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Abstrak 
 
Mengingat luasnya lahan Unipersitas Riau yang berlokasi dikampus Bina Widya 
Universitas Riau dan setiap tahun ada pula penambahan gedung-gedung baru perlu. Untuk 
itu pula diketahui berapakah sebaran gedung yang telah mengisi blok-blok yang 
diperuntukan. 
Teknik peneinderaan jauh berdasarkan data satelit berresolusi spasial tinggi dalam hal ini 
Citra Quickbird jenis PAN Sharpened (Colour Archive) dengan ukuran pixel terkecil atau 
resolusi  0,6 m diharapkan dapat memberikan jawaban tentang sebaran penggunaan iahan 
yang ada dalam kampus Bina Widya Universitas Riau.  
Pada blok peruntukan kawasan fakultas pemanfaatan tertinggi terdapat pada blok FMIPA yaitu 
seluas 2,463 Ha atau 28,566% dari 8,622 Ha peruntukan lahan, kawasan Perkantoran dan 
bangunan lainnya pemanfaatan tertinggi berada pada blok Pustaka seluas 0,504 Ha atau 29,375% 
dari 1,695 Ha peruntukan lahan, pembangunan yang ada pada blok peruntukan ARBORETUM 
tidak ada dalam peta masterplan maupun peta existing kampus Bina Widya Universitas Riau tahun 
2007 yang terdiri dari bangunan permanen 0,281 Ha atau 2,164% dan semipermanen 0,024 Ha atau 
0,185% dari 12,987 Ha peruntukan lahan difungsikan sebagai rumah tinggal, jalan utama seluas 
11,341 Ha atau 70,784% ( 9,042 Ha atau 56,435% jalan aspal, 2,299 Ha atau 14,349% jalan 
tanah) dari 16,02 Ha dari peruntukan lahan, 4,681 Ha atau 29,216% adalah rencana jalan yang 
harus direalisasikan dan secara keseluruhan pemanfaatan pembangunan pada kawasan blok 
fakultas, perkantoran dan bangunan lainnya dan jalan utama hanya lebih-kurang seluas 29,779 Ha 
atau 9,426% dari total lahan seluas 338,264 Ha yang ada di kampus Bina Widya Universitas Riau. 
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PENDAHULUAN 

Pada umumnya fakultas-fakultas 

yang ada di Universitas Riau  berkantor 

di Kampus Bina Widya Simpang Panam 

Pekanbaru kecuali untuk Fakultas 

Kedokteran yang dialokasikan di jalan 

Pangeran Diponegoro yang bersebelahan 

dengan Rumah Sakit Umum Daerah 

Propinsi Riau, selain itu program Pasaca 

Sarjana dan program studi lain dari 

berbagai Fakultas masih ada yang 

melaksanakan kegiatan dikampus lama 

yang berlokasi di jalan Pattimura 

Pekanbaru. 

Mengingat luasnya lahan 

Unipersitas Riau yang berlokasi 

dikampus Bina Widya Universitas Riau 

dan setiap tahun ada pula penambahan 

gedung-gedung baru perlu pula diketahui 

berapakah sebaran gedung yang telah 

mengisi blok-blok yang diperuntukan. 

Teknologi penginderaan jauh 

(Remote Sensing) berdasarkan data 

saterlit berresolusi spasial tinggi dapat 

membantu dalam mendeteksi sebaran 

penggunaan lahan di Universitas Riau 

baik untuk pemanfaatan lahan bangunan 

gedung, infrastruktur sperti jalan 

lingkungan kampus maupun lahan 

kosong yang belum dimanfaatkan. 

PERUMUSAN MASALAH 

 Pada dasanya pembangunan 

yang dilakukan di kampus Bina widya 

telah dialokasikan pada blok-blok  

 

peruntukan lahan sesuai dengan tatanan 

kampus yang dimiiiki, namun dalam 

peiaksanaannya tiap Fakuitas itu 

mempunyai mata anggaran pembangunan 

yang berbeda. ada yang dari dana APBN 

dan ada pula yang berasal dari dana 

pimaman luar negeri. Begitu juga dengan 

tahap pembangunan ada yang sekaligus 

dan ada pula yang pembangunannya 

bertahap. sehingga informasi tentang 

sebaran lahan pembangunan gedung sulit 

diketahui. 

 Teknik peneinderaan jauh 

berdasarkan data satelit berresolusi 

spasial tinggi dalam hal ini Citra 

Quickbird jenis PAN Sharpened (Colour 

Archive) dengan ukuran pixel terkecil 

atau resolusi  0,6 m diharapkan dapat 

memberikan jawaban tentang sebaran 

penggunaan iahan yang ada dalam 

kampus Bina Widya Universitas Riau. 

Untuk memperoleh informasi penutup 

lahan secara umum dilakukan dengan 

cara analisis dengan pendekatan secara 

visual dan digital (Rubini Yusuf dkk, Juli 

2004).  

Hasil olahan dari citra satelit ini 

apabila digunkan untuk memperoleh 
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tentang informasi objek yang ada dimuka 

bumi dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan periode waktu yang 

diperlukan, sehingga informasi datanya 

benar-benar up to date. 

METODE PENELITIAN 

Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan terdiri dari : 

1.  Data citra satelit Quickbird wilayah 

Pekanbaru. 

2.  Data peta topografi Wilayah Pekanbaru 

3.  Peta existing Universitas Riau tahun 2007 

dan peta Masterplan tahun 2007.  

Perangkat Pengolah Data 

Parangkat pengolah data terdiri dari 

perangkat komputer yang terdiri perangkat 

keras (hardware) dan lunak (software) seperti 

: 

1. PC komputer Pentium IV Prosesor 1,7 

GB, DDR 384MB, CDR dan CDRW, 

Scaner dan Printer HP ukuran kertas A3.  

2. Operating System Windows XP, program 

aplikasi Microsof Office 2003. 

3. Prom pengolah data Ermapper Map Info, 

Auto Cad dan  Acview. 

Pengolahan Data 

Analisis data dilakukan dengan 

sistem komputerisasi menggunakan program 

Ermapper versi 7.0 dalam tahap-tahap 

sebagai berikut: 

1. Melakukan koreksi geometrik 

Koreksi geometrik bertujuan memberikan 

posisi atau koordinat yang mempunyai 

datum dan sistem proyeksi yang jelas 

dalam hal ini datum yang digunakan 

adalah datum Wold Geografik sistem 

tahun 84 (WGS 84) sedangkan proyeksi 

yang dipakai adalah proyeksi Universal 

Transper Mercator (UTM). 

2.  Melakukan Penajaman Citra 

Penajaman citra dilakukan dengan cara 

menampilan citra Read Green Blue (RGB) 

dimana, penempatkan band 3 pada layer 

merah, band 2 pada layer biru yang 

bertujuan untuk mendapatkan tampilan 

warna asli objek pada citra (Natural 

Colour). 

Untuk mendapatkan kawasan penelitian 

adalah dengan cara overlay antara citra 

RBG peta existing Universitas Riau yang 

sudah mempunyai datum dan proyeksi 

yang sama. Hasil digitasi pada citra RGB 

yang berpedoman pada peta Universitas 

Riau disimpan sebagai kawasan 

penelitian. 

3.  Melakukan Interfretasi terhadap citra 

 Intrefretasi dilakukan dalam rangka 

pengenalan objek secara visual melalui 

layar monitor, interfretasi ini diperlukan 

dalam pengelompokan jenis tutupan lahan 

yang ada dalam areal penelitian. 

4.  Melakukan klasifikasi citra 

Untuk mendapatkan objek penutup lahan 

berupa hasil pembangunan secara detail, 

maka klasifikasi dilakukan secara manual 

dengan mendigit objek bangunan dan 

infrastruktur lainnya. Hasil digitasi ini 

melalui hitungan kalkulasi statistik pada 

program Ermapper bertujuan untuk 
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menampilkan luasan areal kawasan 

pembangunan. 

Pembahasan dan Analisa 

1. Mengolah dan menganalisa tentang arah 

pemanfaatan peruntukan lahan yang ada 

pada masing-masing blok peruntukan, dan 

besarnya pemanfaatan dan penyimpangan  

penggunaan lahan yang ada di kampus 

Binawidya Universitas Riau. 

2. Membuat peta tutupan lahan berupa 

sebaran pembangunan gedung dan 

infrastruktur. 

 Peta tutupan lahan sebaran pembangunan 

gedung baik permanen maupun 

semipermanen beserta infrastruktur 

ditampilkan dalam bentuk peta citra 

kampus Bina Widya Universitas Riau 

Tahun 2007 dan data deskriptif atau 

atribut dari sebaran pembangunan dan 

tutupan lahan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah berupa : 

1. Data citra satelit Quickbird wilayah 

Pekanbaru seluas 25 KM2 direkam  

tanggal 7 Mei 2007,  

Dibawah ini adalah citra Quickbird yang 

dipesan seluas 25 KM2 dan ditampilkan 

dalam bentuk greyscale. 

2. Data peta topografi Wialayah Pekanbaru  

3. Peta existing Universitas Riau tahun 

2007 dan Peta Masterplan tahun 2007 

Pengolahan Data 

1. Koreksi Geometrik. 

Citra Quickbird seluas 25 KM2 yang 

dipesan melalui agen di Jakarta yaitu 

PT. Waindo Specterra yang langsung 

memesan ke Digital Globe yang 

merupakan bagian pemasaran citra 

Quickbird. Citra ini disimpan dalam 

media CD/DVD ROM, Datum Wold 

Geografic System tahun 84 (WGS 84) 

dan proyeksi Universal Transper 

Mercator (UTM), oleh karena itu citra 

ini tidak perlu dikoreksi.  

Peta kampus Bina Widya Universitas 

Riau Publikasi Engineering Unit (ESU) 

Juni 2007 yang tersedia belum 

mempunyai datum dan proyeksi, 

sehingga perlu di berikan datum dan 

proyeksi yang sesuai dengan citra yaitu, 

datum WGS 84 dan proyeksi UTM.  

2. Penajaman Citra 

Untuk menampilkan citra dalam bentuk 

natural colour menggunakan fasilitas 

RGB, yakni menempatkan band 1 pada 

layer merah, band 2 pada hijau dan band 

3 pada layer biru. Untuk penajaman 

menggunakan metode histogram secara 

otomatis swaktu penempatan band-band 

layer RGB.  

Untuk mendapatkan kawasan penelitian 

Overlay antara citra dengan peta 

existing kampus Bina Widya  

Universitas Riau tahun 2007 yang sudah 

mempunyai datum dan proyeksi yang 

sama dilakukan untuk mendapatkan 

areal penelitian pada citra. 
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3. Interfretasi Citra 

Interfretasi citra merupakan suatu 

pengenalan terhadap objek yang ada, 

dalam hal ini pengenalan dilakukan 

secara visual dilayar monitor. Langkah 

awal adalah membuat blok-blok pada 

citra sesuai peruntukan lahan yang ada 

dalam peta masterplan dengan jalan 

overlay antar citra dan peta masterplan. 

Dari setiap blok-blok peruntukan lahan 

tersebut  akan dikenali setiap objek yang 

penutup lahannya yang berupa bangunan 

gedung permanent, bangunan gedung 

semipermanen, lapangan parkir mobil, 

parkir motor, jalan aspal, jalan tanah, 

hutan, hutan tanaman, dan kebun 

campuran.  

4.  Klasifikasi citra 

Citra Quickbird yang mempunyai 

resolusi 0,61 M sangat memungkinkan 

untuk melihat objek-objek yang ada 

dengan sangat jelas. Jika klasifikasi 

dilakukan secara otomatis akan banyak 

sekali objek yang terabaikan akibat 

tertutupi objek lain, misalnya atap, 

lapangan parkir, jalan aspal yang 

tertutup pohon, sehingga luasan yang 

didapat kurang dari yang sebenarnya. 

Untuk itu klasifikasi yang dilakukan 

menggunakan klasifikasi secara manual 

dengan mendigit langsung setiap objek 

penutup lahan dang mengkalkulasikan 

hasil digitasi menggunakan hitungan 

kalkulasi statistik yang ada pada 

program Ermapper. 

Setiap objek penutup lahan berupa 

gedung permanen, banguanan semi 

permanen, dan fasilitas lain berupa jalan 

aspal maupun jalan tanah, lapangan 

parkir mobil beserta tempat parkir motor 

yang ada dalam blok peruntukan lahan 

pada proses interfretasi didigit secara 

manual dengan memberi nama sesuai 

dengan jenis tutupannya. Dari hasil 

kalkulasi statisktik maka luas setiap 

objek yang digitasi akan ditampilkan 

sesuai dengan nama objek dan satuan 

luas masing-masing tutupan lahan .  

Pembahasan dan Analisa 

1. Sebaran Pembangunan pada masing-

masing blok peruntukan lahan 

Pembangunan yang telah dijalankan 

pada masing-masing blok peruntukan 

lahan yang ada di kampus Bina Widya 

Universitas pada umumnya terdiri dari 

bangunan bangunan permanen maupun 

semipermanen dan prasarana lain yakni 

infrastruktur penunjang yang antara lain 

berupa jalan aspal, jalan tanah, lapangan 

upacara, lapangan parkir mobil, parkir 

motor, koridor dan lain-lain. Khusus 

untuk infrastruktur berupa jalan utama 

dimuat dalam blok peruntukan tersendiri 

agar dapat dimonitor seberapa besar 

pemanfaatan yang telah dicapai. 

Pembangunan fasilitas lain sebagai 

penunjang sarana dan prasarana ditiap-

tiap blok peruntukan lahan pada 

umumnya berupa pembangunan 

infrastruktur seperti jalan aspal, jalan 

tanah, lapangan upacara, lapangan parkir 

mobil, parkir motor, jalan semenisasi, 
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koridor, kolam ikan, kolam diving, 

terminal bus dan lain-lain sebagian besar 

tidak ada dalam peta masterplan dan 

peta existing kampus Bina Widya 

Universitas Riau. Untuk melihat sebaran 

pemanfaatan secara lebih terperinci 

maka, blok peruntukan lahan dibagi 

dalam tiga kelompok besar yaitu; 

kawasan fakultas, kawasan perkantoran 

dan bangunan lainnya serta kawasan 

jalan utama. 

a. Kawasan Fakultas 

Pemanfaatan masing-masing blok 

peruntukan lahan yang difungsikan 

sebagai kawasan fakultas diurut dari 

pemanfaatan tertinggi hingga 

terendah seperti dibawah ini : 

• FMIPA  seluas 2,463 Ha atau 

28,566% dari 8,622 Ha 

peruntukan lahan. 

• FKIP seluas 2,861 Ha atau 

26,850% dari 10,488 Ha 

peruntukan lahan 

• FAPERIKA 2,106 Ha atau 

21,481% dari 9,804 Ha 

peruntukan lahan 

• FISIPOL seluas 1,316 Ha atau 

19,683% dari 6,686 Ha 

peruntukan lahan 

• FEKON seluas 1,432 Ha atau 

13,606% dari 10,525 Ha 

peruntukan lahan 

• F.TEKNIK seluas 2,136 Ha atau 

13,316% dari 16,041 Ha 

peruntukan lahan 

• FAPERTA seluas 1,213 Ha atau 

6,025% dari 20,132 Ha 

peruntukan lahan 

• F.HUKUM seluas 0,141 Ha atau 

2,649% dari 5,322 Ha 

peruntukan lahan 

b. Kawasan Perkantoran dan 

bangunan lainnya. 

Pemanfaatan kawasan perkantoran 

dan bangunan lainnya  dari nilai 

pemanfaatan tertinggi hingga 

terendah sebagai berikut : 

• PUSTAKA seluas 0,504 Ha atau 

29,375% dari 1,695 Ha 

peruntukan lahan  

• PUSKOM seluas 0,299 Ha atau 

29,400% dari 1,017 Ha 

peruntukan lahan 

• UPT. BAHASA seluas 0,410 Ha 

atau 22,019% dari 1,862 Ha 

peruntukan lahan 

• REKTORAT seluas 0,583 Ha 

atau 17,439% dari 3,343 Ha 

peruntukan lahan 

• KAWASAN OLAH RAGA & 

RUSUNAWA seluas 4,281 Ha 

atau 14,573% dari 29,377 Ha 

peruntukan lahan  

• KAWASAN MASJID seluas 

0,234 Ha atau 11,415% dari 

2,025 Ha peruntukan lahan 

• POLI KLINIK seluas 0,023 Ha 

atau 3,155% dari 0,729 Ha 

peruntukan lahan 
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• ARBORETUM seluas 0,305 Ha 

atau 2,349% dari 12,987 Ha 

peruntukan lahan 

• OPEN SPACE seluas 0,179 Ha 

atau 1,505% dari 11,890 Ha 

peruntukan lahan 

• LAHAN 

CADANGAN&PENGEMBAN

GAN seluas 0,103 Ha atau 

0,131% dari 78,689 Ha 

peruntukan lahan 

c.  Kawasan Jalan Utama 

• JALAN UTAMA seluas 11,341 

Ha atau 70,784% dari 16,02 Ha 

dari peruntukan lahan. 

• rencana jalan yang harus 

direalisasikan 4,681 Ha atau 

29,216%. 

d. Kawasan Perkantoran dan 

bangunan lainnya yang belum 

dibangun 

• AUDITORIUM  luas peruntukan 

6,077 Ha 

• KAWASAN KOMERSIL luas 

peruntukan 8,718 Ha 

•  LEMLIT/LPM luas peruntukan 

2,268 Ha 

•  PASCASARJANA luas 

peruntukan 0,914 Ha 

•  PENGOLAH LIMBAH luas 

peruntukan 4,405 Ha 

• PENGOLAHAN AIR BERSIH 

luas peruntukan 1,910 Ha 

• SC luas peruntukan 0,967 Ha 

• SECURITY luas peruntukan 

1,111 Ha 

• WORKSHOP luas peruntukan 

0,929 Ha 

Pemanfataan masing-masing blok 

peruntukan lahan dapat juga dilihat 

pada gambar 1. dibawah ini. 
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Gambar. 1. Grafik pemanfaatan lahan pada masing-masing blok peruntukan lahan  

                      di kampus Binawidya Universitas Riau. 

e. Pemanfaatan Lahan Universitas 

Riau 

Secara umum pemanfaatan lahan 

kampus Bina Widya Universitas Riau 

yang ditutupi oleh pembangunan 

gedung dan fasilitas lainnya lebih-

kurang 29,779 Ha atau 9,426% dari 

total lahan seluas 338,264 Ha. 

Rincian pemanfaatan untuk masing-

masing blok peruntukan  dapat 

dilihat pada gambar 2 dibawah ini. 

 

 

 

 

 

Gambr.2. Grafik pemanfaatan blok peruntukan lahan thd lahan kampus  

                   Binawidya Universitas Riau. 

2. Kesesuaian Pembangunan Terhadap 

Blok Peruntukan lahan 

a. Bangunan Permanen 

 Gedung permanen yang tidak ada 

dalam peta masterplan maupun peta 

existing kampus Bina Widya 

Universitas Riau tahun 2007 dapat 

dilihat dalam  grafik gambar 3 

berikut ini. 
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Gambar 3. Grafik bangunan permanen yang tidak ada dalam peta masterplan 

             maupun peta existing 

 

Semua bangunan permanen yang 

tidak tercantum dalam peta 

masterplan pada tiap-tiap blok 

peruntukan lahan kebanyakan berupa 

gardu listrik dan pos penjagaan, pada 

blok FAPERTA berupa laboratorium. 

Sedangkan pada blok ARBORETUM 

bangunan permanen berfungsi 

sebagai rumah tinggal. 

 

 

 

 

b. Bangunan Semipermanen 

Bangunan semipermanen yang tidak 

ada dalam peta masterplan maupun 

peta existing kampus Bina Widya 

Universitas Riau tahun 2007 dapat 

dilihat dalam grafik bangunan yang 

tidak ada didalam peta masterplan 

maupun peta existing UNRI gambar 

4 berikut ini. 

 

 

 

 

Gambar 4. grafik persentase bangunan semipermanen yang tidak ada dalam  
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                     peta masterplan maupun peta existing 

 

 

Banguan semipermanen yang 

tidak ada dalam peta masterplan 

maupun peta existing kampus 

Bina Widya Universitas Riau 

tahun 2007 pada blok yang 

diperuntukan pada umumnya 

berfunsi sebagai kantin, rumah 

tinggal, rumah pembibitan dan 

rumah kebun 

c. Fasilitas lainnya 

Semua fasilitas lain yang tidak 

ada dalam peta masterplan 

maupun peta existing kampus 

Bina Wiadya Universitas riau 

tahun 2007 pada umumnya 

berupa koridor, lapangan upacara, 

lapangan parkir mobil, parkir 

motor, jalan lingkungan dalam 

blok peruntukan dan kolam. 

KESIMPILAN 

1. Pada blok peruntukan kawasan fakultas 

pemanfaatan tertinggi terdapat pada blok 

FMIPA yaitu seluas 2,463 Ha atau 

28,566% dari 8,622 Ha peruntukan lahan 

dan terendah pada blok F.HUKUM seluas 

0,141 Ha atau 2,649% dari 5,322 Ha 

peruntukan lahan 

2. Kawasan Perkantoran dan bangunan 

lainnya pemanfaatan tertinggi berada pada 

blok Pustaka seluas 0,504 Ha atau 29,375% 

dari 1,695 Ha peruntukan lahan dan yang 

terendah pada blok Lahan cadangan dan 

pengembangan seluas 0,103 Ha atau 

0,131% dari 78,689 Ha peruntukan lahan. 

3. Pemanfaatan blok peruntukan Lahan 

cadangan dan pengembangan semestinya 

berada pada blok FAPERTA 

4. Pembangunan yang ada pada blok 

peruntukan ARBORETUM tidak ada dalam 

peta masterplan maupun peta existing 

kampus Bina Widya Universitas Riau tahun 

2007 yang terdiri dari bangunan permanen 

0,281 Ha atau 2,164% dan semipermanen 

0,024 Ha atau 0,185% dari 12,987 Ha 

peruntukan lahan difungsikan sebagai 

rumah tinggal. 

5. JALAN UTAMA seluas 11,341 Ha atau 

70,784% ( 9,042 Ha atau 56,435% jalan 

aspal, 2,299 Ha atau 14,349% jalan tanah) 

dari 16,02 Ha dari peruntukan lahan, 4,681 

Ha atau 29,216% adalah rencana jalan yang 

harus direalisasikan. 

6. Secara keseluruhan pemanfaatan 

pembangunan pada kawasan blok fakultas, 

perkantoran dan bangunan lainnya dan jalan 

utama hanya lebih-kurang seluas 29,779 Ha 

atau 9,426% dari total lahan seluas 338,264 

Ha yang ada di kampus Bina Widya 

Universitas Riau. 

7. Masih banyak lagi lahan yang sama sekali 

belum tersentuh pembangunan yang 
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terdapat pada blok peruntukan: 

• AUDITORIUM  luas peruntukan 

6,077 Ha 

• KAWASAN KOMERSIL luas 

peruntukan 8,718 Ha 

•  LEMLIT/LPM luas peruntukan 

2,268 Ha 

•  PASCASARJANA luas 

peruntukan 0,914 Ha 

•  PENGOLAH LIMBAH luas 

peruntukan 4,405 Ha 

• PENGOLAHAN AIR BERSIH 

luas peruntukan 1,910 Ha 

• SC luas peruntukan 0,967 Ha 

• SECURITY luas peruntukan 

1,111 Ha 

• WORKSHOP luas peruntukan 

0,929 Ha 

SARAN 

1. Sebaiknya blok peruntukan lahan 

harus diberi batas dengan tanda-tanda 

yang jelas dilapangan untuk 

memudahkan dalam memonitor 

jalannya pembangunan yang dengan 

letak dan fungsinya. 

2. Seluruh hasil pembangunan yang 

tidak ada dalam peta masterpalan 

maupun peta existing kampus Bina 

Widya Universitas Riau tahun 2007 

namun fungsinya tidak menyalahi 

peruntukan lahan sebaiknya 

diinventarisasi ulang dan dimasukkan 

dalam masterplan yang ada. 
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Gambar 5.5. Peta Citra Quickbird  kampus Bina Widya Universitas Riau tahun 2007 
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Gambar. 5.6. Peta blok peruntuntakan lahan kampus Bina Widya Universitas Riau pada 

          citra Quickbird tahun 2007 
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