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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Di 

samping sebagai faktor penting dalam perencanaan pada dasarnya perencanaan kota 

adalah perencanaan penggunaan lahan. Penggunaan lahan dapat di kelompokkan ke 

dalam dua kelompok besar, yaitu pengunaan lahan pertanian, dan penggunaan lahan 

bukan pertanian (Campbell, 1996). Pemenuhan kebutuhan lahan untuk proses 

pembangunan dan aktifitas manusia yang semakin meningkat untuk memenuhi 

kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya dinamika 

penggunaan lahan yang terjadi di suatu daerah. Terbatasnya  lahan jika di kaitkan 

dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan proses pembangunan 

akan terjadi benturan kepentingan, karena kebutuhan lahan oleh manusia dan 

pembangunan semakin pesat sedangkan lahan yang tersedia memiliki luasan yang 

tetap (Septabima, 2016). Pemenuhan kebutuhan yang terus bertambah tidak di 

iringi dengan pertambahan lahan, sehingga banyak penggunaan lahan yang dibuat 

hanya berdasarkan kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang 

terkadang melupakan kesesuaian lahannya. 

Kecamatan Kasihan memiliki luas wilayah sebesar 32,28 Ha. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Kasihan mengalami perkembangan positif dari tahun ke 

tahun. Data Kecamatan Kasihan dalam angka tahun 2014, menunjukkan jumlah 

penduduk di Kecamatan Kasihan berjumlah 121.995 jiwa, kemudian pada tahun 

2019, menurut Kecamatan Kasihan dalam angka 2019 jumlah penduduk di 

Kecamatan Kasihan mengalami peningkatan menjadi 129.233 jiwa, dengan laju 

pertumbuhan penduduk sebesar 5,93%. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan 

Kasihan diikuti dengan persaingan penggunaan lahan baik untuk keperluan 

produksi pertanian maupun untuk keperluan non pertanian, banyaknya keperluan 

non pertanian sehingga menyebabkan munculnya berbagai macam penggunaan 

lahan yang cenderung mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan lahan. 

Penggunaan lahan di Kecamatan Kasihan dari tahun 2014-2019 cenderung 

mengalami banyak perubahan. Kecamatan Kasihan mengalami perubahan lahan 

sebanyak -4,8% pada tahun 2014-2019 (BPS dalam angka 2014-2019) yang 
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mengartikan bahwa penggunaan lahan banyak berubah menjadi penggunaan lahan 

yang non sawah, sedangkan untuk luas lahan non pertanian mengalami perubahan 

sebanyak 1,16% yang menandakan bahwa semakin banyak lahan di Kecamatan 

Kasihan yang digunakan untuk non pertanian. Perubahan penggunaan lahan yang 

timbul di akibatkan dari pertumbuhan penduduk yang merupakan salah satu faktor 

terjadinya perkembangan wilayah baik secara fisik maupun non fisik. Peraturan 

daerah nomor 4 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bantul disebutkan terdapat tiga Kecamatan di Kabupaten Bantul yang digunakan 

sebagai Kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Ketiga Kecamatan tersebut 

adalah Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Kasihan, dan Kecamatan Sewon. 

Kecamatan Kasihan merupakan salah satu kawasan pusat kegiatan nasional atau 

salah satu pusat perkotaan di Kabupaten Bantul. Hal ini ditandai dengan adanya 

banyak lahan terbangun, salah satunya adanya beberapa universitas di Kecamatan 

Kasihan, seperti Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, STIKES, Universitas 

PGRI Yogyakarta dan universitas lainnya juga mengakibatkan banyaknya 

pendatang atau pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan membutuhkan 

tempat tinggal di wilayah ini dan meningkatkan pembangunan di Kecamatan 

Kasihan.  

Perencanaan wilayah merupakan suatu proses dalam perencanaan 

pembangunan yang di maksud adalah untuk melakukan perubahan menuju arah 

perkembangan yang lebih baik untuk suatu wilayah (Satria, 2018). Pelaksanaan 

perencanaan ruang wilayah di tujukan dengan hasil akhir yang hendak dicapai, 

yaitu perencanaan yang sesuai pada rencana tata ruang. Rencana detail tata ruang 

(RDTR) dibuat untuk dapat dijadikan pedoman pembangunan suatu daerah, salah 

satunya adalah Kecamatan Kasihan. Dengan adanya penggunaan lahan aktual yang 

ada di Kecamatan Kasihan nantinya dapat diketahui kesesuian fakta di lapangan 

dengan penggunaan lahan yang sudah direncanakan oleh pemerintah setempat. 

Sebab itu, perlu diketahui tingkat kesesuaian antara penggunaan lahan saat ini 

dengan yang sudah direncanakan dalam RDTR. Melalui penelitian ini diharapkan 

dapat diketahui tingkat kesesuaian RDTR di Kecamatan Kasihan yang sudah 

diterapkan hingga saat ini dan selanjutnya dapat memberikan suatu arahan 

kebijakan baru untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan. 

Perkembangan pembangunan perumahan di Kecamatan Kasihan pada saat 

ini terus mengalami kemajuan. Dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Bantul tahun 2010-2030, Kecamatan Kasihan mempunyai arahan untuk 
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pengembangan kawasan permukiman dan pelayanan berorientasi perkotaan. 

Dengan aksesibilitas yang cukup baik dan fasilitas yang mendukung, Kecamatan 

Kasihan mempunyai pertumbuhan pembangunan yang cukup tinggi. Kecamatan 

Kasihan terdapat beberapa permasalahan penggunaan lahan antara lain adalah 

adanya alih fungsi lahan pertanian sebesar -4,8% dalam kurun waktu 5 tahun, 

pemanfaatan ruang tak berizin,  berdirinya kafe-kafe dan tempat hiburan, dan 

berdirinya perumahan baru (Dinas Tata Ruang, data kajian lingkungan hidup, 

2019). Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang akan 

memberikan beberapa dampak dalam suatu wilayah, terdapat beberapa dampak 

yang terjadi akibat isu pembangunan berkelanjutan yaitu terdapat beberapa titik 

banjir di Desa Bangunjiwo, tidak ada saluran air hujan di Desa Tirtonirmolo, dan 

penanganan limbah industri belum optimal, air meluap ke permukiman warga kalau 

terjadi hujan di Desa Tamantiro (Bappeda, data pemetaan pembangunan, 2019). 

Dari masalah dan dampak tersebut membutuhkan pedoman dari tata ruang untuk 

melakukan pembangunan wilayah agar dapat mengatasi masalah yang terjadi di 

Desa-Desa di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Dokumen rencana detail tata 

ruang yang ada dapat digunakan sebagai acuan pembangunan suatu wilayah. 

Namun, tak selamanya dokumen ini sesuai dengan apa yang terjadi di  lapangan. 

Hal inilah yang menarik untuk dikaji pada kasus kesesuaian penggunaan lahan 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah dirumuskan di atas, 

maka peneliti diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemetaan kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan Kabupaten 

Bantul? 

2. Bagaimana persebaran kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan Kabupaten 

Bantul? 

3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan 

lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penyusun untuk penelitian ini adalah: 

1. Memetakan kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. 

2. Menganalisis persebaran kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan Kabupaten 

Bantul. 

3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian 

penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.  

1.4  Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang ingin dituju oleh penyusun dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam pemerintahan atau 

pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pembangunan 

kota dan penataan lahan agar pembangunan kota sesuai dengan fungsi 

penggunaan lahannya khususnya di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

2. Penelitian ini dapat digunakan dalam membantu memecahkan persoalan 

diwilayah yang memiliki penggunaan lahan tidak sesuai terhadap Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, 

sehingga wilayah tersebut dapat melakukan evaluasi dan penanganan 

dalam pembangunan wilayah sesuai dengan program-progam yang 

dirancang oleh pemerintah. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan merupakan campur tangan manusia baik secara 

permanen atau periodik terhadap lahan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan, 

baik kebutuhan kebendaan, spiritual maupun gabungan keduanya. Penggunaan 

lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. Menurut 

(Campbell,1996), di samping sebagai faktor penting dalam perencanaan pada 
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dasarnya perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan. Penggunaan 

lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pengunaan lahan 

pertanian, dan penggunaan lahan non pertanian (Alfari, 2016). Penggunaan lahan 

pertanian antara lain adalah sawah, tegalan, kebun, hutan dan lain sebagainya. 

Penggunaan lahan non pertanian antara lain adalah penggunaan lahan perkotaan 

atau pedesaan, industri, rekreasi, pertambangan dan sebagainya. 

Penggunaan lahan mencerminkan sejauh mana usaha manusia dalam 

memanfaatkan dan mengelola lingkungan. Kemampuan penggunaan lahan berubah 

berdasarkan waktu, yaitu keadaan kenampakan penggunaan lahan atau posisinya 

berubah pada kurun waktu tertentu. Penggunaan lahan tergantung pada kemampuan 

lahan dan pada lokasi lahan (Purwadhi, 2009). Untuk aktivitas pertanian, 

penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang dicirikan oleh 

adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi penggunaannya 

seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan menahan air dan tingkat 

erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga tergantung pada lokasi, khususnya 

untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi industri, maupun untuk daerah-daerah 

rekreasi  

Menurut (Campbell,1996) faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan 

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

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

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

kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan 

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

politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan. 

 

1.5.1.2 Perubahan Penggunaan Lahan 

    Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau  aktifitas 

terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktifitas sebelumnya, baik untuk tujuan 

komersial maupun industri (Kazaz dan Charles, 2001, dalam Septabima, 2016). 

Kenampakan penggunaan lahan berubah berdasarkan waktu, yaitu keadaan 

kenampakan penggunaan lahan atau posisinya berubah pada kurun waktu tertentu. 

Perubahan penggunaan lahan dapat terjadi secara sistematik dan no-sistematik. 

Perubahan secara sistematik terjadi ditandai oleh fenomena yang berulang, yaitu 

tipe perubahan penggunaan lahan pada lokasi yang sama (Alfari, 2016). Perubahan 

seperti ini dapat ditunjukkan dengan peta multi waktu. Fenomena yang ada dapat 
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dipetakan berdasarkan seri waktu, sehingga perubahan penggunaan lahan dapat 

diketahui. Perubahan non-sistematik terjadi karena kenampakan luasan lahan yang 

mungkin bertambah, berkurang, ataupun tetap. Perubahan ini pada umumnya tidak 

linier karena kenampakannya berubah-ubah, baik penutup lahan maupun lokasinya 

(Alfari, 2016). 

  Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat 

dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan 

untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua 

berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik 

(Alfari, 2016). Para ahli berpendapat bahwa perubahan penggunaan lahan lebih 

disebabkan oleh adanya kebutuhan dan keinginan manusia. Faktor-faktor yang 

mendorong perubahan penggunaan lahan adalah politik, ekonomi, demografi dan 

budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil 

keputusan yang mempengaruhi terhadap pola perubahan penggunaan lahan. 

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga 

merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan lahan (Astuti, 2011). Sebagai 

contoh, meningkatnya kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat 

rekreasi akan mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Penggunaan 

lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan wilayah. 

Di daerah perkotaan perubahan penggunaan lahan cenderung berubah 

menjadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sektor jasa dan komersial. Perubahan 

penggunaan lahan yang cepat di perkotaan dipengaruhi oleh empat faktor yakni, 

adanya konsentrasi penduduk dengan segala aktivitasnya, aksesibilitas terhadap 

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

yakni jarak yang menghubungkan suatu wilayah dengan pusat-pusat pelayanan 

yang lebih tinggi (Eko, 2012). 

 

1.5.1.3 Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Klasifikasi penggunaan lahan adalah pedoman dalam proses interpretasi 

apabila data pemetaan penggunaan lahan menggunakan citra penginderaan jauh. 

Tujuan dari klasifikasi adalah untuk dapat melakukan interpretasi penggunaan 

lahan secara sederhana dan agar hasilnya mudah dipahami oleh orang lain 

(pengguna), diperlukan panduan kerja berupa sistem klasifikasi penggunaan 

lahan/tutupan lahan (Purwadhi, 2009).  
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Sistem klasifikasi penggunaan lahan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sistem klasifikasi penggunaan kota karena wilayah yang diinterpretasi 

merupakan wilayah kota. Sistem klasifikasi penggunaan lahan kota yang dipakai 

adalah sistem klasifikasi menurut (Sutanto, 1981 dalam Purwadhi 2009) dengan 

sedikit perubahan (disesuaikan dengan kondisi penggunaan lahan di daerah 

penelitian).        

 

Tabel 1. Sistem Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota 

No Tingkat Kerincian Klasifikasi 

Tingkat I Tingkat II  Tingkat  II Tingkat IV 

1 Daerah 

Kota 

Permukiman -Pola Teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

-Pola setengah teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

- Kepadatan tinggi 

-Pola tidak teratur - Kepadatan rendah 

- Kepadatan sedang 

- Kepadatan tinggi 

- Kepadatan sangat  tinggi 

Perdagangan -Pasar   

-Pom bensin  

-Pusat perbelanjaan -Besar , Kecil 

-Pertokoan  

Industri -Pabrik/perusahaan  

-Gudang  

Transportasi -Jalan  

-Stasiun/terminal -Kereta api/Bis/Angkutan 

Jasa -Kelembagaan Perkantoran,sekolah/kampus 

-Non-Kelembagaan Hotel 

Rekreasi 

 

-Kebun binatang  

-Lapangan Olah raga  

-Stadion  

-Gedung Pertujukan  

Tempat 

Ibadah 

-Masjid  

-Gereja  
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Lanjutan Tabel 1. Sistem Klasifikasi Penggunaan Lahan Kota 

No Tingkat Kerincian Klasifikasi 

Tingkat I Tingkat II Tingkat III Tingkat IV 

2 Daerah 

Kota 

Pertanian 

 

Sawah  

Tegalan  

 

Hutan 

Kebun Campuran  

Hutan/Taman Wisata  

Lain-lain 
 

Kuburan Umum – Makam 

Pahlawan 

Lahan Kosong  

Lahan sedang 

dibangun 

 

 

Sumber : Sutanto, 1981 dalam Purwadhi 2009, dengan sedikit modifikasi 

 

1.5.1.4 Kesesuaian Penggunaan Lahan 

Kesesuaian penggunaan lahan merupakan tingkat kecocokan penggunaan lahan 

untuk penggunaan lahan tertentu. Kesesuaian penggunaan lahan dapat dinilai untuk 

kondisi penggunaan lahan saat ini (kesesuaian penggunaan lahan aktual) atau dapat 

digunakan untuk perencanaan dalam perbaikan penggunaan lahan (kesesuaian 

penggunaan lahan terencana) (Septabima, 2016). Kesesuaian penggunaan lahan 

terencana biasa digunakan untuk perencanaan penggunaan lahan yang akan dicapai 

agar lahan tersebut digunakan sesuai dengan fungsinya dan digunakan untuk 

mengevaluasi penggunaan lahan yang sudah ada atau lahan aktual sudah sesuai 

dengan arahannya atau belum sesuai dengan arahannya.  

Menurut pedoman (FAO,1976) dengan judul “Framework for Land 

Evaluation”, kesesuaian penggunaan lahan merupakan tingkat kesesuaian atau 

kecocokkan dari suatu jenis penggunaan lahan untuk tujuan penggunaan lahan  

tertentu. Penggunaan lahan tersebut dapat di tujukan untuk lahan pertanian, irigasi, 

lahan pemukiman, lahan insdustri, tata wilayah kota, dll. Sedangkan penilaian 

kesesuaian lahan merupakan langkah-langkah penilaian tingkat kecocokan lahan 

untuk penggunaan tertentu. 

Kesesuaian penggunaan lahan terhadap rencana detail tata ruang digunakan 

untuk mengetahui tingkat kecocokan penggunaan lahan aktual dengan penggunaan 

lahan terencana berdasarkan keadaan fisik saat ini dan untuk perencanaan 
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pembangunan yang akan datang agar tercapai penggunaan lahan di suatu daerah 

yang dimanfaatkan sesuai dengan arahan tata ruang. Kesesuaian penggunaan lahan 

dalam hal ini terjadi apabila kesesuaian penggunaan lahan aktual sesuai dengan 

kesesuaian lahan yang terencana dalam pedoman tata ruang (Hapsari, 2015).  

Kesesuaian lahan antara penggunaan lahan aktual dan rencana detail tata ruang 

diklasifikasian menjadi tiga kelas, yaitu sesuai (S), belum sesuai (BS), dan tidak 

sesuai (TS) (Hapsari, 2015). Penentuan tingkat kesesuaian dilakukan berdasarkan 

pada kategori kesesuaian yaitu: 

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

penggunaan lahan yang terencana. Contohnya adalah pada penggunaan lahan 

aktual digunakan sebagai permukiman, dan pada penggunaan lahan terencana 

direncanakan sebagai lahan permukiman. 

2. Kategori belum sesuai (BS) terjadi penggunaan lahan aktual belum terbangun 

masih berfungsi sebagai penggunaan lahan lain, tetapi merupakan 

penggunaan lahan yang direncanakan atau merupakan fungsi awal lahan 

sebelum direncanakan. Contohnya pada penggunaan lahan yang berbentuk 

sawah direncanakan untuk permukiman, namun pada penggunaan lahan 

aktualnya masih berupa sawah, maka pemanfaatan sawah yang di peruntukan 

permukiman dimasukkan ke dalam kategori ini. 

3. Kategori tidak sesuai (TS) terjadi apabila penggunaan lahan aktual berbeda 

dengan penggunaan lahan yang telah direncanakan. Contoh dari penggunaan 

lahan yang tidak sesuai adalah pada penggunaan lahan yang sebelum 

direncanakan adalah sawah, kemudian penggunaan lahan tersebut 

direncanakan untuk sawah, namun pada penggunaan lahan aktualnya 

penggunaan lahan tersebut dimanfaatkan atau diperuntukan untuk 

permukiman.  

 

1.5.1.5 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

Rencana tata ruang adalah hasil dari perencanaan wujud struktural dan pola 

pemanfaatan ruang, yang dimaksud dengan wujud tersebut adalah susunan unsur-

unsur pembentukan rona lingkungan alam, lingkungan buatan dan lingkungan 

sosial yang secara hirarki dan struktural berhubungan satu dengan yang lainnya 

yang membentuk tata ruang di antaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti 

pusat kota, lingkungan, prasarana jalan baik jalan arteri, kolektor maupun jalan 

lokal (Septabima, 2016). Pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan yang 
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menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia atau kegiatan alam, 

di antaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, 

pertanian, serta pola penggunaan tanah pedesaan dan perkotaan (Setiadi, 2006). 

Rencana Detail Tata Ruang Kota merupakan rencana dalam pemanfaatan ruang 

bagian wilayah kota secara detail dan terperinci yang disusun dalam penyiapan 

perwujudan ruang dalam rangka pengaturan zonasi, perizinan dan pembangunan 

kawasan berdasarkan urgensi atau prioritas penanganan kawasan wilayah kota. 

Menurut Undang-undang No 26 tahun 2007 sebagai dasar penyusun rencana tata 

ruang yang menjelaskan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai hasil dari 

perencanaan tata ruang pada kawasan yang merupakan kesatuan geografis beserta 

segenap unsur terkait untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten/Kota dan dilengkapi dengan peraturan zonasi/blok. Muatan rencana 

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

pola ruang meliputi untuk peruntukan kawasan lindung dan budidaya, sedangkan 

rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat  pemukiman dan rencana 

sistem jaringan prasarana. Perencanaan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan 

perkotaan sebagai pedoman untuk menjaga konsistensi dalam arah pembangunan 

dan kesesuaian perkembangan kawasan perkotaan dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota/Kabupaten dapat menciptakan keterkaitan antar kegiatan 

yang selaras, serasi, efisien dan terkendali dengan program-program pembangunan 

perkotaan.  

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) No.15 tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan penataan ruang yang menjelaskan perlunya pengaturn penataan 

ruang yang disusun  dan ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi 

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya yang 

bertujuan mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, 

sehingga penyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan 

pada bagian dari kegiatan produk penataan ruang maka perlu disusun Penyusun 

Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kasihan digunakan beberapa pendekatan 

sebagai berikut (Septabima, 2016): 

1. Comformity Approach  merupakan perencanaan tata ruang yang dibuat sesuai 

dengan pedoman perencanaan tata ruang. Dalam pemantauan proses 

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang diperlukan Streeting Commite atau tim 

teknis yang terdiri dari Dinas yang terkait dengan pengembangan didasarkan 
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pada hasil identifikasi berpedoman pada NSPM (Norma, Standar, Pedoman, 

dan Manual). 

2. Harmonize Bottom-Up dan Top Down Planning Approach merupakan 

pendekataan dalam perencanaan yang mengharmoniskan Top Down yang 

terfokus terhadap arahan dari tingkat atasnya terhadap pendekatan perencanaan 

Bottom-Up yang lebih bersifat partisipatif yang meliputi: 

a. Kajian terhadap kebijakan pembangunan insfrastruktur perkotaan yang 

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

Peraturan Daerah atau kebijakan lain yang berkaitan dengan RTRW, land 

management, dan building code yang ada. 

b. Kajian kondisi eksisting dilakukan terhadap sistem perwilayahan, prasarana, 

dan sarana, sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) 

khususnya yang berkaitan dengan perubahan akibat aglomerasi Kota 

Yogyakarta. 

c. Melibatkan masyarakat dalam bentuk partisipatif yang dilaksanakan dengan 

metode kuisioner, focus discution group (FGD), dan workshop. 

3. Sustainability Approach merupakan pendekatan perencanaan yang 

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

meliputi: 

a. Identifikasi terhadap potensi dan masalah dalam pembangunan dan 

pengembangan sarana dan prasarana di wilayah yang direncanakan, yang 

berkaitan dengan aspek fisik seperti lingkungan dan geografis dan maupun 

aspek non fisik yang meliputi kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. 

b. Kajian terhadap pedoman dan aturan yang berkaitan dengan pembangunan 

yang berkelanjutan, baik dari aspek fajrinnomi, sosial, ekologi dan 

kelembagaan. 

4. Sinergy Approach merupakan pendekatan perencanaan yang mensinergikan 

antara kepentingan sektor dan wilayah dengan mempertimbangkan kajian 

dalam tata ruang sekitar yang telah ada. Diperlukan koordinasi dalam penataan 

ruang baik dalam koordinasi secara horizontal dan koordinasi secara vertikal. 

Koordinasi secara horizontal yaitu koordinasi yang mengharmoniskan 

kepentingan dan perencanaan sektoral yang berbeda-beda, sedangkan 

koordinasi secara vertikal yaitu koordinasi yang mengharmoniskan ruang yang 

terkait dengan rencana dan proyek dari tingkatan wilayah yang berbeda yang 

meliputi: 
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a. Analisis yang meliputi rencana atau arahan dalam penataan ruang, arahan 

pengembangan dan pembangunan insfrastruktur, pengelolaan sumberdaya 

dan lingkungan, strategi pengembangan sosial atau ekonomi, dan 

pembiayaan pembangunan. 

b. Pembuatan skala prioritas penanganan dalam mewujudkan pembangunan 

yang sinergis. 

c. Kajian terhadap perencanaan kawasan wilayah atau kawasan strategis di 

sekitar lokasi perencanaan.  

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan penjabaran dari Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) pada suatu kawasan atau wilayah yang terbatas ke dalam 

rencana pengaturan pemanfaatan yang memiliki dimensi fisik mengikat dan bersifat 

operasional. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki fungsi sebagai 

instrument dalam perwujudan ruang, khususnya sebagai acuan dalam pemberian 

perencanaan dalam pengaturan bangunan setempat dan rencana tata bangunan dan 

lingkungan (Satria Anggi, 2018). 

 

1.5.1.6 Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh merupakan teknik dalam mengumpulkan informasi dan 

pemantauan tanpa melakukan kontak fisik terhadap obyek, daerah atau fenomena 

yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1979). Maksud dari tanpa ada kontak langsung 

dalam mengumpulkan informasi dan pemantauannya dalam pengambilan data 

adalah seseorang yang mengumpulkan data tidak perlu mendatangi daerah yang 

dikaji secara langsung dan dalam hal ini memerlukan seperangkat sistem yang 

mendukung agar obyek tersebut dapat diamati dan didekati oleh penafsir, dimana 

media ini berupa citra penginderaan jauh.  

Citra penginderaan jauh merupakan gambaran suatu obyek, daerah, atau 

fenomena hasil dari rekaman pantulan dan pancaran obyek oleh sensor 

penginderaan jauh yang dapat berupa foto atau data digital (Purwadhi, 2009). Citra 

penginderaan jauh dihasilkan melalui proses perekaman dengan bantuan sensor. 

Sensor secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sensor fotografik 

(kamera) dan sensor non fotografik. Sensor non fotografik meliputi sensor pemindai 

atau penyiam, dan sensor radar/gelombang mikro dan masing-masing jenis sensor 

bekerja dengan cara berbeda, sehingga menghasilkan citra dengan karakteristik 

yang berbeda pula. Citra penginderaan jauh biasanya akan diproses dan 

diinterpretasi guna membuahkan data yang bermanfaat untuk aplikasi di bidang 
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pertanian, arkeologi, kehutanan, geografi, geologi, perencanaan dan bidang-bidang 

lainnya  

Penginderaan jauh berkembang dalam bentuk pemotretan muka bumi 

melalui wahana pesawat terbang yang menghasilkan foto udara dan bentuk 

penginderaan jauh berteknologi satelit yang mendasarkan pada konsep gelombang 

elektromagnetis. Dalam perkembangannya saat ini, dengan adanya teknologi satelit 

dengan resolusi tinggi, pengenalan sifat fisik dan bentuk obyek depermukaan bumi 

secara individual juga dapat dilakukan (Purwadhi, 2009 ). 

 

1.5.1.7 Interpretasi Citra 

Interpretasi citra yaitu suatu tindakan untuk mengkaji foto udara atau citra 

dengan maksud untuk mengidentifikasi obyek dan menilai arti pentingnya obyek 

tersebut (Ester, dkk 1975, dalam Alfari 2016). Interpretasi citra merupakan kegiatan 

dalam mengidentifikasi obyek yang ada di permukaan bumi melalui citra 

penginderaan jauh. Kegiatan ini merupakan bagian terpenting dalam penginderaan 

jauh, karena tanpa mengenali obyek yang tergambar pada citra penginderaan jauh, 

maka kita tidak dapat melakukan kegiatan apa-apa pada citra tersebut. Interpretasi 

penginderaan jauh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu interpretasi manual dan 

interpretasi digital (Purwadhi, 2009). 

a. Interpretasi manual adalah pengenalan karakteristik obyek secara 

keruangan (spasial) mendasar pada unsur-unsur interpretasi citra 

penginderaan jauh. Interpretasi manual dilakukan terhadap citra fotografi 

atau non-fotografi yang sudah dikonversi ke dalam bentuk foto atau citra. 

Interpretasi manual pada citra penginderaan jauh sudah dilakukan koreksi 

secara radiometrik atau geometrik sehingga pengguna dapat melakukan 

identifikasi yang tergambar pada citra atau foto. 

b. Interpretasi digital dilakukan dengan bantuan komputer. Dalam interpretasi 

penginderaan jauh digital, pengguna dapat melakukan dimulai dari 

pengolahan  atau pra pengolahan (koreksi citra), penajaman citra, hingga 

klasifikasi citra. Namun dapat juga menggunakan data atau citra 

penginderaan jauh yang sudah terkoreksi, sehingga tinggal melakukan 

klasifikasi dalam interpretasinya. 

Menurut (Campbell, 1966) ada beberapa kegitan yang dapat dilakukan saat 

melakukan interpretasi citra, yaitu: 



14 

1. Klasifikasi (Clasification) 

Klasifikasi adalah menetapkan obyek, kenampakan atau area ke dalam satu 

kelas yang didasarkan perwatakannya pada citra. 

2. Pencacahan (Enumeration) 

Merupakan kegiatan perhitungan obyek yang saling terpisah yang tampak 

pada citra. 

3. Pengukuran (Measurement) 

Pengukuran dapat dilakukan dalam perhitungan jarak dan tinggi hingga luas 

dan volume ataupun juga dapat dilakukan perhitungan kuantitatif, nilai 

kecerahan pada citra. 

4. Delineasi/Penarikan Batas (Deliniation) 

Delineasi merupakan kegiatan dalam pemisahan obyek yang saling terpisah, 

yang masing-masing memiliki karakteristik dalam hal rona dan tekstur dan 

untuk mengetahui batas/tepi dari area yang terpisah. 

Dalam melakukan proses interpretasi diperlukan unsur-unsur interpretasinya, 

meliputi, (Purwadhi, 2009) : 

1. Rona dan warna 

Rona merupakan tingkat relatif kecerahan (gelap-cerah) pada tampilan citra 

skala warna keabuan. Sedangkan warna merujuk pada tampilan citra skala 

komposit warna yaitu RGB (Red, Green, Blue). 

2. Bentuk 

Merujuk pada bentuk umum, yang digunakan sebagai penunjuk identitas 

obyek. Bentuk tersebut misalnya, persegi, membulat, memanjang, dan 

bentuk lainnya. 

3. Ukuran 

Merupakan atribut obyek yang berupa jarak, luas, tinggi, lereng dan volume. 

Ukuran tergantung pada skala citra. 

4. Tekstur  

Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra. Tekstur sering 

dinyatakan dalam ujud kasar, halus, atau bercak-bercak. 

5. Pola  

Merupakan ciri obyek buatan manusia dan beberapa obyek alamiah yang 

membentuk susunan keruangan. Variasi pola meliputi pola acak, melingkar, 

sistematik, dan sebagainya. 
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6. Bayangan  

Merupakan obyek yang tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali 

(hitam), sesuai dengan bentuk obyeknya seperti bayangan awan, bayangan 

Gedung, dan bayangan bukit. 

7. Situs  

Merupakan hubungan antar obyek dalam satu lingkungan, yang dapat 

menunjukkan obyek disekitarnya atau letak suatu obyek terhadap obyek 

lain. 

8. Asosiasi 

Merupakan unsur antar obyek yang keterkaitan atau antara obyek yang satu 

dengan obyek yang lain, sehingga berdasarkan asosiasi tersebut dapat 

membentuk suatu fungsi obyek tertentu. 

Terdapat tiga rangkaian kegiatan utama yang diperlukan dalam pengenalan obyek 

atau interpretasi citra, yaitu: 

1. Deteksi, pengamtan obyek pada citra yang bersifat global dengan melihat 

ciri khas obyek berdasarkan unsur rona atau warna citra. 

2. Identifikasi, pengamatan obyek pada citra bersifat agak rinci, yaitu upaya 

mencirikan obyek yang telah dideteksi menggunakan keterangan yang 

cukup. 

3. Analisis, pengamatan obyek pada citra bersifat rinci, yaitu tahap 

pengumpulkan keterangan lebih lanjut. 

 

1.5.1.8 Citra Satelit Resolusi Tinggi (Ikonos) 

Ikonos yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya citra/gambar, 

merupakan satelit observasi bumi beresolusi tinggi pertama yang diluncurkan untuk 

kepentingan komersial oleh pihak Digital Globe. Citra satelit IKONOS merupakan 

jenis satelit yang memiliki resolusi yang tinggi  yang di miliki oleh Space Imaging, 

yang diluncurkan di Vanderberg Air Force Base, California, USA. Satelit IKONOS 

juga merupakan satelit komersial beresolusi tinggi pertama yang ditempatkan di 

luar angkasa (Purwadhi, 2009). 

Citra IKONOS mempunyai ketelitian tinggi (255 kali ketelitian citra 

Landsat 7 band 8 atau saluran pankromatik), yang hasil rekamannya sebanding 

dengan foro udara. Citra IKONOS memiliki resolusi spasial pankromatik yaitu 

0,82-1 meter, sedangkan mulktispektral resolusi spasialnya adalah 3,2-4 meter, 

yang memungkinkan untuk pembuatan peta skala besar. Citra IKONOS memiliki 
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panjang gelombang pankromatik sebesar 450-900 nm dan panjang gelombang 

multispektral RGB (Red, Green, Blue) yaitu red/merah dengan panjang gelombang 

625-695nm, green/hijau yaitu 520-600, blue/biru yaitu 450-520nm, dan inframerah 

dekat yaitu 760-900nm.  Menurut (Space Imaging, 2002 dalam Purwadhi 2009) 

Satelit IKONOS memiliki ketinggian orbit yaitu 681 km dan kecepatan orbit 7,5 

km per detik dengan orbitnya adalan sinkron matahari. Sudut inklanasi orbit dari 

IKONOS adalah 98.1 derajat, lebar sapuan satelit yaitu 11,3 km (nadir), dengan 

resolusi temporalnya adalah program. Usia operasi IKONOS adalah kurang lebih 7 

tahun dan dinamika julatnya yaitu 11 bit per pixel.  

Biasanya citra satelit IKONOS diaplikasikan untuk pemetaan perkotaan dan 

pedesaan, pemetaan perpajakan, konstruksi, pertambangan, sumber daya alam dan 

bencana alam, analisis pertanian dan perhutanan serta deteksi perubahan 

lingkungan. Hal ini diterapkan karena cakupan dan kedetailan dari citra satelit 

resolusi tinggi IKONOS ini hampir semua aspek studi lingkungan mampu 

menghasilkan hasil yang cukup relevan. Sensor pada satelit IKONOS ini mampu 

diprogram untuk mendapatkan data dari citra satelit stereo yang digunakan untuk 

memproduksi model dari permukaan digital (DSM) atau model elevasi digital 

(DEM) dengan resolusi kurang dari 5 m. Data dari citra satelit stereo ini telah 

memfasilitasi 3D Digital  Terrain Model dan Digital Elevation Model (DEM). 

 

1.5.1.9 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi yang didesain 

untuk mengolah data yang berkenaan dengan koordinat geografis atau keruangan 

(Prahasta, 2009). Dalam SIG sendiri teknologi informasi merupakan perangkat 

yang membantu dalam menyimpan data, memproses data, menganalisa data, 

mengelola data dan menyajikan informasi. SIG merupakan sistem yang 

terkomputerisasi yang menolong dalam me-maintain data tentang lingkungan 

dalam bidang geografis. SIG selalu memiliki relasi dengan disiplin keilmuan 

Geografi, hal tersebut memiliki hubungan dengan disiplin yang berkenaan dengan 

yang ada di permukaan bumi, termasuk didalamnya adalah perencanaan dan 

arsitektur wilayah (Longley, 2001 dalam Septabima 2016). 

SIG digunakan untuk memperoleh hasil analisis yang akurat terhadap 

penelitian ini. Data yang besar diolah dengan cepat, efisien, dan dapat ditayangkan 

kembali karena data tersimpan dalam bentuk digital. Hasil yang didapatkan adalah 

peta digital penggunaan lahan dan peta kesesuaian penggunaan lahan terhadap 
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rencana detail tata ruang. Dengan semakin berkembangnya teknologi komputer, 

peta-peta untuk keperluan perencanaan dan evaluasi tidak lagi dikerjakan secara 

manual, tetapi secara digital dengan berbagai software SIG.  

Pemanfaatan keunggulan data penginderaan jauh dan keunggulan data 

digital untuk keperluan tampilan dan analisis SIG diharapkan mampu menghasilkan 

sejumlah masukan yang akurat sehingga dapat diperoleh keputusan yang handal 

dan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Penggunaan teknologi ini 

membantu memahami bagaimana memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang 

ada di sekitar secara optimal (Estes, 1990 dalam Alfari 2016). 

1.5.1.9.1 Tugas Utama SIG 

Berdasarkan desain awalnya tugas utama SIG adalah untuk melakukan 

analisis data spasial. Dilihat dari sudut pemrosesan data geografik, SIG bukanlah 

penemuan baru. Pemrosesan data geografik sudah lama dilakukan oleh berbagai 

macam bidang ilmu, yang membedakannya dengan pemrosesan lama hanyalah 

digunakannya data digital. Adapun tugas utama dalam SIG adalah sebagai berikut 

(Prahasta, 2009): 

a. Input Data, sebelum data geografis digunakan dalam SIG, data tersebut 

harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam bentuk digital. Proses konversi data 

dari peta kertas atau foto ke dalam bentuk digital disebut dengan digitizing. SIG 

modern bisa melakukan proses ini secara otomatis menggunakan teknologi 

scanning. 

b. Pembuatan peta, proses pembuatan peta dalam SIG lebih fleksibel 

dibandingkan dengan cara manual atau pendekatan kartografi otomatis. 

Prosesnya diawali dengan pembuatan database. Peta kertas dapat didigitalkan 

dan informasi digital tersebut dapat diterjemahkan ke dalam SIG. Peta yang 

dihasilkan dapat dibuat dengan berbagai skala dan dapat menunjukkan 

informasi yang dipilih sesuai dengan karakteristik tertentu. 

c. Manipulasi data, data dalam SIG akan membutuhkan transformasi atau 

manipulasi untuk membuat data-data tersebut kompatibel dengan sistem. 

Teknologi SIG menyediakan berbagai macam alat bantu untuk memanipulasi 

data yang ada dan menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan. 

d. Manajemen file, ketika volume data yang ada semakin besar dan jumlah data 

user semakin banyak, maka hal terbaik yang harus dilakukan adalah 

menggunakan database management sistem (DBMS) untuk membantu 

menyimpan, mengatur, dan mengelola data. 
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e. Analisis query, SIG menyediakan kapabilitas untuk menampilkan query dan 

alat bantu untuk menganalisis informasi yang ada. Teknologi SIG digunakan 

untuk menganalisis data geografis untuk melihat pola dan tren. 

f. Memvisualisasikan hasil, untuk berbagai macam tipe operasi geografis, hasil 

akhirnya divisualisasikan dalam bentuk peta atau graf. Peta sangat efisien untuk 

menyimpan dan mengkomunikasikan informasi geografis. Namun saat ini SIG 

juga sudah mengintegrasikan tampilan peta dengan menambahkan laporan, 

tampilan tiga dimensi, dan multimedia. 

 

1.5.1.10 Analisis Spasial 

  Analisis spasial merupakan kumpulan-kumpulan dari teknik yang dapat 

digunakan untuk melakukan pengolahan data SIG. Hasil dari analisis data spasial 

sangat bergantung dari lokasi atau tempat di mana obyek sedang dianalisis. Selain 

itu, analisis spasial juga bisa diartikan sebagai teknik-teknik yang dapat digunakan 

untuk meneliti dan juga mengeksplorasi dari dari sudut pandang keruangan (Alfari, 

2016). Semua teknik ataupun pendekatan perhitungan secara matematis yang 

berhubungan dengan data  keruangan atau spasial dilakukan dengan menggunakan 

fungsi analisis spasial. Analisis spasial adalah teknik ataupun proses yang 

melibatkan beberapa atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika 

matematis yang dapat dilakukan pada data spasial, dalam rangka untuk memperoleh 

nilai tambah, ekstraksi serta informasi baru yang beraspek spasial (Guntara, 2015). 

Analisis spasial cukup luas ruang lingkupnya. Salah satunya terdapat pada SIG atau 

Sistem Informasi Geografis. 

  Analisis spasial digunakan untuk teknik pengolahan data dalam penelitian 

ini untuk membantu dalam proses pengolahan data seperti penggabungan data, 

pengelolaan data, pemrosesan data, analisis data, dan pemodelan data spasial yang 

memanfaatkan pemodelan SIG yang berdasar pada kebutuhan dan analisisnya 

sehingga akan menghasilkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Analisis 

yang berlaku pada pemrosesan data seperti overlay, clip, intersect, buffer, query, 

union, merge, yang mana dapat dipilih ataupun dikombinasikan. Pemrosesan data 

spasial seperti ini dapat dilakukan dengan teknik yang disebut dengan 

geoprocessinging (Guntara, 2015). Macam pemrosesan tersebut sebagai berikut: 

a. Overlay merupakan perpaduan dua layer data spasial 

b. Clip adalah perpotongan suatu area berdasarkan area lain sebagai referensi 

c. Intersection adalah perpotongan dua area yang memiliki kesamaan kriteria 

https://ilmugeografi.com/geografi-teknik/sistem-informasi-geografis
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d. Buffer adalah menambahkan area di sekitar obyek spasial tertentu 

e. Query adalah seleksi data berdasarkan pada kriteria tertentu 

f. Union adalah penggabungan dua area spasial berserta atributnya yang 

menjadi satu 

g. Merge adalah penggabungan dua data berbeda terhadap fitur spesial. 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Yuni Astuti melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Perubahan Bentuk 

Penggunaan Lahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan 

luas perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Kasihan dan untuk mengevaluasi 

perubahan bentuk penggunaan lahan tahun 1999-2009 dengan kesesuaian Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Kasihan Tahun 2008. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan grid-grid unit untuk sampel 

penggunaan lahan dan melakukan pengumpulan data dengan observasi dan 

dokumentasi serta teknik analisa menggunakan overlay. Hasil dari penelitian ini 

adalah Peta Penggunaan Lahan di Kecamatan Kasihan tahun 1999-2009 dan Peta 

Kesesuaian Penggunaan Lahan Kecamatan Kasihan Tahun 2009 terhadap Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

  Yeni Afni Fajrin melakukan penelitian dengan judul Evaliasi Kesesuaian 

Lahan Aktual Menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan 

Banguntapan Tahun 2014. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

penggunaan lahan aktual, dan mengetahui tingkat kesesuaian lahan di Kecamatan 

Banguntapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunaan 

teknik interpretasi citra Quickbird berdasarkan kunci interpretasi dan ditambah 

dengan survei lapangan dengan analisis tumpang susun (overlay). Hasil dari 

penelitian ini adalah Peta Penggunaan Lahan Aktual Tahun 2010, Peta Pemanfaatan 

Lahan Aktual tahun 2010, Peta Rencana Blok Pemanfaatan Tata Ruang tahun 2010-

2030, dan Peta Kesesuaian Lahan Aktual tahun 2010. 

  Anindyakusuma Hapsari melakukan penelitian dengan judul Kesesuaian 

Perubahan Penggunaan Lahan dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 

Wilayah Peri-Urban Kecamatan Godean Tahun 2009-2014. Penelitian ini memiliki 

tujuan berupa mengkaji perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Godean tahun 

2009-2014, menilai kesesuaian perubahan penggunaan lahan yang terjadi dengan 

RDTR Kecamatan Godean tahun 2009-2014, mengkaji kecenderungan 
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ketidaksesuaian pemanfaatan lahan berdasarkan fungsi kawasan dan faktor-faktor 

geografis dan menyusun rekomendasi arahan kebijakan untuk mengatasi 

ketidaksesuaian antara penggunaan lahan yang ada dengan RDTR. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode survei dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan dapat menjelaskan 

pemanfaatan lahan yang ada di Kecamatan Godean tahun 2009-2014 serta 

menjelaskan peristiwa yang berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi dan kesesuaiannya dengan RDTR. Hasil dari penelitian ini adalah luas 

perubahan penggunaan lahan selama kurun waktu lima tahun, nilai klasifikasi 

kesesuaian perubahan penggunaan lahan dengan RDTR, dan luas ketidaksesuaian 

penggunaan lahan terhadap RDTR.  

  Anggi Rizky Damayanti Satria melakukan penelitian dengan judul Analisis 

Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Tujuan dari penelitian 

ini adalah menganalisis kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, dan 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian penggunaan lahan 

aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok, Kabupaten 

Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah kategori penelitian observasi 

tidak langsung atau interpretasi citra dengan citra Geo-Eye1 dan analisis 

pendekatan keruangan. Hasil penelitian ini adalah Peta Kesesuaian Penggunaan 

Lahan Aktual terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman. 

 Penelitian saat ini dilakukan oleh Irma Rahmasari dengan judul Analisis 

Kesesuian Penggunaan Lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di 

Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul tahun 2019. Penelitian ini memiliki tujuan 

yaitu memetakan kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, mengetahui 

persebaran kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan menganalisis faktor 

yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung yang dilengkapi 

dengan metode survei dan wawancara informan, kemudian melakukan analisis 

spasial dengan teknik overlay antara peta penggunaan lahan aktual dan peta RDTR. 
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Hasil dari kesesuaian tersebut dianalisis dengan metode kualitatif untuk persebaran 

kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR dan melakukan wawancara 

mendalam kepada informan, yaitu pihak tata ruang dan masyarakat yang memiliki 

lahan dengan kelas tidak sesuai. Penelitian ini yang membedakan dengan penelitian 

yang sebelumnya adalah, pada penelitian ini mengacu kesesuaian penggunaan 

lahan terhadap RDTR yaitu untuk mengetahui kesesuaian penggunaan lahan 

terhadap RDTR, persebaran kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap 

RDTR, sedangkan penelitian sebelumnya mengacu pada perubahan penggunaan 

lahan pada periode tertentu terhadap RDTR atau RTRW. Penelitian ini 

menggunakan citra resolusi tinggi yaitu Ikonos, sedangkan penelitian sebelumnya 

menggunakan Quickbird, dan Geo-Eye1. Lokasi penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya (Yuni Astuti) memiliki kesamaan lokasi, tetapi penelitian yang 

dilakukan berbeda. Penelitian Yuni mengarah pada perubahan penggunaan lahan 

pada periode 1999-2009 terhadap RTRW sedangkan penelitian saat ini mengacu 

pada kesesuaian penggunaan lahan terhadap RDTR dengan tahun yang berbeda. 
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Tabel 2. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Yuni Astuti, 

2009 

Evaluasi Perubahan 

Bentuk Penggunaan 

Lahan Berdasarkan 

Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kecamatan 

Kasihan Kabupaten 

Bantul 

Mengetahui bentuk dan luas perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan 

Kasihan. 

Mengevaluasi perubahan bentuk 

penggunaan lahan tahun 1999-2009 

dengan kesesuaian Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kecamatan Kasihan 

Tahun 2008. 

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif dengan 

menggunakan grid-grid unit 

untuk sampel penggunaan 

lahan. 

Melakukan pengumpulan 

data dengan observasi dan 

dokumentasi serta teknik 

analisa menggunakan 

overlay. 

Peta Penggunaan Lahan di 

Kecamatan Kasihan tahun 1999-

2009. 

Peta Kesesuaian Penggunaan 

Lahan Kecamatan Kasihan 

Tahun 2009 terhadap Rencana 

Tata Ruang Wilayah (RTRW). 

 

Yeni Afni 

Fajrin, 

2014 

Evaluasi Kesesuaian 

Lahan Aktual Menurut 

Rencana Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) 

Kecamatan Banguntapan 

tahun 2014 

Mengetahui penggunaan lahan aktual. 

Mengetahui tingkat kesesuaian lahan di 

Kecamatan Banguntapan. 

Metode menggunakan 

teknik interpretasi citra 

Quickbird berdasarkan 

kunci interpetasi. 

Survei lapangan. 

Analisis tumpang susun 

(overlay). 

Peta Pemanfaatan Lahan Aktual 

Tahun 2010. 

Peta Penggunaan Lahan Aktual 

Tahun 2010. 

Peta Kesesuaian Lahan Aktual 

Tahun 2010. 

Peta Rencana Blok Pemanfaatan 

Tata Ruang Tahun 2010-2030. 
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Lanjutan Tabel 2. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Anindyakusum

a Hapsari, 

2015 

Kesesuaian Perubahan 

Penggunaan Lahan 

dengan Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) di 

Wilayah Peri-Urban 

Kecamatan Godean 

Tahun 2009-2014 

Mengkaji perubahan penggunaan lahan di Kec. 

Godean tahun 2009-2014. 

Menilai kesesuaian perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi dengan RDTR Kec. Godean 

tahun 2009-2014.  

Mengkaji kecenderungan ketidaksesuaian 

pemanfaatan lahan berdasarkan Kawasan dan 

faktor-faktor geografis.  

Menyusun rekomendasi arahan kebijakan untuk 

mengatasi ketidaksesuaian anatara penggunaan 

lahan yang ada dengan RDTR. 

Metode deskriptif. 

Metode survei dengan 

pendekatan kuantitatif. 

Luas perubahan penggunaan 

lahan selama kurun waktu 

lima tahun 2009-2014. 

Nilai klasifikasi kesesuaian 

perubahan penggunaan lahan 

dengan RDTR. 

Luas ketidaksesuaian 

penggunaan lahan terhadap 

RDTR.  

Anggi Rizky 

Damayanti 

Satria, 

2018 

Analisis Kesesuaian 

Penggunaan Lahan 

Aktual terhadap RDTR 

Kecamatan Depok 

Kabupaten Sleman. 

Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan 

aktual terhadap RDTR. 

Menganalisis faktor yang mempengaruhi 

kesesuaian penggunaan lahan aktual terhadap 

RDTR Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. 

Penelitian observasi tidak 

langsung (interpretasi citra) 

dengan citra Geo-Eye1. 

Analisis pendekatan 

keruangan. 

Peta Kesesuian Penggunaan 

Lahan Aktual terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang 

Kecamatan Depok, 

Kabupaten Sleman. 
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Lanjutan Tabel 2. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Irma Rahmsari 

2020  

Analisis Kesesuaian 

Penggunaan Lahan 

terhadap Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) di 

Kecamatan Kasihan 

Kabupaten Bantul tahun 

2019 

Memetakan kesesuaian penggunaan lahan 

aktual terhadap RDTR di Kecamatan 

Kasihan Kabupaten Bantul.  

Menganalisis persebaran yang memiliki 

kesesuaian penggunaan lahan aktual 

terhadap RDTR.  

Menganalisis faktor yang berpengaruh 

terhadap ketidaksesuaian penggunaan 

lahan aktual terhadap RDTR di Kecamatan 

Kasihan Kabupaten Bantul. 

Observasi tidak langsung 

yang dilengkapi dengan 

metode survei dan 

wawancara terhadap 

informan. 

Teknik overlay antara 

penggunaan lahan aktual 

dengan peta RDTR. 

Analisis kualitatif untuk 

persebaran dan faktor 

ketidaksesuaian 

penggunaan lahan terhadap 

RDTR. 

 

Peta Kesesuaian penggunaan lahan 

terhadap rencana detail tata ruang. 

Persebaran Kesesuaian penggunaan 

lahan terhadap rencana detail tata 

ruang. 

Fakor-faktor yang mempengaruhi 

ketidaksesuaian penggunaan lahan 

terhadap rencana detail tata ruang. 

Sumber : Penulis, 2020
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1.6 Kerangka Penelitian 

Penggunaan lahan merupakan unsur penting dalam perencanaan 

wilayah, di samping sebagai faktor penting dalam perencanaan pada dasarnya 

perencanaan kota adalah perencanaan penggunaan lahan. Penggunaan lahan dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu pengunaan lahan pertanian, 

dan penggunaan lahan bukan pertanian. Pengelolaan penggunaan lahan perlu 

diperhatikan untuk menghasilkan penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana 

tata ruang. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, semakin banyak pula 

kebutuhan lahan yang dibutuhkan, seperti untuk permukiman, perkantoran, 

perdagangan, jasa dan lain-lain.  

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi menyebabkan peningkatan 

aktivitas sosial, ekonomi oleh penduduk atau masyarakat. Pertumbuhan 

penduduk menyebabkan tingginya kebutuhan lahan untuk melangsungkan 

kehidupan. Penduduk sebagai penentu pola atau arah kecenderungan penggunaan 

lahan ditentukan oleh perubahan, penyebaran, dan tingkat kehidupannya, 

sehingga perkembangan kota akan mengalami dua proses yaitu perluasan keluar 

dan pembangungan ke dalam. Akibat dari perluasan kota tersebut akan 

menyebabkan pembangunan-pembangunan baru di kota tersebut yang 

membutuhkan banyak lahan atau pengalihan fungsi lahan untuk digunakan 

memenuhi kebutuhan penduduk atau masyarakat dengan meningkatkan 

pembangunan di suatu wilayah. Maka perlunya mengkaji kesesuaian penggunaan 

lahan terhadap rencana tata ruang adalah untuk dapat melakukan pembangunan 

yang memiliki arah atau tujuan sesuai rencana tata ruang yang telah ada. 

Adanya kebijakan pemerintah tentang rencana detail tata ruang 

digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan penggunaan lahan agar nantinya 

pembangunan di suatu daerah dapat disesuaikan dengan arahan tata ruang yang 

ada. Penelitian ini menitik beratkan untuk mengetahui kesesuaian penggunaan 

lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), mengetahui persebaran 

kesesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang 

akan diketahui sebarapa banyak wilayah yang memiliki penggunaan lahan yang 

sesuai dengan arahan tata ruang atau banyak yang belum sesuai dengan arahan 

tata ruangnya, sehingga dapat dievaluasi dan memanfaatkan penggunaan lahan 

untuk pembangunan sesuai dengan arahan tata ruangnya.  
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Gambar 1. Diagram Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis 2020 

 

1.7  Batasan Operasional 

1. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi yang berdasar 

pada data keruangan dan merepresentasikan obyek di bumi. Dalam SIG 

sendiri teknologi informasi merupakan perangkat yang membantu dalam 

menyimpan datas, memproses data, menganalisa data, mengelola data dan 

menyajikan informasi (Prahasta, 2019). 

2. ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI 

(Enviroment Science & Research Institute) yang merupakan kompilasi 

fungsi-fungsi dari berbagai macam software SIG yang berbeda seperti GIS 

desktop, server, dan SIG berbasis web (ESRI, 2014). 
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3. Analisis spasial adalah teknik ataupun proses yang melibatkan beberapa 

atau sejumlah fungsi perhitungan serta evaluasi logika matematis yang 

dapat dilakukan pada data spasial, dalam rangka untuk memperoleh nilai 

tambah, ekstraksi serta informasi baru yang beraspek spasial. Analisis 

spasial cukup luas ruang lingkupnya. Salah satunya terdapat pada SIG atau 

Sistem Informasi Geografis (Guntara, 2015). 

4. Overlay adalah analisis spasial esensial yang mengkombinasikan data 

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

5. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi 

tentang obyek, daerah atau gejala dengan cara menganalisis data yang 

diperoleh dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan obyek, 

daerah, atau gejala yang dikaji (Lillesand dan Kiefer, 1997). 

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

(intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan 

hidupnya baik material maupun spiritual (Eko, 2012). 

7. Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan penggunaan atau  aktifitas 

terhadap suatu lahan yang berbeda dari aktifitas sebelumnya, baik untuk 

tujuan komersial maupun industri (Kazaz dan Charles, 2001, dalam 

Septabima, 2016). 

 

 

https://ilmugeografi.com/geografi-teknik/sistem-informasi-geografis

