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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehidupan sehari-hari manusia tanpa sadar melibatkan sebuah perencanaan. Manusia 

melakukan perencanaan untuk mengatur aktivitasnya sehari-hari. Perencanaan dapat didefinisikan 

sebagai sebuah proses terus menerus dalam sebuah pengambilan keputusan atau pilihan dalam 

memanfaatkan sumber daya dengan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan tertentu di masa 

depan (Conyer, 1984). Kemudian Friedmann (1987) menyatakan bahwa perencanaan merupakan 

pemanfaatan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan di masa depan dengan menekankan pada 

sebuah proses. Maka perencanaan merupakan sebuah proses dalam pengambilan keputusan untuk 

masa depan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. 

Perencanaan sebuah kota masih terfokus pada manusia, dimana hal itu terbukti dengan sejarah 

perencanaan sebuah kota yang melihat secara terpisah antara alam dengan manusia (Houston, Hillier, 

MacCallum, Steele, & Byrne, 2018). Selain itu perencanaan juga gagal dalam menciptakan 

keharmonisan antara kehidupan manusia dan non-manusia di sebuah kota (Rust, 2009). Gagalnya 

upaya ini dibuktikan dengan banyak kota terutama kota-kota di Indonesia yang tidak siap dalam 

menghadapi urbanisasi yang begitu tinggi, sehingga terjadi perubahan penggunaan lahan yang masif 

dari habitat untuk hewan dan tumbuhan menjadi lahan terbangun. Hal ini menimbulkan paham 

antroposentris, dimana manusia semakin mendominasi di dalam ruang-ruang perkotaan (Porter, 

2012). Akibatnya, praktik perencanaan dan pembangunan kota berfokus hanya pada manusia saja 

tidak melibatkan alam dan sekitarnya. 

Antroposentris sendiri merupakan sebuah sistem yang berpusat pada manusia, dimana manusia 

menjadi kepentingan utama di dalam sistem tersebut (Rust, 2009). Selain itu Kortenkamp dan Moore 

(2001) berpendapat bahwa antroposentris merupakan paham bahwa manusia sebagai makhluk yang 

paling penting dan bentuk kehidupan lain dianggap penting apabila mempengaruhi kehidupan 

manusia. Akibat dari perencanaan yang bersifat antroposentris adalah polusi yang berlebihan, 

perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati secara masal dan akhirnya kembali pada 

terjadinya krisis kemanusiaan (Haraway, 2015). Oleh karena itu, diperlukan perubahan teori 

perencanaan rasional komprehensif untuk mereduksi pengaruh paham antroposentris. 

Perubahan teori perencanaan memiliki tantangan untuk mengintegrasikan peran multispesies di 

sebuah kota (Houston et al., 2018). Multispesies merupakan interaksi antara manusia, tanaman, tanah, 

mikroba, burung, jamur, serangga, dan lain sebagainya yang membentuk lanskap perkotaan (van 

Dooren & Rose, 2012). Seorang perencana perlu mengenali dan memahami hubungan antar 

organisme tersebut karena organisme tersebut memiliki peran dalam pertumbuhan sebuah kota 
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(Ogden, Hall, & Tanita, 2014). Douglas (2014) dalam Houston et al., (2018) menyatakan bahwa teori 

perencanaan harus bisa mengintegrasikan antara alam dan manusia agar terciptanya kota yang adil 

dan ideal. Tantangan mengintegrasikan multispesies ini menjadi pembahasan baru yang dapat menjadi 

solusi untuk mengurangi paham antroposentris dalam perencanaan sehingga degradasi lingkungan 

terutama tekanan terhadap spesies dapat dikurangi dan tercipta relasi yang harmonis dalam 

perencanaan dan pembangunan kota. 

Perencanaan spasial yang dipakai pada negara berkembang termasuk Indonesia menggunakan 

perencanaan dari atas ke bawah (Dodero, 2010). Perencanaan spasial dari atas ke bawah yang 

dimaksud adalah perencanaan dengan pendekatan rasional komprehensif. Perencanaan rasional 

komprehensif dianggap cocok di negara berkembang karena masih adanya asumsi bahwa masyarakat 

dianggap tidak tahu menahu mengenai perencanaan dan masih dibutuhkan tindakan pemerintah secara 

langsung (Turner & Fichter, 1972). Sementara itu, Rouse & McElvaney (2016) menyebutkan bahwa 

perencanaan rasional komprehensif memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan semua aspek 

perencanaan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, dapat diimplementasikan di berbagai 

bidang, dan dapat menjadi kerangka kerja di berbagai tingkat perencanaan. Penjelasan di atas dapat 

menjelaskan bagaimana perencanaan rasional komprehensif menjadi suatu tradisi perencanaan yang 

sesuai untuk diterapkan di berbagai tempat termasuk Indonesia khususnya dalam penyusunan rencana 

tata ruang wilayah dan juga rencana detail tata ruang.  

Perencanaan spasial di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang 

penataan ruang dan diperjelas melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2018 tentang 

pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 16 Tahun 

2018 tentang pedoman penyusunan Rencana Detail Tata Ruang. Setiap Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) memiliki Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(KLHS) yang dimana diatur dalam Pasal 15 dan 19 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. KLHS sendiri bertujuan untuk memastikan prinsip 

pembangunan berkelanjutan sudah menjadi dasar dan terintegrasi dengan rencana pembangunan (UU 

No. 32 Tahun 2009). Hal ini sejalan dengan tujuan perencanaan multispesies yaitu untuk mengurangi 

dampak dan ancaman yang dapat membahayakan spesies non manusia (Redak, 2000) 

Praktik pembuatan KLHS sendiri menurut Nababan (2017) masih terdapat celah yang 

menyebabkan penyusunan KLHS belum efektif, yaitu pada bagian penjaminan kualitas dan validasi 

serta pelibatan masyarakat dalam penyusunan KLHS. Selain itu, penyusunan KLHS dilakukan secara 

kondisional dan kebutuhan tertentu (Priyanta, 2018). Penyusunan KLHS ini perlu ditegaskan kembali 

sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 sehingga prinsip pembangunan 

berkelanjutan dapat dipastikan sudah terdapat di RTRW dan RDTR. 

Perencanaan di Indonesia belum memasukkan perspektif multispesies di dalamnya. Salah satu 

contohnya adalah perencanaan Kota Semarang. Perencanaan Kota Semarang sendiri didasari pada 

kebijakan pembangunan pada tingkat nasional hingga regional, dimana kebijakan pembangunan ini 
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mengikuti kemauan pasar atau investasi swasta (Nugraha & Mardiansjah, 2017). Hal ini dapat dilihat 

dimana ekosistem pendukung biodiversitas di Kota Semarang tergolong sedang menuju rendah 

(DLHK Kota Semarang, 2020). Pernyataan ini menandakan bahwa perencanaan yang belum 

mengintegrasikan perspektif multispesies akan mengancam keanekaragaman hayati suatu wilayah. 

Maka dari itu, studi ini diperlukan untuk mengetahui persepsi perencana dan peluang pengintegrasian 

perspektif multispesies ke dalam tahapan perencanaan komprehensif. 

 

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Perencanaan akan sangat mempengaruhi lingkungan dan begitu juga sebaliknya lingkungan 

merupakan salah satu komponen untuk mendukung perencanaan. Perencanaan di Indonesia sendiri 

masih banyak yang mengesampingkan lingkungan. Sedangkan, dengan lingkungan yang rusak maka 

dapat mengakibatkan kepunahan kehidupan terutama spesies non manusia. Dengan mengintegrasikan 

antara perencanaan dengan wawasan multispesies maka dapat menjamin keberlangsungan kehidupan 

di masa yang akan datang. 

Perencanaan merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia karena 

perencanaan memiliki tujuan sehingga kehidupan manusia bisa tertata. Begitu juga dengan sebuah 

kota, kota yang memiliki perencanaan arah pembangunannya dapat terarah sehingga kota tersebut 

nyaman untuk ditinggali. Perencanaan sebuah kota seharusnya dapat mencakup keseluruhan dari kota 

tersebut, maka dari itu muncul perencanaan rasional komprehensif. Perencanaan rasional 

komprehensif ini memiliki keunggulan dapat mengintegrasikan seluruh aspek perencanaan sehingga 

dapat menjadi kerangka kerja bagi pembangunan sebuah kota. 

Perencanaan sebuah kota dalam praktiknya masih menjadikan manusia sebagai prioritas utama 

dalam perencanaan sehingga menyebabkan munculnya paham antroposentris. Maka dari itu 

perencanaan sebuah kota memerlukan pendekatan baru untuk mengurangi paham tersebut, dengan 

mengintegrasikan wawasan multispesies ke dalam sebuah perencanaan. Wawasan multispesies sendiri 

dapat mereduksi paham antroposentris sehingga pembangunan dapat merata ke seluruh spesies 

termasuk spesies non manusia. Multispesies sendiri menjadi penting dikarenakan setiap spesies 

memiliki peran masing-masing yang berpengaruh satu sama lain. 

Perencanaan yang mengintegrasikan wawasan multispesies mampu mewadahi peran dari 

spesies pembentuk perkotaan. Tanaman memiliki peran sebagai penghasil oksigen yang notabene 

adalah salah satu unsur kehidupan bumi. Binatang memiliki peran sebagai sumber makanan hayati 

bagi manusia, sehingga ketersediaannya harus dijaga. Mikroba memiliki fungsi sebagai penyubur 

tanah, dimana tanah merupakan tempat manusia untuk tinggal dan hidup. Namun, dalam 

keberjalanannya, peran spesies pembentuk perkotaan tersebut semakin berkurang dikarenakan 

perencanaan yang sudah ada belum mendukung peran spesies pembentuk perkotaan tersebut. 

Perspektif multispesies perlu dimasukkan dalam perencanaan spasial dikarenakan multispesies 

perlu disebutkan secara khusus dalam perencanaan sehingga dapat dilaksanakan. Indonesia sendiri 
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sesungguhnya sudah menerapkan pembangunan yang berorientasi pada lingkungan dan spesies non 

manusia yaitu dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun KLHS ini sendiri hanya 

bersifat rekomendasi, sehingga sering tidak dilaksanakan dalam perencanaan sebuah kota. Maka dari 

itu perspektif multispesies perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan spasial untuk dapat 

dilaksanakan dalam perencanaan tidak hanya menjadi rekomendasi. Maka dari itu pertanyaan 

penelitian ini adalah “Bagaimana mengintegrasikan perspektif multispesies dalam tahapan 

perencanaan komprehensif?” 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengintegrasikan perspektif multispesies ke dalam tahapan 

perencanaan komprehensif. Tahapan perencanaan komprehensif di Indonesia diimplementasikan ke 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perencanaan 

perlu berwawasan multispesies dikarenakan perspektif multispesies dapat menjadi masukan untuk 

pembangunan berkelanjutan serta untuk mengatasi degradasi lingkungan. Selain itu, konsep 

multispesies dapat mereduksi paham antroposentris dalam perencanaan. Maka dari itu, dengan 

mengintegrasikan perspektif multispesies ke dalam tahapan perencanaan komprehensif maka dapat 

diimplementasikan ke dalam RTRW dan RDTR.  

 

1.3.2 Sasaran 

Sasaran penelitian yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu: 

a. Mengidentifikasi pentingnya peran perspektif multispesies dalam sebuah perencanaan; 

b. Menganalisis peluang pengintegrasian perspektif multispesies dalam tahapan kerangka kerja 

perencanaan komprehensif; dan 

c. Menganalisis pengintegrasian perencanaan Kota Semarang dengan perspektif multispesies. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini mencakup ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. 

Berikut merupakan ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi penelitian. 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

 

Ruang lingkup wilayah pada penelitian ini yaitu Kota Semarang. Kota Semarang memiliki luas 

373 km
2 

yang terdiri dari 16 kecamatan. Peta Kota Semarang dapat dilihat pada Gambar 1.1. Adapun 

batas administrasi Kota Semarang adalah sebagai berikut. 
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Sebelah Utara : Laut Jawa 

Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang 

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal 

Sebelah Timur : Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan 

 

Gambar 1. 1. 

Peta Administrasi Kota Semarang 

 
Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2011 

 

1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi yang dibahas dalam penelitian kali ini terkait peran multispesies dalam 

tahapan perencanaan komprehensif. Berikut ini merupakan fokus pembahasan 

a. Mengkaji peran perspektif multispesies dalam perencanaan spasial; 

b. Mengkaji sembilan tahapan perencanaan komprehensif sebagai implementasi perencanaan 

spasial untuk diintegrasikan dengan perspektif multispesies; dan 

c. Kajian penerapan perspektif multispesies di dalam rencana tata ruang wilayah Kota 

Semarang. 

 

1.5 Keaslian Penelitian 

 

Penelitian yang berhubungan dengan pengembangan perencanaan komprehensif untuk 

multispesies dengan studi kasus Kota Semarang belum pernah dilakukan sebelumnya.  
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Tabel 1. 1. 

Perbandingan Referensi Terdahulu 

No. Peneliti  Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode Hasil Penelitian 

1 Donna Houston, Jean 

Miller, Diana 

MacCallum, Wendy 

Steele, Jason Byrne 

(2018) 

Make kin, not cities! 

Multispecies 

entanglement and 

‘becoming-world’ in 

planning theory 

Mengidentifikasi teori 

perencanaan yang 

lebih melibatkan 

seluruh spesies baik 

manusia maupun 

non manusia  

Membandingkan 

literatur 

Pentingnya menyusun 

perencanaan yang lebih 

adaptif terhadap perubahan 

iklim serta kota berwawasan 

multispesies yang ramah 

lingkungan 

2  Larz T. Anderson (1995) Guidelines for 

Preparing Urban 

Plans 

Menyusun pedoman 

perencanaan 

rasional 

komprehensif 

Kualitatif Pedoman perencanaan 

rasional komprehensif 

3 Craig R. Groves, 

Deborah B. Jensen, 

Laura L. Valutis, Kent H. 

Redford, Mark L. 

Shaffer, J. Michael 

Scott, Jeffrey V. 

Baumgartner, Jonathan 

V. Higgins, Michael W. 

Beck, And Mark G. 

Anderson (2002) 

Planning for 

Biodiversity 

Conservation: 

Putting 

Conservation 

Science into 

Practice 

Menyusun pedoman 

perencanaan 

konservasi  

Membandingkan 

literatur 

Pedoman perencanaan 

konservasi 

4 Abel Lopez Dodero 

(2010) 

Planning for 

Biodiversity 

Conservation: 

Putting 

Conservation 

Science into 

Practice 

Menemukan 

kelemahan 

perencanaan 

komprehensif di 

negara berkembang 

Membandingkan 

literatur dan bukti 

empiris 

Negara berkembang kurang 

cocok untuk 

mengimplementasikan 

perencanaan rasional 

komprehensif karena 

terdapat perbedaan kondisi 

sosial dan budaya 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait 

pendekatan teori perencanaan yang berwawasan multispesies.  

a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan yang 

dipelajari selama perkuliahan terkait dengan aspek lingkungan; 

b. Bagi Pemerintah Kota Semarang, penelitian ini berguna untuk membantu evaluasi rencana 

tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang untuk lebih memperhatikan spesies non-

manusia. Selain itu, instrumen perencanaan yang dihasilkan dapat membantu praktik 

perencanaan yang lebih berwawasan multispesies, serta mendukung tujuan pembangunan 

berkelanjutan khususnya di kawasan perkotaan; 

c. Bagi masyarakat, penelitian ini  berguna untuk memberikan wawasan kepada masyarakat 

bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam; 

d. Bagi akademisi, penelitian ini berguna sebagai bahan dalam penelitian selanjutnya mengenai 

pendekatan teori perencanaan yang memperhatikan multispesies sehingga dapat mengatasi 

degradasi lingkungan yang sedang terjadi; dan 
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e. Bagi spesies selain manusia, penelitian ini berguna untuk melestarikan ataupun 

mengembalikan habitat yang rusak akibat perencanaan pembangunan yang selama ini 

dilakukan. 

 

1.7 Posisi Penelitian dalam Ilmu Perencanan Wilayah dan Kota 

Penelitian ini memiliki posisi sebagai masukan terhadap perencanaan rasional komprehensif 

dimana perencanaan tersebut merupakan proses dan prosedur dalam sebuah perencanaan. 

Perencanaan rasional komprehensif merupakan salah satu teori perencanaan yang digunakan di 

Indonesia. Perencanaan rasional komprehensif merupakan salah satu teori perencanaan yang 

digunakan dalam praktik perencanaan wilayah dan kota. Dengan menjadi masukan dalam teori 

perencanaan diharapkan penelitian ini dapat diimplementasikan ke depannya untuk mengubah arah 

perencanaan. Dimana spesies non manusia menjadi salah satu aspek dalam perencanaan kota. 

 

Gambar 1. 2. 

Posisi Penelitian dalam Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota 

 
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 

 

 

1.8 Kerangka Pikir 

Berikut ini merupakan kerangka pikir peneliti mengenai pengembangan perencanaan 

komprehensif untuk multispesies dengan studi kasus Kota Semarang. 
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Gambar 1. 3. 

Kerangka Pikir 

 

 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 

 

1.9 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu cara yang ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan 

suatu tujuan dan kegunaan tertentu sesuai kebutuhan peneliti (Sugiyono, 2014). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif multispesies dalam tahapan perencanaan komprehensif 

dengan studi kasus Kota Semarang, sehingga metode yang digunakan pada penelitian ini adalah 

metode campuran antara metode kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dilakukan agar data yang didapat 

lebih lengkap dan menyeluruh. Metode kuantitatif merupakan proses untuk menemukan sebuah 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka untuk menganalisis hasil yang ingin diketahui 

(Kasiram, 2008). Metode kualitatif adalah suatu proses dalam memahami masalah sosial berdasarkan 
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kajian literatur yang sudah ada yang kemudian dibandingkan dengan informasi yang didapat dan 

disusun dalam sebuah kesimpulan (Silalahi, 2009). 

Metode kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi peran multispesies dalam perencanan 

serta untuk mengetahui peluang integrasi perspektif multispesies dengan tahapan proses perencanaan. 

Sementara, metode kualitatif digunakan untuk mengetahui bentuk penerapan multispesies di Kota 

Semarang. Subjek penelitian sendiri adalah tahapan proses perencanaan, sehingga populasi penelitian 

merupakan ahli dan praktisi perencanaan wilayah dan kota serta perencana yang ada di lembaga 

pemerintah. 

 

1.9.1 Data Penelitian 

Data penelitian merupakan daftar data yang digunakan selama melakukan penelitian. Data 

terbagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang 

didapatkan dari sumber data pertama. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang didapat dari 

sumber kedua (Burhan, 2007). 

 

Tabel 1. 2. 

Data Penelitian 

Sasaran Variabel Nama Data 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Tahun Sumber 

Mengidentifikasi 

pentingnya peran 

multispesies dalam 

sebuah 

perencanaan 

Peran  dalam 

perspektif 

global  

Dokumen SDGs Sekunder 
Telaah 

Dokumen 

2015-

2019 
UN 

Peran dalam 

Persepektif 

perencanaan 

kota 

Best practices 

multispesies dalam 

perencanan kota 

Sekunder 
Telaah 

Dokumen 

1990-

2019 

Jurnal Ilmiah dan 

Populer 

Kondisi kota yang 

menerapkan 

perspektif 

multispesies dalam 

perencanaan 

Data 

Sekunder 

Telaah 

Dokumen 

1990-

2019 

Kajian Best 

practices/ Literatur 

Kondisi 

perencanaan Kota 

Semarang 

Data 

Sekunder 

dan 

Data 

Primer 

Telaah 

Dokumen dan 

Wawancara 

1990-

2019 

Bappeda Kota 

Semarang 

Menganalisis 

peluang 

penempatan 

perspektif 

multispesies dalam 

tahapan kerangka 

kerja perencanaan 

Peluang 

integrasi 

pada tahapan 

perencanaan  

Peluang Integrasi 
Data 

Sekunder 

Telaah 

Dokumen 
1995 Kajian Literatur 

Bentuk Bentuk 

Integrasi 

Data 

Sekunder 

Telaah 

Dokumen 

1995-

2019 
Kajian Literatur 

Kesesuaian 

peluang integrasi 

Data 

Primer 
Kuisoner 2019 

Ahli Perencanaan 

Wilayah dan Kota 
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Sasaran Variabel Nama Data 
Jenis 

Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Tahun Sumber 

komprehensif Kesesuaian bentuk 

integrasi 

Data 

Primer 
Kuisoner 2019 

Ahli Perencanaan 

Wilayah dan Kota 

Menganalisis 

pengintegrasian 

perencanaan Kota 

Semarang dengan 

perspektif 

multispesies 

Perencanaan 

Komprehensif 

Kota 

Semarang 

 

 

RTRW Kota 

Semarang 

Data 

Sekunder 

Telaah 

Dokumen 
2011 

Bappeda Kota 

Semarang dan 

Dinas Penataan 

Ruang Kota 

Semarang 

Tahapan 

perencanaan 

Komprehensif yang 

digunakan 

Data 

Primer 
Wawancara 2019 

Perencana di 

lembaga 

pemerintah Kota 

Semarang dan 

praktisi 

perencanaan kota 

dan wilayah 

Pengintegrasian 

perspektif 

multispesies ke 

dalam tahapan 

perencanaan yang 

dipakai 

Data 

Primer 
Wawancara 2019 

Perencana di 

lembaga 

pemerintah Kota 

Semarang dan 

praktisi 

perencanaan kota 

dan wilayah 

Perencanaan 

Kawasan 

Mangrove 

Tapak 

Tahapan 

Perencanaan 

Komprehensif yang 

digunakan 

Data 

Primer 

 

Wawancara 2019 
Pengelola Kawasan 

Mangrove Tapak 

Pengintegrasian 

perspektif 

multispesies ke 

dalam tahapan 

perencanaan yang 

dipakai 

Data 

Primer 
Wawancara 2019 

Pengelola Kawasan 

Mangrove Tapak 

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 

 

1.9.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari seseorang, objek, atau 

kegiatan yg mempunyai ciri sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

setelah itu ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Objek penelitian sendiri akan digunakan untuk 

mendapatkan informasi terkait penelitian yang dilakukan, dimana informasi tersebut berguna untuk 

menjawab permasalahan penelitian. Adapun objek penelitian ini dibagi menjadi dua pembahasan 

yaitu objek populasi dan sampel penelitian. Objek populasi meliputi ahli perencanaan wilayah dan 
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kota baik itu yang ada di pemerintahan maupun swasta. Sampel penelitian meliputi jumlah yang 

merepresentasikan karakteristik populasi berdasarkan lembaga perencanaan. 

a. Objek Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah ahli perencanaan wilayah dan kota. Namun 

populasi ini dibagi menjadi 3 kategori yaitu ahli perencana yang diwakili oleh Ikatan Ahli 

Perencana (IAP), kategori pemerintah, dan dosen perencanaan yang diwakili oleh Asosiasi 

Sekolah Perencana Indonesia. IAP sendiri menurut data dari iapindonesia.org memiliki 

jumlah anggota kurang lebih 2500. Sementara, untuk kategori pemerintah adalah sejumlah 

kota/kabupaten dan provinsi di Indonesia serta pemerintah pusat yang berjumlah 549. 

Jumlah anggota dari ASPI sendiri adalah 79 institusi yang tersebar di seluruh Indonesia, 

namun persyaratan untuk menjadi anggota ASPI adalah memiliki 6 dosen sehingga jumlah 

populasi untuk kategori ini sebanyak 474 dosen. 

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah populasi untuk penelitian ini 

sejumlah 3.523 orang. Populasi ini hanya digunakan untuk mencapai sasaran kedua yaitu 

menganalisis peluang penempatan perspektif multispesies dalam tahapan kerangka kerja 

perencanaan komprehensif. Populasi ini kemudian diambil sampel yang merepresentasikan 

karakteristik ahli perencanaan wilayah dan kota. 

b. Objek Sampel 

Penentuan sampel dilakukan apabila jumlah populasi melebihi 100. Dikarenakan 

populasi dari penelitian ini berjumlah 3.523 orang maka dapat dilakukan sampling untuk 

merepresentasikan populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan simple random sampling 

dikarenakan populasi dari penelitian ini bersifat homogen yaitu ahli perencanaan wilayah 

dan kota. Berikut perhitungan sampel dengan rumus slovin. 

n = 
 

          
 

Keterangan: 

N= Jumlah sampel 

N= Jumlah populasi 

Moe= margin of error maksimum yang masih dapat ditoleransi sebesar 10 persen 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah sampel minimum yang digunakan adalah: 

n= 
     

              
 

n= 97.239 dibulatkan menjadi 97 

Penentuan pembagian responden kuesoner dalam penelitian ini menggunakan 

perbandingan anggota di setiap lembaga. Berdasarkan perhitungan dan data diatas, maka 

perhitungan untuk penentuan sampel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. 3. 

Penentuan Jumlah Sampel Penelitian 

Populasi Lembaga Jumlah Proporsi Sampel 

Ahli Perencanaan Wilayah 

dan Kota 

Ikatan Ahli Perencana 2.500 0,709 69 

Pemerintah 549 0,156 15 

Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia 474 0,135 13 

Total 3.523 1 97 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2020 

 

1.9.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu proses dalam mendapatkan data empiris melalui 

responden dengan menggunakan metode tertentu (Silalahi, 2009). Oleh karena itu, data dan kualitas 

data sangat penting dalam suatu penelitian karena akan mempengaruhi hasil dari penelitian tersebut. 

Selain itu data juga digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga tujuan penelitian dapat 

tercapai.  

Berdasarkan tabel kebutuhan data di atas, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan 

data, yaitu teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Pengumpulan 

data primer merupakan pengumpulan data yang berasal dari sumber pertama atau sumber asli 

(Sarwono, 2006). Sementara, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di sumber sumber 

data sekunder, seperti perpustakaan, biro statistik, perusahaan atau kantor pemerintahan, dan 

organisasi (Sarwono, 2006). Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data yang digunakan. 

a. Teknik Pengumpulan Data Primer. 

Teknik pengumpulan data primer merupakan teknik pengumpulan data yang didapatkan 

langsung oleh peneliti. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode kuesioner dan 

wawancara. Berikut merupakan penjelasan dari kedua metode tersebut. 

- Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan memberi 

beberapa pertanyaan kepada responden baik secara tertulis maupun tatap muka untuk 

dijawab oleh responden (Sugiyono, 2014). Peneliti menggunakan kuesioner dikarenakan 

jumlah populasi responden cukup besar yaitu ahli perencanaan wilayah dan kota seluruh 

Indonesia. Kuesioner ini akan dikirimkan melalui email atau melalui jejaring Ikatan Ahli 

Perencana (IAP) serta Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI). Kuesioner ini 

bertujuan untuk mengetahui peluang integrasi perspektif multispesies dengan tahapan 

perencanaan komprehensif. 

Kuesioner digunakan dalam analisis peluang dan bentuk integrasi perspektif 

multispesies ke dalam tahapan kerangka kerja perencanaan komprehensif. Kuesioner ini 

digunakan sebagai verifikasi hasil self assessment  penulis terhadap kajian literatur yang 
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didapat. Self assessment ini menghasilkan pernyataan mengenai peluang dan bentuk 

integrasi perspektif multispesies ke dalam tahapan kerangka kerja perencanaan 

komprehensif. Berikut hasil self assessment dari kajian literatur pada Tabel 1.4. 

 

Tabel 1. 4. 

Self Assessment Kajian Literatur 

No 
Tahapan 

Perencana 
No Pernyataan 

1 
Pengidentifikasian 

isu 

1.1 Relevansi peluang integrasi perspektif multispesies 

1.2 Relevansi perspektif multispesies sudah diintegrasikan 

1.3  Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies 

1.4 
Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies sudah 

diimplementasikan 

1.5 Pengalaman penerapan bentuk integrasi perspektif multispesies 

2 
Penentuan 
Tujuan dan 

Sasaran 

2.1 
Perspektif multispesies tidak relevan untuk diintegrasikan dalam 

tahapan penentuan tujuan dan sasaran perencanaan 

2.2 
Perspektif multispesies sudah diintegrasikan dalam tahapan penentuan 

tujuan dan sasaran perencanaan 

2.3 
Tidak terdapat bentuk integrasi yang relevan dalam tahapan 

penentuan tujuan dan sasaran perencanaan 

2.4 
Anda pernah menetapkan perlindungan spesies sebagai tujuan 

perencanaan dalam praktik profesional perencanaan 

3 
Pencarian dan 
Analisis Data 

3.1 Relevansi peluang integrasi perspektif multispesies 

3.2 Relevansi perspektif multispesies sudah diintegrasikan 

3.3  Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies 

3.4 
Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies sudah 

diimplementasikan 

3.5 Pengalaman penerapan bentuk integrasi perspektif multispesies 

4 
Penyusunan 

program 
perencanaan 

4.1 Relevansi peluang integrasi perspektif multispesies 

4.2 Relevansi perspektif multispesies sudah diintegrasikan 

4.3 Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies 

4.4 
Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies sudah 

diimplementasikan 

4.5 Pengalaman penerapan bentuk integrasi perspektif multispesies 

5 
Penyusunan draf 

perencanaan 

5.1 
Perspektif multispesies tidak relevan untuk diintegrasikan dalam 

tahapan penyusunan draf perencanaan 

5.2 
Perspektif multispesies sudah diintegrasikan dalam tahapan 

penyusunan draf perencanaan 

5.3 
Tidak terdapat bentuk integrasi perlindungan multispesies yang 

relevan dalam tahapan penyusunan draf perencanaan 

5.4 
Anda pernah mengintegrasikan perspektif multispesies dalam tahapan 
penyusunan draf perencanaan pada praktik profesional perencanaan 

6 
Evaluasi dampak 

perencanaan 

6.1 Relevansi peluang integrasi perspektif multispesies 

6.2 Relevansi perspektif multispesies sudah diintegrasikan 

6.3 Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies 

6.4 
Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies sudah 

diimplementasikan 

6.5 Pengalaman penerapan bentuk integrasi perspektif multispesies 

7 
Meninjau dan 
mengadopsi 

rencana 

7.1 
Perspektif multispesies tidak relevan untuk diintegrasikan dalam 

tahapan peninjauan dan adopsi rencana 

7.2 
Perspektif multispesies sudah diintegrasikan dalam tahap peninjauan 

dan adopsi rencana 

7.3 
Tidak terdapat bentuk integrasi multispesies yang relevan dalam 

tahap peninjauan dan adopsi rencana 

7.4 Anda pernah mengintegrasikan perspektif multispesies dalam 
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No 
Tahapan 

Perencana 
No Pernyataan 

peninjauan dan pengadopsian rencana pada praktik profesional 
perencanaan 

8 
Pengesahan/ 
Pelembagaan 
Perencanaan 

8.1 
Perspektif multispesies tidak relevan untuk diintegrasikan dalam tahap 

pengesahan/pelembagaan rencana 

8.2 
Perspektif multispesies sudah diintegrasikan dalam 

pengesahan/pelembagaan rencana 

8.3 
Tidak terdapat bentuk integrasi yang relevan dalam tahap 

pengesahan/pelembagaan rencana 

8.4 
Anda pernah mengintegrasikan perspektif multispesies pada  tahap 

pengesahan/pelembagaan rencana dalam praktik profesional 
perencanaan 

9 
Monitoring dan 

evaluasi berkala 

9.1 Relevansi peluang integrasi perspektif multispesies 

9.2 Relevansi perspektif multispesies sudah diintegrasikan 

9.3 Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies 

9.4 
Relevansi bentuk integrasi perspektif multispesies sudah 

diimplementasikan 

9.5 Pengalaman penerapan bentuk integrasi perspektif multispesies 

Sumber: Hasil Analisis Penulis,2020 

 

Hasil self assesment diatas diolah dari Buku Guidelines for Preparing Urban Plan 

(Anderson, 1995) yang dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang berkaitan 

dengan perspektif multispesies. Dokumen tersebut adalah Multiple Species Conservation 

Program Subarea Plan yang disusun oleh National Community Conservation Plan 

(2016). Kemudian, hasil kuesioner pendapat responden mengenai peluang dan bentuk 

integrasi perspektif multispesies dibandingkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Semarang Tahun 2011-2031. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota 

Semarang Tahun 2011-2031 digunakan sebagai pembanding karena sebagai studi kasus 

dalam penelitian ini. 

- Wawancara 

Wawancara ini dilakukan peneliti untuk mengetahui pendapat responden mengenai 

peluang penerapan multispesies di Kota Semarang serta kondisi perencanaan di Kota 

Semarang saat ini. Pertanyaan wawancara disusun secara terstruktur dan sistematis. Hal 

ini dilakukan agar hasil wawancara yang didapatkan memiliki interpretasi yang sama. 

Responden wawancara dipilih berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan penulis. 

Kriteria responden yaitu harus memiliki pemahaman mengenai perencanaan kota atau 

wilayah terutama mengenai teori perencanaan komprehensif, selanjutnya adalah yang 

memahami mengenai perencanaan Kota Semarang. Dikarenakan adanya kriteria dalam 

pemilihan responden, maka dapat dikatakan peneliti menggunakan metode pengambilan 

sampling dengan purposif sampling. 

Responden yang menjadi sasaran peneliti adalah perencana yang ada di lembaga 

pemerintah/ pengambil kebijakan (Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan 

Pengembangan Wilayah Bappeda Kota Semarang/ Kepala Bidang Tata Ruang Dinas 



15 
 

Tata Kota dan Perumahan Kota Semarang) serta praktisi perencanaan wilayah dan kota 

di Kota Semarang 

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan dua cara yaitu telaah dokumen dan 

melakukan kajian literatur. Telaah dokumen merupakan pengumpulan data dan informasi 

terkait dokumen perencanaan yang disediakan oleh instansi pemerintahan. Sementara 

melakukan kajian literatur digunakan untuk menemukan informasi, konsep dan teori 

mengenai penelitian. Berikut penjelasan mengenai teknik pengumpulan data sekunder yang 

digunakan. 

- Telaah Dokumen 

Telaah dokumen dilakukan dikarenakan peneliti perlu melihat dokumen 

perencanaan Kota Semarang yang berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Setelah melakukan telaah dokumen ini peneliti mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

terkait penelitian. Dokumen perencanaan yang dimaksud adalah dokumen Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Semarang. 

Terdapat tiga jenis informasi yang didapatkan penulis dari telaah dokumen 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, yaitu kondisi perencanaan Kota 

Semarang, perencanaan Kota Semarang yang berkaitan dengan perspektif multispesies, 

dan peluang integrasi perspektif multispesies dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Semarang. 

- Kajian Literatur 

Kajian literatur digunakan untuk mengetahui konsep dan dasar teori mengenai 

perspektif multispesies serta teori perencanaan komprehensif. Kajian literatur diambil 

dari artikel ilmiah, penelitian dahulu, maupun buku. Selain digunakan untuk mengetahui 

konsep dan teori, kajian literatur juga digunakan untuk memverifikasi data wawancara 

yang sudah didapatkan sehingga data wawancara dapat dianggap keabsahannya. 

Kajian literatur utama dalam penelitian ini adalah “Guidelines for Preparing 

Urban Plans” oleh Larz Anderson yang diterbitkan tahun 1995. Buku ini memiliki 

informasi mengenai proses dan tahapan proses perencanaan komprehensif yang menjadi 

salah satu sasaran penelitian. Selain itu, buku ini juga digunakan untuk mendapatkan 

peluang integrasi perspektif multispesies dengan tahapan perencanaan komprehensif. 

 

1.9.4 Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, reduksi data dan triangulasi. 

Hasil analisis data ini kemudian dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang didapat diharapkan dapat 

menjawab rumusan masalah sehingga tujuan penelitian tercapai. Berikut teknik analisis data yang 

digunakan peneliti. 
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a. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif merupakan cara dalam menganalisis data dengan menggambarkan 

atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sesuai dengan hasilnya tanpa melakukan 

kesimpulan terhadap data tersebut (Siyoto&Sodik, 2015). Sugiyono (2004) juga berpendapat 

bahwa analisis deskriptif merupakan cara analisis sebuah data dengan menggambarkan data 

tanpa melakukan kesimpulan. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis deskriptif 

hanya dapat mendeskripsikan atau menggambarkan sebuah data dan tidak dapat mengambil 

kesimpulan dari data yang telah di dapat. 

Analisis Deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil kuesioner yang telah 

disebar kepada 97 ahli perencanaan di Indonesia. Data dari hasil kuesioner ini akan 

digambarkan dengan gambar berupa grafik untuk melihat pendapat responden terhadap 

pernyataan yang telah disusun. Selain itu, gambaran data hasil kuesioner ini juga digunakan 

sebagai bahan untuk pertanyaan dalam wawancara yang akan dilakukan setelah proses 

analisis deskriptif ini selesai. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan fokus pada data kasar yang 

muncul dari pengumpulan data. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, membuang yang tidak perlu, dan mengolah data sedemikian rupa sehingga 

muncul kesimpulan yang dapat diverifikasi. Kegiatan reduksi data dilakukan secara terus 

menerus selama proses pengambilan data. Reduksi dilakukan dengan membuat ringkasan, 

pengkodean, dan pencatatan hal penting yang didapatkan. 

c. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sumber lain dalam membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian (Moeleng, 

2004). Selain digunakan untuk mengecek kebenaran suatu data juga dapat memperkaya data 

yang dipunya oleh peneliti. Moeleong (2004) membedakan triangulasi menjadi 4 macam, 

yaitu memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Pada penelitian ini, 

peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan teori. Triangulasi dengan 

menggunakan teori yaitu pemeriksaan data dengan menggunakan perbandingan teori dalam 

membahas permasalahan yang diteliti (Moeleong, 2004). 

Setelah melakukan triangulasi, maka hal selanjutnya yang dilakukan adalah penyajian 

data. Penyajian data merupakan penyajian informasi yang dihasilkan dari analisis untuk 

ditarik kesimpulan dan pengambilan keputusan atau tindakan (Silalahi, 2009). Penyajian 

data dilakukan dengan penyajian teks naratif yang dikombinasikan dengan matriks maupun 

grafik untuk memperjelas informasi. 
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d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah proses penyajian data. Penarikan kesimpulan 

ini dimulai saat peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data. Catatan-catatan saat 

melakukan pengumpulan data menjadi bagian penting dari penarikan kesimpulan. Ketika 

masuk ke tahap penyajian data maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kesimpulan final 

yang menjadi jawaban atas rumusan masalah yang telah disusun. 

 

1.9.5 Kerangka Analisis 

Berikut ini merupakan kerangka analisis yang dijabarkan dalam proses analisis. 

 

Gambar 1.4 

Kerangka Analisis 

 
Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2020 
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1.10 Sistematika Tugas Akhir 

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab, adapun gambaran pembahasan 

masing-masing bab tersebut adalah sebagai berikut. 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan sasaran 

penelitian, ruang lingkup penelitian yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup 

materi, manfaat penelitian, keaslian penelitian, posisi penelitian dalam ilmu perencanaan 

wilayah dan kota, kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Literatur Pengembangan Perencanaan Komprehensif Untuk Multispesies 

Bab ini berisikan tentang telaah pustaka terkait pengembangan perencanaan komprehensif 

untuk multispesies sehingga mampu menghasilkan variabel yang dapat mendukung penelitian. 

Bab III Gambaran Perencanaan di Kota Semarang 

Bab ini berisi gambaran umum terkait perencanaan komprehensif dan strategis yang berkenaan 

dengan wawasan multispesies di Kota Semarang. 

Bab IV Analisis Pengembangan Perencanaan Komprehensif untuk Multispesies 

Bab ini menjelaskan tentang hasil analisis yang meliputi identifikasi peran multispesies dalam 

perencanaan, analisis peluang penempatan perspektif multispesies dalam tahapan kerangka 

kerja perencanaan komprehensif, dan analisis pengintegrasian perspektif multispesies dalam 

perencanaan Kota Semarang. 

Bab V Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi mengenai pengembangan perencanaan 

komprehensif untuk multispesies. 

 


