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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pergerakan aktivitas masyarakat yang tinggi di dalam kawasan perkotaan 

menimbulkan kebutuhan akan lahan untuk kawasan terbangun. Berdasarkan 

kemampuan lahan, tidak semua dapat dikembangkan menjadi kawasan terbangun, 

terdapat kawasan dengan fungsi sebagai kawasan lindung yang tidak dapat 

diberdayakan, serta lahan yang direncanakan sebagai Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjuan (LP2B) dengan fungsi sebagai lahan pertanian abadi yang tidak 

direkomendasikan untuk dialihfungsikan. Merujuk kepada teori Spiro Kostof 

(dalam Kusumastuti, 2017) yang menyatakan bahwa pertumbuhan kawasan 

dipengaruhi oleh budaya yang membentuk pola perkembangan tertentu, tingginya 

angka pertumbuhan suatu kawasan dapat menjadikan pembangunan tidak 

terkendali.  

 

Kebutuhan lahan yang tinggi dapat menimbulkan konversi lahan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam menunjang aktivitas masyarakat di dalamnya. Menurut Arini 

(2009) pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi proses pembangunan 

dan perkembangan aktivitas suatu wilayah serta meningkatnya kebutuhan akan 

lahan. Kota Bandung merupakan kota dengan kepadatan yang tinggi, berdasarkan 

Kota Bandung Dalam Angka Tahun 2019 kepadatan penduduk untuk tahun 2018 

mencapai 14,96 jiwa/km2 yang terus berkembang sampai sekarang, dan berbanding 

lurus dengan kebutuhan lahan untuk kawasan terbangun. Berdasarkan data Dinas 

Pangan dan Pertanian Kota Bandung, penurunan luas lahan pertanian khususnya 

sawah terjadi penurunan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 dengan total luas 393 

Ha yang mayoritas dikonversikan untuk lahan terbangun. 

 

Fenomena tersebut terjadi di kawasan penelitian yang merupakan bagian dari Kota 

Bandung bagian timur dengan maraknya pembangunan yang dilakukan. 

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung, optimalisasi 

pembangunan kawasan terbangun akan didorong dan diprioritaskan di Kawasan 
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Bandung Timur, namun kawasan ini memiliki limitasi pembangunan khususnya 

pada Kecamatan Ujungberung dan Cibiru yang berada pada kaki Gunung 

Manglayang dengan kawasan rawan bencana serta lindung alami yang tersebar di 

seluruh kawasan. 

 

Terkait dengan ketidakkesesuaian penggunaan lahan, terdapat beberapa penelitian 

terdahulu yang memiliki keterkaitan. Penelitian tentang kemampuan lahan serta 

pemanfaatan ruang Pulau Bunaken (Dagasou, Kumurur, & Lahamendu, 2019) 

dengan metode deskriptif kualitatif yang menggunakan analisis satuan kemampuan 

lahan, dan penelitian tentang kesesuaian lahan permukiman (Deris, 2019) dengan 

metode deskriptif kualitatif yang menggunakan analisis spasial overlay, dan buffer. 

Keduanya memiliki output berupa peta kesesuaian lahan untuk pengembangan 

permukiman. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena akan memuat arahan 

penentuan lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan terbangun tanpa 

mengganggu limitasi pembangunan yang ada pada kawasan tersebut. 

 

1.2.  Rumusan Permasalahan 

Optimalisasi pembangunan kawasan terbangun akan didorong dan diprioritaskan di 

Kawasan Bandung Timur. Limitasi pembangunan di kawasan ini menjadikan 

adanya batasan dalam pengembangan lahan. Limitasi tersebut berasal dari 

keberadaan kawasan lindung dan lahan yang direncanakan sebagai Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang berada di Kecamatan Ujungberung dan 

Kecamatan Cibiru. Tingginya angka kebutuhan akan lahan dikhawatirkan 

menjadikan limitasi pembangunan di kawasan tersebut tidak diperhatikan, sehingga 

dapat menimbulkan pembangunan yang tidak terkendali dan menyebabkan ketidak-

terjaminnya lahan dalam menunjang aktivitas di dalamnya baik dalam aspek 

kemampuan lahannya ataupun kebencanaan yang ada. Penelitan ini akan 

mengidentifikasi lahan yang dapat dikembangkan sebagai lahan untuk dijadikan 

sebagai kawasan terbangun dengan mempertimbangkan penggunaan lahan, 

kemampuan lahan, serta rencana pola ruang kawasan. Berdasarkan permasalahan 

yang terjadi, maka dapat ditarik pertanyaan penelitian berapa luasan serta letak 

sebaran lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan terbangun? 
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1.3.  Tujuan dan Sasaran 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan merekomendasikan 

kawasan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan terbangun di Kecamatan 

Ujungberung dan Kecamatan Cibiru. 

Tujuan penelitian dicapai dengan sasaran sebagai berikut: 

1. Teridentifikasinya penggunaan lahan terbaru di Kecamatan Ujungberung dan 

Cibiru; 

2. Teridentifikasinya kemampuan lahan di Kecamatan Ujungberung dan Cibiru; 

3. Teridentifikasinya arahan rencana pola ruang di Kecamatan Ujungberung dan 

Cibiru; 

4. Terumuskanya rekomendasi lahan yang dapat dikembangkan menjadi 

kawasan terbangun di Kecamatan Ujungberung dan Cibiru. 

 

1.4.  Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup terdiri dari Ruang Lingkup Wilayah dan Ruang Lingkup Substansi, 

adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1.4.1. Ruang Lingkup Wilayah 

Kawasan Perencanaan meliputi dua kecamatan di Kota Bandung bagian timur yaitu 

Kecamatan Ujungberung dan Kecamatan Cibiru yang terletak di   6°56'35” – 

6°53'32” LS dan 107°42’44” – 107°41’39” BT. Kecamatan Ujungberung memiliki 

luas sebesar 6,4 km2 yang terbagi menjadi 5 kelurahan yaitu Kelurahan Pasirendah, 

Kelurahan Cigending, Kelurahan Pasirwangi, Kelurahan Pasirjati, dan Kelurahan 

Pasanggrahan. Sedangkan Kecamatan Cibiru memiliki luas 6,32 km2 yang terbagi 

menjadi 4 kelurahan yaitu Kelurahan Cisurupan, Kelurahan Palasari, Kelurahan 

Pasirbiru, dan Kelurahan Cigending. 

Secara batas administrasi kawasan, kawasan perencanaan berbatasan langsung 

dengan: 

• Sebelah Utara  : Kabupaten Bandung; 

• Sebelah Selatan : Kecamatan Arcamanik, Cinambo, Panyileukan; 

• Sebelah Barat  : Kecamatan Mandalajati; 

• Sebelah Timur  : Kabupaten Bandung 
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1.4.2. Ruang Lingkup Substansi 

Ruang lingkup substansi penelitian ini akan berfokus kepada sasaran yang akan 

dilakukan, adapun ruang lingkup substansi dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Mengidentifikasi pengunaan lahan terbaru 

• Melakukan identifikasi tutupan lahan dengan membagi kawasan 

menjadi kawasan terbangun dan tidak terbangun, 

• Mengidentifikasi pengunaan lahan terbaru berdasarkan hasil 

identifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan tahun sebelumnya. 

2. Mengidentifikasi kemampuan lahan 

Identifikasi dengan menggunakan analisis satuan kemampuan lahan yang 

meliputi satuan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan, morfologi, 

kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air, drainase, erosi, dan 

bencana alam 

3. Mengidentifikasi arahan rencana pola ruang 

Identifikasi arahan pola ruang berdasarkan rencana detail tata ruang Kota 

Bandung, dan dibagi berdasarkan fungsi kawasan. 

• Arahan rencana pola ruang untuk fungsi lindung untuk mengetahui 

sebaran kawasan lindung 

• Arahan penataan ruang untuk fungsi budidaya untuk mengetahui 

sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) 

4. Merumuskan rekomendasi lahan yang dapat dikembangkan menjadi 

kawasan terbangun berdasarkan hasil identifikasi serta analisis yang 

dilakukan sebelumnya. 
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Gambar 1. 1 Administrasi 

Kecamatan Ujungberung 

dan Cibiru 
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1.5.  Sistematika Laporan 

Secara umum sistematika penulisan laporan untuk tugas akhir ini terdiri dari: 

• Bab 1 Pendahuluan 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, sasaran, ruang lingkup, 

dan sistematika penulisan laporan. 

• Bab 2 Kajian Pustaka 

memuat tentang konsep atau teori terkait topik penelitian, dan pengkajian 

dari penelitian yang memiliki keterkaitan. 

• Bab 3 Metodologi Penelitian 

Memuat tentang jenis penelitian yang akan dilakukan, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis. 

• Bab 4 Gambaran Umum   

Memuat tentang kondisi fisik kawasan di Kecamatan Ujungberung dan 

Kecamatan Cibiru. 

• Bab 5 Ketersediaan Lahan Untuk Dibangun 

Memuat tentang analisis terkait dengan ketersediaan lahan yang dapat 

dikembangkan menjadi kawasan terbangun. 

• Bab 6 Kesimpulan 

Memuat tentang kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian yang 

dilakukan, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


