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EVALUASI ALIH FUNGSI LAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (Studi Kasus:
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Description :
Kelurahan Rawa Buaya  merupakan Kelurahan yang berada  di Kecamatan
Cengkareng. Dimana di kelurahan tersebut terdapat banyak penempatan zona Ruang
terbuka hijau . antara lain hutan dan jalur kereta api yang jjalurnya membelah
kelurahan tersebut. dengan seiring berjalannya waktu , kemajuan urbanisasi yang
merupakan penyebab terjadinya kepadatan penduduk membuat dampak timbulnya
penyalahgunaan lahan. Dengan tuntutan rencana detail tata ruang (RDTR) yang
sudah dibuat, maka hal ini menjadi masalah yang perlu evaluasi. Evaluasi tersebut
dilaksanakan dalam sebuah penelitan yang bertujan untuk mengindentifikasi kondisi
RTH di Kelurahan Rawa Buaya, Mengevaluasi seberapa banyak alih fungsi lahan
pada Kelurahan Rawa Buaya, Mengetahui hubungan antara alih fungsi lahan dengan
sosial masyarakat yang menempati alih fungsi lahan pada Kelurahan Rawa Buaya.
Metode dalam penelitian ini menggunan metode kuantitatif dan kualitatif untuk
mengetahui akurasi data terjadinya alih fungsi lahan. Metode analisis penelitian ini
menggunakan analisis SIG (System Information Geographic). Dimana prosesnya
menggunakan tehnik overlay (tumpang susun) peta antara penggunaan lahan dan
rencana detail tata ruang (RDTR. Dalam proses analisis tersebut didapatkan hasil
bahwa alih fungsi lahan yang dimaksud menjadi daerah komersil dan hunian
penduduk. Utnuk lebih memastikan apakah dapat terjadi dampak buruk pada
masyarakat akibat alih fungsi lahan tersebut, maka analisis kedua yang digunakan
ialah menggunakan metode analisis korelasi . guna mengetahui hubungan antara
kondisi sosial masyarakat dengan alih fungsi lahan pada ruang terbuka hijau (RTH).
Hasil yang didapatkan ialah terdapat hubungan antara kedua variable tersebut namun
masih dalam taraf yang rendah. Oleh karena itu , alih fungsi lahan pada ruang
terbuka hijau yang menjadi daerah komersil dan hunian berpangaruh terhadap
kondisi sosial masyarakat , namun pengaruhnya tidak besar.
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