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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Pengantar 

1.1.1  Latar Belakang 

Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, flora 

dan fauna, serta bentukan hasil budaya. Keadaan nyata lahan sangat penting bagi 

makhluk hidup karena lahan dapat diolah untuk mememenuhi kebutuhan manusia, 

pengolahan lahan tersebut dalam bentuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan 

adalah setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan hidupnya baik material maupun spiritual (Jamulya dan Sunarto,1995). 

Seiring berjalannya waktu, dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan 

penduduk yang cukup pesat. Pertumbuhannnya yang terus bertambah akan 

diiringi dengan kebutuhan yang meningkat pula. Pemenuhan kebutuhan yang 

terus bertambah tidak diiringi dengan pertambahan lahan, sehingga banyak 

penggunaan lahan yang dibuat hanya berdasarkan kepentingan untuk memenuhi 

kebutuhannya sendiri yang terkadang melupakan kesesuaian lahannya. Salah satu 

dampaknya adalah perubahan fisik lahan (ruang) atau konversi lahan dari lahan 

pertanian menjadi lahan non pertanian Kebanyakan dari alih fungsi lahan ini 

bersifat irreversible. Pada kenyataannya telah diketahui bahwa luas lahan sebagai 

tempat aktivitas penduduk dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka dari 

waktu ke waktu akan terus berkurang. Perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi 

di suatu daerah terkadang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah dibuat 

dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat, seperti yang terdapat dalam 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 1:5000 Tahun 2015. Muatan rencana detail 

tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana 

struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem 

jaringan prasarana, sedangkan rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan
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lindung dan budidaya. Adanya peta rencana maka diharapkan dalam pembagunan 

dapat dievaluasi terarah dan sesuai dengan penataan ruangnya.Evaluasi 

penggunaan lahan pada daerah dapat diartikan sebagai usaha untuk pengendalian, 

penataan, dan perencanaan terhadap perkembangan daerah tersebut. 

 Tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam 

kurun waktu tertentu seringkali mengalami ketidaksesuaian yang diakibatkan oleh 

pertumbuhan penduduk maupun perkembangan jaman, sehingga akan timbul yang 

namanya konversi lahan yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan kawasan 

seperti industri, kompleks perdagangan, perkantoran, dan fungsi strategis lainnya. 

Ketidakselarasan ini perlu dipantau dengan membandingkan pemanfaatan lahan 

yang ada saat ini atau eksisting dengan rencana pemanfaatan lahan yang 

merupakan salah satu materi dalam rencana tata ruang wilayah tersebut (Setiadi, 

2006). 

Pertumbuhan kawasan perkotaan di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman 

mengalami pertumbuhan yang pesat. Adanya hal ini maka pertumbuhan 

penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Kalasan harus dikendalikan agar lahan 

yang ada digunakan sesuai dengan rencana tata ruangnya yang mana agar 

memperoleh hasil maksimal dari penggunaan lahannya berdasarkan dari 

kesesuaian lahannya. Rencana pengembangan wilayah tersebut hendaknya 

disusun secara komprehensif dimulai dari tahap identifikasi hingga strategi arahan 

perkembangan perkotaan Yogyakarta  secara berkesinambungan dengan tetap 

mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung wilayahnya. Strategi 

pengembangan wilayah perkotaan di Kecamatan Kalasan ini, disinergikan dengan 

rencana tata ruang masing-masing wilayah yang termasuk dalam administrasi 

Kecamatan Kalasan serta kecamatan di sekitarnya guna tercapainya visi dan misi 

kawasan tersebut. 

Tata ruang / Tata guna tanah yang merupakan pedoman pelaksanaan 

pembangunan daerah yang merupakan gambaran implementasi kebijakan 

pembangunan. Umumnya tata ruang yang dijalankan haruslah memiliki tiga 

fungsi yaitu fungsi perencanaan,pengendalian, dan pengaturan (PP 16 Tahun 

2004). Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan kesatuan geografis beserta 
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segenap unsur terkait untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan peraturan zonasi/blok (Undang-undang 

No 26 Tahun 2007). Muatan rencana detail tata ruang mencakup rencana struktur 

ruang dan rencana pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem 

pusat pemukiman dan rencana sistem jaringan prasarana, sedangkan rencana pola 

ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan budidaya. Adanya peta rencana 

maka diharapkan dalam pembagunan dapat dievaluasi terarah dan sesuai dengan 

penataan ruangnya. 

Agar kegiatan masyarakat dapat berlangsung secara efisien dan 

menciptakan keterpaduan dalam pencapaian tujuan pembangunan, perlu dilakukan 

pengaturan alokasi lahan (Dardak, 2006). Penataan ruang bertujuan untuk 

mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan 

senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam pola alokasi investasi yang 

bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan 

untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang juga bertujuan untuk 

mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungsi ruang guna 

tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, penataan ruang diharapkan dapat 

mengefisienkan pembangunan dan meminimalisasi konflik kepentingan dalam 

pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang secara sederhana dapat diartikan 

sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta 

pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk 

mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan (Budiharjo, 1997) 

Penelitian mengenai analisis keselarasan penggunaan lahan dan faktor yang 

mempengaruhi ini perlu dilakukan seiring terus berkembangnya daerah di wilayah 

Indonesia khususnya di Pulau Jawa, karena apabila tidak dikaji akan timbul 

banyak penggunaan yang tidak sesuai dengan fungsi yang seharusnya maka akan 

muncul banyak permasalahan dalam kurun waktu lima sampai sepuluh tahun 

kedepan. Pada tahun 2012 sebesar 30% (35,84 𝑘𝑚2) dari luas total wilayah 

Kecamatan Kalasan difungsikan sebagai lahan terbangun dan pada tahun 2015 

sudah berubah dan bertambah menjadi 60% dari keseluruhan area, sementara 
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pertumubuhan penduduk di tahun 1990 sebesar 0,97% dan naik menjadi 2,62% 

pada tahun awal tahun 2000 hingga akhir tahun 2010 yang menandakan pesatnya 

pembangunan pemukiman serta perdagangan, yang juga didukung karena adanya 

akses jalan besar yaitu jalan Jogja – Solo , berbatasan dengan Bandara 

Internasional Adisucipto , dan juga berdekatan dengan objek wisata Candi 

Prambanan. Kota Yogyakarta sendiri berkembang semakin mengarah ke 

perbatasan di tepi kota yang disebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas 

di pusat kota maupun di daerah utara dan barat kota Yogyakarta, oleh karena itu, 

perlu adanya evaluasi agar diketahui faktor ketidakselarasan dan dapat 

meminimalisir hal serupa di daerah berkembang lainnya. 

1.1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka 

penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana agihan wilayah yang memiliki ketidakselarasan penggunaan lahan 

aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di   Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman? 

2. Faktor utama apakah yang menyebabkan ketidakselarasan antara penggunaan 

lahan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), di Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman? 

1.1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah : 

1. menganalisis agihan wilayah yang memiliki ketidakselarasan penggunaan 

lahan aktual dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan 

Kalasan. 

2. menganalisis faktor yang menyebabkan ketidakselarasan antara penggunaan 

lahan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), di Kecamatan Kalasan. 

1.1.4  Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin dituju dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Penelitian ini dapat meningkatkan pengembangan aplikasi teknik 

penginderaan jauh seperti halnya pemanfaatan citra satelit dan sistem 

informasi geografi sebagai sarana analisis data, sehingga dapat dimanfaatkan 

untuk evaluasi keselarasan penggunanaan lahan aktual terhadap Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR). 

2. Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk pemerintah atau pihak-pihak 

yang berkepentingan dalam usaha pengembangan penataan lahan serta 

pengambilan keputusandalam kebijakan pengembangan wilayah, khususnya 

wilayah yang ada di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

3. Penelitian ini dapat digunakan untuk membantu memecahkan persoalan 

wilayah yang memiliki ketidakselarasan penggunaan lahan aktual terhadap 

RDTR di Kecamatan Kalasan,  sehingga wilayah tersebut dapat dilakukan 

evaluasi dan penanganan wilayah melalui program-program yang disusun 

oleh pemerintah. 

1.2  Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.2.1  Telaah Pustaka 

1.2.1.1 Penggunaan lahan  

Penggunaan lahan(land use) adalah setiap bentuk campur tangan 

(intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya 

baik material maupun spiritual (Vink, 1975). Penggunaan lahan dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu (1) pengunaan lahan 

pertanian, dan (2) penggunaan lahan bukan pertanian. Penggunaan lahan secara 

umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas 

pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang 

dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi 

penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan 

menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga 
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tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi 

industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi (Suparmoko, 1995). 

Menurut (Barlowe, 1986) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 

lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor 

institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat 

fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan 

kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan 

pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan 

politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan. 

1.2.2.2 Perubahan Penggunaan lahan  

Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan 

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan 

berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu 

berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda 

(Wahyunto et al., 2001). Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan 

pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, 

pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin 

meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan 

mutu kehidupan yang lebih baik. 

Para ahli berpendapat bahwa perubahan penggunaan lahan lebih 

disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Menurut ( McNeill et 

al., 1998) faktor-faktor yang mendorong perubahan penggunaan lahan adalah 

politik, ekonomi, demografi dan budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan 

yang dilakukan oleh pengambil keputusan yang mempengaruhi terhadap pola 

perubahan penggunaan lahan.Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan 

pendapatan dan konsumsi juga merupakan faktor penyebab perubahan 

penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat 

hidup, transportasi dan tempat rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan 

penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam 

perencanaan wilayah. Menurut (Campbell, 1996) disamping sebagai faktor 
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penting dalam perencanaan, pada dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan 

penggunaan lahan. Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, 

yakni keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun 

waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan 

non-sistematik. Perubahan sistematik terjadi dengan ditandai oleh fenomena yang 

berulang, yakni tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama. 

Kecenderungan perubahan ini dapat ditunjukkan dengan peta multi waktu. 

Fenomena yang ada dapat dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan 

penggunaan lahan dapat diketahui. Perubahan non-sistematik terjadi karena 

kenampakan luasan lahan yang mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. 

Perubahan ini pada umumnya tidak linear karena kenampakannya berubah-ubah, 

baik penutup lahan maupun lokasinya (Murcharke, 1990).  

Di daerah perkotaan perubahan penggunaan lahan cenderung berubah menjadi 

dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor jasa dan komersial. Menurut (Cullingwoth, 

1997) perubahan penggunaan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh empat faktor 

yakni, adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya, aksesibilitas 

terhadap pusat kegiatan dan pusat kota, jaringan jalan dan sarana transportasi, dan 

orbitasi, yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat 

pelayanan yang lebih tinggi. 

1.2.2.3 Faktor Ketidakselarasan Penggunaan Lahan 

Ketidakselarasan penggunaaan lahan terjadi pada umumnya pada lahan yang 

direncanakan menjadi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, hal ini sangat 

berkaitan dengan  kebutuhan akan lahan yang sangat besar mengakibatkan banyak 

terjadinya perubahan lahan. Alih fungsi lahan pada dasarnya merupakan hal yang 

wajar terjadi, namun kenyataannya konversi lahan menjadi masalah karena terjadi 

di lahan yang diperuntukkan untuk pertanian yang produktif dalam peraturannya, 

sehingga tidak cocok atau tidak selaras terhadap yang seharusnya.  

Faktor penyebab konversi lahan ini dapat dibagi menjadi faktor tidak 

langsung dan faktor langsung. Faktor tidak langsung antara lain perubahan 

struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi dan konsestensi 
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implementasi tata ruang, sedangkan faktor langsung dipengaruhi oleh 

pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan 

untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.  

Berdasarkan kenyataan yang berkembang di masyarakat, pola konversi lahan 

pertanian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) tipe yaitu secara bertahap (gradual) 

adalah terjadi secara sporadis/terpencar yang dilakukan oleh perorangan dan 

secara seketika (instant) bersifat massive, yaitu terjadi dalam satu hamparan luas 

dan terkonsentrasi yang dilakukan oleh proyek baik oleh pihak swasta maupun 

pemerintah (Widjonarko, dkk., 2006).  

Faktor penyebab konversi lahan pada tipe bertahap ada dua yaitu sebagai berikut.  

1) Lahan sawah dialihfungsikan/dikonversi karena fungsi sawah sudah tidak 

optimal, misalnya karena telah terjadi degradasi mutu air irigasi dan degradasi 

mutu tanah yang menyebabkan usaha tani tidak dapat berkembang dengan baik.  

2) Alih fungsi oleh pemiliknya karena adanya desakan untuk pemenuhan 

kebutuhan akan tempat tinggal dan keperluan tempat usaha untuk meningkatkan 

pendapatan padahal dari segi fungsinya lahan lahan tersebut masih optimal untuk 

usaha tani.  

 

Pada tipe seketika dan massive, konversi terjadi biasanya diawali oleh alih 

penguasaan kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk non-pertanian 

terutama untuk lokasi perumahan. Alih fungsi melalui cara ini terjadi dalam 

hamparan yang lebih luas dan terkonsentrasi pada satu wilayah yang berdekatan 

dan pada umumnya berkorelasi positif dengan proses urbanisasi sehingga lebih 

banyak terjadi di daerah perkotaan atau pinggiran kota.  

Nasution, dkk., (2000) memaparkan beberapa faktor yang berperan penting yang 

menyebabkan proses konversi lahan pertanian ke non pertanian yaitu sebagai 

berikut.  

1) Perkembangan tuntutan hidup. Hal ini berhubungan dengan nilai land rent yang 

mampu memberikan perkembangan standar tuntutan hidup petani. 
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2) Fluktuasi harga pertanian. Menyangkut aspek fluktuasi harga-harga komoditas 

yang dapat dihasilkan dari pembudidayaan sawah.  

3) Struktur biaya produksi pertanian. Biaya produksi dan aktivitas budidaya lahan 

sawah yang semakin mahal dan cenderung memperkuat proses konversi lahan 

 

4) Teknologi. Terhambatnya perkembangan teknologi intensifikasi pada 

penggunaan lahan yang memiliki tingkat pertanian yang terus meningkat akan 

mengakibatkan proses ekstenfikasi yang lebih dominan, Proses ekstenfikasi dari 

penggunaan lahan akan terus mendorong proses konversi lahan.  

5) Aksesibilitas. Perubahan sarana dan prasarana transportasi yang berimplikasi 

terhadap meningkatnya aksesibilitas lokal akan lebih mendorong perkembangan 

penggunaan lahan pertanian ke non pertanian.  

6) Resiko dan ketidakpastian. Aktivitas pertanian dengan tingkat resiko 

ketidakpastian yang tinggi akan menurunkan nilai harapan dari tingkat produksi, 

harga dan keuntungan, dengan demikian penggunaan lahan yang mempunyai 

resiko dan ketidakpastian yang lebih tinggi akan cenderung dikonversi ke 

penggunaan lain yang resikonya lebih rendah.  

 

Menurut Lestari (2005) proses konversi lahan pertanian ke penggunaan non-

pertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Tiga faktor penting yang 

menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian yaitu sebagai berikut.  

1) Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika 

pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.  

2) Faktor internal merupakan faktor yang lebih melihat sisi yang disebabkan oleh 

kondisi sosial-ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.  

3) Faktor kebijakan merupakan aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah 

pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.  

Faktor tersebut yang akhirnya menjadikan para pemilik lahan mengindahkan 

peraturan yang ada dikawasan yang tidak boleh dikonversikan menjadi lahan 
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terbangun, baik ketika sudah ada sosialisasi tentang peraturan rencana detil tata 

ruang ataupun belum. Pemerintah atau pihak terkait juga harus turut andil dalam 

pengendalian penggunaan lahan.  

1.2.2.4 Rencana Detil Tata Ruang 

Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan wujud sturuktural dan 

pola pemanfaatan ruang, yang dimaksud dengan wujud tersebut adalah susunan 

unsur-unsur pembentukan rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan 

lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan dengan satu 

dengan yang lainnya membentuk tata ruang diantaranya meliputi hirarki pusat 

pelayanan seperti pusat kota, lingkungan, prasarana jalan baik jalan arteri, 

kolektor dan sebagainya. Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan 

yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau 

kegiatan alam, diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran pemukiman, tempat 

kerja, industry, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan 

perkotaan. 

 Rencana Detil Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang Bagian 

Wilayah Kota secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang 

dalam rangka pengaturan zonasi, perijinan dan pembangunan kawasan, 

berdasarkan urgensi atau prioritas penanganan kawasan tersebut dalam konstelasi 

wilayah kota. Mengacu pada Undang-undang No 26 tahun 2007 sebagai dasar 

penyusunan rencana tata ruang; yang menjelaskan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) sebagai hasil perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan 

kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait untuk Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan peraturan zonasi/blok. 

Muatan rencana detail tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana 

pola ruang. Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat pemukiman dan 

rencana sistem jaringan prasarana, sedangkan rencana pola ruang meliputi 

peruntukan kawasan lindung dan budidaya. 

Peranan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan perkotaan sebagai pedoman 

untuk menjaga konsistensi arah pembangunan dan keserasian perkembangan 
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kawasan perkotaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota/Kabupaten, juga dapat menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, 

serasi, efisien dan terkendali dengan program-program pembangunan perkotaan. 

Mengacu pada PP No. 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang 

menjelaskan perlunya pengaturan penataan ruang yang disusun dan ditetapkan 

oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang bertujuan mewujudkan 

ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, sehingga penyusunan Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan bagian dari kegiatan dan 

produk penataan ruang maka perlu disusun Penyusunan Rencana Detail Tata 

Ruang Kecamatan Kalasan digunakan pendekatan perencanaan sebagai berikut  

1. “Conformity Approach”, yaitu perencanaan tata ruang yang dibuat sesuai 

dengan pedoman perencanan tata ruang. untuk mengawal dan memantau proses 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang ini diperlukan “Streering commite” atau 

tim teknis yang terdiri dari Dinas yang terkait dengan pengembangan didasarkan 

pada hasil identifikasi berpedoman pada NSPM (Norma, Standar, Pedoman, 

Manual) 

2. Harmonize “Bottom-Up” dan “Top-Down” Planning Approach, yaitu 

mengharmoniskan pendekatan perencanaan “Top-Down” yang terfokus terhadap 

arahan dari tingkat atasnya dengan pendekatan perencanaan “Bottom- Up” yang 

lebih bersifat partisipatif meliputi  

a. Kajian terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan yang berlaku 

seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan 

Daerah atau kebijakan lain yang berkaitan seperti RTRW, land management, dan 

building code yang ada. b. Kajian kondisi eksisting dilakukan terhadap sistem 

perwilayahan, prasarana dan sarana, sumber daya manusia (SDM) dan sumber 

daya alam (SDA) khususnya yang berkaitan dengan perubahan akibat aglomerasi 

Kota Yogyakarta. 

c. Melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipatif yang dilaksanakan dengan 

metode kuisioner, workshop, FGD. 
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3. “Sustainability-approach”, yaitu pendekatan perencanaan yang berkelanjutan, 

baik dari aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan kelembagaan meliputi 

a. Identifikasi potensi dan masalah pembangunan dan pengembangan prasarana 

dan sarana di wilayah perencanaan, yang berkaitan dengan aspek fisik 

(lingkungan, geografis) maupun non fisik (ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain). 

b. Kajian terhadap pedoman dan aturan yang berkaitan dengan pembangunan yang 

berkelanjutan, baik dari aspek sosial, ekonomi, ekologi, dan kelembagaan. 

4. “Synergy-approach”, yaitu pendekatan perencanaan yang mensinergikan 

kepentingan antar sektor dan antar wilayah dengan mempertimbangkan kajian tata 

ruang sekitar yang telah ada. Diperlukan koordinasi dalam penataan ruang, baik 

koordinasi horizontal yang mengharmoniskan kepentingan dan perencanaan 

sektoral yang berbeda-beda maupun koordinasi vertikal yang mengharmoniskan 

ruang yang terkait dengan rencana dan proyek dari tingkatan wilayah yang 

berbeda meliputi: 

a. Analisa yang meliputi rencana/arahan penataan ruang, arahan pengembangan 

dan pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumberdaya dan lingkungan, strategi 

pengembangan sosial/ekonomi, pembiayaan pembangunan 

b. Pembuatan skala prioritas penanganan untuk mewujudkan pembangunan 

yang sinergis. 

c. Kajian terhadap perencanaan kawasan wilayah/kawasan strategis di sekitar 

lokasi perencanaan. 

1.2.2.5 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografi (SIG) merupakan suatu sistem informasi spasial 

berbasis komputer yang mempunyai fungsi pokok untuk menyimpan, 

memanipulasi, dan menyajikan semua bentuk informasi yang bereferensi 

keruangan/ spasial (Prahasta, 2009).SIG bukan hanya sebagai sistem komputer 

yang terkait dengan pemetaan, melainkan juga sebagai alat analisis terhadap 

fenomena atau peristiwa yang terjadi dimuka bumi. 
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Teknologi SIG mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis database 

yang biasa digunakan dalam pengambilan data berdasarkan kebutuhan serta 

analisis statistik. SIG sangat dibutuhkan karena data spasial penanganannnya 

sangat sulit dan selalu berubah dari waktu ke waktu, terutama peta dan data 

statistik yang cepat kadaluwarsa (Suryantoro, 2009). 

Komponen SIG terdiri atas hardware, software, data, dan user.SIG 

diharapkan dapat menghasilkan informasi yang cepat, benar dan akurat tantang 

keadaan di lingkungannya (Qoriani, 2012). 

         Konsep Dasar SIG 

SIG dikenalkan pertama pada tahun 1960 yang bertujuan untuk 

menyelesaikan permasalahan geografis. Empat puluh tahun kemudian SIG 

berkembang tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan geografi 

saja tetapi sudah merambah ke berbagai bidang seperti analisis penyakit epidemik 

(demam berdarah) dan analisis kejahatan (kerusuhan) termasuk analisis 

kepariwisataan (Handoko, 2012). 

SIG telah diperkenalkan di Indonesia sejak pertengahan tahun 1980-an dan 

kini telah dimanfaatkan di berbagai bidang. Perkembangan SIG di Indonesia 

berkembang cukup bagus, beberapa instansi maupun institusi pemerintah telah 

membuat terobosan dalam aplikasi SIG (Suryantoro, 2009). 

Kemampuan dasar SIG yaitu mengintegrasikan berbagai operasi basis data 

seperti query, menganalisisnya serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan 

berdasarkan letak geografisnya (Prahasta, 2009). Hal tersebut yang membedakan 

SIG dengan sistem informasi lain. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai salah satu alat yang bermanfaat 

untuk menangani data spasial dan menyimpan format digital. SIG juga dapat 

digunakan sebagai alat bantu utama yang interaktif, menarik, dan menantang di 

dalam usaha-usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran 

mengenai konsep lokasi, ruang (spasial), kependudukan dan unsur-unsur geografis 

yang terdapat di permukaan bumi berikut data-data atribut terkait yang 

menyertainya (Iskandar, 2012). 
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Fungsi SIG adalah meningkatkan kemampuan menganalisis informasi 

spasial secara terpadu untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. SIG dapat 

memberikan informasi kepada pengambil keputusan untuk analisis dan penerapan 

database keruangan. SIG mampu memberikan kemudahan-kemudahan yang 

diinginkan. SIG akan memudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan 

perspektif yang lebih baik. SIG mampu mengakomodasi penyimpanan, 

pemrosesan, dan representasi data spasial digital bahkan integrasi data yang 

beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta bahkan data statistik. SIG juga 

mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data yang akan menjadi lebih 

mudah (Suryantoro, 2009). 

 Subsistem SIG 

Menurut Prahasta (2009), SIG dapat diuraikan menjadi beberapa 

subsistem sebagai berikut : 

a. Data Input 

Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan, mempersiapkan, dan 

menyimpan data spasial dan atributnya dari berbagai sumber.Subsistem ini juga 

bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-format 

data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh perangkat SIG. 

b. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian 

basis data baik dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk hardcopy seperti, 

tabel, grafik, peta, dan lain-lain. 

c. Data Manajemen 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut kedalam 

sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, di-update,dan di-

edit. 

d. Analisis dan Manipulasi Data 
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Subsistem ini menentukan informasi – informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. 

Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk 

menghasilkan informasi yang diharapkan. 

Kemampuan SIG 

SIG mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada 

suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisis dan akhirnya 

memetakan hasilnya (Handoko, 2012). 

SIG adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan 

data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi.Teknologi SIG 

mengintegrasikan operasi pengolahan data berbasis data spasial yang biasa 

digunakan saat ini, seperti pengambilan data berdasarkan kebutuhan, serta analisis 

statistik dengan menggunakan visualisasi yang khas. Kemampuan dari SIG adalah 

sebagai berikut (Islamadina dkk, 2012):  

a. Menggunakan data spasial maupun atributnya secara terintegrasi. 

b. Dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha 

meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kependudukan dan 

unsur-unsur geografi yang ada dipermukaan bumi.  

c. Dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. 

d. Memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada dipermukaan bumi 

kedalam beberapa layer atau coverage data spasial.  

e. Memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial 

dan atributnya.  

f. SIG dengan mudah menghasilkan peta-peta tematik. 

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

dalam bahasa script.  
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1.2.2.2 Analisis Spasial 

Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah 

hitungan dan evaluasi logika matematis yang dilakukan dalam rangka mencari 

atau menemukan hubungan yang terdapat diantara unsur-unsur geografis. 

Sementara itu, di pihak lain, detail mengenai teknik, jenis fungsi, evaluasi, logika, 

atau operator matematis yang digunakan di dalamnya akan bergantung pada jenis 

atau tipe (query) analisis spasial itu sendiri (Prahasta, 2009). 

Salah satu analisis spasial dalam SIG yaitu overlay. Overlay adalah analisis 

spasial esensial yang mengkombinasikan data layer/tematik yang menjadi 

masukannya. Teknis analisis spasial pada format data vektor terbagi dalam dua 

kelompok, yaitu intersect dan union. Pada intersect, layer 2 akan memotong layer 

1 untuk menghasilkan layer output yang berisi atribut-atribut baik dari tabel 

atribut milik layer 1 maupun tabel atribut milik layer 2. Sementara pada union, 

analisis spasial akan mengkombinasikan unsur-unsur spasial baik yang terdapat 

pada layer 1 maupun layer 2 untuk menghasilkan layer baru. Layer baru yang 

dihasilkan (output) akan berisi atribut yang berasal dari kedua tabel atribut yang 

menjadi masukannya. 

1.2.2.3 Penginderaan Jauh 

Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Sutanto 1986, mendefinisikan bahwa 

penginderaan jauh merupakan salah satu ilmu dan seni dalam ekstraksi informasi 

mengenai objek, wilayah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

tanpa kontak langsung dengan objek, wilayah, atau fenomena yang dikaji. Karena 

tanpa kontak langsung, diperlukan media supaya objek atau gejala tersebut dapat 

diamati  di dekati oleh si penafsir. Media ini berupa citra (image atau 

gambar).Perekaman fotografis menghasilkan foto udara, sedangkan perekaman 

lain menghasilkan citra non-foto. Citra foto udara selalu berupa hard copy (barang 

tercetak) yang diproduksi dan direproduksi dari master rekaman yang berupa film. 

Citra non-foto biasanya terekam secara digital dalam format asli dan memerlukan 

computer untuk presentasinya. Citra non-foto juga dapat (dan perlu) dicetak 

menjadi hard copy untuk keperluan interpretasi secara visual. 
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Tenaga yang dipancarkan melalui sensor mengenai objek di permukaan 

bumi, dipantukan kembali ke sensor untuk kemudian direkam dan di proses. 

Sistem aktif ini pada umumnya menggunakan gelombang mikro. Prinsip ini juga 

dapat diterapkan dengan menggunakan spektrum tampak, tetapi untuk sumber 

tenaga buatannya harus digunakan laser atau lidar. Lidar merupakan singkatan 

‘Light Detecting and Ranging’ yang berarti mendeteksi dan menentukan jarak 

objek dengan menggunakan jarak objek dengan menggunakan spektrum tampak 

atau sinar.Pantulan dan hamburan diperlukan dalam memahami penginderaan 

jauh sistem pasif yang menggunakan pantulan sinar matahari. Dalam 

penginderaan jauh sistem aktif, tenaganya berupa tenaga buatan. 
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1.2.2  Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.2.2.1 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

No Nama Peneliti Judul Lokasi 

Penelitian 

Tujuan Metode Penelitian Sajian Hasil 

1 
Rahmawati Dwi Kusumasari Evaluasi 

Kesesuaian 

Perubahan 

Penggunaan Tanah 

Tahun 2008-2013 

Terhadap rencana 

tata ruang Wilayah 

Kabupaten Kulon 

Progo 

Kabupaten Kulon 

Progo 
Mengetahui 

perubahan 

penggunaan tanah 

yang terjadi di 

Kabupaten Kulon 

Progo sesuai atau 

tidak dengan 

rencana peruntukan 

tanah yang ada pada 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah 

Menyajikannya ke 

dalam sebuah peta 

perubahan 

penggunaan tanah 

dan peta kesesuaian 

perubahan 

Metode yang digunakan 

dengan teknik tumpang 

susun (overlay) intersect 

Peta Perubahan 

Penggunaan Tanah 

Peta Kesesuaian 

Perubahan 

Penggunaan Tanah 

Evaluasi 

kesesuaiannya 

terhadap RTRW 

Kabupaten Kulon 

Progo 
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penggunaan tanah 

2 
Gina Lestari Pemanfaatan 

Teknologi Sistem 

Informasi Geografi 

untuk Kesesuaian 

Penggunaan Lahan 

dengan Rencana 

Detil Tata Ruang di 

Kecamatan 

Purwokerto Utara 

Kecamatan 

Purwokerto Utara 
Mengetahui 

penggunaan lahan 

yang ada di 

Purwokerto Utara 

Mengetahui rencana 

detil tata ruang di 

Purwokerto Utara 

Mengetahui 

perubahan 

penggunaan lahan 

terhadap RDTR di 

Purwokerto Utara 

Teknik analisis data 

dalam penelitian ini 

adalah uji ketelitian hasil 

interpretasi dengan 

confusionmatrix 

calculation, analisis SIG 

dengan overlay dan 

analisis deskriptif 

Peta Kesesuaian 

Lahan Penggunaan 

Lahan dengan 

RDTRKecamatan 

Purwokerto Utara 

Tahun 2010 

3 
Yusuf Syarifudin Aplikasi 

Penginderaan Jauh 

dan Sistem 

Informasi Geografis 

untuk Evaluasi 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Berdasarkan 

Kesesuaian Lahan 

Kabupaten 

Purworejo 
Mengkaji 

kemampuan citra 

Landsat ETM+ 

untuk 

mengidentifikasi 

dan memetakan 

parameter-parameter 

penyusun 

Metode penelitian adalah 

pengharkatan dan analisis 

kesesuaianpengembangan 

lahan (KPL) dengan 

pencocokan 

menghasilkan peta 

kesesuaian lahan untuk 

permukiman 

Peta Kesesuaian 

Lahan Akhir 

Evaluasi RTRW 

Kabupaten 

Purworejo 

khususnya rencana 

pola ruang 

permukiman 
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(Kasus Pemanfaatan 

Ruang Permukiman 

Kabupaten 

Purworejo) 

kesesuaian lahan 

untuk permukiman 

Menyusun peta 

kesesuaian lahan 

untuk permukiman 

Melakukan evaluasi 

rencana tata ruang 

wilayah di 

Kabupaten 

Purworejo terhadap 

kesesuaian lahan 

untuk permukiman. 

terhadap kesesuaian 

lahan akhir 

4 Yeni Afni Fajrin Evaluasi 

Kesesuain 

Lahan Aktual 

Menurut 

Rencana Detail 

Tata Ruang 

(RDTR) Daerah 

Kecamatan 

Kecamatan 

Banguntapan 

Mengetahui 

penggunaan 

lahan aktual 

Mengetahui 

tingkat 

kesesuaian lahan 

di Kecamatan 

Banguntapan 

Metode yang 

digunakan yaitu 

dengan 

menggunakan teknik 

interpretasi citra 

Quickbird 

berdasarkan kunci 

interpretasi dan 

Peta Penggunaan 

Lahan Aktual 

Tahun 2010 

Peta 

Pemanfaatan 

Lahan Aktual 

Tahun 2010 

Peta Rencana 

Blok 
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Banguntapan 

Tahun 2014 

ditambah dengan 

survei lapangan 

Pemanfaatan 

Tata Ruang 

Tahun 2010-

2030 

Peta Kesesuaian 

Lahan Aktual 

Tahun 2010 
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1.2.3  Kerangka Penelitian 

Pemetaan ini menitik beratkan pada penyajian data mengenai agihan 

wilayah yang memiliki ketidakselarasan penggunaan lahan aktual dengan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, 

Daerah.Pemetaan keselarasan penggunanaan lahan aktual terhadap RDTR berisi 

informasi wilayah yang memiliki keselarasan atau ketidakselarasan penggunaan 

lahan aktual dengan RDTR. Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam pemetaan 

keselarasan penggunanaan lahan aktual terhadap RDTR antara lain, peta 

penggunaan lahan, citra Ikonos perekaman tahun 2015, Peta Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Instansi yang terkait 

dengan data yang digunakan untuk pemetaan keselarasan penggunanaan lahan 

aktual terhadap RDTR, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda). Data 

primer juga dibutuhkan dalam penelitian evaluasi keselarasan penggunanaan 

lahan aktual terhadap RDTR. Data primer tersebut berupa data hasil survei 

penggunaan lahan terhadap peta penggunaan lahan yang dihasilkan dari validasi 

peta penggunaan lahan dengan citra Ikonos. 

Pemanfaatan citra penginderaan jauh dapat memberikan informasi yang 

menunjukkan kecenderungan perubahan bentuk penggunaan lahan di suatu 

wilayah tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan 

penggunaan lahan. Interpretasi citra penginderaan jauh menghasilkan data spasial 

berupa penggunaan lahan aktual. Data spasial penggunaan lahan tersebut yang 

didukung dengan kegiatansurvei lapangan akan menjadi sebuah Peta Penggunaan 

Lahan Aktual dari citra Ikonos tahun 2015. 

Aplikasi Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk pemetaan keselarasan 

penggunanaan lahan aktual terhadap RDTR digunakan dalam analisis spasial dan 

pengolahan data non spasial (atribut).Proses pengolahan data non spasial yaitu 

dengan manipulasi data, yang meliputi editing tabel, perhitungan data atribut 

(calculate), dan pengkelasan data. Fasilitas analisis spasial yang digunakan dalam 

pemetaan tingkat ketahanan pangan, yaitu menggunakan analisis overlay yang 

merupakan salah satu fasilitas yang ada pada software ArcSIG. Fasilitas overlay 
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ini berfungsi untuk menggabungkan attribute penggunaan lahan aktual dengan 

attribute Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 

1.2.4  Hipotesis 

1. Ketidakselarasan penggunan lahan yang ada diperkirakan berasosiasi dengan 

jalan raya, pemukiman yang padat, dan juga fasilitas umum karena lebih 

mudah diakses dan dijangkau. 

2. Ketidakselarasan penggunaan lahan yang ada di Kecamatan Kalasan 

dimungkinkan terjadi pada penggunaan lahan yang sedianya digunakan untuk 

pertanian baik digunakan untuk pemukiman maupun perdagangan dan jasa, hal 

ini dapat disebabkan faktor keterbatasan lahan, kebutuhan ekonomi, dan tidak 

sampainya informasi mengenai rencana detil tata ruang wilayah yang harus 

dipatuhi, maupun pemilik tidak memiliki lahan selain lahan tersebut.  

1.3  Metode Penelitian 

1.3.1  Populasi/Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah penggunaan lahan aktual yang ada di Kecamatan Kalasan 

Kabupaten Sleman 

1.3.2  Teknik Pengambilan Sampel 

Pengambilan sample dilakukan pada survei lapangan Peta Tentatif 

Keselarasan Penggunaan Lahan Aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang. 

Survei lapangan dengan menggunakan metode Cluster Random Sampling. Metode 

Cluster Random Sampling berupa metode pengambilan titik sampel berdasarkan 

persebaran kelompok ketidakselarasan penggunaan lahan pada daerah kajian, 

namun pengambilan titik sampel dilakukan secara acak. Metode survei lapangan 

yang digunakan yaitu observasi lapangan dan wawancara. Observasi lapangan 

yaitu dengan melakukan survei secara langsung populasi sampel berupa 

ketidakselarasan penggunaan lahan, sedangakan untuk metode penelitian berupa 

wawancara, yaitu dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner. 

Wawancara dilakukan di objek yang tidak selaras berdasarkan titik sampel yang 

telah ditentukan.  Hasil survei ketidakselarasan penggunaan lahan berupa Peta 
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Tentatif Keselarasan Penggunaan Lahan Aktual terhadap Rencana Detail Tata 

Ruang. 

1.3.3  Metode Pengumpulan Data 

Tahapan persiapan dalam penelitian keselarasan penggunanaan lahan 

aktual terhadap RDTR berupa studi pustaka dan pengumpulan data. Studi pustaka 

terhadap literatur-literatur dan sumber referensi yang berkaitan dengan penelitian 

ketahanan pangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pemetaan 

keselarasan penggunanaan lahan aktual terhadap RDTR di Kecamatan Kalasan 

yaitu dengan cara survei instansional. Survei instansional, yaitu berupa 

pengambilan data sekunder ke instansi-instansi yang terkait dengan data yang 

dibutuhkan untuk penelitian. 

Data-data sekunder yang dibutuhkan dalam pemetaan keselarasan 

penggunanaan lahan aktual terhadap RDTR antara lain, meliputi data vektor 

administrasi Kecamatan Kalasan, Peta Penggunaan Lahan, Peta Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kalasan,  dan Citra Ikonos Kecamatan Kalasan.  

1.3.4  Instrumen Penelitian 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian keselarasan penggunanaan lahan aktual 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu sebagai berikut: 

1. Seperangkat Laptop 

2. Microsoft Word 2007 

3. Microsoft Excel 2007 

4. Software ArcGIS 10.1 yang telah terinstal 

5. Kamera 

6. Alat Tulis 

 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian keselarasan penggunanaan lahan aktual 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu sebagai berikut: 
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1. Data vektor administrasi Kecamatan Kalasan 

2. Citra Ikonos Tahun 2015 Kecamatan Kalasan 

3. Peta tentative penggunaan lahan Kecamatan Kalasan Tahun 

2015 Skala 1:5000 (Hasil Digitasi Citra Ikonos) 

4. Peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kalasan 

Tahun 2015 Skala 1:5000 

5. Tabel Matriks Penggunaan Lahan dan Rencana Detil Tata 

Ruang 

6. Tabel Kuisioner Wawancara 

1.3.5  Metode Pengolahan Data 

Validasi Peta Penggunaan Lahan  

Proses validasi peta penggunaan lahan merupakan tahap yang penting 

untuk mengetahui tingkat kebenaran data penggunaan lahan yang telah diperoleh 

dari data instansi terkait sehingga peta penggunaan lahan tersebut dapat 

dimanfaatkan lebih lanjut. Validasi peta penggunaan lahan dilakukan dengan cara 

melakukan delineasi untuk data penggunaan lahan yang tidak sesuai berdasarkan 

interpretasi penggunaan lahan pada citra penginderaan jauh. 

Overlay 

Peta penggunaan lahan aktual kemudian dilakukan overlay dengan peta 

RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). Teknik overlay yang digunakan yaitu 

dengan menggunakan Intersect. Intersect merupakan teknik menggabungkan dua 

peta atau data spasial beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan 

keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta tersebut. Cara kerja 

intersect, yaitu layer 2 akan memotong layer 1 untuk menghasilkan layer output 

yang berisi atribut-atribut baik dari tabel atribut milik layer 1 maupun tabel atribut 

milik layer 2. 

1.3.6  Metode Analisis Data 

Analisis kualitatif berdasarkan pada matrix skenario yang dihasilkan. Tabel 

matrix 2 dimensi skenario hasil overlay peta penggunaan lahan dan peta RDTR 

berfungsi untuk menampilkan keselarasan yang mungkin muncul. Hasil 
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keselarasan yang muncul antara penggunaan lahan dan rencana detail tata ruang 

selanjutnya dianalisis dengan menilai tingkat keselarasannya, dilakukan kegiatan 

komparasi yang kemudian diklasifikasikan menjadi tiga kelas, yaitu selaras (S), 

belum selaras (BS), dan tidak selaras (TS). Penentuan tingkat keselarasan 

dilakukan berdasarkan pada kategori keselarasan yaitu :  

1. Kategori selaras (S) apabila penggunaan lahan aktual sesuai dengan 

penggunaan lahan terencana. Contohnya pada penggunaan lahan yang 

direncanakan sebagai lahan permukiman, dan pada penggunaan lahan 

aktualnya, lahan tersebut digunakan sebagai lahan permukiman.  

2. Kategori belum selaras (BS) apabila penggunaan lahan aktual belum terbangun 

atau masih berfungsi penggunaan lahan lain, tetapi merupakan perkembangan 

penggunaan lahan direncanakan atau merupakan fungsi awal lahan sebelum 

direncanakan. Contohnya pada penggunaan lahan yang berbentuk sawah 

direncanakan sebagai permukiman, namun pada aktualnya masih berupa 

sawah. Maka pemanfaatan sawah di lokasi peruntukkan permukiman 

dimasukkan ke dalam kategori ini. 

3. Kategori tidak selaras (TS) apabila penggunaan lahan aktual berbeda dengan 

penggunaan lahan yang direncanakan. Contoh penggunaan lahan yang tidak 

sesuai adalah pada lahan yang sebelum direncanakan adalah sawah, 

direncanakan sebagai sawah, namun pada penggunaan lahan aktualnya 

dimanfaatkan sebagai permukiman.  Luas kelas keselarasan ditampilkan dalam 

bentuk persen (%). Hasil pengkelasan keselarasan yang telah dilakukan  
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1.4  Batasan Operasional 

Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem informasi spasial berbasis 

komputer yang mempunyai fungsi pokok untuk menyimpan, memanipulasi, dan 

menyajikan semua bentuk informasi spasial (Prahasta, 2009). 

1. Analisis spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan sejumlah 

hitungan dan evaluasi logika matematis yang dilakukan dalam rangka mencari 

atau menemukan hubungan yang terdapat diantara unsur-unsur geografis 

(Prahasta, 2009). 

2. Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengkombinasikan data 

layer/tematik yang menjadi masukannya (Prahasta, 2009). 

3. ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI (Enviroment 

Science & Research Institute) yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari 

berbagai macam software SIG yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan 

SIG berbasis web (ESRI, 2014). 

4. Penginderaan jauh adalah salah satu ilmu dan seni dalam ekstraksi informasi 

ngenai obyek, wilayah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh 

tanpa kontak langsung dengan obyek, wilayah, atau fenomena yang dikaji 

(Lillesand dan Kiefer, 1979 dalam Sutanto 1986). 

5. Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

material maupun spiritual (Vink, 1975). 

6. Perubahan penggunaan lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan lahan 

dari satu sisi penggunaan ke penggunaan yang lainnya diikuti dengan 

berkurangnya tipe penggunaan lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu 

berikutnya, atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang 

berbeda (Wahyunto et al., 2001). 
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1.5 Diagram Alir 

 :  Garis proses 

 :  Input  

 :  Proses 

 :  Output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studi Pustaka 

Pengumpulan Data 

Citra Ikonos 

Digitasi Penggunaan Lahan 

Peta Rencana Detail Tata 
Ruang 

Overlay 

Analisis Kualitatif 

Tabel matrix 2 dimensi 
skenario hasil overlay 

Peta Tentatif Keselarasan Penggunaan Lahan Aktual 
terhadap Rencana Detail Tata Ruang 

 

Survei Lapangan 

Observasi Lapangan Wawancara 

Peta Keselarasan Penggunaan Lahan Aktual terhadap 
Rencana Detail Tata Ruang 

Analisis Keselarasan Penggunaan Lahan Aktual 
terhadap Rencana Detail Tata Ruang 

Peta Penggunaan Lahan Aktual Hasil Validasi 
Tahun 2015 

 

A

n

a

li

si

s 

K

u

a

li

t

a

ti

f 

 

 


