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Salah satu penelitian geografi adalah toponim, yang bisa 

didapatkan dari tradisi lisan pada suatu daerah. Tradisi 

lisan berupa cerita rakyat dan mitologi masyarakat Kali-

mantan Timur. Selama survei lapang di Anggana melalui 

wawancara mendalam dengan Juru Pelihara Situs Raja Ku-

tai Lama di Anggana dan wawancara dengan Ibu Camat 

Anggana Ibu Nur Hairi dapat ditemukan beberapa toponim 

penting yaitu Tepian Batu yang saat ini berupa pelabuhan 

kapal di muara sungai, lokasinya setelah pertemuan sungai 

(tempuran) dan di sinilah sebagai tempat 14 berakhirnya 

ritual Erau. Di dekat tepian batu inilah perahu-perahu pe-

serta upacara Erau menenggelamkan naga. Toponim lain di 

sekitar Anggana yaitu toponim Jahitan Layar, tempat terse-

but dapat dikenali dengan jelas karena berupa perbukitan 

yang tidak jauh dari Tepian Batu. Bukit batuan kapur yang 

luas terbuka yang terselimuti rumput tanpa pohon yang 

tinggi (Tabel 1).  

Sumber penelitian terdahulu berupa naskah-naskah era 

Islam dan kolonial lainnya, dapat ditelisik lebih dalam un-

tuk mendukung pembuktian perjalanan lanskap toponim di 

Kalimantan Timur khususnya.  Tradisi lisan yang ditemukan 

di Muara Kaman menunjukkan beberapa toponim penting 

yaitu: Banua Lawas (Kampung lama) kondisi sekarang beru-

pa pemakaman umum di puncak bukit, dapat diakses me-

lalui pintu gerbang dengan menaiki tangga plesteran), Su-

mur Berani (sumur dengan air yang jernih berupa mata air 

yang keluar dari dinding bukit Banua Lawas) yang ketika 

survei lokasi tersebut tidak terpelihara, Tepian Batu 

(dermaga menuju Tugu Batu Yupa), Matapura (Pura yang 

bersinar), Batu Kepala Babi di pulau Matapura. Toponim 

yang berorientasi geografis generik di antaranya Tanjung 

Pandan, Tanjung Serei, dan Tanjung (Tabel 2). 

Pada Tabel 3 menunjukkan di Kalimantan Timur, nama 

kecamatan  dengan Satu Kata 37 kecamatan, Dua Kata 58 

kecamatan dan Tiga Kata 9 kecamatan. Peta sebaran nama 

kecamatan di  Gambar 1, Gambar 2 dan Gambar 3. Pada 

Gambar 1 dan Gambar 2 terlihat sebaran dari nama keca-

matan Satu Kata dan Dua Kata menyebar merata di  Kali-

mantan Timur. Sedangan untuk Gambar 3 untuk kecama-

tan Tiga Kata memusat dibagian tengah dari arah Timur Ke 

Barat. Gambar 4 yaitu Toponomastik Kecamatan di Kali-

mantan Timur. 
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Toponim yang menunjukkan tempat Sumber Daya Alam 

(1) Hutan (belum di inventarisasi) 

(2) Sungai (beberapa sudah diinventarisasi; Mahakam 

terbesar) 

(3) Gunung/Bukit (belum diinventarisasi; Gunung Mera-

tus,   Bukit Suharto dll) 

(4) Rawa (belum diinventarisasi) 

(5) Pulau (beberapa di sekitar Muara Kaman, dan masih 

banyak lagi) 

(6) Muara (muara beberapa sudah diinventarisasi, tetapi 

masih banyak yang belum) 

(7) Bangunan/Infrastruktur: 

A.  Toponim Gedung Pemerintah (Utilitas Fasum/Fasos): 

Bandara, Terminal, Rumah Sakit, Jalan, Sekolah: untuk 

di daerah kecamatan dan desa tidak bernama (sesuai 

dengan nama desa/kecamatan), sedangkan di 

perkotaan cenderung sudah bercampur dengan baha-

sa asing) 

B.  Toponim Imaginary, Sacred Place sebagai lokasi atau 

tempat : 

i. Hubungan dengan Pemujaan Adi Kodrati (belum 

diinventarisasi) 

ii.   Penghormatan Leluhur (belum diinventarisasi 

secara seksama; kecenderungan berupa makam di 

Paser, di Anggana) 

iii.   Penghormatan alam (belum diinventarisasi secara 

seksama) 

Kesimpulan 

Pola nama-nama tempat yang ada di Kalimantan Timur 

melalui kajian toponomastik (kasus leksikologi) diharapkan 

memberikan gambaran umum expresi lokal dalam mem-

beri nama tempat secara umum. Pola penamaan tempat 

meliputi penamaan tempat Administrasi, geografis (SDA), 

Tempat Sakral, Tempat Utilitas (bangunan/infrastruktur). 

Berdasarkan tradisi lisan yang ditemukan ketika survei di 

Anggana, Muara Kaman didapatkan toponim nama 

generik sungai, pulau, nama-nama tokoh (Anggana), se-

dangkan di Muara Kaman ditemukan nama-nama tempat 

dengan generik muara, tanjung, nusa, danau, tepian 

(pantai sungai), selain faunanim dan sacred place (Keramat 

Kucing), bangunan/infrastruktur (pura dan benteng). 

Di Kecamatan Anggana dan Muara Kaman, ditemukan 

banyak Dua Kata untuk  penamaan tempat.  Sebaran nama 

kecamatan di Kalimantan Timur juga menunjukkan pena-

maan nama tempat dengan menggunakan Dua Kata. 

Masyarakat pendukung budaya Kalimantan Timur pada 

umumnya dalam memberi nama tempat dengan Dua Kata 

(generic + spesific), dengan pola susunan suku kata seder-

hana (mudah diucapkan) yaitu KV (konsonan + vokal), KVK 

(konsonan + vokal+ konsonan).   

 

Presiden Djoko Widodo memilih nama IKN dengan Nama 

Nusantara, hal ini bersesuaian dengan expresi lokal pada 

umumnya memilih dua kata (Nusa + antara) dan pola 

susunan suku kata yang mudah NU + SAN + TA + RA  (KV + 

KVK + KV + KV)  

 

SUMBER: 

Toponomastik, Model Penamaan Tempat IKN (Sepaku-

Penajam Pasir Utara dan Sekitarnya) 

No Nama Tempat Keterangan 

1 Muara Kaman (Kutai Mulawarman) Muara (pertemuan anak sungai Mahakam) dan Kaman adalah sejenis 
tumbuhan air (rumput-rumputan/berudu) yang dapat dijadikan sayur 
memenuhi di setiap muara . Tempat ditemukannya 7 Prasasti Kutai. 

2 Banua Lawas Benua/Wanua yang berarti Kampung/Negeri, Lawas berarti Lama/Kuno 

3 Sumur Berani Sumur ini, airnya untuk memandikan pasukan yang akan berangkat ber-
perang (mandi kebal) 

4 Tepian Batu Merupakan tepian sungai berbatu sebagai dermaga lama 

5 Matapura Banyak yang menyebut Martapura atau Martadipura, yang dimaksudkan 
adalah “Cahaya Pura” 

6 Batu Kepala Babi Di Pulau Matapura ditemukan batu yang berbentuk Kepala Babi 

7 Lembu Eram Berupa batu terbelah-belah yang dahulunya merupakan pintu gerbang 
Muara Kaman 

8. Tanjung Serei, Pandan dll Nama-nama generik Tanjung Serai ditemukan struktur bata dan peripih 
candi, manik-manik 

9 Nusa-nusa; Tanjung Keramat, Basam, Kelapa 
Udang, Kayu Panjang, Kayu Lilin, Tegkawang, Tan-
jung Kelihan, Tigu Biawan, Teban 

Nama-nama generik Pulau (yg sekarang sudah menyatu dengan daratan) 

10 DanauLipan, Semayang, Melintang, Jantur Nama-nama generik Danau (aliran sungai Mahakam lama) 

11 Keramat Kucing Dahulu kala di Matapura hidup seorang perempuan dengan banyak kucing, 
ketika perempuan itu menemui ajalnya, kucing-kucing itu merawat mayat 
dengan rapi dan menyeberang memberi tahu orang kampung. 

12 Benteng Tanah Di Matapura ditemukan juga Benteng Tanah yang membelah pulau dianta-
ra benteng ada parit yang menyambungkan air rawa di bagian hulu dan di 
hilir pulau. 

Tabel 2. Toponim Populer di Muara Kaman (Kutai Lama - Hulu) 
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Tabel 3. Nama Kecamatan di Kalimantan Timur dengan jumlah kecamatan Satu Kata 37 kecamatan, 

Dua Kata 58 kecamatan dan Tiga Kata 9 kecamatan. 
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No KECAMATAN No KECAMATAN No KECAMATAN No KECAMATAN 

1 Balikpapan Barat 27 Linggang Bigung 53 Muara Wis 79 Kuaro 

2 Balikpapan Selatan 28 Long Apari 54 Samboja 80 Long Ikis 

3 Balikpapan Timur 29 Long Bagun 55 Sanga Sanga 81 Long Kali 

4 Balikpapan Utara 30 Long Hubung 56 Sebulu 82 Muara Komam 

5 Batu Putih 31 Long Iram 57 Tabang 83 Muara Samu 

6 Biatan 32 Long Pahangai 58 Tenggarong 84 Pasir Balengkong 

7 Biduk-Biduk 33 Melak 59 Tenggarong Seberang 85 Tanah Grogot 

8 Gunung Tabur 34 Mook Manaar Bulatn 60 Batu Ampar 86 Tanjung Harapan 

9 Kelay 35 Muara Lawa 61 Bengalon 87 Babulu 

10 Maratua 36 Muara Pahu 62 Busang 88 Penajam 

11 Pulau Derawan 37 Nyuatan 63 Kaliorang 89 Sepaku 

12 Sambaliung 38 Penyinggahan 64 Karangan 90 Waru 

13 Segah 39 Sekolaq Darat 65 Kaubun 91 Loa Janan Ilir 

14 Tabalar 40 Siluq Ngurai 66 Kombeng 92 Palaran 

15 Talisayan 41 Tering 67 Long Mesangat 93 Samarinda Ilir 

16 Tanjung Redeb 42 Anggana 68 Muara Ancalong 94 Samarinda Kota 

17 Teluk Bayur 43 Kembang Janggut 69 Muara Bengkal 95 Samarinda Seber-

ang 

18 Bontang Barat 44 Kenohan 70 Muara Wahau 96 Samarinda Ulu 

19 Bontang Selatan 45 Kota Bangun 71 Rantau Pulung 97 Samarinda Utara 

20 Bontang Utara 46 Loa Janan 72 Sandaran 98 Sambutan 

21 Barong Tongkok 47 Loa Kulu 73 Sangatta Selatan 99 Sungai Kunjang 

22 Bentian Besar 48 Marang Kayu 74 Sangkulirang 100 Sungai Pinang 

23 Bongan 49 Muara Badak 75 Telen 101 Balikpapan Barat 

24 Damai 50 Muara Jawa 76 Teluk Pandan 102 Balikpapan Kota 

25 Jempang 51 Muara Kaman 77 Batu Engau 103 Balikpapan Ten-

gah 

26 Laham 52 Muara Muntai 78 Batu Sopang 104 Tanjung Redeb 
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Vegetation Condition Index (VCI) merupakan salah satu 

indeks dasar dalam penginderaan jauh untuk mengukur 

kondisi vegetasi, yang menggunakan modifikasi data Nor-

malized Difference Vegetation Index (NDVI) (Kogan 1990; 

Zargar et al. 2011). Input data untuk VCI menggunakan 

data temporal NDVI, nilai VCI didapatkan dari kombinasi 

perhitungan antara nilai NDVI dikurang dengan nilai NDVI 

terendah pada selama waktu pemantauan dibagi dengan 

nilai net dari NDVI tertinggi dikurang nilai NDVI terendah 

pada selama waktu pemantauan (persamaan 1) (Kogan, 

1990). VCI juga dapat menjadi indeks alternatif selain Veg-

DRI dalam mengukur kondisi vegetasi dan utamanya untuk 

melihat indeks kekeringan pertanian (agricultural drought) 

di suatu wilayah (Zargar et al. 2011; Dutta et al. 2015).  

 

 

 

VCI menggunakan band-band yang berasal dari sensor Ad-

vanced Very High-Resolution Radiometer (AVHRR) dian-

taranya visible spectral band, near infrared spectral band, 

dan thermal spectral band (Kogan 1995). Indeks ini dapat 

mengidentifikasi situasi dan tingkat kekeringan pertanian 

secara temporal dengan wilayah cakupan yang cukup luas 

(Kogan 1995). Selain itu, VCI sudah digunakan banyak oleh 

peneliti dari berbagai negara, yang mana indeks ini 

dirancang untuk mengekstrak komponen cuaca dari nilai 

NDVI yang menekankan pada penilaian defisit curah hujan 

(Zambrano et al. 2016). Penentuan klasifikasi berdasarkan 

klasifikasi nilai VCI merupakan salah satu cara untuk 

melihat kondisi kekeringan di suatu wilayah (Kogan 1995). 

Nilai VCI antara 50% – 100 % diindikasikan dengan kondisi 

normal atau tanpa kekeringan, sedangkan nilai di bawah 

35% diindikasikan dengan kondisi kekeringan yang berat 

(severe) (Dutta et al. 2015). 

Beberapa kelebihan dari pengukuran menggunakan VCI 

diantaranya pengamatan atau pengukuran menggunakan 

VCI dapat dilakukan dua minggu sekali (fortnights) (Kogan 

1995; Dutta et al. 2015),sehingga data yang dihasilkan real 

time dan cukup akurat dalam menentukan kondisi 

kekeringan di suatu wilayah. Selain itu, VCI dirancang untuk 

dapat dilakukan pada berbagai macam data dengan resolu-

si spasial dan temporal yang berbeda, yang mana indeks 

lainnya sejenis dengan VCI tidak dapat menyamai pen-

capaian tersebut (Liu dan Kogan 1996). Kombinasi dari VCI 

dari NDVI merupakan kombinasi terbaik untuk melihat 

bagaimana iklim atau curah hujan berdampak pada 

kekeringan pertanian dan menilai tingkat keparahan 

kekeringannya (Liu dan Kogan 1996). 

Namun, VCI memiliki beberapa kekurangan diantaranya 

VCI biasanya hanya dapat memprediksi atau mengako-

modasi satu faktor utama penyebab kekeringan yaitu curah 

hujan (Kogan 1997). Kelemahan utama lainnya adalah kon-

taminasi tutupan awan serta kebisingan yang timbul dari 

berbagai kondisi atmosfer dan geometri permukaan sensor 

matahari dapat mempengaruhi atau merusak nilai NDVI 

(Zambrano et al. 2016). Kerusakan nilai NDVI (data utama 

VCI) tentunya akan mempengaruhi nilai VCI yang dihasilkan 

sehingga pada analisis temporal jangka pendek kerusakan 

nilai tersebut akan membuat kesalahan (error) pada klasifi-

kasi kekeringan pertanian di suatu wilayah (Kogan 1995; 

Liu dan Kogan 1996. 

Alternatif perbaikan atau memodifikasi VCI yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mengombinasikan VCI dengan 

Temperature Condition Index (TCI) (Kogan 1995; Kogan 

1997). Kombinasi tersebut dapat meningkatkan akurasi 

pemantauan kekeringan yang dihasilkan VCI dengan men-

jelaskan kontribusi suhu dalam analisis kekeringan 

(Zambrano et al. 2016). Selain itu, kombinasi dari VCI dan 

TCI juga dapat memantau kondisi basah yang berlebihan 

selain memantau kondisi kekeringan pada pertanian 

(Kogan 1995; Kogan 1997), dan kombinasi tersebut juga 

dapat memantau faktor tekanan (stress) vegetasi yang 

disebabkan oleh saturasi tanah (Zambrano et al. 2016). 

Dalam mengatasi gangguan dari kondisi atmosfer, mengu-

rangi resolusi spasial pengamatan dapat menjadi solusi 

dalam mengatasi gangguan tersebut (Klisch dan Atzberger 

2016), yang mana resolusi 250m x 250m dapat menjadi 

resolusi yang ideal dalam mengatasi gangguan tersebut 

(Zambrano et al. 2016).  
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I. Pendahuluan 
Pulau Bali sejak abad ke 20 telah dikenal sebagai daerah 
tujuan dan pusat tujuan wisata di Indonesia (Rimba et al., 
2020). Melalui Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011, 
Pemerintah pusat kemudian menetapkan aglomerasi 
perkotaan yang terdiri dari Kota Denpasar, Kabupaten 
Badung, Gianyar dan Tabanan sebagai kawasan strategis 
nasional (KSN). KSN ini diberi nama Kawasan Metropolitan 
Sarbagita. Kawasan ini ditetapkan dengan tujuan sebagai 
daerah pusat pertumbuhan ekonomi dengan basis industri 
pariwisata.  

Kebijakan nasional tersebut kemudian diperkuat 
dengan ditetapkannya dokumen rencana tata ruang 
wilayah (RTRW) Provinsi Bali melalui Peraturan Daerah 
Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 
tentang RTWR Provinsi Bali tahun 2009-2029. Salah satu 
kebijakan dan strategi yang dimuat dalam dokumen RTRW 
tersebut adalah strategi pelestarian alam dan sosial 
budaya. Strategi ini meliputi upaya pelestarian fungsi 
Taman Hutan Raya Ngurah Rai, konservasi terumbu karang 
dan pelestarian lingkungan pantai. Namun demikian, 
berdasarkan kajian awal yang telah dilakukan oleh Rahayu, 
Haigh & Amaratunga (2018), ditemukan bahwa upaya 
pengurangan risiko bencana belum dipertimbangkan dalam 
rencana pembangunan kawasan Sarbagita. 

Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen Risiko 
Bencana Indonesia (RBI) yang diterbitkan oleh BNPB 
(2016), sebagian besar (78%) bencana yang terjadi di 
Indonesia merupakan bencana hidro-meteorologi. 
Sementara itu, kawasan Metropolitan Sarbagita banyak 
memiliki daerah wisata unggulan di daerah pesisir pantai 

seperti: Pantai Kuta, Nusa Dua, Jimbaran, Pandawa, Sanur, 
Karma Kandara, Tanah Lot, dan Dreamland (Suadnyana, 
2020) yang berpotensi terkena dampak bencana hidro-
meteorologi. Salah satu bencana hidro-meteorologi di 
daerah pesisir pantai adalah bencana gelombang ekstrem 
dan abrasi. Bagaimana potensi Bahaya Gelombang Ekstrem 
dan Abrasi (BGEA) di Kawasan Pesisir Metropolitan 
Sarbagita? 

Dengan demikian, tujuan kajian ini adalah untuk 
menghitung dan memetakan potensi BGEA di Kawasan 
Pesisir Metropolitan Sarbagita. Kajian dibatasi pada 
perhitungan indeks BGEA dan pembuatan peta BGEA di 
Kawasan Pesisir Metropolitan Sarbagita. 

2. Metode 

2.1 Area Studi 

 Kawasan Sarbagita merupakan kawasan 
metropolitan yang terdiri atas 4 Kabupaten Kota yaitu: 
Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar dan Tabanan. 
Kawasan ini memiliki pesisir pantai dengan panjang pantai 
mencapai 174km. Terdapat 46 Desa/Kelurahan di 
sepanjang pesisir Kawasan Sarbagita. (Lihat Gambar 1). 

2.2 Alur Kerja 

 Berdasarkan peraturan kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 2 Tahun 2012 
tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana, indeks 
BGEA dihitung dari analisis klasifikasi dan skoring terhadap 
5 parameter utama meliputi: tinggi gelombang, kecepatan 
arus, tutupan vegetasi,  bentuk garis pantai dan tipologi 
pantai   (Lihat Tabel 1).  

Kajian Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abarasi Di Kawasan 
Pesisir METROPOLITAN SARBAGITA 
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Abstrak 

Kawasan strategis nasional (KSN) Sarbagita ditetapkan sebagai aglomerasi perkotaan di Provinsi Bali yang bertujuan sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi dengan basis industri pariwisata. Kebijakan dan strategi pengelolaan kawasan ini belum meliputi upaya 
pengurangan risiko bencana. Sementara itu, kawasan ini memiliki banyak daerah tujuan wisata unggulan di pesisir pantai yang berpotensi 
terpapar bencana hidro-meteorologi. Bahaya gelombang ekstrem dan abrasi (BGEA) adalah salah satu bencana  hidro-meteorologi yang 
berpotensi mengancam kawasan ini. Adapun tujuan kajian ini adalah untuk menghitung dan memetakan potensi BGEA di Kawasan Pesisir 
Metropolitan Sarbagita. Indeks BGEA dihitung dan dipetakan berdasarkan Perka BNPB No. 02 Tahun 2012 tentang pedoman umum 
pengkajian risiko bencana. Parameter-parameter BGEA yang meliputi: tinggi gelombang, kecepatan arus, tutupan vegetasi, bentuk garis 
pantai dan tipologi pantai diklasifikasi berdasarkan data-data sekunder dari berbagi sumber. Tingkatan bahaya dibagi menjadi tiga kelas: 
rendah (0-0.333), sedang (0.333-0.666) dan tinggi (>0.666). Hasil kajian menunjukkan tingkat BGEA di Kawasan Pesisir Sarbagita berkisar 
antara 0.42 hingga 0.97 dengan tingkat bahaya sedang hingga tinggi. Kecamatan Kuta Selatan adalah daerah yang paling luas terpapar 
BGEA. . 
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 Data garis pantai dan batas wilayah tiap kelurahan di 
sepanjang Kawasan Pesisir Pantai Sarbagita digunakan untuk 
mendelineasi kawasan pesisir per kelurahan sejauh 200m ke 
arah daratan. Setiap parameter diklasifikasikan menjadi tiga 
tingkat kelas bahaya: rendah sedang tinggi berdasarkan 
kriteria kelas masing-masing (Lihat Tabel 2). Setelah klasifikasi 
tiap parameter, masing-masing kelas bahaya diberikan nilai 
(skor) dengan rentang nilai 0.333 untuk kelas bahaya rendah, 
0.666 untuk kelas bahaya sedang dan nilai 1 untuk kelas 
bahaya tinggi. 

 Semua data spasial dari setiap parameter yang telah 
diberi nilai (skor) kemudian di overlay. Indeks BGEA kemudian 
dapat dihitung dengan menjumlahkan skor setiap parameter 
setelah dikalikan dengan bobotnya (Lihat Rumus 1). Peta 
Bahaya GEAB kemudian dapat dibuat dari hasil overlay semua 
parameter tersebut. Alur kerja perhitungan indeks dan 
pembuatan peta BGEA dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. Area Studi Kawasan 
Pesisir Metropolitan Sarbagita  

Gambar 2. Alur Kerja Perhitungan Indeks dan Pembuatan Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi  

(Sumber: Dimodifikasi dari Peraturan Kepala BNPB No. 02 Tahun 2012) 
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Tabel 1. . Parameter dan Sumber Data Bahaya Gelombang Ekstrem Kawasan Pesisir Sarbagita  

..… (1) 

(Sumber: Peraturan Kepala BNPB No. 02 Tahun 2012) 

Tabel 2. Parameter, Bobot dan Skor Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi 

2.3 Analisis 

2.3.1 Analisis Garis Pantai 

 Data garis pantai skala 1:50.000 diperoleh dari 
Badan Informasi Geospasial (BIG) (2018). Garis pantai 
kawasan pesisir Sarbagita di buffer 200m ke arah darat. 
Hasil buffer garis pantai di overlay dengan batas wilayah 
administrasi kelurahan di pesisir pantai Sarbagita. Hasilnya 
berupa kawasan pesisir per kelurahan. Data ini dijadikan 
sebagai layer dasar untuk klasifikasi setiap parameter. 
Bentuk garis pantai kemudian diklasifikasi berdasarkan 
interpretasi visual setiap segmen garis pantai per-
Kelurahan, apakah lurus, berteluk-lurus atau berteluk 
(Lihat Gambar 3). 

 

Gambar 3. Garis Pantai 200m Per-Kelurahan (Sumber: 
Diolah oleh penulis, 2021) 
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2.3.2 Analisis Tinggi Gelombang 

Data tinggi gelombang diperoleh dari situs 
maritim.bmkg.go.id (2021). Berdasarkan data tinggi 
gelombang yang disajikan dalam situs tersebut, diketahui 
wilayah pesisir Bali selatan dibagi menjadi tiga region 
pelayanan meliputi: Selat Bali bagian selatan, Samudra 
Hindia selatan Bali, dan Selat Badung (Lihat Gambar 4). 
Berdasarkan laporan cuaca wilayah pelayanan untuk 
tanggal 15-16 April 2021, diketahui tinggi gelombang di 
Selat Bali bagian selatan dan di Samudra Hindia selatan Bali 
adalah 2.5-4m. Sedangkan tinggi gelombang di Selat 
Badung adalah 1.25-2.5 m. 

 

Gambar 4. Data Tinggi Gelombang (Sumber: 
maritim.bmkg.go.id, 2021) 

2.3.3 Analisis Arus Laut 

Data kecepatan arus laut diperoleh dari 
earth.nullschool.net (2021). Berdasarkan sajian animasi 
arus dunia yang diakses pada tanggal 15 April 2021 Pukul 
09:00, diketahui kecepatan arus di perairan Bali Selatan 
berkisar pada kategori sedang (0.2-0.4m/s) sampai tinggi 
(>0.4m/s) (Lihat Gambar 5).  

 

Gambar 5. Data Arus Laut (Sumber: earth.nullschool.net, 
2021) 

2.3.4 Analisis Tutupan Lahan 

 Data penutup lahan dan penggunaan lahan 
diperoleh dari Peta Rupabumi Indonesia (RBI) Skala 
1:25.000 (2017) dari BIG. Tutupan lahan vegetasi dari RBI 
diklasifikasi ulang dipilih berdasarkan jenis vegetasi 
penyangga pesisir meliputi kelas:  perkebunan/kebun, 
tanaman campuran, hutan rawa/mangrove, dan hutan 
rimba (Lihat Gambar 6). % Tutupan vegetasi dihitung 

berdasarkan luas tutupan vegetasi di kawasan pesisir tiap 
kelurahan dibagi dengan luas kawasan pesisir tiap 
kelurahan. 

 

Gambar 6. Tutupan Vegetasi di Kawasan Pesisir Sarbagita 
(Sumber: Diolah oleh penulis, 2021) 

2.3.5 Analisis Tipologi Pantai 

 Tipologi pantai dianalisis berdasarkan interpretasi 
visual dari ESRI world Imagery dibantu dengan layer 
tutupan lahan dari Peta RBI 1:25.000. Wilayah pesisir Bali 
selatan memiliki karakteristik pantai berbatu karang, 
berpasir dan berlumpur (Lihat Gambar 7).  

 

Gambar 7. Interpretasi visual tipologi pantai: (a) berbatu 
karang, (b) berpasir, (c) berlumpur 

3. Hasil dan Pembahasan 

 Berdasarkan hasil analisis overlay keseluruhan 
parameter, diperoleh hasil berupa indeks BGEA di Kawasan 
Pesisir Metropolitan Sarbagita. Tingkat ancaman atau BGEA 
di kawasan pesisir pantai ini berkisar pada kelas bahaya 
sedang (0.42) hingga tinggi (0.97). Area Teluk Benoa 
dengan dominasi tutupan lahan di wilayah pesisir berupa 
vegetasi hutan mangrove dan area teluk dengan arus laut 
yang tenang dengan tinggi gelombang sedang memberikan 
kontribusi pada nilai potensi ancaman gelombang ekstrem 
dan abrasi yang sedang. 

Sedangkan area yang lebih terbuka berhadapan langsung 
dengan laut dan Samudra seperti pada pesisir pantai Bali 
bagian barat, timur dan selatan Nusa Dua cenderung 
mendapat ancaman yang lebih tinggi terhadap BGEA. Arus 
laut yang sedang dan cenderung kuat di Selat Bali dan 
Samudra Hindia di selatan Bali beserta gelombang laut 
yang cenderung tinggi, berkontribusi signifikan terhadap 
tingkat BGEA di wilayah pesisir Bali selatan. Begitu pula 
wilayah pesisir yang berhadapan dengan Selat Badung 
memiliki potensi BGEA yang cenderung tinggi (Lihat 
Gambar 8).  
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Total terdapat 38 dari 46 Desa/Kelurahan (82.61%) di 
Kawasan Pesisir Metropolitan Sarbagita yang berpotensi 
terpapar BGEA dengan tingkat bahaya tinggi. BGEA tinggi 
terpantau di seluruh Kabupaten/Kota di Kawasan Pesisir 
Metropolitan Sarbagita. Semua Desa/Kelurahan di pesisir 
pantai Kabupaten Gianyar dan Tabanan berpotensi tinggi 
terkena BGEA. Hanya 8 Desa/Kelurahan di Kabupaten 
Badung (2 Desa) dan di Kota Denpasar (6 Desa) yang 
memiliki potensi BGEA sedang (Lihat Tabel 3). 

 Dihitung berdasarkan luasan area terpapar, maka 
total luas area yang berpotensi terpapar BGEA dengan 
tingkat sedang dan tinggi di Kawasan Pesisir Sarbagita 
adalah: berturut-turut 758.29 ha dan 2365.02 ha. 
Kecamatan Kuta Selatan memiliki luas wilayah pesisir 
pantai paling luas (1000.06 ha) yang berpotensi terkena 
BGEA. Sedangkan wilayah pesisir pantai Kecamatan 
Tabanan berpotensi terpapar BGEA paling sedikit, yaitu 
seluas 38.35 ha. 

4. Kesimpulan 

Potensi BGEA di Kawasan Pesisir Metropolitan Sarbagita 
berhasil dihitung dan dipetakan. Berdasarkan hasil kajian, 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 Potensi BGEA di Kawasan Pesisir Metropolitan 
Sarbagita ditunjukkan dengan nilai indeks BGEA berkisar 
antara 0.42 sampai dengan 0.97 yang berada pada kategori 
tingkat bahaya sedang hingga tinggi. 

 Daerah yang paling luas terpapar BGEA berada di 
Kecamatan Kuta Selatan sedangkan daerah yang paling 
sedikit terpapar BGEA berada di Kecamatan Tabanan. 

5. Batasan dan Saran 

 Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan antara 
lain adalah keterbatasan data Tipologi Pantai yang 
kemudian dipenuhi dengan melakukan interpretasi secara 
visual dari sumber data sekunder lainnya. Untuk data dan 
parameter tinggi gelombang dan kecepatan arus memiliki 
skala pemetaan yang kurang detail jika dibandingkan 
dengan data sekunder lainnya. Walaupun data tersebut 
merupakan data terkini yang diperoleh dari situs terkait, 
data tersebut merupakan data sesaat yang 
merepresentasikan ketinggian gelombang dan kecepatan 
arus pada saat data di akses. Perlu perhitungan dan 
pemodelan untuk mendapatkan nilai tinggi gelombang dan 
kecepatan arus yang merepresentasikan Kawasan Pesisir 
Selatan Bali. 

Data penutup lahan yang bersumber dari data 
sekunder berupa Peta RBI, mungkin saja sudah mengalami 
perubahan fisik dilapangan sehingga perlu di perbaharui. 
Sehingga untuk penelitian serupa selanjutnya disarankan 
untuk melakukan analisis klasifikasi tutupan lahan dengan 
data dasar terbaru. 

6. Ucapan Terima Kasih 

Penelitian ini dapat terlaksana dengan baik karena adanya 
dukungan Beasiswa Saintek dari Pusat Pendidikan dan 
Pelatihan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset 
dan Inovasi Nasional.  

 

KECAMATAN 

Luas Bahaya (ha) Jumlah Desa Terkena Bahaya Total 
Luas 

Bahaya 

Total Desa 
Terkena Bahaya 

Rendah Sedang Tinggi Rendah Sedang Tinggi 

Denpasar Selatan 0.00 611.66 102.81 0 6 2 714.47 8 

Denpasar Timur 0.00 0.00 52.07 0 0 2 52.07 2 

KOTA DENPASAR 0.00 611.66 154.88 0 6 4 766.54 10 

Kuta 0.00 69.01 255.23 0 1 4 324.24 5 

Kuta Selatan 0.00 77.63 922.43 0 1 5 1000.06 6 

Kuta Utara 0.00 0.00 88.15 0 0 3 88.15 3 

Mengwi 0.00 0.00 71.78 0 0 3 71.78 3 

KABUPATEN BADUNG 0.00 146.64 1337.59 0 2 15 1484.23 17 

Blahbatuh 0.00 0.00 110.03 0 0 4 110.03 4 

Gianyar 0.00 0.00 51.69 0 0 2 51.69 2 

Sukawati 0.00 0.00 123.39 0 0 2 123.39 2 

KABUPATEN GIANYAR 0.00 0.00 285.11 0 0 8 285.11 8 

Kediri 0.00 0.00 143.01 0 0 3 143.01 3 

Kerumitan 0.00 0.00 79.01 0 0 2 79.01 2 

Selemadeg Timur 0.00 0.00 40.52 0 0 1 40.52 1 

Selemadeg Barat 0.00 0.00 157.63 0 0 2 157.63 2 

Selemadeg 0.00 0.00 128.90 0 0 2 128.90 2 

Tabanan 0.00 0.00 38.35 0 0 1 38.35 1 

KABUPATEN TABANAN 0.00 0.00 587.43 0 0 11 587.43 11 

SARBAGITA 0.00 758.29 2365.02 0 8 38 3123.31 46 

(Sumber: Diolah oleh penulis, 2021) 

Tabel 3. Rekapitulasi Luas dan Jumlah Desa Berpotensi Terdampak Bahaya Gelombang Ekstrem  
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Gambar 8. Peta Bahaya Gelombang Ekstrem dan Abrasi Kawasan Pesisir Metropolitan Sarbagita 
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LATAR BELAKANG 

Analisis spasial adalah sekumpulan teknik yang dapat 
digunakan dalam pengolahan data Sistem Informasi Geo-
grafis (SIG) (Larasati et al., 2017). Sistem Informasi Geografi 
mempunyai keistimewaan analisa yaitu analisa overlay dan 
analisa proximity dimana analisa overlay merupakan pros-
es integrasi data dari lapisan-lapisan yang berbeda se-
dangkan analisa proximity merupakan analisa geografis 
yang berbasis pada jarak antar layer. Analisa Spasial dil-
akukan dengan meng-overlay dua peta yang kemudian 
menghasilkan peta baru hasil analisis. Salah satu cara dasar 
untuk membuat atau mengenali hubungan spasial melalui 
proses overlay spasial. Overlay Spasial dikerjakan dengan 
melakukan operasi join dan menampilkan secara bersama 
sekumpulan data yang dipakai secara bersama atau berada 
di bagian area yang sama. Hasil kombinasi merupakan 
sekumpulan data yang baru yang mengidentifikasikan hub-
ungan spasial baru (Sunardi, Soelistijadi and Handayani, 
2005).  
Identifikasi proses SIG dalam spasial baru biasanya 
digunakan untuk peta bahaya atau peta kesesuaian dengan 
menggunakan analisis raster. Dengan demikian integrasi 
informasi yang heterogen dan tidak pasti tersebut 
menuntut kerangka kerja yang sistematis dan dapat dipa-
hami untuk mengatur informasi teknis dan membutuhkan 
penilaian ahli. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
(Amjad, dkk. 2021) 80% penelitian pada wilayah kajian spa-
sial menerapkan metode analisis keputusan multicriteria 
atau dalam pola keruangan dinamakan spatial multi criteria 
analysis (SMCA). SMCA adalah metode pengambilan kepu-
tusan untuk tujuan tertentu dengan jalan menganalisis 
beberapa variabel yang berpengaruh (Wibowo dan 
Semedi, 2011). Proses yang ada dalam MCA termasuk 
penentuan variabel paling dominan serta perhitungan bo-
bot agar dihasilkan hasil yang sesuai. Saat ini multi criteria 
analysis sudah terintegrasi dengan analisis spasial yang 
mampu menganalisis variabel-variabel yang berbeda 
dengan mempertimbangkan aspek spasialnya (Widayani 
and Yuliantari, 2018).  
GIS telah dirancang sebagai sistem yang tujuan umum 
dengan representasi spasial dan komputasi (O’Sullivian and 
Unwin, 2010). Akibatnya GIS tidak cocok umtuk mem-
peroleh, menyimpan, memproses, menganalisis, memvisu-
alisasikan data dan informasi penting untuk pengambilan 
keputusan. Salah satu cara untuk mengurangi kesulitan 
tersebut adalah dengan mengintegrasikan metode MCA ke 
dalam rangkaian prosedur GIS (Sugumaran dan DeeGroote, 
2011). Tujuan utama integrasi SMCA ke dalam GIS adalah 
untuk memperluas kemampuan pengambilan keputusan di 
dalam GIS (Ferretti dan Montibeller 2016). Pada MCA yang 
eksplisit secara spasial, nilai bobot kriteria dapat bervariasi 

dari satu lokasi ke lokasi lain akibatnya, bobot kriteria ter-
gantung pada lokasi alternatif. Kumpulan data/informasi 
yang terkandung dalam matriks keputusan diproses 
menggunakan aturan keputusan (kombinasi) yang meng-
gabungkan data geografis (nilai kriteria) dan preferensi 
para pembuat keputusan (misalnya, bobot kriteria) untuk 
mengaitkan nilai keseluruhan untuk masing-masing alter-
natif. Nilai keseluruhan kemudian digunakan untuk men-
gurutkan himpunan alternatif yang sedang dijadikan bahan 
pertimbangan. Terpusatnya kegiatan perekonomian di Ja-
karta menyebabkan pertumbuhan penduduk di Jakarta 
sangat tinggi dan sudah tidak dimungkinkan untuk 
dibangun permukiman. Sulitnya upaya pembangunan pe-
rumahan di Jakarta sebenarnya telah mulai terasa sejak 
tahun 1976 ketika wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi 
(botabek) ditetapkan sebagai kawasan penyangga, Kota-
kota penyangga tersebut diharapkan berperan sebagai 
kawasan-kawasan permukiman, (Cahyadi and Surtiari, 
2009). Permintaan tempat tinggal di wilayah Bogor tergo-
long cukup banyak, karena pertumbuhan sarana dan fasili-
tas transportasi sangat pesat serta lokasinya tergolong 
masih terjangkau dari kota Jakarta. Pemilihan lokasi per-
mukiman yang tepat untuk permukiman mempunyai arti 
penting dalam aspek keruangan, karena ini akan menen-
tukan keawetan bangunan, nilai ekonomis dan dampak 
permukiman terhadap lingkungan di sekitarnya ( Sutikno, 
1982 ). Dalam perencanaan pemukiman harus disesuaikan 
dengan peruntukannya, apakah lokasinya membahayakan 
atau tidak. Oleh karena itu tujuan dari penulisan ini adalah 
melakukan analisis terhadap kesesuaian lahan permukiman 
di Kota Bogor sesuai dengan peruntukan dan kemampuan 
lahannya.  
 
METODE 

1. Lokasi Penelitian  
Secara geografis Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ BT 
dan 6’ 26’ LS. Luas Wilayah Kota bogor sebesar 11.850 Ha 
terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Kemudian 
Secara Administratif kota Bogor terdiri dari 6 wilayah keca-
matan, 31 kelurahan dan 37 desa (lima diantaranya terma-
suk desa tertinggal yaitu desa Pamoyanan, Genteng, 
Balungbangjaya, Mekarwangi dan Sindangrasa), 210 dusun, 
623 RW, 2.712 RT  dan sekitarnya: (1) Sebelah Utara ber-
batasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Su-
karaja Kabupaten Bogor. (2)Sebelah Timur berbatasan 
dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor. (3)
Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. 
Ciomas, Kabupaten Bogor. (4) Sebelah Selatan berbatasan 
dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor  
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Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode 
skoring, overlay dan metode deskriptif. Output yang 
dihasilkan dari analisis ini yaitu berupa peta kesesuaian 
lahan pemukiman berdasarkan aspek fisik. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah variabel yang terkait 
langsung dengan aktivitas pemukiman seperti kelerengan, 
bahaya erosi, jenis tanah, kedalaman, tekstur tanah dan 
genangan air.  

2. Kesesuaian Lahan  

Kesesuaian lahan adalah tingkat kecocokan dari sebidang 
lahan untuk suatu penggunaan tertentu yang lebih spesifik 
dari kemampuan lahan. Tujuan daripada evaluasi kes-
esuaian lahan adalah untuk memberikan penilaian kes-
esuaian lahan untuk tujuan-tujuan yang telah dipertim-
bangkan. Manfaat evaluasi kesesuaian lahan adalah mem-
berikan pengertian tentang hubungan-hubungan antara 
kondisi lahan dan penggunaannya, serta memberikan 
kepada perencana berbagai perbandingan dan alternatif 
pilihan penggunaan yang dapat diharapkan berhasil. 
Menurut FAO (1976) order kesesuaian lahan dapat dibagi 
menjadi dua yaitu: Order sesuai (S) dan order tidak sesuai 
(N). Order sesuai (S) adalah lahan yang dapat dipergunakan 
secara berkelangsungan untuk suatu tujuan yang telah 
dipertimbangkan. Order tidak sesuai (N) adalah lahan yang 
apabila dikelola, mempunyai kesulitan sedemikian rupa 
sehingga mencegah penggunaannya untuk suatu tujuan 
yang telah direncanakan. Order sesuai (S) dapat dibagi lagi 
menjadi kelas- kelas. Dalam hal ini terdapat tiga kelas da-
lam order sesuai yang didefinisikan secara kuantitatif ada-
lah sebagai berikut: a. Kelas S1 (sangat sesuai) adalah lahan 
yang tidak mempunyai pembatas serius dalam menerap-
kan pengelolaan yang diberikan atau hanya mempunyai 
pembatas yang tidak berarti yang tidak secara nyata ber-
pengaruh terhadap produksinya dan tidak menaikkan ma-
sukan melebihi yang biasa diberikan. b. Kelas S2 (cukup 
sesuai) adalah lahan yang mempunyai pembatas agak be-
rat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pembatas terse-
but akan mengurangi produktivitas dan keuntungan, dan 
meningkatkan masukan yang diperlukan. c. Kelas S3 (sesuai 

marginal) adalah lahan yang mempunyai pembatas yang 
sangat berat untuk suatu penggunaan yang lestari. Pem-
batas akan mengurangi produktivitas atau keuntungan dan 
perlu menaikkan masukan yang diperlukan. Order N (tidak 
sesuai) biasanya ada dua kelas yaitu: a. Kelas N1 (tidak 
sesuai saat ini) adalah lahan yang mempunyai pembatas 
sangat berat, tetapi masih memungkinkan untuk diatasi, 
hanya tidak dapat diperbaiki dengan tingkat pengetahuan 
sekarang ini dengan biaya yang rasional. b. Kelas N2 (tidak 
sesuai untuk selamanya) adalah lahan yang mempunyai 
pembatas sangat berat, sehingga tidak mungkin untuk 
digunakan bagi suatu penggunaan yang lestari.  

3. Langkah Pengerjaan  

Kesesuaian lahan permukiman dilakukan dengan mem-
berikan bobot dan skor pada masing�masing parameter 
fisik yakni tingkat kelerengan lahan, erosi, jenis tanah, 
tekstur tanah, kedalaman tanah, dan genangan. Dilakukan 
Overlay antar parameter untuk menentukan tingkat kes-
esuaian lahan permukiman. Pembobotan pada tiap varia-
bel bergantung pada tingkat pengaruhnya tehadap 
penggunaan lahan permukiman. Pemberian skor bergan-
tung pada tingkat peranannya tehadap penggunaan lahan 
permukiman. Scoring merupakan salah satu metode yang 
dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk dapat 
memahami kondisi suatu sistem dan membantu di dalam 
melakukan prediksi serta pengambilan keputusan. Secara 
singkat berikut metode yang digunakan dalam proses 
pengerjaan: a. Proses overlay 1 dengan menggunakan 
metode union yaitu untuk membuat tema baru hasil peng-
gabungan dari data kelerengan dan jenis tanah. b. Selanjut-
nya dengan metode yang sama dilakukan proses overlay 
yang ke-2 untuk membuat tema baru hasil penggabungan 
dari data overlay 1 dan data genangan air. c. Kemudian 
dilakukan proses overlay 3 tetap menggunakan metode 
yang sama yakni penggabungan dari data overlay 2 dan 
Peta Eksisting yang akhirnya menghasilkan overlay 3 untuk 
berikutnya dilakukan analisa kesesuaian lahan.  

Kemiringan Lereng Kelas Besar Sudut (%) Skor Bobot 

Datar Sangat Baik < 2% 5 3 

Landai Baik 2% - 8% 4 
  

Bergelombang Sedang 8% - 30% 3 

Agak Curam Jelek 30% - 50% 2 

Curam Sangat Jelek >50% 1 

Tabel 1. Klasfikasi dan Kriteria Lereng untuk Permukiman  

Sumber: Van Zuindam, 1979   
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Kenampakan Erosi Kelas Skor Bobot 

Daerah tidak ada kenampakan erosi Sangat baik 5 2 

Daerah dengan kenampakan erosi ringan Baik 4 

Daerah dengan kenampakan erosi sedang Sedang 3 

Daerah dengan kenampakan erosi berat Jelek 
2 

 

Daerah dengan kenampakan erosi sangat berat Sangat Jelek  

Tabel 2. Klasifkasi dan Kriteria Bahaya Erosi untuk Permukiman  

Sumber: Karmono Mangan Sukardjo (1984) dalam Sugiyanta (2003)  

Kel Jenis Tanah Klasifikasi Skor Bobot 

I Aluvial, Glei, Planosol, Hidromof 

kelabu, Laterik air tanah 

Tidak Peka 75 3 

II Latosol Kurang Peka 60 

III Brown forest, soil, noncalcic, 

brown, mediteran 

Agak Peka 45 

IV Andosol, Laterit,Grumosol, 

Podsol, Podsolic 

Peka 30 

V Regosol, Litosol, Organosol, 

Renzina 

Sangat Peka 15 

Tabel 3. Klasifkasi dan Kriteria Jenis Tanah untuk Permukiman  

Sumber: SK Menteri Pertanian No.837/KPTS/Um/11/1980 serta Keppres No.48/1983  

Kedalaman 

Efektif 

Tanah 

Klasifikasi Skor Bobot 

>120cm Sangat dalam 5 3 

  90 – 120cm Dalam 4 
  

60 – 90cm Sedang 3 

50 – 60cm Dangkal 2 

<50cm Sangat Dangkal 1 

 Tabel 4. Klasifkasi dan Kriteria kedalaman Efektif Tanah untuk Permukiman  

Sumber: Sunardi, Goenadi, dkk 2003   
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Tekstur Tanah     Skor Bobot 

Kasar 5 2 

Sedang 3 

Halus 1 

Tabel 5. Klasifkasi dan Kriteria Tekstur Tanah ntuk Permukiman  

       Sumber: Chandra, 2002  

Genangan Air Klasifikasi Skor Bobot 

Dalam periode satu tahun, lahan tidak pernah tergenang air selama 

lebih dari 24 jam 

Sangat baik 5 3 

Dalam periode satu bulan dalam setahun, lahan tidak pernah terge-

nang air selama lebih dari 24 jam 

  Baik 4 

Selama satu bulan dalam setahun, secara teratur lahan tergenang air 

lebih dari 24 jam 

  Sedang 3 

Selama dua sampai lima bulan dalam setahun, lahan tergenang air 

lebih dari 24 jam 

Jelek 2 

Selama enam bulan atau lebih dalam setahun, secara teratur lahan 

tergenang air lebih dari 24 jam 

Sangat Jelek 1 

Tabel 6. Klasifkasi dan Kriteria Genangan Air untuk Permukiman  

Sumber: Sinatala Arsyad (1989) dalam Sugiyanta (2003)  

HASIL PEMBAHASAN 

Hasil analisa kesesuaian lahan permukiman dari 

proses overlay dan scoring antara peta eksisting admin-

istrasi Surabaya Timur, peta kelerengan tanah, peta ke-

mampuan tanah, peta jenis tanah, dan peta PDAM adalah 

peta kesesuaian lahan untuk permukiman. Pada peta kes-

esuaian lahan diperoleh tiga kelas yakni cukup sesuai (S2), 

sesuai marginal (S3), dan tidak sesuai (N) dimana Prioritas 

lokasi penentuan pengembangan kawasan permukiman 

memperlihatkan bahwa kecamatan yang cukup sesuai 

luas cakupannya mencapai 6258,59 ha, sesuai marginal 

luas cakupannya mencapai 4699,97 ha dan tidak sesuai 

seluas 44,60 ha.  

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan dapat 

dibandingkan bahwa penggunaan lahan di Kota Bogor 

sifatnya menyebar ke segala arah (sporadis) dan kes-

esuaian lahan tersebut sudah sesuai terhadap 

penggunaan lahan di Kota Bogor sebagai kawasan budi-

daya. Pola penggunaan lahan permukiman di Kota Bogor 

paling banyak berada di Bagian Utara. Adanya kesinam-

bungan antara permukiman dan jaring penghubung maka 

lahan pemukiman di Kota Bogor mengikuti pola jaringan 

jalan dan sungai sehingga terlihat pola yang nampak pada 

Peta Kesesuaian dan Peta Tata Ruang dan Tata Wilayah 

adalah linear pattern.  
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 Gambar 2. Peta Kesesuaian Lahan Pemukiman Kota Bogor   

Gambar 3. Peta Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kota Bogor  
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Tabel 7. Hasil tabulasi perhitungan kesesuaian lahan pada 

tiap kecamatan  

 

Berdasarkan analisis kesesuaian lahan dapat 

dibandingkan bahwa penggunaan lahan di Kota Bogor 

sifatnya menyebar ke segala arah (sporadis) dan kes-

esuaian lahan tersebut sudah sesuai terhadap 

penggunaan lahan di Kota Bogor sebagai kawasan budi-

daya. Pola penggunaan lahan permukiman di Kota Bogor 

paling banyak berada di Bagian Utara. Adanya kesinam-

bungan antara permukiman dan jaring penghubung maka 

lahan pemukiman di Kota Bogor mengikuti pola jaringan 

jalan dan sungai sehingga terlihat pola yang nampak pada 

Peta Kesesuaian dan Peta Tata Ruang dan Tata Wilayah 

adalah linear pattern.   

KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil analisis spasial, lokasi penentu-

an pengembangan kawasan permukiman di Kota Bogor 

memperlihatkan bahwa umumnya kelas kesesuaiannya 

berada pada kelas cukup sesuai dan cukup sesuai margin-

al dengan persentase masing-masing yakni sebesar 

56,88% dan 42,27% sedangkan untuk kelas tidak sesuai 

persentasenya 0,41%. Penggunaan aplikasi Arc Gis dalam 

pembuatan peta kesesuaian dapat membantu pengambil 

kebijakan dalam menentukan prioritas perencanaan pem-

bangunan wilayah.  
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Abstrak 

Sampah plastik impor menjadi permasalahan di negara berkembang, termasuk Indonesia karena menyebabkan permasalahan ling-
kungan. Studi ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan sampah plastik antar 
negara; kedua, menganalisis regulasi terkait pengelolaan dan impor sampah plastik serta strategi yang dapat ditawarkan un-
tuk pengelolaan sampah plastik guna menciptakan suatu bisnis yang berkelanjutan. Pendekatan yang dilakukan terhadap bahasan issue 
perdagangan sampah plastik, lebih pada perbandingan kualitatif antar wilayah kasus. Dari hasil ulasan, diketahui bahwa faktor perspektif 
exportir yang terdiri atas beberapa negara maju mengirim limbah plastik ke negara berkembang karena dipicu oleh biaya pengelolaan 
limbah plastik yang tinggi. Di sisi lain, negara berkembang sebagai importir melakukan importasi limbah plastik karena kurangnya sumber 
plastik sebagai bahan baku industri. Hasil plastik daur ulang dalam negeri belum maksimal akibat pengelolaan pemilahan sampah rumah 
tangga masih buruk. Semenjak China sebagai produsen dan konsumen plastik terbesar di Asia memberlakukan regulasi “Green Fence”, 
terjadi penurunan jumlah impor sampah menjadi 52 kt pada 2018 sedangkan beberapa negara serta kawasan Asia lainnya mengalami 
peningkatan impor sampah plastik yang signifikan. Diterbitkannya Permendag No. 92 Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen Indone-
sia terhadap Konvensi Basel dan bertujuan untuk mengantur agar limbah yang dibutuhkan sebagai bahan baku industri tidak men-
imbulkan pencemaran lingkungan. Ekonomi sirkular menjadi strategi untuk meredakan polemik perdagangan plastik. Dalam penera-
pannya diperlukan kerjasama pelaku usaha dan pemerintah.  

 Produksi global resin dan serat sebagai bahan 

baku utama plastik meningkat dari 2 Mt pada tahun 1950 
menjadi 380 Mt pada tahun 2015, dan sampai saat ini plas-
tik masih menjadi bahan kemasan primadona karena si-
fatnya yang tahan lama, ringan, mudah dibentuk dan relatif 
murah (Geyer et al., 2017). Sejak tahun 1960-an, produksi 
plastik mengalami peningkatan 8.7% setiap tahunnya 
(Jambeck et al., 2015). Hal ini dikarenakan tingginya per-
mintaan, baik untuk kemasan, industri assembling, dan 
bahan interior. Tanpa disadari, pemanfaatan plastik mem-
bawa dampak buruk bagi lingkungan terkait dengan 
produksi dan pembuangannya. Berdasarkan catatan yang 
didokumentasikan oleh Arisandi et al. (2019), pada tahun 
2015 sebanyak 6.3 juta metrik ton limbah plastik telah di-
produksi dan hanya 9% dari jumlah itu yang didaur ulang di 
Indonesia. Ditegaskan oleh Borrelle et al. (2020), bahwa 
diperkirakan 19 hingga 23 juta metrik ton atau sekitar 11% 
sampah plastik yang dihasilkan secara global pada tahun 
2016 telah memasuki ekosistem perairan. Beberapa 
penelitian menyebutkan bahwa sampah plastik yang tidak 
dapat terurai secara alami akan terpecah menjadi partikel 
berukuran <5 mm yang disebut sebagai mikroplastik telah 
memasuki rantai makanan (Barnes, 2019). 
 Di negara maju, solusi telah ditawarkan untuk 
mengatasi masalah sampah plastik, diantaranya adalah 
proses daur ulang (recycle) dan penggunaan kembali 
(reuse), namun solusi tersebut masih belum dapat berjalan 
maksimal. Tingginya biaya pemungutan sampah dan proses 
daur ulang membuat negara-negara maju memilih opsi 
untuk mengekspor sampah rumah tangga ke negara 

berkembang (Wahyudi, 2020). Ditambah lagi, buruknya 
pemilahan sampah organik dan anorganik menjadikan 
alasan kuat bagi Indonesia untuk melakukan importasi 
sampah dari negara-negara maju guna memenuhi kebu-
tuhan bahan baku plastik bagi industri dalam negeri.  Hal 
ini sejalan dengan rencana pemerintah untuk memajukan 
industri plastik tanah air agar plastik Indonesia mampu 
bersaing secara global melalui melalui Rencana Induk Pem-
bangunan Nasional 2015- 2035 (Kementerian Perindustrian 
RI, 2015). Dalam menunjang proses produksinya, industri 
plastik Indonesia masih melakukan impor bahan baku 
berupa skrap plastik untuk memenuhi kekurangan bahan 
baku industri. Skrap plastik ini didapat dari sampah plastik 
yang telah diolah dan melewati serangkaian proses daur 
ulang seperti pemilahan, pencucian dan perajangan 
(Pramesti, 2020). Kesenjangan antara permintaan bahan 
baku dan jumlah bahan baku yang tersedia secara lokal 
menghendaki adanya perdagangan ekspor-impor antar 
negara, khususnya bagi negara-negara berkembang atau 
negara-negara ekonomi transisi terhadap limbah plastik 
(Fuad, 2020). Lima besar negara top eksportir sampah plas-
tik ke Indonesia pada tahun 2018 adalah Australia, Jerman, 
Marshall Islands, Belanda, dan AS (Arisandi et al., 2019). 
Dimana menurut data presentase kontainer berdasarkan 
negara pengekspor limbah plastik yang dipaparkan oleh 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penelitian 
Wahyudi et al. (2020) pada tahun 2019 diketahui bahwa 
sebanyak 33% kontainer limbah plastik berasal dari Inggris, 
24% dari Australia, 23% dari Amerika Serikat, 12% dari Jer-
man dan 8% berasal dari Belanda.  
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Ekspor sampah plastik sebenarnya adalah bagian dari ma-

salah: dengan memindahkan sampah plastik (biasanya dari 

negara berpenghasilan tinggi ke negara berpenghasilan 

rendah dalam hal ini Asia Timur dan Asia Pasifik) malah 

mendorong penggunaan plastik di negara-negara yang 

“lebih bersih” menjadi meningkat dan menciptakan global-

isasi terhadap industri plastik (Dauvergne, 2018). Bagi 

negara berkembang, kondisi ini kemudian diperparah se-

menjak China melalui kebijakan Green Fence yakni negara 

menutup pintu terhadap importasi sampah plastik. Aki-

batnya negara-negara di Asia Tenggara menjadi daerah 

tujuan baru ekspor untuk negara maju. Menurut data UN 

Comtrade, pada tahun 2018 terjadi peningkatan volume 

sampah plastik yang diimpor oleh Indonesia sebesar dua 

kali lipat dibandingkan tahun 2017, yaitu menjadi 320.000 

ton.  

Pembuangan sampah rumah tangga menyebabkan perma-

salahan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran 

sampah plastik. Di sisi lain, perekonomian domestik perlu 

terus tumbuh, namun kelestarian lingkungan tidak boleh 

diabaikan. Tulisan bertujuan menganalisis faktor-

faktor yang mendorong terjadinya perdagangan sampah 

plastik antar negara. Kemudian menganalisis regulasi 

terkait pengelolaan dan impor sampah plastik serta strate-

gi yang dapat ditawarkan untuk pengelolaan sampah plas-

tik guna menciptakan suatu bisnis yang berkelanjutan. 

Lebih lanjut, penelitian ini akan membahas alur 

perdagangan sampah plastik di negara dan kawasan Asia 

pada tahun 2017 dan 2018.  

 

Ringkasan Jurnal 

Dari tahun 1950 hingga 2015, diperkirakan total 6,30 miliar 

ton sampah plastik dihasilkan, dengan hanya 9% saja yang 

didaur ulang. Kondisi tersebut meninggalkan lebih dari 

80% sampah yang terakumulasi di tempat pembuangan 

akhir atau di lingkungan alami. Sampah yang masuk ke 

lingkungan perairan kemudian menjadi sampah laut, dan 

dengan paparan sinar ultraviolet dari matahari serta ge-

lombang laut secaraterus menerus, plastik terdegradasi 

menjadi pecahan plastik atau bahkan mikroplastik yang 

hampir mustahil untuk dipulihkan dan dapat mengganggu 

rantai makanan serta merusak habitat alami.  

Diketahui jumlah limbah plastik pada limbah padat 

perkotaan dan limbah padat industri di Asia diperkirakan 

masing-masing sebesar 79 Mt dan 42 Mt. Asia mengimpor 

74% sampah plastik di dunia pada tahun 2016, dan China 

(daratan) mengimpor sampah plastik paling banyak hingga 

tahun 2017, dengan 5,8 hingga 8,3 Mt. Status pengelolaan 

dan daur ulang sampah plastik di Asia dalam kategori tidak 

ideal; dan beberapa negara kekurangan teknologi dan fasil-

itas daur ulang dasar yang dibutuhkan. Sampah plastik 

yang diimpor oleh Asia menurun sekitar 72% dalam nilai 

moneter pada tahun 2018. Masih terdapat kesenjangan 

yang besar antara jumlah sampah plastik yang diimpor ke 

Asia dan yang diekspor dari Asia. Larangan impor sampah 

plastik China menyebabkan jumlah impor turun menjadi 52 

kt pada 2018. Secara bersamaan, ekspor dari negara atau 

wilayah pengekspor terbesar seperti Hong Kong (China), 

Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman menurun. Sementara 

Vietnam, Malaysia, dan beberapa negara serta kawasan 

Asia lainnya mengalami peningkatan impor sampah plastik 

yang signifikan dari tahun 2016 hingga 2018. 

 

Diskusi 

China merupakan negara produsen plastik terbesar di Asia, 

yakni 44,79 Mt dari produksi total Asia sebesar 82 Mt. 

Negara produsen terbesar berikutnya adalah India dan 

Korea dengan masing-masing sebesar 14,17 Mt dan 13,68 

Mt. Proyeksi tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi dan 

urbanisasi yang terus berlanjut berbanding lurus degan 

jumlah konsumsi plastik pada tiap-tiap negara. Data statis-

tik timbulan sampah plastik di negara-negara Asia disajikan 

pada Tabel 1 dan peta sebarannya disajikan oleh Gambar 

1. 

A. Perspektif negara maju (eksportir) 

Bagi beberapa negara yang berurusan dengan permasala-

han peningkatan limbah fisik dari kegiatan produksi dan 

konsumsi, biaya marjinal untuk mengekspor limbah mung-

kin lebih kecil daripada biaya pembangunan fasilitas 

pengelolaan limbah atau merelokasi seluruh fasilitas 

produksi ke negara lain (Kellenberg, 2012). Biaya yang 

dikeluarkan negara maju di dalam mengelola limbah plas-

tik jauh lebih tinggi dibandingkan biaya ekspor yang 

dikeluarkan, disamping masih rendahnya bea impor ter-

hadap limbah plastik oleh berbagai negara. Indonesia 

misalnya, menerapkan bea impor 5% untuk limbah plastik. 

Bahkan untuk beberapa negara yang tergabung dengan 

AFTA seperti Jepang, China, Korea, dan semua negara 

ASEAN, impor limbah plastik dapat dikenakan bea masuk 

sampai dengan 0%. Importasi sampah ke negara berkem-

bang terjadi karena negara berkembang memiliki standar 

lingkungan yang jauh lebih rendah, seperti sistem pengel-

olaan limbah masih di bawah standar. Kemudian di be-

berapa negara berkembang sisi penegakan hukum dan 

kebijakan terkait lingkungan masih tidak memadai (He et 

al., 2012). 
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Negara 

Total limbah 

plastik 

Total limbah plastik Total limbah plastik 

2016 2017 2018 

China 49,04 49,19 49,71 

India 17,48 17,58 17,66 

Japan 10,95 11,07 11,19 

Turkey 6,13 6,21 6,28 

Thailand 5,85 5,88 5,96 

Pakistan 5,3 5,4 5,51 

Korea Selatan 4,4 4,39 4,38 

Vietnam 3,28 3,29 3,3 

Iran 3,2 3,19 3,24 

Saudi Arabia 2,97 3,05 3,11 

Indonesia 2,74 2,95 3,01 

Philippine 2,53 2,58 2,61 

Malaysia 2,45 2,6 2,65 

Singapore 1,19 1,22 1,24 

Israel 1,02 1,02 1,03 

Yaman 0,91 0,92 0,93 

Sri Lanka 0,54 0,55 0,56 

Mongolia 0,46 0,46 0,46 

Tajikistan 0,35 0,36 0,36 

Qatar 0,24 0,24 0,25 

Turkmenistan 0,16 0,16 0,16 

Brunei Darussalam 0,05 0,05 0,05 

Tabel 1. Statistik Timbulan Sampah Plastik di Negara-Negara Asia 

(Sumber:  Liang et al., 2021) 

Gambar 1. Peta Sebaran Timbulan Sampah Plastik di Negara-Negara Asia  

(Sumber: Geology.com, 2020, diolah oleh penulis) 

Volume 19 / No. 3 / Desember 2021 



 

 

B. Perspektif negara berkembang (importir) 

Semakin besar nilai indeks ketidakcukupan sumber day-

bahan baku, semakin besar kebutuhan untuk mengimpor 

bahan baku limbah ke luar negeri untuk menutupi keku-

rangan sumber daya dalam negeri. Nilai kelangkaan sum-

ber daya ditentukan terutama berdasarkan jumlah 

pasokan domestik tahunan, jumlah permintaan 

(konsumsi), jumlah impor, dan jumlah ekspor jenis produk 

sumber daya tersebut dalam beberapa tahun terakhir, 

kepentingannya bagi perekonomian nasional, dan kemung-

kinan. fungsi-fungsinya diganti dengan produk sumber 

daya lainnya (He et al., 2012). 

China yang merupakan negara importir terbesar dengan 

total impor 7.3 Mt pada tahun 2015 menggunakan impor 

limbah plastik untuk proses daur ulang dan konstruksi da-

lam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. 

Penyumbang terbesar adalah sektor konstruksi (Gambar 

2), dimana sektor ini menyumbang sebesar 2,3 Mt (30,6%) 

dari total kebutuhan impor limbah plastik, diikuti sektor 

listrik dan mesin (12,9%), minyak bumi, bahan kimia, dan 

produk mineral non-logam (11,0%), pendidikan, kesehatan, 

dan layanan lainnya (9,6%) dan terakhir, sektor pertanian 

(5,1%) (Huang et al., 2020). 

 

Gambar 2. Impor limbah plastik china digerakan oleh kon-

sumsi global pada tahun 2015. 

(Sumber: Huang et al., 2020) 

 

C. Regulasi impor limbah di indonesia sebagai respon atas 

maraknya limbah plastik impor  

Dasar hukum pengelolaan sampah di Indonesia yang 

berkaitan dengan impor sampah adalah Undang-undang 

Pengelolaan Sampah, Undang-undang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri 

Perdagangan Republik Indonesia Permendag No. 92 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019. Ini merupakan jawa-

ban dari kegiatan plastic ban China yang menyebabkan 

tingkat impor sampah Indonesia meningkat. Peraturan 

sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Repub-

lik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tidak melarang 

kegiatan impor sampah plastik.  Perbedaan kedua UU ter-

sebut dapat dilihat pada Tabel 2. 

Permendag No. 92 Tahun 2019 tentang “Ketentuan Impor 

Limbah Non-Bahan Berbahaya dan Beracun Sebagai Bahan 

Baku Industri” adalah regulasi yang dibuat untuk menggan-

tikan Permendag sebelumnya, yakni Permendag No. 31 

Tahun 2016. Perubahan aturan ini juga sebagai bentuk 

Indonesia dalam menjaga komitmennya terhadap ratifikasi 

Konvensi Basel yakni menjaga limbah Non B3 sebagai ba-

han baku industri tidak terkontaminasi dengan limbah B3 

dan tidak becampur sampah, dan mengatur agar limbah 

Non B3 yang dibutuhkan sebagai bahan baku industri tidak 

menimbulkan kerusakan atau pencemaran lingkungan 

hidup. Dengan disusunnya Permendag No. 92 Tahun 2019 

sebagai pengganti Permendag No. 31 Tahun 2016 merupa-

kan suatu kemajuan guna menjawab persoalan terkini aki-

bat praktik impor sampah (Ali, 2020). 

Kebijakan Impor Limbah Non-B3 Indonesia dalam 

Permendag No. 92 tahun 2019 sejalan dengan pertemuan 

“Triple COPs” yang dilaksanakan pada tanggal 29 April – 10 

Mei 2019 yakni COP Konvensi Basel, Konvensi Rotterdam, 

dan Konvensi Stockholm yang dihadiri oleh 1.400 perwaki-

lan dari 187 negara di dunia yang digelar di Genewa, Swiss. 

Tema yang diusung adalah “Clean Planet, Healthy People: 

Sound Management of Chemicals and Waste”, dimana isu- 

isu lingkungan terberat dunia kemudian dibahas. Limbah 

plastik kemudian diputuskan masuk sebagai objek pada 

amandemen Konvensi Basel, sehingga jenis limbah plastik 

yang tercampur dan/atau terkontaminasi akan tunduk pa-

da ketentuan perpindahan lintas batas dalam Konvensi 

Basel. Perpindahan sampah plastik lintas batas men-

imbulkan banyak masalah, seperti pencemaran, gangguan 

kesehatan dan kerusakan lingkungan, yang melanggar hak 

warga negara untuk memelihara lingkungan hidup yang 

sehat dan sehat. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan 

sehat adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, Negara 

sebagai pengemban utama hak asasi manusia memiliki 

kewajiban untuk menghormati, memenuhi, dan 

melindungi hak-hak seluruh warga negara atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat. 
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D. Strategi pengelolaan sampah dan usaha yang berke-

lanjutan melalui pendekatan circular economy 

Langkah nyata yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dan 

pemerintah yaitu bekerjasama dalam menerapkan pen-

dekatan ekonomi sirkular. Menurut Tibbetts (2015), model 

pendekatan ekonomi sirkular adalah barang yang di-

produksi harus bisa digunakan kembali ataupun regen-

erasi. Sedangkan pada ekonomi linear proses produksi ba-

rang bertujuan untuk dijual dan digunakan oleh konsumen, 

setelah itu barang tersebut akan menjadi limbah yang tid-

ak bisa digunakan lagi. Pada dasarnya, prinsip pendekatan 

ekonomi sirkular terinpirasi dari aliran material yang ter-

jadi secara alami di alam, dimana energi matahari menjadi 

sumber tenaga bagi makhluk hidup dan pada proses pem-

anfaatannya hampir tidak menghasilkan limbah serta 

semua produk sampingan dari proses tersebut dapat di-

turunkan menjadi sumber lain untuk kehidupan baru. 

Konsep keberlanjutan yang ada pada akhir abad ke-20 

terutama ditujukan pada penggunaan sumber daya alam 

yang efektif dan seimbang untuk keberlanjutan ekosistem. 

Menurut Elkington (2013), konsep triple bottom line meru-

pakan pengukuran kinerja secara menyeluruh dengan 

memperhatikan kepentingan seluruh pemangku 

kepentingan yang terlibat dalam suatu kegiatan bisnis. Hal 

ini memastikan bahwa penilaian didasarkan pada kinerja 

keuangan, selain mengukur persepsi sosial masyarakat di 

mana mereka melakukan usaha tersebut serta perlin-

dungan terhadap lingkungan. Gambar 3 menjelaskan alur 

proses material plastik dengan pendekatan ekonomi sir-

kular pada suatu usaha. 

Keterangan Permendag No. 31 Tahun 2016 Permendag No. 92 Tahun 2019 

Kelebihan Tidak adanya mekanisme direct shipment se-
hingga barang impor termasuk skrap plastik 
dapat masuk melalui jalur manapun dan transit 
di berbagai negara. 

Untuk dapat melakukan impor skrap plastik harus 
menggunakan Rekomendasi Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kementerian Perindustrian. 

    Adanya penentuan pelabuhan tujuan impor: 
Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Pe-
rak, Soekarno Hatta, Belawan, Batu Ampar, Teluk 
Lamong, dan Merak. Hal ini akan mempermudah 
pemerintah melakukan pengawasan. 

    Adanya spesifikasi lebih jelas mengenai jenis skrap 
plastik yang boleh diimpor oleh industri Indonesia. 

Kekurangan Tidak adanya spesifikasi atau pengelompokan 
jenis skrap plastik yang boleh diimpor. Adanya 
sistem pengangkutan melalui pelabuhan yang 
sudah ditetapkan dapat mengancam ketersedi-
aan bahan baku industri. Tidak adanya 
mekanisme pengangkutan impor sesuai dengan 
pelabuhan tujuan. Tidak adanya rekomendasi 
impor dari kementerian terkait. 

Adanya sistem pengangkutan melalui pelabuhan yang 
sudah ditetapkan dapat mengancam ketersediaan 
bahan baku industri. 

  Tidak adanya spesifikasi atau pengelompokan 
jenis skrap plastik yang boleh diimpor. Adanya 
sistem pengangkutan melalui pelabuhan yang 
sudah ditetapkan dapat mengancam ketersedi-
aan bahan baku industri. 

Tidak adanya mekanisme pengangkutan impor 
sesuai dengan pelabuhan tujuan Tidak adanya 
rekomendasi impor dari kementerian terkait. 

  

  Tidak adanya spesifikasi atau pengelompokan 
jenis skrap plastik yang boleh diimpor. Adanya 
sistem pengangkutan melalui pelabuhan yang 
sudah ditetapkan dapat mengancam ketersedi-
aan bahan baku industri. Tidak adanya 
mekanisme pengangkutan impor sesuai dengan 
pelabuhan tujuan Tidak adanya rekomendasi 
impor dari kementerian terkait. 

  

Tabel 2. Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Impor Limbah Non-B3 Indonesia  

(Sumber: Permendag No. 31 Tahun 2016 & Permendag No. 92 Tahun 2019, disusun oleh penulis) 
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Dalam pendekatan ekonomi sirkular, umur produk diper-

panjang dengan cara menutup siklus produksi-konsumsi 

dimana penggunaan sumber daya, buangan sampah, emisi 

serta energi diminimalisir. Lebih lanjut, daur ulang ke 

produk semula (recycling), dan daur ulang menjadi produk 

lain (upcycling) dilakukan sebagai bentuk pengelolaan sam-

pah plastik. Pemanfaatan sampah tersebut bisa sebagai 

campuran aspal, atau mengubah plastik bernilai ekonomi 

rendah menjadi bahan bakar atau energi, dan sebagainya. 

Beberapa cara telah dilakukan pemerintah Indonesia un-

tuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, dian-

taranya dengan menerapkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, 

dan Recycle. Strategi pengelolaan sampah plastik ini tertu-

ang ke dalam Perpres No 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan 

dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang menar-

getkan penurunan timbulan sampah hingga 30% dan pen-

ingkatan pengelolaannya menjadi 70% sampai tahun 2025 

(Kristina, 2019). Kerjasama dengan beberapa pihak swasta 

pengelola Bank Sampah juga berkontribusi terhadap pen-

gurangan sampah nasional sebesar 1.7%. Kemudian, prin-

sip ekonomi sirkular juga telah diterapkan di beberapa 

negara termasuk Indonesia guna meminimalisir pencema-

ran sampah plastik dan mendukung keberlanjutan sumber 

daya alam. 

 

Butir - Butir Catatan Penutup  

Ekspor limbah plastik bukanlah solusi jangka panjang yang 

berkelanjutan untuk planet bumi.  Ulasan di atas menun-

jukkan bahwa dinamika perdagangan sampah plastik 

sebenarnya adalah bagian dari masalah lingkungan hidup. 

Diketahui bahwa faktor-faktor yang mendorong terjadinya 

perdagangan sampah plastik dapat dilihat dari dua per-

spektif, yakni eksportir dan importir. Pada perspektif ek-

sportir, beberapa negara maju mengirim limbah plastik ke 

negara berkembang karena dipicu oleh biaya pengelolaan 

limbah plastik yang tinggi. Negara berkembang sebagai 

importir melakukan importasi limbah plastik karena ku-

rangnya sumber plastik sebagai bahan baku industri. Hasil 

plastik daur ulang dalam negeri belum maksimal akibat 

pengelolaan pemilahan sampah rumah tangga masih bu-

ruk. Alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi ma-

salah sampah plastik diantaranya: pertama, kepemimpinan 

dan inovasi visioner dibutuhkan pada level pemerintah 

secara nasional, contohnya regulasi “Green Fence” yang 

diterbitkan oleh pemerintah China pada tahun 2018, dan 

ini memiliki efek besar terhadap perdagangan sampah 

plastik di dunia. Kedua, riset lanjutan akan efek sampah 

plastik yang tidak terurai (mikroplastik) terhadap 

kesehatan manusia dan ekosistem.  

Gambar 2. Alur proses material plastik dalam pendekatan ekonomi sirkular  

(Sumber: Akenji et al., 2019)  
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Ketiga, pengembangan dan investasi pada kegiatan pem-

bersihan di tingkal lokal dan nasional baik yang dijalankan 

oleh suatu organisasi atau yang dibentuk oleh 

pemerintah.  Keempat, memastikan bahwa pendekatan 

“circular economy” berfungsi secara nasional 

bahkan global untuk mengurangi pencemaran lingkungan 

akibat sampah plastik. Konsep ekonomi sirkular bertujuan 

untuk pengelolaan yang berkelanjutan yang memung-

kinkan konsumen mendaur ulang produk bekas dan men-

gubah pandangan tentang kemasan plastik bekas sebagai 

bahan baku potensial daripada sebagai limbah. 
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GEO-APLIKASI 

Terapan Multi Helix pada Pelatihan Hijau Pengelolaan Sampah  

Desa Putat Nutug, Ciseeng Kabupaten Bogor  

Oleh:   Raldi Hendro Koestoer, M Ikbal Alexander 

Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia 

PENDAHULUAN 
Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia (SIL-UI) 
melakukan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) di wila-
yah binaan Desa Putat Nutug, Ciseeng, Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat. Judul aseli Laporan Program Pengabdi-
an Masyarakat ini adalah “Modul Hijau Pelatihan Pengel-
olaan Sirkular Sampah Dengan Pendekatan Multi-helix”.  
Tulisan ini menjabarkan penerapan pendekatan Multiple-
Helix untuk penyelenggaraan pelatihan hijau di wilayah 
tersebut. 
 
Program Pelatihan Green Training of Trainers (ToT) ini sen-
gaja diterapkan di wilayah bersangkutan, mengingat bah-
wa Kecamatan Ciseeng sering mendapatkan pembinaan 
dari berbagai Lembaga pelatihan, baik dari Universitas, 
maupun unit lain, tetapi menurut bp Kepala Desa Putat 
Nutug, bp. M. Darmawan, langka memiliki nilai keberlanju-
tan.  Tim SIL-UI dalam konteks ini dibina oleh penulis, me-
rasa tertantang dengan ‘curhat’ bp Kades tersebut. . Pro-
gram Pengabdian Masyarakat ini dituangkan melalui Kon-
trak Nomor: 228/ UN2. PPM/ HKP.05.002021. Proses 
pelaksanaan berlangsung selama bulan November 2021 
sampai Desember 2021.  
 
Profil Desa Putat Nutug 
Desa Putat Nutug merupakan salah satu Desa diwilayah 
Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 
dengan luas 398,46 Ha. Desa ini merupakan salah satu de-
sa wilayah Desakota Jabodetabek (Koestoer, 2002) dan 
mempunyai posisi sebagai unsur pembantu Pemerintah 
terbawah,  Desa Putat Nutug  terdiri dari 3 dusun, 8 Rukun 

Warga (RW), dan 29 Rukun Tetangga (RT).  
 
Secara morfologi, Desa Putat Nutug memiliki bentang alam 
pada ketinggian 135 meter di atas permukaan laut. Profil 
nya membentang di kawasan daratan rendah 
dengan  dengan suhu udara berikisar mulai dari 28° C sam-
pai 33° C. Menurut data profil curah hujan tahunan, Desa 
Putat Nutug mempunyai dua musim yaitu basah, atau 
musim penghujan, dan kering, atau musim kemarau. 
Secara sederhana,i Desa ini memiliki iklim hujan tropis 
dengan angin bertiup dari arah utara ke selatan dengan 
kecepatan  rata-rata15 km dan curah hujan rata – rata 
2.980 mm / tahun (BMKG, 2021). 
 
Desa Putat Nutug berjarak sekitar 24km dari kawasan Bumi 
Serpong Damai, (BSD) dan berjarak sekitar 38km dari DKI 
Jakarta. Berlokasi di Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, 
Provinsi Jawa Barat. Lokasi Desa Binaan ditunjukkan pada 
Gambar 1.  Berbatasan langsung dengan sungai Cisadane 
dan Kecamatan Rumpin. Jarak tempuh dari BSD dengan 
kendaraan roda dua  sekitar 40 menit, dan jarak tempuh 
dari Jakarta sekitar 1 jam.  
 
Kepala Desa saat ini  (tahun 2021) adalah bp. M. Darma-
wan dengan Sekretaris Desa bernama Yogi Ramadhana, 
berdasarkan data sensus tahun 2020 Desa Putat Nutug 
memiliki jumlah penduduk sebanyak 7.954 jiwa.  Data Rw 
dan RT ditunjukkan pada Gambar 2. 

Gambar 1.  Lokasi Pengabdian Masyarakat SIL UI, Desa Putat Nutug 
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Desa ini memiliki jaringan listrik dan telepon yang baik. 
Sebagian besar wilayah desa adalah tanah lapang yang 
dimiliki oleh pihak swasta. Desa ini memiliki akses air yang 
cukup memadai untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat 
setempat, Namun, bagi kepentingan Pertanian, masih 
relatif terbatas .   
 
Berdekatan dengan Kawasan perkotaan BSD dan daerah 
Rumpin, Desa ini memiliki aksesibiiltas tinggi dan banyak 
dilalui oleh truk-truk besar yang mengambil batu di 
Rumpin. Sebagian besar penduduk laki-laki bekerja di 
sektor-sektor, seperti penambangan batu (buruh batu) dan 
jasa sopir.  Sementara, Sebagian besar penduduk per-
empuan  bekerja sebagai ibu rumah tangga dan membuka 
kios kecil di sekitar rumah.  Dengan kata lain, usaha kecil 
dan sangat mikro banyak dikembangkan di Desa Nutug ini. 
Kelompok penduduk berusia muda banyak yang bermigrasi 
dan bekerja ke kota Jakarta dan BSD untuk mendapatkan 
pekerjaan yang lebih baik. Namun berdasarkan data dari 
BPS di tahun 2020, Desa Putat Nutug memiliki keluarga 
prasejahtera sebanyak 3.797 KK. 

 
Tabel 1.  Data Kesejahteraan Keluarga 

Sumber:  BPS, 2020 

 
Berkaitan dengan aspek persampahan, dan atas dasar  
informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(KLHK), Kabupaten Bogor di tahun 2019 menghasilkan 

sampah total sebesar 2,850 ton/ hari, namun hanya sekitar  
700 ton/ hari atau 25% dari total sampah harian yang 
mampu dikelola dan diangkut oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bogor ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 
Menurut Kepada Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Ling-
kungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogo, bp.  Atis Tardiana, 
Kabupaten Bogor memiliki luas 2,664 km, sementara 
jumlah TPA dan armada pengangkutan sangat terbatas. 
 
Sehubungan dengan ketersediaan infrastruktur sampah, 
Kepala Desa Putat Nutug, bp. M. Darmawan, Desa Nutug 
merupakan salah satu desa yang tidak memiliki infrastuk-
tur dan manajemen sampah, baik berupa pengangkutan 
sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup, maupun pengel-
olaan sampah berbasis masyarakat, seperti bank sampah.  
Sehingga hampir seluruh sampah yang dihasilkan warga di 
Desa Putat Nutug cenderung diperlakukan secara konven-
sional, seperti: dibakar, dikubur dan dibuang ke sungai 
Cisadane. Warga lokal mengatakan: “Orang berada bakar 
sampah di rumah, orang miskin bakar sampah di kebun 
atau buang di sungai”.  
 
Selain sampah perumahan, hampir setiap Rukun Warga 
(RW) di desa ini memiliki sekolah dan Pondok Pesantren 
yang belum memiliki pengelolaan sampah memadai. Gam-
bar 3 menunjukkan kebiasaan masyarakat setempat dalam 
memperlakukan sampah, yaitu dibakar disekitar  tempat 
pekarangan atau tempat tinggal.  Lihat Gambar 3.Pada saat 
Covid 19 dan pandemic melanda semua wilayah perkotaan 
dan pinggiran kota, Kepala Desa, melaporkan bahwa hal 
tersebut memberi dampak negatif, terutama bagi tingkat 
pendapatan penduduk.  Tidak dapat dihindari, sebagian 
besar penduduk kehilangan mata pencaharian, di masa 
pandemi dan pada gilirannya, mengankibatkan penurunan 
tingkat pendapatan, khususnya kelompok  petani dan 
petambak.  Dengan demikian, daya beli masyarakat pun 
menurun secara drastis, sementara tidak ada keahlian lain 
yang dimiliki oleh penduduk dan pekerja setempat, sebagai 
alternatif lapangan usaha baru.  

Gambar 2. Data RW dan RT di Desa Putat Nutug, Kec. Ciseeng 
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Dipahami oleh bp Kepala Desa Nutug, kalau pun ada lapan-
gan usaha alternatif, maka akan dibutuhkan suatu ket-
erampilan dan keahlian khusus. Harapan masyarakat ten-
tu, cenderung pada keterampilan dan keahlian yang dapat 
menghasilkan suatu produk layak jual. Hal ini, tentunya, 
akan memberi andil bagi pendapatan tambahan keluarga.   
 
Di sisi lain, akumulasi timbunan sampah selalu menjadi 
masalah di Desa Putat Nutug, padahal kebanyakan materi 
sampah seperti; botol plastik, kardus dan kaleng, adalah 
bahan baku yang dapat didaur ulang menjadi produk-
produk baru yang mempunyai nilai tambah ekonomi, dan 
pada gilirannya,  berpotensi untuk menambah penghasilan 
keluarga (Nurmayanti et al., 2019).  Dengan metode daur 
ulang yang benar, pengolahan sampah menjadi produk-
produk baru yang dapat menciptakan keuntungan ganda, 
yaitu: pertama,  memberi lapangan kerja, dan kedua, 
sekaligus mengurangi pencemaran sampah di lingkungan 
perumahan.  
 
Metoda Multi-Helix dan Pengumpulan Data 

Pendekatan sederhana dilakukan melalui stakeholders 
mapping guna menerapkan multi-helix. Lihat Praswati 
(2017) dan Woo (2014).  Pemetaan terhadap kelompok 
masyarakat dilakukan untuk inisiasi langkah awal  terhadap 
identifikasi warga yang minat melakukan pengelolaan sam-
pah berkelanjutan.  Tidak mudah, bagi peneliti untuk 
meyakinkan masyarakat bahwa pengelolaan ini di kemudi-
an hari, akan membawa keuntungan bagi warga  dan 
sekaligus akan membersihkan  sampah rumah tangga di 
sekitar perumahan Desa Putat Nutug.   

Tim SIL UI bekerjasama dengan Sekretaris Desa, bp. Yogi, 
guna menggali aspirasi dan minat warga terhadap Gerakan 
Hijau Kelola Sampah. Disepakati bersama, bahwa bp Sek-
Des berperan mengumpulkan, menginformasikan dan me-
nyeleksi warga Desa Putat Nutug.  Sosialisasi dilakukan 
langsung oleh bp SekDes dan kemudian dilakukan seleksi 
warga yang minat turut mengelola sampah. Setelah dil-
akukan pengelompokan warga terpilih, kelompok ini diajak 
berkontribusi langsung, serta mengikuti proses pelatihan 
Training of Trainers, T0T. Metoda pelatihan ToT ini dimak-
sudkan untuk proses replika lanjut bagi warga tetangganya 
secara bergulir dapat dilakukan. 
 
Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan be-
berapa metode; 
- Imersi 
- Focus Group Discussion (FGD) 
- Wawancara 
 
Imersi dilakukan pada hari Minggu, 14 November 2021 di 
Desa Putat Nutug. Terdapat 4 peneliti yang terjun di lapan-
gan, berkenalan, mengamati dan berdiskusi dengan lebih 
dari 60 warga lokal. Lihat Gambar 4. 
 
Focus Group Discussion (FGD) dilakukan dihari yang sama 
dengan mengundang berbagai stakeholder pengelolaan 
sampah di Desa Putat Nutug seperti Kepala RT, Sekretaris 
Desa, pegiat lingkungan dan perwakilan Suku Dinas Ling-
kungan Hidup Kabupaten Bogor.  FGD dilaksanakan dengan 
tujuan untuk mengetahui potensi, tantangan dalam 
pengelolaan sampah di Desa Putat Nutug. Lihat Gambar 5. 
 

Gambar 3.  Pembakaran Sampah di Desa Putat Nutug 
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Gambar  4.  Tim SIL UI berinteraksi dengan warga lokal.  

Gambar  5.  Peserta Foccus Grup Discussion.  
 
Diskusi tidak formal dilakukan secara terpisah pada hari 
Minggu, 20 November 2021 di Desa Putat Nutug. Forum 
diskusi dilakukan mencakup 3 pihak yang mewakili 3 enti-
tas berbeda, yaitu: Sekretaris Desa, pihak swasta dan 
akademisi. Rembukan tiga pihak ini mencerminkan pen-
dekatan Multiple Helix, versi ABG, Academician, Business 
people & Government.   
 
Tujuan dilakukannya diskusi  dengan pola Multi Helix ini  
adalah untuk melakukan validasi hasil temuan awal selama 
proses Imersi dan FGD. Dengan  kata lain, dilakukan proses 
‘fine tune’; Lihat Gambar 6.  Selanjutnya,  dilakukan pem-
buatan program /kegiatan pengelolaan sampah berbasis 
masyarakat dan ekonomi kreatif’. 
 
Hasil Kegiatan 1 – Pembentukan Bank Sampah 
Pelatihan pembentukan Bank Sampah dilaksanakan pada 
hari Minggu, 5 Desember 2021. Total jumlah peserta ada-
lah 10 orang perwakilan dari organisasi perempuan dan 
karang taruna. Peserta Bank Sampah ditunjukkan pada 
Gambar 7.  Lokasi Bank Sampah telah ditentukan di RW02 
RT03 di lahan Desakota House, diselenggarakan oleh Ke-
lompok Radian Grup. 
Pelatihan pembentukan Bank Sampah juga termasuk 
penentuan harga beli sampah, harga jual sampah dan ke-
untungan bank sampah. Keuntungan bank sampah dibuat 
sebesar 30% dari selisih harga jual dan harga beli sampah 

Gambar  6.  Peserta Diskusi Multi Helix versi ABG  

Gambar  7.  Peserta Sosialisasi Pembentukan Bank Sampah 
 
Penimbangan sampah dilakukan setiap dua minggu sekali 
di minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. 
Frekuensi penimbangan dievaluasi di bulan ketiga setelah 
bank sampah berjalan. 
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Kepengurusan Bank Sampah pun sudah disepakati sebagai 
berikut: 
 
Stuktur Kepenguruan Bank Sampah RW02 

Pembina  : Yoga Ramadhana (Sekretaris Desa) 
Ketua  : Deni 
Bendahara : Ari Azmi 
Sekretaris : Muhammad Sigit 
Operasional : Heri Askari 
 
Hasil Kegiatan 2 – Penimbangan Sampah di Desa Putat Nutug 
 
Penimbangan sampah dilakukan pada hari Minggu, 19 Sep-
tember 2021 di Desa Putat Nutug pada jam 08.00 – 11.00. 
Dilakukan dua metode dalam pengumpulan sampah 

1. Pengurus Bank Sampah keliling desa dan mengumpul-
kan sampah dari warga 

2. Warga datang ke lokasi Bank Sampah untuk menyetor-
kan sampah 

 
Seluruh sampah yang terkumpul diambil oleh Pengepul 
Sampah, atas rekomendasi dari  Suku Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Bogor.  Jumlah sampah yang terkumpul 
sebagai berikut pada Tabel 2. 
 

Tabel 2.  Data Sampah Kompilasi BANK Sampah 

Gambar  9.  Tim Pengurus Bank Sampah 

Gambar  8.  Desain Papan Bank Sampah 

Jenis Sampah Jumlah (kg) 

Emberan 12 

Botol plastic 15 

Gelas plastic 11 

Gelas plastik  monte 1 

Kaleng 16 

Alumunium 0.5 

Besi tua 24 

Kardus 48 

Botol kaca 17 

Gabrukan 30 

TOTAL 174.5 
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Gambar  10.  Pengumpulan Sampah Oleh Bank Sampah 1 

Gambar  11.  Pengumpulan Sampah Oleh Bank Sampah 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gambar  12.  Sampah Diangkut Oleh Pengepul 
 
Hasil Kegiatan 3 – Pelatihan Daur Ulang Sampah 
Pelatihan daur ulang diikuri oleh organisasi perempuan 
dari Ibu-ibu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan 
pengajian. Terdapat dua produk yang dibuat sesuai dengan 
kebutuhan warga dan ketersedian pasar lokal: 

1. Tas re-useable 
2. Bantal daur ulang 
 
Pelatihan daur ulang sampah juga dilakukan di hari yang 
sama, Minggu 5 November 2021. Contoh produk-produk 
daur ulang, ditunjukkan pada Gambar 13 dan 14. 
 

 

Gambar 13. Produk daur ulang 1; reusable bag 

 

Gambar 14. Produk daur ulang 2; bantal daur ulang kema-
san plastic 

 
Hasil Kegiatan 4 – Pelatihan UMKM Ramah Lingkungan 
Pelatihan UMKM diikuti oleh ibu-ibu pembuat opak di Desa 
Putat Nutug. Terdapat 6 perempuan yang mengikuti pelati-
han ini. Pembuatan opak merupakan praktek umum yang 
dilakukan perempuan di Desa Putat Nutug.  Lihat Gambar 
15.  Hal ini dikarenakan sumberdaya bahan baku singkong 
dan ubi jalar mudah diperoleh dan bahkan melimpah di 
Desa Putat Nutug ini. Namun opak masih dijual secara 
mentah,. dan belum diadakan pengolahan lanjut. Lihat 
Gambar 16. 
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Gambar 15. Peserta Pelatihan UMKM Ramah Lingkungan 

Gambar 16. Produk Desa Putat Nutug: Opak Mentah 

Pengolahan opak dibuat dengan pengembangan dengan 

varasi rasa, khusus yang bahan bakunya terdapat di Desa 

Putat Nutug; beberapa jenis opak kreasi ibu-ibu Desa Putat 

Nutug: 

1. Opak Pandan 

3. Opak Melinjo 

4. Opak Jengkol 

Pengembangan opak dikemas dengan pembungkus kertas 

dengan pemanfaatan sampah kerta yang masih terbatas.  

Pembungkus kertas dijual di market place dengan harga yang 

terjangkau. Pelatihan pengembangan UMKM juga termasuk 

teknik penjualan dan pembuatan akun di market place; To-

kopedia.  

Pengembangan hasil ekonomi kreatif lokal ini merupakan 

cikal bakal bagi pengembangan produk yang layak jual dan 

dapat merupakan produk lokal handal bagi Desa Putat 

Nutug.  Hal  ini sangat berpotensi untuk dikembangkan sep-

erti model OVOP, One Village One Product, sebagaimana 

dikembangkan di Jepang, Lihat Website ASEAN (2012). 

Butir-butir Catatan Penutup 

Program Pengabdian Masyarakat Sekolah Ilmu Lingkungan 

memberikan berbagai dimensi dampak ikutan positif  sosial, 

ekonomi dan lingkungan yang patut dicatat.        

• Masyarakat Putat Nutug sangat antusias menjalankan 

koletivitas dan pilah sampah perumahan.  

• Sistem Bank sampah memberi pembelajaran bagi 

masyarakat; semakin banyak anggota bank sampah, 

maka akan semakin besar akumulasi dana yang dapat 

dihasilkan oleh warga setempat. 

• Pendekatan Multiple Helix, sangat mudah diterapkan di 

wilayah Desakota. Para pihak terlibat cenderung men-

dorong keterpaduan untuk mendapatkan keberhasilan 

secara bersama dan sifat gotong royong ini merupakan 

tipikal Desakota Jabodetabek. 

• Komoditi lokal masyarakat  seperti tas dan bantal daur 

ulang, membutuhkan leverage pada tataran yang layak, 

sehingga memiliki nilai ekonomis. 

• System pendataan bagi bank sampah dapat dikem-

bangkan melalui system informasi seperti ‘apps’, dimana 

semua transaksi berupa kebutuhan primer, seperti 

listrik, air, sampai pada kebutuhan konsumsi sehari hari, 

dapat diakomodasikan melalui system IT yang memadai 

yang diselenggarakan/ fasilitaskan oleh pihak swasta 

local, dan pada gilirannya, akan dapat diakses melalui 

‘market place’.  

Model ini merupakan embryonic concept terhadap Extended 
Multiple Helix yang dapat disesuaikan secara flexible pada 
wilayah binaan lainnya. Pola teknologi sederhana dangan 
terapan Multi-Helix memberi jaminan bagi keberlanjutan 
pengelolaan sampah Desa Putat Nutug. 
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Gambar  17.  Olahan opak Kemasan Kertas 
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GEO-OPINI 

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS DATA DAN INFORMASI 
Oleh:   

Musnanda Satar (Alumni Geo ‘89) 

Lebih dari 20 tahun bekerja di sektor pem-

bangunan membuat saya mampu menarik be-

berapa kesimpulan yang tentunya dikaitkan 

dengan perencanaan pembangunan. Meskipun 

sebagian besar bidang yang saya lakukan terkait 

konservasi, tetapi tidak pernah terpisahkan dari 

perencanaan pembangunan dan perencanaan 

ruang secara umum. 

 

Salah satu permasalahan utama dalam 

perencanaan pembangunan di Indonesia adalah 

buruknya data dasar untuk perencanaan, baik 

data kuantitatif, kualitatif dan tentunya data spa-

tial. Misalnya kegiatan yang terakhir yang dil-

akukan untuk menyusun dokumen tujuan pem-

bangunan berkelanjutan (TPB) atau sustainable 

development goals (SDGs), dimana indikator 

yang sudah disusun pada tingkat nasional untuk 

diimplementasikan di tingkat provinsi dan kabu-

paten kesulitan mendapatkan data dasar. Ada 

banyak sekali indikator TPB yang tidak dapat di-

turunkan menjadi program kegiatan nyata kare-

na keterbatasan data. 

 

Demikian juga dengan dokumen RPJP dan RPJM, 

dimana penyusunan ini dilakukan dengan 

menetapkan indikator kondisi awal dan kemudi-

an menjabarkan target tahunan atau 5 tahunan. 

Pada kebanyakan penyusunan RPJM di daerah, 

data-data tidak tersedia dengan baik, misalnya 

ketika akan membangunan fasilitas pendidikan 

maka data jumlah fasilitas tidak tersedia secara 

lengkap. Akibatnya rencana disusun dengan data 

asumsi dan peningkatan berdasarkan prosentase 

yang dalam prakteknya tidak akurat. 

 

Bagaimana dengan rencana tata ruang? Na-

sibnya sama dimana proses ini banyak mengala-

mi hambatan dengan keterbatasan data spatial 

di tingkat kabupaten. Meskipun dengan adanya 

kebijakan satu peta dan turunan kebijakan per-

cepatan-nya, tetap saja banyak kabupaten atau 

provinsi yang kesulitan membangun rencana 

tata ruang dengan data spatial yang baik. 

 

Kelembagaan, Koordinasi dan Pendanaan 

Salah satu kelemahan pendataan di daerah, baik 

propinsi dan kabupaten adalah masalah kelem-

bagaan, koordinasi dan pendanaan. Dalam ban-

yak pendampingan di daerah, data sebagian be-

sar dimiliki oleh Bappeda diluar lembaga khusus 

pendataan seperti BPS. Bappeda berkepentingan 

memiliki data-data tersebut, tetapi dalam banyak 

kasus Bappeda tidak secara spesifik membangun 

unit dan kapasitas pengelolaan data. Misalnya 

terjadi pergantian staff atau pergantian kepem-

impinan data yang ada kadangkala tidak dapat 

dilacak. 

 

Koordinasi dapat menjadi faktor lain yang perlu 

dibenahi dalam rangka pembangunan data di 

tingkat daerah. Koordinasi yang tidak selaras bisa 

terjadi antara unit OPD atau antara level kabu-

paten, provinsi dan kabupaten. 

 

Satu hal yang penting dan sering luput dilakukan 

adalah menyusun anggaran secara jangka pan-

jang untuk membangun data dan pengelolaan 

data. Hampir semua kabupaten atau provinsi 

misalnya menggangap ini menjadi hanya tugas 

BPS, sementara disisi lain BPS memerlukan sup-

port dan koordinasi berkala dari pemerintah 

daerah yang hanya bisa berjalan jika dilakukan 

dengan pengangaran yang baik. 
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PENDAHULUAN 

  Perencanaan pembangunan, pemerintah baik 

pusat maupun daerah mengatur peruntukan tiap lahan 

yang ada melalui peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), baik pada level nasional, provinsi maupun kabu-

paten (Sugiarto, 2019). RTRW Kabupaten Majalengka dia-

tur dalam Perda No. 11 Tahun 2011. Salah satu kawasan 

yang ada dalam RTRW tersebut adalah kawasan per-

mukiman. Pembangunan permukiman yang terencana 

menjadi salah satu kajian yang harus dilakukan dengan 

baik.  

  Beberapa negara berkembang menghadapi ma-

salah pertumbuhan fisik dengan sangat cepat. Populasi 

dunia terus meningkat, dengan 96 persen dari pertum-

buhan ini di negara-negara berkembang (Al-shalabi, 

Mansor, Ahmed, & Shiriff, 2006). Salah satunya adalah 

Indonesia, yang sedang mengalami masalah serius dalam 

hal distribusi populasi yang membutuhkan tanah untuk 

mendukung kegiatan sehari-hari mereka (Subiyanto & 

Suprayogi, 2019).  

  Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat 

(BIJB) Kertajati telah meningkatkan investasi di Kabupaten 

Majalengka. Pembangunan BIJB Kertajati ini memberi 

dampak positif bagi kinerja pembangunan ekonomi teru-

tama pada sektor industri pengolahan dan kontruksi 

(Jimika, 2019). Berdasarkan masterplan pembangunan 

BIJB Kerjataji, Aeoricity Kertajati akan dibangun.  

Perluasan permukiman Majalengka menjadi salah 

satu bagian dari perubahan lahan akibat proses pem-

bangunan yang semakin meningkat (Sari & Kushardono, 

2019). Hal tersebut berdampak pada penurunan luas lahan 

sawah, kebun campuran dan semak/belukar berganti men-

jadi area terbangun. Peningkatan pertumbuhan ekonomi 

ini juga diiringi dengan peningkatan jumlah kebutuhan per-

mukiman untuk masyarakat disana. Masalah yang terkait 

dengan populasi dan persaingan penggunaan lahan telah 

menekankan perlunya perencanaan dan kebijakan 

penggunaan lahan yang lebih efektif (Chen, 2014). 

Oleh sebab itu, tujuan dari tulisan ini adalah 

menganalisis wilayah kesesuaian permukiman di Kabupat-

en Majalengka dan mengkaji kesesuaian permukiman ter-

hadap RTRW Kabupaten Majalengka. Metode yang 

digunakan adalah fuzzy logic yang dibangun dari beberapa 

data spasial. Variabel dalam model ini adalah jarak dari 

sungai, slope, ketinggian, jarak dari POI dan jarak dari jalan. 

 

METODOLOGI 

Logika fuzzy memainkan peran kunci dalam perkiraan 

penalaran, dan Sistem Logika Fuzzy diimplementasikan 

untuk mengelola perkiraan pengetahuan untuk me-

nyelesaikan masalah tertentu melalui penggunaan 

perkiraan penalaran (Cardone & Di Martino, 2018). Kon-

sep Fuzzy Logic pertama kali diperkenalkan oleh Zadeh 

(1993). 
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ABSTRAK 
 

Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati telah meningkatkan investasi di Kabupaten 
Majalengka. Pembangunan BIJB Kertajati ini memberi dampak positif bagi kinerja pembangunan ekonomi terutama 
pada sektor industri pengolahan dan kontruksi. Berdasarkan masterplan pembangunan BIJB Kerjataji, Aeoricity 
Kertajati akan dibangun. Perluasan permukiman Majalengka menjadi salah satu bagian dari perubahan lahan akibat 
proses pembangunan yang semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada penurunan luas lahan sawah, kebun 
campuran dan semak/belukar berganti menjadi area terbangun. Pembangunan permukiman yang terencana men-
jadi salah satu kajian yang harus dilakukan dengan baik. Oleh sebab itu, tulisan bertujuan menganalisis wilayah kes-
esuaian permukiman di Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan adalah menggunakan fuzzy logic yang 
dibangun dari beberapa data spasial. Variabel dalam model ini adalah jarak dari sungai, slope, ketinggian, jarak dari 
POI dan jarak dari jalan. Hasilnya menunjukan bahwa 1199,455 km2 (90,27%) berada pada kelas wilayah kesesuaian 
sangat tinggi untuk dijadikan sebagai permukiman. Hasil evaluasi kawasan permukiman RTRW tahun 2011-2031 
menunjukan 242,86 km2 atau 96,73% kawasan permukiman berada pada wilayah dengan keseuaian permukiman 
sangat tinggi. 

 
Kata kunci : fuzzy logic, permukiman, Majalengka, RTRW 

Volume 19 / No. 3 / Desember  2021  



 

 

Konsep Fuzzy Logic adalah pengembangan dari logika Bool-

ean / Klasik, di mana logika Boolean menyatakan bahwa 

semuanya dinyatakan dalam istilah biner (seperti: 0 atau 1, 

hitam atau putih, ya atau tidak). Fuzzy Logic menyatakan 

segala sesuatu yang dinyatakan dalam tingkat keanggotaan 

(seperti antara 0 dan 1, "abu-abu," "hitam" dan "putih", 

"sedikit", "cantik" dan "sangat") (Dhianaufal, Kristyanto, 

Indra, & Syahputra, 2018).  Untuk menjadikan suatu varia-

bel menjadi sebuah set Fuzzy, formulasinya adalah :  

 

Dalam overlay fuzzy, disediakan beberapa opsi 

operator untuk membangun model spasial dari beberapa 

variabel yang sebelumnya telah diubah menjadi set fuzzy 

(fuzzy membership) (Indra, Sutjiningsih, Kusratmoko, Edhi, 

& Soesilo, 2013). Opsi operation yang ada dalah sebagai 

berikut: 

1. AND — Minimum keanggotaan fuzzy dari input fuzzy 

raster. 

2. OR — Keanggotaan fuzzy maksimum dari raster input. 

3. PRODUCT— Fungsi decreasive. Gunakan ini ketika 

kombinasi beberapa bukti kurang penting atau lebih 

kecil dari input mana pun. 

4. SUM — Fungsi yang semakin meningkat. Gunakan ini 

ketika kombinasi beberapa bukti lebih penting atau 

lebih besar daripada input apa pun. 

5. GAMMA— Produk aljabar dari SUM fuzzy dan PROD-

UCT fuzzy, keduanya dinaikkan menjadi kekuatan gam-

ma. 

Logika fuzzy memiliki beberapa keunggulan, anta-

ra lain sebagai berikut (Saelan, 2009): 

1. Konsep matematis yang mendasari penalaran logika 

fuzzy sangat sederhana dan mudah dimengerti. 

2. Logika fuzzy sangat fleksibel. 

3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data 

yang tidak tepat. 

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi2 nonlinear 

yang kompleks. 

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan 

pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung 

tanpa harus melalui proses pelatihan. 

6. Logika fuzzy dapat bekerja sama dengan teknik-teknik 

kendali secara konvensional. 

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahas alami.  

 

Selain itu, logika fuzzy juga memiliki kekurangan, terutama 

dalam penerapannya. Kekurangan-kekurangan tersebut 

antara lain:  

1. Para ilmuwan generasi sebelumnya dan sekarang ban-

yak yang tidak mengenal teori kendali fuzzy, meskipun 

secara teknik praktis mereka memiliki pengalaman 

untuk menggunakan teknologi dan perkakas kontrol 

yang sudah ada.  

2. Belum banyak terdapat kursus/balai pendidikan dan 

buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pen-

didikan (undergraduate, postgraduate, dan on site 

training) 

3. Hingga kini belum ada pengetahuan sistematik yang 

baku dan seragam tentang metodologi pemecahan 

problema kendali menggunakan pengendali fuzzy. 

4. Belum adanya metode umum untuk mengembangkan 

dan implementasi pengendali fuzzy. 

 

Sebelum sebuah variabel dijadikan sebagai fuzzy member-

ship yang nantinya akan dioverlay, data spasial tersebut 

perlu diklasifikasikan terlebih dahulu. Masing-masing klas-

ifikasi tersebut akan memiliki skor. Tiap skor mewakili kes-

esuaian variabel sebagai indikator dalam menentukan wila-

yah kesesuaian permukiman. Dalam penelitian ini 

digunakan variabel yang mewakili faktor fisik geografis yai-

tu jarak dari sungai, lereng dan ketinggian. Selain faktor 

fisik, juga digunakan faktor infrastuktur yaitu variabel jarak 

dari Point of Interest (POI) dan jarak dari jalan. POI yang 

digunakan dalam kajian ini adalah Menara, kantor pos, 

fasilitas kesehatan, pusat bisnis dan perdagangan, kantor 

camat, kantor kepala desa, kantor bupati, kantor lurah, 

kantor polisi, gereja, masjid, Pendidikan/penelitian, peiba-

dahan, terminal dan vihara. Variabel fisik dan infrastuktur 

teresbut diklasifikasikan ulang dengan skor seperti pada 

Tabel 1. Dari hasil fuzzy overlay kelima variabel diatas, 

maka akan diklasifikasikan seperti pada Tabel 2. 

Selanjutnya, peta kesesuaian permukiman yang telah 

dihasilkan akan dijadikan dasar dalam kajian spasial RTRW 

Kabupaten Majalengka. Kawasan Permukiman yang telah 

ditetapkan dalam RTRW akan dioverlay dengan peta kes-

esuaian permukiman. Hasilnya berupa analisis kawasan 

permukiman pada RTWR dilihat kesesuainya berdasarkan 

lima variabel pembangun model. Variabel-variabel spasial 

yang digunakan merepresentasikan kondisi fisik wilayah 

dan kemudahaan aksesibilitas serta pusat pelayanan 

umum, sehingga kawasan permukiman yang ada akan bisa 

terhindar dari bencana dan mudah diakses. Semua proses 

dilakukan sesuai dengan alur pikir pada Gambar 1. 

 

Tabel 2. Wilayah Kesesuaian permukiman 

Sumber : (Dhianaufal et al., 2018) 

Fuzzy Membership Function Kesesuaian 

< 0,1 Wilayah Tidak Sesuai 

0,1 – 0,4 Wilayah Kesesuaian Ren-
dah 

0,4 – 0,6 Wilayah Kesesuaian Se-
dang 

0,6 – 0,75 Wilayah Kesesuaian Tinggi 

> 0,75 Wilayah Kesesuaian San-
gat Tinggi 
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Sumber : (Lisanyoto, Supriatna, & Sumadio, 2019) 

Tabel 1. Parameter wilayah kesesuaian permukiman 

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian 

No Paramater Kelas Skor 

1 Jrak dr Sungai 0-25 m 1 

  25-50 m 2 

  50—1.200 m 3 

2 Lereng 0-3 % 3 

  3-15 % 2 

  0> 40 % 1 

3 Ketinggian 0-2 m 1 

  2-7 m 1 

  07-25 m 3 

  25-100 m 2 

  100-500 m 1 

  > 500 m 1 

4 Jarak dr POI < 100 m 4 

  100-400 m 3 

  400-1000 2 

  > 1.000 1 

5 Jarak dari Jalan 0-25 m 5 

  25—50 m 4 

  0—100 m 3 

  100-1.000 m 2 

  > 1.000 m 1 
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Hasil dan Pembahasan 

Nilai fuzzy untuk variabel jarak dari sungai berkisar 

antara 0,03 hingga 0,88. Lokasi yang memiliki nilai semakin 

tinggi, maka semakin sesuai untuk dijadikan wilayah per-

mukiman. Wilayah yang sangat sesuai untuk pemukiman 

adalah wilayah yang memiliki jarak dari sungai > 50 m. Var-

iabel ini dijadikan parameter dalam membangun model 

kesesuaian permukiman untuk mengantisipasi bahaya ban-

jir. Selain itu, sungai juga memerlukan sempadan dan data-

ran banjir yang seharusnya tidak dibangun dan dijadikan 

sebagai ruang terbuka hijau. Dari variabel jarak dari sungai, 

luas wilayah Kabupaten Majalengka yang memiliki kes-

esuaian sangat tinggi mencapai 78,50%.  

Nilai fuzzy untuk variabel lereng berkisar antara 

0,03 hingga 0,88. Lokasi yang memiliki nilai semakin tinggi, 

maka semakin sesuai untuk dijadikan wilayah permukiman. 

Wilayah yang sangat sesuai untuk pemukiman adalah wila-

yah yang memiliki lereng 0-3%. Variabel ini dijadikan pa-

rameter dalam membangun model kesesuaian per-

mukiman untuk mengantisipasi bahaya longsor dan erosi. 

Selain itu, wilayah yang memiliki lereng terjal seharusnya 

tidak dibangun dan dijadikan sebagai ruang terbuka hijau 

agar dapat menjadi daerah resapan air. Dari variabel ler-

eng, luas wilayah Kabupaten Majalengka yang memiliki 

kesesuaian sangat tinggi mencapai 54,11%. 

Nilai fuzzy untuk variabel ketinggian berkisar anta-

ra 0,03 hingga 0,88. Lokasi yang memiliki nilai semakin 

tinggi, maka semakin sesuai untuk dijadikan wilayah per-

mukiman. Wilayah yang sangat sesuai untuk pemukiman 

adalah wilayah yang memiliki ketinggian 7-25 meter. Varia-

bel ini dijadikan parameter dalam membangun model kes-

esuaian permukiman untuk mengantisipasi bahaya banjir 

dan intrusi air laut. Selain itu, wilayah yang memiliki keting-

gian > 500 meter seharusnya tidak dibangun dan dijadikan 

sebagai daerah konservasi karena memberikan banyak jasa 

ekosistem yang dapat menjaga keberlanjutan lingkugan. 

Dari variabel ketinggian, luas wilayah Kabupaten Majaleng-

ka yang memiliki kesesuaian sangat tinggi mencapai 8,72%.  

Nilai fuzzy untuk variabel jarak dari POI berkisar 

antara 0,01 hingga 0,91. Lokasi yang memiliki nilai semakin 

tinggi, maka semakin sesuai untuk dijadikan wilayah per-

mukiman. Wilayah yang sangat sesuai untuk pemukiman 

adalah wilayah yang memiliki jarak dari POI < 100 meter. 

Variabel ini dijadikan parameter dalam membangun model 

kesesuaian permukiman untuk menunjang sarana dan 

prasarana, semakin dekat maka semakin dapat memper-

mudah akses masyarakat. Dari variabel jarak dari POI luas 

wilayah Kabupaten Majalengka yang memiliki kesesuaian 

sangat tinggi mencapai 3,37%.  

Nilai fuzzy untuk variabel jarak dari jalan berkisar 

antara 0,004 hingga 0,92. Lokasi yang memiliki nilai se-

makin tinggi, maka semakin sesuai untuk dijadikan wilayah 

permukiman. Wilayah yang sangat sesuai untuk pem-

ukiman adalah wilayah yang memiliki jarak dari jalan 0 - 25 

meter. Variabel ini dijadikan parameter dalam membangun 

model kesesuaian permukiman untuk menunjang aksesibil-

itas masyarakat. Dari variabel jarak dari jalan luas wilayah 

Kabupaten Majalengka yang memiliki kesesuaian sangat 

tinggi mencapai 17,82%.  

Dari hasil overlay kelima variabel, yaitu jarak dari 

sungai, lereng, ketinggian, jarak dari POI dan jarak dari 

jalan, 90,27% wilayah Kabupaten Majalengka masuk ke 

dalam kelas kesesuaian sangat tinggi. Wilayah tersebut 

dilihat dari faktor fisik maupun intrastuktur sangat sesuai 

untuk dijadikan permukiman. Langkah yang selanjutnya 

dapat diambil dalam menentukan wilayah permukiman 

baru adalah dengan melihat eksisting penggunaan lahan 

dan Rencana Detail Tata Ruang yang sudah ditetapkan. 

Bagian utara Kabupaten Majalengka dimana saat ini telah 

dibangun Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati 

sesuai untuk dijadikan wilayah permukiman. Hal ini dapat 

memenuhi kebutuhan permukiman disana, karena dengan 

adanya BIJB Kertajati diharapkan dapat meningkatkan 

perekonomian di Kabupaten Majalengka dan sekitarnya 

sehingga nantinya kebutuhan permukiman akan semakin 

meningkat.  

Di bagian selatan Kabupaten Majalengka banyak 

wilayah yang tidak sesuai untuk dibangun permukiman 

baru karena dekat dengan sungai, jauh dari jalan dan POI. 

0,32% wilayah Kabupaten Majalengka tidak sesuai untuk 

dijadikan permukiman. 0,47% wilayah Kabupaten 

Majalengka masuk ke dalam kelas kesesuaian rendah, 

6,69% masuk ke dalam kelas kesesuaian sedang dan 2,26% 

masuk ke dalam kelas kesesuaian tinggi (lihat Tabel 8). 

Model ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam dasar pem-

ilihan lokasi permukiman baru. Dari model tersebut 

dihasilkan wilayah yang secara model bebas banjir karena 

memperhatikan faktor jarak dari sungai, bebas intrusi air 

laut karena menggunakan faktor ketinggian. Wilayah yang 

bebas dari longsor dan erosi karena menggunakan faktor 

lereng. Wilayah yang secara sosial dekat dengan jaringan 

jalan dan Point of Interest (POI) yaitu beberapa fasilitas 

umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, pusat per-

belanjaan, kantor pelayanan masyarakat dan peribadahan. 

Kawasan dalam RTRW Kabupaten Majalengka 

Tahun 2011-2031 terdiri atas 15 kawasan. Kawasan pe-

runtukan pertanian memiliki wilayah yang paling luas 

dibandingkan dengan 14 kawasan lainnya, dengan luas 

mencapai 489,3 km2 atau 36,5% dari total luas wilayah 

kabupaten Majalengka. Sedangkan kawasan peruntukan 

pariwisata menjadi kawasan dengan alokasi luas yang pal-

ing kecil, hanya 0,12% atau 1,6 km2. Kawasan peruntukan 

permukiman memiliki luas 251,1 km2 atau 18,73% dari luas 

wilayah Kabupaten Majalengka. Peta RTRW Kabupaten 

Majalengka Tahun 2011-2013 dapat dilihat pada Gambar 3 

dan luas tiap kawasan dapat dilihat pada Tabel 4. 
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Gambar 2. (a) Fuzzy membership jarak dari sungai Kabupaten Majalengka; (b) Fuzzy membership lereng dari sungai Kabu-
paten Majalengka; (c) Fuzzy membership ketinggian Kabupaten Majalengka  (d) Fuzzy membership jarak dari POI Kabu-

paten Majalengka; (e) Fuzzy membership jarak dari jalan Kabupaten Majalengka; (f) Fuzzy overlay permukiman Kabupat-
en Majalengka  

Tabel 3. Kesesuaian fuzzy membership variabel model dan hasil fuzzy overlay permukiman Kabupaten Majalengka 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 
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Sesuai dengan hasil analisis wilayah perukiman 

RTRW Kabupaten Majalengka tahun 2011-2031 dengan 

wilayah kesesuaian permukiman, 96,73% kawasan per-

mukiman berada pada wilayah dengan keseuaian per-

mukiman sangat tinggi. Hanya 1,77% yang berada pada 

kelas kesesuaian tinggi dan 1,47% berada di kelas kes-

esuaian sedang. Hanya 0,03% kawasan permukiman yang 

berada pada kelas keseuaian rendah. Tidak ada kawasan 

permukiman yang berada pada kelas tidak sesuai (lihat 

Tabel 5). Sebagian kawasan permukiman yang berada di 

kelas selain sangat tinggi karena keberadaan infrastruktur 

baik jaringan jalan maupun POI. Selain itu, sebagian yang 

lain karena pengaruh jarak dari sungai yang terlalu dekat. 

Kondisi lereng dan ketinggian juga mempengaruhi sebagian 

kawasan permukiman yang berada pada kelas sedang mau-

pun rendah.  

Pola Ruang Luas (km2) % 

Kawasan Perlindungan Terhadap Bawahannya 124,1 9,25% 

Kawasan Hutan Lindung 47,8 3,56% 

Kawasan Industri 14,5 1,08% 

Kawasan Lindung Geologi 19,6 1,47% 

Kawasan Lindung Lainnya 11,4 0,85% 

Kawasan Perlindungan Setempat 9,7 0,72% 

Kawasan Pertambangan 4,3 0,32% 

Kawasan Peruntukan Lainnya 63,8 4,76% 

Kawasan Peruntukan Pariwisata 1,6 0,12% 

Kawasan Peruntukan Perikanan 14,1 1,05% 

Kawasan Rawan Bencana Alam 114,1 8,51% 

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya 69,3 5,17% 

Kawasan Peruntukan Permukiman 251,1 18,73% 

Kawasan Hutan Produksi 106,0 7,91% 

Kawasan Peruntukan Pertanian 489,3 36,50% 

Total 1340,6 100,00% 

Tabel 4. Luas Kawasan berdasarkan Pola Ruang RTRW Kabupaten Majalengka 

Gambar 3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 

dan Peta Model Kesesuaian Permukiman Kabupaten Majalengka 

Volume 19 / No. 3 / Desember  2021 



 

 

Kesimpulan 

Dari hasil overlay kelima variabel, yaitu jarak dari 

sungai, lereng, ketinggian, jarak dari POI dan jarak dari 

jalan, 90,27% wilayah Kabupaten Majalengka masuk ke 

dalam kelas kesesuaian sangat tinggi. Dari model tersebut 

dihasilkan wilayah yang secara model bebas banjir karena 

memperhatikan faktor jarak dari sungai, bebas intrusi air 

laut karena menggunakan faktor ketinggian. Wilayah yang 

bebas dari longsor dan erosi karena menggunakan faktor 

lereng. Wilayah yang secara sosial dekat dengan jaringan 

jalan dan Point of Interest (POI) yaitu beberapa fasilitas 

umum seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, pusat per-

belanjaan, kantor pelayanan masyarakat dan peribadahan. 

Hasil evaluasi kawasan permukiman RTRW tahun 

2011-2031 menunjukan 242,86 km2 atau 96,73% kawasan 

permukiman berada pada wilayah dengan keseuaian per-

mukiman sangat tinggi. Sebagian kawasan permukiman 

yang berada di kelas selain sangat tinggi karena 

keberadaan infrastruktur baik jaringan jalan maupun POI. 

Selain itu, sebagian yang lain karena pengaruh jarak dari 

sungai yang terlalu dekat dan kondisi lereng serta keting-

gian berada pada kelas sedang maupun rendah. 
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Tabel 5. . Hasil analisis Kawasan Permukiman Pola Ruang RTRW Kabupaten Majalengka 

dengan Model Kesesuaian Permukiman  

Kesesuaian Luas (km2) % 

Tidak Sesuai 0,00 0,00% 

Rendah 0,07 0,03% 

Sedang 3,69 1,47% 

Tinggi 4,45 1,77% 

Sangat Tinggi 242,86 96,73% 

Total 251,06 100,00% 

Sumber: Pengolahan Data, 2020 
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GEO-RISET 

PENDAHULUAN 

  Setiap daerah di Indonesia harus memiliki 

perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan 

bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku 

pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sink-

ronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar 

fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah 

(Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2004). Sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, setiap wilayah di Indo-

nesia memiliki rencana pembangunan berupa rencana 

tata ruang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan 

kota. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan 

dalam melaksanakan pembangunan. Rencana-rencana 

tersebut harus sejalan agar dapat dijadikan pedoman 

seluruh sektor dalam melaksanakan pembangunan 

sehingga dapat mewujudkan keseimbangan, keterpaduan, 

keserasian dan meningkatkan kualitas pembangunan 

dalam suatu wilayah. 

  Selain memperhatikan potensi sumber daya, 

wilayah yang rentan terhadap bencana perlu diperhatikan 

juga dalam perencanaan penataan ruang. Bencana alam 

seringkali terjadi di Indonesia, mengingat letak negara ini 

berada pada jalur ring of fire. Bencana lingkungan juga 

kerap terjadi akibat perencanaan tata guna lahan yang 

kurang baik. Sunaryo, (2013:75-76) dalam (Wicaksono & 

Pangestuti, 2019) menyatakan bahwa bencana lingkungan 

dapat terjadi akibat dari kegiatan kepariwisataan. Pem-

bangunan fasilitas hotel, jalan, jembatan maupun resort 

wisata yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dapat 

menyebabkan timbulnya bencana banjir, tanah longsor 

dan bencana lainya. Terdapat pula masalah ketidaks-

esuaian penggunaan lahan kawasan lindung di sepanjang 

sempadan sungai, seperti yang terjadi di Sungai Pedin-

dang, Kota Pangkalpinang yang menyebabkan ter-

ganggunya fungsi dari sungai (Ferianda & Setiawan, 2016). 

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Kota Ma-

lang, kepadatan bangunan dan ketidaksesuaian 

penggunaan lahan kerap menimbulkan bencana banjir 

dan longsor.  

  Kota Malang adalah salah satu kota besar di wila-

yah Jawa Timur, dengan luas wilayah 110,06 km2. Kota 

Malang berada di wilayah yang cukup tinggi yaitu 445-

526meter diatas permukaan laut. Kota Malang terbagi 

dalam lima kecamatan, diurutkan dari yang terluas yaitu 

Kecamatan Kedungkandang, Lowokwaru, Sukun, Blimbing 

dan Klojen (BPS Kota Malang, 2018). Kota yang dikenal 

dengan kota pendidikan ini memiliki fasilitas pendidikan 

yang cukup lengkap mulai dari tingkat Taman Kanak-

kanak sampai Pendidikan Tinggi dan jenis pendidikan non-

formal. Hal ini menjadi daya tarik penduduk daerah lain 

untuk bermigrasi ke Kota Malang, baik yang hanya bersi-

fat temporer maupun yang permanen (Suyeno & Sekarsa-

ri, 2018). Dinamika perkembangan Kota Malang menun-

jukkan perkembangan yang cenderung kearah utara yaitu 

Kecamatan Lowokwaru, pada Kecamatan Kedungkandang 

migrasi dipengaruhi oleh keberadaan industri sehingga 

menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk 

(Mahendra & Pradoto, 2016). Peningkatan jumlah 

penduduk tentunya akan mempengaruhi jumlah per-

mintaan lahan untuk pemukiman, tempat rekreasi, fasili-

tas belanja dan lain sebagainya. Kota Malang harus dapat 

dikelola dengan baik agar terwujud pelaksanaan pem-

bangunan yang berkualitas sesuai dengan tujuan Rencana 

ANALISIS SPASIAL EVALUASI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  

BERBASIS KEBENCANAAN DI KOTA MALANG 

Oleh:   

Nurina Rachmita, Parluhutan Manurung, Adi Wibowo  

Magister Geografi, Departemen Geografi FMIPA UI 
 

email: nrachmita@gmail.com  
 

ABSTRAK 

 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Tata Ruang 
Wilayah (RTRW) merupakan acuan dalam melaksanakan pembangunan. Di dalam perencanaan penataan ruang, selain 
memperhatikan potensi sumber daya, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana juga perlu untuk diperhatikan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 
berdasarkan data kejadian dan potensi bencana banjir dan longsor yang bersumber dari Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kota Malang. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan spasial berdasarkan analisis SIG (Sistem Informasi 
Geografis). Dari Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Malang yang diintegrasikan dengan peta 
kebencanaan, hasil analisis spasial menunjukan bahwa bencana banjir dan longsor kerap terjadi di zona perumahan dan 
zona perlindungan setempat (sub zona sempadan sungai). Pemerintah daerah diharapkan dapat mengevaluasi kembali 
rencana tata ruang wilayah tahun 2010-2030 agar terwujud pembangunan yang berkelanjutan.  

 
Kata kunci :  analisis spasial, bencana, Malang, overlay, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
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RTRW idealnya ditinjau ulang dalam lima tahun sekali. Hal 

ini menjadi penting dilakukan untuk menyesuaikan segala 

perubahan yang ada di daerah. Salah satu yang dapat dil-

akukan untuk meninjau ulang RTRW adalah dengan inte-

grasi data antar lembaga pemerintahan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-
2030 berdasarkan data kebencanaan di Kota Malang. 
RTRW dievaluasi berdasarkan data kejadian dan potensi 
bencana banjir dan longsor dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kota Malang yang dilakukan dengan pen-
dekatan spasial berdasarkan analisis SIG (Sistem Informasi 
Geografis) dengan teknik overlay. Dari penelitian ini akan 
didapatkan wilayah dan kawasan di dalam RTRW Kota Ma-
lang yang terkena dampak apabila terjadi bencana.  
 

METODE 

Penelitian ini menggunakan software ArcGIS 10.5. 
Data yang digunakan merupakan data sekunder yang 
terdiri dari: 
a. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 

2010-2030 (peta pola ruang skala 1:25.000) dari 
Bappeda Kota Malang. 

b. Peta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi 
Bagian wilayah Perkotaan Malang Barat, Malang Ten-
gah, Malang Tenggara, Malang Timur Laut, Malang 
Timur dan Malang Utara Tahun 2016-2036, skala 
1:16.000 dari Bappeda Kota Malang. 

c. Peta Potensi Bencana di Kecamatan Blimbing, Ke-
dungkandang, Klojen, Sukun dan Lowokwaru dari Ba-
dan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang. 

d. Peta Kejadian Longsor Kecamatan Blimbing, Ke-
dungkandang dan Luwukwaru Kota Malang Tahun 
2015-2017 (Mei), skala 1:10.000 dari Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah Kota Malang 

e. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Kota Malang skala 
1:25.000 dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 
2018. 

f. Mosaik Data Citra SPOT 6/7 2016-2018 dari Lembaga 

Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 
 
Metode yang digunakan adalah pendekatan spasial 

berdasarkan analisis SIG (Sistem Informasi Geografis). SIG 
dapat digunakan sebagai tool untuk melakukan analisa 
data berbasis spasial dengan algoritma overlay, buffer, dis-
tance management, dan map manipulation (Karsidi, 2012). 
Proses yang digunakan dalam penelitian ini adalah overlay 
(tumpang susun) dengan teknik intersect, yaitu teknik un-
tuk memotong peta dan secara otomatis meng-overlay 
antara peta yang dipotong dengan peta pemotongnya 
(Supriatna, 2018).  

Data kebencanaan yang diperoleh merupakan file 
peta dalam format JPG, sebelum melakukan proses over-
lay, peta harus melalui proses digitasi terlebih dahulu. Un-
tuk tahapan kerja yang dilakukan tersaji pada Gambar 1. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Evaluasi perencanaan kota seringkali berdasarkan 
analisis SIG untuk membandingkan antara penggunaan 
lahan yang direncanakan dengan penggunaan lahan yang 
sebenarnya (Hersperger et al., 2018). Gambar 2 merupa-
kan peta penutup lahan Kota Malang tahun 2018, mempu-
nyai klasifikasi penutup lahan yang terdiri dari padang 
rumput, perkebunan, permukiman/tempat kegiatan, 
sawah, semak belukar, tegalan/ladang dan vegetasi non 
budidaya lainnya, untuk luas area klasifikasi dan persen-
tasenya disajikan pada Tabel 1. Sedangkan Gambar 3 
merupakan peta pola ruang Kota Malang tahun 2010-2030, 
terdapat 7 klasifikasi pola ruang yang direncanakan oleh 
pemerintah Kota malang, perencanaan pola ruang terdiri 
dari kawasan lindung dan kawasan lindung budidaya, untuk 
luas area kawasan dan persentasenya disajikan pada Tabel 
2.  

Luas area pola ruang Kota Malang tahun 2010-2030 
didominasi oleh kawasan permukiman, kawasan ini di-
rencanakan memiliki fungsi area terluas, yaitu sekitar 
70,69%, sedangkan wilayah terkecil adalah kawasan militer 
yang direncanakan sekitar 1,29% dari luas keseluruhan 
Kota Malang. 

Data Tutupan Lahan 
Daerah Aliran Sungai 
Mosaik Data Citra 

 

Data Kebencanaan Banjir 
& Longsor 

 

Data RTRW: 
Pola Ruang & RDTR 

 

Overlay Overlay 

Wilayah dan kawasan 
terdampak banjir dan 

longsor  

Digitasi Peta 

Gambar 1. Alur tahapan kerja 
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Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG)  Sumber: Bappeda Kota Malang 

Gambar 2. Peta penutup lahan Kota Malang 
tahun 2018 

Gambar 3. Peta pola ruang Kota Malang 
tahun 2010-2030 

Penutup Lahan Luas Area (km) Persentase (%) 

Padang Rumput 3.48 2.10 

Perkebunan/Kebun 7.06 4.25 

Permukiman dan Tempat Kegiatan 47.32 28.48 

Sawah 47.89 28.82 

Semak Belukar 2.82 1.70 

Tegalan/Ladang 57.56 34.64 
Vegetasi Non Budidaya Lainnya 0.03 0.02 

Tabel 1. Luas area penutup lahan tahun 2018. 

Fungsi Kawasan Pola Ruang Luas Area 
(km) 

Persentase 
(%) 

Kaw. Lindung Setempat Kaw. Lindung 6.78 5.99 

Ruang Terbuka Hijau Kaw. Lindung 10.74 9.49 

Kaw. Permukiman Kaw. Lindung Budidaya 79.99 70.69 

Kaw. Perdagangan dan Jasa Kaw. Lindung Budidaya 6.92 6.11 

Kaw. Industri Dan Pergudangan Kaw. Lindung Budidaya 3.20 2.83 

Kaw. Militer Kaw. Lindung Budidaya 1.46 1.29 

Kaw. Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial Kaw. Lindung Budidaya 4.07 3.59 

Tabel 2. Luas area pola ruang Kota Malang tahun 2010-2030  

Dalam perencanaan penataan ruang, kondisi fisik wilayah 

yang rentan terhadap bencana perlu untuk diperhatikan. 

Wilayah rawan bencana harus diantisipasi untuk memini-

malisir resiko yang terjadi. Dari peta potensi bencana hasil 

survey primer tahun 2015 dan peta kejadian longsor ta-

hun 2015-2017 (Mei) yang diperoleh dari Badan Pe-

nanggulangan Bencana Daerah Kota Malang, terdapat dua 

bencana yang berpotensi lebih sering terjadi, yaitu 

bencana banjir dan longsor. Banjir merupakan salah satu 

bencana alam paling signifikan dan mendapat perhatian 

besar dari para pengelola dan perencana lingkungan, ka-

rena dapat menimbulkan kerugian besar bagi manusia 

dan makhluk hidup lainnya (Jahangir et al., 2019). 

Bencana longsor merupakan bencana alam terbesar 

kedua di Indonesia, seringkali terjadi di daerah vulkanik 

yang kaya akan tanah liat yang pekat (Noviyanto et al., 

2020). 
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Gambar 4. Peta Daerah Aliran Sungai di Kota 
Malang berdasarkan kebencanaan banjir dan 
longsor 

Gambar 5. Peta pola ruang Kota Malang tahun 
2010-2030 berdasarkan kebencanaan banjir dan 
longsor 

Tabel 4. Luas area banjir dan longsor di setiap kecamatan. 

Hasil analisis spasial (overlay) peta kebencaan menun-

jukan bahwa potensi dan kejadian bencana banjir dan 

longsor di Kota Malang kerap terjadi di sempadan sungai. 

Sungai yang berpotensi terdampak bencana diantaranya 

Kali Brantas, Kali Bango, Kali Amprong, Kali Mewek, Kali 

Lahar, Kali Wonokoyo dan Kali Watu (Gambar 4). Se-

dangkan pada pola ruang Kota Malang, wilayah yang ber-

potensi terdampak paling besar terkena banjir dan long-

sor adalah kawasan permukiman (Gambar 5), data kawa-

san terdampak bencana akan disajikan pada Tabel 3 

(Terlampir). Kecamatan Kedungkandang memiliki dampak 

banjir terluas, sedangkan untuk potensi longsor terluas 

adalah Kecamatan Sukun. Tabel 4 menyajikan luas area 

potensi bencana banjir dan longsor di setiap kecamatan.  

  Terjadinya longsor pada wilayah lereng dengan 

iklim tropis yang lembab dapat dipicu oleh faktor curah 

hujan. Peningkatan kadar air tanah mengakibatkan kenai-

kan volumetrik berat tanah dan tegangan geser, se-

dangkan tegangan efektif akan menurun (Chae et al., 

2015). Longsor merupakan akibat dari kondisi dimana 

tanah tidak dapat menahan kekuatan tegangan geser 

yang besar. Karakteristik dan sifat tanah berperan penting 

dalam menopang gaya, dimana dalam hal ini, tanah 

dengan kandungan tanah liat yang tinggi memiliki sifat 

sensitif. Sensitivitas sifat tanah liat dipengaruhi oleh air 

tanah, di mana peningkatan sensitivitas akan menyebab-

kan peningkatan kerentanan longsor (Noviyanto et al., 

2020).  

  Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang mem-

iliki enam bagian Rencana Detail Tata Ruang dan Pera-

turan Zonasi (RDTR dan PZ) untuk tahun 2016-2036, dian-

taranya terdapat wilayah perkotaan Malang Barat, Ma-

lang Tengah, Malang Tenggara, Malang Timur Laut, Ma-

lang Timur dan Malang Utara. Peta RDTR dan PZ pada 

Gambar 6 (terlampir) memperlihatkan peta potensi 

bencana yang di-overlay dengan jaringan jalan, jaringan 

sungai, rencana jalan tol, zona perlindungan setempat, 

zona ruang terbuka hijau, zona perumahan, zona 

perdagangan dan jasa, zona perkantoran, zona industry, 

zona sarana pelayanan umum, zona peruntukan khusus, 

zona ruang manfaat jalan dan badan air. 

Kecamatan Luas Area Banjir 
(km2) 

Luas Area Longsor 
(km2) 

Blimbing 0.58 0.19 

Kedungkandang 1.11 0.38 

Klojen 0.04 0.14 

Lowokwaru 0.51 0.14 

Sukun 0.60 0.51 

Total 2.84 1.36 
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Gambar 8. Kejadian dan Potensi banjir dan 
longsor di Kali Brantas dan Kali Amprong 
2018 

Di dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 
Tahun 2011 dijelaskan, sempadan sungai adalah kawasan 
sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan, 
kanal, saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat 
penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. 
Dan pada Pasal 42 butir (4) pada Peraturan Daerah yang 
sama dinyatakan ‘Mencegah dan menangkal pembangunan 
di sepanjang sempadan sungai untuk kebutuhan sosial, 
ekonomi dan pembangunan fisik lainnya, kecuali pem-
bangunan yang digunakan untuk maksud dan tujuan perlin-
dungan dan pengelolaan sungai’. 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketidaks-
esuaian penggunaan lahan di sempadan sungai dian-
taranya: tersedianya fasilitas di sekitar lokasi sempadan 
sungai, keamanan lokasi, tingginya tingkat pendapatan di 
daerah perkotaan, kesempatan kerja lebih terbuka dan 
kedekatan dengan lokasi tempat kerja (Ferianda & Se-
tiawan, 2016). Walaupun pemerintah sudah memberikan 
himbauan, tetapi bangunan di sekitar sempadan sungai 
masih tetap ada, bahkan cenderung bertambah. 
Keterlibatan pemerintah sangat diperlukan untuk menga-

tasi kebencanaan banjir dan longsor, pemerintah harus 

melakukan pendekatan proaktif dalam perencanaan 

penggunaan lahan, mengadakan sistem peringatan dini, 

membuat desain perkotaan yang sensitif terhadap air 

atau mendesain ulang kebijakan yang lebih efektif, mem-

buat model banjir multi-level berdasarkan model kuanti-

tas dan kualitas air (Rubinato et al., 2019). Dalam 

perencanaan kota dan manajemen risiko banjir, pembuat 

kebijakan harus mempertimbangkan kuantitas pertum-

buhan, ukuran dan jenis ekspansi lahan terbangun di da-

taran banjir (Han et al., 2020).  

 

 

KESIMPULAN 
Dari hasil analisis spasial didapatkan wilayah dan ka-

wasan yang terdampak apabila terjadi bencana banjir dan 
longsor di Kota Malang. Luas wilayah dari Kota Malang 
yang berpotensi banjir 2.84 km2 dan wilayah yang berpo-
tensi longsor 1.36 km2. Kecamatan yang memiliki potensi 
wilayah terluas terkena dampak bencana banjir adalah 
Kecamatan Kedungkandang, sedangkan untuk potensi 
longsor terluas adalah Kecamatan Sukun. Potensi dan ke-
jadian bencana lebih banyak berlokasi di zona perumahan 
dan zona perlindungan setempat pada sub zona sempadan 
sungai. Sungai yang berpotensi terjadi banjir dan longsor 
adalah Kali Brantas, Kali Bango, Kali Amprong, Kali Mewek, 
Kali Lahar, Kali Wonokoyo dan Kali Watu. 

Pendekatan spasial berdasarkan analisis SIG (Sistem 
Informasi Geografis) dengan teknik overlay (tumpang 
susun) dapat digunakan untuk mengevaluasi Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW) di suatu daerah. Dengan adanya 
sebaran wilayah yang berpotensi bencana, maka hal ini 
dapat menjadi acuan bagi pemerintah ketika menyusun 
perencanaan pembangunan. Hasil dari analisis dapat mem-
prediksi lokasi dan fungsi kawasan terdampak bencana, 
dapat menentukan wilayah yang aman terutama dalam 
menentukan zona pelayanan umum, dan dapat pula se-
bagai rekomendasi untuk melakukan upaya pencegahan.  

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengevaluasi 
kembali Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2010-2030 
yang diintegrasikan dengan data kebencanaan agar ter-
wujud pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah juga 
diharapkan dapat bertindak tegas dalam menentukan dan 
menjalankan aturan pendirian bangunan di wilayah berpo-
tensi bencana agar resiko dari kejadian bencana dapat 
diminimalisir. Selain Integrasi dengan peta kebencanaan, 
integrasi peta antar lembaga pemerintahan lainnya perlu 
dipertimbangkan dalam mengevaluasi dan memperbarui 
Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Gambar 7. Salah satu lokasi berpotensi banjir dan 
longsor pada perencanaan jalan tol 

Sumber Foto: Malangkota.go.id 
Gambar 9. Rumah liar di sepanjang daerah aliran 
sungai (DAS) Brantas, Kota Malang 
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Nama Kawasan Bencana Kecamatan Luas (km2) 

Kawasan Fasilitas Umum / Fasilitas Sosial Banjir Kedungkandang 0.069   

  Banjir Lowokwaru 0.043   

  Banjir Sukun 0.007   

  Banjir Blimbing 0.005   

  Longsor Klojen 0.020   

  Longsor Sukun 0.008   

  Longsor Kedungkandang 0.002   

  Longsor Blimbing 0.001   

Kawasan Industri dan Pergudangan Banjir Blimbing 0.017   

  Banjir Sukun 0.010   

  Longsor Sukun 0.004   

Kawasan Lindung Setempat Banjir Kedungkandang 0.251   

  Banjir Sukun 0.102   

  Banjir Blimbing 0.085   

  Banjir Lowokwaru 0.043   

  Longsor Kedungkandang 0.177   

  Longsor Sukun 0.093   

  Longsor Blimbing 0.085   

  Longsor Klojen 0.020   

  Longsor Lowokwaru 0.009   

Kawasan Militer Banjir Blimbing 0.008   

Kawasan Perdagangan dan Jasa Banjir Blimbing 0.095   

  Banjir Lowokwaru 0.084   

  Banjir Kedungkandang 0.060   

  Banjir Sukun 0.020   

  Longsor Sukun 0.013   

  Longsor Blimbing 0.009   

  Longsor Klojen 0.005   

  Longsor Lowokwaru 0.002   

  Longsor Kedungkandang 0.002   

Kawasan Permukiman Banjir Kedungkandang 0.656   

  Banjir Sukun 0.413   

  Banjir Blimbing 0.368   

  Banjir Lowokwaru 0.343   

  Banjir Klojen 0.042   

  Longsor Kedungkandang 0.399   

  Longsor Sukun 0.390   

  Longsor Blimbing 0.198   

  Longsor Lowokwaru 0.177   

  Longsor Klojen 0.098   

Ruang Terbuka Hijau Banjir Kedungkandang 0.073   

  Banjir Sukun 0.047   

  Banjir Blimbing 0.005   

  Banjir Klojen 0.001   

  Longsor Kedungkandang 0.050   

  Longsor Blimbing 0.002   

  Longsor Sukun 0.001   

Tabel 3. Jenis bencana dan kawasan terdampak pada rencana pola ruang Kota Malang. 
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RDTR & PZ Malang Barat                 RDTR & PZ Malang Timur Laut 

           
RDTR & PZ Malang Tengah         RDTR & PZ Malang Tenggara 

         
RDTR & PZ Malang Timur         RDTR & PZ Malang Utara 

 
   Gambar 6. RDTR dan PZ Tahun 2016-2036 di-overlay dengan kebencanaan di Kota Malang 
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GEO-RISET 

PENDAHULUAN 

  Perkembangan maupun pertumbuhan ekonomi 

pada negara Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh 

industri. Kawasan industri adalah suatu kawasan industri 

di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif 

dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang co-

cok untuk kegiatan industri, karena lokasinya, topo-

grafinya, lalu infrastruktur untuk kemudahan aksesibilitas 

transportasi (National Industrial Zoning Com-

mittee’s,1967). 

Kota Bogor merupakan kota yang menjadi hinterland area 

dari DKI Jakarta. Sebagai hinterland area, pembangunan 

yang dilakukan pada Kota Bogor direncanakan untuk me-

maksimalkan potensi yang ada di kota tersebut. Potensi 

yang dimiliki Kota Bogor salah satunya adalah industri, 

baik untuk investasi maupun penyokong kegiatan 

perekonomian. Industri pada Kota Bogor berupa industri 

tekstil, kreatif, makanan, dan lainnya. Guna meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi kawasan industri berdasarkan 

lokasinya, perlu dilakukan analisis kesesuaian kawasan 

industri. 

 

METODOLOGI 

 

1. Wilayah Penelitian 

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’ BT 

dan 6’ 26’ LS. Dengan kedudukan geografis yang berada di 

tengah wilayah Kabupaten Bogor dan dekat dengan DKI 

Jakarta, Kota Bogor memiliki potensi yang strategis dalam 

perkembangan serta pertumbuhan ekonomi dan jasa, 

pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, 

transportasi, komunikasi, juga pariwisata. Kota Bogor 

memiliki rata-rata ketinggian minimum 190 M dan keting-

gian maksimum 330 M di atas permukaan laut. Kondisi 

iklim di Kota Bogor memiliki suhu rata-rata tiap bulan 26’ 

C, dengan kelembaban udara 70% dan curah hujan rata-

rata setiap tahun 3.500 - 4.000 mm dengan curah hujan 

terbesar pada bulan Desember dan Januari. Kota Bogor 

memiliki luas wilayah sebesar 11.850 Ha yang terdiri dari 

6 kecamatan dan 68 kelurahan, dan dikelilingi oleh Wila-

yah Kabupaten Bogor sebagai berikut: (1) Sebelah Utara 

berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. 

Sukaraja Kabupaten Bogor; (2) Sebelah Timur berbatasan 

dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor; 

(3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan 

Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor; (4) Sebelah Selatan ber-

batasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten 

Bogor. 

 

2. Variabel Penelitian 

Penelitian menggunakan variabel fisik dan manusia. Varia-

bel fisik merupakan kondisi fisik permukaan bumi seperti 

sungai dan kemiringan lereng. Sedangkan variabel manusia 

merupakan kondisi permukaan bumi yang dibangun serta 

dimanfaatkan untuk kehidupan manusia seperti jalan dan 

penggunaan lahan. 

ANALISIS KESESUAIAN  WILAYAH  

KAWASAN INDUSTRI DI KOTA BOGOR 

Oleh:   

Andi David Pakia Rizky, Anindya Pratisamara, Harnizeta Salsabila Rochalya, Olivina Tria Qanitah                                          
Prodi S1 Geografi, Departemen Geografi FMIPA UI 

 
ABSTRAK 

 
Kota Bogor sebagai hinterland area memiliki potensi sebagai kawasan industri. Guna memaksimalkan potensi yang dimilikin-

ya sebagai kawasan industri perlu adanya penilaian kesesuaian kawasan industri yang memperhatikan beberapa kriteria. 

Kriteria penilaian yang berupa variabel yaitu kemiringan lereng, jarak dari sungai, jarak dari jalan, dan penggunaan lahan. 

Bobot masing-masing variabel yaitu kemiringan lereng 30%, jarak dari sungai 5%, jarak dari jalan 29%, dan penggunaan lahan 

36%. Metode analisis penilaian berupa Spatial Multi Criteria Analysis (SMCE) dengan perangkat lunak ILWIS. Hasil analisis 

yang menunjukkan bahwa Kota Bogor didominasi oleh wilayah yang sesuai untuk kawasan industri sesuai dengan rencana 

pola tata ruangnya.             

 

Kata kunci : Kawasan Industri, Kesesuaian, SMCE   
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(1). Sungai 

Sungai adalah aliran air yang mengalir dari hulu atau data-

ran tinggi seperti pegunungan ke hilir atau dataran rendah. 

Penyediaan air untuk keperluan industri sangat penting 

sehingga jarak dari sungai memiliki pengaruh terhadap 

kesesuaian wilayah kawasan industri Jarak dari sungai 

diklasifikasikan sesuai pada Tabel 1 . 

Tabel 1. Klasifikasi Jarak dari Sungai 

(2). Lereng 

Lereng menjadi salah satu variabel penentu kesesuaian 

lahan untuk kawasan industri di Kota Bogor. Lereng men-

jadi salah satu variabel fisik dari kawasan tersebut. 

Kemiringan lereng digunakan sebagai acuan bagi para 

pebangun kawasan industri untuk mengetahui kedataran 

lereng atau lahan yang akan dibangun industri tersebut. 

Menurut Purwanto (2019), kemiringan lereng yang sangat 

sesuai untuk kawasan industri adalah pada kelas datar atau 

pada 0-3%. (Purwanto, 2019). 

 

Tabel 2. Kelas Lereng  

(3). Jalan 

Salah satu variabel yang menjadi penentu dalam menen-

tukan kawasan industri di Kota Bogor adalah jarak dari 

jalan. Jaringan jalan yang baik mempertimbangkan kapasi-

tas dan jumlah kendaraan serta antisipasi kemungkinan 

kerusakan jalan lebih awal akan sangat bermanfaat bagi 

kegiatan industri terutama dari segi mobilitas dan aksesibil-

itas, baik dalam penyediaan bahan baku, pergerakan 

manusia dan pemasaran hasil-hasil produksi. Berikut ini 

merupakan klasifikasi yang digunakan untuk variabel jarak 

dari jalan (Purwanto, 2019). 

Tabel 3. Klasifikasi Jarak dari Jalan  

(4). Penggunaan Lahan 

Variabel penentu kawasan industri yang terakhir 

adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan 

digunakan untuk melihat daya dukung lahan yai-

tu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

sumber daya lahan untuk suatu penggunaan ter-

tentu, seperti lokasi kawasan industri. Sehingga 

dalam menentukan lokasi lahan yang dapat diu-

bah menjadi lahan terbangun harus mengetahui 

harus mengetahui jenis penggunaan lahan asal-

nya agar tidak terjadi eksploitasi lahan yang ber-

lebihan. Untuk parameter penggunaan lahan 

pembagian kelasnya diperoleh dari sumber Ma-

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Bogor 

 Jarak dari Sungai (m) Kelas Skor 

0 - 50 Sangat Sesuai 5 

50 - 250 Sesuai 4 

250 - 500 Cukup Sesuai 3 

500 - 750 Kurang Sesuai 2 

> 750 Tidak Sesuai 1 

 Jarak dari Sungai (m) Kelas Skor 

0 - 500 Sangat Sesuai 5 

501 - 1000 Sesuai 4 

1001 - 1500 Cukup Sesuai 3 

1501 - 2000 Kurang Sesuai 2 

> 2000 Tidak Sesuai 1 

 Lereng  (m) Kelas Skor 

0 - 3 % Sangat Sesuai 5 

3 - 8 % Sesuai 4 

8 - 15 % Cukup Sesuai 3 

15 - 30 % Kurang Sesuai 2 

> 30% Tidak Sesuai 1 
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Tabel 4. Klasifikasi Penggunaan Lahan  

3. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian berupa data 

sekunder. Data variabel diperoleh melalui Badan Informasi 

Geospasial dan Indonesia Geospasial Portal, lalu data pen-

dukung teori seperti Peta Rencana Pola Ruang diperoleh 

melalui studi literatur. Peta Rencana Pola Ruang yang 

dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional dimanfaatkan untuk mengkaji 

tingkat kesesuaian hasil analisis dengan rencana pola ruang 

yang telah dilakukan. 

4. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh kemudian diolah menggunakan 

perangkat ILWIS. Pada software ILWIS, data shapefile yang 

masih berupa garis akan dilakukan transform menjadi seg-

ment. Setelah menjadi segment, kemudian diubah menjadi 

raster dengan menggunakan segment to raster pada ras-

terize. 

Data yang sudah menjadi raster dan perlu dikalkulasikan 

jangkauan kesesuaian kawasan industri diolah 

menggunakan distance calculation dan value range diubah 

sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Kese-

luruhan variabel yang telah diolah akan digabungkan pada 

spatial multi-criteria evaluation untuk pembobotan dan 

melakukan spatial constraint.  

 Jarak dari Sungai (m) Kelas Skor 

Tegalan/Ladang Sesuai 4 

Kebun Sesuai 4 

Pemukiman Sesuai 4 

Sawah Tidak  Sesuai 1 

Sungai, Danau Tidak Sesuai 1 

Gambar 2. Peta Rencana Pola Ruang    (Sumber: Kementerian ATR/BPN)  

Volume 19 / No. 3 / Desember  2021 



 

 

.Masing-masing distandarisasikan dengan ketentuan jarak 

dari jalan sebagai cost dengan metode goal, sedangkan 

jarak dari sungai sebagai benefit dengan metode goal, lalu 

penggunaan lahan dan kelas lereng juga sebagai benefit. 

Lakukan weigh dan isi bobot nilai sesuai yang ditentukan, 

kemudian generate all untuk menghasilkan hasil standar-

isasi setiap variabel serta kesesuaian kawasan industri 

menggunakan pembobotan pada variabel. 

5. Analisis Data 

Analisis yang dilakukan dari data yang telah diolah yaitu 

Spatial Multi Criteria Analysis yaitu melakukan analisis spa-

sial menggunakan beberapa kriteria atau variabel. Metode 

analisis ini terdapat pada ILWIS. Proses analisis data 

menggunakan standarisasi sesuai klasifikasi variabel dan 

pembobotan variabel. Bobot nilai masing-masing variabel 

dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil analisis akan dibandingkan 

dengan Peta Rencana Pola Ruang Kota Bogor untuk menge-

tahui tingkat kesesuaian antara analisis data dengan 

rencana pola ruang. 

Tabel 5. Bobot Nilai Variabel  

 

 

 

 

 

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hasil Skoring dan Pembobotan 

Berdasarkan peta jarak ideal dari jalan, lebih banyak dae-

rah yang tidak sesuai untuk dijadikan kawasan industri di 

Kota Bogor. Hal ini dibuktikan dengan warna merah yang 

mendominasi peta ini. Wilayah yang ideal untuk men-

dukung kawasan industri di Kota Bogor terfokus di area di 

sekitar jalan utama seperti jalan arteri dan jalan tol. Ber-

dasarkan Purwanto (2019), jarak dari jalan yang sesuai un-

tuk mendukung kawasan industri memiliki jarak 0 - 1.000 

m dari jalan. 

Didapatkan bahwa Kota Bogor memiliki daerah 

yang sangat sesuai untuk kawasan industri dilihat dari vari-

abel jarak dari sungai. Hal ini dibuktikan dengan kawasan 

yang sangat sesuai, yang direpresentasikan dengan warna 

biru, mendominasi Kota Bogor. Namun, di bagian utara 

Kota Bogor juga terdapat bagian yang tidak sesuai untuk 

digunakan sebagai kawasan industri karena memiliki jarak 

di atas 750 m terhadap sungai sehingga akan menyulitkan 

pembuangan limbah industri. 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa ka-

wasan Kota Bogor yang mendominasi adalah sangat sesuai 

untuk kawasan industri yang direpresentasikan dengan 

warna hijau tosca atau yang berarti memiliki kemiringan 

lereng 0-3%. Namun, terdapat beberapa kawasan yang 

termasuk ke kelas sesuai dengan warna hijau muda dengan 

kemiringan lereng 3-8%. 

Dari hasil pengolahan data didapatkan bahwa kes-

esuaian kawasan industri Kota Bogor terbagi menjadi dua 

kelas, yaitu kawasan sesuai dan tidak sesuai. Penggunaan 

lahan yang sesuai untuk kawasan industri adalah lahan 

berupa tegalan atau ladang, kebun, dan pemukiman. Se-

dangkan untuk penggunaan lahan yang tidak sesuai adalah 

lahan berupa sawah dan badan air seperti danau maupun 

sungai.  

 

2. Analisis Kesesuaian Lahan 

Dalam penelitian ini pengambilan keputusan untuk menen-

tukan lokasi kesesuaian kawasan industri di Kota Bogor 

dilakukan dengan menggunakan proses skoring / mem-

berikan nilai pada parameter berdasarkan skor dari bobot 

yang dimiliki masing-masing parameter. 

Tabel 6. Klasifikasi Kesesuaian Lahan Kota Bogor  

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan 

pada Kota Bogor, terdapat lima kelas kesesuaian lahan un-

tuk kawasan industri yaitu, S1 (Sangat Sesuai), S2 (Sesuai), 

S3 (Cukup Sesuai), N1 (Kurang Sesuai), N2 (Tidak Sesuai). 

Melihat pada data tingkat kesesuaian lahan yang diperoleh 

pada Gambar 7, sebagian besar lokasi lahan yang ada pada 

Kota Bogor menunjukkan cakupan wilayah yang sangat 

sesuai dan sesuai mendominasi peta dari hasil skoring. 

Kota Bogor memiliki pola tata ruang terluas pada 

kawasan budidaya B1 yaitu memiliki daya dukung ling-

kungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana 

tinggi, berpotensi dikembangkan untuk bangunan gedung 

dengan intensitas tinggi baik vertikal maupun horizontal. 

Pola tata ruang tersebut sesuai dengan hasil analisis yang 

menunjukkan bahwa Kota Bogor didominasi oleh wilayah 

yang sesuai untuk kawasan industri. 

Variabel Bobot 

Kemiringan Lereng 30% 

Jarak dari Sungai 5% 

Jarak dari Jalan 29% 

Penggunaan Lahan 36% 

Total 100% 

Kelas Skor Identifikasi 

1 > 40 Sangat Sesuai 

2 31- 40 Sesuai 

3 21- 30 Cukup Sesuai 

4 11 - 20 Kurang Sesuai 

5 < 10 Tidak Sesuai 
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Gambar 3. Peta Jarak dari Jalan 

Gambar 4. Peta Jarak dari Sungai 

Gambar 5. Peta Lereng Ideal untuk Kawasan Industri Kota Bogor 
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KESIMPULAN 

ILWIS merupakan software yang sangat efisien untuk mem-

buat kesesuaian wilayah suatu kawasan. Dalam penelitian 

ini, terdapat empat variabel yang diolah menggunakan 

ILWIS untuk membentuk kesesuaian wilayah kawasan in-

dustri di Kota Bogor. Keempat variabel tersebut menunjuk-

kan bahwa Kota Bogor didominasi oleh kesesuaian wilayah 

yang sesuai untuk dibangun kawasan industri. Kota Bogor 

memiliki kesesuaian wilayah yang sangat sesuai untuk 

dibangun kawasan industri dengan jarak lokasi industri 0-

50 m dari sungai dan 0-500 m dari jalan. Sedangkan pada 

variabel lereng, kesesuaian wilayah sangat sesuai pada 

kelas lereng 0-3%. Variabel penggunaan lahan yang sesuai 

untuk kawasan industri adalah lahan berupa tegalan atau 

ladang, kebun, dan pemukiman. Sedangkan untuk 

penggunaan lahan yang tidak sesuai adalah lahan berupa 

sawah dan badan air seperti danau maupun sungai. Oleh 

sebab itu, dihasilkan kesesuaian kawasan industri yang 

sangat sesuai di Kota Bogor dengan skor >40.  

 

SARAN 

Apabila menggunakan software ILWIS, data yang dimasuk-

kan tidak disarankan menggunakan yang besar filenya lebih 

dari 500 kb agar aplikasi ILWIS tidak crash atau lambat un-

tuk diproses. Proses yang paling memakan waktu adalah 

meng-export hasil raster dari ILWIS ke GeoTIFF untuk di-

layout menggunakan software ArcGIS Pro. 
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Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan Ideal untuk Kawasan Industri Kota Bogor 

Gambar 7. Peta Kesesuaian Kawasan Industri Kota Bogor 
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 Salah satu hasil penelitian lajutan adalah produk yang bisa 

dimanfaatkah oleh masyarakat luas. Hal ini mendorong 

Kementrian membuat hibah riset untuk hilirisasi produk 

riset dosen. Berawal dari Hibah PTUP yang luarannya ada-

lah sebuah paten, maka team geografi UI dipimpin Dr. Eko 

Kusratmoko berhasil mendaftarkan PATEN alat ke Kemen-

kumham tahun 2019.  

Selanjutnya membuat protipe PATEN itu menjadi SISTERA. 

SISTERA mempunyai kemampuan untuk mengambil sam-

pel air dari sungai dengan dua cara, pertama dengan tim-

er/waktu yang ditentukan, kedua dengan sensor jarak dari 

ketinggian muka air sungai yang Berubah naik kalau ter-

jadi hujan. Kedua cara ini akan membuat pompa bekerja 

mengambil air sungai sesuai isi botol yang sudah dise-

diakan. Hasil ini bisa dibawa ke laboratoriun untuk di uji 

kandungan apa saja yang terdapat dalam air sungai yang 

diambil sampelnya. Untuk melihat cara kerja bisa 

mengunjungi link youtube berikut ini: 

(1) Cara  dengan  timer : https://youtu.be/BpVKsBKNjQw  

(2) Cara dengan sensor: https://youtu.be/1gCYK0oC7UI  

 

 Jika berminat untuk melihat demsontrsasi atau membeli 

produk SISTERA bisa menghubungi PT. Protos Tekno Cipta 

atau inventor Dr. Eko Kusratmoko 0815-9409-592. 

GEO-TEKNO 

PATEN PERTAMA GEOGRAFI FMIPA UNIVERSITAS INDONESIA 
Oleh:   

Eko Kusratmoko, Adi Wibowo, Andry Rustanto 
Departemen Geografi FMIPA Universitas Indonesia 
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