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EVALUASI PERKEMBANGAN PERUMAHAN TERHADAP RENCANA 

DETIL TATA RUANG (RDTR) KECAMATAN BANGUNTAPAN 

KABUPATEN BANTUL 

 

Abstrak 

 

Tempat tinggal merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan karena 

merupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Dewasa ini kebutuhan lahan 

untuk tempat tinggal semakin tinggi hal ini dipengaruhi oleh pertumbuhan 

penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya termasuk di 

Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul. Hal ini lah yang membuat para 

pengembang gencar membangun perumahan di Kecamatan Banguntapan yang 

terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maraknya pembangunan 

perumahan ini membuat perumahan semakin berkembang dengan pesat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembanagan perumahan dan 

mengevaluasi perkembangan perumahan terhadap RDTR. Data yang digunakan 

berupa data pembangunan perumahan sampai dengan tahun 2017. Metode 

pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis hasil 

penelitian menggunakan metode interpretasi citra dan analisis SIG berupa overlay. 

Hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan perumahan di Kecamatan 

Banguntapan cenderung tersebar dan menjauhi pusat Kota Yogyakarta. 

Perumahan tumbuh berkembang di wilayah selatan Kecamatan Banguntapan yang 

mana sebelah utara berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Terdapat 101 

jumlah perumahan yang dipetakan dan sebanyak 10 lokasi perumahan atau sekitar 

10 % perumahan tidak sesuai dengan RDTR.  

 

Kata Kunci : evaluasi, perkembangan perumahan, kesesuaian lokasi, RDTR 

 

Abstract 

 

Residence is one of the important aspects in life because it is one of the primary 

needs of humans. Today, the land needs for housing are increasingly, this is 

influenced by population growth which continues to increase every year, 

including in Banguntapan District, Bantul Regency. This is what makes the 

developers intensively build housing in Banguntapan District which continues to 

increase every year. The rise of housing development has made housing more 

rapidly developed. This study aims to determine housing developments and 

evaluate housing developments against the RDTR. The data used is in the form of 
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data on housing development up to 2017. The sampling method uses purposive 

sampling method. Analysis of the results of the study using image interpretation 

methods and GIS analysis in the form of overlay. The results of this study indicate 

that the development of housing in Banguntapan District tends to be spread out 

and away from the center of Yogyakarta City. Housing grows in the southern 

region of Banguntapan District, which is directly adjacent to the city of 

Yogyakarta in the north. There are 101 total housing mapped and as many as 10 

residential locations or around 10% of housing is not in accordance with the 

RDTR..  

 

Keywords: evaluation, housing development, location suitability, RDTR 
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1. PENDAHULUAN  

Peningkatan pertumbuhan perumahan di Kabupaten Bantul dipengaruhi 

oleh perkembangan kawasan Kota Yogyakarta yang sangat tinggi pada beberapa 

dekade terakhir ini. Kota Yogyakarta sebagai pusat dari berbagai macam kegiatan 

perkotaan telah mengalami pelebaran ke wilayah – wilayah disekitarnya seperti 

Kabupaten Sleman disebelah utara dan Kabupaten Bantul disebelah selatan yang 

terkena dampak langsung dari adanya fenomena pelebaran kota tersebut. Khusus 

pelebaran kota di wilayah selatan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, 

dan Kecamatan Sewon menjadi kecamatan di Kabupaten Bantul yang paling 

terdampak karena berbatasan langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta.  

Kecamatan Banguntapan yang menjadi salah satu kecamatan paling 

terdampak dari perkembangan Kota Yogyakarta mempunyai jumlah penduduk 

yang semakin meningkat dan menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk paling 

banyak di Kabupaten Bantul. Hal tersebut tentunya akan mempengaruhi jumlah 

permintaan akan tempat tinggal khususnya perumahan juga akan semakin tinggi. 

Berdasarkan data statistik Kabupaten Bantul tahun 2017 Kecamatan 

Banguntapan mempunyai jumlah penduduk paling banyak diantara kecamatan 

lain di Kabupaten Bantul dengan total jumlah penduduk sebesar 139.258 jiwa dan 

juga mempunyai tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi yaitu sebesar 3,10 

%. 

Pertumbuhan kawasan perumahan di Kabupaten Bantul hanya terpusat di 

beberapa kecamatan termasuk salah satunya adalah Kecamatan Banguntapan yang 

mengalami peningkatan setiap tahunnya (rumahjogja, 2015).  Hal ini disebabkan 

lahan yang masih tersedia cukup luas dengan wilayahnya yang cenderung datar. 

Selain itu harga lahan yang cenderung lebih murah dibanding harga lahan di 

wilayah Kota Yogyakarta. Hal tersebut yang mendorong pengembang gencar 

membangun perumahan di wilayah Kabupaten Bantul khususnya wilayah 

Kecamatan Banguntapan.  

Pertumbuhan perumahan yang terjadi di Kecamatan Banguntapan 

menunjukkan adanya potensi yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan. 
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Potensi yang dimaksud adalah masih tersedianya kapasitas lahan yang layak untuk 

pengembangan perumahan serta kemauan pengembang yang tinggi untuk 

membangun perumahan di wilayah tersebut. Sedangkan masalah yang dihadapi 

terkait pertumbuhan perumahan berupa adanya ketidaksesuaian lokasi 

pembangunan perumahan, kecenderungan pengembang memilih lahan sawah atau 

tegalan, pemerintah kesulitan merealisasi LP2B, dan menimbulkan segregasi 

sosial (Widodo, Retno. 2016) 

Permasalahan yang timbul dari beberapa potensi pertumbuhan perumahan 

di Kecamatan Banguntapan yang telah disebutkan sebelumnya, perlu dilakukan 

evaluasi perkembangan perumahan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan 

perumahan dengan rencana tata ruang yang berlaku. Hal ini untuk menilai 

seberapa luas tingkat kesesuaian dan tidak kesesuaian lahan perumahan yang ada 

merujuk pada permasalahan mengenai ketidaksesuaian pemilihan lokasi 

perumahan dan kecenderungan pengembang dalam memilih lahan sawah dan 

tegalan untuk membangun perumahan.  

 

1.1  Perumusan Masalah  

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :  

1. Bagaimana arah perkembangan perumahan di Kecamatan Banguntapan 

sampai dengan tahun 2017? 

2. Bagaimana tingkat kesesuaian perkembangan perumahan terhadap Rencana 

Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan?  

3. Apakah faktor penyebab ketidaksesuaian perkembangan perumahan terhadap 

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan? 

 

1.2 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini antara lain sebagai 

berikut :  

1. Mengetahui arah perkembangan perumahan di Kecamatan Banguntapan. 

2. Mengevaluasi tingkat kesesuaian perkembangan perumahan dengan Rencana 

Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan.  
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3. Menganalisis faktor – faktor penyebab ketidaksesuaian perkembangan 

perumahan terhadap Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan 

Banguntapan. 

 

2. METODE  

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode observasi tidak 

langsung melalui citra satelit resolusi tinggi. observasi yang dilakukan adalah 

observasi objek perumahan di Kecamatan Banguntapan. Data yang digunakan 

berupa data pembangunan perumahan Kecamatan Banguntapan sampai dengan 

tahun 2017.  

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling untuk pengambilan sampel objek perumahan dan metode 

survey langsung kepada informan yaitu pengembang dan pemerintah setempat 

untuk memperoleh informasi mengenai faktor – faktor ketidaksesuaian perumahan 

terhadap rancana peruntukan ruang yang berlaku. Metode purposive sampling 

merupakan metode pengambilan sampel berdasarkan tujuan atau asumsi tertentu 

dalam pengambilan sampelnya. Peneliti mempunyai alasan dan tujuan khusus 

dalam menentukan sampel yang akan diambil di lapangan. Asumsi yang 

digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah berdasarkan pada 

objek perumahan yang masih diragukan kebenarannya dari hasil plotting data 

perumahan. Dasar yang digunakan adalah kemiripan objek perumahan dengan 

objek perumahan dengan pola teratur disekitarnya sehingga sulit dibedakan antara 

perumahan dengan objek permukiman teratur.  

Teknik pengolahan data dilakukan menggunakan metode SIG dengan 

melakukan interpretasi objek perumahan pada citra resolusi tinggi Kecamatan 

Banguntapan berdasarkan data perumahan yang ada. Hal tersebut digunakan 

untuk mengetahui perkembangan perumahan Kecamatan Bnaguntapan sampai 

dengan tahun 2017. Tingkat kesesuaian perumahan dengan RDTR dilakukan 

dengan mengevaluasi kondisi perumahan yang dipetakan dengan rencana tata 

ruang yang berlaku untuk mengetahui besarnya tingkat kesesuaian perumahan 

terhadap RDTR.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pemetaan perkembangan perumahan diperoleh dari hasil plotting data 

perumahan dan identifikasi objek perumahan pada citra satelit. Peta tersebut 

kemudian dilakukan survey lapangan berdasarkan hasil pengambilan sampel 

dengan metode purposive sampel. Terdapat 5 sampel lokasi perumahan yang 

diambil yaitu merupakan hasil interpretasi perumahan yang masih diragukan baik 

ketepatan lokasi hasil plotting perumahan maupun secara objektif berdasarkan 

bangunan permukiman disekitarnya yang mana keduanya saling berkaitan. 

Peta Perkembangan Perumahan Kecamatan Banguntapan Sampai Dengan 

Tahun 2017 dibuat berdasarkan data pembangunan perumahan Kecamatan 

Banguntapan sampai dengan tahun 2017. Data pembangunan perumahan 

dilakukan plotting pada Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Kecamatan 

Banguntapan untuk dilakukan digitisasi berdasarkan masing – masing tahun 

pembangunan perumahan. Penggolongan tahun perkembangan perumahan dibuat 

lima kelas yaitu pembangunan perumahan sebelum tahun 2010, tahun 2010 – 

2011, tahun 2012 – 2013, tahun 2014 – 2015, dan tahun 2016 – 2017.  

Hasil pemetaan perkembangan perumahan Kecamatan Banguntapan hingga 

tahun 2017 diperoleh hasil perkembangan perumahan yang tersebar di seluruh 

wilayah Kecamatan Banguntapan. Pembangunan perumahan banyak ditemui di 

wilayah selatan Kecamatan Banguntapan yang justru jauh dari Kota Yogyakarta 

yakni paling banyak tersebar di Desa Potorono, Desa Wirokerten, Desa Jambidan, 

Desa Singosaren, dan Desa Tamanan. Secara visual pembangunan perumahan 

banyak mengikuti alur jalan yang merupakan komponen utama dalam hal 

aksesibilitas menuju lokasi – lokasi fasilitas umum yang tersedia. Hal tersebut 

dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.  
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Gambar 1. Peta Perkembangan Perumahan Sampai Dengan Tahun 2017 

Kecamatan Banguntapan 
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 Keseuaian pembangunan perumahan terhadap Rencana Detil Tata Ruang 

(RDTR) ditentukan berdasarkan hasil pemetaan perumahan yang sudah dilakukan 

sebelumnya kemudian dilakukan perbandingan dengan Rencana Detil Tata Ruang 

(RDTR) Kecamatan Banguntapan yang sedang berlaku yaitu RDTR tahun 2014 – 

2034. Identifikasi perumahan meliputi seluruh perumahan yang ada di Kecamatan 

Banguntapan yang tersebar di 8 desa yaitu Desa Tamanan, Jagalan, Singosaren, 

Wirokerten, Jambidan, Potorono, Baturetno, dan Banguntapan.  

 Hasil keseluruhan total luas kompleks perumahan yang terdaftar dan 

sesuai dengan data pembangunan perumahan Kecamatan Banguntapan sampai 

dengan tahun 2017 diperoleh luas seluruh perumahan sebesar 618587 m2. 

Perhitungan tersebut dilakukan menggunakan aplikasi pemetaan ArcGIS dan tidak 

berdasarkan pengukuran luas secara langsung di lapangan. Hasil identifikasi 

kesesuaian perumahan terhadap Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan 

Banguntapan tahun 2014 – 2034 diperoleh hasil sebanyak 10 lokasi kompleks 

perumahan dibangun tidak sesuai dengan RDTR yang berlaku. dengan total luas 

37052 m2.  

 Hasil identifikasi lokasi perumahan yang tidak sesuai dengan RDTR 

Kecamatan Banguntapan tersebar di wilayah Desa Banguntapan, Desa Baturetno, 

Desa Potorono, Desa Tamanan, dan Desa Wirokerten. Secara umum lokasi 

pembangunan perumahan tersebut terletak di kaawan peruntukan lahan pertanian 

dan sebagian kecil dibangun diatas peruntukan lahan industri serta perdagangan 

dan jasa. Hasil pemetaan kesesuaian perumahan terhadap Rencana Detil Tata 

Ruang Kecamatan Banguntapan dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.  
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 Gambar 2. Peta Kesesuaian Perumahan Dengan Rencana Detil Tata Ruang 

(RDTR) Kecamatan Banguntapan 
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Hasil identifikasi perkembangan perumahan Kecamatan Banguntapan 

sampai dengan tahun 2017 diperoleh hasil arah perkembangan perumahan yang 

menyebar dan sebagian besar terdistribusi di wilayah selatan Kecamatan 

Banguntapan yaitu di Desa Potorono, Desa Tamanan, Desa Jambidan, Desa 

Singosaren, dan Desa Wirokerten. Desa – desa tersebut mempunyai kondisi 

wilayah yang masih mempunyai ketersediaan lahan yang cukup banyak dibanding 

di wilayah Desa Banguntapan, Desa Baturetno, dan Desa Jagalan yang berbatasan 

langsung dengan wilayah Kota Yogyakarta dengan kondisi wilayah yang sudah 

padat dengan permukiman dan fasilitas umum lainnya.  

 Selain akibat faktor ketersediaan lahan yang akhirnya berpengaruh pada 

harga lahan yang mana harga lahan di wilayah Kota Yogyakarta cukup tinggi 

dibanding wilayah di sekitarnya. Menurut Remigius Edi Waluyo sebagai DPD 

Real Estate Indonesia, harga tanah di Kota Yogyakarta menjadi salah satu yang 

tertinggi di Indonesia setelah Bali dan Jakarta dengan pertumbuhan properti yang 

semakin meningkat. Para pengembang lebih memilih membangun perumahan 

agak menjauhi pusat kota karena dapat meminimalisir biaya untuk pembebasan 

lahan. Kondisi wilayah di Kecamatan Banguntapan sangat mendukung untuk 

dibangun perumahan dengan topografi yang landai dan terdapat berbagai macam 

fasilitas umum yang mendukung seperti fasilitas pendidikan, ekonomi, jasa, 

sosial, dan lain – lain..  

 Semakin pesatnya perkembangan perumahan di Kecamatan Banguntapan 

juga dipengaruhi oleh regulasi dan kondisi masyarakat sekitar yang mendukung 

adanya pembangunan perumahan tersebut. Menurut Menurut Bapak Ari Budi 

Nugroho,S.T.,M.Sc selaku kepala sub bidang Ekonomi, Sarana, dan Prasarana 

Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten 

Bantul, peraturan pemerintah setempat sebelumnya cukup kooperatif dalam 

rangka regulasi pembangunan perumahan. Kecamatan Banguntapan yang 

merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta 

memang sedang cukup gencar dalam hal pembangunan berbagai macam 

infrastruktur untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Kecamatan 

Banguntapan. Kondisi sosial – masyarakat Kecamatan Banguntapan juga cukup 
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terbuka dan menerima dengan adanya berbagai macam pembangunan perumahan 

yang terjadi dan sangat jarang ditemukan kasus penolakan terhadap pembangunan 

perumahan di Kecamatan Banguntapan.  

Berdasarkan hasil pemetaan perumahan dan overlay terhadap Rencana 

Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan tahun 2014 – 2034 diperoleh 

hasil sebanyak 10 lokasi perumahan tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang 

ada. Dari total keseluruhan perumahan yang terpetakan sebanyak 101 kompleks 

perumahan atau sekitar 10% tidak sesuai dengan perencanaan wilayah yang 

berlaku. Menurut Bapak Ari Budi Nugroho,S.T.,M.Sc selaku kepala sub bidang 

Ekonomi, Sarana, dan Prasarana Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul menilai presentase tersebut masih 

tergolong cukup rendah, namnun apabila dibiarkan terus menerus bukan tidak 

mungkin setiap tahun akan semakin meningkat seiring dengan pesatnya 

pertumbuhan pembangunan perumahan di Kecamatan Banguntapan.  

Keseluruhan luas perumahan yang tebangun di Kecamatan Banguntapan 

sekitar 618.587 m2, perumahan yang sesuai dengan peruntukan lahan permukiman 

sebesar 581.535 m2 dan yang tidak sesuai seluas 37.052 m2. Hasil identifikasi 

lokasi perumahan yang tidak sesuai dengan RDTR Kecamatan Banguntapan 

tersebar di wilayah Desa Banguntapan, Desa Baturetno, Desa Potorono, Desa 

Tamanan, dan Desa Wirokerten. Rata – rata pembangunan perumahan yang tidak 

sesuai dengan RDTR tersebut dibangun pada peruntukan lahan pertanian. Hal ini 

disebabkan lahan pertanian merupakan lahan yang sangat mudah diubah 

peruntukannya menjadi lahan terbangun karena mudah dalam pengolahannya 

(Jarot, 2018). Desa – desa yang telah disebutkan sebelumnya merupakan desa 

dengan penggunaan lahan pertanian yang masih cukup luas.  

Faktor – faktor ketidaksesuaian pembangunan perumahan terhadap 

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan yang berlaku 

berdasarkan hasil survey langsung dengan beberapa pemilik lahan dan masyarakat 

sekitar di Kecamatan Banguntapan adalah bahwa masyarakat pemilik lahan 

pertanian cenderung menjual lahan pertanian mereka pada pengembang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari – hari. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa 
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hasil pertanian yang tidak menentu cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari 

– hari sehingga memilih untuk menjual lahan pertanian mereka dan menggunakan 

uang hasil penjualan lahan untuk berdagang atau membuka usaha lain.  

Faktor ketidaksesuaian lokasi perumahan dengan rencana peruntukan 

lahannya dari segi pengembang adalah kurangnya informasi mengenai lokasi – 

lokasi rencana peruntukan lahan atau kurangnya pengetahuan pengembang 

mengenai adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan 

tahun 2014 – 2034. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Abrian Ardi Putra 

pemilik PT. Bangun Agakarya yang melakukan pembangunan perumahan di 

wilayah Desa Banguntapan. Selain itu menurut Bapak Ngatijan S.T pemilik PT 

Karya Sehati Utama yang melakukan pembangunan perumahan di wilayah Desa 

Potorono mengungkapkan hal yang sama yaitu tidak begitu paham dengan 

rencana peruntukan lahan yang diatur pemerintah setempat. Hal yang menjadi 

dasar untuk melakukan pembangunan perumahan di wilayah tersebut adalah 

lokasi lahan yang dimiliki berada di wilayah tersebut dan melihat ketersediaan 

fasilitas yang mendukung dibangunnya perumahan seperti aksesibilitas jalan yang 

baik dan tersedianya fasilitas umum yang cukup memadai. 

Faktor – faktor ketidaksesuaian pembangunan perumahan terhadap 

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan yang berlaku 

berdasarkan hasil survey langsung dengan beberapa pemilik lahan dan masyarakat 

sekitar di Kecamatan Banguntapan adalah bahwa masyarakat pemilik lahan 

pertanian cenderung menjual lahan pertanian mereka pada pengembang untuk 

memenuhi kebutuhan sehari – hari. Selain itu juga masyarakat menilai bahwa 

hasil pertanian yang tidak menentu cukup sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari 

– hari sehingga memilih untuk menjual lahan pertanian mereka dan menggunakan 

uang hasil penjualan lahan untuk berdagang atau membuka usaha lain.  
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4. PENUTUP  

Perkembangan perumahan Kecamatan Banguntapan sampai dengan tahun 

2017 secara umum diperoleh hasil perkembangan perumahan yang menyebar dan 

cenderung menjauhi pusat kota. Pembangunan perumahan paling banyak 

terdistribusi diwilayah bagian selatan Kecamatan Banguntapan yaitu di Desa 

Potorono, Desa Wirokerten, Desa Jambidan, Desa Singosaren, dan Desa 

Tamanan. Hasil identifikasi kesesuaian lahan perumahan dan Rencana Detil Tata 

Ruang (RDTR) Kecamatan Banguntapan Tahun 2014 – 2034 diperoleh hasil 

sebanyak 10 lokasi perumahan tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahannya. 

Faktor – faktor ketidaksesuain lahan perumahan dan Rencana Detil Tata Ruang 

(RDTR) Kecamatan Banguntapan Tahun 2014 – 2034 disebabkan oleh harga 

lahan yang lebih terjangkau, kemudahan peraturan pemerintah, kurangnya 

pengetahuan pengembang mengenai RDTR dan lain – lain. 
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