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BAB III 

GAMBARAN UMUM WILAYAH PERANCANGAN 

 

3.1 Tinjauan Umum Kabupaten Karanganyar 

3.1.1 Sejarah Kabupaten Karanganyar 

Karanganyar dulu lahir sebagai dukuh kecil, tepatnya pada tanggal 19 April 

1745 atau Maulud 1670. Pencetus nama Karanganyar adalah Raden Mas Said, 

atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Sambernyawa.Cikal bakal 

daerah Karanganyar berasal dari Raden Ayu Diponegoro atau Nyi Ageng Karang 

dengan nama kecil Raden Ayu Sulbiyah. Pada waktu itu Karanganyar menjadi 

sebuah dukuh          kecil 

(badran  baru)  yang  termasuk  dalam  wilayah  Kasunanan  Surakarta,  pada  saat 

 itu pimpinan Swapraja Kasunanan Surakarta adalah Sri Pakubuwono II. 

Akibat dari terjadinya “Perjanjian Giyanti” pada tanggal 13  Februari  1755 

antara Sunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi, yang salah satu 

isinya adalah pembagian Kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yaitu 

Kasunanan Surakarta dan  Kasultanan  Yogyakarta.  Dukuh  kecil  Karanganyar 

 yang  terletak  di  Sukowati Selatan termasuk ke dalam wilayah Kasultanan 

Yogyakarta dan yang berkuasa pada saat itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono 

I (Pangeran Mangkubumi) pada tahun 1755-1792. 

Pada tahun 1874, Sri Mangkunegara III di Kerajaannya Mangkunegaran 

telah mengadakan         

tatanan  baru,  analogi  yang  berlaku  di  Kasunanan  Surakarta 

 adalah Staatblat 1847 No.30 yang mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 1847, yang 

salah satu peraturan  tersebut  menyatakan  bahwa  Karanganyar  merupakan 

 salah  satu  wilayah. 

Setelah itu pada tahun 1930 telah dibentuk Kabupaten Anom Kota 

Mangkunegaran, meliputi wilayah kota Sala bagian utara, Wanareja, Kaliyoso, 

dan Colomadu.Swapraja Mangkunegaran. IstilahOnderregentschap diubah 

menjadi regentschap atau dalam bahasa Indonesia yang berarti “Kabupaten” oleh 
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Sri Mangkunegoro VII yang memegang pemerintahan saat itu (1916-1944), 

tepatnya pada tanggal 20 November 1917. 

Dengan demikian, pada tanggal 20 November 1917, lahirlah Kabupaten 

Karanganyar dengan ibukota Karanganyar. Nama Karanganyar sendiri terbentuk 

dari tiga kata yang masing-masing mempunyai arti dan maksud : 

 Ka  : Kawibawaningkang dipun gayuh (kawibawaan yang dicita- 

citakan). 

 Rang : Rangkepanipun lahir bathin pulung lan wahyunipun sampun       

turun temurun(rangkapnya lahir dan batin, pulung dan wahyunya 

turun) 

 Anyar   : Badhe nampi perjanjian anyar/enggal winisudha jumeneng

 Mangkunegoro I (akan  menerima perjanjian baru yang diangkat  

 menjadi Mangkunegoro I). 

Reorganisasi di wilayah Kdipan Mangkunegaran dilakukan dengan 

Keputusan Sri Mangkunegara VII tentang pembentukan Kabupaten Wonogiri dan 

Kabupaten Karanganyar. Pada tanggal 18 Nopember 1917 KGPAA 

Mangkunegara VII di Kabupaten Karanganyar melantik KRT Hardjohasmoro 

sebagai Bupati Karanganyar. 

Dalam pidatonya telah disampaikan pada saat acara pelantikan oleh KGPAA 

Mangkunegaran VII antara lain: Seorang Bupati harus benar-benar menjalankan 

tugas dengan baik dan loyal kepada tugas 

pemerintahan.(https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Karanganyar) 

3.1.2 Aspek Fisik 

a. Letak Geografis 

Kabupaten karanganyar merupakan sebuah kabupaten yang berada 

di Propinsi Jawa tengah yang berbatasan langsung dengan :  

 Sebelah Utara : Kabupaten Sragen 

 Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur 
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 Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan  Kabupaten 

Sukoharjo 

 Sebelah Barat : Kota Surakarta dan  Kabupaten  

Bila dilihat dari garis bujur dan garis lintang, maka abupaten 

Karanganyar terletak antara 1100 40” – 1100 70” Bujur Timur dan 70 

28” - 70 46” Lintang Selatan. Ketinggian rata-rata 511 meter di atas 

permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 220 – 310 . 

Berikut merupakan peta pembagian administrasi di wilayah Kabupaten 

Karanganyar 

 

 

 

Gambar 3 . 1Peta Administrasi Kabupaten Karanganyar 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/ 

b. Topografi 

 Rata-rata ketinggian di wilayah Kabupaten Karanganyar berada di 

atas permukaan laut (dpl) yakni sebesar 511 m dpl, adapun wilayah 

yang mempunyai wilayah terendah di Kabupaten Karanganyar yaitu 

http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/
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Kecamatan Jaten yang hanya 90 m dpl dan wilayah tertinggi yaitu 

Kecamatn Tawangmangu yang mencapai 2000 m dpl. 

c.  Klimatologi 

 Kondisi iklim di Kabupaten Karanganyar adalah tropis dengan 

musim hujan dan musim kemarau yang silih berganti sepanjang tahun. 

Berdasarkan perkembangan data dari 6 stasiun pengukur curah hujan di 

Kabupaten Karanganyar jumlah hari hujan pada tahun 2012 adalah 

sekitar 104,9 hari (105 hari) dengan rata rata curah hujan 6.275 mm. 

Curah hujan tertinggi berada pada bulan Januari–Maret, sedangkan 

terendah pada Bulan Desember yaitu hari hujannya 21,3 hari (22 hari) 

dengan curahhujan 1.201,6 mm. 

 

 

 

Gambar 3 . 2 Peta Curah Hujan Kabupaten Karangnyar 
Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/ 

d.  Luas Wilayah  di Kabupaten Karanganyar 

 Luas wilaya di Kabupaten Karanganayar adalah 77.378,64 Ha, 

yang terdiri dari luas tanah sawah 22.465,11 Ha dan luas tanah kering 

54.912,53 Ha. Untuk  tanah sawah terdiri dari irigasi teknis 

http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/
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12.922,74 Ha, non teknis 7.586,76 Ha, dan  tidak berpengairan 

1.955,61 Ha. Sedangkan itu luas tanah untuk pekarangan atau 

 pembangunan sekitar 21.197,69 Ha dan luas untuk tegalan/kebun 

17.847,48 Ha. Di  Kabupaten Karanganayar terdapat hutan Negara 

seluas 9.729,50 Ha dan perkebunan  seluas 3.251,50 Ha.  

 Jika dibandingkan dengandnegan tahun sebelumnya luas tanah 

sawah di Kabupaten Karanganyar mengalami penyusutan yaitu sekitar 

9,8 Ha, sedangkan  untuk luas tanah keringnya mengalami peningkatan 

dari tahun sebelumnya yakni  sekitar 9,8 Ha. Namun penggunaan 

tanah kering untuk tegalan/kebun kini telah  mengalami penurunan 

sekitar 15,92 Ha dan peningkatan penggunan untuk 

 pekarangan/bangunan sebesar 25,72 Ha. Perubahan fungsi 

penggunan ini dapat  dimaklumikarenaseiring terjadinya 

pertambahan penduduk di Kabupaten  Karanganyar. 

 

Gambar 3 . 3Presentase Luas Tanah Sawah dan Tanah Kering Tahun 2009 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/ 

 

http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/
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Gambar 3 . 4Presentase Luas Tanah Sawah menurut Irigasi Tahun 2009 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/ 

 
Gambar 3 . 5Presentase Luas Tanah Kering menurut penggunaan Tahun 2009 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/ 

  e.  Kependudukan 

Berdasarkan pendataan pada tahun 2013, jumlah penduduk di 

Kabupaten Karanganyarpada tahun 2012 sebnayak 838.762 jiwa, terdiri 

dari laki-laki 414.715 jiwa dan perempuan 424.047 jiwa. Kecamatan 

dengan penduduk terbanyak yaitu Kcamatan Jaten, dengan total 

penduduk sekitar 80.766 jiwa, sedangkan kecmatan dengan jumlah 

penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Jenawi., Sebanyak 25.428 

jiwa. 

Sementara itu berdasarkan Sex Ratio diketahui bahwa jumlah 

penduduk di Karanganyar yang berjenis kelamin perempuan lebih besar 

dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.Hal itu dikietahui dari 

http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/
http://www.karanganyarkab.go.id/20110119/kabupaten-karanganyar/
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angaka Sex Ratio yang besarnya mencapai 98, artinya dari 100 

perempuan terdapat 98 laki-laki. Gambaran jumlah penduduk dan Sex 

Ratio di Kbupaten Karanganyar yang dirinci berdasarkan tahun 2012. 

3.2 Keterkaitan Tata Guna & Penggunaan Lahan 

 Menurut Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional, tata guna lahan (land use) adalah suatu upaya dalam 

merencanakan penggunaan lahan dalam suatu kawasan yang meliputi pembagian 

wilayah untuk pengkhususan fungsi-fungsi tertentu, misalnya fungsi pemukiman, 

perdagangan, industri, dan lain-lain. Maka dari itu tata guna lahan mempunyai 

keterkaitan yang sangat erat dengan sektor-sektor lain pengembangan suatu 

kawasan. 

3.2.1  Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Karanganyar 

 Berikut adalah kebijakan tentang penataan wilayah dan Rencana Tata 

Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 meliputi : 

1. Pembangunan prasarana utama untuk meningkatkan aksesibilitas, 

produksi, produktivitas, koleksi dan distribusi, serta mewujudkan 

keterpaduan antarwilayah di kabupaten dan antarwilayah kabupaten 

dengan wilayah lain; 

2. Pemantapan kawasan pertanian terpadu; 

3. Pengembangan kawasan pariwisata berbasis potensi alam dan karakteristik 

lokal; 

4. Pengembangan industri berbasis potensi lokal; 

5. Pengurangan kesenjangan wilayah terutama wilayah bagian Selatan dan 

Timur dengan wilayah bagian Barat melalui optimalisasi konsep 

agropolitan berupa agroindustri, agrobisnis dan agrowisata sebagai 

penggerak pengembangan dan peningkatan nilai ekonomi kegiatan 

pertanian; 

6. Pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata sebagai 

pendorong kegiatan ekonomi wilayah melalui penetapan kawasan-
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kawasan strategis yang mengakomodir kebutuhan ruang bagi ketiga 

kegiatan tersebut; dan 

7. Pengembangan dan penciptaan lapangan kerja yang berkaitan dengan 

sektor basis wilayah (INTANPARI) melalui peningkatan kegiatan industri, 

industri pengolahan hasil pertanian dan industri pariwisata. 

3.2.2  Strategi Tata Ruang Kabupaten Karanganyar 

 Strategi dalam penataan kawasan pertanian terpadu dalam perencanaan 

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kbupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 yaitu : 

1. Mengelola sistem irigasi dengan baik, sehingga dapat mempertahankan 

dan meningkatkan status irigasi;  

2. Menjaga intensitas tanam dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian; 

3. Mencegah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk 

penggunaan bukan pertanian;  

4. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk 

meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian; 

5. Menggunakan teknologi dan modernisasi dalam pengelolaan pertanian;  

6. Mengembangkan usaha pertanian dan perkebunan secara terpadu melalui 

sistem  agrobisnis; dan  

7. Mengembangkan insentif dan disinsentif untuk mendukung lahan 

pertanian pangan berkelanjutan. 

 Sedangkan untuk strategi pengembangan Kawasan Pariwisata dalam 

Rencana Tata Ruang (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 

meliputi :  

1. Mengembangkan budaya masyarakat untuk dikembangkan sebagai daya 

tarik wisata budaya; 

2. Mengembangkan potensi desa untuk dikembangkan sebagai daya tarik 

wisata desa wisata; 

3. Mengembangkan dan melestarikan peninggalan budaya dan sejarah 

sebagai daya tarik wisata; 

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata 

berbasis masyarakat; 
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5. Mengembangkan jalur penghubung satu kawasan wisata dengan kawasan 

lain serta dengan fasilitas penunjang dari sektor lain; 

6. Mengembangkan kerja sama promosi dengan daerah lain dalam rangka 

mengembangkan paket wisata secara regional dengan daerah lain; dan 

7. Melestarikan dan menggali/memelihara benda-benda purbakala dan 

benda-benda bersejarah. 

Strategi penegmbangan industri berbasis potensi lokal dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karangnyar Tahun 2013-2032 meliputi : 

1. Mengembangkan dan memberdayakan industri kecil untuk pengolahan 

hasil pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan; 

2. Mengembangkan industri menengah  besar yang hemat air dan 

berwawasan lingkungan; 

3. Menempatkan kawasan peruntukan industri polutif berjauhan dengan 

kawasan permukiman; 

4. Mengatur perkembangan kawasan peruntukan industri agar tidak 

mengganggu sawah dengan irigasi teknis; 

5. Memanfaatkan dan mengembangkan ruang terbangun sebagai ruang 

budidaya seperti permukiman dan industri mikro/kecil dengan tetap 

mempertahankan kelestarian lingkungan dan keberadaan lahan tanaman 

pangan berkelanjutan; dan 

6. Mengembangkan kawasan peruntukan industri berupa kawasan 

peruntukan industri menengah dan besar yang saling teraglomerasi di 

bagian Barat wilayah dengan sistem pengelolaan limbah terpadu demi 

terwujudnya keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup. 

 Strategi pengoptimalan kegiatan industri, pertanian dan pariwisata dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-

2032 meliputi : 

1. Menetapkan kawasan yang diprioritaskan peruntukan lahannya sebagai 

pengembangan kawasan peruntukan industri; 
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2. Menetapkan Kota-kota Tani dalam Sistem Agropolitan Wilayah untuk 

dapat melayani Kawasan Sentra Produksinya melalui pengembangan 

sarana dan prasarana pendukungnya; dan 

3. Menetapkan objek-objek wisata strategis di wilayah bagian Timur sebagai 

pembangkit kegiatan pariwisata wilayah guna mengembangkan dan 

meningkatkan kegiatan pariwisata buatan dan sejarah yang terdapat di 

bagian Barat wilayah. 

3.2.3  Strategi Tata Ruang Kabupaten Karanganyar 

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2013-2032 yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan 

kabupaten, pusat pendidikan, pusat pengembangan perdagangan dan jasa, dan 

pusat pengembangan kegiatan pariwisata meliputi : 

1. Kecamatan Karanganyar; 

2. Kecamatan Jaten; dan 

3. Kecamatan Tawangmangu. 

 
 

Gambar 3 . 6Peta Struktur Ruang Kabupaten Karanganyar 

Sumber : Bappeda Kabupaten Karanganyar 
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3.3 Tinjauan Umum Kecamatan Tawangmangu 

3.3.1 Letak Geografis 

 
Gambar 3 . 7 Peta Administratif Kec. Tawangmangu 

Sumber : http://www.karanganyarkab.go.id/ 

Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu kecamatan dari 17 

kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak dari ibukota kabupaten 27 

km ke arah timur. Luas wilayah kecamatan Tawangmangu adalah 70,03 km
2 

dengan ketinggian rata-rata 1236 m di atas permukaan laut. 

Batas wilayah Kecamatan Tawangmangu : 

Sebelah Utara  : Kec. Ngargoyoso dan Kec. Jenawi 

Sebelah Selatan  : Kec. Jatiyoso 

Sebelah Timur  : Propinsi Jawa Timur 

Sebelah Barat  : Kec. Matesih dan Kec. Karanganyar 

3.3.2 Luas Wilayah 

Luas wilayah Kecamatan Tawangmangu adalah 7.003,16 Ha, yang 

terdiri dari luas tanah sawah 713,39 Ha, dan luas tanah kering 6.289,77 Ha. 

Tanah sawah termasuk irigasi sederhana 713,39Ha. Sementara itu luas tanah 

untuk pekarangan/ bangunan619,20 Ha  dan luas untuk tegalan/ladang 1.328,88 

Ha. Di Kecamatan Tawangmangu terdapat hutan negara seluas 4.187,34 Ha, 

dan tanah perkebunan 38,14 Ha dan tanah lainnya seluas 112,21 Ha. 
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3.3.3 Pembagian Wilayah Administrasi 

Kecamatan Tawangmangu terdiri dari 10 desa. 41 dusun, 86 dukuh, 99 

RW, dan 345 RT. Seluruh desa sudah berklasifikasi desa swa sembada. Desa 

dengan dusun terbanyak adalah Desa Bandardawung, yaitu 12 dusun dan yang 

paling sedikit adalah Kelurahan Kalisoro dan Desa Gondosuli, yaitu masing-

masing 3 dusun. Desa dengan RT terbanyak adalah Desa Tawangmangu, yaitu 

51 RT dan yang paling sedikit adalah Kelurahan Kalisoro, yaitu 23 RT. 

3.4.  Tinjauan umum Desa Kalisoro 

3.4.1  Lokasi 

Desa Kalisoro merupakan desa di Kecamatan Tawanmangu  Kabupaten 

Karanganyar Propinsi Jawa Tengah dengan1 Wilayah 1.057.515 Ha.

 Kalisoro merupakan daerah dataran tinggi  yang  mempunyai iklim sejuk 

dengan suhu udara paling sejuk dengan suhu rata-rata 20 ºC dan dengan 

curahhujan 1.400/tahun. Ketinggian rata-rata Desa Klisoro berada pada 

ketinggian 1.300 mdpl. 

 

  Berikut adalah batas-batas desa Kalisoro : 

 Sebelah Utara    : Desa Plalar, Kecamatan Tawangmangu 

 Sebelah Selatan  : Desa Ngledoksari, Kecamatan 

Tawanmangu 

 Sebelah Timur  : Desa Blumbang, Kecamatan Tawanmangu 

 Sebelah Barat   : Desa Tawanmangu, Kecamatan 

Tawangmangu 
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Gambar 3 . 8Peta Desa Kalisoro  Kec. Tawangmangu 

Sumber : https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,2016 

 Apabila dilihat dari segi orbitasi Desa Kalisoro maka dapat dilihat bahwa 

jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Tawanmangu adalah sejauh 0,5 km, 

jarak dari Ibukota Propinsi Jawa Tengah adalah sejaug 146 km. Jumlah Dusun 

atau lingkungan di Kalisoro adalah 3 dusun yang meliputi Kalisoro, Pancot Lor, 

dan Pancot Kidul. 

3.4.2  Luas Wilayah 

   Luas wilayah Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu 

KabupatenKaranganayar adalah terdiri dari luas tanah sawah 140,0331 Ha dan 

Luas sawah kering 300,4789 Ha. Sementara itu luas tanah untuk sawah kering 

terdiri dari air pekarangan atau bangunan seluas 289,1364 Ha dan tegalan atau 

kebun seluas 11,3425 Ha. 

   Di Desa Kalisoro juga terdapat hutan Negara seluas 523,22 yang terdiri 

dari hutan lindung seluas 515,222 Ha dan hutan wisata seluas 8Ha. Desa 

Kalisoro juga memiliki tanah fasilitas umum yang berupa lapangan olahraga 

seluas 0,425 Ha, tanaman rekreasi seluas 5,0200 Ha, jalur hijau seluas 0,7000 

Ha dan juga pemakaman seluas 1,1000 Ha. 

3.4.3  Keadaan Pertanian 

   Kegiatan pertanian merupakan peranan penting dalam memenuhi 

kebutuhan pangan di suatu daerah. Konsisi pertanian yang baik harus didukung 

denganketersediaan lahan pertanian yang cukup, teknologi yang tepat guna, 

https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro
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 modaldan juga suber daya manusia yang handal. Pengguanan lahan pertanian 

di kalisorosendiri meliputi tanah sawah, tanah kering, dan juga tanah hutan. 

Untuk mengetahui penggunaan lahan pertanian di Desa Kalisoro spat dilihat 

pada tabel berikut  

 Tabel 3 . 1Penggunaan Lahan Pertanian di Desa Kalisoro Tahun 2011: 

Jenuis Penggunaan 

Lahan 

Luas (Ha) Presentasi (%) 

A. Tanah Sawah 140,0331 9,42 

B.  Tanah Kering   

      1. Ladang 289,1364 19,45 

     2. Perkebunan 11,3425 0,76 

C.  Tanah Hutan   

      1. Hutan Negara 523,222 35,20 

      2. Hutan Lindung 515,222 34,63 

      3.  Hutan Wisata 8,000 0,54 

Jumlah 1.486,959 100,00 

Sumber : Data Monografi Desa Kalisoro Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karangnyar, 

2011 

   

   Berdasarakan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan lahan 

terbesar adalah hutan Negara seluas 523,222 Ha atau 35,2% dan juga  Hutan 

lindung seluas 515, 222 Ha atau 34,63% dari total lahan pertanian yang ada di 

Desa Kalisoro. Penggunaan lahan pertanian terbesar ketiga adalah lahan kering 

berupa ladang dengan luas sekitar 289,1364 Ha atau 19,45 dan yang terkecil 

adalah pengguanaan lahan untuk wisata yaitu seluas 8 Ha atau 0,54% 
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3.4.4Potensi Alam di Desa Kalisoro 

  a)  Hutan Pinus 

   Hutan Sekipan merupakan hutan pinus yang memiliki ciri tertentu 

yang  membedakannya dengan hutan-hutan yang lainnya. Adapun yang 

membedakannya dengan hutan yang lainnya yaitu dari segi visual, Aroma, 

suara gesekan daun dan lainnya. Sengan keindahan yang dimiliki hutan 

pinus maka biyasanya hutan pinusbisa dijadikan untuk tempat rekreasi.  

Selain itu, hutan juga meiliki fungsi konservasi yaitu sebagai stabilizer 

sistem lingkungan dan juga fungsi hidrologis, ekologisdan juga 

klimatologis. Oleh karena itu pentingnya fungsi hutan pinus tersebut maka 

perlu dijaganya kelestarian fungsi hutan pinus tersebut agar tetap terjaga 

dengan baik sebagai stabilizer lingkungan maupun tempat wisata yang 

menari pagi pengunjung yang datang. 

 
Gambar 3 . 9Hutan Pinus di Sekipan 

Sumber :https://eprints.uns.ac.id/20918/4/bab_3.pdf 

 

 

 

 b)  Pohon Kina 

   Pohon Kina tanaman lokal yang tumbuh secara liar di hutan 

Sekipan. Pohon Kina mempunyai bunga yang berwarna jingga dan salah 

satu tumbuhan lokal yang bisa menjadi obat . Namun keberadaanya 

sekarang semakin lama  dan  berkurang karena diambil dan dijual. Oleh 

https://eprints.uns.ac.id/20918/4/bab_3.pdf
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karena itu perlu adanya budidaya pohon kina sehingga keanekaragaman 

hayati semakain terjaga kelestariannya. Pohon Kina merupakan contoh 

keanekaragaman hayati yang  terdapat di kawasan hutan Sekipan sehingga 

berpotensi menjadi wisata pendidikan dan juga konservasi. 

 
Gambar 3 . 10 Pohon dan Bunga Kina di Sekipan 

Sumber :https://eprints.uns.ac.id/20918/4/bab_3.pdf 

 

 c)  Anggrek Liar 

  Anggrek liar banyak tumbuh di Kawasan Sekipan dan bunga 

anggrek tersebut bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang 

kesana. Namun keberadaannya sekaraing semakain lama semakain 

berkurang karena diambil dan dijual. Oleh karena itu perlu adanya 

budidaya anggrek liar sehingga keanekaragaman hayatinya bisa terjaga 

dan juga kelestariannya. Anggrek liar merupakan contoh contoh 

keanekaragaman hayati yang terdapat di kawasan hutan Sekipan sehingga 

berpotensi menjadi wisata pendidikan dan juga konservasi. 

 
Gambar 3 . 11 Bunga Angrek Ungu di Sekipan 

Sumber :https://eprints.uns.ac.id/20918/4/bab_3.pdf 
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Gambar 3 . 12Bunga Anggrek Putih di Sekipan 

Sumber :https://eprints.uns.ac.id/20918/4/bab_3.pdf 

 

d) Satwa Liar 

  Kawasan Sekipan merupakan hutan yang menjadi habitat sejumlah 

hewan liar seperti burung, tupai, dan sebagainya sehingga perlu perlu 

adanya upaya untuk kelestarian hutan agar satwa didalamnya bisa terjaga. 

Tetapi keberadaan satwa liar disana terancam karena banyak perburuan 

yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga 

perlu adanya penangkaran satwa liar tersebut. Berabagai satwa liar tersebut 

merupakan daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Kawasan Sekipan.  

 
Gambar 3 . 13 Satwa Liar yang Ada di Hutan Sekipan 

Sumber :https://eprints.uns.ac.id/20918/4/bab_3.pdf 

e) Sungai  yang  Mengalir 

  Terdapat sungai  kecil yang membelah di hutan Sekipan 

sehinggamemberikan kesejukan tersendiri pada hutan Sekipan. Sungai 

tersebut merupakan gabungan dari 2 sungai kecil dengan air yang jernih 
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sehingga sering dijadikan air minum oleh para pengunjung yang datang ke 

Sekipan. Dengan adanya sungait menjadikan Hutan Sekipan lebih menarik 

dan indah. 

 
Gambar 3 . 14 Sungai yang Ada di Hutan Sekipan 

Sumber :https://eprints.uns.ac.id/20918/4/bab_3.pdf 

 

f) View Perkebunan 

  Kanan kiri jalan menuju Sekipan merupakan area perkebunan, 

berbagai  tanaman seperti strawberry, kol, wortel dan sebagainya.  

 Perkebunanyang indah  dan menarik terletak di lahan terasering 

tersebut dapat dilihat dari dalam hutan  Sekipan sehingga menambah 

keindahan daya tarik hutan tersebut. 

 
Gambar 3 . 15 Perkebunan strobery menuju Sekipan 

Sumber :https://eprints.uns.ac.id/20918/4/bab_3.pdf 

 

3.5.  Gagasan Perencanaan 

Dalam gagasan perancangan ini terdiri dari beberapa point yang sangat 

 penting dalam proses perencanaan dan perancangan Resort Alam Bukit 

Sekipan Tawangmangu, daiantaranya adalah : 
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a) Konsep Umum 

  Dalam perancangan Desa Klisoro sebagai destinasi wisata alam 

 yang banyak sekali potensi-potensi yang harus bisa di kembangka dari 

hasil alam yang ada di lokasi site yang melibatkan masyarakat atau 

kelompok lokal yang ada di daerah tersebut, di Kawasan  ini potensi 

utamamnya adalah pemanfaatan potensi alam. Sebagai potensi 

pendukungnya adalah sosial budaya, industri, penyediaan hasilpertanian 

warga disekitarnya, dan lain-lain. 

Untuk gagasan perancangan mengenai fisik bangunannya adalah 

melakukan perencanaan kawasan wisata, melakukan penataan jalur 

sirkulasi dan juga bangunan pendukung. 

b) Strategi Perencanaan Kawasan 

Perencanaan Kawasan sebagai wisata alam yang akan dilakukan 

dengan mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Tawangmangu 

yaitu melakukan perencanaan kawasan wisata alam sebagai wadahwisata   

bagi masyarakat di sekitar dan juga pengunjung yang datang ke lokasi 

wisata, Serta membangun sarana prasaranam pendukung. 

3.6.  Rencana Sistem Perkotaan Wilayah 

Rencana sistem perkotaan wilayah Kecamatan Tawangmangu di 

uraikan dalam skala yang lebih luas dari rencana sistem perkotaan wilayah  

Kabupaten Karanganyar yang termuat dalam Perda no 1 tahun 2013Tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032. 

Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Karanganyar  terdiri atas PKL 

(Pusat Kegiatan Lokal), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal promosi), PPK (Pusat 

Pelayanan Kawasan), PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) 

Kecamatan Tawangmangu dalam pembagian Rencana Sistem Perkotaan 

Wilayah Kabupaten Karanganyar masuk dalam kawasan PPK (Pusat Pelayanan 

Kawasan) yang memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan kegiatan 

perdagangan dan jasa, pusat pengembangan kegiatan industri, pusat 

pengembangan kegiatan pertanian dan pusat pengembangan kegiatan pariwisata. 
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Dalam Rencana Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Karanganyar, Kecamatan 

Tawangmangu memiliki kawasan strategis PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) 

yang merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan 

skala antar desa.  

Kecamatan Tawangmangu merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai 

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, merupakan 

kawasan resapan/imbuhan air tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-

Boyolali, sebagai kawasan peruntukan pertanian rencana pengembangan di 

Tawangmangu antara lain : 

a. Pelestarian pertanian lahan basah terutama yang telah ditetapkan sebagai 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); 

b. Pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk 

pertanian; 

c. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pertanian untuk 

meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil pertanian; 

d. Pengembangan komoditas unggulan tanaman pangan lahan kering; 

e. Pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk 

pertanian; 

f. Penambahan sarana dan prasarana pendukung; 

g. Pengembangan komoditas unggulan tanaman perkebunan; 

h. Pengembangan teknologi budidaya pertanian dan pengolahan produk 

pertanian perkebunan; dan 

i. Pengembangan teknologi budidaya peternakan dan pengolahan produk 

peternakan. 

j. lebih mengutamakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi 

dan memiliki kemampuan pemasaran yang luas terutama ekspor; 

3.7.  Pemilihan Site 

a) Alternatif Site Pertama 
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 Gambar 3 . 16 Alternatife Site Pertama 

   Sumber:www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,+Tawangmangu 

Site pertama berada di Desa Kalisoro yang merupakan lahan perkebunan 

yang berada di lembah gunung, site ini mempunyai beberapa Kriteria 

diantaranya adalah : 

1. Site merupakan lahan berkebunan warga 

2. Site berada lumayan jauh dari lokasi wisata bukit Sekipan 

3. Dalam pencapain site lumayan susah karena harus melewati 

pemukiman warga sekitar yang berada di gang kecil 

 

 

 

b) Alternatif Site Kedua 

 
Gambar 3 . 17Alternatife Site Kedua 

  Sumber:www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,+Tawangmangu 

https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,+Tawangmangu,+Kabupaten+Karanganyar
https://www.google.co.id/maps/place/Kalisoro,+Tawangmangu,+Kabupaten+Karanganyar
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Site kedua juga berada di Desa Kalisoro dengan kondisi 

lingkungan yang lumayan jauh dari pemukiman penduduk. Untuk 

kriterianya adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi site kedua berada di dekat  kawasan Bukit Sekipan 

2. Lokasi site berada lumayan jauh dari kawasan pemukiman 

penduduk 

3. Lahan kosong 

4. Mudah dalam pencapaian 

5. Memiliki kontur yang lumayan baik untuk permainan alam 

Dari dua alternatif site tadi maka dapat dipertimbangkan untuk site 

perancangan Resort alam bukit Sekipan Tawangmangu. Dari dua alternatif 

site tersebut maka yang dipilih adalah alternatif site dua dengan 

pertimbanagn sebagai berikut : 

1. Pencapain mudah 

2. Suasana masih alami 

3. Lokasi lumayan jauh dari pemukiman penduduk 

4. Site mempunyai kontur yang baik 

5. Dekat dengan kawasan wisata Bukit Sekipan 

 

 

 


