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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN 

DI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN BOYOLALI 

TAHUN 2004 DAN 2015 

 

ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngemplak dengan tujuan untuk 

mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan dan faktor dominan yang 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali tahun 2004 dan 2015. Metode yang digunakan adalah analisis 

data sekunder dan dilengkapi dengan observasi lapangan yang berkaitan dengan 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngemplak. Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kepadatan penduduk dan luas perubahan 

penggunaan lahan. Obsevasi lapangan bertujuan untuk melakukan validasi 

penggunaan lahan dan analisis peta digunakan untuk mengetahui faktor dominan 

yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Ngemplak  Kabupaten Boyolali yaitu air tawar berkurang dengan selisih 

16,18, gedung bertambah dengan jumlah selisih +1.37, dan kebun berkurang dengan 

jumlah 75,05, permukiman bertambah dengan jumlah selisih 36,9, sawah berkurang 

dengan jumlah selisih 17,58, untuk tegalan bertambah dengan selisih 22,7, agrikultur 

ladang bertambah dengan selisih 55,10 sawah tadah hujan berkurang 0,02. Dari 

jumlah di atas maka perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali mengalami perubahan dari sawah menjadi permukiman. Faktor  

yang dominan yaitu perubahan dari sawah menjadi permukiman dan gedung. 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Ngemplak Kabupaten 

Boyolali tahun 2004 dan 2015 adalah perubahan lahan pertanian menjadi non 

pertanian seluas 7.799,236 ha dengan selisih 315,32 ha. 

 

Kata kunci: lahan, perubahan penggunaan lahan, agihan 

 

ABSTRACT 

 

 This research was conducted in Ngemplak sub-distric and dominant factors 

that affect the changes in land use in Ngemplak subdistrict, Boyolali regency in 2004 

and 2015.The method used is secondary analysis data and completed with field 

observation related to landuse change in Ngemplak sub-district. Secondary data that 

used in this research is dense of population and wide of land use change. Field 

observation aims to validate land use and map analysis is used to determine the 

dominant factors affecting land use change. The change of land use in Ngemplak 

sub-district of Boyolali regency, fresh water decreased by the difference of 16.18, the 

building increased by the number of +1.37 difference, and the garden decreased by 

the amount of 75.05, the settlement increased by the number of 36.9 increments, the 

rice field decreased by the number of difference of 17 , 58, for moorings increased by 

a difference of 22.7, agriculture fields increased by a difference of 55.10 rainfed 

lowland decreased 0.02. From the amounts above, the change of land use in District 

Ngemplak Boyolali District changed from the rice fields into settlements. The 
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dominant factor is the change from rice field to settlement and building. Changes in 

landuse that occurred in Ngemplak subdistrict, Boyolali regency in 2004 and 2015 is 

a change of agricultural land into non-agricultural area of 7,799,236 ha with a 

difference of 315.32 ha. 
 

Keywords: land, landuse change, spatial 
 

1. PENDAHULUAN 

Perubahan penggunaan lahan pada dasarnya tidak dapat dihindarkan dalam 

pelaksanaan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat serta bertambahnya 

tuntutan kebutuhan masyarakat akan lahan, seringkali mengakibatkan benturan 

kepentingan atas penggunaan lahan serta terjadinya ketidak sesuaian antara 

penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya. Lahan itu bersifat terbatas dan 

tidak bisa ditambah kecuali dengan kegiatan reklamasi, sehingga keterbatasan lahan 

di perkotaan menyebabkan kota berkembang secara fisik ke arah pinggiran kota 

(Lisdiyono, 2004). 

Kecamatan Ngemplak merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Boyolali, memiliki peran sebagai jembatan penghubung yang 

menghubungkan wilayah desa-desa di sekitarnya dengan Kota Surakarta sebagai kota 

besar. Letak Kecamatan Ngemplak secara geografis berada di ujung timur Kabupaten 

Boyolali. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sambi sebelah utara 

berbatasan dengan Kecamatan Nogosari, sebelah timur berbatasan dengan Kota 

Surakarta dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Colomadu, Kabupaten 

Karanganyar. Jumlah penduduk di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali pada 

tahun 2004 adalah 69.235 jiwa, yang tersebar di 12 kelurahan dengan luas daerah 

seluas 38,5270 Ha, dan berada pada ketinggian kurang lebih 150 mdpl. Sedangkan 

pada tahun 2015 berjumlah 74.203 jiwa. Ngemplak adalah sebuah kecamatan di 

Kabupaten Boyolali yang berada di Barat  Kota Surakarta. 

Pembangunan yang semakin berkembang ditandai oleh perubahan atau 

peningkatan dalam penggunaan lahan. Penyempitan lahan sebagai akibat pemekaran 

wilayah dapat dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan lahan baru, khususnya 

di Kecamatan Ngemplak seperti untuk permukiman, bandara, sebentar lagi akan di 

bangun rel kereta api yang menuju ke bandara. Industri maupun  jasa yang 

menempati lahan yang sebelumnya di fungsikan sebagai lahan pertanian. Kecamatan 
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Ngemplak ini adalah daerah yang berada di pinggiran Kota Surakarta. Berdasarkan 

data pada tabel dibawah jumlah penduduk Kecamatan Ngemplak pada tahun 2015 

adalah 74.203 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki 37.013 jiwa dan penduduk 

perempuan 37.190 jiwa, sedangkan pada tahun 2004 memiliki jumlah penduduk 

sebesar 69.235 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 33.986 jiwa dan jumlah 

penduduk perempuan 35.249 jiwa. Permasalahan    yang ada di daerah penelitian 

dapat di rumuskan sebagai berikut: (a) Bagaimana agihan perubahan penggunaan 

lahan yang terjadi di Kecamatan Ngemplak Tahun 2004 dan 2015? (b) Faktor 

dominan apa  yang  paling berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Ngemplak?.Berdasarkan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut : (a) untuk mengetahui agihan perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi didaerah penelitian, dan (b) untuk mengetahui faktor dominan apa yang 

berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan di daerah penelitian. 

Selanjutnya jumlah dan kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel 1 dan tabel 

2 berikut ini. 

Tabel 1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Ngemplak Tahun 2004  dan  

2015 

No Desa 
Luas 

(Km
2
) 

2004 2015 

Laki-

Laki 

Peremp

uan 
Jumlah 

Kepadatan 

penduduk 

(Jiwa/Km
2
 

Laki-Laki 
Perempu

an 
Jumlah 

Kepadatan 

penduduk 

(Jiwa/Km
2
 

1 Ngargorejo 3,0660 1.625 1.818 3.443 1.123 1702 1858 3560 1.161 

2 Sobokerto 4,9744 2.748 2.891 5.639 1.134 2988 3085 6073 1.221 

3 Ngesrep 4,0220 3.033 3.052 6.085 1.513 2977 3129 6106 1.518 

4 Gagaksipat 2,5565 2.900 2.961 5.861 2.293 3273 3313 6586 2.576 

5 Donohudan 2,4455 2.913 3.106 6.019 2.468 3275 3271 6546 2.677 

6 Sawahan 2,6580 3.784 3.877 7.661 2.882 4369 4326 8695 3.271 

7 Pandeyan 2,5645 3.302 3.292 6.594 2.625 3620 3424 7044 2.747 

8 Kismoyoso 3,7793 2.944 3.042 5.986 1.584 3228 3171 6399 1.693 

9 Dibal 2,7996 2.807 2.897 5.704 2.037 3010 2994 6004 2.145 

10 Sindon 2,5718 2.382 2.511 4.893 1.859 2489 2609 5098 1.982 

11 Manggung 4,2238 2.945 3.011 5.956 1.410 3187 3076 6263 1.483 

12 Giriroto 2,8656 2.603 2.791 5.394 1.882 2895 2934 5829 2.034 

Jumlah 38,5270 33.986 35.249 69.235 1.797 37013 37190 74203     38.172 

Sumber: Bps kecamatan Ngemplak tahun 2004 dan 2015 
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Tabel 2. Luasan Penggunaan Lahan di Kecamatan Ngemplak Tahun 

2004 dan 2015 

No. Desa 
Luas 

Wilayah(Km
2
) 

2004 2015 

Tanah 

Sawah 

Tanah 

Kering 

Tanah 

Sawah 

Tanah 

Kering 

1 Ngargorejo 306.6000 86,8900 219,7100 70.1879 236.4121 

2 Sobokerto 497.4400 139,1925 358,2475 125.9830 371.4570 

3 Ngesrep 402.1950 124,8650 277,3250 97.0047 305.1903 

4 Gagaksipat 255.6500 24,5000 231,1500 24.5000 231.1500 

5 Donohudan 244.5500 111,9150 131,9350 99.3689 145.1811 

6 Sawahan 265.8000 104,8729 160,9271 78.9708 186.8292 

7 Pandeyan 256.4530 127,7340 123,4260 113.2065 143.2465 

8 Kismoyoso 377.9300 226,2935 151,6365 255.2935 152.6365 

9 Dibal 279.9600 142,5000 137,4600 113.1538 166.8062 

10 Sindon 257.1822 140,5414 122,6388 122.8269 134.3553 

11 Manggung 422.3800 160,3743 262,0057 160.3743 262.0057 

12 Giriroto 286.5600 172,6121 113,9479 172.6121 113.9479 

Jumlah 3.852.7002 1.562,2907 2.290,4095 1.403.4824 2.449.2178 

Sumber : Kecamatan Ngemplak dalam angka 2004  dan 2015 

 

2. METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dan 

dilengkapi dengan observasi lapangan yang berkaitan dengan perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Ngemplak. Data  sekunder yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu kepadatan penduduk dan luas perubahan penggunaan lahan. Data kepadatan 

penduduk dan luas penggunaan lahan berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan 

di Kecamatan Ngemplak. Observasi lapangan bertujuan untuk melakukan validasi 

penggunaan lahan. Observasi yang dilakukan sebagai berikut: 

2.1 Observasi Lapangan 

Observasi  dilakukan di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali untuk 

mengamati perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah penelitian. 

Kegiatan ini kemudian dicatat sebagai pendukung  dari penelitian yang dilakukan 

penulis. 
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2.2 Wawancara 

Komunikasi dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan baik 

langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bisa dilakukan untuk 

memperoleh informasi dengan orang yang bersangkutan, sedangkan wawancara 

tidak langsung berarti dilakukan dengan seseorang untuk mendapatkan informasi 

mengenai pihak lain. 

2.3 Dokumentasi 

Dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Dokumen 

berupa dokumen yang sudah tersedia di instansi pemerintahan kecamatan yang 

berupa foto-foto keadaan lokasi penelitian dan kegiatan yang dilakukan untuk 

mendukung penelitian. 

  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali terjadi secara bertahap. Hal ini didasari karena perkembangan 

zaman seiring dengan kemajuan teknologi dan pertumbuhan penduduk yang semakin 

meningkat. Peralihan masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri juga 

menjadi indikator pendukung tata wilayah dan penggunaan lahan untuk 

pembangunan segala fasilitas umum. 

Teori McNeill yang mengemukakan bahwa perubahan penggunaan lahan di 

dorong oleh empat faktor yaitu politik, ekonomi, demografi, dan budaya maka 

penulis melakukan penelitian mengenai aplikasi teori ini di Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali, sebagai berikut: 

3.1 Aspek Politik. 

Di Kecamatan Ngemplak aspek politik tidak begitu berperan banyak dalam 

perubahan penggunaan lahan, terutama dalam lingkup pemerintah. Kecamatan tidak 

mengatur daerah mana saja yang boleh di jadikan proyek pembangunan perusahaan 

atau imdustri. Dalam hal ini yang memiliki peran besar dalam pembangunan di 

wilayah Kecamatan Ngemplak adalah BAPEDA. Setelah BAPEDA memutuskan 

baru pemerintah Kecamatan turun tangan atas pembangunan itu, tidak ada kebijakan 

khusus yang di berlakukan. Alih fungsi lahan terjadi karena tersedianya lahan di 

tangan pengembang. Pemilik lahan yaitu masyarakat memiliki hak penuh atas tanah-
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tanah mereka, Jika masyarakat sepakat untuk menjual maka tentu saja pengembang 

akan melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar untuk melakukan perluasan 

daerahnya jika mereka setuju menjual tanahnya tidak ada sangkut pautnya 

pemerintah kecamatan dalam hal jual-beli tanahnya, semua tergantung kepada 

pemilik tanah apakah akan mempertahankan tanah mereka atau mau menjualnya 

kepada pengembang. 

3.2 Aspek Ekonomi. 

       Perubahan lahan yang didukung oleh aspek ekonomi, seperti peningkatan 

pendapatan perkapita dan kebutuhan penduduk akan tempat tinggal membuat 

para developer berlomba-lomba untuk membangun tempat hunian, fasilitas 

umum, serta pusat bisnis dengan berbagai kelebihan yang di tawarkan. 

Banyaknya perumahan akan mejadikan pusat bisnis oleh para developer. 

Adanya  industri akan membuat masyarakat beralih pekerjaan menjadi 

karyawan pabrik dan pertanian akan berkurang karena adanya perumah-

perumahan yang di bangun di lahan pertanian, maka petani akan beralih 

pekerjaan. Karena faktor ekonomi masyarakat menjual tanah meraka 

walaupun ada juga masyarakat yang tidak menjual tanah mereka dan masih 

menjadikanya pertanian sawah untuk kehidupan sehari-hari. Jalur transportasi 

menjadi pendukung mobilitas penduduk dan mempermudah kegiatan 

masyarakat. Didirikannya pusat-pusat perbelanjaan juga mempengaruhi 

kegiatan masyarakat. 

3.3 Aspek Demografi.  

   Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi membuat kebutuhan akan 

lahan tempat tinggal juga meningkat tajam. Jika kedua aspek ini tidak bisa 

diseimbangkan maka akan muncul daerah-daerah kumuh di pinggir sungai, 

kolong jembatan, tempat pembuangan sampah. Kesenjangan yang terjadi 

terutama di ibu kota memang belum bisa di cari solusi yng paling tepat. 

Pemerintah sudah melakukan usaha mulai dari pembatasan urbanisasi 

sampai pengemis di ibukota, namun hasilnya belum terlalu baik terlihat. 

Perpindahan penduduk mempengaruhi struktur penduduk dalam suatu 

daerah, begitu pun yang terjadi di Kecamatan Ngemplak karena Kecamatan 

Ngemplak berbatasan dengan Kota Surakarta, semakin sempitnya penduduk 
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di suatu kota maka mereka akan berpindah ke pinggir kota. Kecamatan 

Ngemplak  ini terdapat industri plastik yang menjadi penghasilan 

masyarakat, semakin sempitnya lahan pertanian maka masyarakat bermata 

pencarian sebagai buruh di perusahaan atau di pabrik-pabrik. Kecamatan 

Ngemplak juga tidak banyak masyarakat yang bermigrasi di luar kota, rata-

rata penduduk Ngemplak berasal dari dalam Pulau Jawa tidak ada migrasi 

yang diLuar Pulau Jawa adapun hanya sedikit yang mendominasi adalah 

penduduk Pulau Jawa. 

3.4  Aspek Budaya. 

                Bersamaan dengan perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Ngemplak. Beberapa kebiasaan masyarakat juga mulai berubah cukup 

banyak pekerjaan petani yang sebelumnya mendominasi kini mulai hilang. 

Perubahan perilaku juga dirasakan pada masyarakat. Tingkat hidonisme 

yang meningkat mulai terasa ketika pembangunan pusat-pusat perbelanjaan 

modern seperti mall atau pusat-pusat hiburan lainya. Masyarakat usia muda 

baik laki-laki maupun perempuan juga berusaha mendapatkan pekerjaan di 

tempat yang dianggap nyaman yaitu di kota. Kebiasaan lama yang mulai di 

tinggalkan dan kebiasaan- kebiasaan baru yang mulai dilakukan. Peralihan 

dari masyarakat pertanian menjadi masyarakat industri atau peralihan dari 

desa ke kota membuat kebiasan itu terjadi. Semakin sempitnya lahan untuk 

pertanian maka masyarakat akan beralih ke industri untuk mencari nafkah 

ataupun karena lahan untuk pertanian sudah di jadikan perumahan atau 

tempat industri lainnya. Status sosial juga termaksuk dalam aspek budaya. 

Dalam hal ini perubahan dari pertanian menjadi industri membuat para 

petani yang menjadi karyawan apakah mereka lebih baik ataupun tidak. 

Nilai dan norma masyarakat juga mulai berubah Pola interaksi sosial yang 

sebelumnya di bangun kini berubah sesuai dengan perubahan lingkungan 

hidup seiring perkembangan zaman.  
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 Analisis Agihan Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Ngmplak 

Kabupaten Boyolali Tahun 2004 dan 2015 

Tabel 3. Perubahan Penggunaan Lahan tahun 2004 dan 2015 di    Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten Boyolali. 

 

No 

 

Jenis lahan 

Luas  (Ha) 

2004 2015 Selisih  Perubahan  

1 Air tawar 185,98 169,80 16,18 Berkurang  

2 Gedung 1,79 3,186  1,37 Bertambah  

3 Kebun 75,05 - 75,05 Berkurang  

4 Permukiman 1144,59 1180,89 36,9 Bertambah  

5 Rumput 90,42 - 90,42 Berkurang  

6 Sawah 2378,08 2360,56 17,58 Berkurang  

7 Tegalan 64,05 89,75 22,7 Bertambah  

8 Agrikultur ladang - 55,10 55,10 Bertambah  

 Sawah tadah hujan 0,02 - 0,02 Berkurang  

 Jumlah 3.941,346 3,857,89 315,32  

Sumber: hasil penelitian tahun 2015 

       Tabel di atas menunjukan bahwa pada tahun 2004 air tawar berjumlah 185,98 ha 

sedangkan pada tahun 2015 berjumlah 169,80 ha dalam kurun waktu sekitar 11 tahun 

air tawar berkurang dengan selisih 16,18.untuk gedung pada tahun 2004 berjumlah 

1,79 ha dan untuk tahun 2015 bertambah hingga 3,186 ha dengan selisih 1,37 dalam 

kurun waktu sekitar 11 tahun karena semakin berkembangnya zaman maka 

seseorang atau penduduk ingin memiliki fasilitas sehingga banyak masyarakat yang 

mendirikan gedung seiring perkembangan zaman. Tahun 2004 kebun jumlah 75,05 

ha sedangkan pada tahun 2015 jumlah kebun tidak ada sama sekali. Hal ini di 

sebabkan adanya pertambahan penduduk maka akan mengakibatkan alih fungsi dari 

kebun menjadi permukiman karenya semakin padat suatu penduduk maka 

membutuhkan ruang yang banyak pula dan untuk permukiman pada tahun 2004 

berjumlah 1144,59 Ha, pada tahun 2015 berjumlah 1180,89 ha, dengan selisih 36,9 

dalam kurun waktu 11 tahun. Dikarenakan semakin banyaknya penduduk di sutu 

wilayah maka mereka membutuhkan tempat tinggal dan melangsungkan hidupnya 
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maka dari itu permukiman semakin bertambah dari waktu ke waktu atau dari tahun 

ke tahun sesuai dengan minat mereka untuk melangsungkan hidupnya.begitu pula 

dengan rumput,tegalan, agrikultur ladang, sawah tadah hujan dari tahun ke tahun 

akan mengalami peningkatan seiring perkembangan zaman. Selanjutnya perubahan 

penggunaan lahan dapat di lihat pada tabel 4 di atas. 

Grafik 1.Laju Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Ngemplak Tahun    2004 

dan 2015. 

 

Sumber: Penulis, 2017 

      Grafik di atas dapat di simpulkan bahwa yang mendominasi prubahan 

penggunaan lahan adalah permukiman dengan 1180,89 ha. Hal ini di karenakan 

semakin berkembangnya suatu kota atau wilayah maka akan bertambahnya jumlah 

penduduk oleh karenyanya semakin banyak pula permukiman masyarakat untuk 

bertempat tinggal dan melangsungkan hidupnya. Sawah juga semakin menurun dari 

tahun 2004 sampai 2015 hingga mencapai 2360,56 ha,di karenakan di daerah 

penelitian masih banyak sawah untuk pertanian tetapi banyak juga sawah di jadikan 

tempat permukiman, pembangunan jalan, pabrik industri,rumah sakit dan lain-lain. 

Perubahan penggunaan lahan terbesar terjadi di Desa Sawahan karena desa tersebut 

berbatasan dengan Kota Surakarta, semakin banyaknya penduduk yang berada di 

kota maka akan berpindah ke pinggir kota, Desa Sawahan dulunya sawah sekarang 

ini sudah menjadi permukiman masyarakat, tempat industri pabrik, pasar, perumahan 

dan instansi-instansi terletak di Desa Sawahan juga. Adanya  pasar dan pabrik maka 

seseorang memilih tempat tinggal yang setrategis dan aksesibilitasnya  mudah di 
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jangkau. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar 1 laju perubahan penggunaan lahan 

berikut ini. 

Tabel 5. Perubahan penggunaan lahan tahun 2004 dan 2015 di Kecamatan Ngemplak 

N

o 

Perubahan Luas (ha)   

 200

4 

2015 Ng
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go

rej

o 

So

bok

ert

o 

Ng
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ep 
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gak

sip

at 

Do
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n 

Sa

wa
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dey

an 

Kis

mo

yos

o 

Di
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l 
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n 

Ma

ngg

ung 

Giri

roto 
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Perse

tase 
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ah 
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3 

  5 0,16 

5 Saw

ah 

Gedun

g 

  0,0

55 

  7,6

1 

      7,

66 

0,25 

6 Saw

ah 

Sawah   246

,02 

168

,70 

167

,34 

110

,59 

164

,96 

251

,97 

17

9,

87 

22

2,1

4 

200

,57 

200,

69 

1.

91

2 

63,47 

7 Air 

taw

ar 

Permu

kiman 

   19,

09 

5,6

5 

       24

,7

4 

0,82 

8 Saw

ah 

Air 

tawar 

   1,6

1 

        1,

61 

0,05 

 Jumlah 87,

91 

158

,02 

399

,33 

269

,32 

307

,39 

254

,46 

287

,28 

341 27

6,

98 

33

2,7

4 

297

,14 

297,

24 

30

12 

 

Sumber : penulis 2017 

 Tabel diatas menunjukan bahwa Pembangunan yang semakin berkembang 

ditandai oleh perubahan atau peningkatan dalam penggunaan lahan. Penyempitan 

lahan sebagai akibat pemekaran wilayah dapat dilihat dari semakin meningkatnya 

penggunaan lahan baru, khususnya di Kecamatan Ngemplak perubahan penggunaan 

lahan didominasi oleh perubahan sawah menjadi permukiman dengan luas 1.132 ha 

di seluruh desa di karenakan semakin berkembangnya suatu kota atau wilayah maka 

akan bertambahnya jumlah penduduk oleh karenyanya semakin banyak pula 

permukiman masyarakat untuk bertempat tinggal dan melangsungkan 

hidupnya.perubahan yang paling menonjol terdapat pada desa sawahan dengan 
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jumlah perubahan 125,8 ha  untuk perubahan sawah menjadi permukiman karena  

desa sawahan ini adalah pusat dari Kecamatan Ngemplak yang terdapat banyak 

intansi-instansi, pasar ,pertokoan , perumahan semua terletak di Desa Sawahan 

Tersebut. Desa sawahan juga banyak terdapat gedung dengan jumlah luas  7,61 ha 

sedangkan di desa lain tidak terdapat gedung mungkin ada tetapi hanya sebagian 

kecil seperti di desa Ngersep dengan jumlah luas 0,05 ha. Karena Desa Sawahan ini 

letaknya di pinggir kota Surakarta semakin sempitnya lahan di kota maka penduduk 

akan berpindah kepinggir kota maka seseorang akan mendirikan sebuah bisnis atau 

lapangan pekerjaan seperti pusat perbelanjaan dan pasar.Perubahan penggunaan 

lahan terjadi karena adanya pertambahan penduduk dan adanya perkembangan 

tuntutan hidup, kebutuhan rumah, yang membutuhkan ruang sebagai wadah semakin 

meningkat. Gerakan penduduk yang terbalik yaitu dari kota ke daerah pinggiran kota  

termasuk wilayah desa, daerah pinggiran kota sebagai daerah yang memiliki ruang 

relatif masih luas ini memiliki daya tarik bagi penduduk dalam memperoleh tempat 

tinggal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4 perubahan penggunaan lahan 

tahun 2004 dan 2015 di atas. 
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Gambar 2. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Ngemplak Tahun 2004 

 

   Sumber: penulis 2017 
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Gambar 3. Peta Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Ngemplak Tahun 2015 

 

Sumber : penulis 2017
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Gambar 4. Peta perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngemplak tahun 2004 dan 2015 

 

 

Sumber : penulis 2017
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1) Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Ngemplak  Kabupaten 

Boyolali yaitu air tawar berkurang dengan selisih 16,18 ha, sedangkan 

gedung bertambah dengan jumlah selisih +1.37 ha, dan kebun 

berkurang dengan jumlah 75,05 ha, permukiman bertambah dengan 

jumlah selisih 36,9 ha, sawah berkurang dengan jumlah selisih 17,58 

ha, sedangkan untuk tegalan bertambah dengan selisih 22,7 ha untuk 

agrikultur ladang bertambah dengan selisih 55,10 ha sawah tadah 

hujan berkurang 0,02 ha.  

2) Dari jumlah di atas maka perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Ngemplak Kabupaten Boyolali mengalami perubahan dari sawah 

menjadi permukiman faktor yang dominan yaitu perubahan dari sawah 

menjadi permukiman dan gedung. 

3) Perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Ngemplak 

Kabupaten Boyolali tahun 2004 dan 2015 adalah perubahan lahan 

pertanian menjadi non pertanian seluas 7.799,236 ha dengan selisih 

315,32 ha. 

4.2 Saran 

1) Pertumbuhan penduduk agar lebih diperhatikan khususnya di wilayah 

yang kecil agar tidak terjadi penggunaan lahan yang berlebihan dalam 

pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, dan sebaiknya fasilitas-fasilitas 

ekonomi perlu untuk di kembangkan. 

2) Perubahan penggunaan lahan yang apabila nantinya tidak sesuai 

dengan kebijakan pemerintah sebaiknya dicegah, dengan cara 

meningkatkan pengendalian pertumbuhan kota sesuai dengan tata 

ruang yang telah ditetapkan, baik melalui pengawasan atau perizinan 

maupun tindakan pemerintah agar dikemudian hari tidak terjadi 

penyimpangan- penyimpangan penggunaan lahan dalam tata ruang 
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selanjutnya, dan supaya disesuaikan kembali dengan kebijakan 

pemerintah. 
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