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PENGGUNAAN LAHAN DI 

WILAYAH PANTAI

EVALUASI LAHAN

 Pengertian : 

pekerjaan penaksiran 

terhadap bentuk 

penggunaan lahan 

untuk tujuan tertentu, 

dengan 

memperhatikan aspek 

fisik, sosial-ekonomi-

budaya, dan politik.
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Tujuan evaluasi lahan

 Pemilihan tipe 

penggunaan lahan 

yang paling sesuai 

dari aspek fisik, 

sosial-ekonomi-

budaya dan politik.

Tujuan evaluasi lahan lainnya

 Dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti :

 Bagaimana lahan sekarang dikelola dan apa yang terjadi kalau 

pengelolaan tersebut tetap atau dirubah

 Perbaikan cara pengelolaan apakah yang sebaiknya dilakukan

 Apakah ada macam penggunaan lahan yang lebih baik

 Dari penawaran berbagai bentuk penggunaan lahan, bentuk 

penggunaan lahan manakah yang paling sesuai

 Akibat kurang baik yang mana, yang akan ditimbulkan dari masing-

masing tipe penggunaan lahan

 Praktek pengelolaan apakah yang diperlukan dari masing-masing 

tipe penggunaan lahan

 Macam keuntungan apakah yang akan diberikan dari masing-

masing tipe penggunaan lahan, dll.
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Kedudukan evaluasi lahan

 Urutan pekerjaan perencanaan tipe penggunaan lahan

1. Memberikan informasi tentang perubahan tipe penggunaan lahan

2. Mengindentifikasi tujuan perubahan tipe penggunaan lahan

3. Menyusun rencana macam-macam tipe penggunaan lahan yang 

akan ditawarkan

4. Melaporkan tipe penggunaan lahan yang sekarang ada lengkap 

dengan batas-batasnya

5. Melaporkan hasil pekerjaan evaluasi lahan

6. Melaporkan bentuk penggunaan lahan yang paling sesuai dari 

msing-masing unit lahan yang ada

7. Merencanakan proyek

8. Pengambilan keputusan

9. Pelaksanaan proyek

10. Pengawasan pelaksanaan proyek

Prinsip evaluasi lahan

 Lahan dievaluasi untuk tujuan penggunaan lahan 
tertentu

 Evaluasi lahan memerlukan perbandingan keuntungan 
dan masukan dari masing-masing tipe penggunaan 
lahan yang ditawarkan

 Pekerjaan evaluasi lahan membutuhkan tim ahli dari 
berbagai bidang (multidisipliner)

 Evaluasi lahan harus dikerjakan dengan 
mempertimbangkan aspek fisik, sosial-ekonomi-budaya 
dan politik

 Keseuaian tipe penggunaan lahan harus dapat 
dipertahankan dalam kurun waktu yang panjang

 Hasil pekerjaan evaluasi lahan harus dapat memberikan 
penawaran beberapa tipe penggunaan lahan yang 
sesuai
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Aspek fisik

 Kondisi lingkungan fisik yang sangat menentukan tipe 

penggunaan/peruntukan lahan seperti : kondisi tanah, 

topografi, drainase, iklim, hidrologi, bahaya banjir, 

bahaya longsor, kadungan batuan, dll

Aspek sosial-ekonomi-budaya

 Kondisi sosial-ekonomi-budaya yang sangat 

mempengaruhi tipe penggunaan/peruntukan lahan 

seperti : modal, tingkat pendidikan, luas pemilikan lahan, 

sistem pengelolaan, ketersediaan tenaga kerja, sistem 

pemasaran, aktivitas msyarakat, besarnya pendapatan, 

budaya masyarakat, dll
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Aspek politik

 Kondisi politik yang sangat berpengaruh terhadap tipe 

penggunaan/peruntukan lahan seperti : perencanaan 

pengembangan wilayah (RTRW), perencanaan 

peningkatan pendapatan wilayah, perencanaan 

pengamanan wilayah, perencanaan pelestarian 

sumberdaya alam, perencanaan pengembangan 

sumberdaya manusia, dll

Bentuk penggunaan lahan

hutan

kebun

pemukinan
pantai

> 1000 m

500 – 1000

100 – 500 
< 100 

ketinggian
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Apa yang terjadi kalau bentuk 

penggunaan lahan ?

Hutan

Kebun

Pemukiman

Pesisir

toposekuen

>1000 m

500 – 1000 m

100-500 m

< 100 m


