
BAB I

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah mengusahakan agar

seluruh rakyat Indonesia menempati rumah yang layak di lingkungan permukiman

dengan karakteristik medan yang sesuai untuk permukiman. Permasalahan yang

dihadapi dalam pengembangan permukiman adalah adanya faktor-faktor pembatas

fisik berupa relief, permasalahan relief yang dihadapi di Kecamatan Matesih

bagian Selatan antara lain Desa Pablengan, Karangbangun, Koripan dan Girilayu

yang mempunyai relief berbukit. Kondisi yang demikian, menyebabkan

permasalahan yang dihadapi berupa daerah yang rawan ancaman bencana alam

berupa tanah longsor bagi penduduk Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

Bencana tanah longsor di Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah tersebar

dibeberapa daerah antara lain: Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan

Karangpandan, Kecamatan Matesih, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan

Ngargoyoso, Kecamatan Jumapolo, Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo,

namun ada tujuh titik berpotensi longsor yang menjadi fokus pengawasan

pemerintah Kabupaten Karanganyar, salah satunya adalah Desa Girimulyo

Kecamatan Matesih. Laporan singkat dari hasil penyelidikan Kesbanglinmas

Kabupaten Karanganyar (2007).

Hal ini dapat dihindari apabila penduduk membangun tempat tinggal pada

kawasan yang sesuai untuk permukiman. Penentuan lokasi permukiman

memerlukan informasi tentang kondisi fisik atau tentang karakteristik medan

untuk permukiman. Informasi karakteristik medan dapat diperoleh antara lain

dengan proses evaluasi medan. Pemilihan lokasi yang tepat untuk permukiman

mempunyai arti penting dalam aspek keruangan karena menentukan kekuatan

bangunan, nilai ekonomis bangunan dan dampak permukiman tersebut terhadap

lingkungan disekitarnya (Sutikno, 1982 dalam Edi Rianto, 2004). Perencanaan

keruangan bagi suatu lokasi permukiman perlu didasari berbagai pertimbangan

agar lebih tepat guna dan berdaya guna. Penentuan lokasi permukiman perlu
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diperhatikan beberapa hal yang berkenaan teknik pelaksanaan, segi tata guna

lahan, segi kesehatan dan kemudahan, serta politis ekonomis (Prayogo Mirhad,

1983 dalam Eko Budiharjo, 1984).

Evaluasi medan pada hakekatnya merupakan proses menduga medan

untuk berbagai penggunaan lahan. Evalusi tersebut mempertimbangkan berbagai

kemungkinan penggunaan dan faktor pembatas lingkungan fisik, serta berusaha

menterjemahkan informasi yang cukup banyak dari medan tersebut dalam bentuk

yang dapat digunakan oleh praktisi/ilmuan. Penentuan lokasi permukiman

tersebut khususnya yang berkenaan dengan segi teknis pelaksanaan dan tata guna

lahan dapat diteliti dengan pendekatan geomorfologis. Informasi geomorfologis

keteknikan dapat dihasilkan dengan kondisi geomorfologi daerah. Informasi ini

akan membantu para perencana pembangunan dalam penentuan tindakan dan

perlakuan yang diperlukan, sehingga dapat menekan biaya pembangunan dan

pemeliharaan pembangunan permukiman. Jumlah penduduk Kecamatan Matesih

Tahun 2008 adalah 46.131 jiwa, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,69

dengan luas wilayah 26,27 km².

Permukiman yang menempati suatu medan, dimana dalam suatu

permukiman terdapat manusia sebagai penghuni dan lingkungan sebagai ruang

tempat untuk beraktifitas. Oleh karena itu dalam merencanakan lokasi

permukiman harus diperhatikan karakteristik medan, karena antara lingkungan

alam dan manusia mempunyai hubungan timbal balik, artinya bahwa segala

sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas penduduk/manusia dipengaruhi oleh

lingkungan dan sebaliknya lingkungan juga dapat dipengaruhi oleh manusia.

Penelitian ini merupakan satu bentuk aplikasi perencanaan terpilah dimana

perencanaan ini menggunakan pendekatan yang mengutamakan unsur atau

subsistem tertentu yang perlu diprioritaskan tanpa perlu melihatnya dalam

wawasan yang lebih luas. Pendekatan ini dianggap memungkinkan bagi para

pembuat keputusan untuk menerapkan strategi pengambilan keputusan dengan

kapasitas kognitif yang terbatas dan lebih rasional. Suatu perencanaan pendekatan

ini dianggap terpilah tidak perlu ditunjang oleh sistem informasi yang lengkap,

menyeluruh serta akurat mengenai keadaan keseluruhan, cukup data yang terinci
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tentang unsur atau subsistem tertentu yang diprioritaskan tersebut. Ini dianggap

suatu penghematan dana waktu untuk penelaahan, analisis dan proses teknis

penyusunan rencana (Sujarto, 2001).

Kecamatan Matesih, salah satu wilayah aministratif di Kabupaten

Karanganyar Jawa Tengah, yang terdiri dari sembilan Desa. Kondisi biofisik

Kabupaten Karanganyar, termasuk Kecamatan Matesih, merupakan kaki vulkan

Gunung Lawu. Kecamatan Matesih memiliki nilai strategis dengan adanya jalur

regional yang melintasi Kecamatan ini, yaitu jalan Kabupaten yang

menghubungkan Matesih-Tawangmangu, Matesih-Karangpandan, Matesih-

Karanganyar dan Matesih-Jumantono. Kecamatan Matesih ramai dilalui arus lalu

lintas. Kecamatan Matesih memiliki daya tarik berupa objek wisata budaya

Astana Mengadeg Girilayu, mata air panas Pablengan dan Jabalkanil (RUTR

Kabupaten Karanganyar, 2009-2013).

 Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan permukiman adalah

adanya faktor-faktor pembatas fisik berupa relief, geologi dan hidrologi.

Permasalahan relief yang dihadapi di Kecamatan Matesih bagian Selatan antara

lain Desa Kepatihan, Jenuh, Keloran dan Kaliancar yang mempunyai relief

berbukit. Dengan kondisi yang demikian, permasalahan yang dihadapi berupa

erosi permukaan yang banyak terjadi pada waktu hujan. Hal ini dapat terlihat pada

waktu musim penghujan dengan warna air permukaan yang mengalir berwarna

coklat dan disertai dengan lumpur. Pada waktu kemarau permasalahan yang

dihadapi berupa kekurangan air. Pada bagian Utara yaitu di Desa Jaten,

Nambangan dan Sendang ijo yang berelief datar dengan jenis batuan lempung,

pasir, kerikil dan kerakal menghadapai permasalahan berupa pengatusan yang

jelek serta jenis tanah gromusol. Jenis tanah ini memiliki sifat yang mudah

merekah pada musim kemarau dan mudah menjadi lumpur pada musim penghujan

sehingga pada kenampakan yang ada di perumahan penduduk pada saat ini

terdapat retakan-retakan pada dinding rumah akibat adanya sifat tanah tidak stabil.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengadakan penelitian dengan judul

“PERENCANAAN PENGEMBANGAN MEDAN UNTUK PERMUKIMAN DI

KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR”.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah yang

ada di daerah penelitian adalah :

1. apakah lokasi permukiman yang ada sekarang telah sesuai dengan

karakteristik medan untuk permukiman?

2. satuan medan manakah yang paling sesuai untuk perencanaan lokasi

permukiman baru? dan

3.  bagaimana tahapan pengembangan wilayah permukiman di daerah

penelitian?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. mengetahui satuan medan untuk lokasi permukiman di daerah penelitian,

2. mengevaluasi lokasi rencana perluasan permukiman di daerah penelitian

dan

3. menentukan tahapan pengembangan wilayah permukiman di daerah

penelitian.

1.4. Kegunaan Penelitian

  Penelitian ini diharapkan dapat :

1. digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perencanaan permukiman di

daerah penelitian,

2. pengambilan keputusan dalam hal pembangunan permukiman baru di

daerah penelitian, dan

3. sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mencapai gelar Sarjana S-1 pada

Fakultas Geografis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya.

1.5.1.Telaah pustaka

Sutikno (1982 dalam Edi Rianto, 2004) dalam tulisannya yang berjudul

peranan geomorfologi dalam aspek keteknikan memberikan penjelasan tentang

peranan geomorfologi dalam hubungannya dengan aspek-aspek keteknikan.
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Peranan geomorfologi ditekankan pada bentuklahan, material penyusun, proses

geomorfologi, sedang aspek-aspek keteknikan yang dibahas terbatas pada aspek

yang berkaitan dengan lahan seperti bangunan, jalur jalan dan penyediaan air

minum. Untuk perencanaan suatu lokasi proyek keteknikan dibutuhkan informasi

yang cukup mengenai karakteristik lahan, kesesuaian antara lokasi bangunan

keteknikan dengan karakteristik lahan yang menentukan keawetan bangunan, nilai

ekonomis bangunan dan dampak proyek keteknikan terhadap lingkungan

sekitarnya.

Teknik yang digunakan dalam kajian geomorfologi adalah pemetaan

geomorfologi. Pemetaan geomorfologi dibuat dengan interpretasi foto udara dan

terestrial (lapangan) dengan penekanan pewilayahan menjadi satuan-satuan

geomorfologi. Pada masing-masing satuan geomorfologi dianalisis proses

geomorfologi, material penyusun dan relief. Peranan geomorfologi dalam

perencanaan lokasi permukiman terutama memperhatikan konfigurasi relief

bentuklahan. Lokasi yang paling baik adalah yang paling banyak memberikan

keuntungan ekonomis dan memungkinkan dibangun lebih cepat.

Kesimpulan dari analisis geomorfologi dalam aspek-aspek keteknikan

tercermin dalam aspek keruangan dari proyek keteknikan tersebut. Satuan

geomorfologi yang tersusun dari proses geomorfologi, material penyusun dan

bentuklahan dijadikan pertimbangan dalam pemanfaatan sumber daya lahan, agar

hasil proyek tersebut lebih awet dan bermanfaat serta tidak menimbulkan

kerusakan lingkungan.

Prayogo Mirhad (1983 dalam Eko Budiharjo, 1984) dalam tulisanya yang

berjudul Pengadaan Perumahan dan Aspek Lingkungan membahas tentang

pengadaan perumahan bagi berbagai tingkat pendapatan dan membahas mengenai

penentuan lokasi permukiman yang selaras dalam lingkungan maka semua pihak

yang berkaitan dalam bidang dan wewenang masing-masing penentuan lokasi

permukiman yang baik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. ditinjau dari segi teknis pelaksanaannya:

a. mudah perencanaannya dalam arti tidak banyak pekerjaan gali dan

urug, pembongkaran tonggak kayu dan sebagainya.
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b. bukan daerah banjir, gempa, angin ribut dan perayapan.

c. mudah dicapai tanpa hambatan berarti.

d. kondisi tanah baik sebagai kontruksi bangunan direncanakan semurah

mungkin.

e. mudah mendapat air bersih, listrik, pembuangan limbah/kotoran dan

hujan (drainase).

f. mudah mendapat bahan bangunan.

g. mudah mendapat tenaga kerja.

2. ditinjau dari segi tata guna tanah:

a. tanah secara ekonomis lebih sukar dikembangkan secara produktif,

misalnya: bukan daerah perawakan, daerah perkebunan yang baik,

daerah usaha seperti: perkantoran dan pabrik/industri.

b. tidak merusak lingkungan yang telah ada, bahkan kalau dapat

memperbaikinya.

c. sejauh mungkin dipertahankan tanah yang berfungsi sebagai reservoir

air tanah, penampungan air hujan dan menahan intrusi air laut.

3. dilihat dari segi kesehatan dan keindahan:

a. lokasi sebaiknya jauh dari lokasi pabrik-pabrik yang dapat

mendatangkan polusi, misalnya debu pabrik, buangan sampah dan

limbah industri.

b. lokasi sebaiknya tidak terlalu terganggu kebisingan.

c. lokasi sebaiknya dipilih yang mudah untuk mendapatkan air minum,

listrik, sekolah, puskesmas dan lain-lain kebutuhan keluarga.

d. lokasi sebaiknya mudah dicapai dari tempat kerja penghuninya.

4. ditinjau dari segi pilihan ekonomi:

a. menciptakan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat

sekelilingnya.

b. dapat merupakan suatu contoh bagi masyarakat disekelilingnya untuk

membangun rumah dan lingkungan yang sehat, layak dan indah

walaupun bahan-bahan bangunannya bahan lokal.
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c. mudah penjualannya karena lokasinya disukai oleh calon pembeli dan

mendapatkan keuntungan yang wajar bagi pembangunannya.

Pendekatan perencanaan telah mengalami perkembangan. Hal ini terjadi

sehubungan dengan pengalaman mengenai tingkat keefektifan rencana tersebut.

Berdasarkan tipologinya maka pendekatan perencanaan wilayah umumnya dapat

dibedakan atas tiga macam, sebagaimana diklasifikasikan oleh Sujarto (2001)

yaitu:

1. Pendekatan perencanaan rasional menyeluruh

 Pendekatan rasional menyeluruh atau Rational Comprehensive

Approach secara konseptual dan analitis mencakup pertimbangan

perencanaan yang luas. Pertimbangan tersebut tercukupi berbagai unsur

atau subsistem yang membentuk suatu organisme atau sistem secara

menyeluruh. Pertimbangan ini termasuk pula hal-hal yang berkaitan

dengan seluruh rangkaian tindakan pelaksanaan serta berbagai

pengaruhnya terhadap usaha pengembangan. Produk perencanaan rasional

menyeluruh mencakup suatu totalitas dari seluruh aspek tujuan

pembangunan. Jadi permasalahan yang ditinjau tidak dilihat secara

terpilah-pilah melainkan dalam satuan cakupan kesatuan.

2. Pendekatan perencanaan terpilah

 Pada hakekatnya pendekatan ini mengutamakan unsur atau subsistem

tertentu sebagai yang perlu diprioritaskan tanpa perlu melihatnya dalam

wawasan yang lebih luas. Pendekatan ini dianggap memungkinkan bagi

para pembuat keputusan untuk menerapkan strategi pengambilan

keputusan dengan kapasitas kognitif yang terbatas dan lebih rasional.

Suatu perencanaan pendekatan ini dianggap terpilih tidak perlu ditunjang

oleh sistem informasi yang lengkap, menyeluruh serta akurat mengenai

keadaan keseluruhan, cukup data yang terinci tentang unsur atau subsistem

tertentu yang diprioritaskan tersebut. Ini dianggap suatu penghematan dana

waktu untuk penelaahan, analisis dan proses teknis penyusunan rencana.
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3. Perencanaan terpilah berdasarkan pertimbangan menyeluruh

 Pendekatan perencanaan terpilah berdasarkan pertimbangan

menyeluruh ini melihat potensi yang terkandung dikedua pendekatan

perencanaan terdahulu. Jadi pada hakekatnya pendekatan ini

mengkombinasikan pendekatan rasional menyeluruh dan pendekatan

terpilah masing-masing dalam kadar lingkup tertentu yaitu

menyederhanakan tinjauan menyeluruh dalam lingkup wawasan sekilas

(scanning) dan memperdalam tinjauan atau unsur atau subsistem yang

strategis atau urgen dalam kedudukan sistem terhadap permasalahan yang

menyeluruh.

 Penelitian ini merupakan satu bentuk aplikasi perencanaan terpilah dimana

perencanaan pengembangan medan dilakukan hanya untuk permukiman di

wilayah Kecamatan Matesih.

 Tingkat pertumbuhan penduduk geometris adalah pertumbuhan penduduk

bertahab (discreate), yaitu dengan memperhitungkan pertumbuhan penduduk

hanya pada akhir tahun dari suatu periode. Pertumbuhan ini juga disebut

pertumbuhan berganda. Proyeksi jumlah penduduk pada waktu yang akan datang

dapat diperkirakan atau diproyeksikan dengan rumus: Pn = Po(1+r)n. Dimana: Pn

(jumlah penduduk pada tahun n), Po (jumlah penduduk pada tahun 0), r (rata-rata

laju pertumbuhan penduduk per tahun) dan n (waktu yang diperlukan untuk

berlipat dua).

 Penelitian sumber daya lahan untuk mengembangkan permukiman secara

geomorfologis dilakukan pada bentanglahan yang dikelompokan kedalam unit-

unit medan, selanjutnya dievaluasi menurut kesesuaian medannya untuk

permukiman (Suprapto Dibyosaputro dan Widiyanto, 1994). Teknik yang

digunakan adalah teknik pengharkatan masing-masing parameter penentu

kesesuaian medan untuk permukiman yang merupakan unsur penyusun medan

yaitu kemiringan lereng, jumlah dan kedalaman saluran, keseringan dan lama

penggenangan banjir, tingkat erosi dan longsor lahan, kekuatan batuan, tingkat

pelapukan batuan, drainase permukaan, daya dukung tanah dan batuan, serta nilai

kembang kerut tanah (nilai COLE).
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Longsor lahan merupakan bagian dari gerakan massa batuan dan

merupakan aspek penting dalam rencana pemilihan lokasi di suatu wilayah untuk

permukiman. Longsor lahan dapat disebabkan oleh penyebab pasif seperti kondisi

topografi, struktur batuan, stratigrafi, litologi, dan penyebab aktif seperti iklim dan

campur tangan manusia. Penelitian ini sebagian besar bertujuan mengetahui

sebab-sebab terjadinya longsor lahan. Faktor alami terdiri atas iklim, hidrologi,

geomorfologi dan tanah, sedangkan faktor non alami disebabkan oleh tindakan

manusia dalam memanfaatkan lahan.

Atas dasar tinjauan pustaka tersebut, penelitan yang dilakukan di daerah

Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar menggunakan teknik penilaian

medan untuk lokasi permukiman (Suprapto Dibyosaputro dan Widiyanto, 1994),

dalam hal pengukuran longsor lahan di lapangan.

Ditinjau dari segi teknik pelaksanaannya penilaian medan merupakan:

a. bukan daerah banjir dan gempa

b. mudah mendapatkan air bersih dan listrik.

1.5.2.Penelitian sebelumnya

Edi Rianto (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Medan

untuk Permukiman di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang” bertujuan

untuk mengetahui kesesuaian medan untuk lokasi permukiman dan mengevaluasi

kesesuaian medan untuk rencana perluasan permukiman. Metode yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode survei meliputi pengamatan langsung di

lapangan dan analisa laboratorium. Pengambilan sampel di lapangan

menggunakan metode Stratified random sampling dengan satuan medan sebagai

satuan pemetaan. Satuan medan ini diperoleh melalui tumpang susun (overlay)

antara peta bentuklahan, peta tanah dan peta lereng pada skala 1:50.000.

Berdasarkan data hasil analisa laboratorium dan pengamatan langsung di

lapangan, penelitian ini menghasilkan penelitian medan yaitu kesesuaian kelas 1

(sangat sesuai) dengan luas 1.375 ha atau 23,40% dari luas daerah penelitian,

kesesuaian kelas 2 (sesuai) dengan luas 4.250 ha atau 72,34% dari luas daerah

penelitan, kesesuaian kelas 3 (sedang) dengan luas 255 ha atau 4,26% dari luas
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daerah penelitian. Hasil akhir disajikan dalam bentuk peta kesesuaian medan

untuk lokasi permukiman dengan skala 1:50.000.

Nur Komala (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi

Kesesuaian Medan untuk Permukiman di Kecamatan Kedung Wuni Kabupaten

Pekalongan” bertujuan untuk mengetahui karakteristik medan untuk lokasi

permukiman dan mengevaluasi kesesuian medan untuk lokasi permukiman di

daerah penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Metode penelitian menggunakan metode survei dengan satuan

medan sebagai stratanya. Metode analisa dalam penelitian ini menggunakan

metode skoring. Berdasarkan hasil penelitian daerah penelitian mempunyai data

kelas kesesuaian medan kelas II (sesuai) dengan luas 1824 ha atau 19,5% dan

kelas kesesuaian medan III (sedang) dengan luas 271 ha atau 20,5 % dari seluruh

daerah penelitian. Hasil akhir penelitian ini diwujudkan dalam bentuk peta

kesesuaian medan untuk permukiman dengan skala 1:50.000.

Mustika Diyah Kartika Dewi (2005) “Evaluasi Kesesuaian Medan untuk

Permukiman di Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar” bertujuan

untuk mengetahui kesesuaian medan untuk permukiman di daerah penelitian dan

mengevaluasi kesesuaian medan yang telah digunakan untuk permukiman.

Penelitian ini menggunakan metode Survei meliputi pengamatan langsung di

lapangan dan analisa laboratorium. Hasil penelitian didapatkan bahwa: daerah

penelitian terdiri dari empat (4) satuan bentuklahan dan delapan satuan medan.

Berdasarkan data hasil analisa laboratorium dan pengamatan langsung serta

analisa data di daerah penelitian menghasilkan tiga (3) kelas kesesuaian medan,

yaitu kesesuaian medan kelas I (sangat sesuai) yang terdiri dari satuan medan :

F1IA dan F1IG dengan luas daerah 1.420 ha (25%). Kesesuaian medan kelas II

(sesuai) yang terdiri dari satuan medan D1IIA, D2IIIG, D2IIIA, dan D3IVG yang

menempati luas daerah 3.922,46 ha (69%). Kesesuaian medan kelas III (sedang)

yang terdiri atas satuan lahan D3IVM dan D3IVA memiliki luas daerah 337,5 ha

(6%). Hasil akhir dari penelitian disajikan dalam peta kesesuaian medan untuk

lokasi permukiman dengan skala 1:50.000. Perbandingan penelitian sebelumnya

dengan penelitian yang dilakukan peneliti dapat dilihat dalam Tabel 1.1.
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Tabel 1.1. Perbandingan Penelitian Sebelumnya
Penulis Judul Tujuan Metode Hasil

Edi Rianto (2004) Evaluasi Medan
untuk Permukiman di
Kecamatan Rembang
Kabupaten Rembang

Mengetahui kesesuaian medan
untuk lokasi permukiman dan
mengevaluasi kesesuaian
medan untuk rencana
perluasan permukiman

Pengambilan sampel di
lapangan menggunakan
metode Stratified random
sampling dengan satuan
medan sebagai satuan
pemetaan

Hasil penelitian daerah penelitian
mempunyai data kelas kesesuaian
medan  1(sangat sesuai) dengan
luas 1.375 ha, kesesuaian kelas 2
(sesuai) dengan luas 4.250 ha

Nur Komala (2004) Evaluasi Kesesuaian
Medan untuk
Permukiman di
Kecamatan Kedung
Wuni Kabupaten
Pekalongan

Mengetahui karakteristik
medan untuk lokasi
permukiman dan mengevaluasi
kesesuian medan untuk lokasi
permukiman di daerah
penelitian

Metode penelitian
menggunakan metode
survei dengan satuan
medan sebagai stratanya

Hasil penelitian daerah penelitian
mempunyai data kelas Kesesuain
medan kelas II (sesuai) dengan
luas 1824 ha dan kelas kesesuaian
medan III (sedang) dengan luas
271 ha

Mustika Diyah
Kartika Dewi
(2005)

Evaluasi Kesesuaian
Medan untuk
Permukiman di
Kecamatan
Gondangrejo
Kabupaten
Karanganyar

Mengetahui kesesuaian medan
untuk permukiman di daerah
penelitian dan mengevaluasi
kesesuaian medan yang telah
digunakan untuk permukiman

Dalam penelitian ini
digunakan metode survei
dan laboratorium

Hasil penelitian daerah penelitian
mempunyai data kelas kesesuaian
medan kelas I (sangat sesuai)
dengan luas daerah 1.420 ha,
Kesesuaian medan kelas II
(sesuai) luas daerah 3.922,46 ha,
Kesesuaian medan kelas III
(sedang) luas daerah 337,5 ha

Fajar Eko Suryanto
(2010)

Perencanaan
Pengembangan
Medan untuk
Permukiman di
Kecamatan Matesih

Menentuan kesesuaian lahan
untuk permukiman dan
menggali faktor-faktor
pembatas yang menyebabkan
ketidaksesuaian lokasi
permukiman

Pengukuran menggunakan
metode stratified sampling
berdasar satuan medan
sebagai stratanya

Evaluasi medan permukiman yang
ada saat ini dengan karakterisrik
medan dan peta proyeksi sebaran
permukiman skala 1:50.000



12

1.6. Kerangka Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mencari tingkat kesesuaian medan untuk

lokasi permukiman dan mencari faktor penghambat yang ada di daerah penelitian

untuk lokasi permukiman. Dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa

tahapan yang diawali dengan interpretasi peta topografi skala 1:50.000 dan peta

geologi skala 1:100.000 untuk mendapatkan peta bentuklahan tentatif. Data yang

diambil dari peta topografi adalah morfografi dan proses geomorfologi sedangkan

data dari peta geologi data yang diambil adalah stuktur dan jenis batuan. Setelah

peta bentuklahan terbuat kemudian dilakukan cek lapangan untuk menguji

kebenaran hasil interpretasi sekaligus menambah data-data yang tidak dapat

diperoleh langsung dari kedua peta tersebut yang akhirnya menghasilkan peta

bentuklahan akhir. Peta bentuklahan ditumpang susun dengan peta kemiringan

lereng dan peta tanah diperoleh peta satuan medan. Peta satuan medan digunakan

sebagai satuan pemetaan sekaligus dijadikan sebagai satuan evaluasi dan dijadikan

dasar untuk menentukan lokasi pengambilan sampel.

Metode penelitian ini adalah survei yang meliputi pengamatan,

pengukuran dan pencatatan terhadap variabel-variabel kesesuaian medan untuk

permukiman. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode

stratified sampling, sedangkan metode analisa datanya dengan metode

pengharkatan. Sampel yang diambil meliputi kemiringan lereng, kedalaman

saluran, kondisi pengatusan, kemudahan mendapatkan air, daya dukung tanah,

tingkat pelapukan batuan, tingkat erosi, gerak massa, tekstur tanah, lama

penggenangan akibat banjir dan sampel tanah untuk di analisa di laboratorium.

Setelah data dari lapangan dan dari laboratorium, serta dari instansi terkait

dikumpulkan kemudian dilakukan pemrosesan, klasifikasi dan analisa data untuk

mengetahui kelas kesesuaian medannya. Adapun untuk lebih jelasnya uraian

tersebut dapat dilihat di Gambar 1.1. Diagram alir kerangka penelitian.
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Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian (Sumber: Penulis, 2010)

Peta
Permukiman

Existing
Kelas Kesesuaian medan untuk Peta Proyeksi

Sebaran Permukiman Skala 1:50.000

Evaluasi Lahan Permukiman
yang ada saat ini dengan

karakteristik medan

Peta Proyeksi Sebaran
Permukiman Skala 1:50.000

Interpretasi Peta Topografi
Skala 1 : 50.000

Interpretasi Peta Geologi
Skala 1 : 100.000

Peta BentuklahanTentatif
Skala 1 : 50.000

Cek lapangan

Peta Bentuklahan
Skala 1 : 50.000

Peta Satuan Medan
Skala 1 : 50.000

Penentuan Sampel

Peta Lereng
Skala 1 : 50.000

Peta Tanah
Skala 1 : 50.000

Analisa Data

Data variabel fisik:
- kemiringan lereng
- jumlah kedalaman saluran
- kondisi pengatusan
- kemudahan mendapat air
- daya dukung tanah
- tingkat pelapukan batuan
- tingkat erosi
- gerak massa batuan
- tekstur tanah
- lama penggenangan

Analisa
laboratorium
- tekstur tanah

Data
kependudukan

Proyeksi Kebutuhan
Luas Permukiman

Perkotaan dan Pedesaan
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1.7. Data dan Alat yang digunakan

 Untuk mencapai tujuan penelitian ini data yang digunakan meliputi data

primer dan data sekunder

a. Data primer meliputi :
1. Kemiringan lereng
2. Kedalaman saluran
3. Kondisi pengatusan
4. Kemudahan mendapatkan air
5. Daya dukung tanah
6. Tingkat pelapukan batuan
7. Tingkat erosi
8. Gerak massa
9. Tekstur tanah
10. Lama penggenangan akibat banjir

b. Data sekunder meliputi :
1. Peta topografi skala 1:50.000, untuk mengetahui letak, luas dan batas,

morfologi dan proses geomorfologi.
2. Peta geologi skala 1:100.000, untuk mengetahui jenis litologi dan

struktur geologi.
3. Peta penggunaan lahan Kecamatan Matesih skala 1:50.000, untuk

mengetahui jenis penggunaan lahan dan penyebarannya..
4. Peta tanah skala 1:50.000, untuk mengetahui jenis tanah dan

penyebarannya.
5. Data curah hujan.
6. Data kependudukan meliputi: kepadatan penduduk dan pertumbuhan

penduduk.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1.Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan

laboratorium. Metode survei yaitu serangkaian kerja yang meliputi pengamatan,

pengukuran dan pencatatan terhadap variabel-variabel yang digunakan. Metode
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pengambilan sampel menggunakan stratified sampling dengan satuan medan

sebagai stratanya.

1.8.2.Teknik Penelitian

Teknik penelitian merupakan penjabaran metode penelitian kedalam

tindakan operasional untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam teknik penelitian

ini meliputi beberapa tahapan antara lain :

a. Tahap Persiapan

 Dalam tahapan ini dilakukan studi pustaka, pengumpulan literatur yang

 berhubungan dengan penelitian berupa buku-buku, makalah dan laporan-

 laporan penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

- Pembuatan peta bentuklahan dan cek lapangan untuk mencocokkan hasil

 interpretasi dengan kenampakan sebenarnya di lapangan.

- Pembuatan peta satuan medan sebagai satuan pemetaan sekaligus sebagai

  satuan evaluasi dan sebagai dasar dalam pengambilan sampel.

- Survei lapangan untuk memperoleh data kesesuaian medan untuk

 permukiman yang meliputi:

1. Kemiringan Lereng

Kemiringan lereng ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan

lokasi permukiman. Suatu bangunan yang didirikan memerlukan bidang yang

datar, agar dapat menjadi bidang tumpuan yang efektif bagi suatu bangunan. Pada

tanah yang miring akan memerlukan pekerjaan tambahan yaitu meratakan tanah.

Berdasarkan hal tersebut, maka semakin datar suatu medan akan semakin baik

untuk lokasi permukiman. Klasifikasi kemiringan lereng dan besar sudut lereng

seperti pada Tabel 1.2.
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Tabel 1.2. Klasifikasi Kemiringan Lereng dan Besar Sudut Lereng

Kelas Kriteria HarkatKemiringan lereng Besar lereng (%)
Sangat baik
Baik
Sedang
Jelek
Sangat jelek

Datar, hampir datar
Landai
Miring
Agak curam
Curam

< 2 %
2 – 8 %

8 – 30 %
30 – 50 %

> 50 %

5
4
3
2
1

Sumber: Van Zuidam, (1979 dalam Edi Rianto, 2004).

2. Kedalaman Saluran

Kedalaman saluran, dalam hal ini adalah alur yang ditimbulkan oleh

proses geomorfologi berupa erosi linier. Kedalaman saluran langsung diukur pada

titik sampel. Untuk lebih jelasnya kelas kriteria kedalaman saluran untuk

permukiman dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3. Kelas Kriterial Kedalaman Saluran Untuk Lokasi Permukiman
Kelas Kedalaman saluran (m) Harkat

Sangat baik
Baik
Sedang
Jelek
Sangat jelek

< 1
1 – 3
3 – 8

  8 – 15
> 15

5
4
3
2
1

       Sumber: Ortiz, (1979 dalam Edi Rianto, 2004).

3. Kondisi Pengatusan

Pengatusan (drainase) yang dimaksud pada pemukiman adalah berupa

saluran air permukaan (eksternal drainase). Saluran air permukaan ini dapat

berupa air limbah, saluran air diberi jalan dan sebagainya. Kemiringan lereng

suatu medan sangat mempengaruhi kelancaran gerakan air pada saluran. Semakin

miring suatu medan maka semakin baik pengatusannya. Penggenangan relatif

terjadi pada medan yang miring, karena air mengalir pada bidang yang miring.

Berdasarkan anggapan tersebut maka kelas kemiringan lereng digunakan untuk

kelas pengatusan relatif. Adapun klasifikasi kelas dan pemerian pengatusan

seperti pada Tabel 1.4.
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Tabel 1.4. Kelas dan Pemerian Pengatusan
Kemiringan lereng Kelas Harkat

>50%
30 – <50%
8 – <30%
2 – <8%
0 – <2%

Baik
Agak baik
Sedang
Agak jelek
Jelek

5
4
3
2
1

       Sumber: Van Zuidam, (1979 dalam Edi Rianto, 2004).

4. Kemudahan Mendapatkan Air
Kemudahan mendapatkan air perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi

permukiman. Semakin dangkal air tanah maka semakin mudah penduduk untuk

mendapatkan air. Kedalaman muka air tanah diukur di lapangan pada sumur gali.

Adapun klasifikasi kelas dan kemudahan mendapat air seperti pada Tabel 1.5.
Tabel 1.5. Kelas dan Kemudahan Mendapatkan Air

Kemudahan mendapatkan air Kedalaman air tanah (m) Harkat
Sangat mudah
Mudah
Agak mudah
Sukar
Sangat sukar

< 10
10 – 15
15 – 20
20 – 25
25 – 30

5
4
3
2
1

 Sumber: Regional Physical Program For Transmigration (1985 dalam Edi Rianto, 2004)

5. Daya Dukung Tanah

Daya dukung tanah merupakan parameter yang penting untuk keperluan

suatu bangunan. Daya dukung tanah adalah kemampuan tanah untuk menahan

beban pondasi tanpa terjadi keruntuhan akibat mengusir tanah. Nilai kekuatan

geser yang dipakai untuk menentukan daya dukung tanah adalah nilai yang

berlaku sampai kedalaman kurang dua kali lebar pondasi (Wesley, 1977 dalam

Edi Rianto, 2004). Pengukuran di lapangan dengan menggunakan penetrometer

pada kedalaman tanah 60 - 100 cm, karena pada kedalaman itu tanah menerima

tekanan ke bawah suatu bangunan. Klasifikasi kelas dan kriteria daya dukung

tanah dapat dilihat pada Tabel 1.6.
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Tabel 1.6. Kelas dan Kriteria Daya Dukung Tanah untuk Lokasi Permukiman
Kelas Daya Dukung Tanah (kg/cm²) Harkat

Sangat baik
Baik
Sedang
Jelek
Sangat jelek

> 1,5
1,4 – 1,5
1,2 – 1,5
1,1 – 1,5

< 1,1

5
4
3
2
1

    Sumber: Klimaszeski, (1969 dalam Edi Rianto, 2004).

6. Tingkat Pelapukan Batuan
Pelapukan adalah proses yang menghancurkan batuan menjadi bahan-

bahan rombakan dan tanah (Van Zuidam, 1979 dalam Edi Rianto, 2004). Batuan

yang cepat mengalami pelapukan adalah batuan yang terbuka, karena dipengaruhi

oleh iklim. Penghancuran batuan tersebut melalui beberapa cara, yaitu secara

fisika, kimia dan organik, pelapukan di lapangan dikenal dengan melihat

perubahan warna yang terjadi pada batuan dan mengetahui kekerasan batuan

dengan pukulan palu geologi. Adapun kelas dan kriteria tingkat pelapukan batuan

dapat dilihat pada Tabel 1.7.
Tabel 1.7. Kelas dan Kriteria Tingkat Pelapukan Batuan untuk Lokasi Permukiman

Kelas Kriteria Harkat
Segar Tidak tampak tanda pelapukan, batuan sedang kristal dan

beberapa diskontinuitas kadang-kadang tak ada 1

Lapuk
ringan

Pelapukan hanya terjadi pada diskontinuitas terbuka yang
menimbulkan perubahan warna, dapat mencari 1cm dari
perubahan diskontinuitas

2

Lapuk
sedang

Sebagian besar batuan berubah warna, belum lapuk (kecuali
batuan sediment), diskontinuitas tergoda/ terisi bahan lapukan 3

Lapuk kuat Pelapukan meluas keseluruh massa batuan 4
Lapuk
sempurna

Sebagian massa batuan berubah mudah digali, seluruh batuan
berubah warna dan lapuk kenampakan luar seperti tanah 5

Sumber: Bieniswski, (1973 dalam Edi Rianto, 2004).

7. Tingkat Erosi

Erosi merupakan salah satu bentuk dari proses geomorfologi yang

merubah rona bentuk alami. Dalam penelitian ini erosi meliputi erosi linier karena

akibat yang ditimbulkan mempengaruhi keawetan bangunan. Tingkat erosi linier

dikatakan semakin berat jika alur yang diakibatkan semakin rapat, untuk

mendapatkan tingkat erosi dilakukan pengamatan dan pengukuran di lapangan
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pada daerah sampel. Klasifikasi kriteria penentuan tingkat erosi dan tingkatan

erosi itu sendiri seperti pada Tabel 1.8 dan Tabel 1.9.

Tabel 1.8. Kriteria Penentuan Tingkat Erosi
Kedalaman

(cm)
Jarak antara alur (m)

< 20 20 – 50 50–150 150-300 > 300
< 50 Sedang Ringan - - -

50 – 150 Berat Sedang Ringan - -
150 – 300 Sangat berat Berat Sedang Ringan -

> 300 Berat sekali Sangat berat Berat Sedang Ringan
Sumber: Van Zuidam, (1979 dalam Edi Rianto, 2004).

Tabel 1.9. Kelas dan Tingkat Erosi
Kelas Pemerian Harkat

Sangat baik Tidak ada kenampakan erosi 5
Baik Kenampakan erosi ringan 4
Sedang Kenampakan erosi sedang 3
Jelek Kenampakan erosi berat 2
Sangat jelek Kenampakan erosi sangat berat 1

 Sumber: Karmono Mangunsukarjo, (1984 dalam Edi Rianto, 2004).

8. Gerak Massa Batuan

Gerak massa disebabkan oleh gaya tarik bumi (gravitasi). Gerak massa

batuan akan berpengaruh terhadap kenyamanan bertempat tinggal terutama adalah

keselamatan jiwa. Adapun kelas dan kriteria gerak massa dapat dilihat pada Tabel

1.10.

Tabel 1.10. Kelas dan Kriteria Gerak Massa untuk Lokasi Permukiman
Kelas Keterangan Harkat

Sangat baik Sangat stabil, tanpa bahaya pelongsoran 5

Baik Gerak massa dengan pengaruh kecil terhadap
keteknikan 4

Sedang Gerak massa dengan resiko ringan terhadap
keteknikan 3

Jelek Resiko tinggi terhadap keteknikan 2
Sangat jelek Sangat terpengaruh oleh semua jenis gerak massa 1

 Sumber: Prapto Suharsono, (1984 dalam Sigit Kuncoro 2000).

9. Tekstur Tanah

Didalam aspek keteknikan keterpihan butir tanah merupakan variabel yang

penting karena berpengaruh terhadap besar kecilnya kekuatan tanah dalam
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menerima beban bangunan. Variabel keterpilahan besar butir tanah atau tekstur

dengan menggunakan kelas tekstur tanah dari Isa Darmawijaya (1997). Adapun

klasifikasi keterpihan butir batuan dapat dilihat pada Tabel 1.11.

Tabel 1.11. Klasifikasi Keterpihan Butir Batuan
Kelas Kriteria Tekstur Harkat

Sangat baik Kasar: pasir, pasir geluhan 5
Baik  Agak kasar: geluh pasiran, geluh pasiran halus 4

Sedang Sedang: geluh pasiran sangat halus, geluh debuan,
debu 3

jelek Agak halus: geluh lempungan, geluh lempung pasiran,
geluh lempung debuan 2

Sangat
jelek Halus: lempung pasiran, lempung debuan, lempung 1

Sumber: Isa Darmawijaya, (1997 dalam Edi Rianto, 2004).

10. Lama Penggenangan Akibat Banjir

Parameter ini diperoleh dari wawancara dengan para penduduk dan pejabat

setempat. Kriteria kelas lama penggenangan akibat banjir dapat dilihat pada Tabel

1.12.
Tabel 1.12. Kelas Lama Penggenangan Akibat Banjir.

Kelas Keseringan Kedalaman
(meter)

Lama
Penggenangan (Minggu) Harkat

Sangat mudah
terlanda banjir

Minimal satu
dalam setahun

1 2 1

Mudah terlanda
banjir

1 kali tiap 1–2
tahun 0,5 – 1 1 – 2 2

Sukar terlanda
banjir

1 kali dalam
sekitar 2 tahun 0,5 1 3

Sangat sukar
terlanda banjir

Tidak ada Tidak ada 3 – 4 4

Tidak pernah
terlanda banjir Tidak ada Tidak ada Tidak ada 5

Sumber: Sutikno, (1982 dalam Edi Rianto, 2004).

c. Tahap Klasifikasi

 Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut

diklasifikasikan. Data yang akan diklasifikasikan adalah jumlah harkat dari

masing-masing parameter penelitian. Harkat tersebut digunakan dalam

menentukan kelas kesesuaian medan untuk lokasi permukiman.
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 Angka harkat dari masing-masing parameter penelitian tersebut adalah 1-

5. Jumlah parameter yang digunakan adalah 10. Nilai dari kelas kesesuaian

yang diperoleh dari penjumlahan harkat dari parameter penelitian. Maka skor

tertinggi adalah 5 x 10 = 50 dan skor terendah adalah 1 x 10 = 10. Untuk

menentukan kelas kesesuaian digunakan rumus sebagai berikut:  = ( a-b ) /h

 Dimana :

  : Interval kelas

a : Jumlah harkat atau nilai tertinggi

b  : Jumlah harkat atau nilai terendah

h  : Jumlah kelas

Karena jumlah kelas yang dipakai adalah 5, maka :

  : ( 50-10 ) / 5

 = 40 / 5

 = 8

Berdasarkan perhitungan tersebut maka interval kelas yang dipakai adalah 8.

Dengan demikian kelas kesesuaian untuk permukiman disusun seperti Tabel 1.13.

Tabel 1.13. Kelas Kesesuaian Medan untuk Lokasi Permukiman
Kelas Nilai Kriteria Keterangan

I 42 - < 50 Sangat sesuai Medan sangat sesuai untuk lokasi permukiman
tanpa faktor penghambat

II 34 - < 42 Sesuai Medan sesuai untuk permukiman dengan faktor
penghambat ringan

III 26 - < 34 Sedang
Medan sesuai sedang untuk lokasi permukiman
dengan beberapa faktor penghambat

IV 18 - < 26 Tidak sesuai Medan tidak sesuai untuk lokasi permukiman
dengan banyak faktor penghambat

V 10 - < 18
Sangat tidak

sesuai
Medan sangat tidak sesuai untuk lokasi
permukiman dengan banyak faktor penghambat

Sumber: Hasil Perhitungan

d. Tahap Analisis

 Analisis dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang merugikan dan

yang menguntungkan terhadap masing-masing tingkat kesesuaian medan untuk

lokasi permukiman yang telah ada di daerah penelitian. Faktor-faktor yang
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dianggap menguntungkan adalah faktor-faktor yang mempunyai harkat (4 - 5)

dan yang merugikan adalah yang mempunyai harkat (1 - 2).

1.9. Batasan Operasional

Bentuklahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses-proses alami

 yang mempunyai julat karakteristik fisikal dan visual tertentu dimanapun

 bentuklahan itu dijumpai (Way, 1973 dalam Van Zuidam, 1979).

Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari bentuklahan, proses yang

 mempengaruhi bentuklahan, genesis bentuklahan, serta hubungan

 dengan lingkungan dalam ruang dan waktu (Karmono Mangunsukarjo,

 1984).

Klasifikasi medan adalah usaha mempelajari medan berdasarkan karakteristik

yang dimiliki oleh masing-masing medan (Van Zuidam, 1979).

Medan adalah luasan lahan yang mempunyai komplek sifat fisikal pada

permukaan maupun dekat permukaan yang berarti bagi manusia (Van

Zuidam, 1979).

Permukiman adalah suatu bentuk penggunaan lahan yang memperhatikan

bangunan-bangunan (rumah, kantor, pasar dan pekarangan) yang menjadi

salah satu sumber penghidupan penduduk (Bintarto, 1983 dalam Sigit

Kuncoro, 2000).

Satuan medan adalah medan yang ditunjukkan oleh bentuklahan yang mempunyai

karakteristik dan komponen medan yang utama (Van Zuidam, 1979).

Kesesuaian medan untuk permukiman adalah penggambaran tingkat kesesuaian

sebidang lahan untuk suatu penggunaan permukiman (FAO, 1979 dalam

Wiwin Haryani, 2002).


