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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah 

pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem 

darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.  Berdasarkan dari 

pengertian tersebut bahwa wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat 

dan laut dengan batas kearah darat meliputi wilayah pesisir baik yang kering maupun 

masih terendam air yang masih memiliki sifat-sifat laut seperti pasang surut air laut, 

perembesan air laut sedangkan batas kearah laut wilayah pesisir meliputi bagian laut 

yang dipengaruhi oleh proses-proses alamiah pada daratan seperti sedimentasi dan 

aliran air tawar.   

Saat ini pembangunan di Indonesia semakin meningkat serta jumlah penduduk 

yang selalu bertambah di tengah atau pusat kota. Sehingga mengakibatkan ketersediaan 

sumber daya yang menipis di wilayah daratan khususnya pusat/tengah kota. Selain itu 

juga rendahnya daya saing sumberdaya manusia dalam berinvestasi di tengah/pusat kota 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga untuk sekarang sumber daya kelautan pada 

wilayah pesisir yang berada pada pinggiran kota akan menjadi tumpuan harapan 

pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang. Berdasarkan isu terkait, 

semakin banyak penduduk di wilayah pesisir yang meningkatkan pembangunan 

ekonominya tanpa memperhatikan lingkungan sekitar dan kerawanan terhadap bencana. 

Seperti, banyaknya penduduk pada wilayah pesisir yang melakukan pengalihan 

penggunaan lahan khususnya pada kawasan mangrove yang akan dijadikan tambak 

dapat menimbulkan kerawanan bencana. Adanya isu-isu global warming juga dapat 

menjadi salah satu faktor penyebab dari kenaikan muka air laut. Pengaruh dari 

perubahan tata guna lahan dan fenomena kenaikan muka air laut tersebut dapat 

mengakibatkan perubahan garis pantai. Sehingga perubahan garis pantai tersebut 

mengakibatkan sering terjadinya bencana pada wilayah pesisir yang salah satunya 

adalah banjir rob. 

Banjir rob merupakan kejadian atau fenomena alam dimana air laut masuk ke 

wilayah daratan yang terjadi pada saat kondisi pasang maksimum/tertinggi (High Water 

Level) menggenangi daerah-daerah yang lebih rendah dari muka laut rata-rata (mean sea 
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level). Limpasan air laut dengan bantuan gaya gravitasi akan mengalir menuju tempat-

tempat rendah, kemudian akan menggenangi daerah-daerah tersebut. Adanya banjir rob 

tersebut menimbulkan banyak dampak yang merugikan terutama pada wilayah pesisir 

seperti kerusakan pada lahan pertanian maupun budidaya perikanan penduduk. 

Dalam kedudukannya sebagai salah satu bagian dari wilayah pengembangan 

metropolitan Gerbangkertosusila, Kabupaten Sidoarjo sebagai  penyangga Kota 

Surabaya  memiliki kedudukan yang sangat strategis baik dalam skala regional maupun 

nasional sehingga memiliki kecenderungan menjadi wilayah yang dapat tumbuh dan 

berkembang secara cepat dan dinamis. Terutama pada wilayah pesisir yang memiliki 

potensi pengembangan kawasan strategis namun juga memiliki potensi rawan bencana. 

Berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, sepanjang wilayah pesisir 

Kabupaten Sidoarjo rawan terhadap banjir akibat dari pasang air laut. Salah satunya 

adalah wilayah pesisir Kecamatan Sedati.  

Pemilihan wilayah pesisir Kecamatan Sedati sebagai daerah yang akan dikaji 

karena Kecamatan Sedati merupakan salah satu kecamatan yang berkembang, 

khususnya pada aspek perikanan dan kelautan. Sebagai contohnya di Kecamatan Sedati 

juga terdapat tempat pelelangan ikan serta industri pengolahan perikanan dan kelautan 

yang dapat membangun potensi pembangunan ekonomi Kabupaten Sidoarjo, namun 

Kecamatan Sedati juga rawan terhadap ancaman banjir rob akibat dari pasang air laut. 

Banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Sedati semakin buruk dengan adanya 

perubahan penggunaan lahan pada wilayah pesisir terutama bibir pantai. Alasan diatas 

yang menjadi fokus penelitian dalam menganalisis genangan banjir rob, serta pengaruh 

pasang air laut terhadap genangan banjir rob sebagai prediksi kejadian tersebut. Dalam 

hal menangani banjir rob tersebut perlu adanya suatu arahan untuk menanggulangi 

ancaman banjir rob. Langkah penanggulangan yang dapat dilakukan adalah 

merekomendasikan arahan penggunaan lahan yang berkaitan terhadap ancaman banjir 

rob yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Pada 

akhirnya rekomendasi tersebut diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

penyusunan dokumen perencanaan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo. Judul 

penelitian yang akan dibahas adalah “Arahan Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Guna Menanggulangi Ancaman Banjir 

Rob”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berikut identifikasi masalah terkait arahan penggunaan lahan wilayah pesisir 

guna menanggulangi ancaman banjir rob: 

 Puluhan rumah  terendam setinggi 20-30 cm dan ± 200 ha tambak di pesisir 

pantai rusak akibat dilanda banjir rob. Air laut masuk kedaratan hingga 1 km 

dari bibir pantai sehingga beberapa titik jalan tergenang air setinggi 10-20cm. 

Banyak pemilik tambak yang mengalami kerugian yang cukup besar sekitar 40–

60 juta rupiah karena tambak bandengnya hancur. Beberapa desa di Kecamatan 

Sedati yang terdampak air pasang adalah Tambak Cemandi, Kalanganyar, 

Banjar Kemuning, dan Segoro Tambak (Sumber: Kompas.com, 9 Mei 2008). 

 Tahun 2011 banjir rob kembali menerjang pesisir Sedati, genangan air laut 

cukup tinggi dan nyaris menerjang perkampungan warga. Pada saat hujan deras, 

air dari aliran sungai tak bisa masuk ke muara dan laut lepas sehingga 

menggenangi pesisir Sedati serta sekitar 150 ha tambak tergenang air laut 

setinggi 20cm (Sumber: Tempo Interaktif, 23 Maret 2011). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berikut merupakan rumusan masalah yang didasarkan oleh isu terkait 

permasalahan ancaman banjir rob: 

1. Bagaimana perubahan penggunaan lahan terhadap ancaman banjir rob di 

wilayah pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ? 

2. Bagaimana arahan penggunaan lahan pada wilayah pesisir Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo guna menanggulangi ancaman banjir rob ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian antara lain: 

1. Mengidentifikasi dan menganalisa perubahan penggunaan lahan serta ancaman 

banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

2. Menyusun arahan penggunaan lahan serta zonasi pada wilayah pesisir 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo guna menanggulangi ancaman banjir rob. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penyusunan penelitan memberikan manfaat kepada pihak terkait antara lain: 

1. Bagi peneliti, dapat memperluas ilmu dan menambah wawasan akan pentingnya 

perencanaan penanggulangan ancaman bencana guna meminimalisir dampak 

yang terjadi akibat bencana, selain itu juga sebagai saran untuk pengaplikasian 

teori dan materi yang diperoleh selama studi. 

2. Bagi akademisi, dapat menjadi wacana atau wawasan dalam perencanaan 

wilayah dan kota khususnya yang berhubungan dengan permasalahan bencana 

serta bisa menjadi literatur penelitian-penelitian yang akan datang terutama 

terkait banjir rob pada suatu lokasi dan fokus yang berbeda.  

3. Bagi pemerintah, bisa dijadikan sebagai referensi atau gambaran dalam 

penyusunan dokumen perencanaan dengan melihat sisi kebencanaannya serta 

dapat memberikan masukan dalam arahan penggunaan lahan di wilayah pesisir 

Kecamatan Sedati terkait ancaman banjir rob. 

4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dini akan 

pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar sebagai salah satu 

upaya menanggulangi ancaman banjir rob agar jumlah kerugian material, 

psikologi, sosial bahkan korban jiwa dapat diminimalisir pada saat terjadi 

bencana. 

 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Secara Geografi Kabupaten Sidoarjo terletak pada koordinat 112,5°-112,9°BT 

dan 7,3°-7,5°LS. Dengan luas 71.424,25 Ha, wilayah Sidoarjo merupakan dataran 

rendah dengan kisaran ketinggian 0-4 m diatas permukaan laut (dpl) dan mempunyai 

kelerengan 0-2%. Pada wilayah bagian timur Sidoarjo merupakan wilayah pesisir yang 

memiliki luas ± 16.695 Ha yang terdiri dari beberapa kecamatan yaitu Sedati, Buduran, 

Sidoarjo, Candi, Tanggulangin, Porong dan  Jabon. Lokasi yang menjadi fokus dalam 

penelitian adalah wilayah pesisir yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan 

Sedati. Batas-batas wilayah Kecamatan Sedati adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kecamatan Waru dan Kota Surabaya 

Sebelah Timur  : Selat Madura  

Sebelah Selatan  : Kecamatan Buduran 

Sebelah Barat  : Kecamatan Gedangan 
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Nama-nama desa yang ada di wilayah pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten 

Sidoarjo adalah sebagai berikut (Tabel 1.1). 

Tabel 1.1 Wilayah Administrasi Wilayah Pesisir Kecamatan Sedati  Kabupaten Sidoarjo 
Nama Kecamatan Nama Desa Luas (Ha) 

Sedati 

Banjar Kemuning 570,90 

Segoro Tambak 916,83 

Tambak Cemandi 709,46 

Kalanganyar 3064,32 

    Sumber: Hasil Interpretasi Citra, 2013 

 

1.6.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup dari materi pada studi “Arahan Penggunaan Lahan Wilayah 

Pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo Guna Menanggulangi Ancaman 

Banjir Rob” adalah: 

1. Karakteristik wilayah Kecamatan yang terdapat di wilayah daratan pesisir 

Kabupaten Sidoarjo terdiri dari pembahasan kondisi fisik dasar dan fisik binaan 

serta penggunaan lahan yang terdapat di Kecamatan Sedati. Pembahasan 

penggunaan lahan di wilayah pesisir pada penelitian hanya di batasi pada fisik 

lahan pada daerah daratan, dikarenakan pembahasan lebih memfokuskan untuk 

meminimalisasi dampak banjir rob di daerah daratan, sedangkan untuk 

penggunaan lahan daerah laut hanya sebagai gambaran umum di wilayah studi. 

2. Identifikasi dan analisis perubahan penggunaan lahan terhadap ancaman banjir 

rob di wilayah pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan 

mengkaji pasang surut air laut, penggunaan lahan dan genangan banjir rob. 

Pengkajian genangan banjir rob hanya sebatas aspek fisik, diwilayah daratan 

pesisir. Analisis genangan banjir rob dilakukan dengan overlay peta prediksi 

genangan banjir rob dengan peta penggunaan  lahan sehingga dapat diprediksi 

luasan penggunaan lahan yang tergenang karena banjir rob. Sedangkan untuk 

analisis perubahan penggunaan lahan dilakukan dengan melakukan analisis 

tutupan lahan dengan metode unsupervised classification menggunakan citra 

landsat 7 ETM+ pada software ArcGis 10 untuk mengetahui guna lahan apa saja 

yang berubah. Beberapa perangkat lunak yang dapat menunjang dalam pemetaan 

penggunaan lahan terhadap ancaman banjir rob antara lain: 

- Arc Gis 10 

- Global Mapper 12 

- Er Mapper 7.1 
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3. Menyusun arahan penggunaan lahan pada wilayah daratan pesisir Kecamatan 

Sedati. Berdasarkan hasil analisis perubahan penggunaan lahan, analisis 

genangan banjir rob dan analisis kemampuan serta kesesuaian lahan maka dapat 

direkomendasikan arahan penggunaan lahan daratan pesisir dan zonasi wilayah 

daratan pesisir dengan mempertimbangkan kebijakan yang ada dan kondisi 

eksisting. 

 

1.7 Sistematika Pembahasan 

Berikut sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan pada penelitian berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan 

masalah, tujuan, ruang lingkup wilayah dan materi, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran dan sitematika pembahasan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka berisikan kumpulan teori-teori yang berasal dari berbagai 

sumber untuk digunakan sebagai referensi atau acuan dalam proses analisis pada 

penelitian. Teori-teori tersebut berkaitan dengan banjir rob, penggunaan lahan serta 

perkembangan fisik kawasan. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian berasal dari 

studi literatur berupa jurnal, buku dan beberapa penelitian terdahulu berupa tugas akhir.  

BAB III METODE PENELITIAN 

  Pada metode penelitian berisikan tentang cara-cara ataupun metode yang 

digunakan untuk alat analisis dalam penelitian yang meliputi diagram alir penelitian, 

kerangka meotde, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis, variabel 

dan desain survey.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Hasil dan pembahasan berisikan gambaran umum wilayah studi. Selain itu pada 

bab hasil dan pembahasan juga berisikan hasil analisis-analisis pada penelitian. Pada 

Bab IV juga di dibahas arahan penggunaan lahan dan zonasi di wilayah daratan pesisir 

terkait ancaman banjir rob. 

BAB V KESIMPULAN 

 Pada Bab V berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan disertai juga saran-saran penggunaan hasil studi serta perlu tidaknya studi 

lanjutan terhadap permasalahan yang berkaitan dengan ancaman banjir rob di wilayah 

pesisir. 



7 

 

 
 

1.8 Kerangka Pemikiran  

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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