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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang tersedia secara 

alami dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. 

Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber 

daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat 

diperbaharui (Suryanegara, 1977). Sumber daya alam yang dapat diperbaharui 

adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak 

dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikro organisme, sinar matahari, 

angin, dan air adalah beberapa contoh sumber daya alam terbaharukan.  

Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus 

tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan, sedangkan sumber 

daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang 

jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses 

pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis 

(Arifin, 2001). Sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur’an yang menyinggung 

mengenai kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam, antara lain 

dalam Surat Ar- Ruum ayat 41 : 

 

Terjemahan : Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan 
tangan manusia,  agar Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari 
(akibat) perbuatan mereka,  agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 
(QS 31:41). 

 

Maksud ayat di atas menjelaskan bahwa segala tindakan yang merusak 

lingkungan hidup merupakan hal yang tidak disukai Allah SWT karena segala 

sesuatu yang menimbulkan kerusakan dimuka bumi akan menjadi siksaan dan 

penderitaan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Sesungguhya alam 

semesta diciptakan Allah SWT dengan segala macam isinya untuk kelangsungan 

dan kesejahteraan umat manusia. Alam semesta kaya akan sumber daya alam 
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yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, namun 

demikian tidak berarti manusia tinggal menikmatinya begitu saja, manusia harus 

berusaha dan berfikir untuk menemukan dan menggunakan sumber daya alam 

tersebut untuk kesejahteraan hidupnya, oleh karena itu manusia dianugerahi oleh 

Allah SWT akal dan pikiran yang dipergunakan untuk mengelola dan 

memanfaatkan alam semesta sebaiknya untuk kepentingan seluruh umat 

manusia. Sumber daya alam yang diberikan Allah terdiri dari sumber daya alam 

yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. 

Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu 

pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan 

dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, 

penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta 

kegiatan pesca tambang (UU Nomor 4, 2009). Pertambangan tidak hanya dapat 

memberikan dampak positif untuk suatu wilayah tetapi juga dapat menimbulkan 

dampak negatif.  Dampak negatif yang terjadi adalah kerusakan dan pencemaran 

lingkungan. Contoh kerusakan yang ditimbulkan (berupa perubahan sifat fisik 

dan kimia tanah),  perubahan struktur tanah akibat penggalian top soil untuk 

mendapatkan mineral yang dibutuhkan,  dan timbulnya kolong-kolong atau lahan 

bekas penambangan yang berbentuk danau-danau kecil. Dampak pencemaran 

berupa polusi udara, polusi suara dan pencemaran air tanah. 

Kabupaten Majalengka memiliki potensi sumberdaya alam berupa 

pertanian, pariwisata, industri dan tambang. Salah satu potensi sumber daya 

alam yang melimpah adalah pertambangan dengan luas 1.959,66 Ha (1,63% dari 

total luas wilayah Kabupaten Majalengka) yang tersebar di seluruh kecamatan, 

kecuali di Kecamatan  Sumberjaya, Palasah, Sindangwangi,  Cikijing, Cingambul, 

dan Lemahsugih (RTRW Kabupaten Majalengka, 2011-2031).  Kecamatan 

Kasokadel merupakan salah satu kecamatan yang memiliki potensi 

pertambangan yang tersebar di Desa Jatimulya, Wanajaya, Gunungsari, Ranji 

Wetan dan Ranji Kulon dengan luas kurang lebih 25 ha (Hasil Digitasi 2015).  

Pertambangan di Kecamatan Kasokandel ini terdiri dari tambang yang 

sudah dieksploitasi dan belum dieksploitasi. Tambang yang sudah dieksploitasi 

terdiri dari tambang legal dan ilegal, tambang yang sudah dieksploitasi berada di 

Desa Ranji Kulon dan Ranji Wetan. Saat ini kegiatan tambang di Desa Ranji 

Wetan sudah berakhir  dan lahan bekas tambang sudah direklamasi menjadi 
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hutan jati dan objek wisata water boom. Sedangkan di Desa Ranji Kulon kegiatan 

penambangan masih berlangsung hingga saat ini.  

Desa Ranji Kulon memiliki potensi tambang pasir dan tanah liat/lempung 

kurang lebih seluas 17 ha yang tersebar di Dusun Arjuna. Kedua potensi 

tambang ini sudah dieksploitasi namun secara ilegal. Dari total 17 ha, lahan yang 

sudah  dieksploitasi dan direklamasi seluas + 5 ha, sedangkan 12 ha lahan 

potensi tambang masih dieksploitasi. Penambangan ilegal ini sangat merugikan 

pemerintah daerah Kabupaten Majalengka, karena tidak ada kontribusinya 

terhadap PAD  (Pendapatan Asli Daerah). Dampak tambang bagi masyarakat 

dapat dilihat dari kacamata ekonomi dan lingkungan. Dari segi ekonomi dampak 

yang dihasilkan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat setempat. 

Sebelum adanya kegiatan pertambangan, kondisi lingkungan Desa Ranji 

Kulon lebih produktif karena masyarakat setempat menggunakan lahannya 

sebagai perkebunan warga dan keadaan ekonomi masyarakatnya lebih baik 

karena hasil tanam dari kebun warga dapat dijual kembali (hasil wawancara, 

2015). Maka dari  itu penghasilan masyarakat sebagai petani lebih besar 

dibanding menjadi penambang, hal tersebut disebabkan oleh penyerapan tenaga 

kerja lokal lebih optimal dibanding menjadi penambang yang penyerapan tenaga 

kerjanya lebih banyak dari luar kota daripada masyarakat setempat (hasil 

wawancara, 2015). Sedangkan adanya kegiatan pertambangan telah 

menghilangkan unsur tanah, hal ini menyebabkan tanah mengalami kekeringan, 

sedangkan untuk mempertahankan unsur hara tanah harus memiliki tutupan 

lahan agar dapat mengikat dan menjaga kesediaan unsur haranya. Dari segi 

lingkungan dampak negatif yang ditimbulkan: 

• Kerusakan struktur fisik dan kimia tanah (kelihangan unsur hara) yang 

nengakibatkan lahan didaerah tambang dan sekitarnya menjadi tidak subur. 

• Penurunan muka air tanah yang menyebabkan kekeringan di beberapa 

dusun. 

• Pencemaran udara dan suara karena banyaknya truk tambang yang berlalu 

lalang melintasi permukiman penduduk dan lingkungan sangat tinggi. 

• Rusaknya jalan desa untuk lalulintas kendaraan penambang. 

• Lahan bekas galian terlantar/ belum direklamasi. 

Dari dampak lingkungan diatas, 2,7% dari luas lahan di Desa Ranji Kulon 

terancam lahan kritis karena tambang (Julkarnain Umar, 2015). Mengingat begitu 

melimpahnya potensi tambang yang ada di Kecamatan Kasokandel maka jika 
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kegiatan ini tidak dikendalikan, dapat menimbulkan permasalahan lingkungan 

yang cukup serius dikemudian hari,  seperti terjadinya longsor dan timbulnya 

lahan kritis ataupun lahan telantar yang tidak produktif. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1                                                                                                                             
Kondisi Temat Pambangan 

Sumber : Hasil Observasi Lapangan, 2015 
 

Usaha kegiatan pertambangan diperlukan adanya suatu aturan untuk 

memberikan landasan hukum yang tegas dan jelas. Aturan itu bertujuan agar 

pelaksanaa usaha pertambangan bahan galian logam dan non logam dilakukan 

secara tertib,  berdaya guna dan berhasil guna serta berwawasan lingkungan. 

Kecamatan Kasokandel tepatnya di Desa Ranji Kulon merupakan salah 

satu dari sekian banyak lokasi tambang yang tidak memiliki izin. Dari 

pengamatan dilapangan penambangan ini tidak sesuai dengan lokasi tambang 

yang ada di Desa Ranji Kulon. Luas lokasi penambangan berdasarkan hasil 

analisis Citra Satelit adalah seluas 17 ha. Adapun 5 ha yang termasuk dalam 

administrasi Desa Ranji Kulon sudah direklamasi tepatnya berada di blok Arjuna. 

Lahan-lahan yang sudah direklamasi tersebut dimanfaatkan menjadi perkebunan 

mangga. Sisanya 12ha tepatnya di blok Arjuna merupakan lahan bekas tambang 

yang belum direklamasi dan terancam kritis. Tambang ini merupakan milik 
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pribadi dan akan digunakan untuk peluang ekonomi. Meskipun demikian, hasil 

tambang di Desa Ranji Kulon ini tidak menambah pendapatan daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1.2                                                                                                                         

Keadaan lokasi Tambang Pasir di Desa Ranji Kulon 
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2015 

 

Bertitik tolak dari permasalahan di atas pada dasarnya studi ini berupaya 

untuk mengarahkan peruntukan lahan kritis akibat kegiatan tambang pasir agar 

tanah memiliki nilai ekonomi lagi, sehingga membawa dampak positif terhadap 

lingkungan dan masyarakat, maka dari itu perlu dilakukannya “Pemanfaatan 

Lahan Kritis Pasca Tambang Pasir Ilegal Berdasarkan Penilaian Tingkat 

Kekritisan Lahan  Agar Bisa Meningkatkan Kualitas Lingkungan Dan Ekonomi 

Masyarakat Sekitarnya.” 
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Gambar 1.3                                                                                                                      
Kerangka Latar Belakang 
Sumber: Hasil Pemikiran 2016 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Banyaknya masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat penambangan 

ilegal di Desa Ranji Kulon membuat 2,7% dari luas total Desa Ranji Kulon  

terancam kritis akibat kegiatan penambangan, luas tersebut kemungkinan dapat 

bertambah seiring banyaknya titik-titik lahan dengan kandungan pasir di Desa 

Ranji Kulon. Masalah lainnya yang ditimbulkan akibat penambangan di Desa 

Ranji Kulon adalah masalah ekonomi, dimana  kesejahteraan masyarakat di 

sekitar kawasan tambang tidak meningkat secara signifikan, serapan terhadap 

tenaga kerja lokal tidak besar, dan tidak adanya pemasukan terhadap kas desa. 

Merujuk dari masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelittian tugas 

akhir ini adalah:   Bagaimana arahan pemanfaatan lahan pasca tambang pasir 

ilegal yang terancam kritis berdasarkan penilaian tingkat kekritisan lahan? 

 

1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat 

Tujuan studi ini adalah membuat arahan pemanfaatan lahan kritis pasca 

tambang pasir di Desa Ranji Kulon Kecamatan Kasokandel agar lingkungan 

menjadi produktif kembali dan dapat meningkatkan nilai ekonomis lahan 
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berdasarkan penilaian tingkat kekritisan lahan. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

maka sasaran yang akan dicapai pada penelitian ini antara lain: 

1. Teridentifikasinya lahan bekas tambang di Desa Ranji Kulon 

2. Teridentifikasinya status kekritisan lahan pasca tambang  

3. Teridentifikasinya kegiatan yang bernilai ekonomi bagi masyarakat setempat 

pra dan pasca tambang 

4. Teranalisisnya kesesuaian lahan pasca tambang untuk pemanfaatan lahan 

ke depannya yang dapat bermanfaat bagi lingkungan. 

Sejalan dengan maksud dan tujuan diatas, maka manfaat dari penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis sebagai Calon Perencana 

Untuk menambah keilmuan mengenai perencanaan khususnya dalam 

menentukan arahan pemanfaatan lahan pasca tambang serta menambah 

pengalaman penulis dalam penelitian langsung di lapangan. 

2. Bagi Akademik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung  

Meningkatkan peran Universitas Islam Bandung dalam mengemban 

kewajiban Tri Darma Pendidikan yaitu kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan di 

daerah. 

3. Bagi Pemerintah Kecamatan Kasokandel 

Sebagai masukan bagi Pemerintahan Daerah Kecamatan Kansokandel 

dalam membuat arahan pemanfaatan lahan pasca tambang di Desa Ranji 

Kulon. 

4. Bagi Masyarakat Kecamatan Kasokandel 

Sebagai arahan bagi masyarakat untuk memaksimalkan perannya dalam 

pengembangan serta memelihara lahan pasca tambang. 

5. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Sebagai studi kelayakan untuk melakukan arahan pemanfaatan lahan pasca 

tambang di Desa Ranji Kulon. 

 

 

 

repository.unisba.ac.id



8 
 

1.4 Ruang Lingkup 

Di dalam ruang lingkup ini akan dijelaskan mengenai ruang lingkup 

wilayah yang terdiri dari ruang lingkup wilayah makro dan ruang lingkup wilayah 

mikro, selain itu ada pula ruang lingkup materi dan ruang lingkup waktu. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Ruang lingkup wilayah terdiri dari ruang lingkup wilayah makro dan ruang 

lingkup wilayah mikro. 

 

1.4.1.1 Ruang Lingkup Wilayah Makro 

Secara geografis Kabupaten Majalengka terletak di Bagian Timur Propinsi 

Jawa Barat, yaitu 108003’ sampai 108019’ Bujur Timur dan antara 6036’ sampai 

6058’ Lintang Selatan. Kabupaten Majalengka secara administratif berbatasan 

dengan wilayah : 

• Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu     

• Sebelah Selatan  : Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya    

• Sebelah Timur  : Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan   

• Sebelah Barat  : Kabupaten Sumedang     

Kabupaten Majalengka secara administratif terdiri dari 26 Kecamatan, 13 

kelurahan, dan 334 desa,  dengan luas wilayah 1. 204,24 km2 atau 120. 424 Ha. 

Salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka yaitu Kecamatan 

Kasokandel. Lebih jelasnya dapat dilihat pada peta orientasi Kabupaten 

Majalengka terdapat terhadap Jawa Barat, dan dan posisi Kecamatan 

Kasokandel dapat dilihat pada peta orientasi Kecamatan Kasokandel terhadap 

Kabupaten Majalengka. Peta-peta tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.3 dan 

1.4. 
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Gambar 1.4 Orientasi Kabupaten Majalengka 

repository.unisba.ac.id



10 
 

10 

 

Gambar 1.5 Orietasi Kasokandel
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1.4.1.2 Ruang Lingkup Wilayah Mikro 

Kecamatan Kasokandel secara geografis terletak di sebelah utara kota 

Majalengka yaitu 108010’ - 108016’ Bujur Timur dan 6040’ - 6051’ Lintang Selatan. 

Kecamatan Kasokandel terdiri dari 10 desa dengan luas wilayah 31,61 Ha atau 

2,62 % dari luas wilayah Kabupaten Majalengka (1. 204,24 km2) dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut :  

• Sebelah Selatan : Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong 

• Sebelah Barat : Kecamatan Kadipaten 

• Sebelah Utara : Kecamatan Dawuan 

• Sebelah Timur : Kecamatan Jatiwangi 

 

Desa Ranji Kulon merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Kasokadel yang secara geografis terletak  108014’13” Bujur Timur dan 06045’45” 

Lintang Selatan, dengan luas 446,57 ha. Penggunaan lahan  eksisting 

didominasi oleh sawah irigasi yaitu sebesar 50,697% dari luas total Desa Ranji 

Kulon atau sebesar 226, 395 ha. Jumlah penduduk tahun 2014 sebanyak 5.806 

jiwa dengan batas wilayah sebagai berikut : 

• Sebelah Selatan : Desa Jatimulya 

• Sebelah Barat : Desa Kasokandel 

• Sebelah Utara : Desa Gunungsari 

• Sebelah Timur : Desa Ranji Wetan 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar Peta Orientasi Desa Ranji Kulon 

1.5. 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Dalam penelitian ini materi yang akan dikaji yaitu kekritisan lahan pasca 

tambang yang akan diolah agar bernilai ekonomi dengan revegetasi pola ruang 

ideal yaitu mengarahkan pemanfaatan lahan bekas tambang agar produktif 

kembali. Dengan beberapa cakupan pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai 

berikut : 

1. Identifikasi lahan tambang di Desa Ranji Kulon mencakup potensi, sebaran, 

kepemilikan dan luas tambang, dan dampak tambang. Identifikasi lahan 

dilakukan untuk mengetahui derajat kekritisan lahan akibat kegiatan 

pertambangan. 
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2. Identifikasi kondisi sosial ekonomi pra dan pasca tambang, analisis ini 

dilakukan untuk mengetahui perubahan kondisi ekonomi di Desa Ranjikulon 

akibat pembukaan lahan tambang. Hal tersebut menyangkut identifikasi 

perubahan nilai ekonomi lahan bagi masyarakat Ranji Kulon. 

3. Melakukan analisis Kesesuaian lahan dengan kriteria Peraturan Menteri 

Kehutanan nomor 32 tahun 2009, tujuan analisis adalah untuk mengetahui 

komoditas budidaya yang sesuai bagi lahan reklamasi. Selain itu melalui 

analisis ini juga dapat diketahui gambaran kekritisan lahan melalui jumlah 

satuan kesesuaian lahan yang tidak sesuai untuk tiap satuan penggunaan 

lahan. 

4. Melakukan analisis kekritisan lahan untuk mengetahui derajat status 

kekritisan lahan tambang. Hasil analisis ini dijadikan acuan akan diadakanya 

reklamasi dan bentuk reklamasi tanah. 

5. Melakukan analisis sosial, ekonomi dan budaya dengan melakukan 

pengolahan data dari hasil wawancara dan rurvey instansi untuk mengetahui 

komoditas unggulan wilayah. Dengan demikian akan didapatkan arahan 

reklamasi lahan yang terpadu dengan potensi unggulan kawasan, agar 

reklamasi lahan selain dapat meningkatkan jasa ekologi juga dapat 

meningkatkan perekonomian. Sehingga penanganan lahan kritis dalam 

bentuk reklamasi dapat dipadukan dengan budidaya komoditas unggulan. 

6. Menyusun arahan pemanfaatan lahan pasca tambang agar lahan produktif 

kembali dan memiliki nilai ekonomis berdasarkan hasil kesesuaian 

penggunaan lahan, tingkat kekritisan lahan, desakan laju pertumbuhan 

penduduk, dan hasil analisis komoditas unggulan.  

 

1.4.3 Ruang Lingkup Waktu 

Ruang lingkup waktu data kebutuhan untuk analisis adalah 5 tahun 

kebelakang yaitu di mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2013, data tambang 

diambil dari tahun terakhir yaitu tahun 2015. Sedangkan untuk proyeksi 

kedepannya 20 tahun yang akan datang terhitung dari tahun 2015 hingga tahun 

2035.  
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Gambar 1.6 Orientasi Desa Ranji Kulon
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Gambar 1.7 Peta Dusun Desa Ranji Kulon
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Gambar 1.8 Sebaran Masalah Tambang
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1.5 Metodologi  

Metode yang digunakan dalam melakukan studi ini terdiri dari metode 

pendekatan serta kerangka pemikiran, metode pengumpulan data dan metode 

analisis untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

 

1.5.1 Metode Pendekatan 

Metode pendekatan studi merupakan pendekatan yang dilakukan agar 

tercapainya tujuan studi. Pendekatan studi dapat dilakukan dengan tahapan- 

tahapan sebagai berikut: 

1. Pendekatan lingkungan fisik 

Pendekatan fisik dan lingkungan dilakukan untuk mengetahui kondisi 

karakteristik, kesesuaian dan potensi lahan lingkungan di Desa Ranji Kulon. 

2. Pendekatan sosial, ekonomi dan budaya 

Pada bagian ini dirinci semua bantuan dan kerjasama aparatur pemerintah 

terkait yang diperlukan oleh peneliti untuk menanggulangi dampak-dampak 

lingkungan kegiatan pertambangan ditinjau dari segi biaya, kemudahan, 

sosial ekonomi. 

 

1.5.2 Metode Pengumpulan data 

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai dalam penelitian ini maka perlu 

adanya tahap pengumpulan data. Dalam melakukan tahap pengumpulan data ini 

menggunakan 2 metode yakni pengumpulan data primer dan pengumpulan data 

sekunder.  

 

1.5.2.1 Metode Pengumpulan Data Primer  

Metode pengumpulan data primer merupakan metoda pengambilan data 

secara langsung dilapangan. Data-data yang didapatkan dilapangan merupakan 

data terbaru/ teractual. Data ini juga dapat menjaring berbagai aspirasi, 

keinginan, dan kepentingan dari berbagai pihak, observasi dan visualisasi yang 

tidak akan didapatkan pada survei sekunder. Teknik-teknik yang dapat dilakukan 

untuk memperoleh data primer dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi yaitu pengamatan langsung secara visual untuk mengetahui dan 

mencatat keadaan wilayah sebenarnya di lapangan. Alat yang digunakan 

adalah lembar observasi. Data yang menggunakan teknik observasi yaitu 
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untuk data fisik, perekonomian dan kelembagaan. Sedangkan alat yang 

digunakan untuk observasi adalah checklist data, geographic posisition 

system (GPS) dan kamera. 

2. Wawancara atau Tanya Jawab  

Dalam suatu penelitian, wawancara memiliki peranan penting karena 

merupakan teknik pengumpulan data primer yang paling baik untuk 

mengetahui tanggapan dan memungkinkan peneliti untuk memperbaharui 

data kebencanaan dan dampak bancana langsung terhadap masyarakat, 

maka lembar wawancara disebarkan kepada : 

- Masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan pertambangan 

- Aparat desa  

- Pemilik tambang 

- Pekerja tambang 

- Dinas pertambangan dan energi 

- Dinas (Badan Lingkungan Hidup Daerah) BLHD 

3. Visualisasi atau Pemotretan 

Visualisasi atau pemotretan adalah teknik survei lapangan secara langsung 

yang dilakukan terhadap sampel yang mendukung data observasi berupa 

gambar keadaan fisik wilayah, fasilitas dan utilitas dengan menggunakan 

kamera atau sketsa gambar. 

 

1.5.2.2 Metode Pengumpulan Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder meliputi data kualitatif dan kuantitatif yang 

berupa uraian data dan angka, tabel, peta, grafik, dan gambar. Baik untuk data 

program, kebijaksanaan, dan data dasar untuk perencanaan. Pengumpulan data 

sekunder dilakukan dengan cara : 

• Studi kepustakaan 

• Survei data instansional 

• Searching internet 

Lebih jelasnya metoda pengumpulan data pada kegiatan ini dapat dilihat 

pada Gambar 1.9. 
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Gambar 1. 9                                                                                                                          

Metode Pengumpulan Data Yang digunakan 
Sumber: Hasil Pemikiran, 2015 

 

1.5.3 Metodologi Analisis 

Metodologi analisis yang digunakan dalam studi ini yaitu analisis 

kesesuaian lahan, analisis kekritisan lahan, analisis ekonomi, sosial dan budaya. 

Gambar 1. 10                                                                                                               
Metode analisis 

 

1.5.3.1 Analisis Kesesuaian Lahan 

Dalam pengembangan suatu kawasan perlu diketahui kesesuaian lahan 

kawasan tersebut. Kesesuaian lahan ini diperuntukkan bagi pengembangan 

kegiatan untuk mengembangkan potensi sumberdaya alam dan kegiatan 

fungsional perkotaan (industri, perkantoran, permukiman perkotaan, 

perdagangan dan jasa, dan lain-lain). 

Berdasarkan SK Menteri Pertanian No. 873/KPTSM/UM/11/1980 faktor 

yang menetapkan daerah budidaya yaitu kemiringan lahan, jenis tanah menurut 
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keadaan erosi, dan intensitas hujan harian rata-rata. Penilaian dilakukan dengan 

teknik skoring (skala ordinal). 

Tabel 1.1                                                                                                           
Perhitungan Skor Lokasi Untuk Peruntukan Lahan 

No. Variabel Nilai Rentang Variabel Kategori Dan Bobot 
1 Kemiringan 

Lereng 
KELAS 

LERENG 
KEMIRINGAN LERENG 

(%) 
KATEGORI BOBOT 

1 0-8 Datar 20 
2 (8-15) Landai 40 
3 15-25 Agak Curam 60 
4 25-40 Curam 80 
5 >40 Sangat Curam 100 

2 Kepekaan 
Tanah  Pada 
Erosi 

Kelas 
Tanah Jenis Tanah Kategori Bobot 

1 
Aluvial,Tanah Glei, 
Planosol, Hidromorf 
Kelabu, Laterite Air Tanah 

Tidak Peka 15 

2 Latosol Agak Peka 30 

3 Brown Forest Soil, Non 
Calcic Brown, Mediteran Kurang Peka 45 

4 
Andosol, Laterite, 
Grumusol, Podsol, 
Podsolik 

Peka 60 

5 Regosol, Litosol, 
Organosol, Renzina Sangat Peka 75 

3 Intensitas 
Hujan 

Kelas 
Intensitas 

Hujan 

Intensitas Hujan 
(Mm/Hari Hujan) Kategori Bobot 

1 <13,5 Sangat Rendah 10 
2 13,6 - 20,7 Rendah 20 
3 20,7 - 27,7 Sedang 30 
4 27,7 - 34,8 Tinggi 40 
5 >34,8 Sangat Tinggi 50 

Sumber: SK Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/1980 

 

1.5.3.2 Analisis Kekritisan Lahan Berdasarkan Kementrian Kehutanan 

Data spasial lahan kritis diperoleh dari hasil analisis terhadap beberapa 

data spasial yang merupakan parameter penentu kekritisan lahan. Parameter 

penentu kekritisan lahan berdasarkan SK Dirjen RRL No. 041/KPTS/V/1998 

meliputi:  

1. kondisi tutupan vegetasi  

2. kemiringan lereng  

3. tingkat bahaya erosi dan  

4. kondisi pengelolaan (manajemen)  

Data spasial lahan kritis dapat disusun apabila data spasial ke 5 (lima) 

parameter tersebut di atas sudah disusun terlebih dahulu. Data spasial untuk 

masing-masing parameter harus dibuat dengan standar tertentu guna 
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mempermudah proses analisis spasial untuk menentukan lahan kritis. Standar 

data spasial untuk masing-masing parameter meliputi kesamaan dalam sistem 

proyeksi. 

1. Data Spasial Tutupan Lahan  

Untuk parameter penutupan lahan dinilai berdasarkan prosentase penutupan 

tajuk pohon terhadap luas setiap land system (menurut RePPProT) dan 

diklasifikasikan menjadi lima kelas. Masing-masing kelas penutupan lahan 

selanjutnya diberi skor untuk keperluan penentuan lahan kritis. Dalam 

penentuan lahan kritis, parameter penutupan lahan mempunyai bobot 50%, 

sehingga nilai skor untuk parameter ini merupakan perkalian antara skor 

dengan bobotnya (skor x 50). Klasifikasi penutupan lahan dan skor untuk 

masing-masing kelas ditunjukkan pada tabel 1.2 berikut: 

Tabel 1.2                                                                                                                             
Klasifikasi Liputan Lahan dan Skoringnya 

No. Kelas Skor Skor x Bobot (50) 

1 Sangat Baik  5 250 
2 Baik  4 200 
3 Sedang  3 150 
4 Buruk  2 100 
5 Sangat Buruk  1 50 

Sumber : SK Dirjen RRL No. 041/KPTS/V/1998 

 
Data spasial penutupan lahan yang disusun harus mempunyai data atribut 

yang menjelaskan tentang kondisi penutupan lahan pada setiap unit 

pemetaannya (poligon penutupan lahan). Untuk keperluan tersebut, pada 

data atribut perlu dibuat minimal tiga field (kolom) baru dengan spesifikasi 

pada tabel 1.3 sebagai berikut: 

Tabel 1.3                                                                                                                           
Spesifikasi Data Atribut Pada Data Spasial Penutupan Lahan 

No. Nama Kolom Lebar Desimal Keterangan 
1 String / character 20 - Diisi kelas penutupan lahan 
2 String / character 10 - Diisi proses penutupan tajuk 
3 Number / umberik 5 - Diisi skor penutupan lahan 

Sumber : SK Dirjen RRL No. 041/KPTS/V/1998 

 

2. Tingkat Erosi 

Data spasial tingkat erosi diperoleh dari pengolahan data spasial sistem 

lahan (Land System). Klasifikasi Tingkat Erosi dan skor untuk masing-

masing kelas tingkat erosi ditunjukkan pada Tabel 1.4. 
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Tabel 1.4                                                                                                                   
Klasifikasi Tingkat Erosi dan Skoringnya Untuk Penentuan Lahan Kritis 

No. Kelas Besaran / Deskripsi Skor 

1 Ringan  Tanah dalam:  
<25% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur 
pada jarak 20 – 50 m  
Tanah dangkal:  
25% lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi alur 
pada jarak >50  

5 

2 Sedang  Tanah dalam:  
25 – 75 % lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi 
alur pada jarak kurang dari 20 m  
Tanah dangkal:  
25 – 50 % lapisan tanah atas hilang dan/atau erosi 
alur dengan jarak 20 - 50 m  

4 

3 Berat  Tanah dalam:  
Lebih dari 75 % lapisan tanah atas hilang dan/atau 
erosi parit dengan jarak 20-50 m Tanah dangkal:  
50 – 75 % lapisan tanah atas hilang  

3 

4 Sangat  
Berat  

Tanah dalam:  
Semua lapisan tanah atas hilang >25 % lapisan 
tanah bawah dan/atau erosi parit dengan 
kedalaman sedang pada jarak kurang dari 20 m  

2 

5 Tanah dangkal  >75 % lapisan tanah atas telah hilang, sebagian 
lapisan tanah bawah telah tererosi  

1 

Sumber : SK Dirjen RRL No. 041/KPTS/V/1998 

 

3. Kemiringan Lereng 

Data spasial kemiringan lereng disusun dari hasil pengolahan data kontur 

dalam format digital. Klasifikasi kemiringan lereng dan skor untuk masing-

masing kelas ditunjukkan pada Tabel 1.5. 

Tabel 1.5                                                                                                                             
Klasifikasi Lereng dan Skoringnya Untuk Penentuan Lahan Kritis 

No. Kelas Kemiringan 
Lereng(%) Skor 

1 Datar  < 8 5 
2 Landai  8 - 15 4 
3 Agak Curam  16 - 25 3 
4 Curam  26 - 40 2 
5 Sangat Curam  > 40 1 

Sumber : SK Dirjen RRL No. 041/KPTS/V/1998 

 

4. Kriteria Manajemen 

Manajemen merupakan salah satu kriteria yang dipergunakan untuk menilai 

kekritisan lahan di kawasan hutan lindung, yang dinilai berdasarkan 

kelengkapan aspek pengelolaan yang meliputi keberadaan tata batas 

kawasan, pengamanan dan pengawasan serta dilaksanakan atau tidaknya 

penyuluhan. Data tersebut diperoleh melalui checking lapangan dengan 
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sistem sampling. Data hasil survei tersebut diolah untuk dijadikan sebagai 

updateting data yang sudah ada. Sesuai dengan karakternya, data tersebut 

juga merupakan data atribut. Seperti halnya dengan kriteria produktivitas, 

manajemen pada prinsipnya merupakan data atribut yang berisi informasi 

mengenai aspek manajemen.  Klasifikasi manajemen dan skor untuk 

masing-masing kelas ditunjukkan pada Tabel 1.6.  

Tabel 1.6                                                                                                                             
Klasifikasi Manajemen dan Skoringnya Untuk Penentuan Lahan Kritis 

No. Kelas Besaran / Deskripsi Skor Skor x Bobot (10) 

1 Baik  Lengkap *)  5 50 
2 Sedang  Tidak Lengkap  3 30 
3 Buruk  Tidak Ada  1 10 

 Sumber : SK Dirjen RRL No. 041/KPTS/V/1998 

 

Skor tersebut kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahan skor selanjutnya 

diklasifikasikan untuk menentukan tingkat kekritisan lahan. Klasifikasi tingkat 

kekritisan lahan berdasarkan jumlah skor parameter kekritisanb lahan seperti 

ditunjukkan pada Tabel 1.7 dan Gambar 1.6.  

Tabel 1.7                                                                                                               
Klasifikasi Tingkat Kekritisan Lahan Berdasarkan Total Skor 

No. 
Total Skor Pada Tingkat Kekritisan 

Lahan Hutan Lindung Budidaya 
1 120 - 180  110 - 200  Sangat Kritis  
2 181 - 270  201 - 275  Kritis  
3 271 - 360  276 - 350  Agak Kritis  
4 361 - 450  351 - 425  Potensial Kritis  
5 451 - 500  426 - 500  Tidak Kritis  

  Sumber : SK Dirjen RRL No. 041/KPTS/V/1998 

 
Gambar 1.11                                                                                                                             

Proses Overlay Analisis Kekritisan Lahan 
Sumber : Permenhut No. P.32/Menhut-II/2009 
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1.5.3.3 Analisis  Sosial Ekonomi Budaya 

A. Analisis Ekonomi 
Analisis ekonomi menggunakan dua metode,diantaranya yaitu location 

quotient (LQ) dan shift share . 
1. Analisis Location Quotient (LQ) 

Analisis yang digunakan dalam menganalisis potensi dan prospek ekonomi 

di Desa Ranji Kulon yaitu analisis hubungan antar daerah adalah Location 

Quotient (LQ). LQ digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam 

sektor kegiatan tertentu, dengan penafsiran : 

� LQ>1 Menyatakan sub daerah bersangkutan mempunyai potensi dalam 

kegiatan tertentu 

� LQ<1 Menunjukkan sub daerah bersangkutan mempunyaii 

kecenderungan impor dari sub daerah lain dalam kegiatan tertentu  

� LQ=1 Memperlihatkan daerah yang bersangkutan telah mencukupi dalam 

kegiatan tertentu (seimbang). 

Teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu sektor  

di daerah yang diselidiki dengan kemampuan sektor yang sama pada suatu 

daerah yang lebih luas.  

Metode LQ, merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan 

suatu daerah dalam kegiatan produksi tertentu. Akan tetapi, analisis ini 

hanya dapat menggambarkan keadaan pada suatu saat tertentu saja. 

Sedangkan perkembangan kegiatan produksi disuatu daerah pada masa – 

masa mendatang, tidak terlepas dari kemampuan dan kecenderungan 

perkembangan kegiatan produksi tersebut dimasa lampau.  

LQi -A   = 
Si/Ni 

atau LQi - B  = 
Si/S 

S/N Ni/N 

 Keterangan: 
Si = Jumlah sektor ekonomi X di daerah yang diselidiki 
Ni   = Jumlah seluruh sektor  ekonomi di daerah yang diselidiki 
S  = Jumlah sektor ekonomi X di seluruh daerah  
N   = Jumlah seluruh sektor ekonomi di seluruh daerah  
LQi - A = Digunakan untuk menghitung koefisien lokalisasi 
LQi - B = Digunakan untuk menghitung koefisien spesialisasi 
 

2. Analisis Shift Share 

Shift Share adalah salah satu alat analisis untuk mengidentifikasi sumber 

ekonomi dari sisi tenaga kerja atau pendapatan suatu wilayah tertentu. Shift 

Share ini berguna untuk melihat perkembangan wilayah terhadap wilayah 

yang lebih luas misal perkembangan  kabupaten terhadap propinsi atau 
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propinsi terhadap nasional. Dengan Shift Share dapat diketahui 

perkembangan sektor - sektor dibanding sektor lainnya serta dapat 

membandingkan laju perekonomian disuatu wilayah, analisis Shift Share 

digunakan untuk melihat tipe – tipe pertumbuhan sektor produksi di suatu 

daerah (apakah cepat atau lambat). Ada beberapa langkah untuk 

menggunakan analisis ini, diantaranya: menentukan wilayah yang akan 

dianalisis, menentukan indikator kegiatan ekonomi yang akan dianalisis serta 

periodenya, menentukan sektor yang akan dianalisis, menghitung perubahan 

indikator kegiatan ekonomi, menghitung rasio indikator kegiatan ekonomi, 

menghitung komponen pertumbuhan wilayah (Soepono, 1993). 

Sir  = ∆ Qir - { 
∆ Qn 

} x Qir t-n Qn t-n 

 

Pir  = { 
∆ Qin - 

- 
∆ Qn 

} x Qir t-n Qin t-n Qn t-n 

 

Dir  = { 
∆ Qir - 

- 
∆ Qin 

} x Qir t-n Qir t-n Qin t-n 

 

Keterangan: 

Sir = Pergeseran Total 
Pir  = Pergeseran proporsional 
Dir  = Pergeseran terbagi 
∆ Qir  = Pertumbuhan pada sektor ekonomi X diwilayah R pada selang waktu t – (t-n)   
Qir t-n = Aspek pertumbuhan sektor ekonomi X diwilayah R pada tahun t-n 
∆ Qn = Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi ditingkat nasional (Nt – Nt-n) 
Qn t-n = Aspek pertumbuhan seluruh sektor ekonomi ditingkat nasional pada tahun t-n 
∆ Qin = Pertumbuhan seluruh sektor ekonomi X ditingkat nasional pada tahun t-(t-n) 
Qin t-n = Aspek pertumbuhan seluruh sektor ekonomi  X ditingkat nasional pada tahun t-n 

 

B. Analisis  Kependudukan 

Analisis kependudukan merupakan salah satu analisis utama dalam 

perencanaan. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk 

di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi 

jumlah penduduk suatu wilayah dimasa yang akan datang. Laju pertumbuhan 

penduduk eksponensial menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk 

berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap 

waktu. Rumus laju pertumbuhan penduduk eksponensial adalah sebagai berikut. 

repository.unisba.ac.id



25 
 

 

 

atau   
 
Pt = Jumlah penduduk pada tahun t 
Po = Jumlah penduduk pada tahun dasar 
t = Jangka waktu 
r = Laju pertumbuhan penduduk 
e = Bilangan eksponensial  yang besarnya 2,718281828 
 
Jika nilai r > 0, artinya terjadi pertumbuhan penduduk yang positif atau terjadi 

penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Jika r < 0, artinya 

pertumbuhan penduduk negatif atau terjadi pengurangan jumlah penduduk dari 

tahun sebelumnya. Jika r = 0, artinya tidak terjadi perubahan jumlah penduduk 

dari tahun sebelumnya (Galton, 1877). 

 

1.6 Kerangka Berfikir 

Kerangka pemikiran merupakan suatu strategi pelaksanaan kegiatan 

untuk mencapai tujuan yang telah dikembangkan dalam rangka memberi 

jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan 

antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Pembahasan mengenai garis 

besar dari masalah yang akan dibahas dalam penyusunan tugas akhir ini, perlu 

dilakukan penyusunan strategis serta langkah-langkah dalam pencapaian tujuan. 

Sehingga kerangka berpikir tersebut yang nantinya akan menjadi acuan atau 

landasan berpikir dalam menyusun laporan tugas akhir, dalam hal ini analisis 

aspek-aspek terkait untuk menentukan  pemanfaatan lahan pasca tambang 

berbasis lingkungan di Desa Ranji Kulon. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 1.9. 
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1.7 Sistematika Penyajian 

Sistematika penyajian dalam penyusunan Proposal Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

 Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan dan manfaat, ruang lingkup 

studi yang terbagi atas ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup waktu 

materi, kerangka pemikiran dan sistematika pembahasan. 

BAB 2 : KEBIJAKAN DAN LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini membahas mengenai kebijakan dan landasan teori yang 

berkaitan dengan lahan pasca tambang. 

BAB 3 : GAMBARAN UMUM DESA RANJI KULON 

 Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum wilayah studi, 

yang mencakup kondisi fisik dan kondisi perekonomian. 

BAB 4 : ANALISIS 

 Pada bab ini menyajikan analisis untuk menilai pemanfaatan lahan yang 

tepat untuk lahan pasca tambang dengan menggunakan analisis fisik, 

analisis kependudukan dan analisis ekonomi. 

BAB 5  : KONSEP DAN ARAHAN PEMANFAATAN LAHAN KRITIS 

 Bab terakhir ini menjelaskan mengenai arahan yang digunakan dalam 

mengatasi lahan kritis dan arahan pemanfatan lahan kritis pasca 

tambang pasir di Desa Ranji Kulon sesuai penilaian tingkat kekritisan 

lahan.  
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1.6 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir 

 

Fisik 

• Kekritisan lahan dengan  
melakukan overlay 
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suara 
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usaha pertambangan harus 

dapat mempercepat 
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TAMBANG PASIR 
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PENILAIAN TINGKAT 
KEKRITISAN LAHAN 

AGAR LAHAN 
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PENGUMPULAN DATA ANALISIS ARAHAN 

KEBIJAKAN 
Analisis RTRW dan RDTR 
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Untuk mengetahui 
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