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Salah satu ancaman lahan pertanian di Kabupaten Tangerang adalah peningkatan alih 
fungsi lahan. Sebagai wilayah penyangga Ibukota alih fungsi lahan pertanian menjadi 
tantangan bagi Kabupaten Tangerang. Di sisi lain, kedekatan posisi geografis Kabupaten 
Tangerang dengan Ibu Kota DKI Jakarta menjadi peluang bagi pengembangan sektor 
pertanian itu sendiri, yaitu sebagai pemasok kebutuhan pangan. 

Sektor Pertanian merupakan salah salah sektor andalan bagi Kabupaten Tangerang. 
Kondisi ini yang melatarbelakangi dimasukkannya sektor pertanian sebagai salah satu 
program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Tangerang 2018-2023. RPJMD Kabupaten 
Tangerang tahun 2018-2023 mengusung tema Tangerang Mantap (Tangerang Mandiri 
Tahan Pangan). Tangerang Mandiri Tahan Pangan dicanangkan untuk mewujudkan 
ketahanan pangan berbasis sumberdaya pertanian melalui penguatan subsistem 
distribusi dan konsumsi melalui peningkatan produktivitas pertanian, pemberdayaan 
sumberdaya manusia pertanian, dan pengembangan kawasan agropolitan dengan fokus 
pembangunan sentra holtikultura.  

Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyatakan bahwa 
Pengembangan kawasan agropolitan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi 
pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertanian, baik yang dibutuhkan 
sebelum proses produksi, dalam proses produksi, maupun setelah proses produksi. 
Upaya tersebut dilakukan melalui pengaturan lokasi permukiman penduduk, lokasi 
kegiatan produksi, lokasi pusat pelayanan, dan peletakan jaringan prasarana. 

Pendampingan Kawasan Agropolitan Kabupaten Tangerang 

Waktu Pelaksanaan 
1 Oktober – 31 Desember 2020 

Peneliti: 
 Dr. Mujio, S.Pi, M.Si  
 Tisna Prasetyo, S.P, M.Si  
 Muhammad Hilmi, S.Si, M.Si 
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Kawasan ini berada di empat desa, yaitu Gembol Sari, Sangiang, Pakuhaji yang masuk 
dalam tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sepatan, Sepatan Timur, dan Pakuhaji dengan 
luas kawasan pengembangan kawasan hortikultura seluas 216,67 ha yang tersebar di 
tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sepatan, Sepatan Timur, dan Pakuhaji. Adapun luas 
potensi untuk pengembangan (ekstensifikasi) seluas 12,09 Ha dan potensi 
pengembangan dengan metode mix-cropping (diversifikasi komoditas) seluas 298,90 ha. 

Pengembangan Kawasan Agropolitan memerlukan perencaaan yang matang agar 
program ini dapat bermanfaat bagi masyarakat di kawasan tersebut pada khususnya 
dan masyarakat Kabupaten Tangerang pada umumnya. Untuk menciptakan kawasan 
agropolitan yang unggul sesuai dengan isu-isu strategis, potensi, dan masalah yang 
dihadapi, maka diperlukan pemdapingan pengembangan kawasan mulai dari hulu yaitu 
aspek budidaya, pasca panen dan kelembagaan. 

Tahapan kegiatan ini terdiri dari: 1) pendampingan pada kegiatan budidaya dan 
penanganan pasca panen sayuran di lokasi kawasan agropolitan; 2) Pendampingan 
Pengelolaan Pusat Hortikultura dalam skala kecil di Desa Sarakan Kecamatan Sepatan, 
dan 3) Pembuatan dokumen Pengelolaan Pusat Hortikultura sebagai pedoman 
tatalaksana pertanian yang baik (Good Agricultural Practices) serta pembentukan 
Kelembagaan Pengelola Pusat Hortikultura. 

Manfaat 
 Pendapatan petani hortikultura naik, dengan meningkatkan nilai tambah produk 

hortikultura.   
 Mengurangi alih fungsi lahan kawasan pertanian karena nilai tambah yang 

diperoleh dari kegiatan pertanian hortikultura semakin meningkat. 

Kendala & Tantangan 
 Kawasan Agropolitan Sepatan Tangerang deket dengan DKI Jakarta dan Bandara 

Soekarno Hatta, yang menyebabkan anak-anak muda di kawasan tersebut tidak 
mau terjun ke pertanian. 

 Alih Fungsi Lahan untuk permukiman sangat tinggi, hal ini menjadi kendala dalam 
pengembangan pertanian di Kabupaten Tangerang. 

Luaran/capaian 
 Terbentuknya Lembaga Kawasan Agropolitan dengan nama “Semantap Farm”. 
 Standar Budidaya Yang Baik (Good Agricultural Practices/Gap) Komoditas 

Hortikultura di Wilayah Agropolitan Kabupaten Tangerang. 
 Produk hasil kegiatan pertanian hortikultura yang sehat. 

 

  

Keterkaitan dengan  
Tujuan SDGs 
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Penetapan Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memerlukan pra 
kondisi khususnya dalam penyediaan data spasial lahan pertanian pangan yang 
memenuhi kebutuhan tersebut. Aplikasi Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) sangat 
memungkian dan mudah dalam mengidentifikasi lahan pangan khususnya lahan sawah 
dengan batas yang jelas secara visual. Hamparan lahan sawah dengan petak-petaknya 
dapat diinterpretasi dari Citra Satelit Resolusi Tinggi. Penyediaan data spasial dengan 
tingkat kedetilan sampai tingkat petak sawah dapat menjadi bahan dasar utama dalam 
perencanaan dan penetapan LP2B serta mendukung upaya pencapaian ketahanan, 
kemandirian dan kedaulatan pangan. Data ini kemudian dilengkapi dengan data by name 
by address kepemilikan lahan sampai tingkat petak sawah. 

 

Pemetaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) 
Kabupaten Tangerang 

Waktu Pelaksanaan 
2019-2020 

Peneliti: 
 Ir. Diar Shiddiq, M.Si 
 La Ode Syamsul Iman, SP, M.Si 
 Selamet Kusdaryanto, SP, M.Si 
 Andi Syah Putra, SP, M.Si 
 Manijo, SP, M.Si 
 Dr. Ir. Siti Nurisjah, M.SLA  
 Ridha Muhammad Ichsan, ST, M.Si  
 Siti Wulandari, SP, M.Si 
 Rika Sartika, S.P 
 Muhammad Nurdin, S.Kom 
 Dody Achmad Zaenuddin, S.Kom 
 Ahmad Ardiansyah, S.Kom 
 Rian Rahmat Afwar Putra, SP 
 Abdul Jamaludin, SE 
 Rika Rizqy Awalia, S.Hut  
 Andi Yoga Saputra, S.Pd.I 
 Hardini Nikamasari, SP 
 Tiffany Ramadianti, S.M 
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Manfaat 
Kegiatan Pemetaan Kawasan LP2B di Kabupaten Tangerang ini bertujuan untuk 
mendapatkan data dan informasi dalam bentuk peta yang dapat menunjukkan sebaran 
calon lahan pertanian pangan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang, 
sehingga dapat dijadikan rujukan bagi pengambil kebijakan. 

 

Kendala & Tantangan 
Informasi kepemilikan lahan sering tidak tersedia lengkap di lapangan. 

 

Luaran/capaian 
Database petak sawah dan informasi kepemilikan lahan serta Prototype Sistem 
Informasi LP2B.  

  

Keterkaitan dengan  
Tujuan SDGs 
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Pendampingan dilakukan oleh P4W LPPM-IPB kepada Kampung Sukagalih di Desa 
Cipeuteuy Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi untuk mengoptimalkan 
potensi kampung ini untuk dikembangkan sebagai kampung ekowisata. Modal alam 
yang dimilikinya sungguh sangat mendukung bagi kegiatan ekowisata seperti sungai 
dengan airnya yang begitu jernih yang membelah persawahan yang produktif dan rapi, 
adanya hutan damar yang teduh dan nyaman untuk trekking, hingga flora dan fauna 
yang unik sebagai bagian dari kekayaan hayati Taman Nasional Gunung Halimun Salak 
yang memang bersebelahan dengan kampung ini. Dengan kata lain, Kampung Sukagalih 
ini memang menjadi bagian dari penyangga Taman Nasional. 

Selain soal modal alam, secara mata pencaharian dari masyarakat setempatnya sebagai 
petani padi, sayur mayur, dan peternak (domba Garut) pun adalah jenis mata 
pencaharian yang potensial untuk diintegrasikan sebagai bagian dari atraksi wisata. Ada 
satu bentuk modal lagi yang dimiliki Kampung Sukagalih yaitu modal sosial dalam 
bentuk keeratan relasi antar warga dan kegotongroyongan yang terpelihara. Modal 
sosial ini menjadi pelengkap penting dari modal alam yang ada, dan membuat target 
pengembangan ekowisata ini menjadi target kolektif yang (seharusnya) akan semakin 
mudah untuk dicapai. 

Dari sisi kehendak, warga kampung sudah bersepakat untuk mengembangkan 
ekowisata.  Kehendak ini sudah dibuktikan dengan pembangunan jalan setapak secara 

Pendampingan Pengembangan Ekowisata  
di Desa Penyangga Taman Nasional 

Waktu Pelaksanaan 
Januari 2020,  
Agustus-Desember 2020 

Peneliti: 
Tim Peneliti P4W-LPPM IPB 
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swadaya. Banyak warga pun sudah siap untuk menjadikan rumahnya sebagai homestay 
bagi para pengunjung. 

Pendampingan yang dilakukan oleh P4W adalah dalam hal peningkatan pelibatan 
masyarakat (community engagement), perencanaan partisipatif, peningkatan kapasitas, 
dan penguatan jejaring. Pendampingan ini menjadi kegiatan multitahun P4W sebagai 
aktualisasi dari pengabdian kepada masyarakat. 

Manfaat 
Terwujudnya ekowisata di Kampung Sukagalih di masa mendatang diharapkan dapat 
memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut: 
a. Peningkatan pendapatan bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan; 
b. Introduksi pertanian organik bagi para petani setempat yang masih mempraktekkan 

praktek konvensional agar kompatibel dengan ekowisata; 
c. Pengurangan ketergantungan terhadap budidaya sayur yang intensif dan ekspansif 

yang mengancam lahan-lahan pada kawasan hutan atau lahan-lahan dengan 
kelerengan yang curam; 

d. Terjaganya kelestarian lingkungan kampung dan sekelilingnya yang memiliki nilai 
ekologis penting sebagai bagian dari penyangga Taman Nasional Gunung Halimun 
Salak dan hulu dari DAS Citarik. 

Kendala & Tantangan 
a. Kejadian pandemi membuat kegiatan pendampingan tidak bisa intens dilakukan, 

termasuk juga memaksa melakukan penundaan-penundaan seperti untuk promosi 
dan kunjungan wisata. 

b. Akses jalan dengan kualitas yang buruk di beberapa titik menyebabkan Kampung 
Sukagalih menjadi semakin sulit untuk dijangkau. 

Luaran/capaian 
Pada tahun 2020, luaran dari kegiatan yang telah dicapai adalah: 
a. telah dilaksanakannya uji coba paket wisata yang menghasilkan evaluasi dan 

rekomendasi bagi perbaikan dan penyempurnaan Kampugn Sukagalih sebagai 
destinasi ekowisata 

b. terbangunnya infrastruktur secara swadaya dalam bentuk jalan setapak sebagai 
tindak lanjut dari rekomendasi yang disampaikan sebelumnya; 

c. terjaganya semangat, kesadaran kritis, dan aksi kolektif warga untuk 
mengembangkan ekowisata di kampungnya melalui interaksi yang kontinu dengan 
pendampingnya. 

 
  

Keterkaitan dengan  
Tujuan SDGs 
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Rise t SATREPS berusaha membangun unit analisis terpadu berbasis data satelit untuk 
pemantauan dan UAV (drone) untuk pengukuran dampak bencana. Salah satu tim 
memfokuskan diri pada ekstraksi wilayah terdampak banjir di lokasi terpilih, yaitu 
Bojongsoang, Bandung. Pada tahun 2019, tim telah berhasil mengembangkan teknik 
ekstraksi wilayah tergenang dari data satelit Synthetic Aperture Radar (SAR) Sentinel-1 
dengan akurasi yang baik. Pendetilan informasi diperlukan untuk memperoleh skala 
data yang lebih tinggi sehingga memungkinkan dilakukannya estimasi dampak yang 
lebih akurat. Ujicoba dilakukan dengan memanfaatkan data UAV sensor RGB, disamping 
sensor multispektral, yang dianalisis dengan pendekatan deep learning. Model 
convolutional neural networks yang dihasilkan memberikan akurasi yang sangat baik 
pada lokasi ujicoba di Desa Tegalluar, yaitu sekitar 95%. Namun demikian, ujicoba 
lanjutan masih diperlukan untuk mendapatkan model yang lebih adaptif terhadap variasi 
genangan dan umur tanaman. 

 

Pembangunan Metode Pengukuran Dampak Banjir Berbasis 
UAV dan Pemelajaran Mesin (SATREPS Flood Team) 

Waktu Pelaksanaan 
April 2019 – September 2021 

Peneliti: 
 GITIIA: BH Trisasongko; DR 

Panuju; RI Sholihah; LOS Iman; 
NE Karyati 

 DITSL: Boedi Tjahjono 
 Nihon University: Hiroyuki 

Wakabayashi 
 Dinas Tanaman Pangan dan 

Hortikultura: Intan Permata 
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Manfaat 
Tersedianya metode yang baku dan replikatif yang berasosiasi dengan sensor yang 
murah, sehingga mampu diimplementasikan pada wilayah yang lebih luas oleh pihak 
terkait. 

  
Citra ortomosaik RGB,  
resolusi spasial 5 cm 

Estimasi genangan 

Kendala & Tantangan 
Ketersediaan data yang minim, mengingat pada musim penghujan 2020/2021 kurang 
ditemukan banjir yang ekstensif. 

Luaran/capaian 
a. Model Deep Learning 
b. Manual pengoperasian perangkat lunak 
c. Publikasi internasional (dalam rancangan). 

 

Keterkaitan dengan  
Tujuan SDGs 
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