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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Geografi berasal dari istilah geo yang berarti bumi, dan graphien yang berarti 

lukisan. Geografi dikenal sebagai campuran dari matematika yang membahas 

kondisi bumi beserta bagian-bagiannya juga tentang benda langit lainnya (Varen, 

1950). Prof R. Bintarto (1981) menyebutkan bahwa geografi  merupakan ilmu yang 

mempelajari hubungan kausal gejala – gejala di permukaan bumi, baik yang bersifat 

fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk hidup beserta 

permasalahannya. Geografi juga didefinisikan sebagai studi ilmu yang mempelajari 

sebaran dan hubungan timbal balik gejala – gejala yang ada di bumi (Scott, 1989). 

Penelitian geografi memiliki 3 macam pendekatan utama,  yaitu pendekatan 

keruangan (spatial approach), pendekatan ekologis (ecological approach), dan 

pendekatan kompleks wilayah (regional complex approach). Ketiganya 

mempunyai ciri yang berbeda . Ketiganya mempunyai ciri yang berbeda dalam 

mengungkapkan analisisnya untuk membahas keterkaitan antara elemen manusia 

dengan lingkungan atau antar elemen – elemen lingkungan sendiri. Pendekatan 

ekologi yang dilakukan dalam penelitian ini menekankan pada ekosistem, yaitu 

kajian saintifik terhadap hubungan saling keterkaitan antara organisme, baik itu 

tanaman dan hewan dengan lingkungannya (Goodall, 1987; Johnson, et al, 2000 

dalam Yunus, 2010). 

Oleh karena demikian luasnya wacana yang dapat dibangun dari pendekatan 

ekologis dalam studi wilayah, khususnya dalam bidang kajian geografi yaitu : 

Bentuk pendekatan ekologis seperti apa yang diadopsi oleh ilmu geografi ? 

Keberadaan manusia di permukaan bumi yang menjadi fokus studi geografi adalah 

manusia bukan sebagai sosok biologis, seperti halnya hewan dan tumbuhan, namun 

manusia sebagai spesies yang memiliki daya rasa, karsta, karya, dan cipta yang 

tidak dimiliki oleh spesies biologis lainnya. Secara garis besar terdapat 4 tema 
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analisis yang dikembngkan dalam pendekatan ekologis di bidang kajian geografi 

yaitu : 

(1) tema analisis manusia dengan lingkungan (man and environment analysis) 

(2) tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungan (human activity and 

environment analysis) 

(3) tema analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungan (physico-

natural features and environment analysis) 

(4) tema analisis kenampakan fisikal budayawi dengan lingkungan (physico-

artificial features and environmental analysis) (Yunus, 2010).  

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia ke abad digital, 

hampir semua lini kehidupan manusia saat ini tidak terlepas dari ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Perubahan tataran kehidupan manusia menggeser permasalahan 

yang ada di masyarakat, tak terkecuali permasalahan lingkungan yang terjadi pada 

interaksi antara manusia dan alam. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga 

berdampak pada perspektif penelitian geografi sehingga muncul berbagai teknik 

pemetaan dengan menggunakan integrasi penginderaan jauh dan sistem informasi 

geografi sebagai instrumen penelitian untuk mengungkap permasalahan lingkungan 

yang terjadi. Penelitian ini bermaksud mengungkap keterkaitan antara kegiatan 

manusia dengan elemen lingkungannya, dimana kegiatan manusia (performances)  

berperan sebagai salah satu independent variables bagi lingkungannya. Kegiatan 

manusia yang dimaksud disini adalah eksplorasi (pertambangan) yang digambarkan 

sebagai wilayah usaha pertambangan. Sedangkan pengaruh yang akan ditimbulkan 

atas kegiatan ini dititikberatkan pada perubahan bentanglahan sebagai perwakilan 

dari aspek lingkungan fisik. Bentanglahan merupakan tempat berlangsungnya 

proses-proses ekologis sehingga merupakan dimensi spasial. Oleh karena itu 

pendekatan kajian ekologi bentanglahan dapat membantu dalam menilai perubahan 

bentanglahan yang akan terjadi bilamana kegiatan eksplorasi berlangsung (Gizawi, 

2016). 

Manusia merupakan spesies biotik yang memiliki power untuk mengubah 

elemen lingkungan abiotik-nya. Manusia merupakan sumberdaya yang didesain 

untuk menjadi pemimpin dan pengelola sumberdaya lainnya di permukaan bumi 
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guna dimanfaatkan dengan bijaksana demi kelangsungan hidupnya serta 

lingkungannya. Seperti yang tertuang dalam Undang - Undang Dasar 1945 Pasal 

33 ayat (3) bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

Undang - Undang No.4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa sumberdaya mineral dan 

batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia 

merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa 

yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, 

karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh negara untuk memberi nilai tambah 

secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan 

kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Oleh karena itu, sudah selayaknya 

pengelolaan sumberdaya alam khususnya tambang dikelola dan diusahakan secara 

mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, 

guna menjamin pernbangunan nasional secara berkelanjutan.  

Dengan berlakunya undang-undang Otonomi Daerah Pada awal tahun 2001, 

maka perlu diambil langkah-langkah penyesuaian kebijakan pengolahan sumber 

daya alam di daerah otonomi. Masing - masing daerah mempunyai potensi sumber 

daya bahan galian yang berbeda - beda baik dinilai dari kuantitas maupun 

kualitasnya (Martua, dkk , 2002).  

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu daerah Otonomi Kabupaten 

yang berada dalam daerah administrasi khusus Daerah Istimewa Yogyakarta. Sama 

seperti kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Gunungkidul memiliki 

kewenangan untuk mengatur sendiri pemerintahannya, termasuk mengelola 

sumberdaya alam di daerah untuk kesejahteraan rakyat. 

Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 menyebutkan bahwa berdasarkan kondisi 

topografinya, Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia di 

bagian selatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) zona pengembangan, yaitu : Zona Utara ( 

wilayah Batur Agung dengan ketinggian 200 m – 700 m di atas permukaan air laut), 

Zona Tengah (wilayah Ledok Wonosari dengan ketinggian 150 m – 200 m di atas 

permukaan air laut), dan Zona Selatan ( wilayah Gunung Sewu / Duizon geberton 
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atau Zuider geberton dengan ketingian 0 m – 300 m di atas permukaan air laut. 

Zona ini memiliki batuan dasar berupa batu gamping dengan ciri khas bukit – bukit 

kerucut (Conical limestone) dan merupakan kawasan karst yang memiliki potensi 

bahan galian mineral bukan logam jenis tertentu, yaitu batu gamping (limestone) 

terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

Gunung Sewu merupakan kawasan pegunungan karst yang memanjang arah 

barat – timur, melintasi 3 wilayah kabupaten (Gunungkidul, Wonogiri, Pacitan) dan 

sekaligus 3 wilayah provinsi (Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur) dengan luas 

keseluruhan 1.802 km2. Geopark Gunung Sewu telah ditetapkan sebagai Geopark 

Nasional oleh Komite Nasional Geopark Indonesia pada tanggal 13 Mei 2013 dan 

ditetapkan menjadi Geopark Global yang didukung oleh UNESCO pada 19 

September 2015 di Tottori, Jepang. Pada bulan November 2015 Geopark Gunung 

Sewu menjadi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Dengan adanya 

pengukuhan tersebut kini Kabupaten Gunungkidul telah resmi memiliki sebuah 

kawasan lindung geologi yang ditetapkan sebagai Geopark Global yang wajib 

dijaga kelestariannya. 

Pendapatan Daerah Regional Bruto dalam Rencana Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 – 2021 menurut lapangan usaha dirinci 

menjadi 17 kategori lapangan usaha, salah satunya adalah kategori pertambangan 

dan penggalian yang dirinci menjadi beberapa subkategori. Sektor pertambangan 

dan penggalian , yang berkegiatan aktif hanyalah subkategori pertambangan dan 

penggalian lainnya (batu gamping) dan bukan merupakan sektor utama 

perekonomian Kabupaten Gunungkidul. Secara umum peranan subkategori ini 

cenderung tidak banyak mengalami perubahan selama tahun 2010 – 2014 dengan 

kontribusi sebesar 1,58 % ; 1,61 % ; 1,52 % ; 1,48 %; dan 1,58 % secara berturut – 

turut. Laju pertumbuhan sektor pertambangan di Kabupaten Gunungkidul adalah 

sebesar 1,60 % . Selama tahun 2010 – 2014 tersebut, laju pertumbuhan dipengaruhi 

oleh regulasi yang mengatur izin dan larangan kawasan pertambangan.   

Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

Tahun 2010 – 2030 telah menetapkan wilayah usaha pertambangan dengan 

komoditi utama batu gamping. Data Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 
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Terpadu dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 

2016 – 2021 menunjukkan bahwa pemerintah telah meloloskan 15.613 izin 

pertambangan selama tahun 2011 – 2015 dengan 1581 unit IMB yang dikeluarkan, 

4 unit izin prinsip penanaman modal dalam negri, 1462 unit Izin Usaha Yang 

Dikeluarkan (SIUP), 49 unit Perizinan Investasi PMDN yang disetujui, 15 unit izin 

lokasi, dan 17 orang pemohon izin lokasi yang disetujui. Meskipun sektor 

pertambangan bukan merupakan komoditas utama dalam menopang perekonomian 

Kabupaten Gunungkidul, namun pemanfaatan sumberdaya khususnya batu 

gamping akan berdampak pada kelestarian ekosistem karst jika tidak dibatasi dan 

dikendalikan secara ketat. 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gunungkidul 

Tahun 2016 – 2021 menyebutkan bahwa kondisi lingkungan Kabupaten 

Gunungkidul yang secara umum masih dalam kondisi cukup baik bukan berarti 

mengesampingkan kelestraian lingkungan dalam pembangunan. Meskipun 

indikator hasil pemeriksaan komponen lingkungan air, udara, laut, dan tanah belum 

mengalami pencemaran berat  di atas ambang batas baku mutu, sumberdaya alam 

yang dimiliki seperti lahan, hutan, dan air sudah mengalami kerusakan, seperti 

kerusakan sumberdaya air, kerusakan lahan akibat pertambangan dan lahan kritis 

yang sudah cukup mengkhawatirkan, karena kecenderungan meningkat terus 

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan masyarakat. 

Meskipun demikian upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan 

hidup harus terus dilakukan guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih besar 

atau bencana lingkungan.  

Pertambangan batu gamping di Kabupaten Gunungkidul merupakan kegiatan 

utama pertambangan dengan pemanfaatan sumberdaya alam batuan gamping 

(limestone) yang banyak terdapat di kawasan karst, akan tetapi sebagian besar dari 

kawasan karst tersebut merupakan kawasan lindung geologi sehingga kegiatan 

pertambangan yang tidak dikendalikan akan berkontribusi besar dalam degradasi 

ekosistem.  

Tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan terhadap penggunaan batu gamping 

untuk berbagai bahan baku industri dan rumah tangga telah menjadi daya tarik bagi 
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berkembangnya kegiatan penambangan. Konsentrasi CaCO3 tertinggi di Pulau 

Jawa yang dimiliki oleh batu gamping di Kabupaten Gunungkidul, khususnya di 

kawasan Bedoyo telah menarik perhatian banyak pihak untuk melakukan 

eksploitasi (Ika,2017). Mulai dari penambangan rakyat hingga industri bermodal 

besar berlomba untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada.  Penghasilan yang 

lebih tinggi daripada kegiatan ekonomi lain menjanjikan kesejahteraan bagi 

masyarakat lokal yang menambang batu gamping di Kabupaten Gunungkidul 

meskipun terkadang mengabaikan keselamatan pribadi dan lingkungan 

(Nugroho,2013). Keuntungan berlipat ganda bagi industri besar menjadi daya tarik 

bagi ekploitasi yang terkadang masih minim dokumen AMDAL (LIPI). 

Degradasi ekosistem secara beruntun akan berpengaruh pada daya dukung dan 

daya tampung lingkungan. Seperti yang kini mulai terjadi di Kabupaten 

Gunungkidul, diantaranya adalah rendahnya daya dukung air permukaan dan  

kekeringan aktual kemarau yang dapat mempengaruhi kualitas hidup serta 

kesejahteraan masyarakat. Adanya ancaman penambangan tidak ramah lingkungan 

di kawasan karst dapat ikut berperan besar dalam degradasi kawasan karst, padahal 

kawasan ini memiliki potensi yang besar terhadap ketersediaan sumber air bawah 

tanah dan dideklarasikannya Gunung Sewu sebagai UNESCO Global Geopark 

yang berpeluang membuka kerjasama pembangunan antar daerah, penelitian ilmiah 

nasional maupun internasional yang berbasis pemberdayaan masyarakat, edukasi, 

serta konservasi sebagai salah satu potensi unggulan daerah. 

Eksplorasi dan eksploitasi pertambangan karst dapat menimbulkan efek 

beruntun bagi ekosistem. Kajian ekosistem bentanglahan dilakukan guna 

memprediksi perubahan bentanglahan terhadap wilayah usaha pertambangan karst 

di Gunungkidul dalam bentuk tingkat dampak pertambangan terhadap 

bentanglahan alami.  Kajian ekologi bentanglahan mengacu pada metode SLIA 

melalui analisis data spasial menggunakan sistem informasi geografi  serta data 

penginderaan jauh. Kajian ekologi bentanglahan menekankan pada hubungan 

keterkaitan antar ekosistem, aliran energi, mineral nutrien, dan spesies antar elemen 

ekosistem. Oleh karena itu kajian ini dapat dijadikan sebuah alternatif dalam 

melakukan manajemen resiko kerusakan lingkungan sehingga dapat memprediksi 
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perubahan yang terjadi bilamana suatu ekositem mengalami perubahan atau 

gangguan. Umumnya penerapan manajemen resiko yang selama ini ada 

direncanakan setelah atau ketika suatu proyek berjalan, namun hal ini dirasa tidak 

efektif dan belum mampu memberikan pencegahan resiko kerusakan lingkungan 

yang optimum ( Gizawi, 2016). Analisis SLIA dilakukan guna mendapatkan 

prediksi dampak perubahan bentanglahan pada Wilayah Usaha Pertambangan karst 

di Kabupaten Gunungkidul bilamana dilakukan eksploitasi secara maksimal. 

Estimasi volume batu gamping potensial pada kawasan karst di Kabupaten 

Gunungkidul dapat dilakukan dengan menggunakan data penginderaan jauh berupa 

citra radar dengan metode cut and fill. Estimasi volume ini dilakukan guna 

mengetahui berapa banyak batu gamping yang berpotensi untuk dilakukan 

penambangan untuk dikomparasikan dengan hasil analisis SLIA sehingga dapat 

mendeskripsikan perbandingan antara prediksi perubahan yang terjadi pada 

bentanglahan dengan estimasi keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari 

penambangan batu gamping.   

Melalui kajian ekologi bentanglahan ini, dilakukan analisis kritis deskriptif 

guna mengetahui dampak pertambangan dalam konteks kebencanaan dan tata ruang 

sebagai perwakilan dari isu – isu strategis lingkungan yang terjadi saat ini. Analisis 

kritis deskriptif dilakukan dengan tujuan membandingkan Wilayah Usaha 

Pertambangan dengan kondisi kebencanaan dan rencana tata ruang wilayah. 

Wilayah Usaha Pertambangan dibandingkan dengan kerawanan bencana dan 

kejadian bencana wilayah sebagai analisis dalam konteks kebencanaan. Wilayah 

Usaha Pertambangan dibandingkan dengan pola ruang sebagai konteks tata ruang. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan mix methods, yaitu suatu 

langkah penelitian yang mengkombinasikan dua bentuk pendekatan, yaitu 

penelitian kuantitaif dan penelitian kualitatif (Creswell, 2010). Kajian ekologi 

bentanglahan dengan menggunakan metode SLIA dan estimasi volume batu 

gamping potensial merupakan analisis kuantitatif pada data spasial. Studi 

komparasi antara hasil analisis SLIA, estimasi volume batu gamping potensial, 

serta konstelasinya dalam perspektif kebencanaan dan tata ruang lebih lanjut 

dianalisis secara kualitatif deskriptif.  
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1.2  Perumusan Masalah 

Pertambangan karst yang mengesampingkan kelestarian lingkungan di 

Kabupaten Gunungkidul menjadi kontributor bagi degradasi ekosistem dan 

bencana lingkungan. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang telah ditetapkan 

oleh Keputusan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia 

dalam pengawasan pemerintah daerah merupakan suatu pedoman perizinan 

eksplorasi tambang. Perencanaan kawasan pertambangan dalam suatu wilayah  

sering menjadi tantangan bagi pemangku kebijakan, karena tidak jarang kawasan 

yang memiliki potensi mineral dan batuan adalah kawasan yang juga memiliki 

fungsi lindung dalam ekosistem. Maka dari itu perlu diketahui tingkat dampak 

kegiatan pertambangan terhadap bentanglahan sebagai satuan spasial terjadinya 

proses ekologi pada rencana WUP di kawasan karst yang kemudian disebut sebagai 

WUP karst jika dilakukan eksploitasi secara maksimal. Analisis tingkat dampak 

pertambangan memerlukan SLIA (Spatial Land Impact Assesment) sebagai 

metodenya. Selain itu, perlu diketahui potensi batu gamping eksisting untuk 

mengetahui keuntungan ekonomi kegiatan pertambangan dan dikaitkan dengan 

tingkat dampak pertambangan terhadap bentanglahan.   Estimasi volume batu 

gamping potensial dilakukan dengan menggunakan teknik yang paling efisien dan 

sesuai dalam penelitian ini, yaitu penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. 

Perlu pula diketahui bagaimana dampak kegiatan pertambangan batu gamping 

dalam konteks kebencanaan dan tata ruang terhadap kelestarian lingkungan fisik 

wilayah. Hal ini dilakukan guna menangkap fenomena yang terjadi dalam konteks 

ekologi bentanglahan dimana tema besar human activity and environment analysis 

menjadi benang merahnya. 

Permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tingkat dampak pertambangan terhadap bentanglahan pada 

WUP karst di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta? 

2. Berapa besar estimasi volume batu gamping potensial pada WUP karst di 

Kabupaten Gunungkidul  dan kaitannya dengan tingkat dampak 

pertambangan terhadap bentanglahan? 
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3. Bagaimana dampak pertambangan karst di Kabupaten Gunungkidul 

Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kelestarian lingkungan fisik 

wilayah ditinjau dari perspektif kebencanaan dan tata ruang ?  

1.3  Tujuan Penelitian 

Kajian ekologi bentanglahan terhadap wilayah usaha pertambangan   karst di 

Kabupaten Gunungkidul ini perlu dilakukan guna menunjang pengelolaan 

sumberdaya alam yang berkelanjutan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis tingkat dampak pertambangan terhadap bentanglahan pada 

WUP karst di Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan metode SLIA 

2. Melakukan estimasi volume batu gamping potensial dengan menggunakan 

teknik penginderaan jauh dan sistem infromasi geografis dikaitkan dengan 

tingkat dampak pertambangan terhadap bentanglahan pada WUP karst di 

Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta 

3. Menganalisis dampak pertambangan karst di Kabupaten Gunungkidul 

Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap kelestarian lingkungan fisik 

wilayah ditinjau dari perspektif kebencanaan dan tata ruang. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian yang dilakukan adalah :  

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi 

pemerintah dan masyarakat baik secara akademis maupun teknis terkait 

tingkat dampak kegiatan pertambangan terhadap bentanglahan alami yang 

dapat terjadi bilamana dilakukan eksploitasi maksimal pada rencana 

wilayah usaha pertambanganan karst di Kabupaten Gunungkidul 

2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam pengambilan keputusan di bidang pertambangan, 

kebencanaan, dan tata ruang dalam hal pengelolaan sumberdaya alam guna 
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menunjang pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi optimalisasi 

Kawasan Gunungsewu UNESCO Global Geopark di Kabupaten 

Gunungkidul sebagai potensi pariwisata, pendidikan, dan penelitian yang 

berbasis kelestarian lingkungan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Ekologi Bentanglahan 

Penelitian geografi dalam menangkap fenomena perubahan lingkungan 

akibat aktivitas manusia akan lebih mudah jika menggunakan  ekologi 

bentanglahan sebagai pendekatannya. Ekologi bentanglahan mempunyai posisi 

penting dalam ekologi sejak ekologi bentanglahan menjadi jembatan penghubung 

antara ekologi dasar dan ekologi aplikasi. Bentanglahan merupakan tempat 

berlangsungnya proses-proses ekologi sehingga merupakan dimensi spasial 

(Gizawi, 2016).  

Istilah ekologi bentanglahan pertama kali disampaikan oleh seorang 

biogeographer Jerman Carl Troll pada tahun 1939 (Bastian, O. dan Steinhardt,U. , 

2002) bahwa Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara 

organisme dengan lingkungannya, sedangkan ekologi bentanglahan mempelajari 

pola-pola bentanglahan tersebut, interkasi antar elemennya dan perubahan pola 

serta elemen penyusunnya seiring dengan perubahan waktu. Berikut ini adalah 

beberapa definisi ekologi bentanglahan berdasarkan beberapa ahli : 

1. Bentanglahan adalah kombinasi dari bentuk lahan (Tuttle, 1975)  

2. Bentanglahan adalah bentangan permukaan bumi yang di dalamnya 

terjadi terjadi hubungan saling terkait (interrelation) dan saling 

kebergantungan (interdepency) antara bebatuan, komponen lingkungan, 
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seperti udara, air, tanah, batu , flora , fauna yang mempengaruhi 

kehdupan manusia yang hidup di dalamnya (Verstappen, 1983) 

3. Ekologi bentanglahan pada dasarnya merupakan gabungan pendekatan 

spasial geografi dengan pendekatan fungsional ekologi (Naveh and 

Lieberman, 1984; Forman and Godron, 1986).  

4. Ekologi bentanglahan merupakan kajian yang dimotivasi oleh kebutuhan 

untuk memahami perkembangan dan dinamika pola dalam fenomena 

ekologi, peran gangguan pada ekosistem, dan skala spasial dan temporal 

karakteristik peristiwa ekologi. (Urban. et al, 1987)  

5. Ekologi bentanglahan merupakan kajian ekologi yang menekankan skala 

spasial yang luas dan dampak ekologi dari pola spasial ekosistem. 

(Turner, 1989)  

6. Ekologi bentanglahan merupakan kajian ekologi yang berkaitan dengan 

efek dari konfigurasi spasial dari sebuah mozaik pada berbagai fenomena 

ekologi (Wiens . et al, 1993)  

7. Ekologi bentanglahan adalah studi tentang efek kebalikan dari pola 

spasial pada proses ekologi; mendorong pengembangan model dan teori 

hubungan spasial, koleksi jenis baru dari data pada pola ruang dan 

dinamikanya, serta penelitian terhadap skala spasial yang jarang dibahas 

dalam ekologi. (Pickett dan Cadenasso, 1995).  

Secara kolektif dari definisi diatas, ekologi bentanglahan secara jelas 

menekankan dua aspek penting yang membedakannya dari subdisiplin lain dalam 

ekologi. Pertama, ekologi bentanglahan secara eksplisit membahas pentingnya 

konfigurasi spasial untuk proses ekologi. Ekologi bentanglahan tidak hanya peduli 

dengan berapa banyaknya proses ekologi pada komponen tertentu, tetapi juga 

bagaimana proses ekologi tersebut diatur. Premis yang mendasari ekologi 

bentanglahan adalah bahwa komposisi eksplisit dan bentuk spasial dari mosaik 

bentanglahan mempengaruhi sistem ekologi dengan cara yang akan berbeda jika 

komposisi atau pengaturan mosaik yang berbeda (Wiens, 1995).  

Ekologi bentanglahan sering berfokus pada luasan ruang yang jauh lebih 

besar daripada yang dipelajari dalam ekologi pada umumnya (Turner, M.G., 
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Gardner, R.H., O’neill, R.V., 2001). Selain itu Turner et al ., (2003) menambahkan 

bahwa Ekologi bentanglahan merupakan cabang ilmu yang berbeda dari subdisiplin 

lain dalam ekologi karena 3 faktor yaitu (a) problem lingkungan dan 

pengelolaannya; (b) perkembangan konsep dalam ekologi dan perkembangan 

teknologi, termasuk di dalamnya ketersediaan data spasial, komputer dan software 

yang mampu memanipulasi data; (c) perkembangan era komputasi.  

Bentanglahan dari kacamata ekologi adalah bentanglahan yang heterogen, 

yang dibentuk dari elemen/unit pembentuk lanskap yang disebut Patch, yang saling 

berinteraksi (Forman and Godron, 1986). Patch adalah area homogen yang dapat 

16 dibedakan dari daerah di sekelilingnya. Pada suatu bentanglahan biasanya 

terdapat Patch dominan, disebut sebagai Matriks (Matrix). Sedangkan Patch yg 

memanjang disebut sebagai koridor. Dalam menentukan Patch, Matrix, ataupun 

Koridor biasanya digunakan alat bantu berupa foto udata, data satelit, dengan peta 

vegetasi/landuse ataupun pengamatan langsung di lapangan. Skala penelitian dan 

kemampuan peneliti membedakan komponen bentanglahan berdasarkan data yang 

ada sangat memengaruhi penentuan tingkat heterogenitas bentanglahan (Prasetyo, 

2006). Selanjutnya Prasetyo (2006) menambahkan bahwa ekologi bentanglahan 

mempelajari tiga hal, Struktur, Fungsi dan perubahan lanskap.  

a. Struktur (Structure) : hubungan spasial diantara patch atau patch 

dengan matriks atau lebih spesisfik yaitu : distribusi energi, materi, dan 

species konfigurasi lanskap.  

b. Fungsi (Function)  : interaksi diantara elemen spasial (diantara 

patch atau patch dengan matriks) yaitu aliran energi, materi, dan spesies 

diantara komponen ekosistem/elemen lanskap 

c. Perubahan (Change) : alterasi struktur dan fungsi dari lansekap, 

baik karena gangguan manusia ataupun karena alam.  

Studi bentanglahan pada umumnya didasarkan pada deskripsi bentuk dan 

proses yang dapat dirasakan oleh manusia dan penginderaan jauh. Untuk 

mendeskripsikan bentuk dan proses yang terjadi pada suatu bentanglahan 

digunakan beberapa sudut pandang. Farina (2006) menyatakan bahwa terdapat 3 

sudut pandang perspektif ekologi bentanglahan, yaitu:  
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1. Perspektif manusia : pengelompokan bentanglahan dengan fungsi utama 

bagi kehidupan manusia  

2. Perspektif Geobotani : bentanglahan dengan fungsi utama distribusi 

spasial tumbuhan, seperti hutan beserta komponen abiotik dan biotiknya 

3. Perspektif hewan : bentanglahan dengan fungsi utama pada distribusi 

hewan, biasanya dengan pengamatan langsung. Mengacu pada definisi 

bentanglahan menurut Tuttle (1975) yang menyatakan bahwa 

bentanglahan adalah kombinasi dari bentuklahan atau landform maka, 

unit analisis yang paling tepat untuk menganalisis bentanglahan adalah 

17 bentuklahan.  

Pendekatan identifikasi bentuk lahan terdiri dari dua metode yaitu 

pendekatan fisiografis yang mendasarkan pada pertimbangan lahan secara 

keseluruhan dalam penilaiannya disebut juga sebagai pendekatan holistik atau 

pendekatan sintetik. Pada dasarnya pendekatan ini merupakan interpretasi melalui 

citra baik itu foto udara maupun citra satelit. Metode pendekatan fisiografis melihat 

wilayah secara ekologis yang memiliki keragaman horizontal dan vertikal. 

Keragaman horizontal adalah keragaman bentuk lahan, tanah, litologi yang dapat 

di bagi menjadi beberapa skala berdasarkan tingkat ketelitiannya. Keragaman 

vertikal adalah variasi iklim, vegetasi, keanekaragaman hayati, termasuk manusia 

dan aktivitasnya. Selanjutnya metode pendekatan yang kedua adalah pendekatan 

paramertrik yang mendasarkan pada integrasi dari data-data yang tersedia di suatu 

daerah. 

Pendekatan ekologi bentanglahan dalam penelitian ini digunakan untuk 

menangkap fenomena yang bersifat prediktif pada bentanglahan sebagai ruang dari 

berlangsungnya ekologi terhadap aktivitas eksplorasi manusia yang dilakukan pada 

lingkungan yang dalam kasus ini adalah pertambangan batu gamping. 

 

1.5.1.2 SLIA (Spatial Landscape Impact Assesment) 

Klasifikasi dan evaluasi bentangalam telah menjadi isu yang sangat 

diperdebatkan dan kompleks terutama untuk memfasilitasi garis tipis antara 
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fenomena subyektif dan obyektif. Brabyn (2009) menegaskan bahwa klasifikasi 

bentangalam merupakan hal yang kompleks karena faktanya melibatkan dua 

persepsi, yaitu persepsi manusia dan realitas fisikal. Swanwick (2002)  

menyebutkan bahwa bentanglahan adalah tentang hubungan antara manusia dan 

“tempat” yang “menyediakan” latar untuk kehidupan kita sehari-hari.  

Bentanglahan sebagai “latar” terjadinya hubungan timbal balik antara 

manusia dan aktivitasnya dengan lingkungan yang terdiri atas biotik (flora, fauna) 

dan abiotik (lahan, iklim, dan sebagainya ) akan membentuk dampak yang saling 

berpengaruh satu sama lainnya. Dalam penelitian Arriaza (2004) di pedesaan 

Canas-Ortega, Canas-Madueno, & Ruiz-Aviles memberikan pengenalan yang baik 

dan mendukung gagasan umum bahwa kualitas visual bentangalam menurun 

seiring dengan meningkatnya kehadiran unsur buatan manusia.  

Metodologi dan penilaian SLIA (Spatial Landscape Impact Assessment) 

dirancang agar sederhana namun serbaguna dan dapat diterapkan pada pembangkit 

listrik tenaga panas bumi dan secara teoritis hampir semua fitur antropogenik 

(Otsman, 2015). Metodologi ini menilai dampak yang dapat diakibatkan oleh 

aktivitas manusia (antropogenic element) terhadap bentanglahan sebagai latar dari 

ekosistem.  

Wilayah Usaha Pertambangan sebagai wakil dari aktivitas manusia di 

wilayah kajian akan dievaluasi dengan empat kriteria spasial bentanglahan yang 

dipilih. Setiap kriteria kemudian akan diukur dan diberi nilai numerik yang setara. 

Peringkat individual ini akan ditambahkan bersama untuk menghasilkan rating 

agregat akhir yang dimaksudkan agar dapat dengan mudah diklasifikasikan dalam 

tingkat keterdampakkannya. Adapun empat kriteria tersebut adalah : 

1. Fragmentasi Bentanglahan 

Aspek bentanglahan berupa fragmentasi atau munculnya patch, matrik 

dan koridor dapat ditimbullkan oleh adanya gangguan (disturbance). 

Fragmentasi merupakan perubahan dari lingkungan alami bentanglahan 

akibat adanya aktivitas manusia maupun alam yang mengubah 

kenampakan bentanglahan. Perubahan akibat aktivitas manusia dapat 

disebut sebagai gangguan (disturbance) bagi lingkungan fisik alami 
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bentanglahan. Fragmentasi bentanglahan dapat memiliki efek yang 

membahayakan bagi ekosistem dalam area tertentu (Wald, 2012). 

Fragmentasi menghasilkan lingkungan negatif dan beberapa konsekuensi 

ekosistem, seperti : berkurangnya biodiversitas, pola persebaran flora 

dan fauna liar, dan fungsionalitas ekosistem.  EEA dan  FOEN (2011) 

menegaskan bahwa ‘spatial segregation’ atau fragmentasi bentanglahan 

yang menjadi penyebab utama adalah infratruktur transportasi, urban 

sprawl, dan pertanian intensif (Wald, 2012). Jaeger et al. (2008) juga 

memberikan argumen yang mendukung bahwa konsekuensi ekologi 

terhadap fragmentasi bentanglahan dan tekanan pada faktor 

bentanglahan  memberikan hambatan pada penerapan pembangunan 

yang berkelanjutan. Fragmentasi juga dapat menciptakan gangguan pada 

visual, spasial, dan kualitas estetika bentuklahan (Wald, 2012; Jaeger et 

al., 2008). Dalam penelitiaan Palmer (2004) menginterpretasi persepsi 

scenic pada bentanglahan alami menunjukkan bahwa sebuah preferensi 

untuk lanskap alami muncul dengan mosaik tanah terbuka dan berhutan. 

Preferensi adalah untuk patch besar yang dominan dalam pandangan, 

bukan pola yang lebih terfragmentasi. Selain itu, batas patch harus 

kompleks, dan bentuk geometris sederhana harus dihindari. Palmer 

(2004) menghubungkan fragmentasi ke koherensi dengan alasan bahwa 

nilai indah dan kenikmatan estetika tampaknya berkorelasi positif 

dengan peningkatan koherensi lanskap. Fragmentasi menurut definisi 

mengurangi koherensi. Oleh karena itu, fragmentasi akan menurunkan 

nilai estetika dan keindahan lanskap (Palmer, 2004). Dengan penjabaran 

di atas, maka fragmentasi termasuk dalam tiga kriteria yang akan diukur 

untuk dapat menilai dampak pertambangan sebagai wakil dari 

antropogenic elements terhadap bentanglahan sebagai physical 

phenomena.  

2. Area Permukaan 

Perubahan permukaan pada bentanglahan akibat aktivitas manusia, 

dalam  hal ini area permukaan merupakan salah satu indikator penting 
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dalam kajian perubahan ekologi bentanglahan (Gizawi, 2015). Tidak 

dapat dipungkiri bahwa pertambangan adalah salah satu kegiatan 

ekonomi pemanfaatan sumber daya alam, akan tetapi kegiatan ini pasti 

mengubah bentuk permukaan bumi. Pertambangan terbuka dapat 

mengubah area permukaan secara kasat mata karena eksplorasi yang 

dilakukan adalah pada batuan yang berada di bawah permukaan tanah 

sedangkan  tanah telah mengalami pemanfaatan baik yang bersifat alami 

maupun yang bersifat artifisial.  

3. Reduksi Area Penting 

Dalam kasus ini, batuan gamping yang tersedia banyak yang berupa 

batuan segar tanpa penutup, hal ini mempermudah penambangan tanpa 

harus membuka lahan, akan tetapi perlu diperhatikan juga fungsi dari 

kawasan itu sendiri serta keberadaan area penting disekitarnya. Menurut 

IUCN (International Union for Conservation of Nature) terdapat 

beberapa kategori area penting yang wajib untuk dilindungi :  

a. Cagar Alam yang Ketat 

b. Area Gurun  

c. Taman Nasional 

d. Museum atau Monumen Nasional  

e. Lanskap/Alam Laut Terlindung 

f. Area Terlindung dengan Penggunaan Sumber Daya Alam 

Berkelanjutan  

Indonesia juga mengatur beberapa area penting yang perlu dilindungi 

dari kegiatan pertambangan dan kegiatan lain yang tidak diperbolehkan. 

Definisi area penting menjadi sangat subyektif jika dtinjau dari segi 

fungsinya, akan tetapi perlu diketahui bahwa area penting yang dimaksud 

adalah kawasan yang relatif tidak boleh terganggu oleh aktifitas 

pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan kegiatan budidaya, 

sehingga arahan area penting yang dimaksud cenderung bersifat lindung 

dan kawasan berfungsi pelayanan umum. Belum ada standardisasi yang 

ketat terkait area penting yang dimaksud, namun ditinjau dari kompilasi 
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beberapa undang-undang, peraturan pusat maupun daerah yang berlaku, 

berikut adalah Tabel 1.1 yang menunjukkan beberapa kawasan lindung 

terhadap aktivitas pertambangan. Tabel 1.1 ini akan dijadikan dasar 

dalam analis reduksi area penting pada penelitian ini.  

Tabel 1.1. Kawasan Lindung terhadap Aktivitas Pertambangan 

 

No 
Nama 

Kawasan/Area 
Definisi Sumber Hukum 

1 Hutan Lindung Kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem 

penyangga kehidupan untuk mengatur 

tata air, mencegah banjir, mengendalikan 

erosi, mencegah intrusi air laut, dan 

memelihara kesuburan tanah. 

PP. No. 24 Tahun 

2010 tentang 

Penggunaan 

Kawasan Hutan 

2.  Cagar Budaya Daerah yang kelestarian hidup 

masyarakat dan peri kehidupannya 

dilindungi oleh undang-undang dari 

bahaya kepunahan 

Pasal 23 UU. No. 

32 Tahun 2009 

tentang Lingkungan 

Hidup 

3. Kawasan Lindung Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumberdaya alam 

dan sumberdaya buatan 

Perda DIY No. 2 

Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

5. Pertahanan 

Keamanan 

Wilayah yang ditetapkan secara nasional 

yang digunakan untuk kepentingan 

pertahanan dan keamanan 

Perda Kabupaten 

Gunungkidul No.6 

Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

6. Gunungsewu 

UNESCO Global 

Geopark (Kawasan 

Bentangalam Karst) 

Kawasan batuan karbonat (batugamping 

dan dolomit) yang memperlihatkan 

morfologi karst 

Perda DIY No. 2 

Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

7. Kawasan Peruntukan 

Permukiman , 

termasuk di 

dalamnya Fasilitas 

Umum (Pendidikan, 

Kesehatan, Sosial 

dan Budaya) 

Wilayah yang mempunyai kegiatan 

utama bukan pertanian dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perkotaan, pemusatan dan 

distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Perda Kabupaten 

Gunungkidul No.6 

Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

8. Kawasan Lahan 

Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

Wilayah budi daya pertanian terutama 

pada wilayah perdesaan yang memiliki 

hamparan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dan/atau hamparan lahan 

potensi pangan berkelanjutan serta unsur 

penunjangnya dengan fungsi utama 

untuk mendukung kemandirian, 

ketahanan, dan kedaulatan pangan 

nasional 

Perda DIY No. 2 

Tahun 2010 tentang 

Rencana Tata 

Ruang Wilayah 

Sumber : Analisis dari Berbagai Sumber, 2017 
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4. Konflik Konservasi 

Kawasan konservasi merupakan kawasan yang dilindungi karena 

karakteristik seperti kelangkaan, keunikan, atau sifat sensitif dari salah 

satu lingkungan atau sosial / budaya. Dengan adanya aktivitas manusia, 

dapat dimungkinkan bahwa terjadi ekploitasi pada  kawasan lindung ini. 

Tumpang tindih antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung 

menjadi pertanyaan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan 

“perlindungan” (Otsman, 2015). Penilaian terhadap konflik konservasi 

dan reduksi area penting menjadi cukup seragam, namun keduanya 

memiliki metode pengolahan data yang berbeda karena pada dasarnya 

kedua kriteria ini mengacu pada aspek yag sama namun arah analisis 

yang berbeda. Reduksi area penting mengacu pada dampak (reduksi) 

WUP terhadap kawasan yang dianggap penting, dimana area penting ini 

telah dijelaskan pada Tabel 1.1. Sedangkan konflik konservasi lebih 

mengacu pada kawasan yang secara hukum memang sudah ditentukan 

untuk dilindungi dan dilakukan tumpangsusun dengan WUP untuk 

kemudian dikalkulasi berapa luasan yang beririsan. Kawasan konservasi 

yang dijadikan acuan adalah Kawasan Lindung pada Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berlaku. 

 

1.5.1.3 Pertambangan dan Wilayah Usaha Pertambangan 

Pertambangan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagian atau 

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan 

mineral atau batubara yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 

dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan Penambangan adalah 

bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara 

dan mineral ikutannya ( UU. No 4 Tahun 2004 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara). 
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Tujuan dari usaha pertambangan adalah untuk mengolah bahan galian yang 

berada di dalam bumi agar dapat dipergunakan untuk mengolah bahan galian yang 

berada di dalam bumi agar dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh semua umat 

manusia untuk melangsungkan kehidupannya agar tercapai kesejahteraan dan 

kemakmuran. 

UU No, 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, 

sesungguhnya tidak secara tegas mengatur secara khusus tentang pembagian 

golongan bahan galian sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 1967. Penggolongan 

bahan galian diatur bedasarkan pada kelompok usaha pertambangan, sesuai Pasal 

4, yaitu: 

1. Usaha Pertambangan dikelompokkan atas:  

a. Pertambangan mineral;  

b. Pertambangan batubara. 

2. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

digolongkan atas:  

a. Pertambangan mineral radio aktif;  

b. Pertambangan mineral logam;  

c. Pertambangan mineral bukan logam;  

d. Pertambangan batuan (termasuk batu gamping)  

Pengelompokan bahan galian tambang dari kegiatan Pertambangan Rakyat 

berdasarkan Pasal 66  juga diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. Pertambangan mineral logam;  

2. Pertambangan mineral bukan logam;  

3. Pertambangan batuan (termasuk batu gamping); dan/atau  

4. Pertambangan batu bara. 

Dalam dunia pertambangan bahan galian, dikenal 4 teknik yang sering 

digunakan dalam mengambil bahan galian tersebut diantaranya: 

1. Shaft Mining (penambangan dalam) 

Shaft Mining merupakan teknik penambangan yang dilakukan dengan 

cara membuat terowongan tegak sampai ke lapisan galian, setelah itu 

membuat terowongan mendatar 
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2. Slope Mining (penambangan jauh) 

Slope Mining adalah teknik penambangan yang dilakukan dengan 

membuat terowongan miring hingga mencapai bahan galian,  

enambangan ini dilakukan jka bahan galia berada jauh di bawah bukit 

3. Drift Mining (penambangan atas) 

Drift Mining adalah penambangan yang dilakukan diatas permukaan 

tanah karena bukit yang mengandung bahan galian hampir sejajar dengan 

lapisan permukaan tanah 

4. Open  Mining (penambangan terbuka) 

Open Mining merupakan pertambangan terbuka yang dilakukan di atas 

permukaan bumi. Tipe penambangan ini dibedakan menjadi : 

a. Open Pit/Open Cut/Open Cast Mining 

Teknik penambangan ini yang dilakukan dengan cara menggali 

permukaan tanah hingga endapan bahan galian muncul. Perbedaan 

Pit/Cut/Cast didasarkan pada arah penggaliannya 

b. Quary 

Jenis penambangan terbuka yag ditetapkan untuk menambang 

endapan – endapan bahan galian industri, contohnya adalah batu 

gamping. 

Berdasarkan UU. No 4 Tahun 2004 Tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi 

mineral dan atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi 

pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional. Wilayah Usaha 

Pertambangan adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data , 

potensi, dan atau informasi geologi. Wilayah Izin Usaha Tambang (WIUP) adalah 

wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP (Izin Usaha Tambang), yang 

diperuntukan bagi perusahaan tambang dan diizinkan menggunakan teknologi 

modern dengan syarat telah melakukan kajian AMDAL. Wilayah Pertambangan 

Rakyat (WPR) merupakan bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha 

pertambangan rakyat, yaitu usaha pertambangan secara manual dan tradisional 

dengan pelarangan penggunaan alat-alat berat. 
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Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2011 

tentang Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha Pertambangan dan Sistem Informasi 

Wilayah Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kriterian penetapan WUP 

sebagai berikut: 

1. Memiliki singkapan geologi untuk mineral bukan logam dan/atau 

batuan; 

2. Memiliki potensi sumber daya mineral bukan logam dan/atau batuan; 

3. Memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral bukan logam dan/atau 

batuan; 

4. Tidak tumpang tindih dengan WPR dan/atau WPN; 

5. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

pertambangan secara berkelanjutan; dan 

6. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana 

tata ruang. 

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2011 

juga mengatur pembagian Wilayah Pertambangan (WP) dapat terdiri atas WUP 

yang meliputi:  

1. WUP radioaktif;  

2. WUP mineral logam;  

3. WUP batubara;  

4. WUP mineral bukan logam; dan/atau  

5. WUP batuan, contohnya adalah WUP batu gamping (limestone) 

 

1.5.1.4 Bentanglahan Karst dan Batu Gamping (limestone) 

Karst merupakan bentuklahan asal proses solusional yang terbentuk karena 

proses pengendapan, pengangkatan, penelanjangan dan pelarutan. Menurut Ford 

dan Williams (1989) dalam Damayanti (2014)  karst adalah daerah yang memiliki 

karakteristik relief dan drainase yang khas. Disebut khas karena batuannya mudah 

larut dan mempunyai porositas sekunder yang berkembang baik. Karst banyak 

terjadi di batuan karbonat, walaupun ada juga yang terjadi bukan di batuan 
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karbonat. Ciri karst dapat dilihat dengan mengidentifikasi terdapatnya sinkhole atau 

lembah kering dalam berbagai ukuran dan bentuk, langka atau tidak terdapatnya 

sungai permukaan, dan terdapatnya goa dari sistem drainase bawah tanah. Karst 

secara khusus berkembang pada batuan karbonat akibat proses kartifikasi selama 

ruang dan waktu geologi yang tersedia. Proses denudasi (penelanjangan permukaan 

batuan) akibat tenaga eksogen (air dan angin) mempengaruhi tanah dan batuan di 

kawasan karst. Besarnya nilai denudasi dan kecepatan kartifikasi akan berbeda di 

setiap tempat, tergantung dari sifat fisik batu gamping serta proses eksogen dan 

endogen yang mempengaruhinya. Proses sedimentasi yang membentuk batuan 

karbonat di laut hingga pengangkatannya menjadi daratan, dan proses geomorfologi 

sesudahnya yang mengubah singkapan batu gamping menjadi bengtangalam karst, 

semua berkaitan erat dengan sifat bumi yang dinamis. Kedua proses tersebut 

bertalian dengan waktu, yang berjalan sejak 4,5 milyar tahun lalu hingga sekarang 

(Samodra, 2001). Skema proses pelarutan batu gamping dapat dilihat pada Gambar 

1.1.  

 
Gambar 1.1. Skema Pelarutan Batu gamping menurut Trudgil, 1985  

(Sumber : Haryono,dkk. 2004) 

 

Kawasan karst merupakan kawasan batuan karbonat yang menunjukkan 

bentangalam dan fenomena karst baik yang ada di permukaan (eksokarst) maupun 

di bawah permukaan (endokarst). Gejala eksokarst ditunjukkan dengan bentuk 

bukit tunggal, pematang bukit, ukiran di permukaan batuan, lekuk – lekuk lembah 

(dolina, polje, dan uvala). Gejala endokarst meliputi gua dengan berbagai bentuk 

speleotemnya. Kawasan karst dapat dibedakan menjadi tiga kelas. Kelas I memiliki 

ciri berupa bentangalam bukit kerucut yang khas dengan aneka bentuk telaga, 

terutama telaga yang berair sebagai penyimpan air bawah tanah secara tetap, gua – 
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gua dengan speleotem, sungai bawah tanah yang aktif, dan mata air. Sedangkan 

kawasan karst kelas II dicirikan dengan bukit kerucut yang berfungsi sebagai 

pengimbuh air bawah tanah, gua – gua dan sungai bawah tanah tidak aktif, 

mempunyai speleotem yang sudah tidak aktif atau rusak, an mata air. Dan kawasan 

karst kelas III memiliki ciri dengan bentangalam berupa bukit kerucut yang 

berkembang kurang baik, tidak memiliki gua – gua, sungai bawah tanah, speleotem, 

dan mata air (Guntarto, 2007 dalam Damayanti, 2014). 

Batu gamping atau limestone  adalah penyusun terbesar batuan karst. Dalam 

hal ini, alam dan lingkungan dianggap sebagai kontrol atas pengendapannya, yaitu 

kemurnian, tekstur, ketebalan batuan, dan properti lain dari batuan akhir (Ford dan 

Williams, 2007). Batu gamping adalah batuan padat yang mengandung banyak 

kalsium karbonat (Lukman et al., 2012). Mineral karbonat yang umum ditemukan 

berasosiasi dengan batu gamping adalah aragonite (CaCO3), yang merupakan 

mineral metastable karena pada kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi kalsit 

(CaCO3) (Sucipto et al., 2007). Kalsium karbonat adalah mineral inorganik yang 

dikenal tersedia dengan harga murah secara komersial. Sifat fisis kalsium karbonat 

seperti, morfologi, fase, ukuran dan distribusi ukuran harus dimodifikasi menurut 

bidang pengaplikasiannya. Bentuk morfologi dan fase kalsium karbonat CaCO3 

terkait dengan kondisi sintesis seperti, konsentrasi reaktan, suhu, waktu aging dan 

zat adiktif alam (Kirboga dan Oner, 2013). Kalsit (CaCO3) merupakan fase yang 

paling stabil dan banyak digunakan dalam industri cat, kertas, magnetik recording, 

industri tekstil, detergen, plastik, dan kosmetik (Lailiyah et al., 2012). Seperti yang 

diketahui bahwa batu gamping mengandung sebagian besar mineral kalsium 

karbonat yaitu sekitar 95%. sehingga meningkatkan nilai ekonomis batu gamping 

itu sendiri (Gusti, 2008). 

Batu gamping terbentuk dari sisa–sisa endapan di laut (marine deposits) 

berupa alga dan  foraminifera yang dapat membentuk mineral kalsit serta  koral dan 

molusca yang dapat membentuk mineral aragonit.  Batu gamping juga dapat 

terbentuk dari proses presipitasi kimia CaC03 air laut (Bemmelen, 1949). Pada 

umumnya batu gamping yang banyak terdapat adalah batu gamping yang 

mengandung kalsit. Batu gamping memiliki warna putih, putih kekuningan, abu–
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abu hingga hitam. Pembentukan warna ini tergantung dari campuran yang ada 

dalam batu gamping tersebut, misalnya : lempung, kwarts, oksida besi, mangan dan 

unsur organik.  Berat jenis batu gamping berkisar 2,6 - 2,8 gr/cm3 , dalam keadaan 

murni dengan bentuk kristal kalsit (CaCO3), sedangkan berat volumenya berkisar 

1,7 – 2,6 gr/cm3 . Jenis batuan karbonat dapat dibagi menjadi 2 bagian utama yaitu 

batu gamping (limestone) dan dolomit (dolostone) (Boggs, 1987). 

Batu gamping dapat digunakan baik dalam kondisi mentah maupun sudah 

diolah. Industri yang paling banyak menggunakan bahan baku batu gamping adalah 

industri semen. Dalam industri semen, batu gamping yang kaya CaCO3 dicampur 

dengan kerikil atau lempung serta tambahan magnesium dan sulfat. Selain 

kandungan CaCO3, kandungan lain yang menentukan kualitas batu gamping 

sebagai bahan untuk semen adalah kandungan senyawa Magnesium Oksida (MgO), 

dimana kandungan MgO sesuai standart adalah kurang dari 3% (SK: 

32/KEP/BSN/4/2010, No. SNI 7574:2010 dalam Harsawardana dan Bambang, 

2010). Dalam industri kaca kebutuhan batu gamping tergantung pada produk yang 

akan dihasilkan, semakin baik kualitasnya kebutuhan akan batu gamping akan 

semakin tinggi. Pada industri keramik, khususnya pada manufaktur porselen batu 

gamping yang bebas besi selalu dibutuhkan. Perusahaan gula, juga membutuhkan 

batu gamping dengan jumlah yang tidak banyak (Bemmelen, 1949). 

Batu gamping merupakan salah satu jenis bahan galian industri yang dapat 

dimanfaatkan secara ekonomis dalam jumlah besar. Pengusahaan batu gamping 

tersebut terus meningkatkan dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam 

negeri (domestik). Untuk dapat memanfaatkan batu gamping secara efektif dan 

aman bagi lingkungan sekitarnya, diperlukan suatu desain tambang batu gamping 

yang memperhatikan kondisi lahan tambang. Kondisi lahan tambang kuari batu 

gamping sangat dipengaruhi oleh litologi dan struktur batuan, sifat fisik dan 

mekanik batuan, pengaruh air dan getaran (Wijaya, 2016).  

Kualitas batu gamping sangat dipengaruhi oleh kandungan karbonat 

(CaCO3) di dalamnya. Nilai ekonomi batu gamping berbanding lurus dengan 

kualitas dan kuantitas kandungan karbonat di dalamnya. Kandungan karbonat pada 

batu gamping sangat tergantung pada morfogenesis karst dimana batu gamping 
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sebagai material penyusun utamanya. Proses morfogenesis karst tidak terlepas dari 

pelarutan batuan oleh air hujan yang membentuk sistem jaringan sungai bawah 

tanah yang sangat spesifik serta akan sangat berpengaruh pada derajat kartifikasi. 

Perkembangan karst yang diukur dengan derajat kartifikasi memiliki pengaruh pada 

kualitas batu gamping penyusunnya. Derajat kartifikasi yang besar menunjukkan 

bahwa bentanglahan karst pada wilayah tesebut telah banyak berkembang, ditandai 

dengan ditemukannya berbagai bentuk bentuk morfologi yang beragam.  

Kawasan karst di Pulau Jawa terbentang dari ujung barat hingga     timur 

dan terbagi menjadi zona karst utara dan selatan. Penelitian Adji, et al, 2015 

menunjukkan adanya perbedaan karakteristik antara karst zona utara dan selatan 

Pulau Jawa dengan menggunakan analisis hidrograf. Disebutkan dalam penelitian 

tersebut bahwa Karst Gunung Sewu di Gunungidul Daerah Istimewa Yogyakarta 

(zona selatan) dan Karst Rengel di Tuban Jawa Timur (zona utara) keduanya 

memiliki derajat karstifikasi tipe darcian aquifer yang dominan sifat alirannya 

diffuse, namun Karst Rengel berada pada darcian aquifer tahap 1 (muda) sedangkan 

Karst Gunung Sewu berada pada darcian aquifer tahap 2 (tua). Sementara itu, 

perhitungan derajat karstifikasi pada saat banjir pada puncak musim hujan 

menunjukan bahwa karstifikasi di Karst Gunung Sewu telah lebih berkembang pada 

tahap lanjut dibanding dengan Karst Rengel. Hal ini terlihat pula pada kenampakan 

morfologi endokarst dan eksokarst Karst Gunung Sewu yang lebih kompleks 

dibandingkan dengan Karst Rengel. Penelitian tersebut memberikan gambaran 

bahwa karst pada zona selatan berdasarkan derajat kartifikasinya memiliki kualitas 

lebih tinggi daripada zona utara. Contoh kenampakan bentanglahan karst dan 

bentuk batu gamping (limestone) secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.2 di 

bawah ini. 

 
Gambar 1.2. (a) Kenampakan Dolin pada Bentanglahan Karst; (b) Batu gamping  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi dan http://gwydir.demon.co.uk, diakses  

tanggal  12 Agustus 2017 pukul 8:55 ) 

(a) (b) 
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1.5.1.5 Sistem Informasi Geografis  

1.5.1.5.1 Data Spasial 

Kajian ekologi bentanglahan adalah kajian yang berbasis spasial dimana 

bentanglahan sebagai ruang tempat terjadinya ekosistem. Kajian berbasis spasial 

menggunakan data spasial yang diolah dan terintegrasi dalam Sistem Informasi 

Geografis (SIG). Menurut Marbel. et al. (1983) Sistem Informasi Geografi (SIG) 

merupakan sistem penanganan data keruangan. SIG juga didefinisikan sebagai 

sistem yang dapat mendukung pengambilan keputusan spasial dan mampu 

mengintegrasikan deskripsi-deskripsi lokasi dengan karakteristik-karakteristik 

fenomena yang ditemukan di lokasi tersebut. SIG yang lengkap mencakup 

metodologi dan teknologi yang diperlukan yaitu data spasial, perangkat keras, 

perangkat lunak dan struktur organisasi (Gistut,1994). Sedangkan menurut ESRI 

(1990) Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah kumpulan yang terorganisir dari 

perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi dan personil yang 

dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, 

memanipulasi, menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi yang 

bereferensi geografi.  

Suatu data yang mengandung informasi spasial jika data tersebut memiliki 

nilai lokasi, baik itu lokasi absolut yang dapat direpresentasikan dalam sistem 

koordinat baku, atau nilai lokasi relatif terhadap lokasi obyek lain. Alat yang paling 

umum untuk menyajikan informasi spasial adalah peta. Jadi yang disebut sebagai 

data spasial adalah data yang bereferensi geografis atau merupakan representasi 

obyek di bumi. Data spasial pada umumnya berdasarkan peta yang berisikan 

interprestasi dan proyeksi seluruh fenomena yang berada di bumi. Fenomena 

tersebut berupa fenomena alamiah dan buatan manusia.  

Format data spasial dalam bentuk digital, dapat dibedakan menjadi vektor 

dan raster. Model data vektor menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data 

spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva, atau poligon beserta 

atribut-atributnya. Model data raster menampilkan, dan menyimpan data spasial 

dengan menggunakan struktur matriks atau piksel – piksel yang membentuk grid. 
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Pemanfaatan kedua model data spasial ini menyesuaikan dengan peruntukan dan 

kebutuhannya. 

Informasi spasial yang terekam dalam model data raster yang cukup populer 

adalah data penginderaan jauh atau citra satelit. Citra satelit adalah hasil perekaman 

permukaan bumi menggunakan kamera optik ataupun non optik melalui wahana 

satelit yang mengorbit jauh di luar angkasa. Citra satelit menyajikan informasi 

spasial permukaan dalam bentuk piksel-piksel data raster dengan nilai tertentu 

sesuai dengan respon terhadap obyek dipermukaan bumi, hasilnya berupa pola 

cerah. 

Data spasial atau juga kadang disebut informasi keruangan merupakan 

pemodelan dunia nyata yang disusun ke dalam bentuk tema atau layer. Contohnya  

tema bentuklahan, tema geologi, tema jenis tanah, tema vegetasi dan sebagainya. 

Setiap tema atau layer akan disimpan secara terpisah. Disamping itu, data spasial 

juga dibedakan berdasarkan kenampakan geografisnya (feature), yaitu: 

a. Titik (point) adalah fenomena geografis dimunculkan sebagai koordinat 

XY tunggal. Contoh : titik tinggi, titik triangulasi, stasiun meteorologi, 

lokasi industri , toponimi dan lain – lain. Ilustrasi data titik dapat dilihat 

pada Gambar 1.3.  

 
Gambar 1.3.  Toponimi nama desa di Kabupaten Gunungkidul digambarkan sebagai titik 

(point), (Sumber : RTRW Kab. Gunungkidul, data diolah 2017) 

 

b. Garis (arcs/line) adalah simbol untuk fenomena geografis yang 

memanjang.  Contoh : jalan, sungai, saluran gas, jaringan listrik, garis 

kontur, garis isohyet, garis sesar, dan lain – lain. Data garis diilustrasikan 

pada Gambar 1.4 berikut ini. 
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Gambar 1.4. Aliran sungai di Kabupaten Gunungkidul digambarkan sebagai garis 

(Sumber : RTRW Kab. Gunungkidul, data diolah 2017) 

 

c. Area (poligon) adalah simbol untuk fenomena geografis yang memiliki 

luasan wilayah. Contoh : formasi geologi, bentuklahan, daerah 

adminisrasi, penggunaan lahan, kawasan hutan, ekosistem, bentuk lahan, 

dan lain-lain. Gambar 1.5 berikut menunjukkan formasi geologi yang 

digambarkan sebagai fenomena area (polygon) pada SIG 

 
Gambar 1.5.  Formasi geologi di Kabupaten Gunungkidul digambarkan sebagai area 

(polygon), (Sumber : RTRW Kab. Gunungkidul, data diolah 2017) 

 

d. Permukaan (surface) adalah area dengan kordinat x,y,z berdimensi tiga 

yang menyimpan nilai ketinggian suatu medan. Data permukaan banyak 

digunakan dalam analisis topografi. Derivasi dari data permukaan dapat 

digunakan untuk melakukan estimasi volume batu gamping potensial 

pada penelitian ini. Data DEM berupa citra SRTM diperlihatkan pada 

Gambar 1.6. 
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Gambar 1.6. DEM Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya digambarkan sebagai data 

permukaan (surface), (Sumber : Citra TERRASAR-X Kabupaten Gunungkidul, 

data diolah 2017) 

 

Secara garis besar tahapan SIG terdiri atas 4 tahapan, yaitu : 

1. Tahap input data 

Dalam SIG tahapan input data merupakan salah satu tahapan kritis 

dimana pada tahap ini akan menghasilkan sekitar 60 % dari waktu dan 

biaya. Tahap input data ini juga meliputi proses perencanaan, penentuan 

tujuan, pegumpulan data, serta memasukannya ke dalam komputer.  

2. Tahap pengolahan data 

Tahap ini meliputi kegiatan klasifikasi dan sratifikasi data, kompilasi, 

data. Proses ini akan menghabiskan sekitar 20 % dati total kegiatan SIG. 

3. Tahap analisis data 

Pada tahapan ini dilakukan berbagai macam analisa keruangan atau 

analisis spasial. Tahapan ini akan menghabiskan 10 % dari waktu dan 

biaya yang ada.  

4. Tahap output 

Tahapan ini merupakan fase akhir dimana ini akan berkaitan dengan 

penyajian hasil analisa yang telah dilakukan. 

 

1.5.1.5.2 Analisis Data Spasial  

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang paling efektif 

dalam menganalisis data yang berbasis spasial karena di dalamnya terdapat 

berbagai fitur yang dapat menjawab beberapa pertanyaan keruangan, yaitu : 

1. What is that ? (mencari keterangan atau deskripsi mengenai fenomena 

geografi  
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2. Where is it ? (mengidentifikasi unsur peta yang dideskripsikan serta 

lokasinya) 

3. How has it changed ? (mengidentifikasi kecenderungan perubahan 

trend spasial dari berbagai unsur – unsur peta) 

4. What spatial patterns exist ? (keberadaan pola-pola yang sudah biasa 

dikenali SIG 

5. What if ? (pemodelan SIG, penggunaan fungsi dasar manipulasi dan 

analisis untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks) 

Dalam aplikasi SIG, fungsi – fungsi tersebut di atas disederhanakan menjadi 

sebuah algoritma dan tersimpan ke dalam suatu tools. Adapun beberapa analisis 

spasial yang digunakan dalam penelitina ini adalah : 

1. Clip 

Clip adalah fitur yang berfungsi untuk memotong satu bagian dari satu 

kelas fitur menggunakan satu atau lebih fitur di kelas fitur lain sebagai 

pemotong. Fitur ini sangat berguna untuk membuat kelas fitur baru-juga 

disebut area studi atau area minat (AOI) -yang berisi subkumpulan 

geografis fitur di kelas fitur lain yang lebih besar (ArcGIS Help, 2017). 

Ilustrasi fitur Clip dalam SIG ditunjukkan pada Gambar 1.7 berikut ini. 

 

Gambar 1.7. Ilustrasi fitur Clip dalam Sistem Informasi Geografi  

(Sumber : ArcGIS Help, 2017) 

 

2. Intersect 

Intersect adalah fitur yang berfungsi untuk menghitung persimpangan 

geometris dari fitur input. Fitur atau bagian dari fitur yang tumpang tindih 

di semua lapisan dan / atau kelas fitur akan ditulis ke kelas fitur output 

(ArcGIS Help, 2017). Fitur Intersect dapat dilihat pada Gambar 1.8. 



31 

 

 

Gambar 1.8. Ilustrasi fitur Intersect dalam Sistem Informasi Geografi 

(Sumber : ArcGIS Help, 2017) 

 

 

3. Buffer 

Buffer berfungsi untuk membuat poligon buffer di sekitar fitur input ke 

jarak tertentu (ArcGIS Help, 2017). Penggambaran fitur Buffer 

diilustrasikan pada Gambar 1.9. 

 

Gambar 1.9. Ilustrasi fitur Buffer  dalam Sistem Informasi Geografi 

(Sumber : ArcGIS Help, 2017) 

 

4. Calculate Geometry 

Calculate Geometry merupakan fitur yang bekerja pada atribut dari layer. 

Fitur ini digunakan untuk menghitung area; perimeter; perimeter 3D; 

panjang; panjang 3D; koordinat sentroid; koordinat titik; Nilai z 

minimum dan maksimum; Atau koordinat titik awal, akhir, atau titik 

tengah dengan menggunakan kotak dialog Calculate Geometry. Fitur in 

bisa digunakan jika data telah diproyeksikan dalam sistem koordinat.  

Selain itu, jika satu atau lebih catatan saat ini dipilih, hanya catatan yang 

dipilih yang dihitung. 
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1.5.1.6 Penginderaan Jauh 

1.5.1.6.1 Pengertian 

Berbicara mengenai data spasial, tentu tidak akan terlepas dari penginderaan 

jauh sebagai informasi dasar didapatkannya data-data keruangan yang kemudian 

dapat diolah dengan berbagai fitur dalam SIG. Penginderaan jauh adalah ilmu dan 

seni untuk memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah atau fenomena 

melalui analisis data tanpa kontak langsung dengan obyek, daerah atau fenomena 

tersebut (Lillesand dan Kiefer, 1990). Penginderaan jauh didefinisikan juga 

disefinisikan sebagai proses perolehan informasi tentang suatu obyek tanpa adanya 

kontak fisik secara langsung dengan obyek tersebut (Rees, 2001). 

Alat yang dimaksud dalam pengertian diatas adalah alat pengindera atau 

sensor. Pada umumnya sensor dibawa oleh wahana baik berupa pesawat, balon 

udara, satelit maupun jenis wahana yang lainnya Hasil perekaman oleh alat yang 

dibawa oleh suatu wahana ini selanjutnya disebut sebagai data penginderaan jauh ( 

Sutanto,1987). 

Lindgren (1985 dalam Sutanto, 1987) mengungkapkan bahwa penginderaan 

jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis 

informasi tentang bumi, infomasi ini khusus berbentuk radiasi elektromagnetik 

yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi.  

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penginderaan 

jauh terdiri atas 3 komponen utama yaitu obyek yang diindera, sensor untuk 

merekam obyek dan gelombang elektronik yang dipantulkan atau dipancarkan oleh 

permukaan bumi. 

1.5.1.6.2 Spektrum Elektromagnetik 

Prinsip dasar penginderaan jauh sangat erat kaitannya dengan spektrum 

elektromagnetik. Setiap benda pada dasarnya mempunyai struktur partikel yang 

berbeda baik mikro maupun makro. Perbedaan struktur ini mempengaruhi pola 

respons elektromagnetiknya. Oleh karena itu pengenalan atas perbedaan respons 

elektromagnetik tersebut dapat dijadikan landasan bagi pembedaan obyek. Fisika 

menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri atas sekumpulan ‘pita’ 
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(band) atau saluran/kanal dengan wilayah elektromagnetik dengan julat panjang 

gelombang yang berbeda-beda. Tiap wilayah elektromagnetik dengan julat panjang 

gelombang tertentu inilah yang disebut spektrum. Cara benda memberikan respons 

terhadap gelombang elektromagnetik yang mengenainya berbeda-beda, dari satu 

jenis ke jenis lain; dan dari satu spektrum ke spektrum lain. Karena tiap obyek yang 

sama ternyata mempunyai respons yang relatif serupa pada tiap spektrum maka 

respons elektromagnetik obyek sering dinyatakan sebagai respons spektral 

(Danoedoro, 2012).  

Pada dasarnya, yang diolah oleh perangkat lunak pemrosesan citra satelit 

adalah data nilai spektral yang terkandung dalam tiap piksel.  Nilai spektral 

mencerminkan pantulan spektrum gelombang elektromagnetik obyek yang ada di 

bumi. Besarnya tergantung interaksi antara tenaga gelombang elektromagnetik 

dengan respon spektral obyek, seperti yang dapat dilihat pada gambar mengenai 

respon spektral energi EM terhadap obyek. Berdasarkan nilai-nilai spektral 

tersebut, citra satelit dapat diekstrak informasi yang diinginkan. Respon obyek 

tutupan lahan terhadap gelombang elektromagnetik berupa reflektansi 

diperlihatkan dalam kurva pada Gambar 1.10. 

 
Gambar 1.10. Nilai Reflektansi Jenis Tutupan Lahan terhadap Gelombang 

Elektromagnetik (Sumber : Laporan Pendahuluan RDTR BWP Ngaglik) 

 

1.5.1.6.3 Sensor 

Jumlah tenaga yang diterima oleh sensor tergantung pada jumlah tenaga asal 

dan tergantung pula pada karakteristik obyekya. Bagi tenaga pantulan, jumlah 

tenaga yang diterima oleh sensor sebesar pantulan (%) dikalikan tenaga yang 

mengenai obyeknya. Bagi tenaga pancaran, jumlah tenaga yang mencapai sensor 
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bergantung pada suhu dan daya pancar obyek. Daya pantul, suhu, dan daya pancar 

obyek merupakan karakteristik spektral obyek. Karakteristik ini bekerja di atmosfer 

melalui jendela atmosfernya, dimana energi akan terserap pada panjang gelombang 

dimana radiasi tersebut bertemu dengan partikel yang dimaksud (Sutanto 1987). 

Sensor dalam penginderaan jauh terbagi menjadi dua sistem, yaitu :  

a. Penginderaan Jauh Sistem Pasif 

Sensor pasif dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu sistem pasif yang 

menggunakan pantulan obyek (menggunakan sumber energi matahari, 

hanya bekerja pada siang hari) , serta sistem pasif yang menggunakan 

pancaran obyek, yaitu termal yang dapat beroperasi siang maupun malam 

(Cracnell, 1981). Citra yang banyak dihasilkan sistem pasif adalah citra 

multispektral seperti Landsat, ALOS AVNIR, Quickbird, Worldview, 

Pleiades, dan SPOT. Citra SPOT 6 memiliki ukuran piksel 5 m dan Citra 

Pleiades dengan ukuran piksel 0,5 m merupakan dua data yang 

digunakan dalam penelitian ini (Gambar 1.11).   

 
Gambar 1.11. (a) Citra Satelit SPOT 6  dan (b) Citra Satelit Pleiades sebagian 

Kabupaten Gunungkidul Perekaman Tahun 2016  

(Sumber : Data Kementrian PUPR dan Badan Informasi Geospasial, 2017) 

 

b. Penginderaan Jauh Sistem Aktif 

Sensor aktif menggunakan sumber energi yang dipancarkan sendiri oleh 

sistem sehingga dapat beroperasi kapanpun. Dalam penginderaan jauh 

sistem aktif, tenaganya berupa tenaga buatan. Tenaga yang dipancarkan 

dari sensor mengenai obyek di permukaan bumi, dipantulkan kembali ke 

sensor untuk kemudian direkam dan diproses. Citra semacam ini disebut 

dengan citra RADAR atau SAR, diantaranya adalah : JERS, SRTM, 

SLAR, AIRSAR, SIR-C, RADARSAT, ERS, ALOS PALSAR, serta 

(a) (b) 
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TERRASAR-X (Gambar 1.12) yang datanya digunakan pada penelitian 

ini. 

 
Gambar 1.12. Citra Satelit TERRASAR-X Kabupaten Gunungkidul dan sekitarnya 

dengan ukuran piksel 9 m , (Sumber : http://earthexplorer.usgs.gov/, diakses 

tanggal 12 Agustus 2016 pukul 8:57) 

 

1.5.1.6.4 Ekstraksi Informasi dari Data Penginderaan Jauh 

Citra satelit merupakan data digital raster. Data direkam dari hasil 

penyiaman (scanning) oleh sensor berwujud kumpulan nilai-nilai pantulan sektrum 

permukaan bumi. Data ini kemudian dikirim ke stasiun penerima di bumi dan 

disimpan dalam format, tipe, ukuran data yang spesifik untuk tiap data 

penginderaan jauh. Data yang diterima oleh stasiun penerima di bumi ini kemudian 

didistribusikan kepada user dan dilakukan pengolahan citra digital. Untuk 

mendapatkan data spasial yang dapat dianalisis dalam SIG, data penginderaan jauh 

terlebih dahulu harus dilakukan ekstraksi informasi. 

Terdapat beberapa level data citra satelit, mulai dari  level raw data atau 

data mentah, terkoreksi radiometrik, terkoreksi geometrik, sampai  level terkoreksi 

radiometrik dan geometrik secara ortho. Karena adanya tingkatan data yang dapat 

diterima oleh pengguna, maka pemahaman mengenai koreksi citra perlu dipelajari. 

Agar citra dapat dilihat dengan jelas dan dapat dimanfaatkan, maka citra perlu 

dikoreksi. Ada tiga jenis koreksi pada citra penginderaan jauh, yaitu : koreksi 

radiometrik, koreksi atmosfer, dan koreksi geometrik. 

Ekstraksi informasi citra digital penginderaan jauh dilakukan guna 

menurunkan informasi tematik dengan cara mengelompokkan fenomena 

berdasarkan kriteria tertetu yang kemudian dapat dapat dijadikan masukan dalam 

pemodelan spasial dalam lingkungan sistem informasi geografi (SIG) Ektraksi 

informasi yang dilakukan pada citra penginderaan jauh dapat dilakukan dengan dua 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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cara, yaitu secara manual (digitasi on screen) dan secara digital (klasifikasi 

multispektral) (Danoedoro, 2012). 

Salah satu contoh ekstraksi informasi citra untuk kepentingan inventarisasi 

sumberdaya alam adalah interpretasi penutup dan penggunaan lahan. Penutup lahan 

dapat diekstrak dari citra satelit secara digital. Tutupan lahan merupakan segala 

obyek yang berkaitan langsung dengan penutup permukaan bumi, yaitu air, tanah, 

dan vegetasi. Hasil dari ekstraksi tutupan lahan ini kemudian dianalisis berdasar 

pola, tekstur, situs, dan asosiasinya sehingga dihasilkan informasi penggunaan 

lahan. Untuk dapat melakukan interpretasi penggunaan lahan, diperlukan 8 kunci 

interpretasi, yaitu : rona/warna, pola, bayangan, bentuk, ukuran, tekstur, situs, dan 

asosiasi. Delapan kunci interpretasi ini ditunjukkan dalam bentuk diagram dalam 

Gambar 1.13.  

 
Gambar 1.13. 8 Unsur Interpretasi  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2017) 

 

1.5.1.6.5 Kesepadanan Skala Peta dengan Resolusi Spasial Citra 

Sebelum melangkah jauh dalam melakukan interpretasi citra penginderaan 

jauh, terlebih dahulu perlu diketahui terkait kesepadanan skala peta dengan resolusi 
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spasial data penginderaan jauh yang akan dijadikan sebagai sumber data. Pertama 

perlu diketahui terlebih dahulu definisi skala peta dan resolusi spasial. 

Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak di peta 

dengan jarak sesungguhnya (Anonim,2017). Resolusi spasial adalah ukuran terkecil 

obyek yang masih dapat dideteksi oleh suatu sistem pencitraan. Semakin kecil 

ukuran obyek terkecil yang dapat terdeteksi, semakin halus atau semakin tinggi 

resolusi spasialnya begitu pula sebaliknya, semakin kasar atau rendah resolusinya 

(Danoedoro, 2012). 

Terdapat hubungan yang cukup rumit antara resolusi spasial dengan skala 

citra. Aronoff 2005 membahas terkait hal ini dengan mengulas mengenai resolusi 

foto udara, kemudian beralih ke resolusi citra. Skala foto udara dihitung pada film, 

yang berfungsi sebagai detektor pada sistem fotografik. Film dipasang pada suatu 

sistem sensor kamera yang punya jarak tertentu dari titik pusat lensa, yang 

dinyatakan sebagai panjang fokus (f). Apabila jarak dari pusat lensa ke permukaan 

medan adalah H maka skala pada film dihitung sebagai skala = f/H . Citra digital 

tidak mempunyai skala definitif, karena bisa ditampilkan dan dicetak pada 

sembarang skala. Meskipun demikian ada konsep GSD (ground sample distance), 

yaitu jarak lapangan yang diwakili oleh lebar suatu piksel. Dengan menggunakan 

analogi foto udara maka perhitungan skala digital dilakukan pada bidang detektor 

(Danoedoro,2012). 

Memilih citra yang sepadan untuk pemetaan adalah hal penting. Untuk 

memilih citra yang sepadan untuk pemetaan yang optimum ada rumusan 

matematisnya. Rumusan ini dicetuskan oleh Wado R. Tobler pada tahun 1987. 

Adapun rumusan atau aturan kesepadanan skala peta dan resolusi spasial citra dari 

Tobler ini adalah “Bagi bilangan penyebut skala peta dengan 1000 ( penggunaan 

angka 1000 dimaksudkan agar terdeteksi dalam satuan meter) maka resolusi citra 

yang sepadan adalah setengah dari hasil pembagian tersebut”. Sebagai contoh, 

jika kita tidak yakin berapa besar resolusi citra yang efektif diperlukan utuk 

mendeteksi objek pada skala peta 1:25.000, maka sesuai aturan Tobler,  resolusi 

citra minimal yang diperlukan adalah 12,5 m, angka ini diperoleh dari 25.000 / 

(1000 * 2). Jika kita sudah mengetahui resolusi citra yang diperlukan, maka 
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selanjutnya kita bisa mencari citra satelit apa yang diperlukan. Kesepadanan skala 

peta dengan resolusi spasial citra ditunjukkan pada Tabel 1.2. Berpedoman pada 

tabel dan teori tersebut, untuk mendapatkan kedetilan peta pada penelitian ini , yaitu 

minimal 1:25.000 setidaknya diperlukan citra SPOT-5 atau yang lebih detil. 

Kedetilan citra akan berbanding lurus dengan kualitas intrepretasi visual.  

Tabel 1.2. Kesepadanan Skala Peta dengan Resolusi Spasial Citra 

 

Sumber : ArcGIS Blog https://blogs.esri.com/, diakses tanggal 11 Agustus 2017 pukul 09.45 

 

 

1.5.1.7 Estimasi Volume Batu Gamping Potensial 

Estimasi potensi bahan galian dalam pertambangan merupakan salah satu 

hal yang sangat penting. Estimasi potensi bahan galian ini dilakukan guna 

inventarisasi bahan tambang yang ada di area penambangan. Ada beberapa metode 

pendugaan potensi bahan tambang. Salah satunya adalah dengan menggunakan data 

penginderaan jauh dan analisis pada SIG. Metode ini digunakan untuk melakukan 

estimasi pada area yang luas. Untuk penghitungan potensi bahan tambang secara 

lebih presisi dilakukan jika memang dibutuhkan data yang akurat yaitu dengan 

pengukuran lapangan. Namun pada penelitian ini estimasi yang dilakukan dengan 

teknik penginderaan jauh dan SIG dirasa sudah cukup, mengingat unit analisis yang 

luas. Estimasi potensi batu gamping dalam penelitian ini dilakukan dengan 
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menggunakan data permukaan (surface) yaitu Citra Radar TERRASAR-X yang 

kemudian diproses lebih lanjut untuk mendapatkan data derivat berupa DEM 

(Digital Elevation Model) yang merupakan data digital representasi ketinggian 

permukaan medan.  

Kontur adalah garis khayal di lapangan yang menghubungkan titik dengan 

ketinggian yang sama atau garis kontur adalah garis kontinyu di atas peta yang 

memperlihatkan titik-titik di atas peta dengan ketinggian yang sama. Volume 

dihitung dengan menghitung volume setiap ruang antara garis kontur satu dan 

lainnya dalam bentuk trapesium. Volume dihitung dengan rumus pada Gambar 

1.14. Volume A adalah volume bagian A; L1 adalah luas kontur 1; L2 adalah luas 

kontur 2; dan t1 adalah tinggi yang didefinisikan lewat kontur interval (Ci).  

Prinsip estimasi potensi batu gamping dengan menggunakan data DEM ini 

adalah perhitungan volume trapesium. Potensi total didapatkan  dari penjumlahan 

potensi setiap volume dari interval kontur tertentu. Untuk mendapatkan jumlah 

potensi batu gamping yang ada, maka jumlah volume dalam m3 dikoreksi sebesar 

10%. Hal ini dilakukan sebagai koreksi terhadap adanya tanah lapisan dan 

kemungkinan adanya gua – gua di bawah permukaan (Harsawardana dan Bambang, 

2010). Prinsip estimasi potensi batu gamping diilustrasikan pada Gambar 1.14.  

 
Gambar 1.14. Prinsip Estimasi Potensi Batu Gamping 

(Sumber : Harsawardana dan Bambang, 2010) 

 

Kemampuan SIG dalam fungsi analisis spasial, salah satunya adalah 3D 

analyst. Fungsi ini terdiri dari sub-sub fungsi yang berhubungan dengan presentasi 

data spasial dalam ruang 3D. Fungsi 3D analyst ini banyak menggunakan fungsi 

interpolasi. Sebagai contoh, untuk menampilkan data spasial ketinggian, tataguna 
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tanah, jaringan jalan dan utility dalam bentuk model 3 dimensi, fungsi analisis ini 

banyak digunakan (Prahasta, 2002). 

Estimasi volume batu gamping potensial dapat dihitung dari data Raster 

DEM menggunakan fitur Cut and Fill. Data masukan untuk analisis cut fill berupa 

data raster dengan dua waktu yang berbeda dan batasan daerah yang sama. Data 

dengan waktu yang lebih awal disebut raster before dan data setelahnya disebut 

raster after. Nilai koordinat x dan y serta nilai z atau elevasi, harus memiliki satuan 

yang sama. Jika belum, maka harus dikonversi ke dalam satuan yang sama agar 

hasil analisis selanjutnya sesuai dan benar. Data pada penelitian ini sudah memiliki 

nilai koordinat x dan y serta nilai z yang sama, yaitu dalam satuan meter. Metode 

cut fill menggunakan pendekatan grid pada data raster untuk menghitung volume. 

Data raster hasil proses cut fill terdapat 3 simbol area, yaitu Net Gain atau timbunan, 

Net Loss atau galian, dan Unchange atau tetap. Nilai masing-masing simbol dapat 

dilihat pada tabel atribut. Nilai volume negatif (-) menandakan bahwa area tersebut 

mengalami penambahan atau timbunan dengan keterangan simbol Net Gain. Nilai 

volume positif menandakan bahwa area tersebut mengalami pengurangan atau 

penggalian dengan keterangan simbol Net Loss. Sedangkan nilai volume 0, 

menandakan bahwa area tersebut tidak mengalami perubahan atau tetap dengan 

keterangan simbol Unchange (Lestari, 2014). 

Operasi Cut and Fill adalah prosedur di mana elevasi permukaan bentuk 

tanah dimodifikasi dengan pemindahan atau penambahan bahan permukaan. Cut 

and Fill merangkum area dan volume perubahan dari  operasi Cut and Fill. Dengan 

mengambil permukaan dari lokasi yang  diberikan pada dua periode waktu yang 

berbeda, ia mengidentifikasi daerah pemindahan material permukaan, penambahan 

material permukaan, dan area di mana permukaannya tidak berubah (ArcGIS Help, 

2017). Dalam penelitian ini, batasan area yang digunakan adalah WUP dimana area 

ini merupakan wilayah yang masih merupakan rencana area pertambangan yang 

diperbolehkan, dan tidak semuanya sudah dilakukan eksplorasi. Untuk 

mendapatkan estimasi potensi batu gamping yang ada di WUP yang dimaksudkan 

dengan menggunakan Cut and Fill diperlukan dua data raster, yaitu Before Raster 

dan After Raster . Dalam hal ini Before Raster adalah data sebelum dilakukan 
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ekplorasi , yaitu data Raster DEM yang telah dipotong sesuai WUP eksisting. 

Sedangkan After Raster adalah data sesudah ekplorasi, karena belum dilakukannya 

eksplorasi maka dilakukan asumsi bahwa eksplorasi yang dilakukan mencapai batas 

rata – rata penambangan eksisting yang didapatkan dari survei lapangan. Ilustrasi 

Cut and Fill dapat dilihat pada Gambar 1.15. 

 

Gambar 1.15. Ilustrasi Cut and Fill pada ArcMap  

(Sumber : ArcGIS Help, 2017) 

 

 

1.5.1.8 Konsep Kebencanaan 

Bencana (disaster) adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda dan dampak psikologis (UU No. 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana). 

Bencana alam khususnya yang terjadi di permukaan bumi sangat erat 

kaitannya dengan geomorfologi lahan dan kondisi fisik wilayah. Terdapat beberapa 

konsepsi umum untuk mengetahui kondisi kebencanaan suatu wilayah berdasarkan 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB Indonesia), yaitu : 
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1. Bahaya (Hazards) 

FLOWS Project, Techniche Universitat Hamburg-Harbug menyebutkan 

bahwa bahaya merupakan kejadian fisik, fenomena, atau aktivitas 

manusia yang berpotensi merusak dan dapat mengakibatkan hilangnya 

nyawa atau luka, kerusakan bangunan, gangguan sosial dan ekonomi atau 

degradasi lingkungan. Berdasarkan pengertian di atas, bahaya dapat 

dikatakan sebagai sesuatu hal yang bersifat potensial merusak atau 

merugikan. Artinya bahaya dapat menjadi sebuah bencana apabila terjadi  

dan menimbulkan korban ataupun kerugian, namun hanya akan menjadi 

potensi bencana jika tidak terjadi, atau jika terjadi namun tidak 

menimbulkan kerugian. Bahaya memiliki 4 elemen, yaitu : (a) Hazard is 

expressed as probability atau peluang suatu daerah terkena bencana 

entah kapan dan dimana;  

(b) The Hazard probability is restricted to a specified period of time atau 

peluang bahaya diekspresikan dalam periode waktu tertentu  

(c) It is valid for a specified area atau bencana terjadi pada area yang 

spesifik 

(d) The intensity – or – magnitude – of event, atau kejadian bencana 

memiliki ukuran intensitas atau magnitudo tertentu. 

2. Risiko (Risk) 

Risiko merupakan potensi kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana 

pada suatu wilayah dan dalam kuru waktu tertentu yang dapat berupa 

kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, 

kerusakan, atau kehilangan harta, dan gangguuan kegiatan masyarakat 

(UU No. 24 Tahun 2007). Risiko memiliki elemen , atau dapat disebut 

sebagai elemen of risk yang didefinisikan sebagai semua obyek sepeti 

manusia, hewan, aktivitas dan proses yang dapat terdampak oleh 

fenomena berbahaya pada area tertentu baik secara langsung maupun 

tidak langsung, termasuk : bangunan, fasilitas, populasi, kebutuhan 

hidup, kegiatan ekonomi, pelayanan publik, dan lingkungan (Van 

Westen, 2009). 
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3. Kerentanan (Vulnerability) 

Kerentanan adalah suatu kondisi manusia atau proses yang dihasilkan 

dari faktor fisik, sosial, dan ekonomi, yang menunjukkan keterkaitan dan 

skala kerusakan akibat dari dampak bencana (UNDP, 2004). Tipe 

kerentanan bahaya diklasifikasikan sebagai berikut : 

(a) Kerentanan Fisik (Physical Vulnerability), merupakan potensi 

dampak fisik pada lingkungan terbangun dan populasi. 

(b) Kerentanan Ekonomi (economic Vulnerability), merupakan potensi 

dampak bahaya pada aset dan proses ekonomi. 

(c) Kerentanan Sosial (Social Vulnerability), adalah dampak potensial 

dari kejadian dalam kelompok, seperti : kemiskinan, wanita hamil 

dan menyusui, anak – anak, lansia, dan sebagainya. 

(d) Kerentanan Lingkungan (Environtmental Vulnerability), adalah 

dampak potensial kejadian pada lingkungan. 

4. Kapasitas 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2015 mendefinisikan 

kapasitas sebagai kemampuan sumberdaya, pengetahuan, ketrampilan, 

dan kekuatan  yang dimiliki seseorang atau masyarakat yang 

memungkinkan mereka untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, 

mencegah, dan memitigasi, menanggulangi dampak buruk, atau dengan 

cepat memulihkan diri dari bencana (Nugraheni,2016) 

Empat konsep utama dalam kebencanaan tersebut, yaitu : (a) Bahaya atau 

Hazards (H) , (b) Risiko atau Risk (R), (c) Kerentanan atau Vulnerability (V) , dan 

(d) Kapasitas atau Capacity (C) membentuk hubungan saling terkait yang tertuang 

pada rumusan konsep Gambar 1.16. Bahaya (H) adalah elemen yang sulit 

diminimalisir secara signifikan, karena pada kasus bencana alam, faktor ini sangat 

erat kaitannya dengan kondisi geomorfologi wilayah. Untuk mengurangi risiko (R) 

dari bencana , hal yang dilakukan adalah dengan mengurangi angka kerentanan (V) 

dan meningkatkan kapasitas (C). 
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Gambar 1.16. Rumusan Konsep Paradigma Pengurangan Risiko Bencana 

(Sumber : The Hillhorst, Disaster Studies Wageningen) 

 

Perspektif kebencanaan dalam penelitian ini digunakan untuk membantu 

menjabarkan apakah terdapat keterkaitan antara kegiatan manusia (pertambangan) 

dengan kejadian bencana di wilayah kajian. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan salah satu dari elemen bencana , yaitu bahaya atau hazards (H). 

Komponen bahaya yang digunakan adalah potensi atau kerawanan bencana dan 

kejadian bencana pada wilayah kajian untuk kemudian dilakukan analisis secara 

deskriptif dengan bantuan sistem informasi geografis.  

 

1.5.1.9 Konsep Tata Ruang Wilayah 

Tata ruang wilayah pada dasarnya merupakan proses perencanaan untuk 

menata dan mengatur sebuah wilayah. Proses perencanaan diartikan sebagai 

langkah-langkah untuk menyusun serangkaian strategi, program dan tindakan 

untuk mengantisipasi kondisi yang diprediksi akan terjadi di masa depan. Wilayah 

dapat diartikan secara umum sebagai daerah yang mempunyai batas, yaitu dapat 

berupa satu negara, satu atau beberapa provinsi, satu atau beberapa kabupaten, dan 

satu atau beberapa kota (Djunaedi, 2012). 

Menurut Djunaedi, 2012 Indonesia mengenal beberapa pendekatan dalam 

perencanaan secara umum, yaitu : 

1. Penyusunan Rencana Induk (master planning) 

Proses perencanaan induk mengacu pada pendekatan master planning, 

yang antara lain berasal dari bidang arsitektur kemudian dibawa ke 



45 

 

bidang perencanaan kota yang banyak diterapkan pada rencana induk 

kota atau rencana induk kampus. 

2. Penyusunan Rencana Umum (rational comprehensive planning) 

Penyusunan rencana umum dengan pendekatan rational comprehensive 

planning diterapkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

3. Perencanaan Strategis (strategic planning) 

Perencanaan strategis merupakan perencanaan yang menggunakan 

pendekatan strategis yang banyak digunakan dalam penyusunan Rencana 

Jangka Panjang (RPJP), Rencana Jangka Menengah (RPJM), atau 

rencana strategis masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah 

(SKPD). 

4. Perencanaan Partisipatif (participatory planning) 

Perencanaan partisipatif merupakan perencanaan dengan pendekatan 

dengan teori paling baru diantara jenis pendekatan perencanaan lainnya. 

Penerapannya antara lain pada program pemberdayaan masyarakat 

(community development). 

Komparasi antarempat pendekatan tersebut di atas dikaji dari aspek 

pelaku dominan, dalam arti siapa atau pihak mana yang mendominasi 

proses perencanaan, dikombinasikan dengan warna atau teori politik 

yang mendominasi. Dalam proses perencanaan wilayah dan kota 

umumnya terdapat tiga pelaku, yaitu : (a) penguasa/pemerintah, (b) pakar 

perencana/ahli perencanaan, dan (c) masyarakat atau pihak pihak 

pemangku kepentingan. Kajian komparatif ini diilhami dari tulisan 

Fainstein dan Fainstein (1996) yang diterapkan dalam kasus Indonesia 

oleh  Djunaedi (2000) dalam Djunaedi (2012) yang dapat dilihat pada 

Tabel 1.3. 
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Tabel 1.3. Matrik Ragam Pendekatan Proses Perencanaan dalam Praktek dan 

Kaitannya Dengan Macam Warna Politik 

Warna Politik 

 

Pendekatan 

proses 

perencanaan  

Teokratik 

(dominasi 

kekuatan 

perencana 

dan 

penguasa) 

Teknokratik 

(dominasi 

kekuatan 

perencanaan 

pada pakar) 

Demokratik 

(dominasi 

kekuatan 

perencanaan 

pada rakyat) 

Pluralistik 

(dominasi 

kekuatan 

perencanaan 

pada rakyat 

dan mewadahi 

plurarisme dan 

konflik sosial) 

Master 

Planning 

    

Comprehensive 

Planning 

    

Strategic 

Planning 

    

Participatory 

Planning 

    

Sumber : Proses Perencanaan Wilayah dan Kota (Djunaedi, 2012) 

 

Proses perencanaan wilayah merupakan proses yang komprehensif dan 

multi disiplin. Berbagai pendekatan dan metode baik secara proses maupun 

prosedur akan menghasilkan berbagai dokumen perencanaan yang pada dasarnya 

bersifat saling melengkapi dalam proses perencanaan, monitoring, hingga evaluasi 

pembangunan wilayah. Dokumen – dokumen perencanaan dari lingkup nasional 

hingga daerah memiliki hubungan antara satu dengan lainnya seperti yang dapat 

dilihat pada Gambar 1.17 

 
Gambar 1.17. Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 

(Sumber : http://www.penataanruang.com, diakses tanggal 29 Desember 2017 pukul 

07:40) 

http://www.penataanruang.com/
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Penelitian ini menggunakan beberapa dokumen perencanaan untuk melihat 

permasalahan penelitian dari sudut pandang tata ruang. Adapun dokumen yang 

digunakan adalah : (a) RTRW Provinsi, (b) RTRW Kabupaten, (c) RPJPD/RPMPD 

Kabupaten. Dokumen – dokumen perencanaan dalam tingkat kabupaten saling 

mendukung satu sama lainnya, dimana  rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

merupakan pendekatan komprehensif, dan rencana jangka panjang dan menengah 

(RPJP/RPJM) merupakan pendekatan strategis dengan memperhatikan rencana 

tingkat pemerintahan di atasnya, yaitu provinsi dan nasional. Namun dibandingkan 

dengan teori atau konsep asli perencanaan komprehensif, pedoman penyusunan 

RTRW saat ini telah mendapat pengaruh baik dari pendekatan strategic planning 

maupun participatory planning meskipun masih secara eksplisit (Djunaedi, 2012). 

Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang  menyebutkan 

bahwa rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan bagi instansi pemerintah 

daerah serta masyarakat untuk mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam 

menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di 

daerah yang bersangkutan. Selain itu, rencana tersebut menjadi dasar dalam 

memberikan rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang 

wilayah provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta rencana 

pembangunan jangka menengah provinsi merupakan kebijakan daerah yang saling 

mengacu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dokumen rencana tata ruang wilayah 

dan rencana jangka panjang serta jangka menengah daerah memiliki hubungan 

yang terpisah namun sinkron. Seperti yang tertera pada Pasal 31 PP No. 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa rencana tata ruang merupakan 

syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan darah sesuai 

dengan peratran perundang – undangan. Dijelaskan dari pasal tersebut bahwa 

rencana tata ruang dan RPJPD sebagai dokumen perencanaan satu sama lain saling 

berkaitan da tidak bisa dipisahkan . Bagi daerah yang belum memiliki rencana tata 

ruang, maka RPJPD merupakan acuan penyusunan rencana tata ruang. Sedangkan 

jika daerah telah memiliki rencana tata ruang yang masih berlaku, maka rencana 
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tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan. Ilustrasi hubungan sinkronisasi dan 

integrasi antara RTRW dan RPJP/RPJM dapat dilihat pada Gambar 1.18. 

 
Gambar 1.18. Hubungan Sinkronisasi dan Integrasi antara RTRW (rencana 

komprehensif) dengan RPJP/RPJM (rencana strategis) 

(Sumber : Proses Perencanaan Wilyah dan Kota, Djunaedi, 2012) 

 

Dalam hal substansi analisis , RTRW Kabupaten yang berpedoman pada 

RTRW Provinsi dan Nasional yang diuraikan pada Gambar 1.19 di bawah ini. 

 

Gambar 1.19. Kerangka Substansi Analisis dan Muatan RTRW Kabupaten 

(Sumber : Proses Perencanaan Wilyah dan Kota, Djunaedi, 2012) 
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RTRW kabupaten memiliki muatan yang sudah diperinci dalam Undang – 

Undang No 26 Tahun 2007 Tahun , dua hal paling fundamental yaitu : 

a. Pola Ruang  : distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah 

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan 

ruang untuk fungsi budidaya. Dalam pola ruang terbagi menjadi kawasan 

fungsi lindung dan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang 

ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan 

hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. 

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama 

untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. 

b. Struktur Ruang : susunan pusat-pusat permukiman dan sistem 

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki 

hubungan fungsional 

Kedua komponen di atas merupakan materi yang akan dikomparasikan 

dengan permasalahan penelitian untuk menganalisis dampak pertambangan karst 

dalam perspektif tata ruang secara deskriptif. Dokumen RTRW yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi naskah akademis, materi teknis, peraturan daerah, dan 

kajian lingkungan hidup strategis RTRW kabupaten.  

Selain menggunakan dokumen RTRW sebagai sumber data analisis dalam 

perspektif tata ruang secara deskriptif, penelitian ini juga dilengkapi dengan analisis 

dokumen RPJPD dan RPJMD wilayah kajian. Dokumen RPJPD dan RPJMD yang 

lebih bersifat strategis mampu memberikan gambaran terkait isu isu strategis di 

wilayah kajian sehingga dapat melengkapi hasil analisis RTRW yang bersifat 

komprehensif.  

Dokumen RPJPD dan RPJMD disusun sebagai salah satu pedoman dalam 

perencanaan pembangunan wilayah. Adapun antara RPJP dan RPJM memiliki 

perbedaan isi syarat minimal yang dapat dilihat pada Tabel 1.4. 
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Tabel 1.4. Perbandingan Isi Syarat Minimal antara RPJPD dan RPJMD 

Kategori Unsur 

Rencana Strategis 

Isi Syarat Minimal RPJPD 

(jangka 20 Tahun) 

Isi Syarat Minimal 

RPJMD (jangka 5 

Tahun) 

 (1) pendahuluan (1) pendahuluan 

Data/Kondisi yang 

Ada 

(2) gambaran umum 

kondisi daerah 

(2) gambaran umum 

kondisi daerah;  

(3) gambaran umum 

pengelolaan keuangan 

daerah dan kerangka 

pendanaan 

Isu – isu strategis (3) analisis isu – isu 

strategis 

(4) analisis isu –isu 

strategis 

Visi dan misi (4) visi dan misi daerah (5) visi, misi, tujuan dan 

sasaran 

Strategi (5) arah kebijakan strategi dan arah kebijakan 

Indikasi program 

prioritas 

 kebijakan umum dan 

program pembangunan 

daerah 

  Indikasi rencana program 

prioritas disertai kebutuhan 

dana 

  penetapan indikator kinerja 

daerah 

 (6) kaidah pelaksanaan pedoman transisi dan 

kaidah pelaksanaan 

Sumber : Proses Perencanaan Wilayah dan Kota (Djunaedi,2012) 
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1.5.2  Penelitian Sebelumnya 

Telaah penelitian sebelumnya berisi tentang penelitian-penelitian dengan 

tema yang sama yang pernah dilakukan oleh orang lain pada daerah yang berbeda, 

yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Agie Syirban Gizawi di 

Wilayah Kerja Pertambangan Panas Bumi Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan 

Provinsi Jawa Barat yang berjudul “Kajian Ekologi Bentanglahan Dan Persepsi 

Masyarakat Terhadap Rencana Eksplorasi Panas Bumi” pada tahun 2016. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan ekologi bentanglahan dan 

kondisi sosial masyarakat (pengetahuan, persepsi, tingkat penerimaan) serta 

merumuskan strategi pengelolaan lingkungan mengenai rencana dan dampak 

lingkungan dari eksplorasi panas bumi WKP Gunung Ciremai. Kajian perubahan 

ekologi bentanglahan dianalisis dengan metode Spatial Landscape Impact 

Assesment (SLIA) dan kajian kondisi sosial masyarakat dilakukan dengan 

pengambilan data kuisioner serta depth interview. Selain melakukan analisis 

tersebut di atas, penelitian ini juga merumuskan strategi pengelolaan lingkungan 

dirumuskan dengan pendekatan Pressure-State-Response (PSR). Melalui metode 

SLIA, penelitian ini mengungkap hasil penelitian biofisik yang merujuk pada tiga 

aspek bentanglahan yakni area permukaan, reduksi kawasan lingkungan penting 

dan fragmentasi. Area permukaan yang diprediksi akan berubah dalam penelitian 

ini seluas 42.060 m2  dan 0,05549 km2
  kawasan lingkungan penting yang 

didominasi oleh kebun campur akan tereduksi. Sedangkan fragmentasi yang akan 

terjadi mengakibatkan perubahan struktur bentanglahan karena terjadinya 

penambahan jumlah patch dan koridor.  
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Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh David Otsman 

pada Tahun 2015 di Hellishei ði, Islandia dengan judul “A New Approach for 

Assesing Impacts of Geothermal Power Plants” . Tujuan mendasar dari penelitian 

ini adalah untuk mengevaluasi dampak khusus pada bentanglahan dari eksplorasi 

geothermal yang ada di Hellishei ði, Islandia. Metode yang digunakan adalah 

dengan Spatial Landscape Assesment (SLIA). Metodologi SLIA yang digunakan 

merupakan metode berbasis Sistem Informasi Geografis yang mengevaluasi 6 

(enam) faktor spasial dan visual lahan, yaitu : (a) fragmentation, (b) surface area, 

(c) visibility, (d) geothermal sprawl, (e) wilderness area reduction, dan (f) 

conservation conflicts. Penelitian ini menyebutkan bahwan metode SLIA  yang 

dikembangkan dapat digunakan untuk melakukan assessing  terhadap dampak yang 

dapat terjadi akibat eksplorasi dan eksploitasi kegiatan manusia pada bentanglahan 

, dan tidak terbatas hanya kegiatan eksplorasi panas bumi saja, namun juga kegiatan 

lain termasuk pertambangan karst. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Endah Lestari pada Tahun 2014 

dengan judul “ Estimasi Volume Galian Tambang di Area Penambangan Terbuka 

Batu Hijau PT. Newmont Nusa Tenggara Menggunakan Software ArcGIS 10.1” 

merupakan penelitian yang bersifat teknis bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

software ArcGIS untuk mengolah data elevasi, mengetahui perubahan relief area 

penambangan dan melakukan estimasi volume dan luas galian tambang dengan 

analisis cut and fill.  Bahan galian tambang yang dihitung pada penelitian ini adalah 

mineral logam seperti emas dan tembaga dengan teknik penambangan terbuka 

(open pit mining). Penelitian ini menggunakan data kontur, yaitu data yang 

menunjukkan ketinggian permukaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Averill Lowell Harsawardana dan Bambang 

Sunarwan pada Tahun 2015 dengan judul “Geologi dan Potensi Potensi 

Batugamping untuk Bahan Baku Semen Daerah Klapanunggal Dan Sekitarnya 

Kecamatan Gunung Putri dan Cileungsi – Kabupaten Bogor - Jawa Barat”. Penetian 

ini melakukan estimasi perhitungan potensi batugamping atau batu gamping 

menggunakan rumus trapesium pada data kontur dengan koreksi 10 % dari hasil 

estimasi.  
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Tabel 1.5 merupakan ringkasan mengenai penelitian- penelitian yang 

dijadikan sebagai referensi utama dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya 

bersifat saling melengkapi daan teori yang satu dan lainnya digunakan secara 

kolaboratif.  
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Tabel 1.5. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Agie Syirban 

Gizawi (Thesis) 

Kajian Ekologi 

Bentanglahan Dan 

Persepsi Masyarakat 

Terhadap Rencana 

(Eksplorasi Panas Bumi 

Kasus di Wilayah 

Kerja Pertambangan Panas 

Bumi Gunung Ciremai 

Kabupaten Kuningan 

Provinsi Jawa Barat) 

Mengkaji perubahan ekologi 

bentanglahan dan kondisi sosial 

masyarakat (pengetahuan, persepsi, 

tingkat penerimaan) serta merumuskan 

strategi pengelolaan lingkungan 

mengenai rencana dan dampak 

lingkungan dari eksplorasi panas bumi 

WKP Gunung Ciremai 

- Spatial Landscape 

Impact Analysis 

(SLIA) 

- Depth Interview 

- Pressure-State-

Response (PSR) 

1. Prediksi luasan area 

yang berubah 

berdasarkan aspek area 

permukaan, fragmentasi, 

dan reduksi area penting 

yang dapat terjadi 

karena eksplorasi panas 

bumi  

1. Persepsi masyarakat 

terhadap eksplorasi 

panas bumi 

2. Strategi kebijakan 

pengelolaan lingkungan  

Perbedaan 1. Wilayah kajian penelitian berbeda 

2. Obyek kajian berbeda, penelitian Agie Syirban Gizawi mengkaji prediksi dampak pada kasus eksplorasi panas bumi 

dengan tiga kriteria penilaian yaitu : fragmentasi, area permukaan, dan reduksi area penting, sedangkan penelitian ini 

(Prima Dinta Rahma Syam) mengkaji pada kasus eksplorasi batu gamping dengan menggunakan empat kriteria 

penilaian, yaitu : fragmentasi, area permukaan, reduksi area penting, serta konflik konservasi 

3. Penelitian Agie Syirban Gizawi selain mengkaji prediksi dampak juga mengkaji perspektif masyarakat dan merumuskan 

strategi kebijakan pengelolaan yang dilakukan, sedangkan penelitian ini (Prima Dinta Rahma Syam) mengkaji tingkat  

dampak, estimasi volume galian, dan analisis terhadap tata ruang serta kebencanaan di wilayah kajian  
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David Otsman 

(Thesis) 

A New Approach for 

Assesing Impacts of 

Geothermal Power Plants 

A Case Study of Hellishei 

ði 

Mengevaluasi dampak khusus pada 

bentanglahan dari eksplorasi 

geothermal yang ada di Hellishei ði, 

Islandia 

- Spatial 

Landscape 

Impact Analysis 

(SLIA) 

 

1. Evaluasi dampak 

perubahan bentanglahan 

akibat eksplorasi panas 

bumi berdasarkan 

faktor, yaitu : (a) 

fragmentation, (b) 

surface area, (c) 

visibility, (d) geothermal 

sprawl, (e) wilderness 

area reduction, dan (f) 

conservation conflicts 

Perbedaan 1. Wilayah kajian penelitian berbeda 

2. Obyek kajian berbeda, penelitian David Otsman mengkaji prediksi dampak pada kasus eksplorasi panas bumi yang sudah 

dan sedang terlaksana, sedangkan penelitian ini (Prima Dinta Rahma Syam) mengkaji pada kasus eksplorasi batu 

gamping pada wilayah usaha pertambangan yang merupakan rencana wilayah yang diizinkan untuk melakukan 

eksplorasi batu gamping  

3. Penelitian David Otsman menggunakan 6 kriteria penilaian SLIA  sedangkan penelitian ini (Prima Dinta Rahma Syam) 

menggunakan 4 kriteria yaitu : fragmentasi, area permukaan, reduksi area penting, serta konflik konservasi 

Fitria Endah 

Lestari (Tugas 

Akhir) 

Estimasi Volume Galian 

Tambang di Area 

Penambangan Terbuka 

Batu Hijau PT. Newmont 

Nusa Tenggara 

Menggunakan Software 

ArcGIS 10.1 

Mengetahui kemampuan software 

ArcGIS untuk mengolah data elevasi, 

mengetahui perubahan relief area 

penambangan dan melakukan estimasi 

volume dan luas galian tambang dengan 

analisis cut and fill 

- Metode cut and 

fill 

 

1. Kenampakan 3D 

Wilayah Kajian 

Sebelum dan Sesudah 

Penambangan 

2. Peta Cut and Fill 

Wilayah Kajian 

3. Profil Site Wilayah 

Kajian Sebelum dan 

Sesudah Penambangan 
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Perbedaan 1. Wilayah kajian penelitian berbeda 

2. Penelitian Fitria Endah Lestari melakukan estimasi volume galian untuk penambangan galian emas dan timah, sedangkan 

penelitian ini (Prima Dinta Rahma Syam) estimasi volume batu gamping potensial 

3. Penelitian Fitira Endah Lestari melakukan pengujian sebelum dan sesuadah penambangan dengan data kontur yang 

sudah ada dengan fokus estimasi volume galian serta tampilan data 3D, penelitian ini (Prima Dinta Rahma Syam) 

melakukan estimasi volume galian yang ada dengan berfokus pada hasil volume estimasi batu gamping dengan metode 

cut and fill dengan data citra TERRASAR-X  sebagai salah satu tujuan penelitian untuk kemudian dianalisis lebih lanjut 

terkait dengan tujuan penelitian lainnya 

Averill Lowell 

Harsawardana 

dan Bambang 

Sunarwan 

(Jurnal) 

Geologi dan Potensi 

Potensi Batugamping 

untuk Bahan Baku Semen 

Daerah Klapanunggal Dan 

Sekitarnya Kecamatan 

Gunung Putri dan 

Cileungsi - Kabupaten 

Bogor - Jawa Barat 

Melakukan estimasi perhitungan 

potensi batugamping dan evaluasi 

kualitas potensi batugamping/ batu 

gamping untuk industri semen 

- Metode 

perhitungan 

kontur dengan 

rumus trapesium 

1. Deskripsi Geologi 

Wilayah Kajian 

2. Estimasi volume potensi 

batu gamping 

3. Evaluasi Kualitas batu 

gamping untuk industri 

semen 

Perbedaan 1. Wilayah kajian penelitian berbeda 

2. Penelitian Averill Lowell Harsawardana dan Bambang Sunarwan menggunakan metode perhitungan kontur dengan 

rumus trapesium, sedangkan penelitian ini (Prima Dinta Rahma Syam) menggunakan metode cut and fill  dari data Cira 

TERRASAR-X 

3. Penelitian Penelitian Averill Lowell Harsawardana dan Bambang Sunarwan menyantumkan deskripsi geologi dan 

evaluasi kualitas batu gamping, sedangkan penelitian ini (Prima Dinta Rahma Syam) berfokus pada estimasi volume batu 

gamping sebagai salah satu tujuan penelitian untuk kemudian dianalisis lebih lanjut terkait dengan tujuan penelitian 
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Prima Dinta 

Rahma Syam 

(Skripsi) 

Kajian Ekologi 

Bentanglahan  

Terdadap Wilayah Usaha 

Pertambangan Karst  

Di Kabupaten 

Gunungkidul, Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Dalam Perspektif 

Kebencanaan Dan Tata 

Ruang  

 

1. Menganalisis tingkat dampak 

pertambangan terhadap 

bentanglahan pada WUP karst 

di Kabupaten Gunungkidul 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

dengan metode SLIA  

2. Melakukan estimasi volume 

batu gamping potensial 

dengan menggunakan teknik 

penginderaan jauh dan sistem 

infromasi geografis untuk 

dibandingkan dengan 

perubahan bentanglahan pada 

Wilayah Usaha Pertambangan 

karst di Kabupaten 

Gunungkidul Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

3. Menganalisis dampak 

pertambangan karst di 

Kabupaten Gunungkidul 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

terhadap kelestarian 

lingkungan fisik wilayah 

ditinjau dari perspektif 

kebencanaan dan tata ruang. 

 

1. Spatial Land 

Impact 

Assesment (SLIA) 

2. 3D Analyst 

dengan metode 

Cut and Fill dan 

Analisis 

Deskriptif 

3. Overlay dan 

Analisis 

Deskriptif 

1. Prediksi tingkat dampak 

berupa SLIA Rating dari 

empat faktor penilaian 

yaitu fragmentasi 

bentanglahan, area 

permukaan, reduksi area 

penting , dan konflik 

konservasi yang dapat 

terjadi terhadap wilayah 

usaha pertambangan  

2. Estimasi volume batu 

gamping potensial di 

wilayah usaha 

pertambangan dan 

analisis deskriptif hasil 

estimasi dengan hasil 

prediksi dampak pada 

tujuan pertama 

3. Analisis deskriptif 

dampak pertambangan 

karst ditinjau dari 

perspektif kebencanaan 

dan tata ruang 

Sumber  : Analisis dari Berbagai Sumber, 2017
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1.6  Kerangka Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang bersifat komprehensif. Tujuan pertama 

adalah analisis tingkat dampak pertambangan terhadap bentanglahan pada WUP 

karst dengan metode SLIA Spatial Land Impact Assesment (SLIA). Metode ini 

membandingkan antara rencana eksplorasi sebagai bentuk dari aktivitas manusia 

atau gangguan (disturbance) terhadap ekosistem alami melalui empat faktor 

penilaian spasial-visual , yaitu : (a) Fragmentasi Bentanglahan, (b) Area 

Permukaan, (c) Reduksi Area penting, dan (d) Konflik Konservasi.  Dalam 

penelitian ini, aktivitas manusia yang diteliti adalah pertambangan karst dalam 

bentuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP),  yaitu wilayah yang diperuntukkan 

bagi pertambangan karst yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga segala 

kegiatan pertambangan karst hanya boleh dilakukan pada wilayah yang telah 

ditentutan tersebut. SLIA melakukan assessing atau penilaian terhadap apa yang 

akan terjadi pada bentanglahan apabila pada WUP dilakukan eksplorasi secara 

maksimal. Kajian perubahan ekologi bentanglahan menjelaskan seberapa besar 

pengaruh kegiatan eksplorasi terhadap perubahan bentanglahan yang akan terjadi 

di daerah WUP melalui sistem rating SLIA. Fragmentasi bentanglahan merupakan 

faktor penilaian yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak patch dan 

koridor yang terbentuk pada WUP dengan cara menguji jumlah jaringan jalan yang 

saling terkoneksi satu sama lain hingga membentuk poligon. Semakin besar jalan 

yang terkoneksi satu sama lain tentu akan berbanding lurus dengan perubahan 

bentanglahan alami. Area permukaan menilai luasan penggunaan lahan yang dapat 

berubah dalam WUP yang telah direncanakan eksplorasi. Reduksi area penting 

melakukan penilaian terkait berapa besar area penting dan harus dilindungi dari 

kegiatan pertambangan yang dapat terdampak kegiatan pertambangan baik dalam 

WUP maupun di sekitar WUP dengan asumsi kegiatan pertambangan dapat 

berpengaruh hingga radius 5 km. Konflik konservasi menilai persentase kawasan 

berfungsi lindung atau konservasi yang diduduki oleh WUP. Nilai pada masing – 

masing faktor penilaian berbanding lurus dengan tingkat dampak terhadap 

bentanglahan. Ke empat faktor penilaian tersebut memiliki bobot yang sama dalam 
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sistem rating SLIA sehingga total nilainya kemudian dapat dijumlahkan dan dibagi 

dengan nilai maksimal seluruhnya untuk mendapatkan tingkat dampak dalam 

bentuk indeks dari 0 – 1.  

Tujuan kedua dari penelitian ini adalah estimasi volume batu gamping 

potensial. Estimasi dilakukan dengan menggunakan prinsip trapesium yang 

diaplikasikan melalui metode Cut and Fill  pada data surface. Volume batu 

gamping dalam WUP diestimasi dengan menggunakan dua jenis data surface untuk 

menemukan selisih antara volume sebelum ditambang dan volume sesudah 

dilakukan penambangan. Selisih inilah yang kemudian dijadikan hasil estimasi 

volume batu gamping potensial. Volume sebelum ditambang merupakan data citra 

surface yang disebut dengan BeforeRaster sedangkan volume sesudah ditambang 

merupakan ekspektasi hasil akhir penambangan berdasarkan kedalaman rata – rata 

penambangan saat ini yang didapatkan dari hasil observasi di lapangan pada titik – 

titik yang dipilih secara random dan dimasukkan ke dalam data kontur yang 

kemudian disebut dengan AfterRaster. Hasil estimasi volume batu gamping perlu 

dilakukan koreksi koreksi sebesar 10 %  guna mengantisipasi adanya tanah lapisan 

dan kemungkinan adanya gua – gua di bawah permukaan. Keluaran dari tujuan 

kedua ini adalah estimasi volume (kuantitatif). Lebih lanjut hasil estimasi volume 

kemudian dilakukan analisis deskriptif (kualitatif) dibandingkan dengan hasil 

penelitian tujuan pertama (SLIA). 

Tujuan terakhir adalah melakukan analisis dampak pertambangan secara 

deskriptif meliputi : (a) analis pola ruang dan struktur ruang pada tinjauan mikro, 

meso, hingga makro, (b) analisis kawasan rawan bencana dan kejadian bencana 

pada WUP dalam skala analisis mikro, meso, hingga makro  (c) analisis komparasi 

dari hasil analisis pertama, kedua, dan ketiga dalam skala analisis makro dengan 

melihat kaitan spasial antara pola ruang, struktur ruang dan persebaran kejadian 

bencana serta kerawanan bencana terhadap WUP. Diagram alir kerangka penelitian 

ditunjukkan pada Gambar 1.20. 
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Gambar 1.20. Diagram Alir Kerangka Penelitian 

(Sumber : Analisis, 2017) 

 

1.7  Batasan Operasional 

Kajian Ekologi  

Kajian terkait ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan 

(kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

Ekologi Bentanglahan  

Kajian yang dimotivasi oleh kebutuhan untuk memahami perkembangan dan 

dinamika pola dalam fenomena ekologi, peran gangguan pada ekosistem, dan 

skala spasial dan temporal karakteristik peristiwa ekologi (Urban, et al dalam 

Gizawi, 2016). 

Pertambangan  

Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan 

dan pengusahaan batu gamping yang rneliputi penyelidikan umum, eksplorasi, 

studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, 

pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang (UU. No 4 Tahun 

2004 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan penyesuaian). 

Penambangan  

Bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau 

batubara dan mineral ikutannya (UU. No 4 Tahun 2004 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, dengan penyesuaian). 

Batu Gamping  

Batuan padat yang mengandung banyak kalsium karbonat (Lukman et al., 

2012). 

Kesimpulan 

Wilayah Usaha 

Pertambangan (WUP) 

Analisis Tingkat Dampak Kegiatan 
Pertambangan terhadap Bentanglahan 

dengan Metode SLIA 

Estimasi  Volume Batu Gamping 
Potensial dengan Metode Cut and Fill 

Analisis TataRuang dan Kebencanaan 

dengan Metode Overlay  

Analisis 

Tujuan 1  

Analisis 

Tujuan 2  

Analisis 

Tujuan 3 
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Karst    

Bentukan bentang alam khas yang berkembang di suatu kawasan batuan 

karbonat (batu gamping dan dolomit) atau batuan lain yang mudah larut yang 

mengalami proses karstifikasi atau pelarutan sampai tingkat tertentu (RTRW 

Kab. Gunungkidul). 

Geopark   

Sebuah kawasan yang memiliki unsur-unsur geologi terkemuka (outstanding) 

- termasuk nilai arkeologi, ekologi dan budaya yang ada di dalamnya - di mana 

masyarakat setempat diajak berperan-serta untuk melindungi dan 

meningkatkan fungsi warisan alam (UNESCO, 2004). 

Estimasi Volume Batu Gamping Potensial  

Pendugaan volume potensi batu gamping dengan menggunakan data DEM dari 

citra penginderaan jauh diolah dengan sistem informasi geografis. 

Tata Ruang  

Wujud struktur ruang dan pola ruang  ( UU No. 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang). 

Kawasan Lindung  

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian 

lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan 

( UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). 

Kawasan Budidaya  

Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar 

kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya 

buatan ( UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). 

Kawasan Rawan Bencana  

Wilayah yang untuk jangka waktu tertentu tidak mampu mengurangi dampak 

buruk dari suatu bahaya (geologis, hidrologis, biologis, klimatologis, 

geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi). Definisi ini sangat 

luas sehingga dapat disimpulkan bahwa kawasan rawan bencana adalah 

wilayah yang rentan terhadap perubahan yang merusak (UU No. 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana). 
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