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SARI
Ulya, Habibatul. 2020.Dampak Perubahan Penggunaan Lahan untuk Jalan Kolektor
Jolotundo terhadap Aktivitas Sosial-Ekonomi Penduduk di Kelurahan Sambirejo
Kecamatan Gayamsari Kota Semarang Tahun 2013 – 2018. Skripsi, Jurusan Geografi,
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing Drs. Moch.
Arifien, M.Si
Kata kunci : Dampak, Perubahan Penggunaan Lahan, Aktivitas Sosial-Ekonomi
Penduduk, Jalan Jolotundo
Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan
lahan yang terjadi di Kecamatan Sambirejo dari tahun 2013 sampai 2018, 2) Menganalisis
seberapa besar perubahan aktivitas sosial-ekonomi penduduk setelah mengalami
perubahan penggunaan lahan untuk Jalan Jolotundo, dan 3) Menganalisis dampak positif
dan negatif aktivitas sosial-ekonomi penduduk setelah terjadi perubahan penggunaan lahan
di koridor Jalan Jolotundo.
Populasi dalam penelitian adalah kepala keluarga yang berada di koridor Jalan
Jolotundo yaitu 308 kk. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive area sampling
dengan ketentuan adalah penduduk di RW 02 dan RW 07, bermukim dikoridor Jalan
Jolotundo, penduduk usia produkif yaitu 15-64 tahun, dan menetap lebih dari 5 tahun dari
sebelum tahun 2018. Dalam penelitian ini jumlah populasinya adalah 308 kk dengan
mengambil 20% dari populasi. Jadi, dapat diketahui bahwa sampel responden dalam
penelitian ini adalah 61 kk. Teknik pengumpulan data menggunakan kuoesioner,
wawancara, dan observasi. Dalam penelitian ini menggunakan dua teknik pengolahan data
yaitu dengan menggunakan analisis GIS untuk membuat peta perubahan penggunaan lahan
dan pengolahan data kuosioner dengan skala likert. Teknik analisis data menggunakan
deskriptif presentasi.
Hasil penelitian menunjukkan 1) Ada beberapa lahan yang mengalami perubahan
besar karena dampak pembangunan Jalan Jolotundo seperti lahan pertanian dan tanah
kosong. Lahan yang digunakan untuk pembagunan Jalan Jolotundo adalah lahan pertanian
sebesar 0,8 ha dan lahan permukiman sebesar 0,6 ha, 2) Perubahan penggunaan lahan
sangat mempengaruhi aktivitas sosial-ekonomi penduduk, ada yang menjadi lebih baik
namun juga ada yang lebih buruk. Aktivitas ekonomi penduduk dikaji dengan
menggunakan pola mata pencaharian dan perubahan pendapatan, keduanya sama-sama
memiliki nilai yang lebih baik setelah terjadinya perubahan penggunaan lahan. Aktivitas
sosial dikaji dengan menggunakan tingkat interaksi sosial dan kesejahteraan penduduk.
Kesejahteraan penduduk juga lebih baik sebelum perubahan pengunaan lahan namun ada
satu menjadi lebih buruk yaitu tingginya polusi udara. Sedangkan untuk interaksi sosial
menjadi berkurang antar penduduk karena antar rukun tetangga terbelah dengan Jalan
Jolotundo, dan 4) Dampak positif dari adanya Jalan Jolotundo yaitu banyaknya pengguna
jalan, suasana menjadi ramai, wilayah yang stategis, menjadi pusat perekonomian, akses
jalan mudah, harga jual rumah menjadi tinggi, sewa ruko meningkat, dan tidak lagi terjadi
banjir. Sedangkan dampak negatifnya adalah kebisingan, tingkat polusi tinggi, pengendara
yang tidak tertib lalu-lintas, dan rawan kriminalitas.
Saran dalam penelitian yaitu 1) Pemerintah setempat membuat pembatas jalan agar
menghindari kecelakaan, 2) Penduduk di koridor Jalan Jolotundo menjaga kebersihan dan
penghijauan jalan 3) Memperhatikan akses jalan lainnya karena Jalan Gajah lebih rendah
dari Jalan Jolotundo sehingga sering terjadi banjir.
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ABSTRACT

Ulya, Habibatul. 2020. The Impact of Land Use Changes for Jolotundo Collector Road
on Socio-Economic Activities in the Sambirejo Village Gayamsari Subdistrict Semarang
City in 2013 to 2018. Thesis, Department of Geography, Faculty of Social Sciences, State
University of Semarang. Advisor Drs. Moch. Arifien, M.Si
Keywords: Impact, Changes in Land Use, Socio-Economic Activities, Jolotundo
Road
This study aims to: 1) Find out number of land use change that has occurred in
Sambirejo District from 2013 to 2018, 2) Analyze the socio-economic changes of the
population after land use changes for Jolotundo Road, and 3) Analyze the positive and
negative impacts of socio-economic activities of the population after the land use changes
in the Jolotundo Roads corridor.
The population in this study was the head of the family in the corridor of Jolotundo
roads, namely 308 families. The sample was determined using purposive area sampling
technique with the provisions that the population in RW 02 and RW 07, living in the
corridor of Jalan Jolotundo, productive age population is 15-64 years, and settled more than
5 years from before 2018. In this study the population was 308 kk by taking 20% of the
population. So, it can be seen that the sample of respondents in this study was 61 families.
The data is collected by making questionnaires, interviews, and observations. This study
applies two data processing techniques, namely using GIS analysis to create maps of land
use change and Likert scale to process the questionnaire collected. While the data analysis
technique used is descriptive presentation.
The results showed 1) There are number of lands that experienced major changes due
to the impact of the construction of Jolotundo Road such as agricultural area and vacant
land. The land used for the construction of the road is agricultural land of 0.8 ha and
residential land of 0.6 ha, 2) Changes in the land use greatly affect the socio-economic
activities of the population, some experienced better changes, but athers are worse. The
economic activities of the population are examined using livelihood patterns and changes
in income, both have better values after the change of land use. Social activities are
assessed using levels of social interaction and population welfare. The welfare of the
population is also found better before the change in land use, however it causes high air
pollution. Whereas the social interaction among residents decreases due to the area of each
neighborhood are separated by the Jolotundo Road, and 3) Positive impact of Jolotundo
Road is the increase in number of road users, the atmosphere become more crowded, be a
strategic area, becomes the economic center, the road is accessible, the high selling price
of houses, the shop rent increases, and safe from natural disasters such as flood. While the
negative impacts are noise, high pollution levels, disordered motorists, and increase of
criminality.
For, some suggestions in the study are offered 1) The local government to provide
road barriers to avoid accidents, 2) Residents along the Jolotundo Road corridor to keep
road cleanliness and greening 3) To pay attention to other road access because the Gajah
Road is lower than Jolotundo Road that may cause floods to occur.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebutuhan lahan di kawasan perkotaan semakin meningkat dengan
bertambahnya

pertumbuhan

penduduk.

Semakin

tinggi

pertumbuhan

penduduk, semakin tinggi pula kegiatan sosial ekonomi yang menyertainya.
Meningkatnya kebutuhan lahan disebabkan karena banyaknya ragam fungsi di
kawasan perkotaan seperti pemerintahan, perdagangan dan jasa, serta industri.
Hal inilah yang membuat ketersediaan kelengkapan fasilitas kolektor dan
kemudahan aksesibilitas perlu ditingkatkan. Sehingga menjadikan suatu
wilayah

menjadi

pusat

aglomerasi

kegiatan

sosial

ekonomi

yang

menguntungkan.
Kajian mengenai penggunaan maupun tata guna lahan baik di perdesaan
maupun perkotaan di Indonesia, merupakan suatu tantangan yang nyata bagi
para pengguna dan pakar ilmu pengetahuan sumber daya alam. Ditinjau dari
segi spasial (keruangan) dan temporal (kewaktuan), penggunaan lahan oleh
manusia di wilayah yang demikian luas dan tersebar, benar – benar sangat
kompleks. Hal ini berakibat pada perlu dan pentingnya pelaksanaan
inventarisasi dan yang lebih penting lagi untuk pemantauan, merupakan suatu
tugas utama yang sangat besar. Bahkan pada periode di mana pemanfaatan
lahan dan akibat pada kerusakan lahan sedang terjadi secara cepat; maka
kebutuhan terhadap data penggunaan lahan yang mutakhir pada saat ini, sangat
dirasakan semakin penting. (Su Ritohardoyo, 2013:5)
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Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur
merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan penduduk.
Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung gerak roda
pemerintahan, perekonomian, industri, dan berbagai kegiatan sosial.
Jaringan jalan raya merupakan prasarana transportasi darat yang
memegang peran penting dalam sektor perhubungan, terutama untuk
kesinambungan distribusi barang dan jasa, serta penduduk dan pengembangan
wilayah. Perkembangan kapasitas maupun kuantitas kendaraan yang
menghubungkan kota – kota antar propinsi dan terbatasnya dana untuk
pembangunan jalan serta belum optimalnya pengoperasian prasara lalu lintas
yang ada merupakan permasalahan utama di Indonesia dan Negara
berkembang lainnya. Perencanaan peningkatan jalan merupakan salah satu
upaya mengatasi permasalahan lalu lintas. Sehubungan dengan permasalahan
tersebut, maka diperlukan penambahan kapasitas jalan yang tentu akan
memerlukan metode efektif dalam perancangan maupun perencanaan agar
diperoleh hasil yang terbaik dan ekonomis, tetapi memenuhi kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan pengguna jalan.
Kota Semarang merupakan pusat pemerintahan sekaligus menjadi
pusat pertumbuhan sektor-sektor perdagangan dan jasa di Jawa Tengah. Hal ini
menyebabkan banyaknya penduduk yang datang dari daerah sekitar Kota
Semarang untuk mengadu nasib ataupun sekedar untuk mencari pemenuhan
kebutuhan. Kebutuhan akan sarana dan prasarana sangat variatif pada pusat
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kota sehingga banyak penduduk dari kawasan pinggiran Kota Semarang
maupun dari luar Kota Semarang yang tertarik untuk menuju ke pusat kota.
Kecamatan Gayamsari merupakan kecamatan yang terletak di bagian
timur Kota Semarang yang memiliki tujuh kelurahan yaitu Pandean Lamper,
Gayamsari, Siwalan, Sambirejo, Sawah Besar, Kaligawe, dan Tambakrejo.
Kecamatan Gayamsari memiliki luas 6,18 km² atau 1,65% dari luas Kota
Semarang. Menurut data dalam angka tahun 2018, jumlah penduduk di
Kecamatan Gayamsari mencapai 74.122 jiwa dengan kepadatan penduduk
12.853 jiwa/km². Kecamatan Gayamsari memiliki wilayah yang strategis
karena memilki jarak hanya 3,8 km dari pusat Kota Semarang. Oleh sebab itu,
banyak terjadi pembangunan infrastruktur mulai awal tahun 2006 untuk
penunjang pembangunan di wilayah Kota Semarang.
Tercatat pada Kelurahan Sambirejo jumlah penduduk adalah 6.851 jiwa
(Data Monografi Kecamatan Gayamsari: 2018). Pada koridor daerah Jolotundo
dahulunya adalah lingkungan permukiman kumuh yang memiliki jalan-jalan
sempit dan rumah tidak layak huni. Namun, seiring berjalannya waktu pada
tahun 2014 pemerintah menjadikan sebagian daerah Jolotundo menjadi jalan
Jolotundo yang dihubungkan langsung pada jembatan Kartini. Pemerintah
mengganti rugi atas beberapa rumah penduduk yang digusur karena dampak
perubahan penggunaan lahan menjadi jalan kolektor. Sedangkan dampak
perubahan penggunaan lahan untuk penduduk yang tidak terkena gusur, sektor
perekonomian menjadi lebih tinggi karena terdapat banyak perdagangan dan
jasa baru di wilayah tersebut.

4

Jalan Jolotundo dulunya bernama Jalan Jolotundo I yang memiliki lebar
jalan 2-3 meter dan panjang  400 meter. Pada tahun 2014, Pemerintah Kota
Semarang membangun Jalan Jolotundo I menjadi Jalan Kolektor Jolotundo
yang dihubungkan langsung dengan Jembatan Kartini. Jalan yang lebarnya 23 meter diperluas menjadi 20 meter dengan menggusur permukiman di
samping kanan kiri jalan yang masing-masing 9 meter. Sedangkan panjang
jalan yang dulunya  400 meter menjadi  800 meter supaya terhubung
langsung dengan jembatan Kartini menggunakan lahan pertanian.
Pada awal tahun 2016, Jalan Kolektor Jolotundo diresmikan oleh
pemerintah sehingga sudah bisa digunakan untuk kolektor. Penghujung tahun
2016, Jalan Jolotundo dinobatkan menjadi Jalan Hijau Indonesia yang meraih
peringkat bintang tiga. Jalan Jolotundo dinilai pantas mendapatkan
penghargaan

karena

menggunakan

material

lokal

yang

kuat

dan

memperhatikan sistem drainase. Pemeringkatan jalan hijau adalah sistem untuk
menilai sejauh mana upaya untuk mewujudkan jalan berprinsip berkelanjutan
dan voluntary. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendukung Permen PUPR
05/2015 dan mendorong agar pengerjaan infrastruktur jalan senantiasa
memperhatikan kaidah-kaidah berkelanjutan.
Perubahan penggunaan lahan untuk Jalan Jolotundo ini merubah lahan
pertanian yang cukup besar hingga mencapai 33 ha. Tidak hanya digunakan
untuk Jalan Jolotundo, lahan pertanian juga banyak digunakan untuk sarana
perekonomian baru yang muncul secara terus menerus setelah adanya Jalan
Jolotundo. Penduduk yang tinggal di koridor Jalan Jolotundo merubah

5

rumahnya

menjadi

ruko/kios/toko/indekos

untuk

disewakan.

Banyak

penduduk yang masih memiliki pekerjaan yang sama hanya saja rumahnya
yang di sewakan.
Sebelum adanya pembangunan Jalan Jolotundo menjadi jalan kolektor,
Jalan Jolotundo memiliki jalan yang sama rendahnya dengan Jalan Gajah.
Sering mengalami banjir saat musim hujan karena luapan dari banjir kanal
timur. Dampak positif yang dirasakan oleh penduduk di koridor Jalan
Jolotundo sekarang sudah tidak lagi terjadi banjir karena Jalan yang sudah
bagus dan tinggi. Namun, dampak buruknya banjir menggenang ke Jalan Gajah
yang belum diperbaiki dan lebih rendah dari Jalan Jolotundo.
Studi ini menitik beratkan pada pembahasan mengenai perubahan
penggunaan lahan yang berdampak pada perubahan aktivitas sosial-ekonomi
penduduk Kelurahan Sambirejo yang khususnya pada koridor Jalan
Jolotundo. Bahwa dengan adanya perubahan penggunaan lahan menjadi jalan
kolektor, dampak yang terjadi pada aktivitas sosial-ekonomi penduduk lebih
bersifat positif atau negatif.
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B. Rumusan Masalah
1. Seberapa besar perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kelurahan
Sambirejo dari tahun 2013 sampai 2018?
2. Bagimana perubahan aktivitas sosial-ekonomi penduduk setelah terjadi
perubahan penggunaan lahan untuk Jalan Jolotundo.
3. Bagaimana dampak positif dan negatif aktivitas sosial-ekonomi penduduk
setelah terjadi perubahan penggunaan lahan di koridor Jalan Jolotundo?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini dibuat untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut.
1. Mengetahui seberapa besar perubahan penggunaan lahan yang terjadi di
Kecamatan Sambirejo dari tahun 2013 sampai 2018.
2. Menganalisis seberapa besar perubahan aktivitas sosial-ekonomi penduduk
setelah mengalami perubahan penggunaan lahan untuk Jalan Jolotundo.
3. Menganalisis dampak positif dan negatif aktivitas sosial-ekonomi penduduk
setelah terjadi perubahan penggunaan lahan di koridor Jalan Jolotundo.

D. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan digunakan
untuk beberapa kepentingan, yaitu :
1. Menunjukkan bentuk-bentuk keterkaitan antara penggunaan lahan dengan
berbagai aspek sosial dan ekonomi.
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2. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya kepentingan ilmu
geografi dalam menangkap berbagai permasalahan yang timbul akibat
perubahan penggunaan lahan.
3. Sebagai bahan informasi mengenai perubahan kondisi sosial ekonomi
penduduk sebagai dampak perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian.
4. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi input dan dasar pertimbangan bagi
pemerintah untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam mengatasi
perubahan penggunaan lahan di koridor jalan Jolotundo.
5. Sebagai bahan pembanding bagi pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang
sama bagi peneliti selanjutnya.

E. Batasan Istilah
1. Dampak
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dampak adalah benturan, pengaruh
yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Dalam penelitian ini,
dampak dibatasi dengan pengaruh perubahan penggunaan lahan terhadap
aktivitas sosial-ekonomi penduduk. Aktivitas sosial-ekonomi tersebut lebih
bersifat positif atau negatif setelah terjadi perubahan penggunaan lahan.
2. Lahan
Menurut Purwowidodo (1983), lahan adalah suatu lingkungan fisik yang
mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai batas
tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Dalam penelitian
ini lahan dibatasi dengan adanya manfaat penggunaan lahan untuk aktifitas
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manusia. Aktifitas manusia dalam waktu ke waktu selalu mengalami
perubahan kegiatan namun tetap menggunakan lahan pada wilayah yang sama.
3. Penggunaan Lahan
Menurut Malingreau (1978) di dalam Su Ritohardoyo (2013:18), penggunaan
lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik secara menetap
ataupun berpindah – pindah terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan
sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan
untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual, atupun kebutuhan
kedua-duanya. Dalam penelitian ini penggunaan lahan dibatasi dengan
penggunaan lahan di daerah perkotaan. Penggunaan lahan diperkotaan paling
besar adalah untuk permukiman dan industri.
4. Perubahan Penggunaan Lahan
Perubahan penggunaan lahan adalah beralihnya suatu bentuk, luas, dan lokasi
penggunaan lahan yang lama menjadi penggunaan lahan yang baru. Dalam
penelitian ini, perubahan penggunaan lahan dibatasi dengan banyaknya jumlah
penduduk yang terus meningkat mengakibatkan banyaknya lahan pertanian
yang dijadikan untuk tempat tinggal atau permukiman baru. Sedangkan untuk
menunjang perubahan tersebut maka pemerintah melengkapi sarana dan
prasarananya supaya penduduk semakin sejahtera.
5. Jalan
Menurut Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004, Jalan adalah prasarana
transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan
pelengkap dan perlengkapanya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada
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pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah
dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan
jalan kabel. Jalan dalam penelitian ini dibatasi dengan jalan kolektor Jolotundo.
Jalan Jolotundo dibangun untuk digunakan untuk masyarakat umum. Jalan
Jolotundo dibangun pemerintah Kota Semarang sebagai infrastruktur
perkembangam Kota Semarang. Selain itu Jalan Jolotundo juga sebagai salah
satu jalan alternatif.
6. Aktivitas Sosial-Ekonomi
Dalam penelitian ini, aktivitas sosial dibatasi dengan tingkat kesejahteraan
penduduk dan interaksi sosial. Sedangkan aktivitas ekonomi dibatasi dengan
perubahan pola mata pencaharian dan perubahan pendapatan.
7. Penduduk
Menurut Badan Pusat Statistika, penduduk adalah semua orang yang
berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih
dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk
menetap. Dalam penelitian ini, penduduk dibatasi dengan penduduk yang ada
di sekitar Jalan Jolotundo. Penduduk yang mengalami dampak aktivitas sosialekonomi akibat dari perubahan penggunan lahan untuk Jalan Jolotundo.
8. Kota
Kota merupakan tempat dengan konsentras penduduk lebih padat dari wilayah
sekitarnya karena terjadi pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan atau
aktivitas penduduknya (Pontoh, dkk., 2009:12). Dalam penelitian ini, Kota
dibatasi dengan Kota Semarang sebagai tempat penelitian. Dapat diketahui
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bahwa Kota Semarang adalah Ibu Kota Jawa Tengah sehingga setiap tahunnya
mengalami kenaikan jumlah penduduk yang terus berkembang. Hal inilah yang
menjadi pembangunan setiap tahun agar menunjang aktivitas sosial-ekonomi
penduduk.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Deskripsi Teoretis
1. Kedudukan Penggunaan Lahan dalam Ilmu Geografi
Beberapa makna ilmu geografi telah sejak lama dikemukakan
banyak pakar, yang intinya menekankan kajian pada interaksi manusia
dengan lingkungannya. Salah satu tujuan analisis geografi memahami
secara cepat tentang interaksi semua sistem budaya manusia dengan
lingkungannya di permukaan bumi. Oleh karena itu ada salah satu
kesimpulan, bahwa geografi mengkaji secara deskriptif berbagai cara
keterkaitan subsistem lingkungan fisik, dan cara persebaran manusia dalam
kaitanya dengan faktor lingkungan fisik, maupun dengan manusia lainnya.
Hagget (1972) berpendapat bahwa dewasa ini perhatian utama kajian
geografi terarah pada (1) sistem ekologi, yakni menekankan pada
keterkaitan manusia dengan lingkungannya; di samping (2) sistem
keruangan, yakni keterkaitan antarwilayah dalam hubunganya yang bersifat
timbal balik secara kompleks dalam hal pertukaran aliran barang atupun
orang. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa geografi sebagai suatu ilmu
pemahaman perkembangan berbagai karakteristik permukaan bumi secara
rasional dan lokasi (persebarannya). Relevansi geografi yang memiliki
kemampuan

dalam

mendeskripsikan

tentang

keteraturan

bumi

(lingkungan), dewasa ini lebih berorientasi pada kajian tentang pola dan
proses pengaturan keruangan.
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2. Makna Lahan
Lahan sebagai luasan (area) artinya sama dengan tempat, daerah,
atau wilayah, yang disebut lahan (land). Mabbut (1968) membatasi arti
lahan sebagai gabungan dari unsur-unsur permukaan dan dekat permukaan
bumi yang penting bagi kehidupan manusia. Pengertian lahan meliputi
seluruh kondisi lingkungan, dan tanah merupakan salah satu bagiannya.
Beberapa makna lahan dapat disebutkan sebagai berikut.
(1) Lahan merupakan bentang permukaan bumi yang dapat bermanfaat
bagi manusia baik yang sudah ataupun belum dikelola.
(2) Lahan selalu terkait dengan permukaan bumi dengan segala faktor yang
mempengaruhi (letak, kesuburan, lereng, dan lainnya).
(3) Lahan bervariasi dengan faktor topografi, iklim, geologi, tanah, dan
vegetasi penutup.
(4) Lahan adalah bagian permukaan bumi dari segala faktor yang
mempengaruhi.
(5) Lahan merupakan bagian permukaan bumi yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia untuk berbagai macam kebutuhan.
(6) Lahan merupakan permukaan bumi yang bermanfaat bagi kehidupan
manusia terbetuk secara kompleks oleh faktor-faktor fisik maupun
nonfisik yang terdapat di atasnya.
(7) Secara geografis Vink (1975) di dalam Su Ritohardoyo (2013:15),
lahan sebagai suatu wilayah tertentu di atas permukaan bumi,
khususnya meliputi semua benda penyusun biosfer yang dapat
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dianggap bersifat menetap atau berpindah berada di atas wilayah
meliputi atmosfer, dan di bawah wilayah tersebut mencakup tanah,
batuan (bahan) induk, topografi, air, tumbuh-tumbuhan dan binatang,
dan berbagai akibat kegiatan manusia pada masa lalu maupun sekarang,
yang semuanya memilki pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan
oleh manusia, pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.
Makna-makna lahan di atas menunjukkan bahwa lahan merupakan salah
satu sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia, mengingat
kebutuhan masyarakat baik untuk melangsungkan hidupnya maupun
kegiatan kehidupan sosio-ekonomik dan sosio-budayanya. Lahan termasuk
jenis sumber daya meningat eksistensinya sebagai benda atau keadaan yang
berharga atau bernilai jika produksi, proses, maupun penggunannya dapat
dipahami. Oleh karenanya, dari aspek kelingkungan penggunaan lahan
memerlukan perhatian sepenuhnya agar terkendali kelestariannya.
3. Kajian tentang Penggunaan Lahan
a. Makna Penggunaan Lahan
Beberapa pengertian mengenai penggunaan lahan pada dasarnya
sama, yakni mengenai kegiatan manusia di muka bumi untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Beberapa definisi penggunaan lahan ditunjukkan
sebagai berikut.
Penggunaan lahan adalah suatu bentuk atau alternatif kegiatan usaha
atau pemanfaatan lahan (contoh: pertanian, perkebunan, padang rumput).
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Penggunaan lahan adalah usaha manusia memanfaatkan lingkungan
alamnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam
kehidupan dan keberhasilannya.
Penggunaan lahan adalah interaksi manusia dan lingkungannya, di
mana fokus lingkungan adalah lahan, sedangkan sikap dan tanggapan
kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah
aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas di atas lahan sebagai
bentuk penggunaan lahan.
Penggunaan lahan bukan saja permukaan bumi yang serupa darat namun
juga berupa perairan laut. Di samping unsur – unsur alami seperti tanah,
air, iklim, dan vegetasi; aktivitas manusia sangat penting dikaji dari aspek
kehidupannya baik secara individu maupun kelompok dan masyarakat.
Oleh karena itu, kajian penggunaan lahan perlu memperhatikan
pengambilan keputusan seseorang terhadap piliha terbaik dalam
menggunakan lahan untuk tujuan tertentu. Penggunaan lahan pada
umumnya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini,
karena aktivitas manusia bersifat dinamis, sehingga perhatian kajian
sering kali diarahkan pada perubahan-perubahan penggunaan lahan (baik
secara kualitatif maupun kuatitatif) atau segala sesuatu yang berpengaruh
terhadap lahan.
b. Batasan Penggunaan Lahan
Batasan mengenai penggunaan lahan yang paling sederhana dan
paling tepat secara umum, adalah penggunaan lingkungan alam oleh
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manusia untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang tertentu. Secara
lebih lengkap lagi dapat dikemukakan sebagai berikut :
Menurut Malingreau (1978) di dalam Su Ritohardoyo (2013:18),
penggunaan lahan adalah segala macam campur tangan manusia, baik
secara menetap ataupun berpindah – pindah terhadap suatu kelompok
sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan
disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material
maupun spiritual, atupun kebutuhan kedua-duanya.
Batasan penggunaan lahan tersebut disusun secara logis berdasarkan
atas pandangan antroposentris. Oleh karenanya, secara teoritis tidak
hanya mencakup bagian lahan yang tertutup oleh formasi-formasi alami
yang belum pernah dijamah manusia. Untuk meniadakan kelemahan ini,
maka perlu ditambahkan pula, bahwa penggunaan lahan mencakup juga
tentang keadaan seluk beluk lahan seperti adanya. Banyak perencana dan
pakar bangunan tidak setuju adanya sebidang lahan dibiarkan kosong.
Namun kenyataannya sering muncul argumrntasi, bahwa tanah yang ada
harus dikembangkan. Hal itu bertolak belakang dengan adanya
kecenderungan pada dewasa ini yang merekomendasi penting dan
perlunya kesadaran pemeliharaan kelestarian lingkungan alam, yang
harus ditingkatkan dalam kaitanya dengan perencanaan penggunaan
lahan. Alasanya ekosistem alami harus dijaga agar peranannya tetap ada
dalam mengatur keseimbangan ekologis di dalam suatu wilayah. Oleh
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karenanya, kelestarian alam dapat dpandang seagai suatu jenis
penggunaan lahan.
c. Makna dan Batasan Tata Guna Lahan
Tata guna lahan dapat dimaknai sebagai suatu pengarahan
penggunaan lahan dengan kebijakan dan program tata keruangan, untuk
memperoleh manfaat total sebaik-baiknya secara berkelanjutan, dari
daya dukung setiap bagian lahan yang tersedia. Oleh karena daya dukung
lahan dapat dikembangkan dengan teknologi sampai batas layak menurut
ukuran efisiensi penggunaan, maka masukan dan ambang keseimbangan
lahan selaku sistem, tata guna lahan dapat dirancang dengan berbagai
skenario tingkat teknologi yang diterapkan. Istilah tata guna
menunjukkan fungsi kemanfaatan yang bersifat dnamis aktif. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa tata guna lahan adalah sebuah
pemanfaatan lahan dan penataan lahan, yang dilakukan sesuai kondisi
exsisting (ada) alami.
Secara tersirat, makna tata guna lahn lebih mengarah ke beberapa
kegiatan yang berusaha untuk melaksanakan beberapa hal berikut.
(1) Mengupayakan kelangsungan interaksi pada aras (level) optimum
antara intensitas kegiatan dan kemampuan lahan yang ditempati
kegiatan tersebut.
(2) Upaya tersebut pada butir 1 dimaksudkan untuk dapat menempatkan
jumlah maksimum bentuk penggunaan lahan yang sesuai dan tidak
bersifat deterioratif, sehingga diperoleh sejumlah manfaat terbaik,
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yang dapat diperoleh dengan sumbangan dari semua bentuk
penggunaan lahan yang dapat ditempatkan tersebut.
(3) Jumlah manfaat terbaik tersebut pada butir 2 diperuntukkan, baik
bagi individu penggunaan lahan maupun bagi masyarakat secara
berimbang.
(4) Keberlanjutan fungsi sumber daya lahan, berarti menegah dampak
negatif pembangunan atas tata ruang.
Tata guna lahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk kebijakam
peruntukan lahan. Maka dari itu tata guna lahan dapat bergeser dalam
batas-batas suatu program pemanfaatan sumber daya lahan berjangka
panjang. Hal itu berarti bahwa tata guna lahan bermatra temporal
(kewaktuan) disamping bermatra spasial (keruangan). Makna dan sifat
tata guna lahan menunjukkan, bahwa tata guna lahan menggunakan
konsep holistik, dinamik, dan geografis pula, sebagaimana yang
digunakan dalam menetapkan lahan.
Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, tata guna lahan
membimbing dan mengarahkan pembangunan wilayah, yang bertujuan
untuk menumbuhkan dan mengembangkan manfaat lahan. Maknanya,
bahwa pembangunan wilayah harus melibatkan perubahan keadaan lahan
masa kini. Perubahan keadaan lahan dapat berkenaan dengan
penggantian bentuk atau sistem penggunaan lahan, misalnya pertanian
diubah menjadi permukiman atau pertanan pangan diganti dengan
perkebunan. Perubahan keadaan lahan dapat pula berkenaan dengan
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reklamasi untuk membuat keadaan lahan sesuai dengan syarat
penggunaan lahan yang direncanakan, misalnya mengeringkan rawa
untuk dijadikan kawasan industri.
Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa tata guna lahan menjadi
pedoman dalam pengambilan keputusan beberapa hal berikut:
(1) Seberapa banyak dan jauh perubahan keadaan lahan yang dapat
dibenarkan
(2) Pada sifat lahan mana perubahan diperlukan
(3) Bagaimana

perubahan

diadakan

untuk

membatasi

usikan

(gangguan) pada lahan, artinya teknik apa yang sebaiknya
diterapkan, atau di tempat aman perubahan sebaiknya dikerjakan
(4) Diperlukan tindakan pengaman untuk melengkapi rencana kegiatan,
agar manfaat lahan yang meningkat disertai dengan keterlanjutan
fungsi lahan.
Dalam kaitannya dengan perencanaan penggunaan lahan, pengertian
tata guna lahan (land use) adalah suatu upaya dalam merencanakan
penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian
wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi
permukiman, perdagangan, industri, dan lain-lainyya. Rencana tata guna
lahan merupakan kerangka kerja yang menetapkan keputusan-keputusan
terkait tentang lokasi, kapasitas, dan jadwal embuatan jalur jalan, saluran
air bersih dan air limbah, tempat pendidikan, tempat pusat pelayanan
kesehatan, taman, dan pusat-pusat pelayanan serta fasilitas umum
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lainnya. Tata guna lahan merupakan salah satu faktor penentu utama
dalam pengelolaan lingkungan. Keseimbangan antara kawasan budidaya
dan kawasan konservasi merupakan kunci dari pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. (Su Ritohardoyo,2013:30)

4. Perubahan Penggunaan Lahan
Perubahan penggunaan lahan adalah beralihnya suatu bentuk, luas,
dan lokasi penggunaan lahan yang lama menjadi penggunaan lahan yang
baru.
(1) Perubahan bentuk penggunaan lahan adalah beralihnya dari wujud fisik
bentuk penggunaanya, misalnya sawah menjadi permukiman.
(2) Perubahan fungsi penggunaan lahan adalah beralihnya fungsi
penggunaan lahan yang lama menjadi fungsi penggunaan lahan baru,
misalnya dari perumahan menjadi lahan usaha.
(3) Perubahan luas lahan adalah beralihnya suatu ukuran luas penggunaan
lahan, semakin bertambah atau semakin berkurang.
(4) Perubahan lokasi lahan adalah beralihnya suatu letak penggunaan lahan
diatas muka bumi atau biasanya disebut dengan istilah relokasi.
Perubahan penggunaan lahan adalah perubahan yang terjadi pada
setiap penggunaan lahan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya. Menurut Hadi Sabari Yunus, (2001:15-16) terdapat
empat kekuatan yang berperan dalam perubahan pemanfaatan lahan di
daerah pinggiran kota yaitu:
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(1) Kekuatan sentri fugal, adalah kekuatan yang menyebabkan terjadinya
gerakan baik penduduk maupun fungsi kekotaan yang berasal dari
bagian kota ke bagian luarnya.
(2) Kekuatan sentri petal, adalah kekuatan yang menyebabkan terjadinya
gerakan baik penduduk maupun fungsi kekotaan yang berasal dari
bagian kota ke bagian dalamnya.
(3) Kekuatan internal, adalah kekuatan yang menyebabkan gerakan baik
penduduk maupun fungsi yang berasal dari bagian lain pinggiran kota
yang bersangkutan.
(4) Kekuatan In-situ, adalah kekuatan yang menyebabkan perubahan
pemanfaatan lahan tetapi berasal dari lokasi yang sama.
Adanya kekuatan yang mendorong suatu gerakan yang berasal dari
daerah asal dan adanya kekuatan yang menarik di daeraah tujuan
mengakibatkan dinamisnya proses perubahan lahan yang ada karena agen
perubahnya berubah-ubah pula.
Menurut Lee (1979) dalam Hadi Sabari Yunus (2001:77), ada enam
faktor penting yang mempengaruhi proses perubahan penggunaan lahan di
daerah pinggiran kota. Keenam faktor tersebut adalah (1) Karakteristik
fisikal dari lahan; (2) peraturan-peraturan mengenai pemanfaatan lahan; (3)
karakteristik personal pemilik lahan; (4) banyak sedikit fasilitas umum; (5)
derajat aksesibilitas lahan; dan (6) inisiatif para pembangun.
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Luas dari bentuk lahan sangat mempengaruhi proses perubahan
pemanfaatan lahan maupun kegiatan yang ada diatasnya. Sebagai contoh,
lahan yang terletak di daerah dataran akan berbeda dengan lahan yang
berlokasi di daerah yang bertopografi kasar, lahan yang memiliki stabilitas
tanah kuat berbeda dengan lahan yang memiliki stabilitas lemah.
Bryant Russwurn dan Mc Lellan dalam Hadi Sabari Yunus
(2001:80) mengemukakan bahwa proses perubahan penggunaan lahan di
daerah pinggiran kota terjadi sangat kompetitif, namun hal ini dapat berubah
manakala intervensi pemerintah dan sistem perencanaan penggunaan lahan
sudah diaplikasikan dengan proses perubahan penggunaan lahan di daerah
pinggiran kota, yaitu (1) meningkatnya harga lahan; (2) meningkatnya biaya
dan harga perumahan; (3) meningkatnya gejala spekulasi lahan; (4)
meningkatnya gejala fragmentasi lahan.
Isu

pertama

berkaitan

dengan

fragmentasi

lahan

adalah

meningkatnya harga lahan. Meningkatnya harga lahan merupakan gejala
yang sangat umum terjadi di daerah pinggiran kota disamping adanya
pengaruh laju inflasi suatu negara juga adanya permintaan akan lahan untuk
mengakomodasikan fungsi-fungsi kekotaan yang meningkat. Sedangkan
ketersediaan lahan sangat terbatas. Pembangunan suatu kompleks tertentu
yang disertai oleh pembangunan berbagai fasilitas kehidupan mempunyai
peranan yang cukup besar dalam meningkatkan harga lahan sekitarnya.
Pada awal pembangunannya, suatu bidang lahan mempunyai harga yang
relatif rendah namun setelah pembangunan kompleks perumahan selesai
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harga lahan disekitarnya meningkat berlipat ganda dan hal ini akan
digunakan sebagai patokan para pembangun untuk menentukan harga dari
sebuah kompleks. Keuntungan para pembangun menjadi berlipat ganda
karena kenaikan harga lahan tersebut dibebankan kepada pembeli

5. Pengertian Prasarana Jalan
Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran
penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,
pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa
merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jalan yang
merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan
mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.
Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan,
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan
bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan
tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
a. Bagian Jalan
 Ruang Manfaat Jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang
pengamannya.
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 Ruang Milik Jalan terdiri dari ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu
di luar ruang manfaat jalan. Ruang milik jalan merupakan ruang sepanjang
jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
 Ruang Pengawasan Jalan merupakan ruang tertentu di luar tertentu di luar
ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan
penyelenggara jalan. Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi
pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta
pengamanan fungsi jalan.
Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:
1) Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan
jalan
2) Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan
3) Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian
layanan kepada masyarakat
4) Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada
kepentingan masyarakat
5) Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna
untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu
6) Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka
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b. Pengelompokan Jalan
Sesuai peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum dan
jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas
umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan, pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:
1) Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem
jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan
jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2) Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan
primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/
kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
3) Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan
primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota
kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat
kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem
jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis
kabupaten.
4) Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder
yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan
pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta
menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
5) Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/
atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.
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Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi
badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan
sendiri.
Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokkan jalan sesuai
kelasnya adalah:
1) Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan
bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu llima ratus)
milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu)
milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter,
dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
2) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat
dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua
ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua
belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus)
milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
3) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang
dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi
2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000
(Sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus)
milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
4) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor
dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter,
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ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran
paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu
terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.
Berdasarkan catatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, Jalan
Jolotundo termasuk jalan kolektor dengan sistem sekunder dengan nomor
ruas 33.74.04.009. Ciri-ciri jalan kolektor sekunder adalah sebagai berikut:
1. Jalan kolektor sekunder menghubungkan:
a. Antar kawasan sekunder dua.
b. Kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
2. Jalan kolektor sekunder dirancang berdasarkan kecepatan rencana paling
rendah 20km/jam.
3. Lebar badan jalan kolektor sekunder tidak kurang dari tujuh meter.
4. Kendaraan angkutan barang berat tidak diizinkan melalui fungsi jalan ini
di daerah pemukiman.
5. Lokasi parker pada badan jalan-dibatasi.
6. Harus mempunyai perlengkapan jalan yang cukup.
7. Besarnya lalu-lintas harian rata-rata pada umumnya lebih rendah dari
sistem primer dan asteri sekunder.
c. Manfaat Jalan
1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting
dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik,
pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
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2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi
kehidupan masayarakat, bangsa, dan negara.
3) Jalan

yang

merupakan

satu

kesatuan

sistem

jaringan

jalan

menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia
d. Permasalahan Jalan
1) Pembangunan tidak sesuai dengan kondisi geografis, ekonomis, sosial,
dan budaya setempat.
2) Kelancaran lalu lintas angkutan jalan masih rendah terutama disebabkan
oleh masih kurangnya keterpaduan sistem jaringan jaln, lemahnya
manajemen lalu lintas, rendahnya ketertiban pengguna jalan, banyaknya
kegiatan parkir dan masyarakat yang menggunakan badan jalan,
kerusakan jalan serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah
armada lalu lintas dengan kapasitas jalan yang ada.
3) Adanya penyalahgunaan dana dalam proyek pembangunan sehingga
kualitas jalan tidak optimal.
4) Perkembangan kapasitas jalan masih rendah dibandingkan dengan
perkembangan armada di jalan, terutama di wilayah perkotaan dan
beberapa jaringan jalan antarkota, seperti di lintas-lintas utama di Jawa
dan sebagian lintas di Sumatra.
5) Sering terjadi kecelakaan karena jalan rusak, ketidak disiplinan pengguna
jalan.
6) Pemerataan jalan tidak merata (Jawa sentris).
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7) Diadakanya retribusi jalan yang ilegal bagi pihak-pihak yang mencari
keuntungan.
8) Tidak siapnya tiap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam
hal penanganan dan peneliharaan jalan yang menjadi wewenang.

6. Karakteristik Tentang Kota
a. Definisi Kota
Definisi mendasar tentang kota tentu saja akan bergantung pada
sudut pandang seseorang dan bidang ilmunya. Seorang ahli geografi
akan menekankan pada morfologi kota dan lingkungannya dengan
mencari hubungan antara bentuk dan struktur serta fungsi kota itu.
(Pontoh,dkk.,2009:8)
Dalam konteks ruang, kota merupakan satu sistem yang tidak berdiri
sendiri. Secara internal kota merupakan satu kesatuan sistem kegiatan
fungsional di dalamnya, sementara secara eksternal, kota dipengaruhi
oleh lingkungan sekitarnya. Dalam hal inilah secara umum kota dapat
dikatakan sebagai suatu tempat dengan konsentrasi penduduk lebih
padat dari wilayah sekitarnya. Apabila ditinjau secara spesifik, kota
mempunyai pengertian dan batasan yang bermacam-macam sesuai
dengan sudut tinjauan tiap pakar/disiplin ilmu. Pengertian atau definisi
kota secara klasik yang dapat ditelusuri dari kepustakaan yang terkait
antara lain:
 P.J.M. Nas, (1979:32-34): Kota dapat dilihat dar berbagai segi:
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 Morfologi : adanya cara membangun dan bentuk fisik yang berjejaljejal.
 Kriteria jumlah penduduk : sesuai denga kondisi negara yang
bersangkutan. Misalnya: Jepang (>30.000 jiwa); Belanda (>20.000
jiwa); India, Sailan, Belgia, dan Yunani (>5.000).
 Hukum: di sini orang sering menunjukkan pada kota-kota yang dalam
abad ke-19 biasanya mengenal sistem hukum tersendiri. Pengertian
kota di sini dikaitkan dengan adanya hak-hak hukum tersendiri bagi
penghuni kota.
 Ekonomi: suatu ciri kota adalah cara hidup yang bukan agraris. Fungsifungsi kota yang khas adalah kegiatan budaya, industri, perdagangan,
dan niaga serta kegiatan pemerintah.
 Sosial: bersifat kosmopolitan, hubungan-hubungan sosial yang
impersonal, hubungan sepintas lalu, berkotak-kotak, dan sebagainnya.
 Prof. Bintarto (1983): Kota dapat diartikan sebagai suatu sistem
jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk
yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen
dan coraknya yang materialistis. Atau dapat pula diartikan sebagai
bentang budaya yang ditimbulkan unsur-unsur alami dan nonalami
dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan
corak

kehidupan

yang

bersifat

heterogen

dibandingkan dengan daerah belakangnya.

dan

materialistis
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b. Perhatian Geografi kepada Kota
Dalam mempelajari kota para geograf menggali pokok-pokok ini :
bagaimana asal-usul serta pertumbuhannya, alasan dari lahirnya, bagaimana
seluk-beluk berfungsinya, apa efek-efeknya, dan seberapa jauh kota
mempengaruhi masyarakat atau sebaliknya dipengaruhi oleh masyarakat.
Para geograf membahas kota melalui empat jenis pendekatan; ini
dikemukakan oleh John R. Short dalam bukunya berjudul An Introduction
to Urban Geography (1984). Adapun perinciannya demikian:
1) Pendekatan ekologis yang lahir dari kata kerja para sosiolog Chicago
pada awal tahun dua puluh abad ini. Burgess dan Park memelopori
menerapkan prinsip-prinsip ekologi pada kawasan perkotaan. Secara
khusus

ditelaah

bagian-bagian

kota

yang

disebut

bilangan

(neighbourhood) serta pola spatial dari struktur masyarakatnya. Dari sini
lahir model konsentris kota dari Burgess. Sejak itulah ekologi manusia
diterapkan dalam membahas kehidupan kota.
2) Pendekatan neo-klasik atau otonomi politis : ini berkiblat pada
pendekatan neo-klasik dalam ilmu ekonomi, yang memnadang ekonomi
masyarakat sebagai sistem yang harmonis. Para geograf di situ ingin
mengerti bagaimana persebaran tata guna tanah di dalam kota beralian
dengan permaksimalan pemanfaatannya yang menguntungkan bagi
masyarakat penghuninya. Pendekatan ini kini seringkali dikritik pedas
karena dirasa cenderung meremehkan kenyataan yang ada dalam kota.
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3) Pendekatan keperilakuan (behavioristis). Ini menyangkut persepsi
manusia kota terhadap kota sehingga mempengaruhi pengambilan
keputusan terhadap sesuatu.
4) Pendekatan strukturalistis. Di sini kota dan gejala perkotaan dipandang
sebagai bagian dari keseluruhan gejala sosial. Keputusan yang diambil
oleh para individu dianggap muncul dari proses sosial-ekonomis yang
terstruktur

dengan

latar

belakang

lingkungan

yang

khas.(Daldjoeni,2017:39-40)
c. Kota ditinjau dari beberapa aspek
1) Kota ditinjau dari aspek fisik
Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek fisik adalah kawasan
terbangun (built u area) yang terletak saling berdekatan /terkonsentrasi,
yang meluas dari pusatnya hingga ke wilayah pinggiran, atau wilayah
geografis yang didominasi oleh struktur binaan (man mad structure).
Dalam pengertian ini kota terdiri dari: (a) bangunan-bangunan dan
kegiatan-kegiatan yang berada di permukaan tanah, atau dekat dengan
muka tanah; (b) instalansi-instalansi di bawah permukaan tanah; dan (c)
kegiatan-kegiatan di dalam ruangan kosong di angkasa. Pada skala yang
lebih luas, bentuk kota secara keseluruhan mencerminkan posisinya
secara geografis dan karakteristik tempatnya.
Unsur-unsur yang mempengaruhi karakteristik fisik kota sebagai
berikut (Branch,1995)
a) Topografi tapak
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b) Bangunan
c) Struktur (bukan bangunan)
d) Ruang terbuka
e) Kepadatan perkotaan
f) Iklim
g) Vegetasi
h) Kualitas estetika
2) Kota ditinjau dari aspek sosial
Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek sosial merupakan
konsntrasi penduduk yang membentuk suatu komunitas yang pada awalnya
bertujuan untuk meningkatkan prodoktivitas melalui konsentrasi dan
spesialisasi tenaga kerja serta meningkatkan adanya diversitas intelektual,
kebudayaan, dan kegiatan rekreatif di kota – kota. Aspek yang berpengaruh
terhadap hal ini ada dua yaitu :
a) Besaran dan komposisi penduduk
Kemampuan suatu kota untuk menyediakan tenaga kerja menentukan
jenis pekerjaan produktif yang layak dikembangkan di kota tersebut tanpa
harus mendatangkan tenaga kerja dari tempat lain. Jumlah dan besaran
fasilitas yang harus disediakan seperti petugas keamanan, pemadam
kebakaran, dan bentuk pelayanan lain yang diperlukan untuk melindungi
penduduk dan harta bendanya dikaitkan dengan jumlah dan jenis penduduk.
Di dalam penentuan besaran dan distribusi jaringan utilias, perlu
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diperbandingkan dengan proyeksi penduduk hingga 20 tahun yang akan
datang bagi kawasan permukiman, komersial, industri, dan pertanian.
b) Keruangan
Sekeliling pusat pemerintahan dan pusat koersial biasanya terhadap
sederetan bangunan apartemen yang tidak terawat yang merupakan tempat
tinggal sebagian besar penduduk yang tidak mampu, berpenghasilan rendah,
golongan lanjut usia, dan kelompok yang tergolong minoritas. Bagian
paling kumuh cendurung berada pada daerah ini, perkampungan
gelandangan pun biasanya terdapat di daerah ini, dengan angka kriminalitas
lebih tinggi. Para migran yang tidak mampu berasal dari perdesaan di sekitar
kota yang menempati permukiman liar memiliki presentase yang cukup
besar terhadap jumlah penduduk kota di negara yang sedang berkembang.
Penduduk permukiman liar tersebut dijumpai di tanah-tanah terbuka di
pinggiran kota dan di semua bagian dalam kota yang memungkinkan
penggunaan tanah secara tidak resmi seperti sepanjang tepian jalan raya,
jalur kereta api, jalur utilitas, lereng bukit terjal, daerah industri, dan tempattempat yang belum terbangun.
3) Kota ditinjau dari aspek ekonomi
Pengertian kota dan perkotaan menurut aspek ekonomi, berarti kota
memiliki fungsi sebagai penghasil peroduksi barang dan jasa, untuk
memiliki fungsi sebagai penghasil produksi barang dan jasa, untuk
mendukung kehidupan penduduknya dan untuk keberlangsungan kota itu
sendiri. Ekonomi perkotaan dapat ditinjau dari tiga bagian, yatu ekonomi
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publik, ekonomi swasta (privat), dan ekonomi khusus. Ekonomi publik
meliputi pelaksanaan pemerintahan kota seperti terlihat pada anggaran
pendapatan dan belanja departemen-departemen yang melaksanakanyya
secara reguler, distrik sekolah, dan distrik khusus yang ditetapkan untuk
tujuan-tujuan tertentu. Ekonomi swasta terdiri atas berbagai macam
kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta, mulai dari
perusahaan industri dan komersial yang besar hingga kegiatan usaha yang
independen atau seorang profesional yang menyediakan berbagai bentuk
jasa. Ekonomi khusus terdiri atas bermacam-macam organisasi nirlaba,
sukarela, organisasi yang dibebaskan dari pajak, yang semuanya bukan
diselenggarakan oleh badan-badan pemerintah, maupun perusahaanperusahaan yang tujuan utamanya mencari keuntungan.

7. Aktifitas Penduduk Perkotaan
a. Kondisi Ekonomi
Karakteristik kehidupan masyarakat yang berada di wilayah kota
adalah hidup secara nonagraris. Fungsi kota yang lebih dominan dan
menjadi kekhasannya adalah di bidang kultural, industri, jasa dan
perdagangan. Interaksi dan interelasi masyarakat kota yang paling
menonjol ditandai dengan aktivitas yang bersifat ekonomis dan
perniagaan sehingga transaksi perdagangan terjadi di pasar-pasar,
pertokoan, mal, dan supermarket.
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Sebagian dari tanah di kota digunakan untuk industri dan jasa,
disamping untuk tempat tinggal. Dalam kehidupan ekonomi perkotaan,
terdapat istilah “pendekatan dengan dasar ekonomi” (economic base
approach) yang membagi kegiatan ekonomi di kota menjadi :
 Kegiatan ekonomi dasar (basic activities) yang membuat dan
menyalurkan barang dan jasa untuk keperluan luar kota, jadi untuk
“ekspor” ke wilayah sekitar kota. Barang dan jasa berasal dari industri,
perdagangan, rekresi (lalita), dan sebagainya;
 Kegiatan

ekonomi

bukan

–dasar

(non-basic

activities)

yang

memproduksi dan mendistribusi barang dan jasa untuk keperluan
penduduk kota sendiri. Kegiatan ekonomi ini disebut juga residential
activities atau service activities.
Kegiatan ekonomi dsaar merupakan hal yang peting bagi suatu kota,
yaitu merupakan dasar supaya kota dapat bertahan dan berkembang.
Dalam kegiatan ekonomi itu, baik dalam kegiatan produksi barang dan
jasa du kota untuk “ekspor” ke luar kota maupun dalam kegiatan
produksi barang dan jasa untuk kebutuhan penduduk kota, sebagian besar
tanah di kota diunakan untuk idnsutri dan jasa, di samping untuk tempat
tinggal. Berhubung dengan hal tersebut, fungsi kota adalah pelayanan
(antara lain perdagangan) dan industri.
Dewasa ini kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh globalisasi. Menurut
Dicken, globalisasi adalah proses meluasnya dan mendalamnya pasar
dunia untuk barang-barang dagangan, jasa, dan kuangan, yang khususnya
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berkembang akibat kemajuan teknologi komunikasi dan trasportasi dan
kemudian akibat liberalisasi perdagangan yang telah memberikan tenaga
kepada berbagai bagian di dunia yang berintegrasi dengan cepat, untuk
masuk ke dalam sistem keuangan dunia dan umunya ke dalam ekonomi
dunia. (Jayadinata,1993:134-135)
Macam-macam kegiatan ekonomi di kota yang mempergunakan
tanah adalah sebagai berikut:
(1) Industri


Pembangunan industri
Pembangunan industri di Indonesia ditujukan untuk memperluas
kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, dan meningkatkan
ekspor. Tanah yang digunakan dalam industri adalah untuk tempat
bekerja (pabrik), gudang, rumah karyawan, dan sebagainya.



Lokasi industri

 Industri berhaluan bahan (dalam arti bahan mentah harus diperhitungkan
secara khusus), berlokasi di tempat bahan mentah.
 Industri berhaluan pasar (market oriented), berlokasi di tempat
pemasaran.
 Industri berhaluan pekerja.


Industri komersial (industri niaga)
Industri niaga di Indonesia terutama industri ringan berkembang pesat
dan pada waktu ini dikembangkan juga industri berat: kapal laut, mobl,
kapal terbang, dsb.
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(2) Jasa
Perusahaan jasa dan jawatan yang menggunakan tanah adalah lalu
lintas (jalan, terminal, rel kereta api, stasiun, dan sebagiannya),
perdagangan, pendidikan dan agama (sekolah, musium, universitas,
taman hewan, perpustakaan, madrasah, masjid atau tempat peribadatan
lain, kuburan, dan sebagainnya), kesehatan (rumah sakit, puskesmas,
klinik, apotek, dan sebagainya), rekreasi (lapangan olah raga, taman,
gedung kesenian, gedung bioskop, dan sebagainya), pemerintahan
(gedung pemerintahan) dan pertanahan/keamanan (asrama, tempat
latihan, dan sebagainnya). Disamping itu diperlukan tanah untuk jalanjalan raya dan jalan-jalan kecil.

b. Kondisi Sosial
Kehidupan masyarakat kota, ditandai oleh hubungan – hubungan
antarpenduduk secara impersional. Setiap warga negara yang tinggal di
kota memiliki kebebasan pergaulan dengan berbagai kalangan dan dasar
hubungan sosialnya bersifat lugas. Tradisi kehidupan di kota, tampak
seperti terkotak-kotak oleh kepentingan yang berbeda-beda dan setiap
orang bebas memilih hubungannya dengan siapa saja dan melakukan apa
saja yang diinginkan.
Penggunaan tanah di kota harus sesuai dengan kebutuhan sosial dan
ekonomi serta selaras dengan kepentingan umum, sehingga selain dari
perumahan harus tersedia juga prasarana sosial ekonomi yang cukup
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seperti prasarana yang diperlukan dalam mencari nafkah, keindahan, dan
keamanan. Untuk memenuhi hal ini digunakan pengaturan, baik menurut
ukuran baku, maupun dengan perpajakan. Dengan pengaturan tersebut,
diusahakan untuk meningkatkan kebetahan (livability) penduduk di kota,
yaitu suatu mutu dalam lingkungan fisik di dalam kota yang
menyebabkan penduduk kota mendapat kesejahteraan jiwa raga dan
sosial berhubungan dengan tingkat pemuasan kebutuhan dasar seharihari.
Masyarakat kota merupakan masyarakat yang terus mengalami
pertikaian tetapi pertikaian itu hanya merupakan keikutsertaan eksternal
yang tampak jelas dari proses-proses yang lebih kreatif di bawah
permukaan. Jika tidak ada pertikaian, diyakini bahwa tidak akan terjadi
perkembangan. Perkembangan bukan hanya pertumbuhan tetapi juga
perubahan. Ada dua tenaga yang menyebabkan dalam organisasi
keruangan :
 Perubahan kualitas lokasi dari rumah tangga dan perusahaan
industri/perdagangan, dapat menentukan jalnnya transformasi sosial.
Tedapat kecenderungan yang berbeda untuk berbagai negeri, misalnya
perubahan: dari sumberdaya yang melimpah ke sumberdaya yang
berorientasi pasar; dari pabrik tunggal ke gabungan pabrik yang banyak;
dari tekanan kepada prasarana ekonomi menjadi tekanan kepada
prasarana sosial, dari pabrik yang terisolasi ke pabrik-pabrik yang
mengelompok menurut bidang usaha, dan sebagainnya.
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 Peningkatan dari aksesibilitas suatu sistem sebagai akibat dari lima
pengembangan khusus yang universal :
 Perluasan transpor yang progesif dan kapasitas perhubungan diwilayah
yang lebih luas;
 Peningkatan jumlah penghubung (interkoneksi) dalam sistem;
 Pengurangan biaya per unit dari transportasi dan komunikasi;
 Peningkatan dalam pendapatan riil per kapita;
 Peningkatan dalam kecepatan dan efesiensi dari sistem tranportasi dan
komunikasi.
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B. Kajian Penelitian yang Relevan
Berikut ini adalah beberapa kajian penelitian lain yang relevan berdasarkan
penelitian yang sama dengan tema penelitian ini.
Judul dan
Tujuan

Metode

Nama

Hasil Penelitian
Penelitian

Penelitian

1. Luas
pertumbuhan
permukiman di
Kecamatan
Genuk, Kota
Semarang
2. Luas
pertumbuhan
pembangunan
industri di
Kecamatan
Genuk, Kota
Semarang
3. Mengetahui
hasil dari
pengolahan citra
satelit untuk
penggunaan lahan
yang ada di
Kecamatan
Genuk, Kota
Semarang

Penelitian ini
menggunakan
pendekatan
kualitatif,
Variabel yang
digunakan dalam
penelitian ini
terdiri dari
variabel dari citra
satelit Quickbird.

1. Mengetahui
dampak perubahan
social dan
ekonomi
masyarakat Desa
Ketawon sebelum
dan sesudah

1. Penentuan
sampel penelitian
menggunakan
rumus slovin dan
teknik sampling
purposive.

Pengarang
Analisis
Perubahan
Penggunaan
Lahan untuk
Permukiman
dan Industri
dengan
menggunakan
Sistem
Informasi
Geografis (SIG)
Faizal Musaqqif
Affantah
(2014)

Analisis
Dampak
Berdirinya
Perkebunan
Mangga
P.T
Trigatra Rajasa
Terhadap

1. Pengolahan peta
tematik dengan Sistem
Informasi Geografis
(SIG) program Google
Earth, Global Mapper
11, dan Arcview 3.3
memiliki kecapatan,
ketepatan, memiliki
data yang up date dan
dapat melakukan
penyajian peta tematik
yang lebih baik dan
memiliki resiko yang
lebih kecil jika
dibandingkan dengan
metode konvensional.
2. Perubahan
penggunaan lahan
untuk permukiman dan
industri di kecamatan
Genuk banyak terjadi
pertambahan
permukiman di setiap
kelurahan dalam kurun
waktu 5 tahun dari
tahun 2009 – 2013.
1. Pendirian
perkebunan manga PT.
Trigatra Rajasa
memiliki dampak
positif terhadap kondisi
social dan ekonomi
masyarakat yang
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Kondisi Sosial
dan
Ekonomi
Masyarakat
Sekitar
Mohammad
Hanafi,
Sulistyaningsih,
Gema
Iftitaf
Anugrah
Y
(2018)

Pengaruh Alih
Guna Lahan
Sawah Ke Non
Sawah Terhadap
Perubahan Mata
Pencaharian dan
Aset Keluarga
di Kecamatan
Bawen
Natalia Pitricia,
Puji Hardati, dan
Tjaturahono
Budi Sanjoto
(2016)

berdirinya
perkebunan
mangga PT.
Trigatra Rajasa
2. Mengetahui
pengaruh
berdirinya
perkebunan
mangga terhadap
kondisi social dan
ekonomi
masyarakat Desa
Ketowan.
1. Mengetahui laju
alih guna lahan
pertanian (sawah)
ke non pertanian
(non-sawah).
2. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
alih guna lahan.
3. Pengaruh
perubahan mata
pencaharian dan
aset keluarga
petani.

2. Analisis data
menggunakan
skala likert, dan
rigresi linear
berganda

meningkatkan variable
interaksi social,
perubahan social,
budaya, pendidikan
keluarga, kesehatan
keluarga, pendapatan
keluarga, jumlah
keluarga yang bekerja,
kondisi perumahan dan
fasilitas public dengan
indeks presentase 9%.

1. Teknik
pengumpulan
data melalui
observasi
lapangan,
kuesioner,
wawancara dan
dokumentasi.
2. Teknik analisis
data dalam
penelitian ini
adalah mengukur
laju alih guna,
regresi dan
deskriptif
persentase

1. Laju alih guna di
Desa Samban yaitu
sebesar
7,90%,sedangkan laju
alih guna di Kelurahan
Harjosari yaitu sebesar
9,83%.
2. Faktor-faktor yang
mempengaruhi alih
guna lahan pertanian
adalah luas lahan, harga
lahan, pengaruh
tetangga, dan pengaruh
swasta/investor.
3. Perubahan mata
pencaharian petani
sebelum sebagian besar
disektor pertanian,
namun setelah alih guna
mata pencaharian
petani juga disektor
non-pertanian,
perubahan aset
keluargajuga
mengalami peningkatan
terjadi penambahan aset
seperti kendaraan,
barang elektronik dan
lainya yang dimiliki
dengan memanfaatkan
hasil bagi untung yang
mereka terima.
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Identifikasi
Perubahan Guna
Lahan
di
Kawasan Jalan
Layang Non-Tol
“Flyover
K.H
Noer Alie” dan
Dampaknya
pada
Mata
Pencaharian dan
Tingkat
Pendapatan
(Studi Kasus :
Bekasi
Utara,
Kota Bekasi)

1.Mengidentifikasi
perubahan guna
lahan di kawasan
jalan laying nontol “Flyover K.H
Noer Alie” dan
dampaknya pada
mata pencaharian
dan tingkat
pendapatan
masyarakat

1.Pengumpulan
data
menggunakan
cara survei primer
diperoleh dengan
pengamatan
langsung
di
lapangan
2. Analisis data
menggunakan
deskriptif
presentase
dan
metode overlay

Perubahan mata
pencaharian terjadi
pada
pekerjaan sebagai
buruh yang berkurang
sebanyak 18 orang dan
pedagang atau penjual
yang bertambah
sebanyak 34 orang.
Pada tingkat
pendapatan terjadi
perubahan yaitu,
masyarakat yang
berpenghasilan kurang
dari Rp. 2.000.000
berkurang sebanyak 22
Candra
orang dan yang
Firmansyah dan
berpenghasilan
Lia
Warlina
diantara Rp. 3.000.000
(2014)
– 4.000.000 bertambah
sebanyak 20 orang. Hal
ini menunjukkan
perubahan
guna lahan yang
disebabkan adanya
flyover berdampak
cukup signifikan
terhadap mata
pencaharian dan tingkat
pendapatan masyarakat
di wilayah penelitian.
Pengaruh
1.Mengidentifikasi Menggunakan
1. Luas perubahan
Perubahan
perubahan kondisi analisis
lahan milik masyarakat
Penggunaan
lahan milik
1. Tabel silang
paling besar berada di
Lahan Terhadap masyarakat
2. Paired sample t- Kelurahan Kedungpane
Sosial Ekonomi 2. Identitas sosial- test
mencapai 60%,
Masyarakat di ekonomi
3. Korelasi
sedangkan yang paling
Kota Semarang masyarakat
sedikit berada di
(Kasus:Waduk
3. Pengaruh
Kelurahan Jatibarang
Jatibarang)
pembangunan
hanya sebesar 8% dari
Waduk Jatibarang
luas sebelumnya
Irene Caroline terhadap
dengan bentuk
Sihombing dan penggunaan lahan
perubahan paling
Su Ritohardoyo dan kondisi sosial
banyak dari sawah dan
(2013)
ekonomi
tegalan menjadi
masyarakat.
perairan waduk serta
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kawasan sabuk hijau
pada tahun 2010,
2. Sebagian besar mata
pecaharian masyarakat
mengalami perubahan
berupa petani menjadi
buruh tani, proyek
bangunan, dan jasa
perahu bebek, sehingga
pendapatan masyarakat
di Kelurahan Jatibarang
dan Jatirejo mengalami
penurunan sebesar 7%
dan 14%, sedangkan di
Kelurahan Kedungpane
dan Kandri mengalami
peningkatan 4% dan
1%
3. Pembangunan
Waduk Jatibarang
memiliki nilai korelasi
sebesar 0,656 pada
perubahan penggunaan
lahan, sedangkan pada
kondisi sosial ekonomi
sebesar 0,210.
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C. Kerangka Berpikir
Perubahan penggunaan lahan di Kota Semarang semakin tahun
semakin bertambah, mulai dari untuk kepentingan umum maupun
kepentingan pribadi. Pemerintah Kota Semarang semakin gencar untuk
melakukan perubahan-perubahan untuk meningkatkan infrastruktur.
Pengingkatan ini dilakukan untuk penduduk Kota Semarang supaya
semakin

mudah

untuk

melakukan

aktivitas

sehari-hari

dengan

kecanggihan teknologi yang semakin modern. Sehingga banyak
mengorbankan beberapa lahan untuk mencapai tujuan pembangunan,
dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi
Penelitian ini merupakan salah satu pembangunan infrastruktur
pemerintah untuk membenahi prasarana jalan yang banyak dimanfaatkan
oleh penduduk di Kota Semarang. Pada tahun 2014, jalan Jolotundo salah
satu jalan yang menjadi pembangunan cukup besar karena harus merubah
penggunaan lahan yang semulanya perkampungan dan sawah menjadi
jalan tembus kartini-gajah yang dihubungkan langsung dengan jembatan
kartini.
Salah satu alat yang digunakan untuk melihat perubahan
penggunaan lahan adalah peta. Pembangunan jalan selesai pada tahun
2014, jadi peta penggunaan lahan yang digunakan adalah selang waktu 5
tahun yaitu tahun 2013 dan tahun 2018. Dari peta tersebut dapat dilihat
seberapa besar penggunaan lahan yang terjadi. Banyak sektor yang
mempunyai perubahan besar salah satunya adalah perekonomian. Namun,
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juga ada beberapa faktor lain yang menyebabkan dampak negatif dari
pembangunan jalan tersebut.

Gambar 1. Kerangka Berfikir

BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam BAB 4 dapat
diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :
1.

Pada tahun 2014 luas lahan di Kelurahan Sambirejo adalah 117,6 ha
kemduain pada tahun 2016 luas lahan berkurang menjadi 117, 4 ha karena
adanya perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan banyak
terjadi di Kelurahan Sambirejo. Perubahan penggunaan lahan di mulai dari
perubahan penggunaan lahan untuk Jalan Jolotundo, kemudian berdampak
bagi sektor lainnya. Lahan yang digunakan untuk pembangunan Jalan
Jolotundo adalah lahan pertanian sebesar 0,8 ha dan lahan permukiman
sebesar 0,6 ha. Sebelum adanya Jalan Jolotundo, Kelurahan Sambirejo
didominasi oleh lahan pertanian dengan luas 33,6 ha. Namun setelah adanya
pembagunan untuk Jalan Jolotundo banyak sektor yang berkembang,
banyak juga yang merubah penggunaan lahan pertanian. Analisis
menggunakan GIS, dari tahun 2013 sampai 2018 lahan pertanian berkurang
dari 33,6 ha menjadi 0,3 ha. Lahan pertanian ini di jadikan untuk sektor
perekonomian seperti relokasi Pasar Johar, toko atau kios, dan rumah
makan. Hal tersebut juga salah satu dampak dari pembangunan Jalan
Jolotundo yang di rasa memiliki nilai positif.
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2.

Dalam penelitian ini, aktivitas ekonomi penduduk mengkaji pola mata
pencaharian dan pendapatan penduduk. Sedangkan aktivitas sosial
penduduk mengkaji kesejahteraan penduduk dan interaksi sosial.
Aktivitas ekonomi penduduk setelah adanya Jalan Jolotundo menjadi
lebih baik. Banyak penduduk yang memiliki pekerjaan yang sama
namun mempunyai penghasilan dari usaha lain misalnya menyewakan
rumah, kios, ruko, atau indekos. Sedangkan untuk aktivitas sosial
penduduk ada yang lebih baik dan lebih buruk. Aktivitas sosial penduduk
yang mengkaji kesejahteraan penduduk menjadi lebih baik. Penduduk di
koridor Jalan Jolotundo lebih sejahtera setelah adanya Jalan Joloundo.
Banyak usaha baru yang dapat dijadikan penghasilan. Namun untuk
interaksi sosial antar penduduk malah justru semakin berkurang.
Sebelum adanya Jalan Jolotundo gotong royong dilakukan rutin dan
ronda malam selalu berjalan sesuai jadwal. Setelah adanya Jalan
Jolotundo, kegiatan gotong royong dan ronda malam semakin jarang
dilakukan karena antar penduduk rukun tetangga terbelah oleh Jalan
Jolotundo.

3.

Setelah pembangunan Jalan Jolotundo banyak dampak yang dirasakan
oleh penduduk di koridor Jalan Jolotundo. Dampak positif bagi
penduduk di koridor Jalan Jolotundo yaitu banyaknya pengguna jalan,
suasana

yang

ramai,

wilayah

yang

strategis,

menjadi

pusat

perekonomian, akses jalan mudah, harga jual rumah jauh lebih tinggi,
dan harga sewa ruko tinggi. Sedangkan dampak negatifnya adalah
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kebisingan, pengendara tidak tertib lalu-lintas, tingkat polusi yang tinggi,
dan rawan kriminalitas.

B. Saran
Adanya perubahan penggunaan lahan untuk Jalan Umum Jolontundo
menimbulkan dampak positif dan negatif bagi aktivitas sosial-ekonomi
penduduk di koridor Jalan Jolotundo. Hasil penelitian menunjukkan banyak
dampak positif dari pada dampak negatif aktivitas sosial-ekonomi penduduk di
koridor Jalan Jolotundo. Dampak positif ini dapat dimanfaatkan penduduk
untuk aktivitas sehari-harinya. Sedangkan dampak negatif tidak dapat
dihilangkan namun dapat dihindari. Saran dari peneliti adalah sebagai berikut.
1. Penduduk di koridor Jalan Jolotundo mewaspadai akan kerawananan
kriminalistas.
2. Penduduk di koridor Jalan Jolotundo senantiasa menjaga penghijauan dan
kebersihan jalan
3. Pemerintah setempat segera memasang pembatas jalan untuk menghindari
kecelakaan lawam arah.
4. Memperhatikan akses jalan menuju Jalan Jolotundo seperti gang-gang
sempit dan Jalan Gajah yang lebih rendah dari Jalan Jolotundo sehingga
sering terjadi banjir.
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