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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Bogor memiliki posisi strategis karena sebagai salah satu penyangga 

ibukota. Selain itu, kondisi alam yang relatif lebih nyaman dibanding kota 

penyangga lainnya. Kondisi demikian menjadikan Kota Bogor sebagai pilihan bagi 

penduduk baik yang datang dari sekitar Kota Bogor maupun perantau dari daerah-

daerah lainnya yang menjadikan Kota Bogor atau Jakarta sebagai sumber mata 

pencaharian. Kondisi tersebut memberikan dampak luas bagi perkembangan Kota 

Bogor.  

Hasil perekaman citra satelit Landsat TM Tahun perekaman 2005 di kawasan 

Jabodetabek menunjukan bahwa perkembangan lahan terbangun Provinsi DKI 

Jakarta diikuti dengan perkembangan lahan terbangun bagi wilayah disekitarnya. 

Perkembangan lahan terbangun Provinsi DKI Jakarta secara visual menyebar di 

pinggiran Kota Jakarta menuju Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, 

Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kabupaten dan Kota Bekasi. Keadaan ini 

disajikan pada gambar 1.1  

 

Gambar 1.1 Peta Citra Landsat TM Tahun 2005 komposit 742 Kawasan Jabodetabek  

Sumber : Analisis Data, 2015 
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Kota Bogor merupakan salah satu daerah dengan perkembangan tinggi di 

Provinsi Jawa Barat dan secara regional mempunyai keterkaitan yang erat dengan 

Provinsi DKI Jakarta, khususnya dalam lingkup Kawasan Jabodetabek. Letak Kota 

Bogor yang strategis merupakan potensi untuk pengembangan permukiman, 

pertumbuhan ekonomi dan pelayanan, pusat industri nasional, perdagangan, 

transportasi, komunikasi dan pariwisata. Dalam konteks regional, Kota Bogor 

merupakan kota yang diarahkan untuk menampung 1.5 juta jiwa pada Tahun 2010 

dalam mengurangi tekanan kependudukan di Jabodetabek  (Bappeda Kota Bogor, 

2004).  

Berdasarkan analisis data BPS Kota Bogor Tahun 2012, Kota Bogor memiliki 

jumlah penduduk 1.004.832 jiwa dengan kepadatan penduduk 8.480 jiwa/Km
2
. 

Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 1.00.000 jiwa, Kota Bogor 

menjadi salah satu kota di Indonesia dengan kategori Kota Metropolitan, yaitu 

wilayah perkotaan hasil perwujudan perkembangan alamiah dari suatu kawasan 

permukiman yang berkembang sangat pesat (Anggoti 1993, didalam Hidajat 2014). 

Kecamatan Bogor Tengah memiliki kepadatan penduduk tertinggi sebesar 12.825 

jiwa/Km
2
.
 

Kondisi demikian menunjukan konsentrasi populasi di Kota Bogor 

berada di Kecamatan Bogor Tengah sebagai pusat kegiatan dan pemerintahan. 

Jumlah dan kepadatan penduduk Kota Bogor Tahun 2012 perkecamatan 

disajikan dalam tabel 1.1 

Tabel 1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Bogor Tahun 2012 

Kecamatan 
Luas 

(Km
2
) 

Jumlah Penduduk 

(Jiwa) 

Kepadatan Penduduk 

(Jiwa/Km
2
) 

Bogor Selatan 30,81 190.535 6.184 

Bogor Timur 10,15 99.983 9.851 

Bogor Utara 17,72 180.847 10.206 

Bogor Tengah 8,13 104.270 12.825 

Bogor Barat 32,85 223.168 6.794 

Tanah Sareal 18.84 206.028 10.936 

Kota Bogor  118,50 1.004.831 8.480 

Sumber : Hasil Analisis 2012, BPS Kota Bogor 
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Walaupun demikian, perkembangan fisik Kota Bogor sampai saat ini secara 

umum bersifat over bounded city, artinya sebagian besar kenampakan fisik kawasan 

perkotaan berada dalam batas administrasi kota (Yunus, 2005). Terdapat daerah 

pada beberapa kecamatan yang kenampakan fisiknya tergolong mencerminkan 

sebuah kawasan perdesaan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Bogor Selatan 

dan Kecamatan Bogor Barat. 

Secara umum perbandingan lahan terbangun dan non terbangun di Kota 

Bogor pada Tahun 2005 dapat dilihat pada gambar berikut :  

Citra Landsat TM Komposit 321  

Kota Bogor 

(A) 

Hasil Transfromasi NDBI Citra 

Landsat TM Kota Bogor  

(B) 

 

 

Keterangan :  

A : Kecamatan Bogor Tengah 

B : Kecamatan Tanah Sareal 

C : Kecamatan Bogor Utara 

D : Kecamatan Bogor Timur 

E : Kecamatan Bogor Selatan 

F : Kecamatan Bogor Barat  

 

 

Keterangan :  

Lahan terbangun         :  

Lahan non terbangun  : 

Gambar 1.2  Perbandingan Lahan Terbangun dan Non Terbangun  

Kota Bogor Tahun 2005 

Sumber : Analisis Data, 2015 
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Gambar 1.2 (A) menunjukan perbandingan lahan terbangun dan non 

terbangun di Kota Bogor Tahun 2005 berdasarkan citra Landsat Komposit 321 (true 

colour). Tampilan citra Landsat komposit 321 dinilai kurang merepresentasikan 

perbandingan lahan terbangun dan non terbangun, untuk itu dilakukan transformasi 

NDBI (Normalized Difference Built-up Index) yang dilakukan untuk membedakan 

antara lahan terbangun dan non terbangun secara umum (B). Hasil transformasi 

NDBI didapatkan perbandingan luas lahan terbangun dan non terbangun Tahun 

2005 sebagai berikut :   

Tabel 1.2 Perbandingan Luas Lahan Terbangun dan Non Terbangun  

Kota Bogor Tahun 2005 

No Kecamatan 
Luas Wilayah 

(Km
2
) 

Luas Lahan 

Terbangun  

Luas Lahan Non 

Terbangun  

(Km
2
) (%) (Km

2
) (%) 

1 Bogor Selatan 30,81 10,23 33,20 20,58 66,81 

2 Bogor Timur 10,15 8,25 81,28 1,90 18,70 

3 Bogor Utara 17,72 12,22 68,96 5,50 31,00 

4 Bogor Tengah 8,13 5,90 72,57 2,23 27,40 

5 Bogor Barat 32,85 18,66 56,80 14,19 43,20 

6 Tanah Sareal 18,84 13,35 70,86 5,49 29,10 

Kota Bogor 118,5 68,61 57,90 49,89 42,1 

Sumber : Analisis Data, 2015 

Tabel 1.2 menunjukan total luas lahan terbangun di Kota Bogor Tahun 2005 

yakni 68.61 Km
2
 (57,90%) sedangkan total luas lahan non terbangun yakni 49.89 

Km
2
 (42,10%). Kecamatan dengan persentase lahan terbangun terendah adalah 

Kecamatan Bogor Selatan (33.20%) dan Kecamatan Bogor Barat (56.80%) 

sedangkan kecamatan dengan persentase lahan terbangun tertinggi adalah 

Kecamatan Bogor Timur (81.28%), Bogor Tengah (72.57%), Tanah Sareal (70.86%) 

dan Bogor Utara (68,96%). Kondisi demikian menggambarkan persebaran lahan 

terbangun dominan Tahun 2005 berada di Kecamatan Bogor Timur, Bogor Tengah, 

Tanah Sareal dan Bogor Utara karena letak Kecamatan tersebut berdekatan dengan 

Kawasan Jabodetabek.  

Peningkatan aspek demografi dan aktifitas penduduk yang cukup pesat 

merupakan penyebab meningkatnya kebutuhan lahan di Kota Bogor, meliputi 
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kebutuhan lahan permukiman, industri, dan perdagangan serta jasa. Dampak lain 

dari peningkatan aspek demografi dan aktifitas penduduk di Kota Bogor, 

diantaranya daerah pusat kota sudah semakin padat dengan berbagai macam fungsi 

dan kegiatannya seperti pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi dan 

permukiman padat. Untuk memenuhi kebutuhan lahan yang semakin meningkat, 

cenderung mengarah ke daerah-daerah pinggiran pusat kota yang masih minim 

lahan terbangun.  

Secara umum perbandingan lahan terbangun dan non terbangun di Kota 

Bogor pada Tahun 1994 dan Tahun 2005 dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut : 

Tahun 1994 Tahun 2005 

 

 

 

 

  

Gambar 1.3 Perbandingan Lahan Terbangun dan Non Terbangun  

Kota BogorTahun 1994 dan Tahun 2005 

Sumber : Analisis Data, 2015 

31.91 %

68.09 %

Lahan Terbangun Non Terbangun

57.90 %

42.10  %

Lahan Terbangun Non Terbangun
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Perbandingan luas lahan terbangun di Kota Bogor Tahun 1994 dan Tahun 

2005 secara umum menunjukan telah terjadi peningkatan lahan terbangun pada 

Tahun 1994 sampai Tahun 2005 sebesar 30,8 Km
2 

(25,99%). Perbandingan luas 

lahan terbangun Kota Bogor Tahun 1994 dan 2005 disajikan dalam tabel 1.3. 

Tabel 1.3 Perbandingan Luas Lahan Terbangun Kota Bogor  

Tahun 1994 Dan Tahun 2005 

No Kecamatan 

Luas Lahan 

Terbangun Tahun 

1994 

Luas Lahan 

Terbangun Tahun 

2005 

Selisih  

 

(Km
2
) (%) (Km

2
) (%) (Km

2
) (%) 

1 Bogor Selatan 7,29 23,66 10,23 33,20 2,94 9,54 

2 Bogor Timur 4,49 44,24 8,25 81,28 3,76 37,04 

3 Bogor Utara 6,35 35,84 12,22 68,96 5,87 33,79 

4 Bogor Tengah 5,29 65,07 5,90 72,57 0,61 7,5 

5 Bogor Barat 7,56 23,01 18,66 56,80 11,1 33,12 

6 Tanah Sareal 6,83 36,25 13,35 70,86 6,52 34,61 

Kota Bogor 37,81 31,91 68,61 57,90 30,8 25,99 

Sumber : Analisis Data, 2015 

Tabel 1.3 menunjukan bahwa Kecamatan yang memiliki perubahan lahan non 

terbangun menjadi lahan terbangun terbesar adalah Kecamatan Bogor Timur 

sebesar 37,04 %, Kecamatan Tanah Sareal sebesar 34,61% dan Kecamatan Bogor 

Utara sebesar 33,12 %. Kondisi demikian menggambarkan perkembangan lahan 

terbangun dominan periode Tahun 1994-2005 terdapat di Kecamatan Bogor Timur, 

Tanah Sareal dan Bogor Utara karena letak Kecamatan tersebut berada diantara 

Kawasan Jabodetabek dan pusat Kota Bogor. Sedangkan wilayah pusat Kota Bogor 

yaitu Kecamatan Bogor Tengah memiliki perkembangan lahan terbangun terendah 

periode Tahun 1994-2005 yakni 7,5 %  karena minimnya lahan yang tersedia. 
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Rata-rata laju pertumbuhan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk Kota 

Bogor periode Tahun 2000-2010 disajikan dalam tabel 1.4. 

Tabel 1.4 Rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk  

Kota Bogor Tahun 2000-2010 

No Kecamatan 
LPP Rata-rata  

(%) 

Kepadatan Rata-rata  

(Jiwa/km
2
) 

1 Bogor Selatan 2,09 6.211 

2 Bogor Timur 2,13 9.390 

3 Bogor Utara 2,57 10.305 

4 Bogor Tengah 1,07 12.754 

5 Bogor Barat 2,4 6.847 

6 Tanah Sareal 3,38 11.136 

Kota Bogor 2,38 8.547 

Sumber : Hasil Analisis 2010, BPS Kota Bogor 

Tabel 1.4 menunjukan bahwa rata-rata laju pertumbuhan penduduk periode 

Tahun 2000-2010 di Kota Bogor sebesar 2,38% dimana setiap kecamatan 

mengalami peningkatan. Peningkatan laju pertumbuhan jumlah penduduk paling 

tinggi terdapat pada Kecamatan Tanah Sareal dengan laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 3,38% dan dengan kepadatan 11.136 jiwa/km
2
. Hal tersebut karena 

Kecamatan Tanah Sareal merupakan Kecamatan dengan lokasi strategis, dekat 

dengan fasilitas kota, dekat dengan pusat pelayanan fasilitas kota dan dilalui oleh 

relatif banyak angkutan dalam kota. Dengan demikian migrasi ke Kecamatan ini 

relatif tinggi karena daya tarik wilayah yang relatif beragam.   

Kecamatan Bogor Utara memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk Tahun 

2000-2010 sebesar 2,57% dengan kepadatan rata-rata 10.305 jiwa/km
2
. 

Perkembangan penduduk di Kecamatan Bogor Utara dari Tahun 2000-2010 

mengalami peningkatan. Hal tersebut karena letak Kecamatan Bogor Utara dilalui 

Jalan Raya Jakarta-Bogor yang berperan sebagai pintu gerbang menuju Kota Bogor. 

Serta adanya pengembangan kawasan industri dan kawasan perumahan.  

Kecamatan Bogor Timur memiliki rata-rata laju pertumbuhan penduduk 

sebesar 2,13% dengan kepadatan rata-rata 9.390 jiwa/km
2
. Hal tersebut karena 

terdapatnya Jalan Raya Tajur yang berperan dalam perdagangan dan jasa jasa untuk 

masyarakat di dalam kawasan Kota Bogor maupun di luar kawasan Kota Bogor 
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serta merupakan jalur menuju Puncak yang menjadi destinasi favorit wisata yang 

terletak di Kabupaten Bogor, Hal ini ditandai dengan berkembangnya perdagangan 

berupa Factory Outlet (FO) yang berada sepanjang Jalan Raya Tajur. 

Faktor lain yang menyebabkan perkembangan Kota Bogor adalah migrasi 

penduduk. Tercatat bahwa jumlah migrasi masuk di Kota Bogor meningkat dari 

Tahun 2011 sampai Tahun 2012. Berdasarkan hasil analisis BPS Kota Bogor Tahun 

2012, diketahui peningkatan migrasi ke dalam Kota Bogor meningkat sebesar 

31,5%. 

Meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan penduduk mengakibatkan 

meningkatnya kebutuhan lahan. Oleh karena ketersedian lahan di dalam kota 

terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang selalu akan mengambil lahan di 

pinggiran pusat kota (Yunus, 2005). 

Gejala pengambil alihan lahan dipinggiran pusat kota akibat perkembangan 

kota disebut pemekaran kota, seperti yang disebutkan oleh yunus (2005) bahwa 

pemekaran kota merupakan suatu proses perembetan kenampakan fisikal kekotaan, 

yang pada umumnya nampak bergerak kearah luar dari kenampakan kekotaan 

terbangun, Dimana pemekaran kota merupakan sebuah ekspansi pertumbuhan kota 

dan pinggirannnya baik itu struktur dan aktivitasnya secara tidak terencana dari 

sebuah lahan yang berada dipinggiran kota. 

Oleh karena itu jika fenomena pemekaran kota tidak terkelola dengan baik 

tidak hanya akan menimbulkan masalah bagi daerah pinggiran pusat kota, namun 

juga dapat menimbulkan masalah bagi pusat kota. Yakni pada daerah pinggiran 

pusat kota akan mengalami penurunan kualitas lingkungan dan konversi lahan. 

Sedangkan pada daerah pusat kota dampak yang akan ditimbulkan adalah mengenai 

proses perencanaan pembangunan yang semakin sulit untuk diimplementasikan. 

Pemerintah Kota Bogor telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) Kota Bogor 2011-2031. Oleh sebab itu tata ruang kota harus 

dipertahankan sesuai apa yang ada dalam RTRW untuk menciptakan sebuah 

perkembangan kota yang teratur, terencana dan berkelanjutan baik itu dari segi fisik 
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maupun sosial. Namun dampak pemekaran kota yang terjadi di Kota Bogor telah 

menyebabkan inkonsistensi antara pemanfaatan ruang eksisting dengan arahan 

rencana pemanfaatan ruang dalam RTRW. 

Untuk mendukung mengatasi permasalahan yang terkait dengan pemekaran 

kota dan penyimpangan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota 

Bogor, diperlukan adanya informasi karakteristik pemekaran dan penyimpangan 

kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW. Salah  satu  cara  untuk  

mendapatkan informasi yang terkait dengan pemekaran kota dan penyimpangan 

kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota Bogor adalah dengan 

mengidentifikasi perkembangan pemekaran kota yang dilakukan dengan cara 

melakukan monitoring pada wilayah yang diindikasikan mengalami pemekaran 

kota secara intensif menggunakan peta Penggunaan Lahan eksisting dari 

interpretasi citra penginderaan jauh sebagai penguat asumsi, dan juga dipakai 

sebagai alat untuk melihat tipe pemekaran kota yang terjadi. Wilayah yang 

terindikasi adanya pemekaran kota akan dicari tahu mengenai kesesuaian 

pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kota Bogor menggunakan metode overlay 

antara peta penggunaan lahan eksisting dengan peta pola ruang Kota Bogor. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik (tingkat, kecenderungan arah, tipe dan faktor) 

pemekaran kota yang terjadi di Kota Bogor Tahun 2005-2014? 

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan Tahun 2014 terhadap pola 

ruang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini berupa :  

1. Mengetahui karakteristik (tingkat, kecenderungan arah, dan tipe) 

pemekaran yang terjadi di Kota Bogor Tahun 2005-2014. 

2. Mengetahui kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang Tahun 

2014. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

1. Dapat dijadikan sebuah rekomendasi dalam perencanaan pembangunan 

wilayah terutama mengenai wilayah yang terjadi pemekaran. 

2. Sebagai bahan masukan evaluasi kesesuaian penggunaan lahan terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2014. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1   Telaah Pustaka 

1.5.1.1   Kota dan Perkembangan Morfologi Kota 

Kota memiliki beberapa pengertian dan definisi menurut dari segi apa 

kota itu ditinjau. Bintarto (1977) mendefinisikan kota dalam tinjauan geografi 

adalah suatu bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan 
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non alami dengan gejala pemusatan penduduk yang cukup besar, dengan 

corak kehidupan yang heterogen dan materialistis dibandingkan dengan 

daerah di belakangnya. Yunus (2005) menggunakan 6 perspektif untuk 

memahami pengertian kota, yaitu matra yuridis administratif, fisik 

morfologis, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, fungsi dalam wilayah 

organic dan sosial-ekonomi. 

Kota Ditinjau dari segi yuridis administratif, yakni mengenai batasan 

kekotaan berdasarkan undang-undang yang diatur oleh keputusan Negara. 

Batasan dari segi administratif ini tidak selalu mencerminkan kondisi 

kekotaan itu sendiri, karena batas tersebut tidaklah jelas dan tidak terlihat dan 

tidak begitu berperan dalam membatasi suatu perkembangan kota.  

Perspektif fisik morfologis yaitu mengenai kenampakan fisik 

kekotaannya, dimana lahan terbangun lebih banyak disbanding lahan 

pertanian dan lahan terbuka yang ada. Kepadatan bangunan khususnya 

perumahan kepadatan tinggi, polajaringan jalan yang kompleks, dalam satuan 

permukiman yang kompak (contingous) dan relatif besar dari satuan 

permukiman kedesaan di sekitarnya.  

Perspektif Kota ditinjau dari jumlah penduduknya didefinisikan sebagai 

daerah tertentu dalam wilayah Negara yang mempunyai aglomerasi jumlah 

penduduk minimal yang telah ditentukan dan bertempat tinggal pada satuan 

permukiman yang kompak. Pengertian kota dari perspektif 

kepadatanpenduduk melihat kota sebagai suatu daerah dalam wilayah Negara 

yang ditandai oleh sejumlah kepadatan penduduk minimal tertentu yang 

tercatat dan terindentifikasi pada satuan permukiman yang kompak.  

Pespektif Fungsi kota dalam suatu wilayah organik dimana wilayah 

organic adalah suatu bagian tertentu dari permukaan bumi yang dicirikan oleh 

satu kesatuan sistem kegiatan dan kegiatan mana yang mempunyai keterkaitan 

ungsional satu sama lain yang terjalin sedemikan rupa serta mempunyai satu 

atau lebih simpul kegiatan. 
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Kota selalu mengalami perkembangan dari waktu kewaktu. Secara 

morfologi perkembangan kota didasarkan pada areal fisiknya. Percepatan 

perkembangan fisik kota tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya, hal 

ini terkait dengan batas administrasi kotadengan batas batas fisik kotanya. 

Yunus (2005) mengungkapkan kemungkinan bentukan pola fisik yang terjadi 

akibat eksistensi hubungan tersebut antara lain :  

a. Under Bounded City 

Pengertiannya adalah sebagian fisik kekotaan berada jauh diluar batas 

administrasi kota. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan terhadap 

pengaturan wilayah. 

 

Gambar 1.4 Perkembangan Kota Tipe Under Bounded City 

Sumber : Northam dalam Yunus (2000) 

 

b. Over Bounded City 

Kota Memiliki kenampakan fisik yang lebih kecil dari batas 

administrasinya. Masih terdapat area-area yang kurang memiliki kekhasan 

kenampakan kota. Menurut Yunus (2000) perencanaan tata ruang kota dan 

kemungkinan perluasannya masih dalam wewenang pemerintah kota. Hal 

yang perlu untuk diperhatikan ialah mengenai konservasi dari lahan-lahan 

terbuka dan lahan-lahan pertanian yang tersisa di kota tersebut menjadi 

lahan terbangun. Karena belum tentu dengan mengubahnya menjadi lahan 
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terbangun akan meningkatkan kualitas kota itu sendiri dengan 

bertambahnya luasnya kenampakan fisik kekotaannya. 

 

Gambar 1.5 Perkembangan Kota Tipe Over Bounded City 

Sumber : Northam dalam Yunus (2000) 

 

c. True Bounded City 

Batas Kota koinsiden dengan batas administrasi kota. Dalam hal 

perencanaan kota, kategori perkembangan fisik ini sangat baik karena 

ketekaitan penataan ruang yang baik menyebabkan sinkronisasi 

perencanaan tata ruang yang rapi dan tertata. 

 

 

Gambar 1.6 Perkembangan Kota Tipe True Bounded City 

Sumber : Northam dalam Yunus (2000) 

 

Perkembangan kota secara umum menurut Branch (1995) sangat 

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi internal yang menjadi unsur terpenting 
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dalam perencanaan kota secara komprehensif. Namun beberapa unsur 

eksternal yang menonjol juga dapat mempengaruhi perkembangan kota. 

Beberapa faktor internal yang mempengaruhi perkembangan kota adalah : 

a. Keadaan geografis 

Keadaan geografis mempengaruhi fungsi dan bentuk fisik kota. kota yang 

berfungsi sebagai simpul distribusi, misalnya perlu terletak di simpul 

jalur transportasi, dipertemuan jalur transportasi, dipertemuan jalur 

transportasi regional atau dekat pelabuhan luat. Kota Pantai, misalnya 

akan cenderung berbentuk setengah lingkaran,  dengan pusat lingkaran 

adalah pelabuhan.  

b. Tapak (site)  

Tapak (site) merupakan faktor kedua yang mempengaruhi perkembangan 

suatu kota. Salah satu yang dipertimbangkan dala kondisi tapak adalah 

topografi. Kota yang berlokasi didataran yang rata akan mudah 

berkembang kesemua arah, sedangkan yang berlokasi dipegunungan 

biasanya mempunyai kendala topografi.  

c. Fungsi kota 

Fungsi kota merupakan faktor yang mempengaruhi perkembangan kota-

kota yang memiliki banyak fungsi, biasanya secara ekonomi akan lebih 

kuat dan akan berkembanglebih pesat dari pada kota berfungsi tunggal, 

misalnya kota pertambangan, kota yang berfungsi sebagai pusat 

perdagangan, biasanya juga berkembang lebih pesat dari pada kota 

berfungsi lainnya.  

d. Sejarah dan kebudayaan 

Sejarah dan kebudayaan mempengaruhi karakteristik fisik dan sifat 

masyarakat kota. Kota yang sejarahnya direncanakan sebagai ibu kota 

kerajaan akan berbeda dengan perkembangan kota sejak awalnya tumbuh 

secara organisasi. Kepercayaan dan kultur masyarakat juga 
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mempengaruhi daya perkembangan kota. terdapat tempat-tempat tertentu 

yang karena kepercayaan dihindari untuk perkembangan tertentu. 

Unsur-unsur umum seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih  

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas, ketersediaan unsur-unsur umum 

akan menarik kota kearah tertentu.  

1.5.1.2   Urbanisasi 

Bintarto (1984) menyebutkan bahwa ditinjau dari konsep keruangan 

(spatial) dan ekologis, urbanisasi merupakan gejala geografis. Pertama, karena 

adanya gerakan/perpindahan penduduk dalam satu wilayah atau perpindahan 

penduduk ke luar wilayahnya. Kedua, gerakan/perpindahan penduduk yang 

terjadi disebabkan adanya salah satu komponen dari ekosistemnya 

kurang/tidak berfungsi secra baik, sehingga terjadi ketimpangan dalam 

ekosistem setempat. Ketiga, terjadinya adaptasi ekologis yang baru bagi 

penduduk yang pindah dari daerah asal ke daerah yang baru, dalam hal ini 

kota.  

Urbanisasi dapat dipandang sebagai suatu proses dalam artian : Pertama, 

meningkatnya jumlah dan kepadatan penduduk kota. Kedua, bertambahnya 

jumlah kota dalam suatu negara atau wilayah sebagai akibat dari 

perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan teknologi yang baru. Ketiga 

berubahnya kehidupan desa atau suasana desa menjadi kehidupan kota.  

1.5.1.3   Pemekaran Kota  

Pemekaran Kota adalah kenampakan luar dari perkembangan yang terjadi 

di dalam Kota. Pemekaran Kota adalah suatu hasil resultante dari proses-

proses kehidupan yang terjadi di dalam Kota (Bintarto, 1977). Yunus (2000) 

menyebutkan pemekaran kota mempunyai ekspresi yang bervariasi. Ekspresi 

keruangan ini sebagian terjadi melalui proses-proses tertentu yang 

dipengaruhi faktor-faktor fisik dan non fisik.  

Faktor fisik berkaitan dengan keadaan geologi, geomorfologi, perairan 

dan tanah. Faktor-faktor non fisik antara lain kegiatan penduduk (politik, 
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sosial, budaya, teknologi), urbanisasi, peningkatan kebutuhan akan ruang, 

peningkatan jumlah penduduk, perencanaan tata ruang, peraturan pemerintah 

tentang bangunan dan lain sebagainya. Peranan aksesibilitas, prasarana 

transportasi, sarana transportasi, pendirian fungsi-fungsi besar antara lain 

industri, perumahan dan lain sebagainya yang mempunyai peranan yang besar 

dalam membentuk variasi ekspresi keruangan kenampakan kota.   

Bintarto (1977) menyebutkan bahwa pemekaran kota mempunyai arah 

yang berbeda-beda tergantung pada kondisi kota dan kondisi sekitarnya. 

Daerah yang memiliki potensi ekonomi yang baik akan merupakan daerah 

yang mempunyai daya tarikyang kuat untuk pemekaran kota. Berikut contoh 

gambar mengenai arah pemekaran kota : 

 

Gambar 1.7 Arah Pemekaran Kota Menuju Kegiatan Ekonomi 

Sumber : Bintarto (1977) 

 

Gambar 1.7 menunjukan bahwa daya tarik dari luar kota adalah pada 

daerah-daerah dimana kegiatan ekonomi banyak menonjol, yaitu di sekitar 

pelabuhan dan di sekitar hinterland yang subur. Harga tanah-tanah di 

sepanjang jalur jalan itu akan lebih tinggi dari pada harga-harga tanah di 

sekitar daerah pegunungan.   
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Gambar 1.8 Arah Pemekaran Kota Menuju Kegiatan Ekonomi 

Sumber : Bintarto (1977) 

 

Gambar 1.8 menunjukan bahwa pusat-pusat kota lain yang mempunyai 

fungsi sebagai kota industri dan kota dagang mempunyai daya tarik di bidang 

usaha. Disamping itu juga daerah-daerah di sekitar daerahatau pusat rekreasi 

tidak kalah pula dalam hal menarik penduduk kota ke luar.  

 

 

Gambar 1.9 Arah Pemekaran Kota Menuju Kegiatan Ekonomi 

Sumber : Bintarto (1977) 
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Gambar 1.9 menunjukan daerah-daerah sekitar pegunungan dan laut yang 

merupakan daerah lemah, tidak berarti bahwa mereka sama sekali tidak dapat 

menarik penduduk. daerah-daerah lemah tersebut juga masih menarik 

beberapa penduduk kota yang berpenghasilan kecil. Mereka mencari tanah-

tanah yang murah harganya. Berdasarkan gambar tersebut menunjukan 

bahwa, pemekaran kota berjalan ke segala arah. Kota-kota semacam ini cepat 

menjadi kota besar  

Pemekaran kota yang tidak terkontrol akan menimbulkan pengaruh 

negatif pada fungsi kota secara keseluruhan dan daerah-daerah sekitarnya. 

Untuk itu diperlukan upaya pengaturan gejala pemekaran kota sedini 

mungkin. Secara garis besar menurut Northam dalam Yunus (2000) ada tiga 

macam tipe pemekaran kota yaitu :   

a. Perembetan Konsentris (Concentric Development) 

Tipe ini merupakan jenis perembetan areal perkotaan yang paling lambat. 

Perembetan berjalan perlahan-lahan terbatas pada semua bagian-bagian 

luar kenampakan fisik kota (Gambar 1.10). Berhubung sifat 

perembetannya yang merata disemua bagian luar kota yang sudah ada, 

maka tahap berikutnya akan membentuk suatu kenampakan mofrologi 

kota yang relatif kompak. Peranan transportasi terhadap perembetan ini 

tidak begitu besar. 

 

Gambar 1.10 Pemekaran kota Tipe Concentric Development 

Sumber : Northam dalam Yunus (2000) 
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b. Perembetan Memanjang (Ribbon Development) 

Tipe ini menunjukan ketidakmerataan perembetan areal kekotaan 

disemua bagian sisi luar dan pada daerah kota utama. Perembetan paling 

cepat terlihat di sepanjang jalur transportasi yang ada, khususnya yang 

bersifat menjari (radial) dari pusat kota (Gambar 1.11) 

 

Gambar 1.11 Pemekaran kota Tipe Ribbon Development 

Sumber : Northam dalam Yunus (2000) 

 

c. Perembetan Meloncat (Leap Frog Development) 

Tipe perkembangan ini oleh kebanyakan pakar lingkungan dianggap 

paling merugikan, tidak efisen dalam arti ekonomi, tidak mempunyai 

nilai estitika dan tidak menarik. Perkembangan lahan perkotaannya 

terjadi berpencar secara sporadis dan tumbuh di tengah-tengah lahan 

pertanian (Gambar 1.12) 

 

Gambar 1.12 Pemekaran kota Tipe Leap Frog Development 

Sumber : Northam dalam Yunus (2000) 
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1.5.1.4   Perubahan Penggunaan Lahan 

Lahan adalah suatu wilayah daratan yang cirri-cirinya menerangkan 

semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah geologi, tumbuhan, hidrologi, 

populasi tumbuhan dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan 

masa kini yang besifat mantap atau mendaur. Lahan merupakan matrik dasar 

kehidupan manusia dan pembangunan karena hampir semua aspek kehidupan 

pembangunan, baik langsung maupun tidak langsung, berkaitan dengan 

permasalahan lahan (Saefulhakim dan Nasoetion, 1995) 

Penggunaan lahan adalah interaksi antara manusia dan lingkungannya, 

fokus lingkungannya adalah lahan dimana sikap dan kebijakan manusia 

terhadap lahan akan menentukan langkah-langkahnya, sehingga langkah ini 

akan meninggalkan bekas diatas lahan yang selanjutnya disebut sebagai “land 

use” (Harini, 2005) dalam Hand-Out Penggunaan Lahan dan Vegetasi. 

Dewasa ini, lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting, karena lahan 

mempunyai sifat yang tidak bisa diperbarui. Agar dapat pulih kembali lestari 

dan memberikan manfaat, maka diperlukan adanya pengelolaan yang intensif, 

ketepatan tumbuh dan kepastian jangka panjang. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan klasifikasi yang tepat agar mampu mempertimbangkan fakta fisik, 

sosial, budaya, ekonomi, ekologi, rencana pengembangan wilayah, keserasian 

lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya pada masa kini dan masa yang 

akan datang serta penggunaan lahan saat ini. 

Istilah pemanfaatan lahan (ruang) dan penggunaan lahan sering juga 

memiliki pengertian yang saling dipertukarkan. Istilah penggunaan lahan 

didasarkan atas pertimbangan efektifitas atau kemampuan/kesesuaian lahan.  

Sedangkan istilah pemanfaatan ruang lebih didasarkan atas pertimbangan 

efisiensi atau berhubungan  dengan keuntungan, jadi pemanfaatan ruang bisa 

dilakukan untuk suatu aktifitas produksi yang sesuai dengan 

kemampuan/kesesuaian lahan dan bisa juga tidak sesuai dengan 

kemampuan/kesesuaian lahan.  
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Perubahan penggunaan lahan di daerah perkotaan cenderung berubah 

dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor jasa dan komersial,Menurut 

Cullingswoth (1997), perubahan penggunaan lahan yang cepat di perkotaan 

dipengaruhi empat faktor, yakni : Pertama, adanya konsentrasi penduduk 

dengan segala aktifitasnya. Kedua, aksesibilitas terhadap pusat kegiatan dan 

pusat kota. Ketiga, jaringan jalan dan sarana transportasi. Keempat, orbitasi, 

yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat 

pelayanan yang lebih tinggi.  

1.5.1.5   Rencana Tata Ruang Wilayah 

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan 

ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk 

lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan 

hidupnya (Pasal 1 butir 1 UU No.  26/2007).  Tata  ruang  adalah  wujud  

struktural  dan  pola pemanfaatan  ruang baik  yang direncanakan maupun 

tidak, yang menunjukkan adanya hirarki  dan keterkaitan pemanfaatan ruang 

(UU No. 26 Tahun 2007).   

Dalam UU  No.  26  Tahun  2007  tentang  penataan  ruang,  penataan  

ruang  adalah  suatu  upaya  untuk  mewujudkan  tata  ruang  yang  terencana  

dengan  memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, 

lingkungan sosial,  interaksi  antar  lingkungan,  tahapan  dan  pengelolaan  

pembangunan,  serta  pembinaan  kemampuan  kelembagaan  dan  

sumberdaya  manusia  yang  ada  dan  tersedia, dengan selalu berdasarkan 

pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan  sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat, pemeliharaan lingkungan hidup dan  diarahkan untuk 

mendukung upaya pertahanan keamanan.   

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, 

pemanfaatan  ruang dan pengendalian pemanfatan ruang merupakan satu  

kesatuan  yang tidak  terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus 

dilakukan sesuai dengan  kaidah  penataan  ruang  sehingga  diharapkan  1)  
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dapat  mewujudkan  pemanfaatan  ruang yang berhasil guna dan berdaya guna 

serta mampu mendukung pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  

berkelanjutan,  2)  tidak  terjadi  pemborosan  pemanfaatan  ruang  dan  3)  

tidak  menyebabkan  terjadinya  penurunan  kualitas  ruang  (UU  Penataan 

Ruang Nomor 26 Tahun 2007, Pasal 5).   

Berdasarkan UU No.26/2007, pengertian penataan ruang tidak terbatas 

pada  dimensi  perencanaan  tata  ruang  saja,  namun  lebih  dari  itu  

termasuk  dimensi  pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 

Perencanaan tata ruang  merupakan  proses  penyusunan  rencana  tata  ruang,  

baik  untuk  wilayah  administratif  (seperti  propinsi,  kabupaten  dan  kota),  

maupun  untuk  kawasan  fungsional  (seperti  kawasan  perkotaan  dan  

perdesaan);  pemanfaatan  ruang  merupakan  wujud  operasionalisasi  rencana  

tata  ruang  atau  pelaksanaan  pembangunan;  dan  pengendalian  

pemanfaatan  ruang  terdiri  atas  mekanisme perizinan  dan  penertiban   

Rencana tata ruang digambarkan dalam peta wilayah negara Indonesia, 

peta  wilayah Propinsi, peta wilayah Kabupaten, dan peta wilayah Kota, yang 

tingkat  ketelitiannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.  Dalam 

konteks  pembangunan wilayah, perencanaan penataan ruang dapat dipandang 

sebagai salah satu  bentuk intervensi atau upaya pemerintah untuk menuju 

keterpaduan pembangunan  melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan 

pengendalian pemanfaatan ruang guna  menstimulasi sekaligus 

mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan pemanfaatan  ruang suatu 

wilayah.   

Menurut Undang Undang Republik Indonesia Nomor 26  Tahun 2007 

tentang  Penataan Ruang, rencana tata ruang dibedakan atas :  

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Nasional merupakan strategi dan 

arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara. RTRW Nasional 

berisi:    
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1. Penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu yang   

2. ditetapkan secara nasional.     

3. Norma dan kriteria pemanfaatan ruang.     

4. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.     

RTRW Nasional menjadi pedoman untuk:   

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional.   

2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan 

antar  wilayah serta keserasian antar sektor.   

3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau 

masyarakat.   

4. Penataan ruang wilayah Propinsi dan wilayah Kabupaten/Kota. 

b. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi 

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi merupakan penjabaran strategi 

dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam 

strategi dan  struktur  pemanfaatan ruang wilayah  Propinsi.  RTRW Propinsi 

berisi:   

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.    

2. Pengelolaan kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.   

3. Pengembangan kawasan permukiman, kehutanan, pertanian, 

pertambangan, perindustrian, pariwisata dan kawasan lainnya. 

4. Pengembangan sistem pusat permukiman, perdesaan dan perkotaan.    

5. Pengembangan sistem prasarana wilayah, meliputi transportasi, 

telekomunikasi, energi, pengairan, dan prasarana pengelolaan lingkungan.     

6. Pengembagan kawasan yang dipropritaskan.     

7. Kebijakan tataguna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna 

sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan sumber daya 

manusia dan sumber daya buatan.     

 RTRW Propinsi menjadi pedoman untuk:   

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Propinsi.   
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2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan 

antar   

3. Wilayah Propinsi serta keserasian antar sektor.   

4. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan atau 

masyarakat.   

5. Penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota yang merupakan dasar dalam 

pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan. 

c. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota 

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kota merupakan penjabaran 

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi ke dalam strategi pelaksanaan manfaat 

ruang wilayah Kabupaten/Kota. RTRW Kabupaten/Kota berisi:    

1. Pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budidaya.    

2. Pengelolaan kawasan perdesaan, perkotaan, dan kawasan tertentu.     

3. Sistem kegiatan pembangunan dan sistem permukiman perdesaan dan 

perkotaan.    

4. Sistem prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, pengairan, dan 

prasarana pengelolaan lingkungan.     

5. Penatagunaan sumber daya alam lainnya, serta memperhatikan keterpaduan 

dengan sumber daya manusia dan sumber daya buatan.    

RTRW Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk:   

1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten/ 

Kota.   

2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan 

antar wilayah Kabupaten/Kota serta keserasian antar sektor.   

3. Penetapan lokasi investasi, yang dilaksanakan Pemerintah dan atau 

masyarakat di Kabupaten/Kota.   

4. Penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten/Kota. 

5. Pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan 

pembangunan.     
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1.5.2   Penelitian Sebelumnya 

Aristiyono Devri Nuryanto (2008) meneliti tentang Identifikasi Urban 

Compactnees di Wilayah Metopolitan Semarang. Tujuan dari penelitian ini 

adalah pertama, Mengidentifikasi indikator compact city. Kedua, 

Mengidentifikasi pola dan struktur ruang densifikasi, persebaran prasarana, 

guna lahan, dan insentifikasi di Wilayah Metropolitan Semarang 

menggunakan indikator compact city. Ketiga, mengklasifikasi tipologi 

kecamatan di Wilayah Metropolitan Semarang berdasarkan indikator compact 

city yang digunakan. Metode yang digunakan adalah menggunakan aspek 

kepadatan, fungsi campuran dan insentifikasi. Untuk tipologi kecamatan 

menggunakan menggunakan teknik cluster. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah pertama, Kota inti Wilayah Metropolitan Semarang telah 

menunjukan kekompakan terutama dalam hal kepadatan penduduk dengan 

tingkat intensifikasi yang besar jika dilihat dari perubahan kepadatannya. 

Kedua, Gejala Pemekaran kota yang terjadi dan kekompakan kota yang 

membentuk cluster di Wilayah Metropolitan Semarang sangat dipengaruhi 

oleh keberadaan jalan raya. 

Ichsan Saputra (2012) meneliti tentang Tipologi Pemekaran kota 

Kawasan Peri Urban Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah Pertama, 

mengkaji sejauh mana tingkat intensitas perkembangan pemekaran kota 

selama 10 Tahun terakhir (2000-2010). Kedua, penentuan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap perkembangan pemekaran kota di kawasan peri urban 

Gresik. Ketiga, Penentuan tipologi perkembangan pemekaran kota di kawasan 

peri urban Gresik. Metode yang digunakan adalah Metode overlay untuk 

menganalisa perkembangan pemekaran kota selama 10 Tahun. Analisa 

korelasi untuk mencari derajat keeratan hubungan variabel pemekaran kota. 

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah pertama, luas pemekaran kota 

permukiman selama 10 Tahun (2000-2010) di kawasan peri urban Gresik 
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seluas 12.373.497,59  m
2
. Kedua, adalah faktor perkembangan pemekaran 

kota di kawasan peri urban Gresik yaitu faktor harga lahan, faktor jarak ke 

komersial dan industri, faktor jarak ke jaringan telepon dan faktor kepadatan 

penduduk. Ketiga, adalah tipologi konsentris terdapat di Kecamatan Gresik 

dan Kebomas, tipe meloncat terdapat di Kecamatan Menganti dan Kecamatan 

Cerme, sedangkan tipologi memanjang terdapat di Kecamatan Driyono. 

Widia Astuti (2012) meneliti tentang Identifikasi Fenomena Pemekaran 

kota Di Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Tujuan dari penelitian ini adalah 

pertama, mengidentifikasi fenomena pemekaran kota yang terjadi di 

Kecamatan Cimanggis,Depok terhadap perkembangan kawasan terbangun. 

Kedua, mengidentifikasi kondisi eksisting kawasan permukiman yang ada di 

Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terkait fasilitas permukiman untuk 

mengetahui apakah fasilitas permukiman yang ada telah memadai sebagai 

sebuah kawasan permukiman. Ketiga, mengidentifikasi fenomena pemekaran 

kota yang terjadi di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok terhadap kondisi 

lingkungan di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Metode yang digunakan 

adalah Analisis spasial dan analisis deskriptif yaitu metode kuantitatif dan 

kualitatif. Analisis persepsi dilakukan dengan penyebaran kuisioner 

menggunakan teknik random sampling untuk mengetahui pandangan 

masyarakat terhadap fasilitas permukiman kondisi fisik lingkungan. Hasil 

yang didapatkan dari penelitian ini adalah pertama, perubahan penggunaan 

lahan yang sangat tinggi terjadi pada Tahun 1992 – Tahun 2000, hal tersebut 

juga dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk yang meningkat. Kedua, 

Kecamatan Cimanggis Depok untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, pemerintahan, dan ekonomi telah memenuhi jumlahnya menurut 

standar pelayanan minimal. Ketiga, permasalahan terhadap kondisi fisik 

lingkungan yang mengalami penurunan kualitas lingkungannya yaitu kondisi 

fisik air tanah, kondisi saluran air/drainase, kondisi lalu lintas. 
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Jantyhy Trilusianthy Hidajat (2014) meneliti tentang Model Pengelolaan 

Kawasan Perukiman Berkelanjutan di Pinggiran Kota Metropolitan 

Jabodetabek. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, menganalisis 

dinamika pertumbuhan kawasan permukiman di wilayah penelitian. Kedua, 

menganalisis status keberlanjutan kawasan permukiman di wilayah 

permukiman. Ketiga, mengetahui posisi peran stakeholder, kendala yang 

dihadapi perubahan yang diharapkan dan program yang dibutuhkan berkaitan 

dengan pengembangan pengelolaan di wilayah penelitian. Keempat, 

merancang model dinamis pengelolaan kawasan permukiman di wilayah 

penelitian. Metode yang digunakan adalah Interpretasi citra, analisis overlay, 

analisis stastistik. Analisis status keberlanjutan dengan metode Multi 

Dimensial Scalling (MDS) dan analisis metode Interpretative Structural 

Modelling (ISM). Hasil dari penelitian ini adalah pertama, trend pertumbuhan 

kawasan permukiman. Kedua,  status keberlanjutan kawasan dalam multi 

dimensi. Ketiga, Stakeholder terlibat dalam pengelolaan kawasan permukiman 

berkelanjutan di wilayah penelitian. Keempat, alternatif kebijakan 

pengelolaan kawasan permukiman yang berkelanjutan. 

Fitrawan Umar (2014) melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Perkembangan Fisik Kota Terhadap Perubahan Lingkungan Fisikal dan 

Sosial-Ekonomi di Wilayah Peri-Urban Kota Makassar. Tujuan dari penelitian 

ini adalah pertama, menganalisis tingkat perkembangan fisik kota di WPU. 

Kedua, menganalisis Tingkat perubahan lingkungan fisikal dan sosial 

ekonomi di WPU. Ketiga, pengaruh perkembangan fisik kota terhadap 

perubahan lingkungan di WPU. Metode yang digunakan adalah Interpretasi 

citra Landsat ETM+ Tahun 2003 dan 2013 dan wawancara dan analisis 

kualitatif-kuantitatif terhadap data sekunder serta uji hubungan statistik 

kolerasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian adalah  pertama, 

perkembangan fisik kota telah menjalar ke WPU dengan faktor dominan yaitu 

luas lahan terbangun. Kedua, lingkungan fisikal dan soisal ekonomi mengalai 
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perubahan seiring dengan perkembangan fisik kota. Ketiga, perkembangan 

fisik kota mempengaruhi perubahan lingkungan. 

Penelitian yang dilakukan Fitrawan Umar (2014) pada dasarnya hampir 

sama dengan topik penelitian yang akan dipilih penulis yaitu mengenai kajian 

perkotaan tentang perkembangan pemekaran kota dan dampaknya terhadap 

lingkungan fisik. Letak perbedaannya adalah pada derah penelitian yang 

digunakan, tujuan penelitian dan metode yang digunakan sedikit berbeda.  

Penelitian dilakukan Fitrawan Umar (2014) lebih fokus pada dampak 

pengaruh perkembangan fisik kota terhadap sosial ekonomi dan lingkungan di 

Kota Makassar sedangkan peneliti memfokuskan kajian pada karakteristik 

pemekaran kota dan evaluasinya berdasarkan RTRW Kota Bogor. Analisis 

spasial dalam penelitian Fitrawan hanya digunakan untuk menjawab tujuan 

pertama, lalu untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga menggunakan metode 

wawancara dan analisis kualitatif-kuantitatif terhadap data sekunder serta uji 

hubungan statistik kolerasi. Sedangkan peneliti menggunakan analisis peta 

sebagai metode analisis utama untuk menjawab keseluruhan tujuan dalam 

penelitian. Untuk meringkasnya dapat dilihat pada tabel 1.5 :  
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Tabel 1.5 Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
1 Aristiyono 

Devri 

Nuryanto 

Identifikasi Urban 

Compactnees di 

Wilayah 

Metopolitan 

Semarang  

1. Mengidentifikasi 

indikator compact city  

2. Mengidentifikasi pola dan 

struktur ruang densifikasi, 

persebaran prasarana, 

guna lahan, dan 

insentifikasi di Wilayah 

Metropolitan Semarang 

menggunakan indikator 

compact city. 

3. Mengklasifikasi tipologi 

kecamatan di Wilayah 

Metropolitan Semarang 

berdasarkan indikator 

compact city yang 

digunakan 

Menggunakan aspek 

kepadatan, fungsi 

campuran dan 

insentifikasi. 

Menggambarkan pola 

spasial urban 

compactness di 

Wilayah 

Metropolitan 

Semarang. 

Tipologi kecamatan 

menggunakan 

menggunakan teknik 

cluster. 

 

1. Kota inti Wilayah 

Metropolitan Semarang telah 

menunjukan kekompakan 

terutama dalam hal 

kepadatan penduduk dengan 

tingkat intensifikasi yang 

besar jika dilihat dari 

perubahan kepadatannya. 

2. Gejala Pemekaran kota yang 

terjadi dan kekompakan kota 

yang membentuk cluster di 

Wilayah Metropolitan 

Semarang sangat 

dipengaruhi oleh keberadaan 

jalan raya 

2 Ichsan 

Saputra 

Tipologi 

Pemekaran kota 

Kawasan Peri 

Urban Gresik 

1. Mengkaji sejauh mana 

tingkat intensitas 

perkembangan 

pemekaran kota selama 

10 Tahun terakhir 

(2000-2010) 

2. Penentuan faktor-faktor 

yang berpengaruh 

terhadap perkembangan 

pemekaran kota di 

kawasan peri urban 

Gresik 

Metode overlay 

untuk menganalisa 

perkembangan 

pemekaran kota 

selama 10 Tahun. 

Analisa korelasi 

untuk mencari derajat 

keeratan hubungan 

29ndustry pemekaran 

kota 

Analisa perumusan 

tipologi 

1. Luas pemekaran kota 

permukiman selama 10 

Tahun (2000-2010) di 

kawasan peri urban Gresik 

seluas 12.373.497,59  m
2
 

2. Faktor perkembangan 

pemekaran kota di kawasan 

peri urban Gresik yaitu 

faktor harga lahan, faktor 

jarak ke komersial dan 

29ndustry, faktor jarak ke 

jaringan telepon dan faktor 

kepadatan penduduk 
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No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

3. Penentuan tipologi 

perkembangan 

pemekaran kota di 

kawasan peri urban 

Gresik 

perkembangan 

pemekaran kota di 

kawasan peri urban 

Gresik dengan 

menggunakan analisa 

regresi 30ndustry 

biner. 

3. Tipologi konsentris terdapat 

di Kecamatan Gresik dan 

Kebomas, tipe meloncat 

terdapat di Kecamatan 

Menganti dan Kecamatan 

Cerme, sedangkan tipologi 

memanjang terdapat di 

Kecamatan Driyono 
3 Widia Astuti Identifikasi 

Fenomena 

Pemekaran kota Di 

Kecamatan 

Cimanggis Kota 

Depok 

1. Mengidentifikasi 

fenomena pemekaran 

kota yang terjadi di 

Kecamatan 

Cimanggis,Depok 

terhadap perkembangan 

kawasan terbangun  

2. Mengidentifikasi kondisi 

eksisting kawasan 

permukiman yang ada di 

Kecamatan Cimanggis, 

Kota Depok terkait 

fasilitas permukiman 

untuk mengetahui apakah 

fasilitas permukiman 

yang ada telah memadai 

sebagai sebuah kawasan 

permukiman 

3. Mengidentifikasi 

fenomena pemekaran 

kota yang terjadi di 

Kecamatan Cimanggis, 

Kota Depok terhadap 

Analisis spasial dan 

analisis deskriptif yaitu 

metode kuantitatif dan 

kualitatif. 

Analisis persepsi 

dilakukan dengan 

penyebaran kuisioner 

menggunakan teknik 

random sampling untuk 

mengetahui 

pandangan masyarakat 

terhadap fasilitas 

permukiman kondisi 

fisik lingkungan 

 

1. Perubahan penggunaan 

lahan yang sangat tinggi 

terjadi pada Tahun 1992 – 

Tahun 2000, hal tersebut 

juga dipengaruhi oleh 

pertambahan jumlah 

penduduk yang meningkat  

2. Kecamatan Cimanggis 

Depok untuk fasilitas 

pendidikan, kesehatan, 

peribadatan, pemerintahan, 

dan ekonomi telah 

memenuhi jumlahnya 

menurut standar pelayanan 

minimal 

3. Permasalahan terhadap 

kondisi fisik lingkungan 

yang mengalami penurunan 

kualitas lingkungannya yaitu 

kondisi fisik air tanah, 

kondisi saluran air/drainase, 

kondisi lalu lintas.  
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No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
kondisi lingkungan di 

Kecamatan Cimanggis, 

Kota Depok 

 

4 Jantyhy 

Trilusianthy 

Hidajat 

Model Pengelolaan 

Kawasan 

Perukiman 

Berkelanjutan di 

Pinggiran Kota 

Metropolitan 

Jabodetabek 

1. Menganalisis dinamika 

pertumbuhan kawasan 

permukiman di wilayah 

penelitian 

2. Menganalisis status 

keberlanjutan kawasan 

permukiman di wilayah 

permukiman 

3. Mengetahui posisi peran 

stakeholder, kendala yang 

dihadapi perubahan yang 

diharapkan dan program 

yang dibutuhkan 

berkaitan dengan 

pengembangan 

pengelolaan di wilayah 

penelitian 

4. Merancang model 

dinamis pengelolaan 

kawasan permukiman di 

wilayah penelitian 

 

Interpretasi citra, 

analisis overlay, 

analisis stastistik.  

Analisis status 

keberlanjutan dengan 

metode Multi 

Dimensial Scalling 

(MDS). 

Analisis metode 

Interpretative 

Structural Modelling 

(ISM) 

 

1. Trend pertumbuhan kawasan 

permukiman 

2. Status keberlanjutan 

kawasan dalam multi 

dimensi 

3. Stakeholder terlibat dalam 

pengelolaan kawasan 

perukiman berkelanjutan di 

wilayah penelitian 

4. Alternatif kebijakan 

pengelolaan kawasan 

permukiman yang 

berkelanjutan 

5 Fitrawan 

Umar 

Pengaruh 

Perkembangan 

Fisik Kota 

Terhadap 

Perubahan 

1. Menganalisis tingkat 

perkembangan fisik kota 

di WPU 

2. Menganalisis Tingkat 

perubahan lingkungan 

Interpretasi citra 

Landsat ETM+ Tahun 

2003 dan 2013.  

Wawancara dan 

analisis kualitatif-

1. Perkembangan fisik kota 

telah menjalar ke WPU 

dengan faktor dominan yaitu 

luas lahan terbangun 

2. Lingkungan fisikal dan 
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No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 
Lingkungan Fisikal 

dan Sosial-

Ekonomi di 

Wilayah Peri-

Urban Kota 

Makassar 

fisikal dan sosial ekonomi 

di WPU 

3. Pengaruh perkembangan 

fisik kota terhadap 

perubahan lingkungan di 

WPU 

kuantitatif terhadap 

data sekunder.  

Uji hubungan statistik 

kolerasi. 

 

soisal ekonomi mengalai 

perubahan seiring dengan 

perkembangan fisik kota 

3. Perkembangan fisik kota 

mempengaruhi perubahan 

lingkungan 

6 Muhammad 

Azzam 

Karakteristik 

Pemekaran Kota 

Bogor Dan 

Evaluasinya 

Terhadap Pola 

Ruang  

1. Mengetahui  karakteristik 

(tingkat, kecenderungan 

arah dan tipe) Pemekaran 

Kota yang terjadi di Kota 

Bogor Tahun 2005-2014 

2. Mengetahui kesesuaian 

penggunaan lahan 

terhadap pola ruang 

Tahun 2014 

 

Analisis kuantitatif 

pengolahan data  

sekunder serta survey 

lapangan. 

Windrose untuk 

menentukan arah  

pemekaran kota. 

Interpretasi citra satelit 

untuk mendapatkan 

lahan terbangun secara 

detail dan penggunaan 

lahan untuk evaluasi 

kesesuaian dengan 

Rencana Pola Ruang.  

1. Karakteristik pemekaran 

Kota Bogor Tahun 2005-

2014 menunjukan dari 68 

Kelurahan yang ada, 

terdapat 1 Kelurahan 

memiliki tingkat 

pemekaran dengan kelas 

sangat tinggi. Tipe 

pemekaran bersifat 

memanjang atau ribbon 

delelopment disepanjang 

jalan utama. Arah 

perkembangan lahan 

terbangun mengarah 

kearah selatan (31,06%) 

dan kearah utara 

(28,62%) 
2. Tingkat ketidaksesuaain 

antara penggunaan lahan 

dan Pola Ruang sebesar 

8,57%. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Tahap penelitian karakteristik pemekaran Kota Bogor Tahun 2005-2014 

akan menggunakan unit analisis Kelurahan, dengan tingkat kedetailan 

perkembangan relatif lebih baik untuk dianalisis. Pada tahap ini akan mencari 

karakteristik yang meliputi tingkat, kecenderungan arah dan tipe pemekaran kota 

yang terjadi.  

Kajian detail Tahun 2005-2014 akan diteliti mengenai karakteristik 

pemekaran kota, yang meliputi tingkatan, arah, dan tipe pemekaran kota. Tingkat 

pemekaran kota dilakukan dengan metode standart deviasi, lalu disajikan dalam 

bentuk data spasial berupa peta tingkatan pemekaran kota, yang nantinya akan 

terlihat variasi spasial mengenai sebaran tingkatan pemekaran kota di Kota 

Bogor. Dari peta tingkatan dan sebaran pemekaran kota dan variasi spasial 

mengenai sebaran tingkatan pemekaran kota, maka nantinya dapat ditarik 

kesimpulan mengenai tipe pemekaran kota yang berlangsung, apakah Concentric 

Development, Ribbon Development, Leap Frog Development atau gabungan dari 

ketiganya.  

Tahap berikutnya akan diteliti mengenai bagaimana dampak pemekaran 

kota yang terjadi terhadap rencana tata ruang wilayah yang telah direncanakan 

oleh pemerintah kota. Kajian dilakukan dengan melakukan evaluasi seperti apa 

bentuk ketidaksesuaian perencanaan ruang dalam pola ruang terhadap 

penggunaan lahan eksisting sebagai dampak dari pemekaran kota.  

Dengan begitu dapat dilihat bagaimana kesesuaian perubahan karakteristik 

kekotaan yang telah terjadi terhadap rencana pola ruang yang ada. Diharapkan 

dengan demikian akan memudahkan untuk mengkaji mengenai evaluasinya serta 

saran masukan kebijakan bagi pemerintah dalam mengadapai fenomena 

pemekaran kota. Secara umum kerangka penelitian dapat dilihat pada diagram 

berikut.  
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Gambar 1.13 Diagram Alir Kerangka Penelitian  
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1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif 

pengolahan data sekunder yakni data spasial luas lahan terbangun. Karakteristik 

pemekaran kota yang mencakup tingkat pemekaran kota menggunakan overlay 

perbandingan lahan terbangun Tahun 2005 hasil interpretasi visual citra 

Quickbird dan lahan terbangun Tahun 2014 hasil interpretasi visual citra 

Worldview-2. Interpretasi lahan terbangun menggunakan skala 1:10.000.   

Identifikasi karakteristik pemekaran kota yang mencakup arah pemekaran 

kota menggunakan menggunakan metode Windrose. Nilai kesesuaian 

penggunaan lahan dengan pola ruang didapatkan dari hasil overlay peta 

penggunaan lahan Tahun 2014 dan hasil survey lapangan.. 

 

1.7.1   Pemilihan Daerah Penelitian 

Penelitian ini menggunakan lokasi administratif didalam Kota Bogor 

Provinsi Jawa Barat. Dalam pemilihan lokasi tersebut, peneliti memiliki 

pertimbangan yaitu :  

1. Analisis penelitian perkembangan Kota Bogor menggunakan batasan 

wilayah administratif Kota Bogor karena pada kenyataannya Kota Bogor 

secara umum masih tergolong jenis over bounded city, yang menurut Yunus 

(2005) sebagian besar kenampakan fisik kekotaan berada dalam batas 

administrasi kota sehingga fokus kajian adalah di dalam wilayah 

administratif Kota Bogor dengan satuan unit analisis wilayah administratif 

Desa di Kota Bogor. 

2. Dalam pemilihan fokus kajian didalam batasan wilayah administratif  

peneliti memiliki pertimbangan lain yaitu, diketahui berdasarkan analisis 

data yang dilakukan oleh BPS Kota Bogor Tahun 2010, bahwa laju 

pertumbuhan penduduk di Kota Bogor pada Tahun 2000 sampai dengan 

Tahun 2010 adalah sebesar 2.38%. 
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3. Migrasi yang terjadi di Kota Bogor dari Tahun 2011 sampai Tahun 2012 

tercatat bahwa jumlah penduduk yang datang/masuk meningkat 31.5%. 

Kondisi migrasi yang terjadi di Kota Bogor disajikan pada tabel 1.6. 

Tabel  1.6 Migrasi Penduduk Kota Bogor Tahun 2011-2012 

 

Kecamatan 
Datang (Jiwa) Pindah (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah 

Bogor Selatan 3.068 2.981 6.049 1.826 1.846 3.672 

Bogor Timur 1.819 1.859 3.678 627 1.043 1.670 

Bogor Utara 1.687 3.095 3.095 1.335 1.361 2.696 

Bogor Tengah 1.519 1.416 2.935 882 834 1.656 

Bogor Barat 3.376 3.161 6.537 2.642 3.145 5.787 

Tanah Sareal 2.416 2.436 4.852 2.133 2.028 4.161 

Jumlah 
2012 13.885 13.261 27.146 9.385 10.257 19.642 

2011 9.339 9.249 18.588 6.724 7.145 13.869 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bogor, 2012 

 

1.7.2   Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada tabel 1.7 

sedangkan alat yang digunakan disajikan pada tabel 1.8. 

Tabel 1.7 Bahan Penelitian 

No Bahan Sumber Keterangan 

1 Peta Administrasi 

Kota Bogor  

BAPPEDA Kota Bogor Untuk mengetahui batas 

wilayah administrasi kota 

Bogor  

2 Peta Pola Ruang 

dalam Peta Rencana 

Tata Ruang Wilayah 

Kota Bogor periode 

2011-2031 

BAPPEDA Kota Bogor Untuk mengetahui 

penggunaan lahan menurut 

perencanaan tata ruang 

3 Citra Quickbird Kota 

Bogor Tahun 2005 

BAPPEDA Kota Bogor Untuk interpretasi lahan 

terbangun Tahun 2005 

4 Citra Worldview-2 

Kota Bogor Tahun 

2014 

BAPPEDA Kota Bogor Untuk interpretasi lahan 

terbangun Tahun dan 

membuat peta penggunaan 

lahan Tahun 2014 

Sumber : Penulis, 2015                                 
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Tabel 1.8 Alat Penelitian 

No Alat/Perangkat Lunak Keterangan 

1 Notebook ASUS A49S, 2GB RAM, HD 500 GB Untuk pengolahan data 

2 GPS MAP Garmin 76CSx Untuk survei lapangan 

3 Kamera digital Canon Powershot G1 X Untuk survei lapangan 

4 ArcMap 10 Untuk mengolah data spasial  

Sumber : Penulis, 2015 

1.7.3   Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan mulai dari tahap pengumpulan studi literatur, yaitu  

dengan  mengumpulkan  tulisan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan pemekaran 

kota serta  tahap  pengumpulan  data  berupa  Citra Quickbird Kota Bogor 

Tahun 2005, Citra  Worldview-2 Kota  Bogor  Tahun 2014, Peta Administrasi 

Kota Bogor, dan Peta Pola Ruang dalam dokumen peta RTRW Kota Bogor 

Tahun 2011-2031. 

1.7.4   Pengolahan dan Analisis Data 

1.7.4.1 Pengolahan Citra Satelit Untuk Memperoleh Data Lahan 

Terbangun Dan Penggunaan Lahan  

Pengolahan citra satelit digunakan untuk memperoleh data lahan 

terbangun. Digitasi citra satelit menggunakan citra satelit Quickbird 

Tahun perekaman 2005 dan Worldview Tahun perekaman 2014 untuk 

memperoleh data lahan terbangun. 

1.7.4.1.1   Digitasi Citra Satelit 

Digitasi merupakan pengubahan data-data analog menjadi data 

digital. Proses digitasi yang dilakukan adalah digitasi on screen. 

Digitasi dilakukan pada citra satelit Quickbird Kota Bogor Tahun 

2005 untuk memperoleh data spasial lahan terbangun. Sedangkan 

digitasi pada citra Worldview Kota Bogor Tahun 2014 selain 

memperoleh data spasial lahan terbangun, digunakan untuk 

memperoleh jenis penggunaan lahan Kota Bogor Tahun 2014 yang 
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kemudian dilakukan survey lapangan untuk memperkuat hasil 

digitasi.  

Digitasi lahan terbangun dilakukan pada semua kenampakan 

objek terbangun, baik itu permukiman, industri, fasilitas 

pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa. Teknik yang 

digunakan dalam digitasi lahan terbangun adalah melakukan 

digitasi lahan terbangun yang dibatasi oleh jalan atau sungai.  

 

 

Gambar 1.14 Contoh Digitasi Lahan Terbangun 

Digitasi penggunaan lahan dilakukan dengan mengacu pada 

rencana peruntukan lahan pada pola ruang Kota Bogor. Klasifikasi 

penggunaaan lahan dengan modifikasi yang dilakukan, secara 

keseruluhan mampu merepresentasikan klasifikasi penggunaan 

lahan daerah kajian. Pengenalan objek berdasarkan pada unsur-

unsur interpretasi yaitu rona/warna, pola, tekstur, bentuk, ukuran, 

bayangan, tekstur, situs, dan asosiasi. 

Interpretasi penggunaan lahan dilakukan dengan mengacu pada 

sistem klasifikasi penggunaan lahan menurut Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Ketelitian Peta 

Rencana Tata Ruang. Klasifikasi penggunaan lahan dengan 

modifikasi yang dilakukan, agar secara keseluruhan mampu 

merepresentasikan klasifikasi penggunaan lahan daerah kajian.  
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Tabel 1.9 Klasifikasi Penggunaan Lahan PP No.8 Tahun 2013 

Tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang 

No Penggunaan Lahan Definisi 

1 Fasilitas Kesehatan Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk pengembangan 

sarana kesehatan 

2 Fasilitas Pariwisata Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk mengembangkan 

kegiatan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya 

3 Fasilitas Pendidikan Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk sarana 

pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi 

4 Fasilitas Peribadatan Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung 

sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan yang 

disesuaiakan dengan jumlah penduduk 

5 Hutan Lindung Kawasan lindung yang berfungsi sebagai perlindungan sistem 

penyangga. 

6 Industri Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan ekonomi  

ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang 

setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan 

nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. 

10 Olahraga Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya yang dikembangkan untuk menampung sarana olahraga 

baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup sesuai dengan 

lingkup pelayanannya dengan hierarki dan skala pelayanan 

yang disesuaikan dengan jumlah penduduk. 

11 Perdagangan dan Jasa Peruntukan lahan budi daya yang terdiri atas daratan dengan 

batas tertentu yang berfungsi campuran antara perumahan dan 

perdagangan/jasa. 

12 Perkantoran Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan 

perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha. 

13 Permukiman 

Kepadatan Rendah 

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan 

perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah 

dengan luas lahan . 

14 Permukiman 

Kepadatan Sedang 

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan 

perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan 

rumah dengan luas lahan. 

15 Permukiman 

Kepadatan Tinggi 

Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan 

perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah 

dengan luas lahan. 

16 Pertanian Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung 

kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan 

mengusahakan tanaman tertentu untuk pribadi atau tujuan 

komersial  
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No Penggunaan Lahan Definisi 

17 TPU Kawasan di dalam kota yang mempunyai manfaat penting 

sebagai tempat pemakaman umum.  

18 Transportasi Peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi 

daya yang dikembangkan untuk manampung fungsi 

transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan 

pengembangan sistem transportasi yang tertuang didalam 

rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan 

perairan. 

Sumber : PP No.8 Tahun 2013 dengan modifikasi, 2015 

Pengenalan objek dengan interpretasi citra tidak bisa 

menggunakan semua unsur secara bersama-sama. Ada beberapa 

jenis fenomena atau objek yang langsung dapat dikenali hanya 

berdasarkan satu atau beberapa jenis interpretasi tetapi ada pula 

yang membutuhkan keseluruhan unsur tersebut. 

 

Gambar 1.15 Contoh Digitasi Penggunaan Lahan Terminal 

1.7.4.1.2   Survei Lapangan 

Urgensi  dari  pengecekan  lapang  adalah  untuk  memperkuat  

hasil  analisis data  dan  interpretasi  terutama  dalam  kaitannya  

dengan  pengkoreksian  peta  penggunaan lahan sementara, 

sehingga hasil akhir data yang diperoleh memiliki  tingkat  akurasi  

dan  ketelitian  yang  dibutuhkan  pada  proses  analisis  data  
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penelitian. Cek lapang dilakukan dengan GPS (Global Positioning 

System) untuk  mengambil  data-data  penggunaan  lahan  aktual,  

jaringan  jalan  aktual  beserta  hirarkinya. Dalam penelitian ini 

GPS berguna untuk mengetahui kesesuaian antara  koordinat  di  

peta/citra  (UTM)  dengan  koordinat  sebenarnya  di  lapang.  

Sebelum dilakukan survei lapangan terlebih dahulu membuat peta 

titik sampel yang digunakan pada saaat survei lapangan. Tujuan 

dibuatnya peta tersebut adalah sebagai acauan pada saaat 

melakukan survei lapangan.  

Penentuan titik dipilih menggunakan metode purphosive 

sampling, yaitu penentuan sampel yang dilakukan harus mewakili 

masing-masing jenis penggunaan lahan dalam satu areal survei  

dengan pertimbangan bahwa pemilihan lokasi sampel terletak 

dekat dengan jalan selain untuk memudahkan survei lapangan, 

perubahan penggunaan lahan akan lebih cepat terjadi di wilayah 

dekat dengan jalan utama mengingat sektor kegiatan utama Kota 

Bogor sebagai  kota perdagangan sehingga perubahan penggunaan 

lahan berasosiasi dengan keberadaan jalan utama.   

 

Gambar 1.16 Contoh Lokasi Survei Lapangan  

Untuk memudahkan input data lapangan, membuat draft 

checklist survey lapangan. Berikut merupakan contoh draft 

checklist yang akan digunakan untuk survei lapangan : 
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Tabel 1.10 Contoh Draft Cheklist Survei Lapangan 

Objek 
Sampel 

Koordinat (UTM) 
Interpretasi 

Objek  
Di Lapangan 

Ketepatan 
X Y 

1      

2      

3      

4      

5      
Sumber:Penulis, 2015 

1.7.4.1.3   Uji Interpretasi 

Uji ketelitian yang dilakukan yaitu uji ketelitian interpretasi 

dan uji ketelitian pemetaan. Uji ketelitian sangat diperlukan untuk 

mengetahui akurasi terhadap hasil interpretasi yang dilakukan. Uji 

Ketelitian hasil inaterpretasi dikategorikan menjadi 2, yaitu :  

A. Baik, jika tingkat ketelitian ≥ 85%, berarti data hasil 

interpretasi layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut 

B. Buruk, jika ≤ 85%, berarrti data hasil interpretasi tidak 

layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut.  

Pengujian ketelitian interpretasi dilakukan pada peta 

penggunaan lahan. Pengujian interpretasi penggunaan lahan 

mendasarkan pada metode Short (1982), dalam Fitriani, (2012) 

menggunakan matriks uji keakuratan interpretasi seperti tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1.11 Uji Keakuratan Interpretasi (Short, 1982) 

Penggunaan Lahan 
Hasil Cek lapangan Jumlah 

A B C 

Hasil Interpretasi 

A     

B     

C     

     

Jumlah     

Sumber : Fitriani, 2012 
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Perhitungan untuk persentase keakuratan tersebut dihitung 

dengan mengguankan rumus uji keakuratan interpretasi menurut 

Short : 

% Keakuratan interpretasi = 
∑ sampel  benar  

∑ seluruh  sampel
 × 100% 

1.7.4.2   Identifikasi Tingkat, Arah dan Tipe Pemekaran Kota 2005-2014 

Identifikasi tingkat pemekaran kota yang terjadi pada Tahun 2005-

2014 dilakukan dengan melakukan identifikasi lahan terbangun 

perkelurahan. Untuk membagi luasan spasial lahan terbangun (LT) 

menggunakan tools intersect pada ArcMap. Untuk mendapatkan nilai 

tingkat pemekaran  perkelurahan didapatkan dengan cara matematis :  

Tingkat Pemekaran (%)  = 
𝐿𝑢𝑎𝑠  𝐿𝑇 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟−𝐿𝑢𝑎𝑠  𝐿𝑇   𝑎𝑤𝑎𝑙  

𝐿𝑢𝑎𝑠  𝐿𝑇 𝑎𝑤𝑎𝑙
 × 100% 

Hasil perhitungan perkembangan lahan terbangun perkelurahan 

kemudian dapat dimasukan kedalam tabel perkembangan lahan terbangun 

seperti contoh dibawah 

 

Tabel 1.12 Contoh Tabel Perkembangan Lahan Terbangun Kota Bogor  

Tahun 2005-2014 

Kecamatan Kelurahan 

Luas  

Kelurahan  

(Ha) 

Luas LT  

Awal 

(Ha) 

Luas LT  

Akhir 

 (Ha) 

Tingkat  

Pemekaran 

(%) 

      

      

      

      

Sumber : Penulis, 2015 

Tingkat perkembangan lahan terbangun setiap Kelurahan selanjutnya 

dikelaskan kedalam 5 kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, 

dan sangat tinggi dengan penentuan rentang kelas berdasarkan metode 

standart deviasi.  
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Tabel 1.13 Contoh Klasifikasi Metode Standart Deviasi  

No Rentang Kelas Keterangan 

1  I Sangat Rendah 

2  II Rendah 

3  III Sedang 

4  IV Tinggi 

5  V Sangat Tinggi 
Sumber : Analisis Data, 2015 

 Keterangan :                   

                    Rentang Nilai  = 
Nilai  Maksimal −Nilai  Minimal

∑ Jumlah  Kelas
 

Identifikasi arah pemekaran kota yang terjadi pada Tahun 2005-2014 

dilakukan dengan metode windrose dengan parameter jarak dari pusat 

Kota  dan arah. Penentuan titik dari pusat kota dilakukan di Istana Bogor 

(Koordinat X: 698966,Y:9270257) yang terdapat di Kecamatan Bogor 

Tengah yang berperan sebagai pusat kegiatan dan pemerintahan di Kota 

Bogor. Arah  pemekaran kota didapatkan dari selisih lahan terbangun 

Tahun 2005 dan 2014 yang di overlaykan dengan arah dan jarak dari pusat 

kota. Penentuan jarak dari pusat kota menggunakan tools rings buffer pada 

ArcMap dengan selisih jarak masing-masing sebesar 2 Km, sehingga jarak 

yang dihasilkan yaitu 2 Km, 4 Km, 6 Km, 8 Km,dan 10 Km.  Arah yang 

digunakan menggunakan pembagian 8 arah mata angin yaitu timur, 

tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan timur laut. 

Berikut merupakan contoh penggunaan metode windrose untuk 

menentukan arah pemekaran kota  
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Gambar 1.17 Arah Pemekaran Kota Metode Windrose 

Metode windrose digunakan untuk mengetahui perbandingan luas 

lahan terbangun Tahun 2005-2014 dengan membandingkan jarak dari 

pusat kota dan arah. Sehingga dapat dirumuskan kedalam tabel berikut  

 
Tabel 1.14 Contoh Tabel Perbandingan Luas Lahan Terbangun  

Metode Windrose 

Arah 
Jarak Dari Pusat Kota (Km) 

2 4 6 8 10 

Timur      

Tenggara      

Selatan      

Barat Daya      

Barat      

Barat Laut      

Utara      

Timur Laut      
Sumber : Penulis, 2015 

 

Barat 

Barat Laut 

Barat Daya Tenggara 

Selatan 

Utara 

Timur 

Timur Laut 
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Luas perbandingan lahan terbangun pada setiap segmen (jarak dan 

arah) selanjutnya dikelaskan kedalam 5 kelas yaitu sangat rendah, rendah, 

sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan penentuan rentang kelas 

berdasarkan metode standart deviasi 

Identifikasi tipe pemekaran kota dilakukan dengan membandingkan 

peta tingkat pemekaran kota dengan peta penggunaan lahan eksisting, 

dapat dilihat tipe dari pemekaran kota tersebut, bertipe ribbon 

development apabila perkembangan mengikuti jalan, bertipe concentric 

development apabila perkembangan menyebar dari pusat secara kompak, 

bertipe leap frog development apabila perkembangannya menyebar tidak 

teratur atau kombinasi ketiganya 

 

1.7.4.3   Evaluasi Penyimpangan Penggunaan Lahan Terhadap Pola Ruang 

Evaluasi penyimpangan penggunaan lahan terhadap pola ruang 

dilakukan dengan analisis spasial overlay. Analisis spasial overlay 

menghasikan data spasial baru yaitu data kesesuaian antara penggunaan 

lahan pada Tahun 2014 dengan pola ruang Kota Bogor Tahun 2011 – 2031.  

Dari data ini dilakukan klasifikasi menjadi 2 klas yaitu kelas sesuai, dan 

tidak sesuai.  

Tingkat kesesuaian penggunaan dan pola ruang dilakukan unit analisis 

kelurahan, sehingga didapatkan 5 kelas kesesuaian penggunaan lahan 

dengan pola ruang perkelurahan yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi 

dan sangat tinggi. Untuk mendapatkan kelas kesesuaian perkelurahan, 

terlebih dahulu mengklasifikasikan tingkat kesesuaian pada setiap kelasnya 

(sesuai dan tidak sesuai). Tingkat kesesuaian dengan kelas sesuai didapatkan 

dengan persamaan sebagai berikut :  

Tingkat Sesuai (%)  = 
𝐿𝑢𝑎𝑠  𝑆𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖   

𝐿𝑢𝑎𝑠  𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑛
 × 100% 
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    Hasil tersebut kemudian dikelaskan kedalam 5 kelas yaitu sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan penentuan rentang 

kelas berdasarkan metode standart deviasi. 

Tabel 1.15 Contoh Klasifikasi Kelas Sesuai  

No Rentang Kelas Keterangan 

1  1 Sangat Rendah 

2  2 Rendah 

3  3 Sedang 

4  4 Tinggi 

5  5 Sangat Tinggi 
Sumber : Analisis Data, 2015 

Untuk mengetahui tingkat ketidaksesuaian menggunakan persamaan 

sebagai berikut :  

 Tingkat Tidak Sesuai (%)  = 
𝐿𝑢𝑎𝑠  𝑇𝑖𝑑𝑎𝑘  𝑆𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖   

𝐿𝑢𝑎𝑠  𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑎 ℎ𝑎𝑛
 × 100% 

Hasil tersebut kemudian dikelaskan kedalam 5 kelas yaitu sangat 

rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi dengan penentuan rentang 

kelas berdasarkan metode standart deviasi. 

Tabel 1.16 Contoh Klasifikasi Kelas Tidak Sesuai    

No Rentang Kelas Keterangan 

1  A Sangat Rendah 

2  B Rendah 

3  C Sedang 

4  D Tinggi 

5  E Sangat Tinggi 
Sumber : Analisis Data, 2015 

Hasil akhir tingkat kesesuaian penggunaan lahan dengan pola ruang 

perkelurahan dapat diketahui dengan matriks berikut yang dihasilkan dari 

perbandinganan antara kelas sesuai dan tidak sesuai 
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Tabel 1.17 Matriks Tingkat Kesesuaian 

Penggunaan Lahan Dengan Pola Ruang Perkelurahan 

 

Kelas Tidak 

Sesuai 

Kelas Sesuai 

1 2 3 4 5 

E E1 E2 E3 E4 E5 
D D1 D2 D3 D4 D5 
C C1 C2 C3 C4 C5 
B B1 B2 B3 B4 B5 
A A1 A2 A3 A4 A5 

Sumber : Analisis Data, 2015 

Hasil matriks antara tingkat kelas sesuai dan tingkat kelas tidak sesuai 

dapat disimpulkan sebagai berikut  

Tabel 1.18 Klasifikasi Kesesuaian Perkelurahan 

 

No Matriks  Kelas Keterangan  

1 E1. E2. D1 I Sangat Rendah 

2 E3. E4. D2. D3.  C1. C2. B1 II Rendah 

3 E5. D4. C3. B2. A1 III Sedang 

4 D5. C4. C5. B3. B4. A2. A3 IV Tinggi 

5 B5. A4. A5 V Sangat Tinggi  

Sumber : Analisis Data, 2015 

Analisis untuk melihat hubungan antara tingkat pemekaran dan tingkat 

kesesuaian penggunaan lahan pada pola ruang setiap kelurahan, 

menggunakan matriks yang membandingkan tingkat pemekaran kota 

dengan tingkat kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang 

perkelurahan sebagai berikut : 
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Tabel 1.19 Matriks Tingkat Kesesuaian Penggunaan Lahan Dengan 

Pola Ruang dan Tingkat Pemekaran Kota Perkelurahan 

 

Tingkat 
Kesesuaian  

Tingkat Pemekaran Kota Perkelurahan 

Sangat Rendah 
(I) 

Rendah 
(II) 

Sedang 
(III) 

Tinggi 
 (IV) 

Sangat Tinggi 
(V) 

Sangat Rendah 
(I) 

     

Rendah 
(II) 

     

Sedang 
(III) 

     

Tinggi 
(IV) 

     

Sangat Tinggi 
(V) 

     

Sumber : Analisis Data, 2015 
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1.7.5   Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.18 Diagram alir penelitian 
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1.8 Batasan Operasional 

1. Pemekaran kota adalah suatu proses perembetan kenampakan fisikal 

kekotaan, kenampakan luar dari perkembangan yang terjadi di dalam kota 

yang pada umumnya nampak bergerak kearah luar dari kenampakan kekotaan 

terbangun.  

2. Karakteristik pemekaran kota yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

mengenai tingkatan, arah dan tipe pemekaran kota. 

3. Evaluasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah membandingkan 

penggunaan lahan eksisting dengan pola ruang dalam RTRW. 

4. Pola Ruang yang dibahas dalam penelitian ini adalah rencana distribusi 

peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi 

lindung dan budidaya (UU No.26 Tahun 2007) yang terdapat dalam dokumen 

RTRW. 

5. Kesesuaian penggunaan lahan terhadap pola ruang dibagi dalam 3 kelas yaitu 

sesuai, belum terealisasi dan tidak sesuai. 
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