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Abstrak
Tulisan ini dimaksudkan untuk menggali preferensi dan sense of place masyarakat kawasan Bumiaji,
Kota Batu terhadap lingkungan atau lanskapnya yang berkarakter perdesaan. Studi tersebut perlu
dilakukan untuk mendukung kegiatan perencanaan dan perancangan tata ruang atau lanskap yang
partisipatif. Studi ini merupakan studi awal untuk menggali aspek-aspek stimulus lanskap dengan
merujuk pada konsep digunakan dalam visual resource management. Salah satu kriteria yang mempengaruhi preferensi masyarakat adalah landscape character/congruence/contrast. Preferensi masyarakat terhadap karakter lanskap digali melalui metode SBE (Scenic Beauty Estimation). Hasil
analisis menunjukkan adanya atribut zona visibilitas (background, midleground, dan foreground)
yang membentuk komposisi visual lanskap dan mempengaruhi preferensi masyarakat. Analisis
sebaran nilai SBE juga mengindikasikan potensi sense of place yang positif terhadap karakter lanskap kawasan Bumiaji yang didominasi elemen lanskap alamiahnya (pegunungan, hutan, perkebunan, dan pertanian). Hanya sejumlah 11% dari unit lanskap yang memiliki nilai SBE rendah.
Kata-kunci : estetika ekologi lanskap, karakter lanskap, sense of place, , zona visibilitas,

Pengantar
Perencanaan tata ruang berkelanjutan menuntut
keterlibatan aktif masyarakat dalam proses dan
pelaksanaan pembangunan. Salah satu langkah
yang dapat dilakukan adalah menggali persepsi
masyarakat terhadap lingkungannya .Perubahan
lingkungan yang terjadi terus menerus secara
siklis juga mempengaruhi persepsi masyarakat,
baik masyarakat tetap maupun tidak tetap,
pengunjung dan pendatang baru yang tentunya
memiliki harapan yang berbeda mengenai apa
dan bagaimana lingkungan atau lanskap. Pada
wilayah yang berkembang secara cepat, persepsi terhadap perubahan tersebut juga akan
berubah sebagaimana yang terjadi pada wilayah
antarmuka desa-kota (rural urban interface).
(Walker & Ryan, 2008).
Tulisan ini dimaksudkan untuk menggali preferensi dan sense of place masyarakat kawasan
Bumiaji, Kota Batu terhadap lingkungan atau

lanskapnya yang berkarakter perdesaan. Penelitian ini dimaksudkan pula untuk mendukung
upaya perencanaan tata ruang partisipatif. Kawasan Bumiaji dipilih sebagai representasi ruang
yang memiliki permasalahan khusus dan tantangan kebutuhan ruang sebagaimana dituangkan dalam RTRW Kota Batu 2010-2030 sebagai kawasan strategis pariwisata, kawasan
pertanian intensif dan kawasan yang peka terhadap isu konservasi lingkungan. (Poerwoningsih, 2015).
Persepsi masyarakat Bumiaji dalam tulisan ini
dihasilkan dari penelitian preferensi keindahan
lanskap Bumiaji dengan menggunakan metode
Scenic Beauty Estimation (SBE). Selanjutnya
data preferensi dianalisis dan dibahas dalam
kerangka konsep sense of place sebagai sebuah
konsep untuk menelusuri isu-isu seperti preferensi, akses kontrol sumber daya alam, makna
dan budaya dalam penggunaan sumber daya,
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dan partisipasi masyarakat lokal (Soini et al.,
2012)

mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat
terhadap perencanaan tata ruang.

Mengembangkan konsep-konsep perilaku
lingkungan dalam kegiatan perencanaan
tata ruang partisipatif

Pentingnya Sense of Place dalam perencanaan tata ruang.

Konsep jasa ekosistem (Farina et al., 2007)
membuka peluang komponen-komponen lingkungan dalam fungsi-fungsi yang sesuai dengan
persepsi dan pemahaman manusia terhadap
lanskap perdesaan. Konsep jasa ekosistem menurut Daniel et al. (2012) merupakan sebuah
pendekatan formal untuk menggambarkan dan
mengkategorisasikan hubungan antara ekosistem (ecosystem) dan tatanan masyarakat (soci-

ety).
Estetika ekologi lanskap (Aesthetic Ecology of
Lanscape) menjadi salah satu konsep yang berkembang dari ekologi lanskap Ekologi lanskap
merupakan sebuah kekuatan yang mampu mengintegrasikan berbagai bidang ilmu dan pengetahuan (Hobbs, 1997). Konsep ini masih bersifat deskriptif ketimbang normatif. Tantangan
dari konsep ini adalah mewujudkannya menjadi
konsep yang normatif yang diperlukan dalam
perencanaan dan perancangan ruang (Gobster.
P H, Nassauer. J I, Daniel T C, Fry. G, 2007).
Meskipun konsep ini masih dalam perdebatan,
namun gagasan dan semangatnya sangat kuat
untuk membahas penggunaan desain dan pengetahuan dalam menyelaraskan pengalaman
estetika dan tujuan ekologi.
Pendekatan tersebut telah mendorong pengembangan perencanaan partifipatif. Bohnet (2005)
meyakini bahwa hingga saat ini partisipasi masyarakat lokal (termasuk petani, perwakilan industri, kelompok kepentingan, dan para pengambil keputusan) dalam perencanaan dan manajemen sumber daya alam (Natural Re-sources
Management) sangat penting dalam mewujudkan lanskap berkelanjutan.
Persepsi estetika diprediksikan menjadi salah
satu refleksi awal dari harapan sebuah lanskap
berkelanjutan di masa depan (Nohl, 2001,
Daniel, 2001). Berbagai penelitian di negaranegara maju membuktikan secara empiri pengaruh persepsi masyarakat terhadap lingkungan
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Salah satu konsep pendekatan perilaku lingkungan yaitu sense of place dapat digunakan dalam menjelaskan fungsi-fungsi persepsi manusia
dan lingkungannya, termasuk perilaku masyarakat perdesaan dengan lanskap lingku-ngan
perdesaannya. Konsep sense of place mencirikan hubungan kompleks manusia/masyarakat
dengan lingkungan yang mereka hadapi. Sementara persepsi lanskap merujuk pada aspek
visual dan nilai guna suatu lingkungan (lanskap).
Sense of place banyak diterima sebagai sebuah
konsep untuk menelusuri isu-isu seperti preferensi, akses kontrol sumber daya alam, makna
dan budaya dalam penggunaan sumber daya,
dan partisipasi masyarakat lokal. Konsep ini
memberikan kesempatan untuk menggali proses-proses sosial dan budaya yang mempengaruhi penilaian lingkungan dan lanskap, termasuk
pendapat dan penilaian masyarakat dalam kebijakan perencanaan lanskap secara luas. (Soini et
al., 2012)

Sense of place juga berhubungan dengan upaya
peningkatan kualitas visual lanskap dalam rangka mencegah lanskap dari situasi undervalued
dimana potensi keanekaragaman hayati menjadi
sumber daya milik umum dengan karakteristik
terbuka. Menurut Djajadiningrat (2011) situasi
undervalued menyebabkan pengabaian terhadap kondisi lanskap hingga peningkatan degradasi lingkungan dan eko-sistem .
Pendekatan konsep sense of place sering diterapkan dalam penelitian pariwisata, yang bertujuan untuk mengetahui motivasi masyarakat
untuk mengunjungi tempat tertentu di lingkungan perkotaan maupun perdesaan (Cheng &
Wu, 2009), lingkungan perdesaan yang konvensional di pinggiran kota (Soini et al., 2012),
lanskap pertanian tradisional (Walker & Ryan,
2008) hingga lingkup ruang koridor jalan atau
ruang terbuka untuk kegiatan rekreasi (Blumentrath & Tveit, 2014).
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Metode
Area Studi
Penelitian ini menggunakan jalan kolektor utama
untuk menentukan unit-unit analisis lanskap. Jalan kolektor utama di area studi dipilih karena
letaknya yang tepat berada di tengah lokasi
Kecamatan Bumiaji (Gambar 1). Hampir seluruh
kegiatan utama dan fasilitas umum tersebar di
sekitar jalan utama. Kepadatan bangunan dapat
terlihat menyebar dan bertumbuh (sprawl) dari
arah pusat kota Batu kearah utara. Pertumbuhan yang demikian mengancam keseimbangan
alam dan lingkungan di kawasan Bumiaji yang
memiliki karakteristik alam pegunungan.

sejumlah foto lanskap di area studi. Foto disajikan dalam format waktu antara 8 hingga 10
detik. Rentang waktu yang singkat ini dimaksudkan untuk menjamin respon objektif dalam
penilaian lanskap. Penilaian dipandu dengan
format penilaian dalam skala -3 hingga 3 (skala
7) untuk menyatakan tingkat kesukaan terhadap
sebuah unit lanskap. Skor -3 untuk pernyataan
paling tidak suka dan 3 untuk pernyataan paling
suka. Foto-foto yang disajikan dalam penelitian
ini berupa foto eksisting lanskap yang terdiri dari
sejumlah 66 unit lanskap tipe view yang diambil
dari sejumlah 33 titik di sepanjang koridor jalan
utama kawasan Bumiaji.
Responden sejumlah 64 mewakili komponen
masyarakat umum, Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) dan Gabungan Kelompok Tani
(Gapoktan).
Analisis dan Interpretasi
Data SBE menunjukkan nilai pada rentang antara -122 hingga 154. Nilai ini dihasilkan dari
pengumpulan data preferensi dari Responden
diminta menilai sejumlah 66 unit lanskap.
Tabel 1. Kategorisasi Nilai SBE dari 66 unit lanskap

Gambar 1. Lokasi Studi berupa koridor jalan utama
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Metode Penelitian
Dalam penelitian ini dilakukan analisis preferensi
dengan menggunakan metode Scenic Beauty
Estimation (SBE). Metode ini dikembangkan dengan dasar bahwa keindahan merupakan hasil
interaksi manusia dan lingkungan dalam bentuk
persepsi terhadap pemandangan lanskap melalui
indera visual. Metode ini termasuk kategori penilaian melalui evaluasi berdasarkan preferensi
publik dengan menggunakan kuesioner untuk
mengukur penilaian menurut rating yang ditetapkan berdasarkan kriteria pengamat. Metode
ini merupakan pengukuran yang dianggap dapat
dipercaya, efisien dan bersifat objektif. (Daniel
et al., 1976). Prinsip dalam SBE adalah responden diminta memberikan penilaian terhadap

Nilai SBE

Kategori

Frekwensi

Prosentase

85 sda 154

tinggi

11

17%

-53 sda 84

moderat

48

72%

-122 sda -54

rendah

7

11%

Sejumlah 72% unit lanskap mendapat nilai SBE
moderat oleh responden. Hasil ini mengindikasikan bahwa kesukaan atau apresiasi masyarakat
terhadap lanskap Bumiaji pada level moderat
atau sedang. Bagi masyarakat Bumiaji kondisi
lingkungan yang terwujud pada visual lanskap
menjadi pengalaman keseharian yang tergolong
“biasa” dan tidak istimewa. Koridor jalan utama
Bumiaji diasumsikan menjadi jalur yang paling
sering dilalui oleh masyarakat, sehingga pemandangan lanskap di sepanjang jalan menjadi
pemandangan yang sering dilihat. Intensitas sering tersebut dapat mendukung interpretasi bahwa sebagian besar lanskap Bumiaji tidak saja
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biasa namun juga tidak bermasalah atau mengganggu.
Sejumlah 17% unit lanskap mendapat nilai SBE
tinggi oleh responden. Hasil ini mengindikasikan
bahwa terdapat kecenderungan terhadap aspekaspek tertentu pada lanskap yang diapresiasi
tinggi oleh masyarakat. Karakteristik pemandangan alam pegunungan lanskap Bumiaji yang di
tunjukkan pada unit-unit lanskap tertentu memberikan stimulus visual terhadap respon penilaian atas estetika lanskap yang tinggi. Aspekaspek stimulus inilah dalam konsep perilaku
lingkungan sense of place perlu dieksplorasi
untuk meningkatkan kualitas lanskap maupun
penataan ruangnya.

Sementara hasil lainnya adalah sejumlah 11%
unit lanskap yang mendapatkan nilai rendah dari
responden. Hasil ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan terhadap aspek-aspek tertentu pada lanskap yang diapresiasi rendah oleh
masyarakat.
Aspek-aspek stimulus dari pemandangan lanskap yang dibahas disini merujuk pada teori-teori
keindahan yang digunakan dalam visual resource management. Salah satu kriteria yang mempengaruhi preferensi masyarakat untuk menganalisis keragaman dan dampak perubahan pada
lanskap adalah character/cong-ruence/contrast
yang didasarkan pada aspek visual form, line,
color, texture dan scale. Kriteria ini efektif digunakan dalam perencanaan partisipatif, salah satunya untuk perancangan koridor jalan (Smardon, R C., Palmer, J. F., & Felleman, J. P,
1986).).
Kriteria character/congruence/contrast juga dapat dihasilkan dari komposisi elemen lanskap
yang berada pada berbagai zona visibilitas
(background, midleground, foreground) (Hosni,
N., & Shinozaki, M., 2009). Komposisi pembentuk karakter visual pemandangan dalam juga
dapat menunjukkan keragaman hayati dari elemen-elemen penyusunnya atau land cover-nya.
Pada kawasan Bumiaji dengan topografi dinamis
dan kesan umum countryside, pemandangan
dengan karakter komposisi tersebut sangat dominan.
Sejumlah 6 (enam) unit lanskap (gambar 2 sisi
kiri) dengan nilai SBE memiliki komposisi elemen
lanskap berada pada semua zona visibilitas
background dan midleground dan foreground
berupa view alam pegunungan, hutan dan pertanian. Komposisi lanskap-lanskap ini mengindikasikan masyarakat Bumiaji memiliki sense of
place yang tinggi terhadap karakter lanskap
yang demikian. Nilai SBE yang tinggi pada lanskap ini menunjukkan apresiasi masyarakat yang
tinggi pula terhadap aspek-aspek keragaman
hayati.

Gambar 2. Unit lanskap dengan nilai SBE tinggi

A 104 | Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2016

Sejumlah 5 (lima) unit lanskap lainnya (gambar
2 sisi kanan) dengan nilai SBE tinggi memiliki
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komposisi lanskap yang didominasi elemen foreground berupa bangunan atau vegetasi. Sementara 7 (tujuh) unit lanskap dengan nilai SBE
rendah memiliki komposisi lanskap yang didominasi elemen foreground berupa bangunan dan
vegetasi juga. Perbedaan pada kedua kelompok
unit lanskap tersebut menunjukkan bahwa pada
zona visibilitas foreground sangat kritis sebagai
aspek stimulan. Pada kelompok nilai SBE yang
tinggi merupakan lanskap dengan elemen bangunan yang mudah dikenal (masjid (13b) dan
kantor kelurahan (30a), rumah tinggal mewah
(26b), pintu masuk fasilitas wisata (1b), dan
hotel (33b)).

alitas lanskap. Perbedaan jenis vegetasi menciptakan berbagai komposisi lanskap baik secara
ekologis (Mahendra , 2009; Natori , Fukui, dan
Hikasa, 2005) dan visual (Rogge, 2011) .
Kesimpulan
Kawasan Bumiaji memiliki topografi potensial
dan vegetasi yang cukup besar, tetapi kualitas
visual pada komposisinya masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Jika Bumiaji konsisten
dalam rencana untuk mengembangkan ekowisata, komposisi visual lanskap harus menjadi masalah dalam perencanaan dan desain.
Hasil preferensi melalui analisis SBE menunjukkan apresiasi masyarakat yang tinggi terhadap
karakter lanskap yang terbentuk oleh komposisi
elemen-elemen lanskap pada zona visibilitas
yang lengkap pada background, midleground
dan foregroundnya.
Analisis data preferensi masyarakat dikaitkan
dengan aspek visibilitas di atas dapat mendukung upaya-upaya konservasi. Nilai preferensi
tersebut juga dapat diasosiasikan dengan sense
of place masyarakat yang tinggi pula terhadap
karakter lanskap yang didominasi elemen lanskap alamiahnya (pegunungan, hutan, perkebunan, dan pertanian).
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Gambar 3. Unit lanskap dengan nilai SBE rendah.

Sifat kritis pada zona foreground juga terlihat
pada kelompok lanskap dengan nilai SBE rendah.
Pada kelompok lanskap tersebut terlihat pengolahan elemen foreground tidak menunjukkan
performa kualitas lanskap yang estetis.
Kegiatan konservasi lanskap lebih banyak terkait
dengan kegiatan penghijauan atau revegetasi.
Vegetasi merupakan salah satu atribut lanskap
yang dapat digunakan untuk meningkatkan ku-
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