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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia dengan segala aktifitasnya selalu berkembang dari 

waktu ke waktu baik secara kualitas maupun kuantitas, dan semakin beragam 

intensitasnya. Perkembangan kehidupan manusia tidak akan lepas dari keadaan 

lahan sebagai wadah atau tempat berlangsungnya aktifitas manusia dalam 

menjamin kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup manusia tercermin dari 

penggunaan lahan yang ada untuk tempat tinggal dan melakukan usaha. Lahan 

sebagai faktor tetap, hanya saja keadaannya yang berubah. Bertambahnya manusia 

sebagai pemakai lahan, akan terjadi kompetisi dalam menggunakan lahan, 

sehingga akan muncul berbagai macam penggunaan lahan yang cenderung 

mengakibatkan perubahan penggunaan lahan. Perubahan lahan tersebut 

dipengaruhi dari meningkatnya jumlah penduduk dan berkurangnya lahan sebagai 

tempat berlangsungnya segala aktifitas manusia. 

Perubahan penggunaan lahan merupakan perubahan dalam tata ruang. 

Ruang sendiri dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang mempunyai batas 

geografi, yaitu batas menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan yang terjadi 

dari sebagian permukaan bumi dan lapisan tanah dibawahnya serta lapisan udara 

diatasnya (Johara T. Jayadinata, 1999). Perkembangan wilayah yang tinggi 

biasanya disertai oleh pertumbuhan penduduk yang tinggi pula, akibatnya 

semakin tinggi kebutuhan ruang khususnya kebutuhan lahan permukiman.  

Pertumbuhan dan perkembangan perumahan dan permukiman dapat 

menjadi pemicu dan pemacu perkembangan suatu wilayah secara ekonomi, sosial 

dan kemasyarakatan. Perkembangan pemukiman tidak terjadi secara otomatis 

begitu saja hal tersebut membutuhkan penyediaan infrastruktur yang mendukung. 

Perubahan tata ruang yang tidak terencana akan menimbulkan permasalahan 

seperti penggunaan lahan yang seharusnya untuk kawasan hijau, namun karena 

tidak adanya perencanaan dan pemantauan yang benar, maka akan ada 

kemungkinan penyimpangan dalam pemanfaatan lahan tersebut. Kebutuhan ruang 
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untuk permukiman merangsang tumbuhnya peluang bisnis pengembangan 

perumahan. 

Dalam Lee (Yunus, 2005) mengemukakan bahwa terdapat enam faktor 

yang mempunyai pengaruh kuat terhadap proses perkembangan ruang secara 

sentrifugal dan sekaligus akan mencerminkan variasi intensitas perkembangan 

ruang di daerah pinggiran kota. Keenam faktor tersebut adalah : (1) faktor 

aksesibilitas (accessibility), (2) faktor pelayanan umum (public services), (3) 

faktor karakteristik lahan (land characteristics), (4) faktor karakteristik pemilik 

lahan (land owners characteristics), (5) keberadaan peraturan yang mengatur tata 

guna lahan (regulatory measures), dan (6) prakarsa pengembang (developer’, 

initiatives). Kebijakan Pemerintah Daerah Sleman yang sifatnya sangat terbuka 

terhadap investasi sangat mendukung perkembangan wilayah. Berbagai perguruan 

tinggi besar dibangun di atas lahan Kabupaten Sleman seperti Universitas Gadjah 

Mada, Universitas Atmajaya, Universitas Sanata Dharma, Universitas Islam 

Indonesia, Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN), Sekolah Tinggi 

Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara atau STIE YKPN, Universitas 

Negeri Yogyakarta dan sebagainya, merupakan faktor penarik bagi para 

masyarakat pendatang, mahasiswa pendukung pertambahan penduduk tidak tetap. 

Pembangunan pusat-pusat perbelanjaan semakin banyak seperti Ambarukkma 

Plaza, Saphire Square, Makro, Indogrosir, Alfamart dan sebagainya. Fasilitas 

pelayanan umum juga banyak dibangun seperti Rumah Sakit Internasional, 

Stadion Sleman dan sebagainya, berdirinya pusat-pusat baru tentunya menjadi 

urban driving force atau kekuatan penggerak perkembangan wilayah menuju 

karakteristik kekotaan. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman juga menetapkan kebijakan-

kebijakan untuk pengendalian tata ruang wilayah yang tertuang dalam Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2007 tentang 

Pengembangan Perumahan, telah menetapkan kawasan perkotaan di Kabupaten 

Sleman. Kawasan perkotaan tersebut adalah Kecamatan Gamping (Desa 

Trihanggo, Ambarketawang, Banyuraden, Nogotirto dan Balecatur), Kecamatan 

Godean (Desa Sidoarum), Kecamatan Mlati (Desa Sinduadi, Sendangadi, 

Sumberadi, Tlogoadi, dan Tirtoadi), Kecamatan Depok (Desa Maguwoharjo, 
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Condongcatur dan Caturtunggal), Kecamatan Berbah (Desa Kalitirto), Kecamatan 

Kalasan (Desa Purwomartani), Kecamatan Ngemplak (Desa Wedomartani), 

Kecamatan Ngaglik (Desa Sariharjo dan Minomartani) dan Kecamatan Sleman 

(Desa Tridadi). 

Referensi pemilihan lokasi perumahan menurut Suparno (2005) adalah:  

(1) tingkat aksesibilitas yang tinggi meliputi lokasi yang strategis, jaringan jalan 

yang kompleks, system transportasi yang memadai, kedekatan dengan pusat kota, 

kedekatan dengan fasilitas pendidikan, kedekatan dengan fasilitas kesehatan, 

kedekatan dengan fasilitas perbelanjaan maupun fasilitas umum yang lain, (2) 

keterjangkauan harga lahan, (3) keamanan dan kenyamanan meliputi keamanan 

daerah dari kriminalitas, daerah yang tidak rawan bencana, suasana pedesaan yang 

sejuk, dan (4) kesesuaian dengan arahan fungsi lahan sehingga mudah dalam 

birokrasi perizinan dan tidak mengganggu system tata ruang. 

Kondisi geografis yang sangat nyaman dan fasilitas pendukung 

permukiman yang lengkap, membuat wilayah Kabupatan Sleman menjadi incaran 

untuk pengembangan perumahan, tidak mengherankan dalam jangka waktu yang 

relatif singkat Kabupaten Sleman semakin luas dengan pembangunan perumahan. 

Perkembangan ini tentunya sarat dengan permasalahan, salah satu masalah 

tersebut banyak perumahan yang dibangun tanpa izin oleh pihak pengembang 

yang tidak bertanggung jawab. Izin Peruntukan Tanah (IPT) merupakan izin awal 

pembangunan perumahan yang harus diurus oleh pengembang hingga mempunyai 

Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yaitu pembuatan dokumen lingkungan, site 

plan dan proses pengalihan hak atas tanah. 

Permasalahan pengembangan perumahan di Kabupaten Sleman salah 

satunya adalah sengketa tanah, banyak pengembang yang hanya mementingkan 

keuntungan financial saja, sehingga kurang memperhatikan perizinan 

pembangunan perumahan. Hal ini terjadi maka yang dirugikan adalah pihak 

pembeli perumahan karena akan mengalami kesulitan dalam pembuatan sertifikat 

rumah. Para pengembang yang kurang bertanggung jawab ini biasanya 

membangun perumahan di kawasan-kawasan resapan air sehingga tidak sesuai 

dengan peraturan arahan fungsi dan penggunaan lahan yang tertuang dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah. 
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Pengendalian bidang pertanahan, permukiman hendaknya dibangun di 

lahan-lahan yang kurang produktif untuk pertanian dan bukan merupakan 

kawasan lindung ataupun resapan air. Permasalahan ketidaksesuaian penggunaan 

lahan ini membawa dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan dan 

kesemrawutan tata ruang daerah. Konversi lahan pertanian menjadi lahan 

permukiman membawa konsekuensi negatif bagi produktivitas pertanian daerah 

sehingga menyebabkan kerawanan pangan. Pertumbuhan permukiman yang tidak 

terkendali dan sifatnya sporadis juga membawa konsekuensi negatif yaitu 

disefisiensi fasilitas pelayanan umum seperti jaringan jalan, fasilitas kesehatan, 

fasilitas pendidikan, pengelolaan air bersih dan sebagainya. 

Gambaran yang baik dari penggunaan lahan atau pemanfaatan ruang, 

diperlukan data dan informasi yang dapat diartikan sebagai himpunan fakta-fakta, 

angka-angka, huruf-huruf, kata-kata, grafik-grafik atau pun lambang-lambang 

yang menyatakan suatu gagasan, objek, kondisi ataupun situasi. Data penggunaan 

lahan merupakan data yang bersifat persebaran atau data keruangan, yang tidak 

dapat dengan mudah dan cepat dimengerti jika disajikan dalam bentuk angka-

angka atau tabel. Bintarto dan Surastopo (1979) mengungkapkan, bahwa apabila 

akan menyajikan data yang menunjukan distribusi keruangan atau lokasi dan 

mengenai sifat-sifat yang penting maka hendaknya informasi tersebut ditunjukan 

dalam bentuk peta, karena peta dapat menggambarkan dan menyajikan aspek 

keruangan atau lokasi penyebaran, macam dan nilai data secara tepat. Pemetaan 

penggunaan lahan suatu daerah merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan, 

menganalisis dan mengklasifikasikan dan pengguna lahan serta menyajikan dalam 

bentuk peta dengan metode tertentu, agar peta yang dihasilkan dapat dengan 

mudah dimengerti dan memberikan gambaran yang jelas.  Dari penjelasan latar 

belakang masalah diatas, maka penulis melakukan penelitian yang mengambil 

judul: ”Aplikasi Sistem Informasi Geografis untuk Penyusunan Arahan 

Pengembangan Perumahan di Kabupaten Sleman”.   
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kesesuaian lahan untuk pengembangan perumahan di 

Kabupaten Sleman?, dan 

2. bagaimana rekomendasi atau arahan pemilihan lokasi pengembangan 

perumahan di Kabupaten Sleman berdasarkan analisis spasial?. 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat dikemukakan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. identifikasi kesesuaian lahan untuk pengembangan perumahan di 

Kabupaten Sleman, dan 

2. menyusun rekomendasi/arahan pemilihan lokasi pengembangan 

perumahan di Kabupaten Sleman berdasarkan analisis spasial. 
 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. merupakan salah satu syarat menempuh kelulusan sarjana program strata 

satu (S-1) Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. penelitian ini dapat digunakan untuk memantau perkembangan dan 

penataan ruang yang berdasarkan RTRW wilayah kabupaten Sleman, dan  

3. sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijaksanaan 

perencanaan pembangunan lebih lanjut di Kabupaten Sleman, dan 

4. diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada peneliti yang 

lain yang ingin melakukan penelitian serupa.  

 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

a. Perkembangan Spasial Sentrifugal 

Perkembangan spasial sentrifugal merupakan proses bertambahnya ruang 

kekotaan yang berjalan ke arah luar dari daerah kekotaan yang sudah terbangun 

dan mengambil tempat di pinggiran kota. Urban Sprawl merupakan perembetan 

sifat fisik kekotaan ke arah luar. Ada 6 faktor yang mempengaruhi variasi spasial 
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sentrifugal yaitu faktor aksesibilitas, faktor pelayanan umum, faktor karakteristik 

lahan, faktor karakteristik pemilik lahan, faktor keberadaan peraturan yang 

mengatur tata ruang, faktor prakarsa pengembang (Yunus, 2005). Berdasarkan 

berbagai studi mengenai perkembangan kota dapat disimpulkan bahwa terdapat 

tiga macam bentuk ekspresi spasial dari proses perkembangan spasial sentrifugal.  

1. Perkembangan spasial sentrifugal memanjang (linear development) adalah  

suatu proses penambahan areal kekotaan yang terjadi di sepanjang jalur-

jalur memanjang di luar daerah terbangun. Jalur memanjang ini biasanya 

merupakan jalur transportasi maupun sungai. 

2. Perkembangan spasial sentrifugal lompat katak (leap frog development) 

adalah bentuk perkembangan areal kekotaan yang terjadi secara sporadis di 

luar daerah terbangun utamanya dan daerah pembangunan baru yang 

terbentuk berada di tengah daerah yang belum terbangun. Bentuk 

perkembangan spasial ini merupakan bentuk yang paling ofensif terhadap 

lahan-lahan pertanian di daerah pinggiran kota dibandingkan bentuk 

perkembangan yang lainnya. Jika tidak ada pengendalian pemanfaatan lahan 

yang tegas maka perlahan- lahan terjadi konversi lahan pertanian menjadi 

lahan terbangun secara besar-besaran yang menyatu dengan daerah yang 

telah terbangun lainnya, sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu 

kota yang besar dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.  

3. Perkembangan spasial sentrifugal konsentris (concentric development) 

adalah bentuk perkembangan areal kekotaan yang terjadi di sisi-sisi luar 

daerah kekotaan yang telah terbangun dan menyatu dengannya secara 

kompak. Bentuk perkembangan ini mempunyai akselerasi pertambahan 

areal yang paling kecil dibandingkan dengan dua macam bentuk 

perkembangan sebelumnya. Upaya untuk mengendalikan perkembangan 

spasial jauh lebih mudah karena di luar daerah terbangun masih berupa 

lahan-lahan terbuka, sehingga apa pun bentuk regulasi yang mengarah ke 

akselerasi (percepatan), retardasi (perlambatan) ataupun moratoria 

(penundaan) perkembangan spasial dapat dilaksanakan dengan hambatan 

yang minimal. 
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b. Geografi Permukiman 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 menyebutkan tentang 

pengertian dasar istilah perumahan dan permukiman. Perumahan dimaksudkan 

sebagai suatu kelompok yang memiliki fungsi lingkungan tempat hunian yang 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Permukiman, merupakan 

bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik dalam lingkup 

ruang perkotaan maupun pedesaan, dan juga memiliki fungsi sebagai 

lingkungan tempat hunian serta tempat kegiatan yang mendukung 

perikehidupan dan penghidupan. 

Dua unsur utama lingkungan permukiman yang harus senantiasa 

dibahas dalam setiap kajian permukiman, yaitu isi (the content) dan wadah 

(container) (Doxiadis,1978). Isi adalah penghuni atau pemukim, baik secara 

individu maupun kelompok/keluarga, sedangkan wadah adalah lingkungan 

fisikal (alami, manusia, dan sosial). Terkait dengan wadah berupa lingkungan 

fisikal, ada lima komponen lingkungan permukiman, yaitu bangunan rumah 

(housing), kesempatan kerja (working opportunity), sirkulasi (circulation), 

lingkungan (abiotik, biotik dan kultural), dan fasilitas pemenuhan kebutuhan 

hidup yang lain (seperti rekreasi, pendidikan, keagamaan, dan sebagainya) 

(Yunus, 2000). Permukiman yang menempati areal paling luas dalam 

pemanfaatan ruang kota mengalami perkembangan yang selaras dengan 

perkembangan penduduk dan mempunyai pola-pola tertentu yang menciptakan 

bentuk dan struktur suatu kota yang berbeda dengan kota lainnya. 

Perkembangan permukiman pada bagian-bagian kota tidaklah sama, tergantung 

pada karakteristik kehidupan masyarakat, potensi sumberdaya (kesempatan 

kerja) yang tersedia, kondisi fisik alami serta fasilitas kota yang terutama 

berkaitan dengan transportasi dan komunikasi (Bintarto, 1977). 
 

c. Pengembangan Perumahan 

Pengembangan perumahan adalah kegiatan di bidang pembangunan 

perumahan. Pengembangan perumahan berlandaskan pada azas manfaat, adil, 

merata, keterjangkauan, serasi dan kelestarian lingkungan. Tujuan 

pengembangan perumahan menurut Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2007 

tentang Pengembangan Perumahan adalah: (1) memberi arah pada 
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pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional, (2) memberi 

arah pertumbuhan bisnis perumahan, melestarikan kawasan lindung dan 

konservasi sesuai dengan RTRW, (3) menunjang pembangunan dibidang 

ekonomi, sosial, budaya dan bidang-bidang lain, dan (4) melindungi 

masyarakat dan konsumen perumahan. Jenis pengembangan perumahan yaitu 

pengembangan perumahan di kawasan perkotaan, pengembangan perumahan 

di kawasan perdesaan, dan pengembangan rumah susun. 

Asosiasi Pengembang Perumahan adalah suatu kelompok 

pengembang yang menghimpun diri dalam sebuah asosiasi yang diakui 

eksistensinya oleh peraturan yang berlaku. Setiap pengembang perumahan 

harus memiliki Sertifikat Pengembang Perumahan yang dikeluarkan oleh 

lembaga yang berwenag dan atau tergabung dalam asosiasi pengembang 

perumahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pembangunan perumahan dan permukiman pada dasarnya dibangun 

atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut: 

1. pemenuhan kebutuhan akan rumah yang layak, yang merupakan beban 

dan tanggung jawab masyarakat sendiri, dan 

2. pemerintah mendukung melalui penciptaan iklim yang memungkinkan 

masyarakat mandiri dalam mencukupi kebutuhannya akan rumah yang 

layak dan melalui penyediaan prasarana dan sarana dasar yang 

memungkinkan berlangsungnya kegiatan berkehidupan dan 

berpenghidupan di lingkungan perumahan dan permukiman. 

Rumah layak dalam lingkungan sehat, aman, lestari dan berkelanjutan 

diartikan sebagai suatu kondisi perumahan dan permukiman yang memenuhi 

standard minimum dari segi kesehatan, sosial, budaya, ekonomi dan kualitas 

teknis yang dikelola secara benar dan terus menerus, memperhatikan 

sumberdaya alam yang ada, memperhatikan pola tata air dan usaha konservasi 

sumberdaya alam, pengelolaan dan pemanfaatannya. Secara umum pengertian 

layak dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori: 

1. layak huni yang berkaitan dengan pencapaian persyaratan fisik, 

kesehatan dan kesusilaan sebagai kelompok manusia berbudaya, 
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2. layak usaha yang berkaitan dengan terpenuhinya kondisi lingkungan 

yang kondusif bagi berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi,dan 

3. layak berkembang berkaitan dengan terpenuhinya kondisi lingkungan 

yang mendukung terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat 

d. Sistem Penunjang Keputusan 

Sistem Penunjang Keputusan (SPK) atau lebih dikenal dengan 

Decision Support System (DSS) merupakan suatu sistem interaktif yang 

berbasis komputer yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan 

dalam memanfaatkan data dan model-model keputusan untuk memecahkan 

berbagai persoalan atau masalah-masalah yang sifatnya semiterstruktur dan 

tidak terstruktur (Watson dalam Daihani D.U., 2001). Sistem Penunjang 

Keputusan diperlukan karena dalam suatu perencanaan dibutuhkan informasi 

yang akurat dan baru secara cepat, efisiensi biaya operasional, mendukung 

keputusan dengan logis, meningkatkan efisiensi operasional. 

e. Konsep Perundang-undangan 

Informasi geografis, yang lazim dikenal dengan peta, adalah informasi 

obyek permukaan bumi yang mencakup aspek waktu dan keruangan. Informasi 

geografis merupakan bagian penting dalam mewujudkan sistem informasi yang 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung sektor publik dalam melaksanakan 

proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan, baik pada 

pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah. Informasi geografis  

menjadi komponen penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan 

juga semakin penting dalam pembangunan, namun masih banyak permasalahan 

yang muncul karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus 

mengatur tentang informasi geografis. Undang-Undang tentang informasi 

geografis ini diharapkan menjadi aturan yang mengikat bagi seluruh pemangku 

kepentingan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah sebagai 

berikut. 
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Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang 

Perumahan dan Permukiman  

Pasal  31  

      “Berbagai aspek yang terkait dalam pembangunan perumahan dan 

permukiman yang wajib diperhatikan secara menyeluruh dan terpadu antara 

lain meliputi peningkatan jumlah penduduk dan penyebarannya, perluasan 

kesempatan kerja usaha, program pembangunan sektoral dan pembangunan 

daerah,  pelestarian  kemampuan  lingkungan,  kondisi  geografis  dan  potensi 

sumber  daya  alam,  termasuk  rawan  bencana,  nilai  sosial  dan  budaya  

daerah,  dan pengembangan kelembagaan. Rencana, program dan prioritas 

pembangunan perumahan dan permukiman, selain merupakan bagian dari 

pelaksanaan rencana tata ruang wilayah perkotaan dan bukan perkotaan daerah 

tingkat II yang dijabarkan dari rencana tata ruang wilayah daerah tingkat I yang 

bersangkutan, juga memperhatikan strategi nasional pengembangan 

perkotaan”. 

Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan 

Perumahan 

Pasal 8 

(1)  Setiap pengembangan perumahan di kawasan perdesaan dilaksanakan 

sesuai dengan rencana detail tata, ruang dan atau rencana tata ruang yang 

lebih rinci.     

(2)  Dalam hal lokasi belum diatur dalam rencana detail tata ruang dan atau 

rencana tata ruang yang lebih rinci, maka pembangunan perumahan harus 

memenuhi ketentuan sebagai pada Tabel 1.1 berikut.: 
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Tabel 1.1. Ketentuan Rencana Detail Tata Ruang 

No Ketentuan Kawasan Resapan Air 
Kawasan  di luar Kawasan 

Resapan Air 

1 Kapling minimal   500 m2   200 m2  

2 KDB maksimum   30 % 40 %  

3 KTLK maksimum   60% 70 % 

4 KTLL maksimum   60% 70 % 

             Sumber: Peraturan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengembangan 

Perumahan 

 (3)  Peta  Kawasan  resapan  air  dan  peta  kawasan  di  luar  kawasan  resapan  

air sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  tersebut  dalam  rencana  tata  

ruang wilayah. 

Pasal 13 

Lokasi  yang  diizinkan  untuk  pengembangan  perumahan  harus  memenuhi 

persyaratan teknis antara lain sebagai berikut:  

a. sesuai dengan rencana tata ruang;  

b. tidak terletak di kawasan hutan lindung dan situs purbakala,  

c. memiliki aksesibilitas jalan, sekurang-kurangnya jalan lokal untuk luas, 

perumahan sampai dengan 150.000m dan sekurang-kurangnya jalan 

kolektor sekunder untuk luas perumahan lebih besar 150.000 m ,  

d. terdapat potensi air bersih dan jaringan listrik;  

e. luas lahan kurang dari 1 ha harus menempel dengan permukiman penduduk 

atau terpisahkan oleh sarana dan atau prasarana lingkungan;  

f. jalan masuk utama (main entrance) tidak berhubungan langsung dengan 

jalan arteri atau kolektor primer; 

g. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information 

System (GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja 

dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan 

kata lain suatu SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus 

untuk menangani data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan 

seperangkat operasi kerja (Barus dan Wiradisastra, 2000). Sistem Informasi 
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yang dapat memadukan antara data grafis (spasial) dengan data teks (atribut) 

objek yang dihubungkan secara geogrfis di bumi (georeference).  

Komponen utama Sistem Informasi Geografis dapat dibagi kedalam 4 

komponen utama yaitu: perangkat keras (digitizer, scanner, Central Procesing 

Unit (CPU), hard-disk, dan lain-lain), perangkat lunak (ArcGIS, ArcView, 

Idrisi, ARC/INFO, ILWIS, MapInfo, dan lain-lain), organisasi (manajemen) 

dan pemakai (user). Kombinasi yang benar antara keempat komponen utama 

ini akan menentukan kesuksesan suatu proyek pengembangan Sistem Informasi 

Geografis.  Menurut Anon (2003) ada beberapa alasan mengapa perlu 

menggunakan SIG, diantaranya adalah: 

a. SIG menggunakan data spasial maupun atribut secara terintegrasi, 

b. SIG dapat digunakansebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam 

usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, 

kependudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada dipermukaan bumi, 

c. SIG dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data 

d. SIG memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada 

dipermukaan bumi kedalam beberapa layer atau coverage data spasial, 

e. SIG memiliki kemapuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data 

spasial berikut atributnya, 

f. SIG dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik, 

g. semua operasi SIG dapat di costumize dengan menggunakan perintah-

perintah dalam bahasa script, 

h. peragkat lunak SIG menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi dengan 

perangkat lunak lain, dan 

i. SIG sangat membantu pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang 

spasial dan geoinformatika. 

Sarana utama untuk penanganan data spasial adalah SIG. SIG 

didesain untuk menerima data spasial dalam jumlah besar dari berbagai sumber 

dan mengintergrasikannya menjadi sebuah informasi, salah satu jenis data ini 

adalah data pengindraan jauh. Pengindraan jauh mempunyai kemampuan 

menghasilkan data spasial yang susunan geometrinya mendekati keadaan 

sebenarnya dengan cepat dan dalam jumlah besar. Barus dan Wiradisastra 

http://mbojo.wordpress.com/2007/04/11/arcview-gis/
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(2000) mengatakan bahwa SIG akan memberi nilai tambah pada kemampuan 

pengindraan jauh dalam menghasilkan data spasial yang besar dimana 

pemanfaatan data pengindraan jauh tersebut tergantung pada cara penanganan 

dan pengolahan data yang akan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. 

Dalam penelitian ini data-data yang ada digunakan sebagai besar berupa data 

sekunder dan ditambah data primer sebagai hasil kroscek dari hasil pengolahan 

sistem informasi geogarfi tentang pemukiman sebagai objek penelitian.  

1.5.2 Penelitian Sebelumnya  

Pri Hutomo,(2005) melakukan penelitian tentang devisiasi RUTRK  Kota 

Kebumen dengan judul : ” Deviasi Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Umum 

Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Kebumen Kabupaten Kebumen Tahun 1987-

2007. Sistem Informasi Geografi dipadukan dengan perencanaan kota yang 

berpedoman pada kebijakan pengembangan dalam bentuk rencana tata ruang” 

(RTRW, RUTRK, RDTRK, RTRK dll). Tujuan penelitian ini adalah : (1),  untuk 

mengetahui bagaimana variasi jenis dan intensitas deviasi pemanfaatan ruang 

yang terjadi pada daerah Kota Kebumen Kabupaten Kebumen, (2), mengetahui 

faktor faktor yang mempengaruhi variasi jenis dan intensitas deviasi pemanfaatan 

ruang pada daerah penelitian, dan (3), mengetahui kecenderungan arah 

penyebaran penggunaan lahan dari pusat kegiatan kota. Metode yang digunakan 

dalam melakukan penelitian ini adalah metode analisis data sekunder dan data 

primer. Hasil yang didapat adalah : (1), gambaran tentang variasi jenis, intensitas 

dan faktor faktor yang mempengaruhi deviasi tersebut, (2), pemanfaatan ruang 

serta hubungannya dengan perkembangan Kota Kebumen. 

Fadmawati (2012) dalam penelitiannya berjudul ”Analisis Perubahan 

Penggunaan Lahan Dari Non Pemukiman ke Pemukiman Dengan Aplikasi 

Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi di Kecamatan Sukoharjo 

Kabupaten Sukoharjo”. Penelitian ini bertujuan: (1), menganalisis persebaran 

perubahan penggunaan lahan dari non pemukiman menjadi pemukiman di 

Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007,dan (2), menganalisis keterkaitan 

faktor faktor wilayah dengan perubahan penggunaan lahan dari non pemukiman 

menjadi pemukiman di Kecamatan Sukoharjo tahun 2002 dan 2007. 

Menggunakan metode survei, secara Purposive Sampling, yaitu memilih sample 
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dengan mempertimbangkan lokasi sampel dekat dengan jalan raya, sehingga 

mudah dijangkau dan metode analisis mengunakan analisis overlay dibantu 

dengan analisis spasial dengan sistem informasi geografi. Hasil penelitian berupa 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 

dalam bentuk tabel persentase dan perubahan penggunaan lahan dari pemukiman 

ke non pemukiman di Kecamatan Sukoharjo KabupatenSukoharjo dipengaruhi 

oleh aksesibilitas jalan, pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk. 

 Hasto Baskoro Adi Saputro (2009) dalam penelitiannya ” Kajian pola 

Keruangan Lokasi Pemukiman di Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY)”, bertujuan : (1), mengidentifikasi lokasi lokasi perumahan 

yang terbangun yang kemudian menyajikan informasi dan jumlah sebarannya 

didaerah penelitian, (2), mengetahui pola sebaran lokasi perumahan di daerah 

penelitian,dan (3), menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi pola sebaran 

lokasi perumahan di daerah penelitian. Jumlah pertumbuhan penduduk rumah 

tangga cukup tinggi yang menuntut kebutuhan lahan bagi tempat tinggal dalam 

ruang seiring perkembangan pembangunan perumahan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah survei lapangan dan studi pustaka dengan pendekatan 

analisis keruangan (spasial analysis). Pendekatan ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi keruangan dan diharapkan memberikan gambaran tentang 

fenomena lokasi dan sebaran perumahan di wilayah penelitian dengan lebih jelas. 

Analisis yang digunakan yaitu analisis peta (overlay dan buffer) dan tetangga 

terdekat untuk mengkaji pola sebaran dan faktor faktor yang mempengaruhinya. 

 Survei lapangan diperoleh data tentang kompleks perumahan yang 

dibangun didalam wilayah penelitian mulai tahun 1995-2005 dengan pola sebaran 

yang cenderung mengelompok. Mengindikasikan di daerah penelitian terjadi 

densifikasi perumahan. Faktor yang mempengaruhi pola sebaran perumahan 

aksesibilitas dan kemiringan lereng (topografi). Aksesibilitas terdiri dari 

kedekatan dengan pusat kota. Berdasarkan hasil analisis pola sebaran dan faktor 

faktor yang mempengaruhinya maka dapat disusun arahan pengembangan 

perumahan di daerah penelitian, sehingga perubahan penggunaan lahan di daerah 

penelitian dapat terkendali dan sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang ada. 
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 Ismiati Rini Tyassuci (2003) dalam penelitianya ”Faktor Faktor 

Determinan Lokasi Perumahan Menurut Pengembang di Kabupaten Sleman dan 

Bantul” mempunyai tujuan : (1), mengetahui faktor determinan lokasi perumahan 

menurut pengembang di pinggiran kota Yogyakarta, (2), mengetahui dominasi 

faktor determinan lokasi perumahan menurut pengembang dipinggiran kota 

Yogyakarta, dan (3), mengetahui apakah ada perbedaan faktor determinan 

pemilihan lokasi perumahan antara Kabupaten Sleman dan Bantul. Metode yang 

digunakan adalah metode survei. Data yang digunakan adalah data primer dan 

data skunder. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling 

ditentukan berdasarkan pertimbangan letak dan tipe perumahan. Penelitian ini 

menggunakan analisis teknik statistik non parametrik yaitu korelasi. Hasil analisa 

menunjukkan bahwa penentuan lokasi perumahan dipinggiran kota ditentukan 

oleh 3 faktor, yaitu aksesibilitas lahan, nilai lahan dan infrastruktur. Faktor 

determinan mempengaruhi pertimbangan penentuan lokasi dengan prioritas 

berbeda. Pengembang dalam membangun perumahan di Kabupaten Sleman dan 

Bantul tidask memiliki perbedaan pertimbangan faktor determinan.  

 Pada sebuah penelitian, akan lebih baik apabila didukung oleh penelitian 

penelitian yang sudah ada. Hal ini bermanfaat untuk menunjukan bahwa 

penelitian yang dilakukan tidak sama dengan penelitian sejenis yang telah 

dilakukan. Dam penelitian ini berfungsi melanjutkan, melengkapi atau 

mengembangkan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dilakuakan 

peneliti untuk memberikan gambaran, pertimbangan, pembanding dan referensi 

yang dilakukan guna memudahkan ketika dilakukannya penelitian. Untuk 

mengetahui perbandingan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari Tabel 1.2 

berikut ini:  
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Tabel 1.2.  Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

 
 Ismiyati Rini Tyassuci (2003) Pri Hutomo (2005) Hasto Baskoro Adi Saputro 

(2009) 

Fadmawati (2012) Fahmi Nur Prasetyo (2013) 

Judul  Faktor Faktor Determinan Lokasi 

Perumahan Menurut Pengembang 

Di Kabupaten Sleman Dan Bantul 

Deviasi Pemanfaatan Ruang terhadap 

Rencana Umum Tata Ruang Kota 

(RUTRK) Kota Kebumen Kabupaten 

Kebumen Tahun 1987-2007 

Kajian pola Keruangan Lokasi 

Pemukiman Di Kabupaten 

Bantul, Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) 

Analisis Perubahan Penggunaan 

Lahan dari Non Pemukiman ke 

Pemukiman di Kecamatan 

Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2002 dan 2007 

Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) 

Untuk Penyusunan Arahan Pengembangan 

Perumahan Di Kabupaten Sleman 

Tujuan  1. Mengetahui faktor determinan 

lokasi perumahan menurut 

pengembang di pinggiran kota 

Yogyakarta.  

2. Mengetahui dominasi faktor 

determinan lokasi perumahan 

menurut pengembang dipinggiran 

kota Yogyakarta.  

3. Mengetahui apakah ada 

perbedaan faktor determinan 

pemilihan lokasi perumahan 

antara Kabupaten Sleman dan 

Bantul 

1. Untuk mengetahui bagaimana variasi 

jenis dan intensitas deviasi 

pemanfaatan ruang yang terjadi pada 

daerah penelitian. 

2. Untuk mengetahui factor factor apa 

yang memepengaruhi variasi jenis 

dan intensitas pemanfaatan ruang 

pada daerah penelitian. 

3. Untuk mengetahui kecenderungan 

arah penyebaran perubahan 

penggunaan lahan dari pusat kegiatan 

kota 

 

1.Mengidentifikasi lokasi lokasi 

perumahan yang terbangun 

yang kemudian menyajikan 

informasi dan jumlah 

sebarannya didaerah penelitian 

2. Mengetahui pola sebaran 

lokasi perumahan di daerah 

penelitian. 

3. Menjelaskan faktor faktor 

yang mempengaruhi pola 

sebaran lokasi perumahan di 

daerah penelitian 

1.Menganalisis pola persebaran 

perubahan penggunaan lahan dari 

non pemukiman ke pemukiman 

tahun 2002 dan 2007. 

2.Menganalisis keterkaitan factor 

factor wilayah dengan perubahan 

penggunaan lahan dari non 

pemukiman ke pemukiman di 

Kecamatan Sukoharjo dari tahun 

2002 dan 2007. 

1.Identifikasi potensi dan ketersediaan lahan 

untuk pengembangan perumahan di 

Kabupaten Sleman. 

2.Menyusun rekomendasi/arahan pemilihan 

lokasi pengembangan perumahan di 

Kabupaten Sleman. 

 

Metode Metode analisis teknik statistik 

non parametrik : korelasi 

Metode analisis data sekunder dan data 

primer 

Survei lapangan dan studi 

pustaka dengan pendekatan 

analisis keruangan (spasial 

analysis) 

Purposive sampling Analisis peta, analisis data skunder 

Hasil  Uraian, table, factor factor 

determinan pengaruhnya terhadap 

pertimbangan penentuan lokasi 

peruhmahan.  

Gambaran tentang variasi jenis, 

intensitas dan factor factor yang 

mempengaruhi devisiasi pemanfaatan 

ruang serta hubungannya dengan 

perkembangan Kota Kebumen. 

Gambaran fenomena lokasi dan 

sebaran perumahan di 

Kabupaten Bantul. Pola sebaran 

perumhan dan factor – factor 

yang mempengaruhi nya. 

Peta penggunaan lahan tahun 2002 

dan tahun 2007 denagn skala 

1:60.000, peta perubahan 

penggunaan lahan tahun 2002-

2007, keterkaitan antara factor 

factor wilayah dengan perubahan 

penggunaan lahan. 

Peta Lokasi Pengembangan Perumahan 

Kabupaten Sleman. Informasi spasial 

mengenai lahan yang direkomendasikan dan 

tidak untuk pengembangan perumahan secara 

terbatas.  Rekomendasi utama pengembangan 

perumahan dan  persebaran lahan terbangun 

di sekitar lahan rekomendasi. 

 

Sumber: Penulis, 2013 



 17 

1.6. Kerangka Pemikiran 

Perkembangan wilayah, penggunaan lahan dari waktu ke waktu terus 

mengalami perubahan, apalagi di daerah perkotaan yang pada umumnya 

cenderung mengalami perubahan yang sangat ekstrim. Perkembangan wilayah 

Kabupaten Sleman dapat dilihat dari 3 segi, yaitu perkembangan ekonomi, 

perkembangan secara spasial dan perkembangan politik, sosial, budaya.  

Perkembangan ekonomi dapat dinilai dari pertumbuhan pusat-pusat 

ekonomi daerah, peningkatan pendapatan perkapita,  nilai UMR (Upah Minimum 

Regional), growth domestic bruto dan sebagainya. Perkembangan politik, sosial, 

budaya dapat dinilai dari jumlah penduduk yang turur serta dalam pemilihan 

umum, data-data demografi kependudukan, tingkat kesehatan masyarakat, tingkat 

sumber daya manusia dan sebagainya. Perkembangan secara spasial dapat dilihat 

dari perubahan penggunaan lahan, pertumbuhan permukiman, pembangunan 

infrastruktur dan sebagainya. Ketersediaan lahan yang terbatas dengan jumlah 

penduduk yang selalu bertambah serta semakin beragamnya aktifitas manusia 

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan juga semakin rumit. Perubahan 

penggunaan lahan akan berdampak pada tata ruang wilayah yang juga berubah. 

Perkembangan spasial di Kabupaten Sleman sangat terlihat dari 

tingginya perubahan penggunaan lahan, terutama lahan-lahan sawah dan 

pekarangan banyak yang berubah menjadi lahan pemukiman. Tingginya 

permintaan pasar akan pembangunan perumahan menjadi sasaran bisnis bagi para 

pengembang perumahan. Informasi-informasi mengenai pembangunan perumahan 

yang legal sedikit sekali yang dapat diakses masyarakat. Seringkali muncul 

permasalahan dalam pengembangan perumahan. Masyarakat sering dirugikan 

oleh pihak pengembang perumahan karena kurangnya informasi yang diterima. 

Permasalahan utama dalam pembangunan perumahan di Kabupaten Sleman 

adalah tidak keluarnya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), sehingga sertifikat 

rumah juga tidak dapat diurus. Terjadi jika pihak pengembang perumahan tidak 

memenuhi syarat-syarat atau melanggar peraturan dalam pembangunan 

perumahan, sebagai contoh pihak pengembang membangun perumahan di 

kawasan lindung atau resapan air.  
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Pembangunan perumahan yang legal harus mengacu pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) yang berlaku, pada kenyataannya, pembangunan 

perumahan di Kabupaten Sleman banyak yang melanggar RTRW dan tingkat 

konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun semakin tidak terkendali. Hal 

ini tentu saja merugikan masyarakat sendiri dan pihak pemerintah daerah. Salah 

satu solusi untuk mengatasi permasalahan pembangunan perumahan adalah 

dengan menyusun sistem informasi pengembangan perumahan Kabupaten Sleman 

yang mudah diakses masyarakat. Sistem informasi ini, masyarakat dapat 

mengidentifikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman dan mengenali 

potensi lokasi-lokasi yang legal untuk membangun perumahan serta dapat 

memberikan informasi tentang ketersediaan lahan untuk pengembangan 

perumahan. Sistem informasi pengembangan perumahan Kabupaten Sleman juga 

dapat dijadikan salah satu rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Sleman dalam juga dapat mengendalikan konversi lahan pertanian perencanaan 

pembangunan permukiman, pengelolaan tata ruang, monitoring dan evaluasi 

pengendalian tata ruang.  

 

1.7. Metode Penelitian 

Penyusunan basis data pengembangan perumahan di Kabupaten 

Sleman menggunakan metode penelitian analisis data sekunder, yaitu dengan 

menganalisis data hasil pengumpulan instansi pemerintahan/pihak lain berupa 

peta dan data statistik. Data sekunder diperoleh dari PODES, Kabupaten Sleman 

dalam angka serta data-data dari BAPPEDA dan BPN Sleman. Data sekunder 

diolah dan dianalisis untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang sesuai untuk 

pengembangan perumahan. 

Pembuatan Peta Kawasan Pengembangan Perumahan Kabupaten 

Sleman menggunakan teknik overlay atau tumpang susun peta-peta. Overlay atau 

tumpang susun data grafis menggabungkan antara dua atau lebih data grafis yang 

mempunyai satuan pemetaan gabungan dari beberapa data grafis tersebut sehingga 

diperoleh informasi-informasi spasial yang baru. Dalam melakukan overlay, data 

grafis harus memiliki koordinat yang sama, skala yang sama dan cakupan wilayah 

yang sama. Dalam pembuatan Peta Tematik Pengembangan Perumahan 
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Kabupaten Sleman menggunakan Peta Administrasi, Peta Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW), Peta Status Kepemilikan Lahan, Peta Kerawanan Bencana dan 

Peta Penggunaan Lahan. Peta tematik dibuat untuk mendukung perencanaan 

pengembangan perumahan secara spasial. 

Analisis data sekunder dan pembuatan peta tematik tentu saja harus 

didukung oleh analisis data primer, yaitu dengan menganalisa data hasil Rapid 

Rural Appraisal (RRA) atau pengenalan lingkungan daerah penelitian secara 

cepat dan menyeluruh. RRA sendiri digunakan untuk pengumpulan informasi 

secara akurat dalam waktu terbatas ketika keputusan tentang pengambilan 

keputusan harus diambil secara cepat. Teknik analisis data ini banyak digunakan 

dalam proses pelaksanaan program pembangunan secara partisipatif, baik dalam 

tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya. RRA sendiri merupakan 

proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan 

berulang-ulang dan cepat. Teknik analisis data dengan RRA ini menghasilkan 

pengamatan kualitatif bagi pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya 

penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Rapid 

Rural Appraisal dilakukan dengan observasi lapangan.  

1.7.1 Pemilihan Lokasi Penelitian 

 Daerah penelitian mencakup Kabupaten Sleman dengan unit 

analisis kecamatan dan subunit analisisnya adalah desa. Alasan pemilihan 

lokasi penelitian di Kabupaten Sleman adalah :  

1.    arah perkembangan spasial urban sprawl Kota Yogyakarta cenderung 

ke utara yaitu menuju Kabupaten Sleman, 

2. kebijakan Pemerintah Daerah Sleman yang terbuka terhadap investasi 

menyebabkan tumbuhnya pusat-pusat baru secara sporadis yang diikuti 

dengan perkembangan pemukiman, 

3. tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan perumahan di Kabupaten Sleman, dan 

4. tingginya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun dan 

permukiman di Kabupaten Sleman membahayakan produktivitas 

pertanian sehingga memungkinkan terjadinya kerawanan pangan di 

Kabupaten Sleman. 
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1.7.2 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data yang dper;ulakn dalam penelitian ini meliputi:  

1. Peta Administrasi Kabupaten Sleman skala 1 : 25.000 

2. Peta RTRW Kabupaten Sleman skala 1 : 25.000 

3. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sleman 2006 skala 1 : 25.000 

4. Peta Kerawanan Bencana Kabupaten Sleman skala 1 : 25.000 

5. Peta Status Lahan Kabupaten Sleman skala 1 : 25.000 

6. RTRW Kabupaten Sleman 

7. Kabupaten Sleman dalam Angka 

8. PODES DIY  

9. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sleman. 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data 

primer. Data sekunder meliputi Data Kabupaten Sleman dalam Angka, RTRW 

Kabupaten Sleman, PODES DIY dan Data Pertanahan.  

Data primer yang diperoleh sebagai hasil observasi lapangan dan 

wawancara semi terstruktur. Menggunakan metode RRA yang berguna dalam 

memonitor kecenderungan perubahan penggunaan lahan didaerah penelitian atau 

pedesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi dilapangan.  

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

Tabel 1.3 berikut; 

Tabel 1.3. Jenis dan Sumber Data 

No Kelompok Data Jenis Data Sumber Data 

1 Data Lokasi Penelitian: 

1. Letak Geografis 

2. Batas Wilayah 

3. Luas Wilayah 

4. Peta Administrasi 

 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

 

Kabupaten Sleman 

dalam Angka, 

BAPPEDA, BPS 

Sleman 

2 Data Kondisi Fisik Daerah 

Penelitian 

1. Topografi 

2. Geologi 

3. Iklim 

4. Tanah 

5. Hidrologi 

 

 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

 

 

BAPPEDA, BPS, 

BPN 
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3 Data Tingkat Kerawanan Bencana 

1. Gempa Bumi 

2. Gunung Meletus 

3. Banjir 

4. Tanah Longsor 

5. Pencemaran Lingkungan 

 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

 

 

BAPPEDA, 

PODES DIY, BPS 

 

4 Data Rencana Tata Ruang 

Wilayah 

1. Kawasan Lindung 

2. Kawasan Budidaya 

 

 

Data sekunder 

Data sekunder 

 

 

BAPPEDA 

 

5 Data Bentuk Penggunaan Lahan 

1. Luas Sawah 

2. Luas Pemukiman 

3. Luas Tubuh Air 

4. Luas Tegalan 

5. Luas Kebun 

6. Luas Semak Belukar 

 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

Data sekunder 

 

BPN, PODES DIY 

6 Data Pertanahan 

1. Data Status Kepemilikan 

Tanah 

 

Data Sekunder 

 

BAPPEDA 

 

7 Data Pendukung 

1. Undang – Undang Republik 

Indonesia 

2. Kebijakan-kebijakan 

Pemerintah Daerah Sleman 

3. Observasi lapangan 

 

Data sekunder 

 

Data sekunder 

 

Data primer 

 

BAPPEDA 

 

 

 

Rapid Rural 

Appraisal (RRA) 

Sumber: Penulis, 2013 

Menurut UU RI No. 4 / 1992 tentang Perumahan dan Permukiman Pasal 

31 disebutkan bahwa dalam pembangunan perumahan dan permukiman wajib 

memperhatikan aspek peningkatan jumlah penduduk dan penyebarannya, 

perluasan kesempatan kerja usaha, program pembangunan sektoral dan 

pembangunan  daerah,  pelestarian  kemampuan  lingkungan,  kondisi  

geografis  dan  potensi sumber  daya  alam,  termasuk  rawan  bencana,  nilai  

sosial  dan  budaya  daerah,  dan pengembangan kelembagaan. Kriteria lokasi 

yang sesuai untuk pengembangan perumahan ditetapkan berdasarkan isi Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan 

Permukiman serta Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2007 tentang Pengembangan 

Perumahan.  
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Menurut Peraturan Bupati Sleman No. 11/ 2007 tentang Pengembangan 

Perumahan Pasal 8 dan Pasal 13 disebutkan bahwa setiap pengembangan 

perumahan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sleman,  tidak terletak di kawasan hutan lindung dan situs 

purbakala, memiliki aksesibilitas jalan yang baik, terdapat potensi air bersih 

dan jaringan listrik, serta ketentuan-ketentuan yang lebih rinci (kapling minimal 

untuk kawasan resapan air 200 m
2
 dan di luar kawasan resapan air 125 m

2
, 

koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum untuk kawasan resapan air 40% dan 

di luar kawasan resapan air 50%, koefisien tutupan lahan kapling (KTLK) 

maksimum untuk kawasan resapan air 70% dan di luar kawasan resapan air 80% 

serta koefisien tutupan lahan lingkungan (KTLL) maksimum untuk kawasan 

resapan air 60% dan di luar kawasan resapan air 70%).  

Pemilihan lokasi pengembangan perumahan juga mempertimbangkan 

aspek status kepemilikan lahan. Lahan dengan status hak milik tentu saja menjadi 

nilai tambah dalam proses pemilihan lokasi karena proses pemilihan lokasi karena 

proses pergantian hak atas tanah lebih mudah dibandingkan. Diagram alir 

pelaksanaan penelitian dapat dilihat dalam gambar 1.1. 

1.7.3 Tahapan dalam Penelitian 

 1.7.3.1  Teknik Pengolahan  Data 

1. Pengolahan Data Spasial  

 Pengolahan data spasial menggunakan software ArcView. Peta 

Administrasi, Peta RTRW, Peta Status Kepemilikan Lahan, Peta 

Penggunaan Lahan dan Peta Kerawanan Bencana Kabupaten Sleman skala  

1 : 25.000 dioverlay (ditumpang susun) menggunakan fasilitas software 

ArcView, menghasilkan informasi baru yaitu lahan-lahan yang potensial 

untuk pengembangan perumahan. 

2. Penentuan Parameter  

 Parameter yang digunakan untuk menentukan lokasi-lokasi yang 

sesuai untuk pengembangan perumahan berdasarkan hasil scoring seluruh 

variabel penelitian. Masing-masing variabel memiliki nilai yang berbeda-

beda yaitu apakah lahan tersebut terlarang untuk pengembangan 

perumahan (kawasan lindung), apakah lahan tersebut sangat sesuai untuk  
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Gambar 1.1. Diagram Alir Penelitian 

Sumber : penulis, 2013 

 

 

 

 

 

Peta Administrasi Wilayah  

Kab. Sleman 

Skala 1:25.000 

Peta Penggunaan Lahan 

Kab. Sleman 

Skala 1:25.000 

 

Peta RTRW Kab. Sleman 

Skala 1:25.000 

 

OVERLAY 

Desain Peta Lokasi Pengembangan Perumahan  

Penyusunan Basis Data Pengembangan Perumahan 

 di Kabupaten Sleman 

 

Basis Data 

Nonspasial 

 

Basis Data 

Spasial 

 

Sistem Informasi Pengembangan 

Perumahan Kabupaten Sleman 

Peta Kerawanan Bencana 

Kab. Sleman 

Skala 1:25.000 

 

 

Peta Status Kepemilikan 

Lahan Kab. Sleman 

Skala 1:25.000 

 

Observasi Lapangan (RRA) 
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pengembangan perumahan (rekomendasi I) atau apakah lahan tersebut 

sesuai untuk pengembangan perumahan secara terbatas (rekomendasi II). 

3. Pembuatan Peta Tematik Lokasi Pengembangan Perumahan 

 Hasil overlay kelima peta berupa informasi spasial lahan-lahan 

potensial untuk pengembangan perumahan disusun menjadi sebuah peta 

tematik. Informasi penting dalam Peta Tematik Lokasi Pengembangan 

Perumahan adalah informasi lahan-lahan yang tidak sesuai untuk 

pengembangan perumahan (kawasan lindung), lahan-lahan yang sangat 

sesuai untuk pengembangan perumahan (rekomendasi I) dan lahan-lahan 

yang sesuai untuk pengembangan perumahan secara terbatas. 

4. Cross Checking dengan Data Primer 

 Peta Tematik Lokasi Pengembangan Perumahan dicross-check 

dengan hasil observasi lapangan (RRA) supaya diperoleh validasi data.  

5. Penyusunan Basis Data Pengembangan Perumahan 

 Data atribut dari Peta Lokasi Pengembangan Perumahan meliputi 

data administratif (provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan), data 

bentuk penggunaan lahan, data kerawanan bencana, data rencana 

penggunaan lahan berdasarkan RTRW, data status kepemilikan lahan dan 

data rekomendasi pengembangan perumahan. Dari keseluruhan data 

atribut tersebut disusun dalam sebuah basis data untuk memudahkan 

proses organisasi data.   

1.7.3.2 Teknik Analisis Data 

1. Analisis Statistik dan Deskriptif 

Analisis statistik dan deskriptif dilakukan untuk menjabarkan data 

penelitian dengan tabulasi dan grafis serta dilengkapi dengan penjelasan 

mengenai sumberdaya lahan yang ada. 

2. Analisis Keruangan 

Analisis keruangan dilakukan dengan penentuan karakteristik lahan 

yang sesuai untuk pengembangan perumahan berdasarkan hasil overlay 

empat peta dasar (Peta Administrasi, Peta RTRW, Peta Status 

Kepemilikan Lahan, Peta Penggunaan Lahan dan Peta Kerawanan 

Bencana Kabupaten Sleman skala 1 : 25.000). Peta hasil overlay tersebut 
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kemudian  dilakukan scoring data atributnya sehingga dihasilkan 

informasi-informasi lahan yang sesuai untuk pengembangan perumahan. 

3. Analisis Hasil Rapid Rural Appraisal (RRA). 

Sebagai salah satu teknik analisa data yang banyak dipercaya oleh 

beberapa kalangan cukup tepat digunakan dalam usaha pemberdayaan 

masyarakat. Analisis hasil RRA digunakan sebagai pendukung hasil 

analisis keruangan dan sebagai masukan dalam menyusun sistem 

informasi pengembangan perumahan. Teknik analisa data ini bertujuan 

untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat 

keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam 

merencankan dan melaksanakan kegiatan.  

4. Analisis Data Spasial dan Data Atribut 

Analisis data spasial dan data atribut digunakan sebagai dasar 

pemilihan lokasi pengembangan perumahan. 

 

1.8 Batasan Operasional 

 Perumahan dimaksudkan sebagai suatu kelompok yang memiliki fungsi 

lingkungan tempat hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana 

lingkungan. Permukiman, merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar 

kawasan lindung, baik dalam lingkup ruang perkotaan maupun pedesaan, dan juga 

memiliki fungsi sebagai lingkungan tempat hunian serta tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan. (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1992) 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah kebijakan yang menetapkan 

lokasi dan pengembangan kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan serta 

wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu 

perencanaan. 

Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data 

yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu 

SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani 
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data yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi 

kerja (Barus dan Wiradisastra, 2000). 

Sistem Penunjang Keputusan (SPK) atau lebih dikenal dengan Decision 

Support System (DSS) merupakan suatu sistem interaktif yang berbasis komputer 

yang ditujukan untuk membantu pengambil keputusan dalam memanfaatkan data 

dan model-model keputusan untuk memecahkan berbagai persoalan atau masalah-

masalah yang sifatnya semiterstruktur dan tidak terstruktur (Watson dalam 

Daihani D.U., 2001). 

 


