenis 

perkebunan dan semak belukar yang memiliki luas sebesar 

1.576.833 ha atau sekitar 15,73% dari total luas wilayah 4. 

Kemudian, tutupan hutan memiliki luas sebesar 1.264.752 

ha atau sekitar 25,51%, lahan pertanian memiliki luas sebe-

sar 560.408 ha atau sekitar 15,73%, badan air memiliki luas 

sebesar 125.229 ha atau sekitar 3,52%, dan lahan 

terbangun memiliki luas sebesar 34.627 ha atau sekitar 

0,97% (Tabel 6).  

Tabel 6. Luasan dan Persentase Tutupan Tanah 

Sumber: Pengolahan Data  
 
Dapat dilihat pada Tabel 6. bahwa wilayah yang sesuai un-
tuk pengembangan food estate tanaman padi sawah mem-
iliki luasan yang paling besar, yaitu 2.137.241 ha atau seki-
tar 60% dari total luas wilayah. Sementara itu, wilayah 
yang tidak sesuai untuk pengembangan food estate tana-
man padi sawah memiliki luas sebesar 1.424.608 ha atau 
sekitar 40% dari total luas wilayah.  
Pada variabel badan air yang telah diperoleh terdapat 6 

jenis badan air yang berada pada wilayah penelitian 4 yaitu 

irigasi, sungai, danau, empang, rawa, dan tambak. Peta 

badan air yang terdapat pada penelitian ini dapat dilihat 

pada Gambar 10.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 

38 Tahun 2011 tentang sungai, maka pembuatan buffer 

pada badan air pada penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap 

yaitu tahap pertama buffer sejauh 1.000 m untuk 

mendapatkan wilayah yang tidak sesuai untuk food estate 

dan buffer sejauh 30.000 m untuk mendapatkan wilayah 

yang sesuai bagi food estate. Dalam hal ini, food estate 

minimal harus berada pada daerah yang berjarak 1.000 m 

dari badan air untuk mencegah terjadinya pencemaran 

kualitas air dan menghindari terjadinya erosi sungai. Ber-

dasarkan hasil peta kesesuaian jarak dari badan air untuk 

lokasi food estate di wilayah penelitian 4, maka diperoleh 

luasan dari tiap kelasnya. Wilayah yang sesuai untuk food 

estate yaitu dengan jarak lebih dari 1 Km memiliki luas 

2.984.652,40 ha atau memiliki persentase luasnya sebesar 

83,57% dari total luas wilayah penelitian 4. Sedangkan un-

tuk wilayah yang tidak sesuai bagi food estate dengan jarak 

kurang dari 1 Km memiliki luas 586.586,58 ha atau mem-

iliki persentase luasnya sebesar 16,43% dari total luas wila-

yah yang dimiliki oleh wilayah penelitian 4. Luasan wilayah 

kesesuaian berdasarkan jarak dari badan air dapat dilihat 

pada Tabel 7. 

Tabel 7. Luasan Wilayah Kesesuai Jarak dari Badan Air 

Sumber: Pengolahan Data  

 

Berdasarkan hasil dari peta buffer jalan pada wilayah 4 

yang meliputi, empat kabupaten, yaitu Kabupaten Kota-

waringin Barat, Kabupaten Sukamara, Kabupaten 

Lamandau, dan  Kabupaten Seruyan (Gambar 11). Dengan 

luasan pada pada buffer jalan 0–500 meter sebesar 

1.485.213,59 Hektar atau 42% dari total keseluruhan lua-

san wilayah 4. Pada buffer jalan 500–1.000 meter didapat-

kan luasan sebesar 607.676,27 Hektar atau 17% dari total 

keseluruhan luasan wilayah 4. Pada buffer jalan 1.000–

1.500 meter didapatkan luasan sebesar 361.455,02 Hektar 

atau 10% dari total keseluruhan luasan wilayah 4, dan yang 

terakhir buffer jalan >1.500 meter didapatkan luasan sebe-

sar 1.107.503,68 Hektar atau 31% dari total keseluruhan 

luasan wilayah 4. Dengan luasan pada pada buffer jalan 0 – 

500 meter sebesar 1.485.213,59 Hektar atau 42% dari total 

keseluruhan luasan wilayah 4. Pada buffer jalan 500 – 1000 

meter didapatkan luasan sebesar 607.676,27 Hektar atau 

17% dari total keseluruhan luasan wilayah 4  (Tabel 8).  

 

Tabel 8. Luasan dan Persentase Jarak dari Jalan 

Sumber: Pengolahan Data 
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Tutupan Lahan Luas (Ha) Persentase (%) 

Lahan Pertanian 560.408 15,73 

Perkebunan, Semak 

Belukar 
1.576.833 44,27 

Tutupan Hutan 1.264.752 35,51 

Lahan Terbangun 34.627 0,97 

Badan Air 125.229 3,52 

Kelas Jarak (m) Luas (ha) Persentase  % 

Sesuai > 1.000 2.984.652,40 83, 57% 

Tidak Sesuai 0 - 1.000    586.586,58 16,43% 

Jarak Dari Jalan Luas (Ha) Persentase (%) 

0-500 1.485.213,59  42,00 

500 - 1.000 607.676,27  17,00 

1.000 - 1.500 361.455,02  10,00 

> 1.500 1.107.503,68 31,00 



 

 

Dengan luasan pada masing masing kelas kesesuaian, pada 

wilayah yang sesuai untuk food estate yang pada peta 

disimbolkan dengan warna hijau tua didapatkan luasan 

sebesar 2.092.889,85 Hektar atau 59% dari total kese-

luruhan luasan wilayah 4, sedangkan wilayah yang tidak 

sesuai untuk food estate yang pada peta disimbolkan 

dengan warna merah didapatkan luasan sebesar 

1.468.958,70 Hektar atau 41% dari total keseluruhan lua-

san wilayah 4  (Gambar 11) . 

Klasifikasi variabel bahaya longsor untuk kesesuaian ko-

moditas tanaman padi dibagi menjadi 3 kelas, yaitu 0 - 0,3 , 

00,3 - 0,6 dan > 0,6 (Kementerian Pertanian RI Tahun 

2016). Jika dilihat pada Tabel 9, bahaya longsor di wilayah 

4 didominasi bahaya longsor yang rendah oleh kelas 0 - 0,3 

sebanyak 94,9% sedangkan kelas bahaya longsor yang ting-

gi yaitu kelas > 0,6  sebanyak 0,2%.  Persebaran bahaya 

longsor di wilayah 4 dapat dilihat pada Gambar 12, se-

makin tinggi kelas ketinggian maka warna pada wilayah 4 

semakin gelap, sebaliknya jika semakin rendah kelas 

ketinggian maka warnanya akan semakin terang.  
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 Kelas bahaya longsor tinggi yaitu  hanya sebanyak 0,2% 

dan terdapat pada wilayah 4 bagian utara. Sedangkan pada 

bagian selatan wilayah 4 atau semakin mendekati laut, 

maka kelas bahaya longsor semakin rendah yaitu mencapai 

94,9% dengan warna terang. Kelas bahaya longsor kemudi-

an diklasifikasikan menjadi kelas sesuai dan tidak sesuai. 

Menurut Kementerian Pertanian Tahun 2016, kelas 0 - 0,3 

merupakan kelas bahaya yang sesuai untuk tanaman padi 

sedangkan kelas > 0,3 merupakan kelas bahaya longsor 

yang tidak sesuai untuk tanaman padi. Wilayah yang sesuai 

untuk food estate tanaman padi ditandai dengan warna 

hijau tua sedangkan yang tidak sesuai ditandai dengan 

warna merah. Peta persebaran wilayah kesesuaian untuk 

food estate tanaman padi di wilayah 4. 

 

Tabel 9. Luasan dan Persentase Bahaya Longsor 

 Sumber: Pengolahan Data  
 
Diketahui bahwa pada wilayah 4 sebanyak 94,9% merupa-
kan wilayah yang sesuai untuk food estate tanaman padi 
sedangkan wilayah yang tidak sesuai sebanyak 5,1%. Wila-
yah yang tidak sesuai terdapat pada bagian utara wilayah 4 
yang ditandai dengan warna merah seluas 181.838 ha, hal 
ini dikarenakan semakin ke arah utara maka bahaya long-
sor di wilayah 4 semakin tinggi. Sedangkan wilayah yang 
sesuai untuk food estate tanaman padi di wilayah 4 men-
capai luas 3.387.968 ha.  
 
Kesesuaian Wilayah Food Estate 
Kesesuaian Wilayah Food Estate dilakukan dengan cara 
pengklasifikasian menjadi kelas sesuai dan tidak sesuai 
berdasarkan hasil overlay analysis yang dilakukan melalui 
pengolahan data yang dilakukan di ArcMap dengan 11 
(sebelas) variabel kesesuaian yaitu kesesuaian temperatur 
rata-rata, kesesuaian kelembaban, kesesuaian lereng, kes-
esuaian ketinggian, kesesuaian ketebalan gambut, kes-
esuaian jenis tanah, kesesuaian litologi, kesesuaian 
tutupan lahan, kesesuaian jarak dari badan air, kesesuaian 
jarak dari jalan dan kesesuaian bahaya longsor. Wilayah 
yang sesuai untuk food estate tanaman padi ditandai 
dengan warna hijau tua sedangkan yang tidak sesuai 
ditandai dengan warna merah. Peta persebaran wilayah 
kesesuaian untuk food estate tanaman padi di wilayah 4 
dapat dilihat pada peta dibawah ini (Gambar 13).  
 Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui bahwa 
pada wilayah 4 sebanyak 93% merupakan wilayah yang 
tidak sesuai untuk food estate tanaman padi sedangkan 
wilayah yang sesuai sebanyak 7%. Wilayah yang tidak 

sesuai terdapat pada bagian utara wilayah 4 yang ditandai 
dengan warna merah seluas 3.177.662 ha di wilayah 4. 
Sedangkan wilayah yang sesuai untuk food estate tanaman 
padi di wilayah 4 mencapai luas 237.436 ha yang berada di 
sebelah selatan sampai barat daya wilayah 4.  

 
Tabel 10. Luasan dan Persentase Food Estate 

 Sumber: Analisis   
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil peta yang telah dibuat, wilayah yang 
sesuai untuk food estate pada wilayah 4 terletak pada wila-
yah yang memiliki temperatur rata-rata sebesar 18-22°C, 
Kelembaban relatif >90%, memiliki lereng sebesar 0-8%, 
Ketinggian sebesar 0-10 m, Ketebalan gambut sebesar 0-
100 cm, Jenis tanah seperti organik/organosol, vulkanik, 
sedimen, aluvium, memiliki litologi seperti aluvium, enda-
pan, andesit, apung, beku, Tutupan lahan seperti lahan 
pertanian, perkebunan, semak belukar, jarak dari badan air 
sebesar  0 - 1 km, Jarak dari jalan sebesar 0 - 1.000 m, dan 
bahaya longsor sebesar < 0,3. Dengan luas dari wilayah 
yang sesuai untuk food estate, yaitu sebesar 237.436 ha 
atau 7% dari total luas wilayah 4, sedangkan wilayah yang 
tidak sesuai untuk food estate yaitu sebesar 3.177.662 ha 
atau 93% dari total luas wilayah 4. Variabel yang paling 
mempengaruhi hasil wilayah kesesuaian adalah variabel 
temperatur dan penggunaan lahan.  
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https://kalteng.bps.go.id/statictable/2016/09/21/264/ketinggian-beberapa-kota-dari-permukaan-laut-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html
https://kalteng.bps.go.id/statictable/2016/09/21/264/ketinggian-beberapa-kota-dari-permukaan-laut-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html
https://kalteng.bps.go.id/statictable/2016/09/21/264/ketinggian-beberapa-kota-dari-permukaan-laut-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-kalimantan-tengah.html
http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/panduan%20gambut/03ai_karakteristik.pdf
http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/panduan%20gambut/03ai_karakteristik.pdf
http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/panduan%20gambut/03ai_karakteristik.pdf
http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/panduan%20gambut/03ai_karakteristik.pdf
http://balittanah.litbang.pertanian.go.id/ind/dokumentasi/panduan%20gambut/03ai_karakteristik.pdf
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Web Worl Wide atau www merupakan platform untuk 
mendistribusikan sistem informasi, menghubungkan serv-
er dengan client, web browser, aplikasi desktop, atau ap-
likasi mobile yang terus berkembang hingga saat ini. 
Perkembangan Cloud Computing,  Big Data Analysis, Arti-
ficial Intelligent  (AI) menjadi suatu keniscayaan  yang ter-
jadi di era 4.0. Untuk memenuhi kebutuahn pada era 
online saat ini, maka pelatihan online  menjadi satu alter-
natif pelatihan yang bisa dibuat dan menyatukan seluruh 
peserta dari berbagai tempat tanpa harus datang kelokasi 
pelatihan yang ditunjang oleh ketersedian data, software/
aplikasi sudah tersedia dalam jaringan internet atau world 
web service. 

Salah satu yang terkini adalah aplikasi Google Earth Engine 

atau lazim disebut GEE yang  merupakan fasilitas ber-

bentuk platform Cloud Computation yang dirancang dan 

dikembangkan untuk melakukan pemrosesan dan penyim-

panan BIG-data Geospasial termasuk citra satelit dan 

berbagai data vector. GEE menyediakan cakupan data 

yang sangat besar berisikan data citra satelit termasuk 

data mentah dan hasil olahan (komposit band dan 

berbagai indeks), vektor data berbasis sistem informasi 

geografis, data social, data demografis, data model elevasi 

digital, dan layer data iklim. GEE mendukung berbagai 

analisis geospasial meliputi pemeteaan dan monitoring 

vegetasi, analisis pertanian dan perkebunan, manajemen 

kebencaanaan, dan pemetaan tutupan lahan dan 

penggunaan lahan (LULC). Pengolahan citra satelit 

menggunakan GEE dilakukan dengan cara menyusun  

naskah pemrograman untuk mampu memerintahkan ap-

likasi mengolah data menjadi seperti yang diinginkan 

pengguna. 

 

Tahun 2020 ikut pelatihan GEE. Pelatih GEE adalah Dr. 

Fatwa Ramdaani (About me – Understanding the process 

of changes (wordpress.com)) yang juga adalah alumni 

Geografi UI Angkatan 2003 yang saat ini menjadi pengajar 

pada Department Information System, Fakultas Ilmu Kom-

puter dan Director of the Geoinformatics Research Group 

di Universitas Brawijaya.  Secara umum materi yang di-

ajarkan adalah dasar pengenalan GEE hingga berbagai 

aplikasi contohnya adalah deteksi hijau daun.  

 

Salah satu pesertanya ada mahasiswa geografi  yang mulai 

meng-aplikasikan skripsi dengan GEE. Seperti skripsi 

Pemetaan Sawit deteksi hijau daun yang telah 

menggunakan GEE sebagai contoh pada Gambar 1. Kedua 

GEE juga sduah diaplikasikan pada riset S2 Geografi di 

daerah Kota Lampung untuk deteksi perubahan hijau daun 

yang diasumsikn sebagai pnedekatan untuk dapat 

mendeteksi perubahan kerapatan vegetasi (Gambar 2). 

GEE memudahkan dan mempercepat proses, karena tidak 

ada data dasar citra landsat yang perlu didownload se-

hingga tidak mengurangi memori computer. Kedua tidak 

perlu software citra untyk proses datanya, dan ketiga ten-

tu menggurangi waktu proses pengerjaan yang langusng 

mendapatkan hasil. Jika menggunakan konvesnional, 

maka downlod data akan memerlukan waktu yang laam, 

beum lagi melakukan koreksi, composite dan seterusnya 

samapi hasilnya didapatkan. Keempat di GEE juga dapat 

diperintah untuk memebuta trend jika data yang 

digunakan lebih dari satu citra berbeda tahun atau tempo-

ralnya.  

 

Salah satu contoh penggunaan GEE paad skripsi tentang 

polusi mengunakan Sentinel 5p. Pada GEE yang diperlukan 

adalah data polusi pada temporal yang berbeda sehingga 

trend dapat terlihat langsung pada contoh Gambar 3. Pa-

da grafiknya terlihat ada angka dan waktu 0-1 yang men-

junkkan trend yang terjadi datri tahun 2019-2020 tentang 

kondisi CO di Jakarta.  Hal ini karen perintah yang dibuat 

sebagai contoh yaitu: 

var periode1 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S5P/

NRTI/L3_CO") 

  .select('CO_column_number_density') 

  .filterBounds(geometry) 

  .filterDate('2020-01-01', '2020-12-31') 

  .mean(); 

var A = periode1.clip(geometry);  

var periode2 = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S5P/

NRTI/L3_CO") 

  .select('CO_column_number_density') 

  .filterBounds(geometry) 

  .filterDate('2019-01-01', '2019-12-31') 

  .mean(); 

var B = periode2.clip(geometry);   

 

Bahasa program terseut diatas  bisa dipelajari melalui 

pelatihan, atau bisa juga belajar sendir, yang mana ada 

beberapa tutorial yang memberikan contoh secara free  

dan bisa digunakaan siapa saja. Pda akhirnya semua ber-

gantung pada kebutuhan dan waktu untuk belajar akan 

meningkatkan keterampilan menggunakan GEE (AW).  

https://fatwaramdani.wordpress.com/about-me/
https://fatwaramdani.wordpress.com/about-me/
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PENDAHULUAN 

Pengembangan kawasan merupakan upayasuatu daerah 

untuk memacu perkembangan sosialekonomi, mengu-

rangi kesenjangan antar kawasan,dan menjaga kelestarian 

lingkungan hidup padasuatu kawasan (Dewang & Irawan, 

2012) . Ketika semakin banyak pedagang atau penyedia 

jasa yang berkumpul pada titik tertentu maka pemerintah 

harus melakukan pengelolaan. Hal ini dimaksudkan agar 

proses perdagangan dan jasa dapat berlangsung secara 

efektif dan tidak memberikan dampak negatif bagi ling-

kungan sekitar. Maka dari itu pengembangan kwasan ha-

rus mampu meminimalisis dampak negatif  yang ditim-

bulkan.  

 

Ketika suatu kawasan perdagangan mampu menjelma 

menjadi pusat perekonomian maka harga tanah dan 

bangunan pasti akan melonjak drastis. Bahkan tidak 

mungkin konversi penggunaan lahan akan meningkat 

dengan cepat. Tingginya permintaan akan sebuah tanah di 

pusat kota terutama pada kawasan-kawasan yang 

menguntungkan, sementara persediaan tanah di 

perkotaan bersifat tetap dapat menyebabkan tingginya 

harga tanah (Rynjani, 2015). Pemerintah harus benar 

benar mengontrol penggunaan lahan secara cermat agar 

tidak menimbulkan dampak negative bagi lingkungan sep-

erti misalnya berkurangnya resapan air, berkurangnya 

lahan hijau dan sebagainya karena pembangunan yang 

tidak terkontrol. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan analisis wila-

yah kesesuaian untuk kawasan perdagangan dan komer-

sial.  

 

METODOLOGI 

Kota Serang merupakan daerah otonom hasil pemekaran 

dari Kabupaten Serang. Amanat pembentukan Kota Se-

rang bermula sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, yang 

menetapkan Serang sebagai ibu kota bagi provinsi yang 

baru dibentuk itu.[2] Selanjutnya, 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 

 

Kota Serang memiliki luas 172.402,25 Ha. Topografi berva-

riasi mulaidari pantai sampai pegunungan dengan keting-

gian 0 - 1.788 meter dpl, berhawa sedang 26-̊30C̊elcius 

dengan curah hujan sedang 142 mm/bulan. Kabupaten 

serang di aliri 4 sungai yaitu sungai Cidurian, Ciujung, 

Cibanten dan Cidanau. Seluruh kawasan mempunyai 

aksesibilitas yang tinggi, mendapat layanan listrik dan 

telepon yang memadai, tersedia jaringan internet dan 

telepon genggam serta mempunyai sumber air baku/

bersih yang mencukupi.  

 

Analisis overlay dapat dilakukan untuk menentukan wila-

yah kesesuaian perdagangan dan jasa. Overlay dapat 

didefinisikan sebagai operasi spasial yang meng-

gabungkan layer geografik yang berbeda untuk 

mendapatkan informasi baru (Larasati et al., 2017). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode SMCE. SMCE adalah salah satu metode dalam 

proses pengambilan keputusan dalam perencanaan wila-

yah yang menggunakan model simulasi dengan beberapa 

kriteria dan factor (Wibowo & Semedi, 2011). Pendapat 

lain mengakatan bahwa SMCE adalah analisis keputusan 

yang menggunakan seperangkat prosedur sistematis un-

tuk menganalisis masalah keputusan yang kompleks. 

Strategi dasarnya adalah membagi masalah keputusan 

menjadi bagian-bagian kecil yang dapat dimengerti, 

menganalisis masing-masing, dan mengintegrasikan bagi-

an-bagian tersebut secara logis untuk menghasilkan solusi 

yang berarti (Puspita, 2017). 

Gambar 1. Alur Pikir Peneltian 
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Dalam penentuan lokasi kesesuaian peran variabel sanga-

tlah penting karena memiliki pengaruh signifikan terhadap 

hasil yang didapatkan. Dalam penelitian ini variabel yang 

digunakan adalah jarak dari jalan, jarak dari pemukiman 

dan kelerengan ( Lihat Gambar 1). Asumsi yang digunakan 

adalah semakin dekat dengan jalan maka akan semakin 

cocok dengan kawasan perdagangan dan komersial. Hal 

tersebut dikarenakan jalan merupakan salah satu infra-

stuktur yang sangat penting bagi pengembangan suatu 

wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu 

negara maupun daerah tidak dapat dipisahkan dari 

ketersedian infrastruktur seperti transportasi, telekomu-

nikasi, sanitasi, dan energi. Inilah yang menyebabkan pem-

bangunan infrastruktur menjadi fondasi dari pem-

bangunan ekonomi yang berkelanjutan (Sumadiasa et al., 

2016) 

Kawasan permukiman memiliki pengertian berdasarakan 

Undang-undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman yakni bagian dari lingkungan 

hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai ling-

kungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 

kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 

penghidupan. Asusmsi selanjutnya yang dibangun adalah 

semakin dekat dengan pemukiman maka akan semakin 

bagus karena semakin banyak pengujung yang datang un-

tuk melakukan transaksi. Pada umumnya secara alamiah 

masyarakat akan memilih belanja di lokasi yang dekat 

dengan rumah mereka. 

Variabel selanjutnya yang digunakan adalah kelerangan. 

Penulis membangun asusmsi bahwa semakin terjal atau 

tinggi tingkat kelerengan suatu wilayah maka akan se-

makin tidak cocok dijadikan wilayah perdagangan dan 

komersial. Hal itu disebabkan karena semakin tinggi ting-

kat kelerengan akan semakin rawan longsor. Tanah  long-

sor  terjadi  karena  dua  faktor  utama  yaitu  faktor  pen-

gontrol  dan  faktor  pemicu. Faktor pengontrol adalah 

faktor-faktor yang memengaruhi kondisi material itu 

sendiri seperti kondisi geologi, kemiringan  lereng,  litologi,  

sesar  dan  kekar  pada  batuan.  Wilayah Indonesia yang 

rawan gempa mengakibatkan beberapa wilayah juga ra-

wan tanah longsor. Kemiringan lereng yang tidak ditopang 

oleh berbagai tumbuhan dengan perakaran  kuat mengaki-

batkan daerah tersebut semakin mudah longsor (Isnaini, 

2019). 

Penelitian ini menggunakan konsep raster overlay sehingga 

semua data yang digunakan harus dalam bentuk raster. 

Penyiapan data raster dilakukan dengan software Arcgis 

sedangkan pengolahan data raster dilakukan 

menggunakan software Ilwis. Pada dasarnya semua data 

yang digunakan pada awalnya memiliki vormat data 

vektor. Selanjutnya diubah menjadi data raster agar bisa 

dilakukan analisis raster overlay.  

Data jalan dan pemukiman yang berasal dari vektor dikon-

versi menjadi data raster menggunakan fitur euclidean 

distance. Data raster yang dihasilkan memiliki nilai pixel 

yang berbeda. Semakin dekat dengan jalan maka nilai pix-

elnya akan semakin tinggi. Sementara data kelerangan 

dikonversi menjadi data raster berdasarkan kelas atribute 

yang telah dibuat sebelumnya.   

Kriteria pertama adalah kelompok akses, dengan asumsi 

makin dekat dengan jalan makin sesuai, maka terlihat di 

Kota Serang berwarna hijau (nilai 1) di dekat jalan se-

dangkan jauh dari jalan menjadi warna coklat (nilai 0). 

Hasil ini adalah berdasarkan pertimbangan  standarisasi 

untuk kriteria jarak dari jalan untuk kasus kesesuaian ka-

wasan perdagangan dipilih standarisasi “Cost” karena se-

makin dekat dengan jalan maka akses menuju dan dari 

lokasi tersebut semakin baik atau cost/biaya rendah. 

Kemudian untuk metode pilih “Goal” dengan memasukkan 

nilai 0 untuk X1 dan nilai 100 m untuk X2 sebagai jarak 

maksimum karena jika jarak dari jalan melebihi 100 meter 

maka akses lokasi tersebut akan menjadi biaya tinggi 

(Gambar 2). 
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Gambar 2 
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Kriteria kedua adalah jarak dari pemukiman, dengan asum-

si semakin dekat dengan kawasan pemukiman maka akan 

semakin sesuai. Pada Gambar 3 tampak bahwa semakin 

dekat dengan kawasan pemukman maka semakin 

berwarna hijau sedangkan semakin jauh dengan kawasan 

pemukiman kan memiliki warna coklat.Hasil ini adalah ber-

dasarkan pertimbangan  standarisasi untuk kriteria jarak 

dari pemukiman untuk kasus kesesuaian kawasan 

perdagangan dipilih standarisasi “Cost” karena semakin 

dekat dengan pemukiman maka akses menuju dan dari 

lokasi tersebut semakin baik atau cost/biaya rendah.  

 

Kriteria ketiga adalah kelerengan dengan asumsi semakin 

datar suatu wilayah maka akan semakin cocok untuk wila-

yah perdagangan. Pada Gambar 4 tampak bahwa wilayah 

kelerengan dibagi menjadi 3 kelas. Warna kuning adalah 

wilayah dengan kelerangan 0-5%, warna merah adalah 

wilayah dengan kelerangan 5-15% dan warna biru merupa-

kan wilayah dengan kelerengan > 15%. Dari gambar dapat 

dilihat bahwa sebagian besar wilayah kota serang merupa-

kan wilayah dengan kelerangan cenderung datar. Wilayah 

dengan kelerengan tinggi hanya terdapat sedikit di sekitar 

barat daya kota serang.  

 

Selain ketiga variabel tersebut penulis juga menggunaka 

data penggunaan lahan sebagai batasan dalam melakukan 

analisa. Terdapat kawasan yang memang tidak boleh 

dikonversi menjadi kawasan perdagangan dan jasa seperti 

misalnya kawasan hutan. Jika terdapat banyak hutan yang 

dikonversi menjadi kawasan perdagangan dikhawatirkan 

akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi linkungan. 

Analisa dilakukan pembobotan berdasarkan pengaruh mas-

ing masing variabel yang digunakan. Dalam analisis ini vari-

abel yang memiliki bobot paling besar adalah jalan, yang 

kedua adalah pemukiman dan selanjutnya kelerangan. 

Agar lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel  1. Pemboboton Variabel 

 

HASIL dan PEMBAHASAN 

Hasil dari analisa diatas dapat dilihat pada Gambar 5 di-

mana terlihat bahwa semakin gelap warnanya maka se-

makin tidak cocok untuk kawasan perdagangan. Se-

baliknya semakin terang warnanya maka akan semakin 

cocok untuk kawasan perdagangan. Area yang memiliki 

warna gelap sebagain besar berada di area yang memiliki 

kelerengan lebih dari 5%. Area yang memiliki warna paling 

terang terlihat mengikuti pola jalan. Hal tersebut dikare-

nakan jalan memiliki bobot variabel paling besar dalam 

analisis.  

 

Tahapan selanjutnya penulis melakukan data penggunaan 

tanah sebagai spatial constrain. Penggunaan tanah yang 

asumsikan tidak cocok digunakan sebagai kawasan 

perdagangan adalah jenis hutan, hutan rawa dan rawa 

karena karena dikhawatirkan dapat mengurangi jumlah 

lahan hijau di kota serang. Selain itu tambak juga tidak 

cocok digunakan sebagai kawasan perdagangan karena 

berada di sisi utara dekat dengan laut yang mana sangat 

jauh dari pusat kota. Selain itu dikarenakan kawasan tam-

bak biasanya rawan terkena banjir rob. Maka dapat disim-

pulkan bahwa kawasan yang dapat digunakan untuk ka-

wasan perdagangan adalah kebun, pemukiman, sawah, 

semak belukar, tanah kosong dan tegalan/ladang 

(Gambar 6).  

 

Hasilnya dapat dilihat pada Gambar 7 dimana wilayah 

wilayah yang disebutkan sebelumnya berubah warna 

menjadi lebih gelap atau mendekati hitam. Artinya wila-

yah tersebut tidak direkomendasikan dijadikan wilayah 

kesesuaian untuk perdagangan. Wilayah yang berwarna 

gelap merupakan wilayah hutan, rawa dan tambak. wila-

yah kesesuaian kawasan perdagangan dapat dikelompok-

kan menjadi 3 kelas. Kelas pertama adalah area yang 

berwarna hitam yang mana adalah area yang tidak sesuai, 

kelas kedua berwarna hijau tua yang mana area yang 

cukup sesuai dan kelas ketiga berwarna hijau muda yang 

mana adalah area paling sesuai. Berdasarkan perhitungan 

area cukup sesuai memiliki luas sekitar 28 Km2  (10%) se-

mentara kelas paling sesuai memiliki luas sekitar 166 Km2 

(62%) dan area tidak sesuai sekitar 72 Km2 (28%). 

 

Selanjutnya penulis mencoba melakukan overlay hasil 

kesesuaian wilayah perdagangan peta RTRW Kota serang. 

Hasilnya sangat jauh berbeda dengan kawasan 

perdagangan yang terdapat pada peta RTRW. Pada Gam-

bar 8 tampak area berwarna biru merupakan kawasan 

perdagangan dan jasa menururt peta RTRW. Sementara 

area berwarna kuning adalah kawasan perdagangan dan 

jasa (paling sesuai) berdasarkan analisis  
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No Variabel Bobot 

1 Jarak dari jalan 60 

2 Jarak dari pemukiman 25 

3 Kelerangan 15 
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Gambar 8. Overlay Hasil Model dengan RTRW  

 
KESIMPULAN 
Kesimpulan yang bisa didapatkan dari penelitian ini antara 
lain bahwa berdasarkan analisis SCME menggunakan varia-
bel jalan, pemukiman dan kelerengan serta penggunaan 
lahan sebagai spatial constrain maka didapatkan hasil ka-
wasan perdagangan dan jasa di kota serang seluas 166 Km2 
atau 62% kota serang. Sementara itu secara luasan dan 
posisi hasil yang didapatkan sangat berbeda jauh dengan 
peta RTRW Kota serang. Hal itu mungkin saja dipengaruhi 
oleh jenis variable yang digunakan dan pembobotan yang 
dilakukan. Analisis ini masih bisa dikembangkan dengan 

menambahkan variable lain seperti jarak dari pusat kota, 
keberadaan pusat perbelanjaan, keberadaan minimarket 
dan lain sebagainya.  
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