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PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, dengan batas ke 
arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih 
mendapat pengaruh sifat-sifat laut seperti angin laut, pasang surut, perembesan air laut 
(intrusi) yang dicirikan oleh vegetasinya yang khas, sedangkan batas wilayah pesisir ke 
arah laut mencakup bagian atau batas terluar daripada daerah paparan benua (continental 
shelf), dimana ciri-ciri perairan ini masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di 
darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun proses yang disebabkan oleh 
kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2002).  
 Berdasarkan batasan tersebut di atas, beberapa ekosistem wilayah pesisir yang 
khas seperti estuaria, delta, laguna, terumbu karang (coral reef), padang lamun 
(seagrass), hutan mangrove, hutan rawa, dan bukit pasir (sand dune) tercakup dalam 
wilayah ini. Luas suatu wilayah pesisir sangat tergantung pada struktur geologi yang 
dicirikan oleh topografi dari wilayah yang membentuk tipe-tipe wilayah pesisir tersebut. 
Wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua yang meluas (trailing edge) 
mempunyai konfigurasi yang landai dan luas. Ke arah darat dari garis pantai terbentang 
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ekosistem payau yang landai dan ke arah laut terdapat paparan benua yang luas. Bagi 
wilayah pesisir yang berhubungan dengan tepi benua patahan atau tubrukan (collision 
edge), dataran pesisirnya sempit, curam dan berbukit-bukit, sementara jangkauan 
paparan benuanya ke arah laut juga sempit. 
 Mendasarkan pada batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir 
merupakan wilayah peralihan (interface) antara daratan dan laut. Oleh karena itu, 
wilayah pesisir merupakan ekosisitem khas yang kaya akan sumberdaya alam baik 
sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources) seperti ikan, terumbu karang, hutan 
mangrove, dan sumberdaya tak dapat pulih (non-renewable resources) seperti minyak 
dan gas bumi, bahan tambang dan mineral lainnya.  Selain itu, wilayah pesisir juga 
memiliki potensi energi kelautan yang cukup potensial seperti gelombang, pasang surut, 
angin, dan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion), serta memiliki potensi jasa-jasa 
lingkungan (environmental services) seperti media transportasi, keindahan alam untuk 
kegiatan pariwisata, dan lain-lain.  
 
Permasalahan 
 Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan lahan 
untuk tempat tinggal dan berusaha menjadi semakin besar. Dengan semakin terbatasnya 
sumberdaya yang ada di daratan, maka pemanfaatan lahan dan beraneka-ragam 
sumberdaya yang ada di wilayah pesisir akan semakin meningkat dan memungkinkan 
pula pemanfaatan secara berganda. Setiap pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir 
dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dengan skala tertentu. Pemanfaatan 
dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu 
lingkungan dan berlanjut dengan terjadinya kerusakan ekosistem wilayah pesisir yang 
bersangkutan. Dengan demikian masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan 
sumberdaya wilayah pesisir adalah pemanfaatan ganda daripada sumberdaya tanpa 
adanya koordinasi keterpaduannya. Dalam hal ini tiap sektor kegiatan bertujuan 
memaksimumkan kepentingannya, tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain. 
Hasilnya adalah timbulnya konflik kepentingan (conflict of interest). Disinilah perlunya 
penataan ruang wilayah pesisir, sehingga semua pemanfaatan sumberdaya wilayah 
pesisir harus diatur dan dikelola dengan mempertimbangkan hubungan setiap 
sumberdaya dalam ekosistem wilayah pesisir dan dengan tetap memperhatikan 
ekosistem tersebut secara menyeluruh.  
 Konsep perencanaan tata ruang pesisir tidak dapat mengikuti sepenuhnya konsep 
daratan, karena karakteristik eko-biologis dan prinsip dasar yang berbeda. Pada kawasan 
pesisir, pola perencanaan sangat dipengaruhi oleh pembagian zona-zona perlindungan 
yang sangat ketat. Hal ini disebabkan karakter pesisir yang sangat dinamis tetapi rentan 
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terhadap perubahan yang terjadi. Kondisi dinamis inilah yang menyebabkan perlunya 
dicari model pendekatan yang sesuai untuk penataan ruang wilayah pesisir. Pendekatan 
sel sedimen adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan sebagai acuan penataan 
ruang wilayah pesisir.  
 Sel sedimen adalah satuan panjang pantai yang mempunyai keseragaman kondisi 
fisik dengan karakteristik dinamika sedimen dalam wilayah pergerakannya tidak 
mengganggu keseimbangan kondisi pantai yang berdekatan (Crown, 2001). Kondisi 
yang seragam sepanjang pantai dapat dicermati melalui citra penginderaan jauh 
misalnya dengan Citra Landsat 7 ETM+ komposit 321. 

Pendekatan sel sedimen untuk perencanaan tata ruang pada prinsipnya adalah 
bahwa satu unit pengelolaan adalah panjang pantai dengan karakteristik tertentu yang 
berkaitan dengan proses alami dan penggunaan lahan pesisir. Sehubungan dengan sifat 
dinamis dan keterkaitan ekologis dari ekosistem pesisir, maka pemanfaatan ruang pesisir 
selain berdasarkan pada kesesuaian biofisik, harus pula memperhatikan keterkaitan 
dampak antara kegiatan yang berada di kawasan pesisir dan keserasian (compatibility) 
antar kegiatan di sekitarnya. 

 
Tujuan 
 Tujuan dari penulisan makalah ini adalah menentukan batas sel sedimen dari 
citra penginderaan jauh, dalam hal ini Citra Landsat 7 ETM+ komposit 321 tahun 2002 
yang meliputi daerah Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar penataan ruang 
di kawasan pesisir. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Sel sedimen 
 Dulbahri (2001) mengemukakan bahwa pendekatan sel sedimen untuk model 
perencanaan tata ruang dapat dikaji melalui citra satelit dan foto udara. Integrasi data 
penginderaan jauh dan kerja lapangan merupakan pendekatan yang dapat diterapkan 
dalam pengelolaan pesisir. Proses yang terjadi di wilayah pesisir adalah sangat dinamis 
dimana gelombang, arus, dan pasang surut merupakan tenaga yang selalu ‘mencari’ 
keseimbangan dengan cara melakukan erosi di satu tempat dan mengangkut serta 
mengendapkan materi tersebut di tempat lain. 
 
 
Tata Ruang Pesisir 
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 Sugandhy (2001) mengemukakan bahwa pengelolaan lingkungan dalam wilayah 
pesisir sesuai dengan konsep yang ada harus dilaksanakan secara terencana, rasional, 
bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan 
keseimbangan lingkungan kawasan pesisir bagi pembangunan yang berkelanjutan. 
Konsep perencanaan tata ruang pesisir tidak dapat mengikuti sepenuhnya konsep 
daratan, karena karakteristik eko-biologis dan prinsip dasar yang berbeda. Pada kawasan 
pesisir, pola perencanaan sangat dipengaruhi oleh pembagian zona-zona perlindungan 
yang sangat ketat. Hal ini disebabkan karakter pesisir yang sangat dinamis tetapi rentan 
terhadap perubahan yang terjadi. 
 Perencanaan tata ruang kawasan pesisir mencakup penetapan peruntukan lahan 
yang terbagi menjadi empat zone yaitu : (1) zona preservasi, (2) zona konservasi, (3) 
zona penyangga, dan (4) zona budidaya (zona pemanfaatan) (Dahuri, dkk, 1996). Dalam 
UU No.24/1992 tentang tata ruang, zona (1) dan (2) dinamakan kawasan lindung, 
sedangkan zona (4) dinamakan kawasan budidaya. Zona preservasi adalah suatu daerah 
dengan ekosistem yang unik, biota endemik atau langka, atau proses penunjang 
kehidupan seperti daerah pemijahan (spowning ground), daerah pembesaran (nursery 
ground) dan alur ruaya (migration rates) dari biota perairan. Dalam zona ini tidak 
diperbolehkan adanya kegiatan manusia , kecuali kegiatan pendidikan dan penelitian. 
Sementara itu, beberapa kegiatan pembangunan (pemanfaatan) dilakukan secara terbatas 
dan terkendali, misalnya kawasan hutan mangrove atau terumbu karang untuk kegiatan 
wisata alam bahari (ecotourism) dapat berlangsung dalam zona konservasi. 
 Keberadaan zona preservasi dan konservasi dalam suatu wilayah pembangunan 
sangat penting dalam memelihara berbagai proses penunjang kehidupan, seperti siklus 
hidrologi dan unsur hara, membersihakn limbah secara alamiah, dan sumber 
keanekaragaman  (biodiversity) bergantung pada kondisi alam. Luas zona preservasi dan 
konservasi yang optimal dalam suatu kawasan pembangunan sebaiknya antara 30 - 50% 
dari luas totalnya (Dahuri, dkk 1996). Selanjutnya, setiap kegiatan pembangunan 
(industri, pertanian, budidaya perikanan, permukiman, dan lainnya) pada zona budidaya 
(pemanfaatan) hendaknya ditempatkan pada lokasi yang secara biofisik sesuai, sehingga 
membentuk suatu mosaik yang harmonis.  
 
Penginderaan Jauh 
 Lillesand dan Kiefer (1994) mengemukakan bahwa penginderaan jauh adalah 
ilmu dan seni memperoleh informasi tentang suatu obyek, daerah atau fenomena melalui 
analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan obyek, 
daerah atau fenomena yang dikaji. Sistem perolehan data dalam penginderaan jauh 
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terdiri atas (1) tenaga, (2) obyek atau benda, (3) proses, dan (4) keluaran. Tenaga yang 
paling banyak digunakan adalah tenaga elektromagnetik yang bersumber dari tenaga 
matahari dan dari pancaran obyek di permukaan bumi. Data yang didapat adalah hasil 
perekaman kenampakan di bumi yang disebut dengan citra. 
 Satelit Landsat (Land Satellite) adalah salah satu contoh satelit sumberdaya yang 
menghasilkan citra multispektral. Satelit ini milik Amerika Serikat yang diluncurkan 
pertama kali pada tahun 1972 dengan nama ERST-1. Keberhasilan satelit ini, 
dilanjutkan dengan peluncuran satelit kedua dengan nama Landsat-1, hingga tahun 1991 
telah diluncurkan sebanyak lima satelit (Landsat-1 sampai Landsat-5). Landsat TM 
(Land Satellite Thematic Mapper) adalah satelit sumberdaya bumi generasi kedua yang 
merupakan penyempurnaan dari satelit Landsat generasi pertama. Keunggulan satelit ini 
terletak pada jumlah saluran yang digunakan sebanyak 7 saluran (band) serta 
digunakannya saluran inframerah tengah dan inframerah termal. 
 Saat ini Landsat telah mengalami perkembangan sampai pada generasi ke-6 dan 
ke-7, akan tetapi spesifikasi dari 7 saluran yang digunakan dalam Landsat TM masih 
tetap digunakan dalam Landsat generasi ke-6, yaitu sensor Enhanced Thematic Mapper 
(ETM) dan generasi ke-7, yaitu sensor Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) dan 
High Resolution Multispectral Stereo Imager (HRMSI) sehinga penyediaan data serupa 
masih diperoleh secara kontinyu pada masa mendatang. Tabel 1 berikut menyajikan 
karakteristik spektral tiap saluran pada satelit Landsat ETM+. 

 
Tabel 1. Karakteristik Spektral tiap Saluran pada Satelit Landsat ETM+ 

Band Λµm Resolusi 
Spasial 

Kegunaan Utama 

1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 

6 
 

7 
 

8 

0,45-0,52 
 
 

0,52-0,60 
 

0,63-0,69 
 

0,78-0,90 
 

1,55-1,75 
 
 

10,4-12,5 
 

2,08-2,35 
 

0,52-0,90 
(pankro-

30x30m 
 
 

30x30m 
 

30x30m 
 

30x30m 
 

30x30m 
 
 

120x120m 
 

30x30m 
 

15x15m 

Penetrasi tubuh air, pemetaan perairan pantai, 
membedakan tanah dari vegetasi serta pepohonan 
berdaun lebat dan berdaun jarum 
Untuk mengukur pantulan puncak vegetasi pada pita 
hijau untuk evaluasi ketegaran pohon  
Pita serapan klorofil yang penting untuk membedakan 
vegetasi 
Untuk menentukan kandungan biomasa dan untuk 
delineasi tubuh air. 
Indikatif bagi kandungan kelembaban vegetasi dan 
kelembaban tanah, juga bermanfaat untuk membedakan 
salju dan awan 
Untuk memetakan tipe batuan dan untuk pemetaan 
hidrotermal 
Untuk analisis gangguan vegetasi, pembedaan 
kelembaban tanah, dan pemetaan tanah 
-------- 

Comment [n1]:     
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matik) 
Sumber: Lo, 1986 (dalam Sutanto 1987) dan Internet 

 
 Citra Landsat ETM+ mempunyai spesifikasi antara lain resolusi spektral tinggi, 
yaitu mempunyai 8 saluran sehingga kemampuan membedakan obyek relatif tinggi. 
Liputan citra yang luas membuat citra ini mempunyai kemampuan memberikan 
gambaran suatu daerah secara kenampakan yang berkesinambungan (sinoptic overview) 
sehingga akan memudahkan dalam interpretasi suatu daerah yang luas. Hal ini karena 
perbandingan mapun keterkaitan kenampakan antara satuan wilayah dapat dilihats ecara 
langsung pada citra yang sama. Citra Landsat ETM+ mempunyai resolusi temporal atau 
mampu merekam daerah yang sama setiap 16 hari sekali, hal ini sangat bermanfaat 
untuk memperoleh data terbaru tentang daerah penelitian. Pada citra Landsat generasi 
ke-7 telah ditingkatkan resolusi spasialnya, yaitu dengan sensor ETM+ selain 
menghasilkan citra dengan 7 saluran seperti pada sensor TM, ditambah saluran (band) 
ke-8 yang mempunyai resolusi spasial 15 meter (pankromatik) kemudian dari sensor 
HRMSI dihasilkan citra multispektral (4 band) dengan resolusi spasial 10 meter serta 1 
band citra pankromatik dengan resolusi spasial 5 meter. 
 
 
KERANGKA PEMIKIRAN 
 Wilayah pesisir merupakan wilayah peralihan (interface) antara darat dan laut. 
Oleh karena itu, wilayah pesisir merupakan ekosisitem khas yang kaya akan sumberdaya 
alam baik sumberdaya alam dapat pulih (renewable resources) maupun sumberdaya tak 
dapat pulih (non-renewable resources).Selain itu, wilayah pesisir juga memiliki potensi 
energi kelautan yang cukup potensial, serta memiliki potensi jasa-jasa lingkungan 
(environmental services) seperti media transportasi, keindahan alam untuk kegiatan 
pariwisata, dan lain-lain. Wilayah pesisir juga merupakan wilayah yang sangat dinamis 
tetapi sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi. 
 Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan akan lahan 
untuk tempat tinggal dan untuk berusaha menjadi semakin besar. Dengan semakin 
terbatasnya sumberdaya yang ada di daratan, maka pemanfaatan lahan dan beraneka-
ragam sumberdaya yang ada di wilayah pesisir akan semakin meningkat dan 
memungkinkan pula pemanfaatan secara berganda. Setiap pemanfaatan sumberdaya 
wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dengan skala 
tertentu. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat 
menurunkan mutu lingkungan dan berlanjut dengan terjadinya kerusakan ekosistem 
wilayah pesisir yang bersangkutan. Disinilah perlunya penataan ruang wilayah pesisir, 
sehingga semua pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir harus diatur dan dikelola 
dengan mempertimbangkan hubungan setiap sumberdaya dalam ekosistem wilayah 
pesisir dengan tetap memperhatikan ekosistem tersebut secara menyeluruh. 
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 Pada kawasan pesisir, pola perencanaan tata raung sangat dipengaruhi oleh 
pembagian zona-zona perlindungan yang sangat ketat. Hal ini disebabkan karakter 
pesisir yang sangat dinamis tetapi rentan terhadap perubahan yang terjadi. Kondisi 
dinamik inilah yang menyebabkan perlunya dicari model pendekatan yang sesuai untuk 
penataan ruang wilayah pesisir. Pendekatan sel sedimen adalah salah satu pendekatan 
yang dapat digunakan sebagai acuan penataan ruang wilayah pesisir.  
 Penentuan sel sedimen dapat dikaji melalui interpretasi data penginderaan jauh, 
antara lain dengan memanfaatkan citra Labdsat 7 ETM+. Interpretasi citra merupakan 
kegiatan mengidentifikasi obyek dan menilai arti penting obyek tersebut. Keakuratan 
hasil interpretasi perlu diuji dengan melakukan uji lapangan, yaitu menguji kebenaran 
hasil interpretasi citra tentang kenampakan keseragaman satu satuan panjang pantai. 
Hasil penentuan sel sedimen tersebut kemudian dijadikan acuan penataan ruang kawasan 
pesisir. 
 
 
METODOLOGI 
Penentuan sel sedimen melalu interpretasi citra 
          Citra yang digunakan adalah citra Landsat 7 ETM+ Komposit 321 perekaman 
bulan September 2002 yang meliputi daerah Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah 
(Gambar 1). Penyusunan citra komposit perlu dilakukan dengan maksud untuk 
memperoleh gambaran visual yang lebih baik, sehingga mempermudah interpretasi 
yakni dengan menonjolkan keunggulan-keunggulan masing-masing saluran dalam satu 
citra. Kombinasi saluran (band) yang digunakan dipilih berdasarkan nilai OIF (Optimum 
Index Factor), yaitu suatu nilai yang menunjukkan nilai variasi spektral yang optimum 
untuk menyajikan citra komposit dengan jelas. Untuk mempertajam kekontrasan obyek 
pada citra, sebelum penyusunan komposit perlu dilakukan teknik penajaman citra pada 
masing-masing saluran. Citra hasil komposit ini digunakan sebagai dasar dalam 
pengambilan training area untuk interpretasi sel sedimen. 
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Gambar 1. Citra Landsat 7 ETM+ Daerah Pantai Utara Provinsi Jawa Tengah 
 
Penentuan sel sedimen di lapangan 
 Penentuan sel sedimen disamping melalui interpretasi citra juga harus dilengkapi 
dengan penelitian lapangan. Pemahaman tentang sel sedimen harus dibangun dari 
beberapa faktor yang berperan dalam penentu kondisi pantai. Faktor yang harus 
diketahui adalah kecepatan angin, suhu udara, suhu air laut, dan memalui ketiga faktor 
tersebut dapat ditentukan energi gelombang. Faktor lain yang diperlukan adalah periode 
gelombang.  Perpaduan dari berbagai faktor tersebut dapat diperoleh sifat gelombang. 
Faktor sudut lereng gisik dan sudut datang gelombang pecah diperlukan untuk 
mengetahui tenaga gelombang pecah sepanjang pantai, serta kecepatan gelombang 
pecah sehingga dapat diketahui tipe gelombang pecah. Transport sedimen per satuan 
waktu dapat diperoleh melalui integrasi kecepatan gelombang dan tenaga gelombang. 
 Kedalaman gelombang pecah diperoleh melalui tinggi gelombang pecah, dan 
kedalaman gelombang pecah merupakan batas sirkulasi sedimen dalam satu sel sedimen 
ke arah laut, sedangkan penyebaran gerak sedimen sepanjang pantai dipengaruhi oleh 
sudut lereng gisik, arah datang gelombang pecah, dan sifat gelombangnya. 
 Berdasarkan sifat gelombang, kedalaman gelombang pecah, tipe gelombang 
pecah dan sudut lereng gisik dapat diketahui kondisi pantai. Keseragaman kondisi pantai 
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dapat diketahui melalui sifat fisik dan sudut arah gelombang pecah yang dapat 
digunakan untuk mengetahui dinamika sedimen sepanjang pantai; sehingga dapat 
diperoleh satu satuan zonasi dinamika sedimen dan zonasi pengendapannya. 
Berdasarkan pada keseragaman kondisi pantai pada satu satuan panjang tertentu dapat 
dipahami kondisi satu sel sedimen. 
 
Perencanaan Tata Ruang Pesisir Menggunakan Sel Sedimen 
 Dalam menyusun tata ruang pesisir dengan menggunakan metode sel sedimen 
diarahkan untuk memberikan pedoman pola pemanfaatan ruang dan struktur 
pemanfaatan ruang yang mendasarkan pada karakteristik pesisir dan perilaku sedimen. 
 Struktur pemanfaatan ruang merupakan wujud interaksi antar beberapa aktivitas 
pada suatu kawasan pesisir dengan kawasan lainnya akan tercipta dan meungkinkan 
terjadinya perkembangan yang optimal antar unit-unit kawasan maupun kawasan 
sekitarnya. Untuk itu, penyusunan pemanfaatan kawasan pesisir dibuat sedemikian rupa 
sehingga kegiatan-kegiatan antar kawasan dapat saling menunjang dan memilki 
keterkaitan dengan kawasan yang berbatasan. Perencanaan tata ruang pada wilayah 
pesisir seyogyanya saling berhubungan secara fungsional (compatible use principle).  
 Selanjutnya, setiap kegiatan pembangunan (industri, pertanian, budidaya 
perikanan, permukiman, dan lainnya) dalam zona pemanfaatan hendaknya ditempatkan 
pada lokasi yang secara biofisik sesuai, sehinga membentuk suatu mozaik yang sesuai. 
Misalnya, penempatan kegiatan budidaya tambak udang pada lahan pesisir bertekstur 
pasir atau sangat masam, atau berdekatan dengan kawasan industri biasanya akan 
menemui kegagalan. 
 Sehubungan dengan sifat dinamis dan keterkaitan ekologis dari ekosistem 
pesisir, maka penataan pemanfaatan ruang pesisir selain berdasarkan pada kesesuaian 
biofisik, harus pula memperhatikan keterkaitan dampak antar kegiatan yang berada di 
kawasan pesisir dan keserasian (compatibility) antar kegiatan di sekitarnya. Untuk 
menguji apakah dua kegiatan dapat secara serasi berdampingan, dapat ditempuh dengan 
menyusun matriks keserasian. Matriks ini disusun berdasarkan pada kemungkinan 
dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, dan kemampuan respon dari kegiatan 
yang berdampingan didalam menenggang dampak tersebut. Misalnya, kegiatan tambak 
udang tidak mungkin dapat berdampingan dengan industri kimia yang mengeluarkan 
limbah tanpa diolah lebih dahulu. Penentuan lokasi bagi berbagai peruntukan ruang 
selain harus memperhatikan matriks kesesuain di atas, juga perlu memperhatikan 
perilaku sedimen. Sebagai contoh, jika arah sedimen dari timur ke barat maka 
penempatan tambak udang tidak boleh diletakkan di sebelah barat industri kimia, dan 
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sebaliknya. Berikut disajikan matriks keserasian antar kegiatan yang dapat dipakai 
sebagai pedoman.  

 
Tabel 1. Matriks Keserasian Antar Kegiatan Pembangunan di Wilayah Pesisir 

No KEGIATAN  A B C D E F G H I J K L M 
1 Perikanan tangkap (A) X S S S S S S S S S S S S 
2 Perikanan tambak (B) S X S S S S K K K S S S S 
3 Marikultur ( C ) S S X S S K S S S S S S S 
4 Pertanian (D) K K K X S S K K K S S S S 
5 Perhutanan (E) S S S S X S S S S S S S S 
6 Perhubungan (F) S K K S K X K K K S S S S 
7 Pariwisata Pnt Diving (G) S S S S S S X S S S S S S 
8 Pariwisata Pnt Berpsr (H) S S S S S S S X S S S S S 
9 Parwst Renang&Slncar (I) S S S S S K S S X S S S S 
10 Pertambangn Migas (J) K K K K K K K K K X K S S 
11 Pertambangan Mineral (K) K K K K K K K K K K X S S 
12 Pelabuhan (L) S K K S K S K K K S S X S 
13 Galangan Kapal (M) S S S S K S S S S S S S X 
      Sumber : Cicin-Sain and Knecht, 1998 

Keterangan : * pembacaan tabel dari kiri ke kanan 
S = aktivitas pembangunan di sebelah kiri tidak 

memberikan dampak negatif terhadap aktivitas di 
sebelah kanan 

K = aktivitas pembangunan di sebelah kiri memberikan 
dampak negatif terhadap aktivitas pembangunan di 
sebelah kanan 

• Penentuan posisi berdampingan ditentukan perilaku 
sedimen (arah arus) 

 
 Secara grafis, pedoman penyusunan tata ruang pesisir dengan 
menggunakan pendekatan sel sedimen dapat dilahat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Diagram Alir Pedoman Penentuan Tata Ruang Kawasan 
Pesisir Menggunakan Sel Sedimen 

 
HASIL DAN KESIMPULAN 
 
Hasil Penelitian  
 Dari hasil interpretasi citra Landsat 7 ETM+ pada komposit 321 dan pengukuran 
lapangan dapat ditentukan bahwa antara muara Sungai Comal Pemalang sampai muara 
Sungai Bodri Kendal adalah satu sel sedimen (yang didalamnya terdapat beberapa sub 
sel sedimen), antara muara Sungai Bodri Kendal sampai Banjir Kanal Timur Semarang, 
antara Banjir kanal Timur Semarang sampai Muara Sungai Wulan Demak, antara Muara 
Sungai Wulan Demak sampai Teluk Awur Jepara, antara Tanjung Bugel Pati sampai 
Pantai Lasem Rembang , semuanya adalah merupakan satu sel sedimen. Satu sel 
sedmien dengan berbagai karakteristik biofisik yang dinamis inilah yang dipakai sebagai 
acuan dalam menentukan tata ruang semua kegiatan yang ada di dalamnya dengan 
memperhatikan matriks keserasian antar kegiatan. 
 
 
Kesimpulan 

Gelomban LerenAru MaterKedalama Pasang surut 

Lokasi 
Gelomban

Distribusi 
Dinamik

Zonasi 
Sedime

Lebar Pantai

Dasar 
Sel 

Zonasi Kondisi
Darat Pesisir

Zonasi Kondisi 
Pesisi

Evaluasi Lahan

Arahan Penggunaan 

Sosio Pemanfaatan Ruang 
Oleh Masyarakat 

Zonasi Sel

Orientasi dan Kemampuan 
Masyarakat/wilayah

PP, 

Persyaratan 
Pemanfaatan Ruang

Pedoman Rencana 
Tata Ruang Pesisir
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Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa penentuan sel sedimen dapat 
dilakukan melalui interpretasi citra penginderaan jauh, dan dari hasil penentuan sel 
sedimen ini dapat dipakai sebagai acuan penentuan tata ruang wilayah pesisir dengan 
tetap memperhatikan karakteristik dan dinamika proses yang terjadi sehingga penentuan 
kegiatan-kegiatan dalam wilayah pesisir dapat serasi dan seimbang tanpa menimbulkan 
dampak negatif antar kegiatan yang ada. 
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