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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

II.1 Permukiman Kumuh 

Permukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas 

yang sangat tidak layak huni. Ketidaklayakan hunian tersebut dapat diketahui 

dengan ciri-ciri tidak teraturnya bangunan, jaringan jalan tidak diperkeras, sanitasi 

umum, drainase tidak berfungsi, pembuangan air limbah masih buruk, 

persampahan belum dikelola dengan baik, kurangnya proteksi kebakaran serta 

sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Budiharjo 2005). 

Keberadaan lingkungan permukiman kumuh membawa permasalahan baru, 

seperti perkembangan fisik kota yang tidak baik, tingkat kesehatan masyarakat 

yang semakin rendah sebagai akibat dari kondisi permukiman yang tidak sesuai 

dengan standar kesehatan  (Budiharjo 2005) .  

Kehadiran permukiman kumuh cenderung terus berkembang sejalan dengan 

laju pertumbuhan penduduk yang begitu pesat. Bahkan, untuk memenuhi 

kebutuhan akan tempat tinggal, masyarakat berpenghasilan rendah hanya dapat 

membangun tempat tinggal pada tempat-tempat yang sesuai dengan daya dan 

kemampuan. Oleh karena itu, mereka menempati permukiman pada lahan yang 

bukan dicadangkan untuk kawasan hunian (Kumala and Yusman 2014). 

II.2 Ciri-Ciri Permukiman Kumuh Berdasarkan Cipta Karya Pekerjaan 

Umum 

Ciri-ciri permukiman kumuh dapat diklasifikasikan kedalam dua klasifikasi 

yaitu:(Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman 2016) 

1. Fisik 

1) Berpengaruh padat >500 orang/Ha. 

2) Buruknya kondisi tata letak bangunan dan tidak memadai. 

3) Buruknya konstruksi bangunan dan tidak memadai. 

4) Buruknya kondisi ventilasi atau tidak terdapatnya ventilasi. 

5) Buruknya kondisi bangunan dan tidak memadai. 

6) Buruknya keadaan jalan lingkungan dan tidak memadai. 
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7) Buruknya kondisi drainase atau tidak terdapatnya drainase dan tidak 

memadai. 

8) Minimnya persediaan air bersih. 

9) Buruknya kondisi pembuangan air limbah atau tidak tersedianya tempat 

pembuangan air limbah. 

10) Buruknya kondisi persampahan atau tidak tersedianya tempat 

penampungan sampah. 

11) Buruknya kondisi proteksi kebakaran atau tidak tersedianya proteksi 

kebakaran. 

2. Non Fisik: 

1) Tingkat kehidupan sosial ekonomi rendah. 

2) Pendidikan didominasi SLTP ke bawah. 

3) Mata pencaharian bertumpu pada sektor informal. 

4) Disiplin warga rendah dan lain-lain. 

II.3 Kriteria Permukiman Kumuh 

Kriteria permukiman kumuh merupakan kriteria yang digunakan untuk 

menentukan kondisi kekumuhan pada permukiman kumuh. Kriteria kekumuhan 

dapat ditinjau dari:(Crysta 2017) 

1. Kondisi Bangunan Gedung 

Tabel II.1 Kondisi Bangunan Gedung 

Sub Kriteria Penilaian Parameter Penilaian 

Ketidakteraturan 

Bangunan 

Skor 5 
76% - 100% bangunan pada lokasi 

tidak memiliki keteraturan 

Skor 3 
51% - 75% bangunan pada lokasi 

tidak memiliki keteraturan 

Skor 1 
26% - 50% bangunan pada lokasi 

tidak memiliki keteraturan 

Skor 0 

0% - 25% bangunan pada lokasi 

tidak memiliki keteraturan 

 

Tingkat Kepadatan 

Bangunan 

Skor 5 
76% - 100% bangunan memiliki 

kepadatan tidak sesuai ketentuan 

Skor 3 
51% - 75% bangunan memiliki 

kepadatan tidak sesuai ketentuan 



 
 

8 

 

Skor 1 
26% - 50% bangunan memiliki 

kepadatan tidak sesuai ketentuan 

Skor 0 
0% - 25% bangunan memiliki 

kepadatan tidak sesuai ketentuan 

Ketidaksesuaian Dengan 

Persyaratan Teknis 

Bangunan 

Skor 5 
76% - 100% bangunan pada lokasi 

tidak memenuhi persyaratan teknis 

Skor 3 
51% - 75% bangunan pada lokasi 

tidak memenuhi persyaratan teknis 

Skor 1 
26% - 50% bangunan pada lokasi 

tidak memenuhi persyaratan teknis 

Skor 0 
0% - 25% bangunan pada lokasi 

tidak memenuhi persyaratan teknis 

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 

2. Kondisi Jalan Lingkungan 

Tabel II.2 Kondisi Jalan Lingkungan 

Sub Kriteria Penilaian Parameter Penilaian 

Cakupan Pelayanan 

Jalan Lingkungan 

Skor 5 
76% - 100% area tidak terlayani oleh 

jaringan jalan lingkungan 

Skor 3 
51% - 75% area tidak terlayani oleh 

jaringan jalan lingkungan 

Skor 1 
26% - 50% area tidak terlayani oleh 

jaringan jalan lingkungan 

Skor 0 
0% - 25% area tidak terlayani oleh 

jaringan jalan lingkungan 

Kualitas Permukaan 

Jalan Lingkungan 

Skor 5 
76% - 100% area memiliki kualitas 

permukaan jalan yang buruk 

Skor 3 

51% - 75% area memiliki kualitas 

permukaan jalan yang buruk 

 

Skor 1 
26% - 50% area memiliki kualitas 

permukaan jalan yang buruk 
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Skor 0 
0% - 25% area memiliki kualitas 

permukaan jalan yang buruk 

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 

3. Kondisi Penyediaan Air Minum 

Tabel II.3 Kondisi Penyediaan Air Minum 

Sub Kriteria Penilaian Parameter Penilaian 

 

 

 

 

Ketidaktersediaan Akses 

Aman Air Minum 

 

Skor 5 

76% - 100% populasi tidak 

dapat mengakses air minum 

yang aman 

 

Skor 3 

51% - 75% populasi tidak dapat 

mengakses air minum yang aman 

 

Skor 1 

26% - 50% populasi tidak dapat 

mengakses air minum yang aman 

 

Skor 0 

0% - 25% populasi tidak dapat 

mengakses air minum yang 

aman 

 

 

 

 

Tidak Terpenuhinya 

Kebutuhan Air Minum 

 

Skor 5 

76% - 100% populasi tidak 

terpenuhi kebutuhan air minum 

minimalnya 

 

Skor 3 

51% - 75% populasi tidak 

terpenuhi kebutuhan air minum 

minimalnya 

 

Skor 1 

26% - 50% populasi tidak 

terpenuhi kebutuhan air minum 

minimalnya 

 

Skor 0 

0% - 25% populasi tidak 

terpenuhi kebutuhan air minum 

minimalnya 

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 

4. Kondisi Drainase Lingkungan  

Tabel II.4 Kondisi Drainse Lingkungan 

Sub Kriteria Penilaian Parameter Penilaian 

Ketidakterhubungan 

Dengan Sistem 

Drainase 

Skor 5 

76% - 100% drainase lingkungan 

tidak terhubung dengan hirarki di 

atasnya 

Skor 3 

51% - 75% drainase lingkungan 

tidak terhubung dengan hirarki di 

atasnya 

Skor 1 

26% - 50% drainase lingkungan 

tidak terhubung dengan hirarki di 

atasnya 
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Skor 0 
0% - 25% drainase lingkungan tidak 

terhubung dengan hirarki di atasnya 

Tidak Terpeliharanya 

Drainase 

Skor 5 
76% - 100% area memiliki drainase 

lingkungan yang kotor dan berbau 

Skor 3 
51% - 75% area memiliki drainase 

lingkungan yang kotor dan berbau 

Skor 1 
26% - 50% area memiliki drainase 

lingkungan yang kotor dan berbau 

Skor 0 
0% - 25% area memiliki drainase 

lingkungan yang kotor dan berbau 

Kualitas Konstruksi 

Drainase 

Skor 5 

76% - 100%  area memiliki kualitas 

konstruksi drainase lingkungan 

buruk 

Skor 3 

51% - 75% area memiliki kualitas 

konstruksi drainase lingkungan 

buruk 

Skor 1 

26% - 50% area memiliki kualitas 

konstruksi drainase lingkungan 

buruk 

Skor 0 

0% - 5 % area memiliki kualitas 

konstruksi drainase lingkungan 

buruk 

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 

 

5. Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

Tabel II.5 Kondisi Pengelolaan Air Limbah 

Sub Kriteria Penilaian Parameter Penilaian 

 

 

 

 

Sistem Pengelolaan 

Air Limbah Tidak 

Sesuai Standar Teknis 

Skor 5 76% - 100% area memiliki sistem 

air limbah yang tidak sesuai standar 

teknis 

Skor 3 51% - 75% area memiliki sistem air 

limbah yang tidak sesuai standar 

teknis 

Skor 1 26% - 50% area memiliki sistem air 

limbah yang tidak sesuai standar 

teknis 

Skor 0 0% - 25% area memiliki sitem air 

limbah yang tidak sesuai standar 

teknis 

 

 

Skor 5 76% - 100% area memiliki sarpras 

air limbah tidak sesuai persyaratan 
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Sarana dan Prasaran 

Pengelolaan Air 

Limbah Tidak Sesuai 

Standar Teknis 

teknis 

Skor 3 51% - 75% area memiliki sarpras air 

limbah tidak sesuai persyaratan 

teknis 

Skor 1 26% - 50% area memiliki sarpras air 

limbah tidak sesuai persyaratan 

teknis 

Skor 0 0% - 25% area memiliki sarpras air 

limbah tidak sesuai persyaratan 

teknis 

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 

6. Kondisi Pengelolaan Persampahan 

Tabel II.6 Kondisi Pengelolaan Persampahan 

Sub Kriteria Penilaian Parameter Penilaian 

 

 

 

Prasarana Dan Sarana 

Persampahan Tidak 

Sesuai Standar Teknis 

 

Skor 5 

76% - 100% area memiliki sarpras 

pengelolaan persampahan yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis 

 

Skor 3 

51% - 75% area memiliki sarpras 

pengelolaan persampahan yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis 

 

Skor 1 

26% - 50% area memiliki sarpras 

pengelolaan persampahan yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis 

Skor 0 

0% - 25% area memiliki sarpras 

pengelolaan persampahan yang tidak 

memenuhi persyaratan teknis 

 

 

Sistem Pengelolaan 

Persampahan Tidak 

Sesuai Standar Teknis 

Skor 5 
76% - 100% area memiliki sistem 

persampahan tidak sesuai standar 

Skor 3 
51% - 75% area memiliki sistem 

persampahan tidak sesuai standar 

Skor 1 
26% - 50% area memiliki sistem 

persampahan tidak sesuai standar 

Skor 0 
0% - 25% area memiliki sistem 

persampahan tidak sesuai standar 

 

 

Tidak Terpeliharanya 

Skor 5 
76% - 100% area memiliki sarpras 

persampahan yang tidak terpelihara 

Skor 3 51% - 75% area memiliki sarpras 
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Sarana dan Prasarana persampahan yang tidak terpelihara 

Skor 1 
26% - 50% area memiliki sarpras 

persampahan yang tidak terpelihara 

Skor 0 
0% - 25% area memiliki sarpras 

persampahan yang tidak terpelihara 

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 

7. Proteksi Kebakaran  

Tabel II.7 Proteksi Kebakaran 

Sub Parameter Skala 

Penilaian 

Parameter Penilaian 

Ketidaktersediaan 

Prasarana Proteksi 

Kebakaran 

Skor 5 
76% - 100% area tidak memiliki 

prasarana proteksi kebakaran 

Skor 3 
51% - 75% area tidak memiliki 

prasarana proteksi kebakaran 

Skor 1 
26% - 50% area tidak memiliki 

prasarana proteksi kebakaran 

Skor 0 
0% - 25% area tidak memiliki 

prasarana proteksi kebakaran 

 

Ketidaktersediaan 

Sarana Proteksi 

Kebakaran 

Skor 5 76% - 100% area tidak memiliki 

sarana proteksi kebakaran 

Skor 3 51% - 75% area tidak memiliki 

sarana proteksi kebakaran 

Skor 1 26% - 50% area tidak memiliki 

sarana proteksi kebakaran 

Skor 0 0% - 25% area tidak memiliki 

sarana proteksi kebakaran 

Sumber: Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, 2016 

II.4 Kategori Kawasan Permukiman Kumuh 

Suatu permukiman dapat dikatakan kumuh apabila ditemukannya beberapa 

keterangan yang ada pada kategori kawasan permukiman kumuh. Berikut 

merupakan kategori kawasan permukiman kumuh berdasarkan PUPR: (PUPR 

2016) 
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Tabel II.8 Kategori Kawasa Permukiman Kumuh 

No Parameter Kondisi Keterangan 

 

 

1 

 

Kondisi 

Bangunan 

Baik • Bangunan teratur 

Buruk • Bangunan tidak teratur 

Sangat Buruk • Bangunan tidak sesuai 

dengan persyaratan teknis 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Kondisi Jalan 

 

 

Baik 

• Memilki struktur jalan 

berupa aspal, beton, dan 

paving blok 

 

Buruk 

• Terjadi kerusakan jalan 

• Terbuat dari material yang 

tidak kokoh 

 

Sangat Buruk 

• Kualitas jalan yang 

tidak sesuai dengan standar 

teknis 

3 Kondisi Air 

Minum 

 

 

Baik 

• Memiliki kualitas air 

minum yang tidak  

berwarna, tidak berbau, dan 

berasa 

• Memiliki ketersediaan air 

minum disetiap rumah 

 

 

Buruk 

• Memiliki air minum yang 

berwarna, berbau, dan 

berasa 

• Kurang meratanya air 

minum di setiap RT 

Sangat Buruk • Tidak terpeliharanya akses 

air minum 

  Baik • Dapat mengalirkan 
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4 

 

Kondisi 

Drainase 

genangan air dengan baik 

Buruk • Tidak terpeliharanya 

drainase 

Sangat Buruk • Tidak tersedia drainase 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Kondisi Air 

Limbah 

 

 

 

Baik 

• Saluran air limbah  

terhubung 

dengan sistem drainase 

• Mayoritas rumah tangga 

memiliki kloset yang 

terhubung septic tank atau 

terlayani MCK 

Buruk • Tercemarnya dainase 

 

Sangat Buruk 

• Tidak adanya jaringan 

pembuangan 

• Mayoritas rumah tangga  

tidak memiliki kloset yang 

terhubung septic tank atau  

tidak terlayani MCK 

 

 

6 

 

Kondisi          

Persampahan 

Baik • Terdapat TPS 

Buruk • Tidak terpeliharanya sarana 

dan prasarana 

Sangat Buruk • Tidak terdapat TPS 
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Proteksi 

Kebakaran 

 

 

 

Baik 

• Terdapat alat pemadam api 

ringan 

• Terdapat jalan lingkungan 

yang memudahkan masuk 

keluarnya kendaraan 

pemadam kebakaran  
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Buruk 

• Kurangnya alat pemadam 

api ringan 

• Kurangnya jalan 

lingkungan yang 

memudahkan masuk 

keluarnya kendaraan 

pemadam kebakaran 

 

 

Sangat Buruk 

• Tidak terdapat alat 

pemadam api ringan 

• Tidak adanya jalan 

lingkungan yang 

memudahkan masuk 

keluarnya kendaraan 

pemadam kebakaran 

Sumber: Kementrian PUPR, 2016 

II.5 Penyebab Utama Tumbuhnya Permukiman Kumuh 

Penyebab utama tumbuhnya permukiman kumuh menurut ahli Komarudin 

yaitu:(Rahmawati 2018) 

1. Urbanisasi dan migrasi yang tinggi terutama bagi kelompok masyarakat 

berpenghasilan rendah. 

2. Sulit mencari pekerjaan. 

3. Sulitnya mencicil atau menyewa rumah. 

4. Kurang tegasnya pelaksanaan perundang-undangan. 

5. Perbaikan lingkungan yang hanya dinikmati oleh para pemilik rumah serta 

disiplin warga yang rendah. 

6. Semakin sempitnya lahan permukiman dan tingginya harga tanah.  

II.6 Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk melakukan analisis 

spasial pada permukiman kumuh dengan cara mengklasifikasikan suatu data yang 

sudah digabungkan berdasarkan pada kriteria permukiman kumuh sehingga data 
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tersebut dapat dikategorikan kedalam tingkat kekumuhan seperti tidak kumuh, 

kumuh, sangat kumuh.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System 

(GIS) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data 

yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain SIG 

yaitu suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data 

yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja 

(Informasi et al. 2015). 

Sistem Informasi Geografis mempunyai fungsi yang sangat penting yang 

digunakan dalam pengolahan data pada saat digitasi bangunan, jalan, drainase, 

dan pembuatan peta perangkat yang digunakan yaitu arcgis.  

Jenis data yang dikenal dalam Sistem Informasi Geografis, yakni:(Aqli 2010) 

1. Data Spasial 

Data ini merepresentasikan dan/atau mengidentifikasikan posisi ruang 

(letak geografis) dari suatu fenomena. Contoh data spasial seperti letak 

suatu daratan, informasi garis lintang dan garis bujur, kepulauan, sumber 

minyak, hutan, sumber gas alam, pegunungan, serta lainnya.  Data spasial 

ini dapat digunakan untuk mengidentifikasikan lokasi, misalnya kode pos. 

2. Data Atribut 

Data atribut merupakan data yang menjabarkan aspek dalam bentuk 

deskripsi atau penjelasan yang terperinci dari peta seperti penjelasan skor 

dan keterangan. Data ini tergambar dalam bentuk kata-kata, angka, serta 

tabel. Data atribut yang dapat dijumpai pada data kepadatan penduduk, 

data luas wilayah, jenis tanah, data demografis, dan sebagainya. 

3. Data Vektor 

Data vektor adalah data yang direpresentasikan sebagai suatu mozaik 

berupa titik/point, garis (arc/line),  polygon yaitu daerah yang dibatasi oleh 

garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama, serta nodes yaitu 

titik perpotongan antara dua garis. Kegunaan data vektor ini untuk 

menganalisa ketepatan posisi pada suatu wilayah atau mendefinisikan 

hubungan spasial dari beberapa fitur. 
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4. Data Raster 

Data raster atau sering juga disebut dengan sel grid merupakan data yang 

dihasilkan dari sistem penginderaan jauh. Pada data raster, objek geografis 

direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel 

(picture element). Resolusi pada data raster tergantung pada ukuran 

pixelnya. Dengan kata lain resolusi menggambarkan ukuran sebenarnya di 

permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra (Aqli 2010). 

Manfaat penggunaan Sistem Informasi Geografis ini yaitu dapat 

memudahkan dalam pengolahan data dari setiap parameter permukiman kumuh. 

Seperti pembuatan peta kondisi bangunan, jalan, drainase, air minum, air limbah, 

persampahan (Purnaweni 2017). 

II.7 Metode Skoring 

Sebuah metode sangat diperlukan sebagai proses dalam pengolahan data, 

salah satu metode yang digunakan penelitian ini yaitu menggunakan metode 

skoring. Metode skoring adalah metode pemberian skor terhadap masing-masing 

nilai parameter permukiman kumuh. Proses pemberian bobot atau nilai terhadap 

kondisi parameter bangunan, jalan, drainase, air limbah, pengelolaan 

persampahan, proteksi kebakaran (Sihotang 2016). 

Metode skoring merupakan suatu teknik analisis data kuantitatif yang 

digunakan untuk memberikan nilai pada masing-masing karakteristik parameter 

dari sub-sub variabel agar dapat dihitung nilainya serta dapat ditentukan 

peringkatnya. Terdapat tiga macam teknik pemberian skor antara lain: 

penjumlahan dan pengurangan; perkalian dan pembagian; dan kombinasi antara 

kedua teknik tersebut (Crysta n.d.). 

Perhitungan total penilaian setiap indikator didekati dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

Si  : total skor pada setiap indikator 

𝚺Bi : skor sub kriteria 

𝚺P  : jumlah sub kriteria 
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II.8 Overlay 

Overlay digunakan sebagai penyatuan atau penggabungan data dari setiap 

tujuh parameter yang digunakan. Overlay sangat penting digunakan, mengingat 

pengolahan data dengan informasi terkandung yang berbeda dapat dilakukan dari 

membuat, memproses hingga menghasilkan peta sesuai keinginan dengan tujuan 

untuk memperoleh dan memperlihatkan informasi daerah atau wilayah kesesuaian 

antara dua data atau lebih dalam suatu area (Darmawan 2017). 

Overlay memiliki beberapa fasilitas yang dapat digunakan pada saat 

penggabungan data (Larasati n.d.). 

1. Merge themes yang digunakan pada saat proses penggabungan 2 atau lebih 

layer menjadi 1 buah layer dengan atribut yang berbeda dan atribut-atribut 

tersebut saling mengisi atau bertampalan, dan layer-layernya saling 

menempel satu sama lain. 

2. Clip one themes yaitu proses menggabungkan data namun dalam wilayah 

yang kecil, misalnya berdasarkan wilayah administrasi desa atau 

kecamatan. Suatu wilayah besar diambil sebagian wilayah dan atributnya 

berdasarkan batas administrasi yang kecil, sehingga layer yang akan 

dihasilkan yaitu layer dengan luas yang kecil beserta atributnya.  

3. Intersect yaitu suatu operasi yang memotong sebuah tema atau layer input 

atau masukan dengan atribut dari tema atau overlay untuk menghasilkan 

output dengan atribut yang memiliki data atribut dari kedua theme. 

II.9 Citra Pleiades 

Teknologi yang semakin canggih dimanfaatkan oleh suatu negara untuk 

menjamin kemampuan negaranya seperti Indonesia. Salah satu kemajuan 

teknologi yang membantu dalam pembangunan Indonesia yaitu dengan 

menggunakan citra pleiades. Citra pleiades merupakan sumber data hasil 

perekaman satelit kategori resolusi spasial tinggi sebagai bagian dari hasil 

perkembangan teknologi (Sutandar 2017). 

Resolusi spasial Pleiades adalah 50 cm, sehingga dapat dimanfaatkan untuk 

perencanaan tata guna lahan, pemantauan daerah bencana, pertanian, eksplorasi 

pertambangan, serta sumber data yang baik untuk pemetaan perkotaan. Skala peta 

maksimum yang dihasilkan adalah 1:2.500 (inderaja lapan). 
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Citra pleiades berfungsi sebagai proses overlay pada saat memasukan data 

administrasi kelurahan seperti batas RT, batas kelurahan, dan untuk melakukan 

digitasi dari beberapa parameter permukiman kumuh.  

 

 

 

 

 

 

 

 


