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Luas wilayah perkotaan terus mengalami peningkatan dan 

diprediksi akan terus berlanjut di tahun-tahun ke depan. 

Saat ini sebagian besar masyarakat tinggal di wilayah 

perkotaan yaitu sekitar 55% dan diperkirakan akan mening-

kat menjadi 68% di tahun 2050 (Bhat et al., 2017). Pertum-

buhan kota yang cepat akan mengakibatkan meningkatnya 

kebutuhan akan pertumbuhan ekonomi yang berdampak 

pada perubahan tata guna lahan dan meingkatkan resiko 

penurunan kualitas sosial dan ekologi seperti penurunan 

luas wilayah persawahan, degradasi lingkungan, 

penurunan biodiversitas dan berkurangnya wilayah 

pedesaan (Qu et al., 2020). Berdasarkan hal tersebut, pem-

buatan kebijakan tata guna lahan perlu mendapatkan per-

hatian lebih dari pembuat kebijakan dan peneliti (Tong et 

al., 2017).  

Peningkatan luas perkotaan atau pertumbuhan kota  meru-

pakan hubungan alami antara kehidupan sosial manusia 

dengan sistem alam (Long & Qu, 2018). Salah satu cara 

untuk mengontrol dampak negatif dari pertumbuhan kota 

ialah dengan menggunakan kebijakan tataguna lahan. 

Berbagai negara memiliki cara-cara tersendiri untuk mem-

buat kebijakan terkait dalam memanfaatkan lahan di wila-

yah perkotaan dan daerah sekitarnya (Qu et al., 2020). Di 

Indonesia terdapat beberapa kebijakan pemerintah terkait 

peraturan wilayah yang di dalamnya memuat perencanaan 

perkotaan. Terdapat dua jenis perencanaan yaitu rencana 

umum dan rencana rinci, yang mana rencana umum diawa-

li dari tingkat nasional atau disebut dengan RTRWN 

(Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), kemudian tingkat 

provinsi RTRWP, kemudian yang terakhir ialah tingkat Ka-

bupaten/kota atau RTRWK (ATRBPN, 2021). 

Dalam membuat suatu kebijakan wilayah perkotaan mas-

ing-masing negara memiliki tantangan tersendiri. Terdapat 

beberapa negara yang menarik untuk dibahas seperti tipe 

perencanaan yang terpusat seperti di Thailand 

(Sangawongse et al., 2021) dan Ethiopia (Ariti et al., 

2019a), kemudian juga tantangan yang dihadapi Indonesia 

(Tarigan et al., 2021) dalam proses perencanaan dan 

pelaksanaannya. Dalam mengahadapi tantangan tersebut 

terdapat beberapa pendekatan yang telah dilakukan 

(Sangawongse et al., 2021) dan dapat menjadi pembelaja-

ran dalam membuat rencana tata guna lahan khususnya 

perkotaan di masa depan.  
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ABSTRAK 
Seiring dengan terus bertumbuhnya wilayah perkotaan, perlu adanya suatu perencanaan tata kelola wilayah yang dapat 

mengurangi dampak negatif sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat ditimbulkannya. Perencanaan tata kelola pada 

umumnya dilakukan secara terpusat dengan minim keterlibatan pemerintah lokal dan masyarakat sehingga sering kali 

perencanaan yang dibuat kurang sesuai dengan kondisi permasalahan. Salah satu pendekatan yang telah dilakukan ialah 

dengan melalui perencanaan kolaboratif seperti yang dilakukan di Wat Ket, Kota Chiang Mai, Thailand. Dalam tulisan ini 

dibahas terkait pembelajaran perencanaan kolaboratif dan pendekatan lain sehingga dapat menjadi acuan dalam 

perencanaan tata guna lahan terutama di wilayah yang laju pertumbuhan perkotaannya masih tinggi. Metode yang 

digunakan ialah literatur review, dengan membandingkan permasalahan perencanaan dan pendekatan solusinya di Thai-

land, Ehtiopia, Indonesia, dan China. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua negara memiliki kesamaan permasalahan, 

yaitu sistem perencanaan yang masih terpusat dan kurangnya partisipasi berbagai stakeholder. Pendekatan kolaboratif 

yang melibatkan tokoh agama, akademisi dan pemerintah lokal di wilayah Wat Ket, dapat memberikan dampak positif pada 

proses perencanaan. Namun demikian pendekatan kolaboratif yang telah dilakukan mempunyai tingkat keberhasilan tinggi 

karena adanya pola kemimpinan dari tokoh agama dan pejabat lokal yang dapat menghasilkan visi bersama. Penggunaan 

analisis pengaruh kebijakan di China terhadap tata guna lahan juga dapat menjadi acuan untuk membuat perencanan. Pen-

dekatan perencanaan kolaboratif dapat menjadi salah satu pilihan untuk melakukan perencanaan tata kelola lahan, namun 

perlu adanya peran kepemimpinan yang kuat sehingga terbentuk kesamaan visi antar pemangku kepentingan.  
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Thailand memiliki sistem pemerintahan terpusat sehingga 

berdampak pada perencanaan tata guna lahan yang juga 

cenderung terpusat (Sangawongse et al., 2021) sehingga 

minim partitispasi dari pemerintah dan masyarakat lokal 

yang mana kebijakan yang dibuat seringkali kurang tepat 

sasaran seperti yang terjadi di Wat Ket,  Kota Chiang Mai. 

Permasalahan di wilayah Wat Ket ialah ketidaksesuaian 

zonasi yang berdampak negatif pada kondisi kehidupan 

masyarakat yang tinggal di dalamnya (Sangawongse et al., 

2021). Hal ini mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan 

lahan, termasuk perluasan zonasi pemukiman menjadi ka-

wasan rawan banjir (Apavatjrut, 2007). 

Permasalahan hampir sama terjadi di Ethiopia yaitu sistem 

perencanaan yang cenderung terpusat. Kebijakan tata 

guna lahan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan imple-

mentasi dari atas ke bawah. Selain itu hubungan antar in-

stitusi tidak terjalin dengan baik dan hanya berjalan sesuai 

heirarki saja sedangkan hubungan horizontal antar lem-

baga pemerintah cenderung dianggap kurang penting. Kon-

disi ini mengakibatkan rendahnya partisipasi dari pihak di 

institusi tingkat bawah dan peran penuh ada pada institusi 

pusat sehingga berdampak pada rendahnya efektifitas ke-

bijakan yang telah dibuat (Ariti et al., 2019b). 

China memiliki laju pertumbuhan perkotaan yang sangat 

tinggi, namun memiliki pengelolaan untuk membatasi ter-

jadinya urban sprawl secara efektif sejak tahun 2000 

melaui kebijakan perencanaan tata guna lahan (Gu et al., 

2015). Pendekatan untuk mengarahkan kesetaraan pem-

bangunan fasilitas komersial, industri, medis, perumahan 

dan pariwisata telah memasukkan pembatasan pemanfaa-

tan lahan. Namun demikian, pembuatan rencana dan 

pelaksanaannya masih dilakukan dari atas ke bawah se-

hingga kurang dapat menyelaraskan antara memenuhi 

kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian urban 

sprawl (Chen et al., 2016). Pemerintah China terus 

mengembangkan kerangka perencanaan yang dapat me-

nyentuh berbagai tingkatan masyarakat sehingga didapat-

kan rencana yang dinamis sesuai dengan kondisi yang ada 

di suatu wilayah (Gu et al., 2015). 

Indonesia memiliki permasalahan terkait dengan kebijakan 

tata ruang yang mana kebijakan yang telah dibuat belum 

dapat menjadi komponen untuk mendukung terpadunya 

program pembangunan yang efektif dan efisien serta be-

lum mampu menjawab permasalahan pembangunan kota. 

Permasalahan lain yang terjadi cenderung serupa dengan 

negara yang sebelumnya dibahas, yaitu penataan ruang 

belum didukung oleh koordiasi yang baik antar lembaga 

serta sebagaian besar masih didasarkan pada kepentingan 

kelompok tertentu (Tarigan et al., 2021). 

Berdasarkan permasalahan yang timbul perlu adanya pen-

dekatan untuk mengurangi resiko kegagalan dalam 

melakukan perencanaan tata ruang atau tata guna lahan. 

Salah satu cara yang telah dilakukan di Thailand ialah 

menggunakan pendekatan kolaboratif dengan pemangku 

kepentingan dan kebijakan lokal untuk merumuskan 

perencanaan kota yang sesuai dengan karakter dari sosial 

budaya dan ekologi wilayah terkait (Sangawongse et al., 

2021). Dalam tulisan ini akan dibahas terkait  dengan pem-

belajaran penerapan perencanaan kolaboratif sehingga 

dapat menjadi acuan bagi negara lain yang masih terus 

mengalami pertumbuhan di wilayah perkotaan seperti In-

donesia. 

Metode 

Pembahasan topik dilakukan dengan menggunakan reviu 

literatur yang berkaitan dengan pembuatan perencanaan 

wilayah perkotaan di beberapa negara. Pemilihan literatur 

didasarkan pada beberapa kriteria yaitu topik bahasan dan 

wilayah negara yang dibahas. Topik yang dipilih ialah 

berkaitan dengan proses perencanaan dan implementasi 

pengembangan tata ruang di  wilayah perkotaan. Paper 

yang dipilih ialah yang membahas permasalahan 

perencanaan wilayah di negara dengan potensi urbanisasi 

tinggi seperti di Thailand, Ethiopia, Indonesia dan beberapa 

referensi dari wilayah China.  

Pembahasan ditujukan untuk mengetahui kesamaan tipe 

permasalahan dari masing-masing negara dan solusi yang 

coba diajukan. Berdasarkan solusi yang coba diangkat akan 

dibahas secara khusus terkait solusi yang dianggap dapat 

menjadi acuan negara atau wilayah lain khususnya di Indo-

nesia. 

Result & Discussion 

Berdasarkan paper yang membahas perencanaan tata guna 

lahan wilayah perkotaan di masing-masing negara, ter-

dapat persamaan tantangan yang dihadapi yaitu terkait 

pendekatan pembuatan perencanaan yang cenderung ter-

alalu terpusat. Terdapat beberapa usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan keberhasilan dari perencanaan tata 

guna lahan di perkotaan seperti membuat perencanaan 

kolaboratif seperti di Thailand dan menggunakan 

perencanaan dinamis seperti di China.  Perbandingan mas-

ing-masing negara terdapat pada tabel 1. 



 

 

Tabel 1. Perbandingan Permasalahan dan Pendekatan Solusi Perencanaan Kebijakan Tata guna lahan  
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No Penulis Judul Paper Jurnal Permasalahan Solusi 

1 (Sangawongse et 
al., 2021) 

From centralised planning to 
collaborative urban land use 
planning: The case of Wat Ket, 
Chiang Mai, Thailand 

Social Sciences & 
Humanities Open 

Perencanaan pembangunan 
yang tidak melibatkan 
pemerintah dan penduduk seki-
tar 

Perencanaan 
kolaboratif 

2 (Tarigan et al., 
2021) 

Permasalahan Penataan Ruang 
di Indonesia Berdasarkan Un-
dang-undang 

Mendapo Belum adanya kerjasama yang 
baik antar lembaga pemerintah 
dan masih minimnya partisipasi 
masyarakat 

- 

3 (Ariti et al., 
2019b) 

The role of institutional actors 
and their interactions in the 
land use policy making process 
in Ethiopia 

Journal of Env. 
Management 

Kurangnya kerjasama antar 
lembaga dan lemahnya 
partisipasi masyarakat 

- 

4 (Tong et al., 
2017) 

Multi-order urban develop-
ment model and sprawl 
patterns: An analysis in China, 
2000–2010 

Landscape and 
Urban Planning 

Pendekatan pembuatan ke-
bijakan yang cenderung top 
down, terkadang tidak sesuai 
dengan kondisi wilayah yang 
memiliki karakter berbeda-beda 

Perencanaan 
kota terinegrasi 
yang dinamis 
menyesuaikan 
kondisi wilayah 

5 (Qu et al., 2020) Interaction between urban 
land expansion and land use 
policy: An analysis using the 
DPSIR framework 

Land Use Policy Pembuat kebijakan mengalami 
kesulitan saat memanfaatkan 
teori pertumbuhan kota yang 
ada dalam praktik pengelolaan 
lahan perkotaan dan 
pembuatan kebijakan 

Analisa  ko-
relasi kebijakan 
yang telah 
dibuat dengan 
dampak ter-
hadap 
penggunaan 
lahan di wila-
yah perkotaan 

Sumber : Hasil olahan Oleh Penulis  

Gambar 1. Posisi Wilayah Wat Ket di Provinsi Chiang Mai 

(Sumber : Chuttong et al., 2015; Sangawongse et al., 2021) 

Pendekatan Perencanaan Kolaboratif di Thailand 

Sistem perencanaan di Thailand ditangani oleh beberapa 
tingkatan dari nasional, regional, sub regional, provinsi, 
kota dan area spesifik. Thailand menggunakan 
perencanaan lima tahun (acuan pembuat kebijkan dan ba-
dan pemerintah), yang secara umum hanya berfokus pada 
pertumbuhan ekonomi. Rencana pertama (‘61-66) fokus 
pada pembangunan infrastruktur di ibu kota dengan men-
erapkan growth centre theory yang mana pertumbuhan 
kota berada pada kluster spesifik. Rencana ke empat (’77-

81), terkait percepatan ekonomi nasional. Rencana ke 9 
(’02-06) ditekankan pada kota yang layak huni dan berke-
lanjutan. Perencanaan kota di Thailand dipengaruhi oleh 
gaya perencanaan Inggris (tempat perencana wilayah 
sekolah) dan Amerika (bantuan pembangunan kota). Di 
tahun 2002 dikembangkan rencana tata guna lahan yang 
komprehensif dan mampu mengatasi permasalahan seper-
ti konflik lahan dan ketimpangan pembangunan 
(Sangawongse et al., 2021).  
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Pelaksanaan rencana tata guna lahan masih sangat 

mengandalkan arahan dari tingkat pusat bukan dari tingkat 

lokal. Pemerintah lokal hanya sebagai pelaksana rencana 

yang telah dibuat, namun tidak terlibat dalam pembuatan 

rencana. Hal tersebut salah satunya berdampak negatif 

pada zonasi yang berada di kawasan Wat Ket, kota Chiang 

Mai. Sehingga terdapat aksi keberatan yang diajukan oleh 

lembaga swadaya yang dipelopori oleh pemuka agama di 

wilayah Wat Ket yang disebut dengan RBRM, kemudian 

didukung oleh institusi pendidikan setempat yaitu Chiang 

Mai University (Sangawongse et al., 2021). 

Wilayah Wat Ket terletak di bagian timur sungai Ping 

dengan Karakteristik kota cenderung unik dari segi arsi-

tektur dan mempunyai keragaman budaya yang tinggi yaitu 

terdiri dari penduduk beragama Islam, Sikh, Kristen dan 

Budha sebagai mayoritas. Beragamnya agama dan suku 

bangsa yang ada di dalamnya menjadikan Wat Ket kaya 

akan budaya yang hidup dalam harmoni. Penggunaan la-

han di Wat Ket umumnya merupakan gabungan antara 

perumahan, daerah bisnis dan pelayanan. Perubahan pop-

ulasi mengakibatkan adanya pergeseran identitas budaya 

(selain juga penggunaan lahan), hal tersebut dikarenakan 

kurangnya perhatian khusus dari pemilik yang sebagian 

besar berasal dari luar Wat Ket. Permasalahan tata guna 

lahan yang kurang tepat khususnya terkait sistem zonasi, 

mempunyai hubungan langsung dengan kondisi ling-

kungan, ekonomi, dan sosial masyarakat dan kebijakan 

yang dibuat oleh pemerntah (Sangawongse et al., 2021).  

Perencanaan kota yang sebelumnya dilakukan di Wat ket 

cenderung mengabaikan budaya, sejarah dan sosio 

ekonomi wilayah sehingga mengakibatkan munculnya 

berbagai masalah. Tiga masalah kunci yang terjadi ialah 

pertama kurangnya kerjasama yang efektif dan efisien dari 

pihak-pihak pemangku kepentingan dalam mengem-

bangkan sistem perencanaan wilayah. Kedua proses 

perencanaan yang membutuhkan waktu cukup panjang 

yaitu terdiri dari 18 tahapan dengan durasi waktu 82 pek-

an. Ke tiga ketidaktepatan zonasi yang mengakibatkan tim-

bulnya urban sprawl dan konflik dengan penduduk setem-

pat (Sangawongse et al., 2021). 

Dari berbagai permasalahan tersebut dilakukan penelitian 

sebagai tindaklanjut dari tindakan kolaboratif yang sebe-

lumnya telah dilakukan oleh RBRM dengan pihak akademisi 

dari Chiang May University sehingga dapat diketahui dam-

pak dari kolaborasi yang dilakukan untuk selanjutnya men-

jadi acuan bagi wilayah lain. Metode yang dilakukan dalam 

proses kolaborasi dapat dilihat pada gambar 2.  

Kolaborasi dilakukan dengan melibatkan tiga pemangku 

kepentingan yaitu : 

1. Warga setempat: meliputi pemuda lokal yang memiliki 

pengetahuan arsitektur (1 orang), teknik sipil (2 orang) dan 

ilmu sosial (3 orang) yang bertugas untuk mengumpulkan 

data dan melakukan koordinasi dengan tokoh masyarakat. 

2. Dukungan sumber daya, hukum, kebijakan dan kerangka 

kerja: meliputi pemerintah pusat, regional dan lokal, Kan-

tor Kelautan Chiang Mai dan Kantor Pertanahan Provinsi 

Chiang Mai. 

3. Dukungan akademik :  terdiri dari peneliti dari Chiang 

Mai University yang sebelumnya telah melakukan proyek 

penelitian di Wat Ket. Peneliti mempunyai kedekatan khu-

sus dengan masyarakat lokal (yaitu tokoh masyarakat), 

sehingga memberikan akses yang lebih dekat dan terbuka 

dengan pemangku kepentingan yang terlibat didalam 

proyek. 

Gambar 2. Kolaborasi dalam pembuatan perencanaan kota 

(Sumber : Sangawongse et al., 2021) 
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Kolaborasi antar pemangku kepentingan diwujudkan dida-

lam common vision, yang telah dikembangkan bersama. 

Pemangku kepentingan mempunyai perspektif yang berda-

beda dan dapat dirubah menyesuaikan dengan proses ko-

laborasi. Common vision telah disesuaikan dengan arahan 

dari pemerintah yang menjadi data awal untuk pertim-

bangan dan analisis. Data terkait dengan kondisi fisik kota 

seperti kondisi penggunaan lahan, infrastruktur, zonasi 

wilayah, perumahan, transportasi, ekologi dan ruang ter-

buka didapatkan dari kontribusi pemangku kepentingan 

lokal. Sedangkan data skunder didapatkan dari kantor 

pemerintah. Data terkait kondisi sosial budaya terdiri dari 

empat jenis, yaitu jumlah perkampungan, penggunaan la-

han, sejarah, budaya dan kebutuhan penduduk lokal, data 

didapatkan melalui  wawancara dengan pihak-pihak terkait 

(Sangawongse et al., 2021). 

Berdasarkan hasil dari penerapan perencanaan kolaboratif 

pada proyek spesifik seperti perbaikan fasilitas di ruas jalan 

utama kota dan perbaikan fasilitas di tepian sungai ping 

menunjukan hasil yang positif. Hasil perencanaan final hasil 

kolaborasi disetujui oleh lima kelompok pemangku 

kepentingan dan diterima secara anonim oleh pemangku 

kebijakan kunci pemerintah (Sangawongse et al., 2021).   

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan di wilayah Wat Ket, 

terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pembelajaran, 

yaitu : 

1. Perencanaan kota yang komprehensif yang dilakukan 

oleh pemerintah Thailand belum cukup berhasil, terutama 
terkait zonasi penggunaan lahan yang tidak tepat, akibat 
kurangnya keterlibatan lokal dalam perencanaan. 
Berdasarkan hasil kegiatan kolaboratif yang dilakukan, 
beberapa kebijakan zonasi dapat diubah. 

2. Peningkatan signifikan dari jenis penggunaan lahan 

perumahan dan komersial selama periode penelitian 
(1968, 1985, 2000, dan 2013). Data statistik perubahan 
penggunaan lahan dan peta yang diperoleh dapat 
digunakan sebagai pertimbangan spasial dalam proses 
kolaboratif dan materi diskusi antar pemangku 
kepentingan. 

3. Hasil eksperimen kolaboratif mengarah pada 

pengembangan rancangan rencana khusus yang disetujui 
oleh pemerintah secara anonim, meskipun belum disetujui 
secara resmi. 

4. Diketahui perencanaan kota kolaboratif sebelumnya 

tidak diadopsi sebagai pendekatan dalam pembuatan 
kebijakan perencanaan kota. Namun demikian beberapa 
perwakilan pemerintah daerah telah menjadi anggota 
kelompok kolaboratif. 

Pelibatan pejabat secara informal merupakan strategi 

potensial untuk mencapai dukungan dan bahkan rasa 
kepemilikan oleh tingkat administrasi yang lebih tinggi. 

(Sangawongse et al., 2021). 

Selain terdapat beberapa keunggulan menggunakan 
perencanaan kolaborative, terdapat beberapa kelemahan 
terkait dengan pelaksanaannya. Perencanaan kolaborative 
mempunyai teori yang sulit untuk dipahami dan pen-
jelasannya cenderung formatif, dan mengabaikan permasa-
lahan substansial yang seharusnya menjadi fokus 
perencanaan. Selain itu diskusi ideal yang sesuai dengan 
perencanaan kolaboratif cenderung sulit untuk dilakukan 
karena secara alamiah pada saat diskusi pembuatan 
rencana, sering terjadi perdebatan dan adu argumen. 
Selain itu untuk mewujudkan keberhasilan dalam 
perencanaan kolaboratif, harus didukung kepemipinan 
yang kuat agar terbentuk suatu visi bersama (Goodspeed, 
2016). Pelaksanaan kegiatan di Thailand mempunyai hasil 
yang relatif positif karena melibatkan pemimpin agama 
lokal yang mempunyai pengaruh cukup kuat di masyarakat 
(Sangawongse et al., 2021).  

Analisa dampak kebijakan dengan pertumbuhan kota di 
China 

Kebijakan dan ketegasan dalam pelaksanaannya sedikit 
banyak dapat mengendalikan laju pertumbuhan kota. Na-
mun demikian, belum banyak pengukuran efektivitas dari 
sebuah kebijakan dan dampaknya bagi wilayah kota. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan untuk mengukur dampak 
dari sebuah kebijakan di suatu wilayah ialah dengan 
mengkorelasikan antara perubahan tata guna lahan 
dengan kebijakan yang telah diterapkan. Berdasarkan (Qu 
et al., 2020) terdapat perubahan tata guna lahan yang sig-
nifikan antara pemberlakuan satu kebijakan dengan ke-
bijakan lain di China. Walaupun banyak faktor lain yang 
mempengaruhi perubahan tata guna lahan, mempelajari 
korelasinya dengan kebijakan yang telah dijalankan, dapat 
menjadi acuan bagi perencana kota dalam merubah atau 
menyempurnakan rencana kebijakan yang akan dibuat 
selanjutnya. 

Kesimpulan 

Untuk mengelola pertumbuhan perkotaan perlu dibuat 
suatu perencanaan kota yang kuat dan dapat diimplemen-
tasikan dengan baik. Berbagai negara memiliki tantangan 
tersendiri dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan 
tata kelola lahan di wilayah perkotaan, namun terdapat 
pola yang sama pada masalah pembuatan kebijakan yang 
terlalu terpusat, kurangnya koordinasi antar lembaga 
pemerintah, dan belum optimalnya partisipasi dari 
masyarakat. Wilayah Wat Ket mengembangkan pendeka-
tan kolaboratif, antara tokoh masyarakat, akademisi dan 
pemerintah lokal untuk membuat perencanaan kota, yang 
mana pendekatan tersebut menghasilkan kebijakan yang 
dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan sehing-
ga dapat meningkatkan peluang kerberhasilan rencana 
yang telah dibuat. Walaupun mempunyai hasil positif, 
model pendekatan yang dilakukan belum tentu dapat dijal-
ankan di wilayah lain dengan kondisi penduduk yang ber-
beda. 



 

 

Volume 20 / No. 1 / April  2022 

Terdapat faktor kepemimpinan yang berperan besar dalam 

proses kolaboratif untuk menjaga diskusi dan kolaborasi 

dapat membentuk konsensus yang sama. Kepemimpinan di 

wilayah Wat Ket didukung oleh pengaruh dari pemuka aga-

ma yang berpartisipasi. Kebijakan yang cenderung terpusat 

seperti di Ethiopia kemungkinan disebabkan oleh belum 

meratanya kapasitas kememimpinan hingga tingkat otori-

tas lokal, sehingga masih digunakan sistem terpusat. Cina 

dengan kepemimpinan yang kuat di pusat, terus men-

dorong adanya kolaborasi dengan masyarakat lokal dan 

dibantu oleh akademisi yang menyediakan data untuk 

membentuk kebijakan yang efektif. Pendekatan kolaboratif 

antara pemerintah lokal, tokoh masyarakat, dan akademisi 

serta didukung kepemimpinan yang baik dilengkapi pem-

belajaran dari kebijakan-kebijakan sebelumnya layak untuk 

dipertimbangkan untuk diterapkan di wilayah dengan po-

tensi pertumbuhan perkotaan yang tinggi seperti di Indo-

nesia. 
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Saat ini ESRI mulai mengembangankan software terba-

runya bernama ARCGISPRO.  Software ini tentu ada keku-

rangan dan kelebihan, jika dibandingkan software lainnya 

atau software sebelumnya. Rasanya sudah ada 25 tahun 

sejak belajar AutoCAD, ARCInfo, ArcView, CARRIS, MapInfo, 

QuantumGIS, ILWIS, ArcMap hingga ARCGISPRO. Universi-

tas Indonesia bekerjasama dengan ESRI, sehingga Civitas UI 

bisa menggunakan software ini gratis selama mereka kuliah 

di UI. Catatan ini dibuat berdasarkan temaun pada saat 

praktek mahasiswa S1 dan S2 Departemen Geoggrafi UI.   

Catatn pertama, ARCGISPRO menggunakan lisensi online. 

ARCMap menggunakan kode lisensi yang di-input setelah 

terinstal di komputer atau laptop. Jika tidak terkoneksi 

dengan internet, maka ARCMap akan tetap bisa digunakan. 

Hal ini berbeda dengan ARCGISPRO yang menggunakan 

lisensi online, sehingga setelah diaktivasi online dari 

ARCGIS Online, maka komputer atau laptop harus ter-

koneksi dengan internet. Jika ARCGIS Online tidak aktif 

atau tidak ada koneksi interenet maka ARCGISPRO tidak 

bisa digunakan. 

Catatan kedua, kewajiban online internet tentu yang per-

tama karena sistem lisensi online dari ESRI, kedua saat di 

tampilkan (Gambar 1) maka muncul otomatis Peta Topo-

grafi dunia, yang interaktif jika terkoneksi internet.  Hal ini, 

berkaitan juga jika data/peta yang ada di dalam ARCGIS 

Online bisa ditampilkan pada ARCGISPRO atau sebaliknya 

data/peta pada ARCGISPRO bisa ditampilkan pada ARCGIS 

Online. 

Catatan Ketiga, tampilan view yang otomatis muncul  yakni 

koordinat geografi (Gambar 1), tentu ini berkaitan peta 

Topografi yang online. Pada tempat tampilan koordinat 

geografi, bisa diubah menjadi UTM atau sistem lainya, 

sekali lagi otomatis berubah. Hal ini biasanya akan beraki-

bat gagalnya proses berikutnya misalnya union atau inter-

section dari dua peta dijital. Misalnya, koordinat dua peta 

dijital yang diproses berbeda sistem koordinat, peta yang 

satu UTM dan peta kedua geografi, maka hasilnya union 

atau intersection-nya tidak akan muncul. Sistem UTM su-

dah dilakukan transformasi yaitu penambahan 500.000 

untuk sumbu X atau garis bujur dan penambahan 

9.000.000 untuk sumbu Y atau garis lintang.  

Catatan Keempat, masih berkenaan dengan online, maka 

ARCGISPRO seringkali melakukan update secara otomatis. 

Hal ini berbeda dengan pendahulunya yang relatif stabil 

karena tidak ada pembaharuan kecuali pada versi terba-

runya, misal ARCMap versi 9.x menjadi versi 10.x. Ada cata-

tan/info dari mahasiswa tentang tidak aktifnya join table 

atau weighted overlay pada ARCGIPRO mereka, sedangkan 

di mahasiswa lainya bisa dilakukan. Setelah dilakukan up-

date dari ARCGIS Online,  kedua perintah bisa digunakan. 

Catatan Untuk Pengguna ARCGISPRO 
 

Oleh: Adi Wibowo  

Volume 20 / No. 1 / April  2022  

GEO-TEKNO 

OTOMASTIS TOPOGRFI 

OTOMASTIS TKOORDINAT GEOGRAFI 

Gambar 1. Tampilan Awal  View dan Table of Content di ARCGISPRO 



 

 

Catatan Kelima, berdasarkan Gambar 2 terlihat data 

atribut dari shape polygon Z (mestinya tanpa Z atau poly-

gon). Istilah lain adalah geometri dari polygon pada 

ARCGISPRO otomatis muncul, yaitu bentuk-nya polygon, 

terdapat luasan polygon (Shape_Area) dan Panjang 

(Shape_Length). Disini letak kesalahan ARCGISPRO tentang 

penulisan shape_length pada polygon, yang seharusnya 

adalah perimeter atau keliling. Tentu yang tidak paham 

akan menyamakan saja antara Panjang dan Keliling, akan 

tetapi teori menyatakan itu adalah dua hal berbeda. Pan-

jang adalah jarak antara dua titik dalam sebuah garis, 

artinya dalam geometri garis harus ada pada Shape Polyne 

yaitu Shape_Length (Panjang) sebuah segment garis. 

ARCMap tidak otomatis memunculkan length/panjang gar-

is, shape area/area dan perimeter/keliling, sebaliknya di 

ARCGISPRO dimunculkan otomatis setelah sebuah obyek 

terbentuk dari proses dijitasi garis atau area/poligon. Kele-

ling adalah Panjang atau jarak tempuh dalam mengelingi/

berkeliling sebuah obyek misalnya kolam ikan, kebun, 

lapangan olah raga, dan lainnya, yang mana bergerak dari 

satu titik awal yang kemudian kembali ke titik awal terse-

but setelah berkeliling, sehingga berbeda dengan panjang. 

Catatan Keenam, pendahulunya ArcView memiliki kemma-

puan yang disebut multi Layout, kemudian di ARCMap ke-

mampuan itu hilang. ARCGISPRO muncul dengan kemam-

puan Multi Layout (Gambar 3), sehingga memudahkan da-

lam manajemen untuk pembuatan peta yang banyak. 

Demikian catatan tentang ARCGISPRO, semoga ber-

manfaat. 
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Gambar 2. Geometri Poligon di ARCGISPRO 

Gambar 3. Tampilan Multy Layout di ARCGISPRO 

Dua Layout da-

lam satu Project 
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Bulan Januari 2022 Departemen Geografi kembali 

mengaktifkan forum diskusi Reboan. Forum ini awalnya 

bertujuan untuk mempererat silaturahmi civitas 

Departemen Geografi juga saling membagi kabar mengenai 

kegiatan penelitian/pengabdian yang sedang dijalankan 

oleh setiap dosen/asisten dosen. Jika pada tahun-tahun 

sebelumnya forum diskusi Reboan hanya diperuntukkan 

bagi kalangan dosen dan asisten dosen Departemen 

Geografi  saja, maka mulai tahun ini forum ini dibuka bagi 

para alumni dan umum. Salah satu tujuan diperluasnya 

sasaran peserta forum diskusi adalah membangun sinergi 

dan meningkatkan kolaborasi dalam menjalankan Tri 

Dharma Perguruan tinggi.   

Pada forum diskusi Reboan bulan Januari 2022 yang 

bertindak sebagai narasumber adalah Sdr. Ahmad 

Fakhruddin, S.Si, MM atau kerap disapa dengan Mas Ardin. 

Mas Ardin merupakan salah satu staf asisten dosen di 

Departemen Geografi, sekaligus alumni angkatan 2015. 

Tema diskusi yang dibawakan adalah mengenai “Dampak 

Pembangunan Jalan Tol Terhadap Lahan Pertanian dan 

Lahan Terbangun (Studi Kasus Jalan Tol Trans Jawa)” yang 

merupakan output dari tesis pasca sarjana Mas Ardin di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis.  

Diikuti oleh 21 dosen dan asisten dosen Departemen 

Geografi forum diskusi Reboan bulan Januari 

mendiskusikan peluang pengembangan riset yang 

disampaikan oleh penyaji. Mengingat penelitian ini 

menggunakan pendekatan utamanya dari bidang ilmu 

ekonomi makro, sehingga akan sangat baik jika dielaborasi 

dengan aspek spasial dalam pembahasannya. Dari hasil 

diskusi juga diperoleh simpulan bahwasanya ilmu geografi 

dapat dihubungkan dengan berbagai topik pembahasan 

maupun metode.  

Sementara itu, pada forum diskusi Reboan bulan Maret 

tema yang dibahas terkait dengan energi dan penggunaan 

teknologi Remote Sensing dalam penelitian. Judul paparan 

yang dibawakan oleh Mas Pranda Mulya Garniwa, S.Si, M.Si 

adalah “Intra-day Solar Irradiance Prediction Using Satellite 

Data”. Mas Pranda merupakan staf dosen PTT di 

Departemen Geografi, merupakan alumni angkatan 2008 

yang saat ini tengah menempuh studi doktoralnya di 

Kookmin University, Seoul, Korea Selatan.  

Forum Diskusi Reboan Departemen Geografi: Menjalin 

Silaturahmi, Membangun Sinergi dan Kolaborasi 
 

Oleh: Ratri Candra Restuti (Geo 2004)  

GEO-INFO 

Dokumentasi Forum Diskusi Reboan Bulan Januari 
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Dihadiri oleh 78 peserta diskusi baik dari kalangan dosen, 

asisten dosen, mahasiswa, alumni, akademisi dari luar 

Universitas Indonesia dan beberapa praktisi seperti dari 

BMKG. Mas Pranda mengawali presentasi hasil risetnya 

dengan distribusi konsumsi energi di setiap pulau di 

Indonesia. Berdasarkan data tahun 2019, konsumsi energi 

tertinggi sebesar 61,04% di Pulau Jawa sementara untuk 

Pulau Kalimantan hanya sebesar 5%. Melihat besarnya 

kebutuhan konsumsi energi listrik dibandingkan dengan 

pasokan yang tersedia, maka dalam riset ini melihat 

adanya peluang pemanfaatan energi radiasi matahari 

mengingat Indonesia merupakan wilayah yang sepanjang 

tahun mendapat sinar matahari.  

Menggunakan data citra, penelitian ini membangun 

algoritma untuk menghitung potensi photovoltaic power 

(PV). Dalam sesi diskusi mengemuka bahsan mengenai 

peluang dan tantangan pemerintah Indonesia dalam 

penggunaan energi radiasi matahari sebagai alternatif 

sumber listrik yang lebih menjamin keberlanjutannya. 

Selain diskusi implementasi, muncul juga bahasan 

mengenai kemungkinan data citra apa saja yang dapat 

digunakan untuk melakukan perhitungan potensi energi 

dari radiasi matahari dan teknis pendekatan yang 

digunakan untuk menyusun algoritma. Pada akhir sesi Mas 

Pranda juga membuka kesempatan bagi mahasiswa juga 

asisten dosen untuk melakukan kolaborasi riset khususnya 

yang terkait dengan pemanfaatan data satelit.  

Dokumentasi Forum Diskusi Reboan Bulan April 

Dokumentasi Forum Diskusi Reboan Bulan Maret 
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Jika pada forum diskusi Januari dan Maret 

dihadirkan pembicara dari kalangan internal 

Departemen Geografi, berbeda dengan bulan 

April yang mengundang alumni untuk membagi 

pengalaman dan ilmunya dari tempat 

bekerjanya. Mas Kiki Taufik (Geografi Angkatan 

1996) saat ini bekerja sebagao Global Head of 

the Greenpeace Indonesia Forest Compaign. 

Tema yang diangkat pada forum Reboan kali ini 

adalah “Potret Pengelolaan Hutan di Indonesia 

dan Pengaruhnya Pada Krisis Iklim”.  

Mas Kiki pada awal paparannya membuka mata 

para peserta dengan kondisi deforestasi di 

Indonesia. Ditambahkan juga penjelasan 

mengenai laju deforestasi yang erat kaitannya 

dengan penambahan luasan lahan perkebunan 

sawit. Mas Kiki juga menyoroti mengenai 

penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan 

lahan yang pada akhirnya juga berpengaruh 

terhadap dampak perubahan iklim yang 

dirasakan. Pada saat sesi diskusi banyak peserta 

yang antusias menyampaikan pertanyaan dan 

pandangannya mulai dari pertanyaan terkait 

kebijakan dari pemerintah terkait dengan 

melindungi kawasan lindung yang dikuasai oleh 

perusahaan, konsep perhutanan social atau 

agroforestry hingga Konsep IKN yang 

dideklarasikan menggunakan konsep forest city. 

Hingga pada akhir sesi Mas Kiki menutup diskusi 

dengan bagaimana sikap yang bisa ditempuh 

sebagai pribadi maupun sebagai akademisi, 

warga negara, praktisi untuk memperbaiki potret 

hutan di Indonesia yang bukan sebagai warisan 

nenek moyang melainkan titipan dari anak cucu 

di masa mendatang. 
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Setelah lama tidak melakukan kegiatan lapangan karena 

Covid 19, kunjungan ke Pulau Padang menjadi perjalanan 

yang menyenangkan. Pulau Padang sendiri merupakan 

wilayah Provinsi Riau yang terbagi atas 2 kecamatan yaitu 

kecamatan Tasik Puti Puyu dan Kecamatan Merbau.  

Pulau Padang secara ekologi merupakan wilayah dengan 

dominasi hutan gambut yang bertemu langsung dengan 

ekosistem mangrove di bagian pantai. Ekosistem gambut 

sangat penting dalam sisi lingkungan sebagai penjaga wila-

yah dan merupakan wilayah ekonomi masyarakat. 

Kawasan mangrove sendiri merupakan ekosistem dominan 

pantai di Pulau Padang. Peran mangrove sangat penting 

dari sisi lingkungan maupun dari sisi ekonomi. Dari sisi ling-

kungan mangrove merupakan penahan arus laut. Sementa-

ra dari sisi ekonomi mangrove merupakan penghasil sum-

ber daya laut seperti ikan, kerang dan mulai dikembangkan 

restorasi.  

[1] Ekosistem Gambut di Pulau Padang  

[2] Bibit mangrove untuk restorasi  

[3] Pinang di Pulau Padang merupakan salah satu komidi-

tas penting yang tumbuh subur di kawasan Pulau Pa-

dang.  

[4] Peran ekonomi ekosistem gambut yang menjadi wila-

yah ekonomi masyarakat sebagai penghasil tanaman 

sagu.  

Manggrove dan Gambut di Pulau Padang  
 

Oleh: Musnanda Satar (Geografi 1989)  
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GEO-APLIKASI 

SPATIAL MULTICRITERIA ANALYSIS : PEMODELAN SPASIAL KESESUAIAN 

TAMBAK DI KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN  

 

Oleh: Chairun Nisa Efendi, Cita Meyliana, Clara Sekar Arum Gitarianti, Effitriana Ramadhiyanty   
Mahasiswa S1 Geografi, Departemen Geografi FMIPA UI                                                                              

email: chairun.nisa@ui.ac.id , cita.meyliana@ui.ac.id , clara.sekar@ui.ac.id, effitriana.ramadhiyanty@ui.ac.id  

 

ABSTRAK 

 

Alih Kota Serang memiliki kemiringan lereng yang didominasi oleh wilayah datar, sehingga mendukung 

untuk kawasan tambak dikembangkan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pemilihan 

lokasi kawasan tambak adalah melalui Sistem Informasi Geografis dan analisis multi criteria. 

Penelitian ini menghasilkan hasil dari model statistik berbasis SIG untuk pemetaan dan data untuk 

wilayah Kota Serang, Provinsi Banten. Analisis dengan SMCA ini menggunakan variabel kemiringan 

lereng, jarak dari jalan, jarak dari sungai, dan jarak dari permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui wilayah kesesuaian untuk kawasan tambak di Kota Serang dan untuk mengetahui proses 

pengolahan data dengan teknik Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA). Peta yang dihasilkan dapat se-

bagai acuan untuk pembudidayaan tambak, dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar agar 

tidak terjadi kerusakan. .  
 

Kata kunci: Geografi Fisik, Tambak, SIG, SMCA, Kesesuain Wilayah 

1. PENDAHULUAN 

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, 
membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen 
hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol (UU No. 31/ 
2004). Kegiatan-kegiatan yang umum termasuk di da-
lamnya adalah budidaya ikan, budidaya udang, budidaya 
tiram dan budidaya rumput laut (alga). Di Indonesia, budi-
daya perairan dilakukan melalui berbagai sarana. Kegiatan 
budidaya yang paling umum dilakukan di kolam/empang, 
tambak, tangki, keramba, serta keramba apung.  

Tambak merupakan salah satu wadah yang dapat 
digunakan untuk membudidayakan ikan air payau atau 
laut. Tambak atau kolam menurut Biggs et al. (2005) ada-
lah badan air yang berukuran 1 m2 hingga 2 ha yang bersi-
fat permanen atau musiman yang terbentuk secara alami 
atau buatan manusia. Rodriguez-Rodriguez (2007) menam-
bahkan bahwa tambak atau kolam cenderung berada pada 
lahan dengan lapisan tanah yang kurang porus. Istilah ko-
lam biasanya digunakan untuk tambak yang terdapat di 
daratan dengan air tawar, sedangkan tambak untuk air 
payau atau air asin. Biggs et al. (2005) menyebutkan salah 
satu fungsi tambak bagi ekosistem perairan adalah ter-
jadinya pengkayaan jenis biota air.   

Letak tambak biasanya berada di sepanjang pantai dan 
mempunyai luas berkisar antara 0,3-2 ha (Rusmiyati, 2010). 
Berdasarkan jenisnya tambak dibagi menjadi 3 tipe yaitu 
tambak tradisional, tambak semi intensif, dan tambak in-
tensif (Wahyudi, 2013). Perbedaan dari ketiga jenis tambak 

tersebut terdapat pada teknik pengelolaan mulai dari pa-
dat penebaran, pola pemberiaan pakan, serta sistem 
pengelolaan air dan lingkungan (Widigdo, 2000). Hewan 
yang dibudidayakan dalam tambak adalah hewan air, teru-
tama ikan, udang, serta kerang.  

Perkembangan tambak di Indonesia secara intensif 
meningkat sejak tahun 1990. Pengembangan tambak terse-
but dilakukan melalui upaya konversi hutan mangrove 
(Gunarto, 2004). Peningkatan luas lahan tambak diiringi 
dengan berkurangnya luas mangrove di wilayah pesisir 
tersebut memicu terjadinya kerusakan lingkungan yang 
ditimbulkan dari polusi kegiatan pertambakan. Keberlanju-
tan budidaya tambak sangat tergantung pada kondisi kuali-
tas lingkungan perairan. Kota Serang memiliki kemiringan 
lereng yang didominasi oleh wilayah datar, sehingga men-
dukung untuk kawasan tambak dikembangkan di Kota Se-
rang ini. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
pemilihan lokasi kawasan tambak adalah melalui Sistem 
Informasi Geografis (Nath et al., 2000) dan analisis mul-
ticriteria (Malczewski, 1999).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wilayah kes-
esuaian untuk kawasan tambak di Kota Serang dan untuk 
mengetahui proses pengolahan data dengan teknik Spatial 
Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE berfungsi untuk 
membantu penentu kebijakan dalam memilih dari bebera-
pa alternatif berdasarkan skala prioritas. Diharapkan peta 
yang dihasilkan dapat sebagai acuan untuk pembudidayaan 
tambak, dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar 
agar tidak terjadi kerusakan.  
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2. METODOLOGI 

Wilayah Penelitian 

Kota Serang terletak pada  5°50' - 6°21' Lintang Selatan 

dan 105°7' 106°22' Bujur Timur. Kota Serang menjadi ibu 

kota Provinsi Banten yang terdiri dari 4 kecamatan yaitu, 

Kecamatan Serang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan 

Taktakan, dan Kecamatan Kasemen. Wilayah Kota Serang 

memiliki luas sebesar  188,70 km² dengan jumlah 

penduduk 347.042 jiwa. Kota serang berbatasan dengan 

Laut Jawa di sebelah Utara, Kabupaten Tangerang di sebe-

lah Timur, Kabupaten Pandeglang dan kabupaten Lebak di 

sebelah Selatan  (Lihat Gambar 1).  

Gambar 1. Administrasi Kota Serang 

 

Variabel Penelitian  

Penelitian ini menggunakan 4 variabel untuk menentukan 

wilayah kesesuaian kawasan tambak di Kota Serang, yaotu 

lereng, jarak dari permukiman, jarak dari sungai dan jarak 

dari jalan (Lihat Table 1)   

 

Tabel 1. Jenis Data dan Sumber Data  

 

Lereng merupakan suatu permukaan bumi yang memben-

tuk sudut kemiringan dengan bidang horizontal. Suatu 

lereng akan terbentuk secara alamiah karena adanya pros-

es geologi atau karena dibuat sendiri oleh manusia. Con-

toh lereng yang terbentuk secara alamiah, seperti tebing 

sungai dan lereng bukit. Sedangkan contoh lereng buatan 

manusia seperti, tanggul sungai dan kanal, bendungan, 

dan tambang terbuka. Lahan  yang  baik  untuk  tambak, 

memiliki   kemiringan   sekitar   0 –3%.   

Jarak dari pemukiman dapat dijadikan parameter dalam 

kesesuaian kawasan tambak. Suatu kawasan tambak akan 

lebih baik bila jauh dari permukiman. Hal tersebut dikare-

nakan untuk menghindari kawasan tambak yang tercemar 

dari kegiatan penduduk. Semakin jauh suatu kawasan 

tambak dengan permukiman, maka akan semakin sesuai. 

Jarak dari pemukiman yang paling sesuai untuk kawasan 

tambak adalah lebih dari 1.200 meter dari wilayah per-

mukiman. Sedangkan wilayah yang tidak sesuai untuk ka-

wasan tambak adalah yang dekat dengan permukiman 

yaitu kurang dari 400 meter.   

Jarak dari sungai tentu mempengaruhi untuk kawasan 

tambak, dimana tambak memerlukan air dalam jumlah 

besar untuk media hidup hewan yang akan dibudi-

dayakan. Dalam    memudahkan proses pengisian  tambak  

maka  tambak  harus terletak  dekat  dengan  sumber  air,  

baik air   tawar   maupun   air   asin. Hal   ini menyebabkan 

jarak tambak dari sumber air menjadi sangat penting se-

bagai salah satu parameter kesesuaian lahan tambak. Ja-

rak tambak yang paling baik untuk dibangun tambak ada-

lah 50 –500 meter dari tepi  sungai. Jarak yang cukup dek-

at ini akan memudahkan dalam pengisian air tawar untuk 

tambak. Sedangkan jarak 500-1500 meter dari sungai 

masih memungkinkan untuk mendapatkan air tawar, teta-

pi harus didukung oleh teknologi, sehingga akan membu-

tuhkan biaya produksi tambahan.    

Jarak dari jalan juga perlu diperhitungkan, suatu tambak 

akan lebih sesuai apabila jauh dari jalan besar. Hal ini 

disebabkan semakin besar suatu jalan maka akan semakin 

banyak aktivitas manusia yang terjadi. Hal ini meningkat-

kan resiko pencemaran seperti pencemaran polusi. Karena 

pada tambak, diperlukan kualitas air yang baik tanpa 

adanya zat pencemar baik melalui udara maupun air. Sua-

tu kawasan tambak akan sangat cocok bila memiliki jarak 

lebih dari 1.500 meter dari jalan.      

 

Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pengumpulan data dalam menentukan wilayah kes-

esuaian kawasan tambak di Kota Serang menggunakan 

data sekunder sebagai pendukung yang berupa data infor-

masi dari jurnal dan instansi terkait sesuai data yang dibu-

tuhkan. Penelitian ini menggunakan teknik SMCE yang 

merupakan salah satu teknik dalam pengambilan kepu-

tusan yang menggunakan beberapa kriteria/scenario.   

Variabel Tahun Sumber 

Lereng 2010 DEM (Badan Informasi 

Geospasial) 

Jarak dari per-

mukiman 

2010 Peta Rupabumi (Badan 

Informasi 

Jarak dari sungai 2010 Peta Rupabumi (Badan 

Informasi 

Geospasial) 



 

 

Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pengumpulan data dalam menentukan wilayah kesesuaian 
kawasan tambak di Kota Serang menggunakan data 
sekunder sebagai pendukung yang berupa data informasi 
dari jurnal dan instansi terkait sesuai data yang dibutuh-
kan. Penelitian ini menggunakan teknik SMCE yang meru-
pakan salah satu teknik dalam pengambilan keputusan 
yang menggunakan beberapa kriteria/scenario (Lihat Tabel 
2).  

Tabel 2. Data yang digunakan dalam penelitian  

Dalam menentukan wilayah kesesuaian kawasan tambak, 
terdapat terdapat berbagai aspek yang tidak sesuai untuk 
syarat dibangunnya kawasan tambak, yaitu kemiringan 
lereng yang curam dan jarak yang sangat dekat dengan 
jalan, serta permukiman. Sedangkan yang sesuai yaitu ada-
lah dengan kemiringan lereng yang datar dan dekat dengan 
sungai. Lihat pada Tabel 3, 4, 5, dan 6.  

Tabel 3. Skoring Parameter Lereng  

Tabel 4. Skoring Parameter Jarak dari Permukiman  

Tabel 5. Skoring Parameter Jarak dari Sungai  

Tabel 6. Skoring Parameter Jarak dari Jalan  

 

Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik Spatial Multi Criteria 

ANalisis (SMCA) adalah salah satu teknik dalam pengambi-

lan keputusan yang menggunakan beberapa kriteria/

scenario. SMCA berfungsi untuk membantu penentu ke-

bijakan dalam memilih dari beberapa alternatif berdasar-

kan skala prioritas. Metode SMCA dilakukan dengan mem-

berikan nilai bobot ke masing-masing kriteria untuk 

memunculkan skala prioritas (Lihat Gambar 2).  

Gambar 2. Konsep Analisis Kesesuaian Kawasan Tambak  

 

Analisis dengan SMCA menggunakan variabel kemiringan 

lereng, jarak dari jalan, jarak dari sungai, dan jarak dari 

permukiman. Hasil dari teknik SMCA adalah berupa peta 

untuk wilayah kesesuaian kawasan tambak di Kota Serang. 

Data-data yang dibutuhkan adalah data sekunder sebagai 

pendukung yang berupa data informasi dari jurnal dan in-

stansi terkait sesuai data yang dibutuhkan. Pada SMCA 

tersebut juga terdapat proses pembobotan masing-masing 

criteria sebelum didapatkan peta wilayah kesesuaian kawa-

san tambak. Setiap variabel atau kriteria diperlukan refer-

ensi atau rujukan yang valid agar didapatkan wilayah kes-

esuaian yang nantinya apabila dicocokkan akan sama 

dengan peta tata ruang Kota Serang. Setelah didapatkan 

referensi tentang variabel kesesuaian tambak, maka dibuat 

matriks kelas kesesuaian kawasan tambak yang terdiri dari 

variabel yang didapatkan dari data yang ada di Kota Se-

rang, sehingga didapatkan matriksnya pada Tabel 7.  
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Jenis Data/

Variabel 

Tahun Sumber 

Kemiringan 

Lereng 

2010 DEM (Badan Informasi 

Geospasial) 

Jarak dari 

Sungai 

2010 Peta Rupabumi (Badan 

Informasi Geospasial) 

Jarak dari 

Jalan 

2010 Peta Rupabumi (Badan 

Informasi Geospasial) 

Jarak dari Per-

mukiman 

2010 Peta Rupabumi (Badan 

lereng Keterangan Keterangan 

0%-3%  Datar Sesuai 

>3%-8% Landai Cukup Sesuai 

>8% Agak Curam Tidak Sesuai 

Jarak (m) Kelas kesesuaian 

>1.200 Sesuai 

>400-800 Cukup Sesuai 

<400 Tidak sesuai 

Jarak (m) Kelas kesesuaian 

> 500 - 1.000  Sesuai 

>1.000-1.500 Cukup Sesuai 

> 1.500 Tidak sesuai 

Jarak (m) Kelas kesesuaian 

>1.000 Sesuai 

>500-1.000 Cukup Sesuai 

< 500 Tidak sesuai 
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Proses SMCA untuk Kesesuaian Kawasan Tambak-
menggunakan teknik SMCA, maka dilakukan proses pada 
software ILWIS. Integrated Land and Water Information 
System (ILWIS) adalah software pengolah data berbasiskan 
Sistem Informasi Geografis. Software ini juga memiliki ke-
mampuan untuk mengolah citra penginderaan jauh. ILWIS 
dapat digunakan sebagai alat untuk menginput data, ma-
najemen data dan analisis data untuk kemudian 
menghasilkan data keluaran (input).  

Pada penelitian ini ILWIS digunakan untuk melakukan 
SMCE terhadap 4 variabel agar dapat mengetahui wilayah 
kesesuaian kawasan tambak. Dengan masuk pada opera-
tion-tree, kemudian pilih raster-operation, dan masuk pada 
Spatial Multi-Criteria Evaluation. Kemudian Pilih Design of 
Alternatives. Setelah itu akan keluar layar SMC kemudian 
mulai memasukkan variabel-variabel sesuai kriteria. 
(Gambar 3) 

Gambar 3. Proses masuk ke Spatial Multi-Criteria Analysis  

Setelah memasukkan goal masing-masing criteria maka 
dilakukan skoring dan standarisasi untuk setiap criteria. 
Didapatkan hasil standarisasi dan skor setiap criteria 
(Gambar 4). 

Hasil dan Pembahasan 

Dalam proses untuk menentukan wilayah kesesuaian ka-
wasan tambak, terdapat beberapa variabel yang ber-
pengaruh, diantaranya adalah kemiringan lereng, jarak dari 
sungai, jarak dari jalan, dan jarak dari permukiman. Kota 
Serang memiliki pembagian kemiringan lereng berdasarkan 
tiga kelas, yaitu 0 - 5%, 5 - 15%, dan >15%. Dilakukan 

standarisasi criteria maka didapatkan peta variabel lereng. 
(Gambar 5).   

Gambar 4. Hasil Standarisasi SMCA untuk Kawasan Tambak  

Gambar 5. Hasil Kemiringan Lereng  di Kota Serang 

Berdasarkan peta lerenag diketahui bahwa sebagian besar 
wilayah Kota Serang merupakan wilayah yang sesuai untuk 
kawasan tambak. Hal tersebut dapat dilihat dari Gambar 5, 
di mana warna hijau menunjukkan wilayah yang sesuai 
sedangkan warna merah menunjukkan wilayah yang tidak 
sesuai untuk dijadikan kawasan tambak di Kota Serang.   

Kelas Kesesuaian Lereng  

(%) 

Jarak dari Sungai 

(m) 

Jara dari Permukiman 

(m) 

Jarak dari Jalan 

(m) 

Sesuai 0 – 3   <500   >1200   >1.500   

Cukup Sesuai >3 - 8 >500 - 1000  >800 - 1.200  >1.000 - 1.500  

Kurang Sesuai >3 - 8 >1.000 - 1.500 >400 - 800 >500 - 1.000 

Tidak Sesuai > 8 > 1.500 < 400 < 500   

Tabel 7. Matriks Kesesuaian Kawasan Tambak  

 

Sumber : Pengolahan data 
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Kota Serang memiliki batas administrasi jalan yang terbagi 
dari beberapa jenis jalan, seperti jalan lokal, jalan tol, jalan 
nasional, dan lain-lainnya. Pada penelitian ini digunakan 
variabel jarak dari jalan yang ada di Kota Serang. Untuk 
mendapatkan data jarak dari jalan dapat digunakan proses 
buffer pada software ArcGIS, tetapi pada penelitian ini su-
dah didapatkan data jarak dari jalan yang ada di Kota Se-
rang.   

Pada SMCA dilakukan standarisasi criteria jarak dari jalan 
dengan standarisasi benefit. Dipilih standarisasi benefit 
karena diasumsikan bahwa semakin jauh kawasan tambak 
dengan jalanan maka akan semakin baik dilakukan budi-
daya tambak. Sedangkan semakin dekat jarak dari jalan 
maka akan kurang baik untuk kawasan tambak. Pada 
metode Goal dimasukkan nilai X1 dengan 0 dan X2 dengan 
nilai 50 maka setelah dilakukan generate selected items 
didapatkan peta variabel jarak dari jalan (Gambar 6). 

Gambar 6. Hasil Jarak dari Jalan  di Kota Serang 

Berdasarkan peta jarak dari jalan ini dapat dilihat bahwa 
Kota Serang wilayahnya banyak terdapat jalan yang saling 
terhubung satu sama lain. Pada warna merah menunjuk-
kan wilayah yang tidak sesuai untuk kawasan tambak kare-
na merupakan wilayah jalan itu sendiri, sedangkan pada 
warna kuning merupakan gambaran jarak dari sungai yang 
hanya beberapa meter menandakan cukup sesuai untuk 
kawasan tambak. Lalu untuk warna hijau pada peta varia-
bel jarak dari jalan tersebut menandakan wilayah yang 
sesuai untuk kawasan tambak.   

Pada sungai di Kota serang menjadi salah satu potensi sum-
ber daya alam yang penting dalam menunjang keberlanju-
tan pembangunan dan mendukung pertumbuhan ekonomi 
di wilayah perkotaan dan industri.  Sungai juga dimanfaat-
kan masyarakat untuk tempat mandi, cuci dan memasak  
(Amelia 2015 dan Saifullah et al. 2015). Selain itu, 
digunakan sebagai kegiatan antropogenik seperti, per-
tambakan, pertambangan pasir, dan pertanian. Dalam kes-
esuaian kawasan tambak di Serang, jarak dari sungai men-
jadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Jarak dari 
sungai juga sangat mendukung dalam penentuan lokasi 
pertambakan karena  memudahkan proses pengisian  tam-
bak  maka  tambak  harus terletak  dekat  dengan  sumber  
air,  baik air   tawar   maupun   air   asin.   

Hal ini menyebabkan jarak tambak dari sumber air menjadi 
sangat penting sebagai salah satu parameter kesesuaian 
lahan tambak. Dengan jarak yang masih dekat, maka untuk 
mendapatkan air tawar tidak membutuhkan biaya tetapi 
cukup dengan membuat aliran. Jarak  tambak  yang  paling  
baik untuk  dibangun  tambak  adalah  50 –500  meter  dari  
tepi  sungai.  Jarak  yang cukup dekat ini akan memu-
dahkan dalam pengisian air tawar untuk tambak. Se-
dangkan jarak 500–1500 meter dari sungai masih memung-
kinkan untuk mendapatkan air tawar, tetapi harus 
didukung oleh teknologi, sehingga akan membutuhkan 
biaya produksi tambahan. (Gambar 7). 

Gambar 7. Hasil Jarak dari Sungai di Kota Serang 

Berdasarkan peta jarak dari sungai dapat dilihat bahwa 
Kota Serang memiliki pola aliran sungai dendritik dimana 
pola aliran ini menyerupai garis penampang atau pertulan-
gan daun dengan adanya cabang-cabang sungai. Pada 
warna merah menunjukkan wilayah yang tidak sesuai un-
tuk kawasan tambak karena merupakan permukiman. Se-
dangkan pada warna hijau menunjukkan wilayah sesuai 
untuk kawasan tambak.  

Pada variabel terakhir, yaitu jarak dari permukiman. Kota 
Serang memiliki persebaran permukiman yang tergolong 
berkelompok dan tidak menyebar. Hal tersebut dapat 
dilihat pada Google Earth di mana terdapat wilayah per-
mukiman di tengah-tengah kota tersebut. Suatu kawasan 
tambak akan lebih baik jika jauh dari pemukiman karena 
menghindari kawasan tambak tercemar oleh hasil aktivitas 
warga. Jarak dari permukiman yang paling sesuai untuk 
kawasan tambak adalah lebih dari 1.200 meter dari wilayah 
permukiman. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat 
terlihat dari gambar dibawah ini bahwa wilayah yang 
berwarna merah yang merupakan permukiman, menunjuk-
kan wilayah yang tidak sesuai untuk dijadikan kawasan 
tambak dan pada wilayah yang berwarna kuning menun-
jukkan bahwa wilayah tersebut cukup sesuai untuk dijadi-
kan kawasan tambak. Sedangkan pada wilayah yang 
berwarna hijau merupakan wilayah yang sesuai untuk di-
jadikan kawasan tambak di Kota Serang (Gambar 8).  

Setelah dilakukan standarisasi masing-masing criteria maka 
dimasukkan bobot setiap kriteria. Pada penelitian kawasan 
tambak ini dimasukkan bobot masing-masing sebesar 25. 
Oleh karena itu, pada peta kawasan tambak ini 
menggunakan bobot 25:25:25:25 (Gambar 9).  
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Gambar 8. Hasil Jarak dari Permukiman di Kota Serang 

Kemudian dilakukan generated selected items maka 
didapatkan pada Gambar 10. hasil peta kesesuaian kawa-
san tambak dari variabel lereng, jarak dari sungai, jarak 
dari permukiman, dan jarak dari jalan.  

Berdasarkan hasil peta kesesuaian kawasan tambak di atas 
dapat terlihat bahwa pada bagian utara Kota Serang ter-
dapat wilayah yang berwarna hijau. Wilayah berwarna hi-
jau  ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut sesuai untuk 
dilakukan budidaya tambak. Kemudian, terdapat wilayah 
berwarna kuning yang dekat dengan hijau menandakan 
bahwa cukup sesuai untuk kawasan tambak. Lalu, untuk 
warna oranye yang berada di tengah wilayah Kota Serang 
memberikan gambaran bahwa wilayahnya kurang sesuai 
untuk kawasan tambak. Terakhir warna merah pada bagian 
barat Kota Serang  menunjukkan gambaran bahwa wilayah 
tersebut tidak sesuai untuk dilakukan budidaya tambak.  

Gambar 9. Hasil Bobot untuk Pemodelan Kesesuaian Tambak  di Kota Serang 

 

Gambar 10. Hasil Model Wilyaha Kesesuian Tambak di Kota Serang 
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Wilayah yang sesuai dengan ditandai warna hijau di-
pengaruhi oleh jarak dari sungai dan kemiringan lereng, di 
mana pada bagian utara dekat dengan pantai, sehingga 
lereng pada daerah tersebut mayoritas berlereng datar. 
Selain itu,  jarak dari sungai pun sangat dekat. Oleh karena 
itu, pada bagian utara Kota Serang cocok untuk menjadi 
kawasan tambak. Sedangkan pada warna merah di bagian 
barat Kota Serang dipengaruhi juga oleh adanya 
kemiringan lereng yang sangat curam, dikarenakan pada 
wilayah tersebut merupakan bukit dan hutan yang tidak 
cocok untuk dijadikan kawasan tambak. Hal tersebut 
dikarenakan kawasan tambak akan lebih baik berada di 
wilayah yang datar dan terletak di kemiringan lereng yang 
datar, serta dekat dengan badan air seperti sungai dan 
pantai.  

Perbandingan Hasil Model Spasial dan RTRW 

Hasil peta SMCA memberikan gambaran bahwa terdapat 
kawasan tambak yang sesuai di wilayah Kota Serang. Wila-
yah tersebut berada di utara dengan dengan Laut Jawa. Hal 
ini diperlukan validasi apakah benar wilayah tersebut 
sesuai untuk kawasan tambak atau terdapat kesalahan, 
sehingga peta SMCA tersebut tidak valid. Validasi dapat 
dilakukan dengan cara membuat titik banding di peta hasil 

SMCA dan peta Rencana Tata Ruang Wilayah milik Kota 
Serang (Gambar 11). Setelah dibuat titik bandingnya maka 
dapat dilakukan perbandingan (Gambar 12).   

Hasil perbandingan antara peta RTRW Kota Serang dengan 
hasil peta SMCE adalah sama-sama memberikan gambaran 
wilayah tambak. Di mana pada peta RTRW Kota serang titik 
banding berada di bagian utara dan menunjuk pada wila-
yah berwarna biru muda yang pada legenda artinya Tbk 
(Tambak). Sedangkan pada peta hasil SMCE, titik banding 
juga berada di utara Kota Serang dan menunjuk kepada 
wilayah berwarna hijau yang pada legenda artinya wilayah 
yang sesuai untuk kawasan tambak (Gambar 13).   

Pada Gambar 13, dibuat titik banding kembali pada peta 
RTRW dan peta hasil SMCA maka pada peta RTRW dapat 
dilihat yang berwarna coklat muda merupakan kawasan 
permukiman, sedangkan pada peta hasil SMCA didapatkan 
warna oranye yang artinya kawasan kurang sesuai untuk 
budidaya tambak. Hal tersebut dapat dijadikan validasi 
bahwa wilayah permukiman di Kota Serang tidak dapat 
menjadi wilayah kesesuaian kawasan tambak. Atau dapat 
dibalik pula bahwa kawasan tambak tidak dapat berada di 
dekat permukiman Kota Serang.  

 Gambar 11. Peta Rencana Tata Ruang  Wilyaha di Kota Serang (Panah Kuning Kawasan Tambak) 
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Validasi dapat dilakukan pula melalui pengecekan dari 

Google Earth (Gambar 14). Pada wilayah barat Kota Serang 

dapat dilihat banyaknya hutan dan perbukitan, sehingga 

pada wilayah tersebut berwarna merah di peta hasil SMCE 

yang artinya wilayah tidak sesuai untuk dijadikan kawasan 

tambak. Walaupun demikian, masih terdapat warna hijau 

atau wilayah yang sesuai pada beberapa bagian wilayah di 

hutan.  

 Gambar 12. Peta Wilayah Kesesuaian Tambak di Kota Serang (Panah Kuning Kesesuaian Tambak) 

 

Gambar 13. Perbandingan Peta RTRW dengan Peta Hasil SMCA  

 

Gambar 14. Perbandingan Peta Hasil SMCA  dengan Google Earth Data 
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KESIMPULAN 

Tambak merupakan salah satu wadah yang dapat 

digunakan untuk membudidayakan ikan air payau atau 

laut. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pem-

ilihan lokasi kawasan tambak adalah melalui Sistem Infor-

masi Geografis dan analisis multicriteria. Lahan  yang  baik  

untuk  tambak memiliki kemiringan sekitar 0–3%, memiliki 

jarak >1.200 meter dari wilayah permukiman, 50-500 me-

ter dari tepi sungai, dan memiliki jarak >1.500 meter dari 

jalan. Berdasarkan model SMCE untuk wilayah kesesuaian 

kawasan tambak dengan menggunakan variabel lereng, 

jarak dari permukiman, jarak dari sungai, dan jarak dari 

sungai, dihasilkan peta wilayah kesesuaian kawasan tam-

bak di Kota Serang. Melalui peta wilayah kesesuaian yang 

dihasilkan dapat dilihat bahwa mayoritas wilayah di Kota 

Serang merupakan wilayah yang cukup sesuai dan kurang 

sesuai. Wilayah yang relatif sesuai untuk kawasan tambak 

banyak terletak di sebelah utara sedangkan wilayah yang 

tidak sesuai cenderung berada di sebelah barat daya 

dikarenakan kemiringan lereng yang lebih curam dari wila-

yah kesesuaian kawasan tambak (0-3%).  
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PENDAHULUAN 

Kegiatan penelusuran literatur adalah suatu proses untuk 
bisa mendapatkan suatu temuan yang disebut sebagai 
state of the art atau mengetahui sebuah topik atau tema 
penelitian berada pada posisi berdasarkan dari penelitian 
yang sudah pernah dilakukan. Hal ini bisa juga ditujukan 
untuk mendapatkan pengetahuan sejak kapan suatu topik 
penelitian sudah mulia diteliti, metode apa saja, dimana 
saja dan seterusnya. Jika dikaitkan dengan kondisi iklim 
atau negara, maka bisa diketahui, penelitian lebih banyak 
di benua Eropa atau Asia, atau di iklim tropis atau iklilm 
subtropis. 
Prinsipnya tidak ada penelitian yang sangat baru atau be-
lum pernah diteliti, akan tetapi sebuah penelitian yang baik 
dapat merujuk pada penelitian yang sudah ada atau ter-
dahulu, kemudian dapat melakukan kajian apakah 
penelitian yang dilakukan sama dan mendukung penelitian 
yang sudah ada, atau sebaliknya bertolak belakang dan 
mengkritisi penelitian sebelumnya dengan temuan-temuan 
yang berbeda.  

Untuk dapat menghasilkan state of the art sebuah 
penelitian, maka harus dilakukan sebuah penelusuran liter-
atur, dengan berbagai macam metode.   
 
Proses Pencarian Kajian Literatur 

Untuk mendapatkan literatur yang digunakan untuk studi, 
seluruh literatur atau paper yang direview mengambil dari 
situs SpringerLink dengan detail proses pencarian dapat 
dilihat pada Gambar 1. Untuk pencarian, maka dibuatkan  
query yang dimasukkan ke dalam situs dapat dilihat 
sebagai berikut: 

Filter dari Query 

QUERY: ("political ecology" OR "environmental policy") 

AND (geography or geographic or geographical) AND 

("urban planning" OR "spatial planning" OR "landuse 

planning" OR "strategic planning" OR "zoning regulation" 

OR zoning OR regulation OR regulatory) 

hasil = 6664 

GEO-RISET 

Gambar 1. Proses yang dilakukan untuk melakukan penelusuran literatur  



 

 

Filter dari mencari duplikasi 

result = sama, tidak ada duplikasi (6664) 

 

Filter dari mencari judul "Title": "ecology" 

hasil = 83 

 

Filter dari membaca abstrak: 

hasil = 50 

 

Filter dari membaca isi: 

hasil = 40 

 

Dalam proses pencarian tersebut, duplikasi diasumsikan 

tidak ada karena sumber situs yang diambil hanya satu dan 

dalam satu sumber situs tersebut (Springer Link) 

diasumsikan tidak ada yang sama (Lihat Tabel 1) . 

Distribusi Spasial Negara dalam Kajian Literatur 
Area penelitian untuk kajian literatur yang diteliti, kami 
menganalisis setiap jurnal penelitian ini sesuai dengan 
wilayah geografisnya. Oleh karena itu, kami memeriksa 
setiap jurnal penelitian dan mencatat bentang lahan yaitu 
sungai, hutan, dan danau dan administrasi yaitu kota, 
negara, dan kawasan yang menjadi fokus area penelitian. 
Mayoritas kawasan penelitian ini, seperti Amerika Serikat, 
Kanada, Amerika Selatan, UK, Eropa, Rusia, Afrika, Asia 
Barat, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, dan Selandia 
Baru. Kawasan yang tidak ditemukan dalam penelitian ini 
adalah Asia Tenggara, Asia Tengah, Antartika, dan Artik 
(Tabel 2). 
Kawasan Area Studi dapat distribusikan dalam kajian 
literatur. Penelitian perlu dilakukan dalam kerjasama erat 
dengan studi global, jika kita ingin lebih memahami 
besarnya perubahan dunia dari aktivitas manusia. Aktivitas 
manusia diperlukan untuk memahami perubahan 
lingkungan global (Clark, 1990). 
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Penulis dan Tahun 

(Assmuth et al., 2020) (Bedford et al., 2020) (Belaud et al., 2019) 

(Beyene, 2010) (Bradshaw, 2018) (Burger et al., 2011) 

(Camisani, 2018) (Canedoli et al., 2022) (Clark, 1989) 

(Di Quarto & Zinzani, 2021) (Donner, 2007) (Fei et al., 2016) 

(Frazier et al., 2019) (M. Ghosh et al., 2020) (Gokee & Thiaw, 2020) 

(Grossinger et al., 2007) (Guo et al., 2021) (Hammelman et al., 2022) 

(Haukos & Smith, 2003) (Hershkovitz, 1993) (Kenyeres et al., 2017) 

(Köpke et al., 2019) (Kowarik, 2020) (Ma et al., 2022) 

(Madin, 2020) (McLain et al., 2013) (Ogden et al., 2019) 

(Padash et al., 2021) (Pijanowski et al., 2010) (Potgieter et al., 2014) 

(Purwins, 2022) (Rozman et al., 2021) (Shen et al., 2021) 

(Siex & Struhsaker, 1999) (Simsik, 2002) (Suhareva et al., 2021) 

(Tappeiner et al., 2021) (Trammell et al., 2018) (Veselovskii et al., 2007) 

(Walters et al., 2021)     

Kawasan Area Studi Kawasan Tidak Area Studi 

Amerika Serikat, Kanada, Amerika Selatan, UK, 
Eropa, Rusia, Afrika, Asia Barat, Asia Selatan, 
Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru. 

Asia Tenggara, Asia Tengah, Antartika, dan 
Arctic. 

Tabel 2. Kawasan area studi yang ditinjau 

Tabel 1. Penulis dan Tahun 



 

 

Metodologi 

Dalam pengumpulan data, jenis data yang dikumpulkan 

dalam penelitian terbagi menjadi data primer dan data 

sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, 

survei lapang, dan penelitian atau eksperimen, sedangkan 

beberapa penelitian yang menggunakan data sekunder 

umumnya diperoleh dari studi literatur untuk penelitian 

yang bersifat empiris, dan juga data-data dari instansi 

pemerintah yang bersifat kuantitantif. Metode yang 

digunakan dalam penelitian-penelitian ini didominasi oleh 

metode kualitatif menggunakan pendekatan ekologi politik 

dan partisipatif dalam menganalisis masalah-masalah yang 

berkaitan dengan sosial dan lingkungan dalam suatu ruang, 

seperti penelitian mengenai pengelolaan lanskap ekologi 

yang dilakukan oleh Walters et al. (2021), Pijanowski et al. 

(2010), dan Frazier et al. (2019). Beberapa penelitian juga 

menggunakan metode kuantitatif dalam menganalisis data 

statistik dan data spasial. Metode yang digunakan 

umumnya menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) 

dan Penginderaan Jauh untuk klasifikasi data, analisis 

spasial serta pemetaan, seperti yang dilakukan pada 

penelitian Kenyeres et al. (2017), Gokee & Thiaw (2020), 

dan Grossinger et al. (2007). Selain itu penggunaan model 

matematis juga banyak digunakan dalam analisis data, 

seperti Multi-objective Interval probabilistic fuzzy 

programming dalam penelitian Ma et al. (2022), dan 

Model Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) dalam 

penelitian Padash et al. (2021). 

 

Temuan/Hasil 

Dalam kajian literatur yang dilakukan, beberapa sub-tema 

dapat diidentifikasi  dengan  uraian sebagai berikut: 

 

Regulasi 

Dalam hubungan antara manusia beserta kegiatannya 
dengan lingkungan, perlu ada upaya pengaturan atau 
intervensi guna menjaga kelestarian lingkungan, upaya ini 
dapat berupa regulasi atau peraturan yang ditetapkan oleh 
pemerintah mengenai bagaimana manusia seharusnya 
memanfaatkan sumber daya dan berinteraksi terhadap 
alam. Regulasi pada bidang lingkungan adalah upaya 
ekologi politik untuk pengembangan wilayah yang terarah 
dan berkelanjutan. Peraturan lingkungan yang ketat 
memaksa industri yang berpolusi untuk pindah, dan juga 
dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan 
teknologi hemat energi, sebaliknya, peraturan lingkungan 
yang longgar dan kompromi akan mengakibatkan 
pencemaran dan kerusakan alam (Guo et al., 2021). 

 

 

Konservasi 

Di dalam literatur yang digunakan, konservasi menjadi 
salah satu topik yang cukup banyak dikaji. Konservasi yang 
disajikan dalam bentuk ekowisata untuk menambah nilai 
manfaat di suatu daerah dapat memberikan impresi yang 
kurang dari masyarakat local dan hanya menguntungkan 
pemodal (M. Ghosh et al., 2020). Actor yang berperan 
menjadi poin yang krusial dalam suatu konservasi yang 
mana peran-peran tersebut banyak dipegang oleh 
pemerintahan dan perusahaan asing (Purwins, 2022; 
Walters et al., 2021). Dibalik dari dorongan terhadap 
konservasi, studi kegagalan dari sebuah konservasi pun 
dapat diketahui seperti yang terjadi di (M. Ghosh et al., 
2020; Simsik, 2002). Regulasi yang ada berdampak minim 
pada konservasi juga dapat dilihat dengan Penurunan 
biodversitas tidak diiringi dengan kesadaran akan 
penurunan tersebut. 

 

Review metode 

Berbagai macam metode dapat digunakan dalam mengkaji 
penelitian ekologi politik. Metode-metode tersebut dapat 
bersifat kuantitatif, kualitatif, dan campuran keduanya. 
Salah satu metode kualitatif yang paling banyak digunakan 
adalah kajian literatur menggunakan pendekatan ekologi 
politik, yang bertujuan menganalisa aspek-aspek sosial, 
ekonomi, budaya, dan lingkungan suatu ruang, contohnya 
yaitu kajian pemahaman ilmiah dalam mengatasi masalah 
kemiskinan dan ekologi lanskap (Pijanowski et al., 2010). 
Selain itu juga banyak digunakan metode kuantitatif yang 
menggunakan data-data serta analisa statistik 
menggunakan pemodelan matematis, seperti model 
gravitasi, model alokasi spasial, dan lain-lain. Ekologi politik 
yang berkaitan dengan geografi juga banyak menggunakan 
metode-metode analisis spasial dengan Sistem Informasi 
Geografis (SIG) dan Penginderaan jauh seperti penelitian 
yang dilakukan oleh Kenyeres et al. (2017), Gokee & Thiaw 
(2020), dan Grossinger et al. (2007). 

 

Biodiversitas 

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) digunakan 
untuk memetakan wilayah yang diintroduksi dan 
dinaturalisasi dari setiap spesies. Contohnya, Spesies 
Casuarina. Spesies Casuarina berada pohon yang 
dipengaruhi oleh keanekaragaman hayati dan budaya. 
Spesies Casuarina lain dapat menyerang habitat yang 
berbeda-beda. Ketiga spesies Casuarina dan hibridanya 
dapat menyerang habitat pedalaman dan pesisir serta 
mengancam keanekaragaman hayati dan integritas pantai 
(Potgieter et al., 2014). 

Hutan memiliki total keanekaragaman jenis pohon, 
keanekaragaman jenis makanan, dan keanekaragaman 10 
jenis makanan teratas. Kekayaan spesies dan jumlah 
spesies makanan cenderung lebih tinggi di hutan. Makhluk 
hidup di habitat dengan kepadatan populasi yang lebih 
tinggi dengan sumber makanan yang lebih miskin (Siex & 
Struhsaker, 1999). 
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Kesimpulan 

Pada kajian literatur yang dilakukan, tema umum yang 

dilakukan adalah ekologi politik dalam lingkup Geografi 

dimana kajian kajian yang dipelajari dapat diklasifikasikan 

ke dalam beberapa sub-tema dengan focus yang 

bervariasi. Secara umum, lingkup yang menjadi topik 

dalam setiap kajian berada pada suatu wilayah tertentu 

atau ruang yang merupakan focus dari geografi dengan 

memasukkan topik ekologi politik yang sangat berkaitan 

erat dengan regulasi yang diaplikasikan ke dalam 

konservasi dan biodiversitas. 
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Pada umumnya klasifikasi iklim hanya digunakan pada 

skala makro, kemudian konsep Local Climate Zone (LCZ) 

diperkenalkan pada tahun 2012 oleh Stewart dan  Oke 

yang digunakan dalam observasi fenomena Urban Heat 

Island (UHI) (Stewart & Oke, 2012). Local Climate Zone 

(LCZ) dikembangkan berdasarkan konsep klasifikasi ber-

basis iklim terdahulu, seperti konsep Chandler (1965) yang 

pertama kali mengklasifikasikan kota menjadi empat wila-

yah berdasarkan iklim, fisiografi dan bentuk bangunan. 

Kemudian konsep klasifikasi Auer (1978) untuk wilayah 

urban-rural berdasarkan vegetasi kota dan karakteristik 

bangunan menjadi 12 klasifikasi. Selanjutnya pada konsep 

Ellefsen (1991) yang dikenal Urban Terrain Zones (UTZs) 

mengklasifikasikan berdasarkan geometri, konfigurasi jalan 

dan struktur bangunan.  

Local Climate Zone (LCZ) mewakili komposisi bangunan 

yang sederhana, jalan, tanaman, tanah, batu, dan air, mas-

ing-masing diatur secara seragam menjadi 17 kelas klasifi-

kasi dengan kondisi iklim mikro yang berbeda di berbagai 

zona yang terkait dengan suhu udara, seperti yang dijelas-

kan pada Tabel 1. Pengaplikasian LCZ sangat berguna da-

lam studi iklim perkotaan, antara lain mitigasi dan 

pengawasan publik terhadap Urban Heat Island (UHI), 

pemodelan iklim, prakiraan cuaca, dan analisis suhu 

perkotaan (Stewart & Oke, 2012).  Local Climate Zone (LCZ) 

dianggap metode yang efektif dalam penelitian struktur 

kota dan iklim dalam skala lokal. Hal ini disebabkan klasifi-

kasi LCZ dipercaya lebih mampu menjelaskan variasi lan-

skap perkotaan dan wilayah terbangun (Aslam dan Irfan, 

2022). 

Berdasarkan Aslam dan Irfan (2022), jumlah artikel jurnal 

yang membahas Local Climate Zone (LCZ) di seluruh dunia 

berjumlah 202 artikel jurnal hingga tahun 2021. Sedangkan 

untuk artikel jurnal LCZ dengan wilayah penelitian di Indo-

nesia hanya ditemukan empat artikel jurnal, antara lain di 

Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Semarang, Kota 

Bandung dan Kota Sabang. Menurut Pradhesta et. al. 

(2019), wilayah Kota Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri 

dari 12 klasifikasi LCZ (6 tipe bangunan dan 6 tipe lahan 

terbuka) dengan suhu udara tertinggi pada LCZ 3 dan LCZ 5. 

Hampir sama halnya dengan Kota Semarang yang memiliki 

13 klasifikasi LCZ (6 tipe bangunan dan 7 tipe lahan ter-

buka), namun suhu permukaan tertinggi ditemukan pada 

LCZ E (Astuti et al., 2021). Simanjuntak et al. (2019) menga-

takan bahwa LCZ di wilayah Kota Bandung pada tahun 

2013 dan 2016 hanya ditemukan 8 klasifikasi yang terdiri 

dari 3 tipe bangunan dan 5 tipe tutupan lahan. Perubahan 

penggunaan lahan di Kota Sabang, Aceh dengan ber-

tambahnya lahan terbangun sebesar 85% dari luas hutan 

berpengaruh terhadap iklim lokal, yaitu suhu udara naik 

dan kelembaban menurun (Achmad et al., 2019). 

Tahap pengolahan Local Climate Zone diawali dengan pem-

buatan Region of Interest (ROI) untuk setiap klasifikasi LCZ 

sebagai sampel data. Region of Interest (ROI) diperoleh 

melalui digitasi pada Google Earth dengan memperhatikan 

jumlah setiap klasifikasi agar representatif dan keakuratan 

tinggi, yaitu minimal terdapat tiga poligon pada setiap klas-

ifikasi LCZ.  

Region of Interest (ROI) menjadi acuan dalam pembuatan 

peta Local Climate Zone (LCZ) menggunakan LCZ Genera-

tor. World Urban Database and Access Portal Tools 

(WUDAPT) menyediakan fitur online bernama LCZ Genera-

tor yang merupakan penyedia layanan secara bebas untuk 

memetakan Local Climate Zone (LCZ) dengan hanya 

mengandalkan Region of Interest (ROI). Selain mampu 

menghasilkan peta LCZ, LCZ Generator juga menyediakan 

penilaian akurasi otomatis dan pengidentifikasian Region 

of Interest (ROI) yang mencurigakan. Peta Local Climate 

Zone (LCZ) yang dihasilkan dari LCZ Generator tersebut 

dibawah lisensi CC BY-SA 4.0. 

Tahap proses pembuatan peta LCZ menggunakan LCZ Gen-
erator WUDAPT adalah melengkapi formulir LCZ Training 
Area Submission (https://lcz-generator.rub.de/
ta_submission) termasuk mengunggah Region of Interest 
(ROI) dalam format KML/KMZ. Kemudian, hasil peta LCZ 
tersebut secara otomatis akan terinput dalam database 
WUDAPT dan dapat diakses secara bebas pada laman 
resmi. Hasil peta LCZ perlu dilakukan adanya uji akurasi 
untuk mengetahui tingkat keakuratan dan interpretasi peta 
terhadap kondisi eksisting di lapangan. Uji akurasi dil-
akukan secara otomatis pada LCZ Generator dengan mem-
bandingkan hasil peta LCZ Kota Bandar Lampung dengan 
kondisi eksisting berdasarkan data-data yang dimiliki oleh 
WUDAPT. Hasil klasifikasi dikatakan baik apabila nilai 
keakuratan didapat ≥80% atau kesalahannya ≤20% 
dibandingkan dengan kondisi eksisting lapangan (Anderson 
et al., 1976).  
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Fatwa Ramdani, adalah alumni geografi UI, yang ma-
suk pada tahun 2003. Setelah itu, melanjutkan studi 
S2 dan S3 di Jepang pada Tohoku Univesrty bidang 
Earth Science. Saat ini menjadi pengajar tetap di 
Graduate School of Humanities and Social Sciences 
(Professorship of Applied Data Science). Sebelumnya, 
menjadi pengajar di Universitas Brawijaya, Malang, 
Jawa Timur. Riset kolaborasi dengan Geo UI pada ta-
hun 2022 untuk studi kajian iklim di Kab. Sumedang 
bersumber dari Hibah PITA Q2 UI. 
 Keahlian adalah dalam ilmu Geoinformatika, 
menggabungkan Geografi dan kekuatan Ilmu Infor-
masi dan Teknologi. Penelitian  juga  fokus pada fe-
nomena spasial dan kumpulan data geospasial, yang 
memberikan sudut pandang unik tentang perubahan 
dalam lingkungan manusia-fisik yang akan memben-
tuk masa depan kita. Kaitan juga pada mengatasi tan-
tangan mendasar dalam ilmu fisika, lingkungan dan 
sosial. Penelitian saya mendorong batas data geospa-
sial, sebagai proksi indikator ekonomi, atau dampak 
kebijakan terhadap lingkungan. 
 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam menggelar webinar MIPAtalk Series. Webinar 
bertajuk “Uncertainty of Geospatial Data and It’s Vis-
ualization”  sebagai pembicara, menjelaskan bahwa 
dari sekian banyak data yang tersebar luas di inter-
net, lebih dari 80 persen data berhubungan dengan 
lokasi.  Banyak informasi grafis yang menjadi konsum-
si publik tidak dapat diidentifikasi kevalidasian infor-
masi tersebut. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa 
perjalanan data mulai dari data mentah, kemudian 
disortir, disusun, divisualisasikan, dijelaskan 
menggunakan cerita, hingga menjadi data yang dapat 
diterima. Tingkatan ketidakpastian data mulai dari 
rendah ke tinggi berjalan beriringan perjalanan data. 
Masyarakat mesti kritis terhadap data dan informasi 
yang disajikan di ruang publik. 
 “Uncertainty adalah suatu keadaan tidak pas-
ti, meragukan, membingungkan, dan tidak dapat di-
prediksi. Geospatial menerangkan suatu posisi relatif, 
‘sesuatu’ di atas permukaan bumi. Data adalah ben-
tuk jamak dari datum, yang sering digunakan dalam 

kajian-kajian statistik, matematis, juga geografis. Visu-
alisasi adalah suatu upaya untuk menggambarkan 
suatu teknik yang melibatkan berbagai macam pen-
dekatan untuk kemudian memvisualisasikan sesuatu 
untuk mencapat tujuan tertentu,” Hal yang harus di-
perhatikan untuk menekan ketidakpastian adalah 
perlu berhati-hati dengan sumber data. “Jangan 
pernah percaya sepenuhnya pada data yang metada-
tanya tidak jelas. Jangan pernah gunakan data geo-
spasial dari sumber yang tidak punya reputasi data 
geospasial yang baik dan jelas. Jangan pernah 
gunakan data kalau tidak ada informasi kontrol kuali-
tas, dan terakhir, lakukan komparasi perbandingan, 
bandingkan data yang sudah anda punya dengan data 
sumber lain,”. 
 Ada empat strategi untuk menekan ketid-
akpastian data geospasial. Pertama, tentukan kebu-
tuhan terlebih dahulu. Kedua, pilih dan sortir kualitas 
data yang paling bagus. Ketiga, meminimalisir dam-
pak. Kemudian yang terakhir, ambil keputusan 
menerima atau menolak ketidakpastian. Jika menolak 
ketidakpastian, kembali lah pada poin nomor dua. 
“Data geospasial itu dapat berkontribusi pada proses 
pengambilan keputusan. Namun kemudian ada yang 
namanya uncertainty, yaitu konsekuensi logis yang 
muncul dari adanya kompleksitas fenomena dunia 
nyata. Kita tidak akan pernah bisa merekonstruksikan 
realita di dunia nyata ke dalam dunia digital dalam 
akurasi 100 persen. Uncertainty representasinya tidak 
bisa dipisahkan dari nilai-nilai budaya, politik, sosial, 
linguistik, itu memainkan peran yang 
penting. Uncertainty tidak bisa kita hindari. Akan teta-
pi, bisa kita minimalisir“. 
 Untuk mengenal lebih jauh dari Fatwa 
Ramdani, bisa mengunjungi link berikut ini: 
1.  ORCID:   
     https://orcid.org/0000-0002-8645-354X 
 2. TRIOS: 
      https://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000004628  
 
Demikian profil dari alumni geografi UI yang saat ini 
bekerja di negara Jepang, semoga bisa diambil se-
bagai contoh sukses alumni Geografi UI. 

Volume 20 / No. 1 / April 2022 

https://orcid.org/0000-0002-8645-354X
https://trios.tsukuba.ac.jp/researcher/0000004628


 

 https://majalahgeospasial.wordpress.com/ 


