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ANALISIS HARGA LAHAN DI KOTA SINTANG 

DENGAN PEMANFAATAN CITRA PLEIADES 

Abstrak 

Kota Sintang adalah kota yang masih berkembang, seiring terjadi perubahan fungsi 

lahan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta kebutuhan lahan untuk bisnis maupun 

bermukim sehingga perlu pengelolahan kota yang lebih baik, salah satunya yaitu 

Pemetaan harga lahan yang sangat diperlukan, hal ini dikarenakan kenaikan harga 

lahan sangat pesat .Pemetaan harga lahan menggunakan parameter yang bisa 

diekstrasi dengan data penginderaan jauh: aksesibilitas lahan positif, penggunaan 

lahan, aksesibilitas lahan negatif, dan kelengkapan fasilitas umum. Oleh karena itu, 

peneliti mempunyai gagasan untuk melakukan penelitian tentang harga lahan. 

Adapun tujuan penelitian adalah a) Mengetahui persebaran harga lahan relatif 

dengan harga lahan normatif di Kota Sintang, b) Menganalisis kesesuaian harga 

lahan relatif dengan harga lahan normatif secara spasial di Kota Sintang. Metode 

yang digunakan berupa kuantitatif berjenjang tertimbang untuk mengetahui 

distribusi harga lahan kota sintang serta survey lapangan untuk obyek penggunaan 

lahan dan juga metode overlay untuk mengetahui kesesuaian harga lahan.Distribusi 

harga lahan kota Sintang memiliki tiga kelas yaitu rendah seluas 31,73 km², sedang 

seluas 10,78 km², dan tinggi seluas 2,49 km². Kapuas Kanan Hulu bagian utara, dan 

juga sebagian daerah Tanjung Puri memiliki kelas tinggi karena memilki faktor 

harga lahan yang baik, pada kelas sedang seperti daerah Sungai Ana dan Ladang 

dengan aksesibilitas cukup baik dan penggunaan lahan baik seperti pertokoan dan 

perkantoran membuatnya masuk ke kelas sedang, untuk daerah Kapuas Kiri Hulu 

dengan kelas rendah karena faktor penggunaan lahan dan aksesibilitas  kurang baik 

dalam harga lahan.  Hasil pemetaan kesesuaian harga lahan ini dibagi menjadi Dua 

kelas yaitu kelas kesesuaian harga lahan sesuai sebesar 34,45 km² atau 77%, karena 

didomininasi kelas lahan rendah, faktornya karena harga lahan di Kota Sintang pada 

tidak memiliki perbedaan yang cukup signifikan, ini terjadi pada daerah Kapuas 

Kiri Hulu, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kanan Hilir, dan Sungai Ana, dimana berupa 

penggunaan lahannya berupa vegetasi, tegalan, kebun campuran yang merupakan 

daerah sepi kegiatan manusia terutama menyangkut aktivitas sosial maupun 

ekonomi. Kelas kesesuaian lahan tidak sesuai mempunyai luasan sekitar 23% atau 

seluas 10,56 km², karena perbedaan distribusi spasial, adapun daerah dengan 

distribusi sama tersebar pada daerah Kapuas Kanan Hilir dari data harga lahan 

relatif  kelas sedang tetapi pada normatifnya kelas rendah karena daerah tersebut 

pemukiman sedang tetapi aksesibilitasnya tidak baik, fasilitas umumnya kurang 

serta jauh dari pusat kota menyebabkan menurunnya harga lahan. 

Kata kunci : Harga lahan, Penginderaan Jauh, Pemetaan. 

Abstracts 

Sintang City is a growing city, as there is change in land function and regional 

economic growth as well as land needs for business or settling so that it needs better 

management of the city, one of which is the mapping of land prices Very necessary, 

this is because the increase in land prices is very fast. Land price mapping uses 
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parameters that can be extracted with remote sensing data: positive land 

accessibility, land use, negative land accessibility, and the completeness of public 

facilities. Therefore, researchers have the idea of conducting research on land 

prices. The purpose of research is a) to determine the relative land price spread at 

the price of the normative land in Sintang City, b) analyzing the suitability of the 

relative land price with spatial price of normative land in Sintang city.The method 

used in the form of quantitative level is weighted to know the distribution of the 

price of Sintang City and field survey for land use object and also overlay method 

to know the suitability of land price.The price distribution of Sintang city land has 

three low grades of 31.73 km², being 10.78 km², and an area of 2.49 km². Kapuas 

Kanan North, and also part of Tanjung Puri has high class because it has good land 

price factor, in medium class such as Ana River and plantation area with quite good 

accessibility and good land use such as Shops and offices make it into a moderate 

class, for the area of Kapuas Kiri Hulu with low grade due to land use factors and 

less accessibility in land prices.  The result of this land price conformity mapping 

is divided into two classes, namely land price suitability class according to 34.45 

km² or 77%, because it is dominated by low land class, the factor because the price 

of land in Sintang city on not have enough difference Significant, this occurred in 

the area of Kapuas Kiri Hulu, Kapuas left downstream, Kapuas Kanan downstream, 

and Ana River, which is the use of land in the form of vegetation, tegalan, mixed 

garden that is a lonely area of human activities, especially concerning activities 

Social and economic. Land conformity class does not correspond to the area of 

about 23% or an area of 10.56 km², because of the difference in spatial distribution, 

as for the region with the same distribution spread in Kapuas right downstream 

areas of the relative class land price data but at Low class because the area is 

moderate, but its accessibilities are not good, facilities are generally less and far 

from the city center causing declining land prices. 

Keywords : Land Prices, Remote Sensing Imagery, Mapping.

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami peningkatan yang termasuk cepat, 

tidak terkecuali untuk daerah Sintang pada tahun 2011 yaitu 57.217 jiwa, tahun 

2012 yaitu 59.410 jiwa, tahun 2013 jumlah penduduk 63.566 jiwa, tahun 2014 yaitu 

65.939 jiwa, tahun 2015 yaitu 70.275 jiwa dan tahun 2016 yaitu 72.513 jiwa, dalam 

waktu dua tahun mengalami laju pertumbuhan penduduk 23%. Angka pertumbuhan 

tersebut berdampak nyata pada berbagai bidang kehidupan masyarakat. 

Meningkatnya jumlah penduduk, berkorelasi juga dengan meningkatnya kebutuhan 

masyarakat. apalagi dalam era globalisasi ini masyarakat didesak untuk 
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mengikutinya sehingga kebutuhan akan tempat tinggal juga sangat diminati yang 

kemudian akan menimbulkan variasi harga lahan.  

Harga lahan ini tentunya juga ditentukan oleh faktor yang besifat sosial yaitu 

perkembangan penduduk. Kota Sintang merupakan daerah yang mengalami 

perkembangan yang cukup pesat dalam berbagai bidang baik sosial maupun 

ekonomi. Bertambahnya  fasilitas pendidikan, instansi atau lembaga pemerintah 

dan swasta, jua didukung oleh percepatan perdagangan dan jasa, membuat kota 

Sintang mengalami perubahan penggunaan lahan yang sangat cepat. Sehingga 

mendorong masyarakat untuk mencari alternatif daerah untuk digunakan sebagai 

pusat kegiatan perdagangan, jasa, maupun kegiatan ekonomi. Maka itu diperlukan 

suatu kajian harga lahan  pada kota ini.  

Data penginderaan jauh pun ikut berkembang seperti citra resolusi tinggi untuk 

menjawab kebutuhan pasar saat ini yaitu Citra Pleiades. Citra Pleiades merupakan 

citra resolusi spasial tinggi yang mampu digunakan untuk analisis detail perkotaan.. 

Pemanfaatan Citra Pleiades untuk zonasi harga lahan dirasa mampu dalam 

menyajikan berbagai parameter secara detail untuk data estimasi harga lahan. 

Parameter penentuan zonasi harga lahan perkotaan antara lain: Aksesibilitas lahan, 

Penggunaan lahan, dan Aksesibilitas negatif, merupakan faktor yang dapat 

digunakan dalam penentuan harga lahan dan juga  survei lapangan merupakan 

metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan data harga lahan, data parameter 

tersebut dapat digunakan untuk mengestimasi harga lahan secara keruangan. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis menyusun penelitian dengan 

judul “Analisis Harga Lahan Di Kota Sintang dengan Pemanfaatan Citra Pleiades”. 

Rumusan masalahnya seperti berikut: 

1) Bagaimanakah agihan tingkat harga lahan relatif dengan lahan normatif ?

2) Bagaimana kesesuaian spasial harga lahan relatif dengan harga lahan normtif ?

Tujuan penelitian ini yaitu: 

1) Mengetahui persebaran harga lahan relatif dengan harga lahan normatif di Kota

Sintang ?

2) Menganalisis kesesuaian harga lahan relatif dengan harga lahan normatif secara

spasial di Kota Sintang ?
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2. METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi (mengamati) tidak 

langsung. Interpretasi visual dilakukan untuk menurunkan informasi atau 

memperolah data masing- masing parameter yang digunakan. Pemanfaatan citra 

penginderaan jauh yang digunakan yaitu citra beresolusi tinggi dengan kemampuan 

baik untuk mengkaji wilayah kota yaitu citra Pleiades. Berdasarkan data primer 

berupa Citra Pleiades dilakukan proses interpretasi penggunaan lahan, aksebilitas 

positif (sekolah, gedung pemerintahan, jalan) dan aksebilitas negatif (sungai, 

kuburan) serta kelengkapan utilitas dengan digitasi kemudian dilakukan analisis 

spasial GIS dengan metode kuantitatif berjenjang tertimbang, sehingga dihasilkan 

Peta Tentatif masing-masing parameter daerah penelitian.  

Survei lapangan dilakukan untuk cek validitas hasil interpretasi dengan 

menggunakan metode stratified purposive sampling yaitu penentuan titik sampel 

berdasarkan tujuan atau kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan 

stratanya. Hasil survei kemudian dilakukan uji akurasi dengan tabel matrix. Hasil 

intepretasi ulang dihasilkan peta penggunaan lahan, peta aksesibilitas lahan poitif, 

peta kelengkapan fasum dan peta aksesibilitas lahan negatif. 

2.1 Metode Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan dengan observasi tidak langsung menggunakan citra pleiades 

dengan aplikasi penginderaan jauh dan sistem informasi geografi secara digital 

yaitu interpretasi data visual citra untuk mendapatkan data primier penelitian yaitu 

data penggunaan lahan, data aksebilitas positif (jalan, pendidikan, kelembagaan), 

data aksebilitas negatif (sungai, titik sampah, kuburan), dan data fasilitas umum. 

Data tersebut diguanakan selanjutnya untuk pembuatan peta zonasi harga lahan 

kota Sintang. 

2.2 Metode Pengolahan Data 

2.2.1 Tahapan Persiapan 
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Tahapan ini merupakan tahap sebelum dilakukan penelitian yang terdiri dari 

penyusunan proposal penelitian, studi literature terkait tema penelitian, Pembuatan 

surat terkait dengan perijinan dan data. 

2.2.2 Tahapan Pengelolahan Data 

Tahap ini meliputi proses input mulai dari memotong citra dengan batas wilayah 

agar memudahkan dalam proses pengolahan,  pemrosesan yang meliputi ekstraksi 

data dari citra pleiades untuk mendapatkan data tiap parameter yang digunakan 

serta melakukan overlay dari tiap parameter tersebut untuk mendapatkan hasil 

berupa peta zonasi harga lahan, dan juga proses output berupa pemetaan hasil akhir 

dari pemrosesan data.  Parameter yang digunakan dalam penelitian ini tersaji pada 

Tabel 1 berikut. 

Tabel 1 Parameter penentu harga lahan 

No Parameter penentu harga lahan Keterangan 

1 Peta penggunaan lahan Perdagangan dan jasa 

Permukiman dan industri 

Lahan kosong 

Sawah dan tegalan 

2 Peta aksebilitas lahan positif Jarak Terhadap Jalan Arteri 

Jarak terhadap Jalan Kolektor 

Jarak terhadap Lembaga Pendidikan 

Jarak Terhadap Kantor Pemerintahan 

3 Peta aksesbilitas lahan negatif Jarak Terhadap Sungai 

Jarak terhadap Sumber Polusi 

Jarak terhadap Kuburan 

4 Peta kelengkapan utilitas Jumlah bank pemerintah dan swasta 

Jumlah pasar umum 

Tempat Ibadah 

Jumlah Swalayan 

Jumlah Koperasi 

Pelayanan Kesehatan 

Hotel 

Wartel 

 Sumber: Penulis, 2019 
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2.2.2.1 Penggunaan Lahan 

Tabel 2 Klasifikasi Dan Harkat Penggunaan Lahan 

No Penggunaan lahan Kelas Harkat 

1 Perdagangan dan Jasa I 4 

2 Permukiman dan Industri II 3 

3 Lahan Kosong III 2 

4 Sawah dan tegalan IV 1 

Sumber: Penulis, 2019 

2.2.2.2 Aksesibilitas Lahan Positif 

Tabel 3 Klasifikasi dan harkat aksesilibilitas lahan positif 

No Kelas Aksesibilitas Lahan Positif Kriteria Skor Kelas Harkat 

1 Sangat Tinggi 14,76 -18 I 4 

2 Tinggi 11,51 -14,75 II 3 

3 Sedang 8,26 – 11,50 III 2 

4 Rendah 5 – 8.25 IV 1 

Sumber: Penulis, 2019 

2.2.2.3 Aksesibilitas Lahan Negatif 

Tabel 4 Klasifikasi Dan Harkat Aksesilibilitas Lahan Negatif 

No Kelas Aksesibilitas Lahan Negatif Kriteria Skor Kelas Harkat 

1 Sangat Tinggi 3,51 – 4 I 4 

2 Tinggi 3,01 -3,50 II 3 

3 Sedang 2,51 -3,00 III 2 

4 Rendah 2,0 – 2,50 IV 1 

Sumber: Penulis, 2019 

2.2.2.4 Kelengkapan fasilitas Umum 

Tabel 5 Klasifikasi dan Harkat Kelengkapan Fasilitas Umum 

No Kelas Aksesibilitas Lahan Fasum Kriteria Skor Kelas Harkat 

1 Sangat Tinggi 3,51 – 4 I 4 

2 Tinggi 3,01 -3,50 II 3 

3 Sedang 2,51 -3,00 III 2 

4 Rendah 2,0 – 2,50 IV 1 

Sumber: Penulis, 2019 

2.2.2.5 Zonasi Harga Lahan Relatif 



7 

Pemetaan zonasi dilakukan berdasarkan keempat parameter diatas, analisis overlay 

dilakukan dalam pada penelitian untuk mendapatkan hasil sementara sebelum cek 

lapangan. Berdasarkan metode kuantitatif berjenjang tertimbang maka data atribut 

hasil overlay tersebut kemudian dikalikan berdasarkan faktor pembobot dari setiap 

parameter penentu harga lahan seperti yang tertuang pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6 Nilai Bobot Faktor Penentu Harga Lahan 

No Faktor penentu harga lahan Nilai bobot 

1 Penggunaan Lahan 3 

2 Aksesibilitas Lahan Positif 2 

3 Aksesibilitas Lahan Negatif -1 

4 Kelengkapan Fasilitas Umum 1 

Sumber: Penulis, 2019 

Harkat harga lahan diperoleh seperti rumus berikut 

Nilai Harga Lahan 

= 3 x Pl + 2 x Aks lahan positif + Fslts Umum− Aks Lahan Negatif 

Klasifikasi harga lahan dibagi atas 4 kelas seperti tabel 7 berikut. 

Tabel 7 Klasifikasi Harga Lahan 

No Faktor Harkat harga lahan Kelas 

1 17 - 21 I (Sangat Tinggi) 

2 12 -16 II (Tinggi) 

3 8 -12 III (Sedang) 

4 2 -7 IV (Rendah) 

Sumber: Penulis, 2019 

2.2.2.6 Survei Lapangan 

Teknik pengambilan sampel uji akurasi hasil interpretasi data penggunaan lahan 

dilakukan menggunakan metode stratified purposive sampling dimana 

pengambilan sampel dengan penentuan titik sampel berdasarkan tujuan atau kriteria 

yang dibutuhkan oleh peneliti berdasarkan stratanya atau tingkatan dan 

pengambilan sampel harga lahan dengan overlay data dari data NJOP. Banyaknya 

sampel yang digunakan untuk penggunaan lahan adalah 52 titik dan untuk zonasi 

harga lahan menyesuaikan tingkatan harga lahan hasil analisis spasial untuk 
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kebutuhan pemetaan. Adapun kegiatan yang dilakukan dilapangan adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengecek penggunaan lahan dilapangan berdasarkan titik-titik yang ditentukan

dan mengambil dokumentasi lapangan sebagai penggambaran keadaan

dilapangan untuk masing-masing titik pengamatan.

2) Mendatangi intansi terkait yaitu DISPENDA (Dinas Pendapatan Daerah)

Kabupaten Sintang untuk mendapatkan data NJOP.

2.2.2.7 Uji Ketelitian dan Reinterpretasi Data 

Hasil interpretasi ini selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan uji ketelitian 

data penggunaan lahan berdasarkan atas kenyataan yang ada sekarang di lapangan, 

pengujian ketelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui ketelitian secara 

semantik dengan menggunakan tabel matrik dua dimensi (Hidayati,2011) 

Rumus uji akurasi: 

Persentase uji akurasi = (Jumlah sampel benar/Total sampel) X 100 

Seperti pada tabel 8 matriks berikut. 

Tabel 8 Matriks Uji Akurasi 

Hasil 

interpretasi 

Uji lapangan Jumlah 

sampel 

Jumlah 

SampelBenar 

Presentase 

Uji Akurasi a b c 

a 

b 

c 

Total 

Sumber: Penulis, 2019 

2.3 Metode Analisis Data 

Menjawab tujuan penelitian pertama dengan analisis secara spasial dengan metode 

kuantitatif berjenjang tertimbang berdasarkan masing-masing faktor harga 

lahannya. Analisis secara kualitatif dilakukan menjawab tujuan kedua yaitu 

mengetahui kesesuaian harga lahan relatif dan normatif secara spasial dikota 

Sintang. Analisis ini meng-overlay-kan data hasil pengolahan data PJ dan SIG yaitu 

berupa harga lahan relatif dengan harga lahan normatif. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Estimasi Harga Lahan Relatif 

Estimasi harga lahan adalah peta hasil analisis overlay dari data grafis dan atribut 

peta parameter penentu harga lahan, yaitu peta kelas penggunaan lahan, peta 

aksesibilitas lahan positif, peta aksesibilitas lahan negatif dan peta kelengkapan 

fasilitas umum. Hasil perhitungan melalui analisis dengan pendekatan kuantitatif 

berjenjang tertimbang diperoleh tiga kelas harga lahan, yaitu kelas I dengan tingkat 

harga lahan  tinggi, kelas II tingkat harga lahan sedang, tingkat III tingkat harga 

lahan rendah. Hasil estimasi harga lahan menunjukan bahwa memang beberapa 

parameter estimasi tersebut sangat mementukan zona harga lahan, daerah dengan 

klasifikasi tinggi akan selalu berkaitan dengan jenis penggunaan lahan sekitar serta 

fasilitas pendukungnya, seperti pada daerah Tanjung Puri yang memiliki kalsifikasi 

sangat tinggi dikarenakan daerah tersebut terdapat pasar, pusat perbelanjaan, dekat 

juga dengan perkantoran serta pusat pemerintahan serta didukung dengan 

aksebilitas yang sangat baik sehingga harga lahan daerah tersebut tinggi. Daerah 

Kapuas Kanan Hulu yang juga memiliki klasifikasi tinggi pun juga dikarenakan 

parameter yang sangat baik seperti terdapat pusat perbelanjaan, perkantoran dan 

berbagai bangunan kegiatan ekonomi serta ditunjang dengan aksebilitas yang baik. 

Adapun pada beberapa daerah dengan klasifikasi sedang hingga rendah seperti 

beberapa daerah di tanjung puri menunjukan bahwa ada faktor seperti tidak 

lengkapnya fasilitas umum, jauh dari pusat kegiatan ekonomi, dan juga dekat 

dengan vegetasi seperti hutan, tegalan sehingga daerah tersebut cendrung harga 

lahannya masih rendah dikarenakan daerah tersebut sepi dari kegiatan manusia 

sehingga berdampak pada nilai lahannya. Hasil estimasi harga lahan kota sintang 

menunjukan klasifikasi lahan tinggi hanya sedikit yaitu 2.49 km², kelas sedang 

seluas 10,78 km² dan yang mendominasi untuk kota sintang adalah kelas rendah 

yaitu seluas 31,73 km², seperti pada Tabel 9 berikut. 

Tabel 9 Estimasi Harga Lahan Kota Sintang dan Diagram Perbandingan Luasnya 
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Klasifikasi Kelas Luas (km²) 

Rendah 1 31,73 

Sedang 2 10,78 

Tinggi 3 2,49 

Total 45,00 

Sumber: Penulis, 2019 

Gambar 1 Diagram Luas Estimasi Harga Lahan Kota Sintang 
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Gambar 2 Peta Zonasi Harga Lahan Relatif Kota Sintang 
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3.2 Zonasi Harga Lahan Normatif 

Zonasi harga lahan normatif berdasarkan rata-rata NJOP daerah tersebut, data 

berupa NJOP masing-masing menunjukan mana obyek yang memilki nilai sangat 

tinggi hingga rendah, penentuan nilai tersebut dari dispenda daerah sintang, obyek 

yang memiliki nilai tinggi seperti daerah dengan kepadatan penduduk, jarak ke 

pusat kota, lebar jalan dan juga faktor kondisi jalan dan begitu sebaliknya untuk 

nilai rendah dikarenakan seperti faktor jauh dari pusat kota, serta kondisi jalan yang 

kurang baik. Hasil zonasi harga lahan normatif mendapatkan tiga kelas yaitu : Kelas 

Tinggi (95.376- 213.000 Rp/m²), Sedang (48.001- 95.375 Rp/m²), Rendah (14.000- 

48.000 Rp/m²). 

Tabel 10 Zonasi Harga Lahan Normatif dan Diagram Perbandingan Luasnya 

Kelas Luas 

Rendah (14.000- 48.000 Rp/m²) 31,81 

Sedang (48.001- 95.375 Rp/m²) 8,05 

Tinggi (95.376- 213.000 Rp/m²) 5,15 

Total 45,01 

Sumber: Penulis, 2019 

Gambar 3 Diagram Perbandingan Luas Zonasi Harga Lahan Normatif Kota Sintang 
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Gambar 4 Peta Zonasi Harga Lahan Normatif  Kota Sintang 



14 

3.3 Kesesuaian Harga Lahan Kota Sintang 

Kesesuaian harga lahan kota sintang merupakan hasil overlay dari peta zonasi harga 

lahan relatif dengan peta zonasi harga lahan normatif yang adalah hasil akhir akhir 

dari seluruh proses ekstraksi data yang digunakan sehingga mendapatkan 

kesesuaian harga lahan. kesesuaian menunjukan bahwa masing- masing kelas 

dihasilkan dari parameter estimasi harga lahan itu sendiri yaitu: pengunaan lahan, 

aksebilitas lahan positif, aksebilitas lahan negatif, dan kelengkapan fasilitas umum 

serta didukung dengan data NJOP, data tersebut saling mempengaruhi satu sama 

lain seperti pada kelurahan kapuas kanan hulu yang sebagian daerahnya berada di 

Sui Durian pada zonasi harga lahan relatif memiliki nilai yang tinggi setelah di 

overlay dengan estimasi harga lahan relatif pada daerah yang sama maka 

kesesuaianya pun akan berubah sesuai pengkelasan akhirnya sehingga dengan 

demikian akan merepresentasikan kondisi atau kesesuaian harga lahan di kota 

Sintang. Kesesuaian lahan kota Sintang terdiri dari sesuai  seluas 34,45 km² atau 77 

% , dan tidak sesuai seluas 10,56 km² atau 23 %, seperti pada Tabel 11 berikut. 

Tabel 11 Kesesuaian Harga Lahan  Kota Sintang dan Diagram Perbandingan Luas 

No Kesesuaian Luas (km²) 

1 Sesuai 34,45 

2 Tidak Sesuai 10,56 

Total 45,01 

Sumber: Penulis, 2019 

Gambar 5 Diagram Perbandingan Luas Kesesuaian Harga Lahan Kota Sintang 
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Gambar 6 Peta Kesesuaian Harga Lahan Normatif  Kota Sintang 
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3.4 Analisis Persebaran Harga lahan 

Pemetaan estimasi harga lahan di kota Sintang dengan menggunakan pendekatan 

penggunaan lahan, aksebilitas lahan positif, aksebilitas lahan negatif, dan 

kelengkapan fasilitas sangat membantu dalam pemetaan ini. Estimasi harga lahan 

relatif didominasi oleh kelas harga lahan  rendah mencapai 70% dengan luas 31,73 

km², kelas sedang seluas 10,78 km² atau 24% dan untuk kelas tinggi 6% dengan 

luas 2,49 km².  

      Kelas lahan rendah 31,73 km² tersebar secara dominan pada Kota Sintang 

dengan pola persebaran menjauh dari pusat kota atau berada di pinggir kota, dilihat 

dari persebarannya berdasarkan Kelurahan kelas rendah ada disetiap kelurahan 

yaitu Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hulu, 

Kapuas Kiri Hilir, Tanjung Puri , Ladang, Sungai Ana dimana memang sebagian 

wilayah masing-masing Kelurahan memiliki penggunaan lahan  sawah, tegalan, 

hutan  dan kebun campuran, lahan kosong, dan aksesibilitas jalan lokal bahkan ada 

beberapa wilayah yang jalannya tidak tersedia untuk kendaraan besar yang hanya 

bisa dilalui sepeda, motor dan pejalan kaki, kelas rendah berasosiasi dekat dengan 

keberadaan  jalan lokal dimana jalan lokal berada sebagai penyambung akses ke 

jalan kolektor dan arteri yang berorientasi pada pusat kota. 

       Kelas lahan sedang seluas 10,78 km² tersebar diantara kelas rendah dan kelas 

tinggi, kelas sedang meliputi sebagian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kapuas 

Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kapuas Kiri Hilir, Tanjung Puri , Ladang, Sungai 

Ana. Kelas tinggi disebabkan karna pengunaan lahan berupa pemukiman kerapatan 

rendah, pemukiman kerapatan sedang, pemukiman kerapatan tinggi, lahan 

terbangun, kantor kelurahan, puskesmas, industri, pertokoan kecil, bengkel, 

sekolah, dan aksebilitas jalan lokal dan kolektor dan kelengkapan fasilitas umum 

berupa fasilitas pendidikan (SD, SMP, SMA), fasilitas kesehatan berupa puskesmas 

posyandu masuk kelas sedang  yang mana kondisi tersebut memberikan dampak 

pada nilai lahan kelas sedang. Kelas lahan sedang berasosiasi dengan kantor 

RT/RW, kantor Camat dimana menunjukan bahwa wilayah itu dalam lingkup 

kelurahan atau daerah kelas sedang, kelas sedang juga berada pada sepanjang jalan 

lokal dan berasosiasi dengan jalan kolektor. 
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      Kelas Tinggi 2,49 km² dominan berada pada Kelurahan Tanjung Puri bagian 

barat, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu bagian utara, dan Baning Kota. Kelas tinggi 

disebabkan penggunaan lahan berupa pertokoan (super market, mini market), 

perusahaan swasta, hotel, cafe, rumah makan, bank, showroom mobil, showroom 

motor, kantor bupati, kantor DPRD, kantor instansi pemerintahan, dengan 

kelengkapan fasilitas yang tinggi dan aksesibilitas yang baik dengan segala lingkup 

faktor tersebut maka berdampak kepada nilai lahan yang membuatnya masuk kelas 

tinggi. Kelas tinggi merupakan daerah dengan pusat kegiatan ekonomi dan jasa, 

juga daerah Tanjung Puri bagian barat yang merupakan daerah pusat pemerintahan 

dan kegiatan ekonomi dan Baning Kota merupakan daerah kegiatan ekonomi dan 

pemerintahan sehingga mendorong perusahaan ataupun perorangan untuk 

melakukan kegiatan baik investasi dan bangun perusahaan yang kemudian 

berdampak pada nilai atau harga lahan yang tinggi. Kelas tinggi berasosiasi pada 

kedekatan dengan bank yang menunjukan daerah tersebut adalah daerah kegiatan 

ekonomi atau pusat bisnis, dan berasosiasi dengan kantor bupati dan DPRD yang 

menunjukan bahwa daerah tersebut merupakan daerah pusat pemerintahan, dan 

juga kelas tinggi berasosiasi dekat dengan jalan kolektor dan arteri menunjukan 

daerah tersebut mempunyai aksesibilitas yang tinggi. 

      Faktor-faktor tersebut memberi kesimpulan bahwa lahan dengan Aksesibilitas 

positif tinggi akan memiliki nilai dan harga jual lahan yang semakin tinggi pula. 

Keberadaan Aksesibilitas negatif tidak terlalu berpengaruh apabila parameter 

penentunya bersinggungan dengan parameter- parameter Aksesibilitas lahan positif 

karena pada pembobotan Aksesibilitas lahan positif dua kali lebih kuat daripada 

bobot yang dimiliki Aksesibilitas lahan negatif, dengan metode kuantitatif 

berjenjang tertimbang sangat tepat digunakan dalam kasus ini. Penggunaan data 

tambahan seperti data tabular kelengkapan fasilitas umum juga memberi andil 

dalam penentuan harga lahan namun bobotnya tidak terlalu signifikan karena 

bobotnya hanya sepertiga parameter penggunaan lahan. Zonasi harga lahan 

normatif dengan menspasialkan berdasarkan satuan wilayah data NJOP sangat baik 

sebagai data pendukung serta pembanding untuk mendapatkan kesesuaian harga 

lahan kota Sintang karna didukung dengan  data yang baik. Zona harga lahan Data 
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NJOP ini berasal dari Dispenda Sintang yang penilaian dilihat dari beberapa aspek 

yang saling bersinggungan dan mendukung satu sama lain yaitu kepadatan 

penduduk, jarak ke pusat kota, lebar jalan dan juga faktor kondisi jalan. Dilihat dari 

aspek tersebut menunjukan bahwa faktor kedekatan dengan jalan raya, kepadatan 

dan penduduk sangat mempengaruhi harga lahan, zona harga lahan dengan kelas 

Rendah (14.000- 48.000 Rp/m²) mendominasi seluas 71% atau 31 km² dan terendah 

yaitu Tinggi (95.376- 213.000 Rp/m²) seluas 5,15 km2 atau seluas 11%. 

3.5 Analisis Kesesuaian Harga Lahan Kota Sintang 

Kesesuaian harga lahan kota sintang merupakan hasil analisis dari data overlay 

yaitu estimasi harga lahan relatif dengan harga lahan normatif, keduanya saling 

melengkapi  dan mendukung satu sama lain dikarena memiliki aspek atau parameter 

pendekatan yang saling bersinggungan seperti pada hasil analisa sub bab 5.1 tadi, 

kelebihan dari peta estimasi harga lahan relatif adalah data yang dihasilkan lebih 

detail karna seluruh data dihasilkan dari proses analisis spasial kuantitatif 

berjenjang tertimbang yang seluruh atributnya merupakan data spasial, sedangkan 

kelemahan dari data NJOP adalah tidak memiliki nilai koordinat sehingga 

mengkonversikannya menjadi data spasial menggunakan penyesuaian satuan 

wilayah. 

Hasil Pengunaan lahan di Kota Sintang dilihat memang secara tata ruang masih 

belum teratur ada obyek yang bersinggungan seperti pemukiman pada daerah 

Tanjung Puri yang berada persis di tepi jalan kolektor dilihat secara tata ruang 

wilayah tidak tepat tetapi tentu secara nilai ekonomis tanah  akan sangat tinggi, pada 

beberapa kasus daerah kegiatan ekonomi yang memiliki nilai tinggi tetapi berada 

dekat sungai yang biasanya pada daerah kota itu sangat mengganggu nilai lahan 

tetapi pada kota Sintang justru sungai tidak terlalu berpengaruh karena kultur dan 

peradaban warga daerahnya diawal memang memusat disungai kapuas yang 

digunakan sebagai jalur transportasi dan persebaran penduduk, anomali seperti ini 

memang sering terjadi di daerah yang masih berkembang seperti kota Sintang maka 

dari itu perlu pengelolaan dari pemerintah daerah yang baik lagi. 
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      Hasil kesesuaian harga lahan kota Sintang didapat dua kelas kesesuaian harga 

lahan, yaitu: Sesuai seluas 34,45 km² atau 77 % dan tidak sesuai seluas 10,56 km² 

atau 23%. Kesesuaian harga lahan kelas sesuai sangat mendominasi pada Kota 

Sintang dilihat dari persentase luasnya yaitu 77% ini disebabkan karena sebagian 

besar lahan yang harga lahan relatifnya sesuai dengan harga lahan normatif adalah 

nilai lahan rendah, faktornya adalah karena harga lahan relatif maupun normatif di 

Kota Sintang pada kelas rendah tidak memiliki perbedaan nilai yang cukup 

signifikan sehingga memiliki kesesuaian, ini terjadi pada daerah Kapuas Kiri Hulu, 

Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kanan Hilir, dan Sungai Ana, dimana memang dilihat 

dari penggunaan lahannya berupa vegetasi, tegalan, kebun campuran yang 

merupakan daerah sepi kegiatan manusia terutama menyangkut aktivitas sosial 

maupun ekonomi. Daerah seperti Ladang, Baning dengan kesesesuaian harga relatif 

dan normatif lahan kelas sedang menunjukan bahwa daerah dengan pemukiman 

padat, terdapat kegiatan ekonomi akan berpengaruh baik terhadap harga lahan 

sehingga memiliki kesesuaian antara keduanya. Selain itu kelas sesuai  juga terjadi 

pada kelas tinggi dari harga lahan relatif dengan normatif pada daerah Tanjung Puri 

bagian barat dan Kapuas Kanan Hulu bagian utara, dimana daerah tersebut 

merupakan daerah pusat kota dan juga daerah pusat pemerintahan serta pusat 

kegiatan ekonomi dan didukung dengan aksesibilitas yang sangat sangat baik 

sehingga memberikan  nilai harga lahan nya tinggi. 

     Kesesuaian harga lahan kelas tidak sesuai dengan persentase luasnya yaitu 23% 

faktor yang paling dominan terjadi ketidaksesuaian harga lahan karna 

ketidaksamaan distribusi spasial antara zonasi harga lahan relatif yang proses 

pembuatannya berdasarkan estimasi empat parameter fisik harga lahan yang 

menyebabkan persebaran datanya lebih detail masing-masing kelas sedangkan 

untuk distribusi zonasi harga lahan normatif yang didapat berdasarkan data NJOP 

dengan satuan wilayah distribusinya tidak detail karna tidak ada kordinat data yan 

hanya berdasarkan satuan wilayah sehingga setelah di overlay terjadi 

ketidaksesuaian.  Adapun daerah-daerah tidak sesuai yang memiliki distribusi 

spasial sama tetapi bersinggungan tersebar pada daerah Kapuas Kanan Hilir dari 

data harga lahan relatif menunjukan kelas sedang tetapi pada normatifnya kelas  
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rendah setelah overlay maka menghasilkan ketidaksesuaian kondisi tersebut 

disebabkan karena walaupun daerah tersebut merupakan pemukiman sedang tetapi 

aksesibilitasnya tidak baik, fasilitas umumnya kurang serta jauh dari pusat kota 

menyebabkan menurunnya harga lahan. Kapuas Kanan Hulu karena daerah berada 

di lokasi dekat dengan sungai yang memiliki potensi banjir yang kemudian akan 

berpengaruh terhadap harga lahan. Hasil ketidaksesuaian 23% menunjukan 

undervalued  karena nilai tersebut berada dibawah seharusnya. Melihat 

ketidaksesuaian yang cukup besar maka diperlukan data lahan normatif yang lebih 

detail lagi sebagai pembanding agar hasil kesesuaian lebih baik lagi. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

1) Persebaran harga lahan kota Sintang menunjukan bahwa daerah yang dekat

dengan jalan dan juga dekat dengan perdagangan jasa serta pusat pemerintahan

memiliki kelas tinggi seperti pada daerah Tanjung Puri dan juga Kapuas Kanan

Hulu total luasnya 2,49 km² atau 6 % dan juga daerah dengan aksebilitas jalan

yang kurang baik serta faktor negatif seperti kuburan, tempat  sampah membuat

kelas harga lahan menjadi rendah seperti pada daerah kapuas kiri hulu, kapuas

kiri hilir dengan total luas 31,73 km² atau 70 %.

2) Kesesuaian harga lahan kelas Sesuai seluas 34,45 km² atau 77 % dan tidak

sesuai seluas 10,56 km² atau 23%, faktor dominan menyebabkan tidak sesuai

adalah karena perbedaan distribusi data spasial antara harga lahan relatif dan

normatif.
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