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I   PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
Pengembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu 

perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar 
wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu 
wilayah. Kebijakan pengembangan wilayah sangat diperlukan 
karena kondisi fisik geografis, sosial, ekonomi, dan budaya 
masyarakat yang sangat berbeda antara suatu wilayah dengan 
wilayah lainnya sehingga penerapan kebijakan pengembangan 
wilayah itu sendiri harus disesuaikan dengan kondisi, potensi, 
dan isu permasalahan di wilayah bersangkutan. Pengembangan 
wilayah sangat berorientasi pada isu dan permasalahan pokok 
wilayah yang saling berkaitan. Kerena Dimensi ruang (spasial) 
mempunyai arti penting dalam konteks pengembangan wilayah, 
karena ruang yang terbatas dapat menciptakan konflik namun 
juga dapat membawa kemajuan bagi individu dan masyarakat 
yang ada.  

Berbagai kepentingan yang dilakukan pemerintah dalam 
rangka pembangunan daerah diantaranya dengan menumbuh 
kembangkan kawasan industri, permukiman, serta berbagai 
sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang pada 
akhirnya menuntut kebutuhan akan lahan. Sementara itu lahan 
yang tersedia didominasi oleh lahan pertania, dengan demikian 
luas lahan pertanian di suatu wilayah tertentu akan mengalami 
penyempitan akibat adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan 
yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan lahan, akan 
berpotensi terhadap terlampauinya daya dukung lingkungan. 
Jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah 
tersebut dan sekaligus sebagai upaya menjamin keberlanjutan 
pembangunan di masa mendatang adalah mengintegrasikan 
kepentingan lingkungan pada tingkatan pengambilan keputusan 
yang strategis.  

Seiring berkembangnya waktu maka Kota Palangkaraya 
makin berkembang dengan pesat. Kota yang berkembang pesat 
merupakan kawasan yang dapat dilihat dari perkembangan 
fasilitas yang ada untuk mendukung kehidupan warganya 
secara mandiri, mememajukan sektor ekonomi, dapat menjaga 
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kawasan sosial, budaya dan lingkungannya. Pertumbuhan kota 
yang berkembang dapat dipengaruhi oleh tumbuh kembang 
penduduknya. Pesatnya pertumbuhan penduduk 
mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan. Jumlah penduduk 
yang bertambah dengan perbandingan luas lahan yang tidak 
seimbang, mengakibatkan makin bergesernya penggunaan 
lahan maka dikhawatirkan akan mengganggu kawasan strategis 
yang ada di Kota Palangkaraya. Kawasan strategis 
diperuntukan untuk umum dan dapat berfungsi semaksimal 
mungkin sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial, 
ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam 
wilayah provinsi /kabupaten /kota yang dinilai mempunyai 
pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi/kabupaten/ 
kota yang bersangkutan.  

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tahun 
2012 disebutkan bahwa Kawasan Strategis merupakan  wilayah 
yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai 
pengaruh sangat penting terhadap kedaulatan negara, 
pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, 
dan lingkungan. Dicantumkan pada pasal IV suatu wilayah yang 
penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh 
sangat penting dalam lingkup provinsi/kabupaten/kota terhadap 
ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, dapat ditetapkan 
untuk dikembangkan menjadi kawasan strategis cepat tumbuh 
daerah. 

Rencana dan pengembangan pada kawasan strategis 
disetiap daerah sangat dianjurkan. Tujuannya agar dapat 
mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau 
mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis 
kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang 
wilayah. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai kondisi 
strategis yang ada di Kota Palangkaraya, pertumbuhan kota 
khususnya di pusat kota menunjukan intensitas paling tinggi 
apabila dibandingkan dengan kabupaten lain di Kalimantan 
Tengah, pemanfaatan dan penggunaan lahan yang terjadi pada 
wilayah ini memperlihatkan tingginya akitivitas kegiatan dan 
ekonomi masyarakat, sehingga seringkali mengabaikan 
perencanaan ruang dan tata bangunan yang telah disiapkan, 
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sehingga terjadi ketidakteraturan fungsi, estetika, sirkulasi dan 
pergerakan yang tidak lancar, juga intensitas ruang yang tidak 
seimbang memberikan implikasi terhadap penurunan kualitas 
lingkungan. 

Penentuan daya dukung lingkungan hidup berbasis 
kemampuan lahan merupakan salah satu bentuk usaha 
pengendalian perkembangan kawasan yang berkaitan dengan 
karakteristik masing-masing kawasan peruntukan seperti 
kesesuaian dan ketersediaan lahan. Agar daya dukung 
lingkungan hidup tidak terlampaui, perkembangan kawasan 
harus mengikuti standar dan kriteria yang berkaitan dengan 
faktor pembatas untuk masing-masing jenis kawasan 
peruntukan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi kesesuaian 
dan ketersediaan lahan untuk peruntukan untuk kawasan 
strategis  dan membandingkannya dengan pemanfaatan ruang. 

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menentukan 
daya dukung lingkungan adalah untuk melakukan pendekatan 
berbasis analisis spasial. Sistem informasi geografis (SIG) 
dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan menganalisa 
objek-objek dan fenomena di dunia nyata imana lokasi geografi 
merupakan karakteristik yang penting untuk dianalisa. Selain itu, 
Sistem informasi geografis (SIG) juga memberikan gambaran 
spasial akan peruntukan  dan penutupan lahan rinci. Adanya 
Sistem informasi geografis diharapkan dapat membantu proses 
analisa daya dukung lingkungan berbasis kemampuan lahan. 

Analisis penggunaan lahan berdasarkan kelas kemampuan 
lahan merupakan salah satu bentuk upaya pengendalian 
perkembangan kawasan yang berkaitan dengan karakteristik 
masing-masing kawasan peruntukan seperti kesesuaian dan 
ketersediaan lahan. Penggunaan lahan dalam  hal 
perkembangan kawasan harus mengikuti standar dan kriteria 
yang berkaitan dengan faktor pembatas untuk masing-masing 
jenis kawasan peruntukan, oleh karena itu analisis kesesuaian 
penggunaan lahan penting untuk dilakukan agar dapat menjadi 
acuan dalam kegiatan perkembangan kawasan khususnya di 
Kota Palangkaraya dengan. Salah satu pendekatan yang dapat 
digunakan untuk analisis kesesuaian penggunaan lahan adalah 
melalui pendekatan kemampuan lahan dengan acuan 
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parameter pada Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam 
Penataan Ruang Wilayah.  

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diambil 
rumusan masalah pada penelitian yaitu : 

1. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan (existing) yang 
ada di Kota Palangkaraya dengan kemampuan lahan yang 
dimiliki ? 

2. Apakah Pemanfaatan kawasan strategis Kota 
Palangkaraya sudah sesuai dengan kemampuan lahan 
yang dimiliki ? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk :  
1. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaiaan penggunaan 

lahan (existing) Kota Palangkaraya berdasarkan kelas 
kemampuan lahan  

2. Mengevaluasi kesesuaian lahan kawasan stategis Kota 
Palangkaraya berdasarkan kelas kemampuan lahan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu : 
1. Membantu mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan 

berdasarkan kelas kemampuan lahan untuk kawasan 
strategis Kota Palangkaraya 

2. Membantu memberikan arahan yang solutif dalam hal 
pemanfaatan lahan di Kota Palangkaraya yang sesuai 
dengan kelas kemampuan lahan 

3. Membantu para pengambil keputusan dalam menentukan 
pemanfaatan ruang sesuai peruntukan dalam upaya 
mencegah terjadinya kerusakan dan bencana lingkungan.  
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1.5 Batasan Masalah  

 Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah : 
1. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan kemampuan lahan  
2. Evaluasi yang dilakukan di kawasan strategis Kota 

Palangkaraya peruntukan pertanian  
3. Tidak membahas aspek ekonomi,sosial, dan budaya. 
4. Acuan parameter pada Peraturan Menteri No. 17 Tahun 

2009 


