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Abstrak 

Penelitian_ini dilakukan diwilayah Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Penelitin 

ini berjudul “Analisis Perubahan Penggunaan_Lahan di Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta Tahun 2013 dan 2017”. Penelitian ini memiliki tujuan: untuk 

mengetahui persebaran perubahan penggunaan lahan dan menganalisis_faktor-

faktor yang mempengaruhi_perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Laweyan 

Kota Surakarta.Metode penelitian_yang digunakan dalam_penelitian ini adalah 

menggunakan data sekunder dan analisis peta menggunakan metode komperasi, 

data yang digunakan adalah penggunaan lahan tahun 2013 dan penggunaan lahan 

tahun 2017 serta menggunakan data-data statistik yang dibutuhkan dalam analisa 

perubahan penggunaan lahan Kecamatan Laweyan untuk analisa 

peta_menggunakan metode komperasi_hasil overlay dari data penggunaan_lahan 

tahun 2013 dan 2017 dihasilkan pada 3 kelas adalah tertinggi, sedang dan 

terendah. Hasil dari penelitian ini, Perubahan penggunaan_lahan dari tahun 2013 

sampai 2017 yang perubahannya tidak_semua mengalami perubahan penggunaan 

lahan, hanya beberapa daerah saja yang mengalami perubahan penggunaan lahan 

didaerah Kecamatan Laweyan salah Satu perubahan penggunaan lahan sawah 

menjadi pemukiman dan jasa sebesar 14,95 Ha, perubahan_penggunaan lahan 

paling dominan di Desa Karangasem dan Jajar. Perubahan penggunaan lahan dari 

tanah kosong menjadi pemukiman dan jasa sebesar 2,17 Ha, perubahan 

penggunaan lahan yang paling dominan di daerah Jajar dan Kerten. Kemudian 

faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan  lahan adalah  

pertambahan penduduk di daerah penelitian meningkatkan kebutuhan akan 

permukiman, sehingga berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan dan 

faktor soial ekonomi. 

 

Kata Kunci : Lahan, Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan. 

 

Abstract 

This research was conducted in the Laweyan District of Surakarta City. This 

study is entitled "Analysis of Changes in Land Use in Laweyan District, 

Surakarta City in 2013 and 2017". This study has a purpose: knowing the 

distribution of land use changes and analyzing the factors that influence changes 

in land use in Laweyan District, Surakarta City. The research method used in this 

study is to use secondary data and map analysis using the comparative method, 

the data used is land use in 2013 and land use in 2017 and use statistical data 

needed in the analysis of Laweyan District land use change for map analysis 

using Comparison method overlay results from 2013 and 2017 land use data 

generated in 3 classes are highest, medium and lowest. The results of this study, 

Land use changes from 2013 to 2017 whose changes did not all experience 

changes in land use, only a few areas experienced land use changes in the 
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Laweyan District area. the most dominant land use change in Karangasem and 

Jajar Villages. Changes in land use from vacant land into settlements and 

services amounted to 2.17 Ha, the most dominant land use changes in the areas 

of Jajar and Kerten. Then the dominant factors that influence land use change are 

population growth in the study area increasing the need for settlements, thus 

affecting land use change and social economic factors 

 

Keywords: Land, Land Use, Land Use Change 

 

1. PENDAHULUAN 

Semakin tinggi pertambahan penduduk di Indonesia semakin tinggi juga 

jumlah perubahan penggunaan lahan di Indonesia yang di butuhkan, 

Kecamatan Laweyan sendiri merupakan daerah padat penduduk yang hanya 

memiliki sedikit perubahan penggunaan lahan, selain itu factor dekat kotalah 

yang mempengaruhinya perubahan penggunaan lahan yang sedikit, karena 

terbatasnya lahan kosong dan sawah, Kecamatan Laweyan sendiri sudah 

banyak mengalami perubahan penggunaan lahan, terbatasnya jumlah lahan 

mengakibatkan perubahan penggunan lahanya tidak merata, atau sering 

bertumbuhn pada pinggiran kota, dengan bertumbuhnya ke pinggiran kota, 

dapat mempengaruhi kemajuan pinggiran kota sehingga dapat mempengaruhi 

ekonomi daerah tersebut dan memajukan daerah pinggiran kota sebagai 

sector ekonomi yang baik. 

Perubahan penggunaan lahan yang sebelumnya berkenampakan 

pedesaan namun telah berkembang menjadi berkenampakan perkotaan, 

memiliki ciri-ciri tersendiri. Karakter desa-kota antara lain, sebagai berikut : 

a. Sebelumnya merupakan daerah daerah perdesaan dengan didominasi oleh 

penggunaan lahan pertanian dan komunitas masyarakat perdesaan. 

b. Menjadi ajang spekulasi tanah bag    i para pengembang. 

c. Merupakan daerah yang diinvasi oleh penduduk perkotaan dengan 

karakter sosial perkotaan. 

d. Merupakan daerah dimana konflik muncul terutama antara penduduk 

lokal dan pendatang, antara penduduk desa dan kota, serta antara petani 

dan pengembang (Beesley, 1981). 
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Kota Surakarta memiliki luas wilayah 46,01 Ha yang memiliki 5 

Kecamatan salah satunya yaitu Kecamatan Laweyan dengan memiliki luas 

sebesar 8,64 Ha atau sebear 19,67% dari besar Kota Surakarta, Kecamatan 

Laweyan sendiri berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan 

Kecamatan Colomadu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan 

Serengan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Baki, dan sebelah 

barat berbatasan dengan Kecamatan Kartasura. 

Salah satu contoh tersebut menunjukan bahwa telah terjadi perubahan 

penggunaan lahan, yang dulunya adalah sebuah pabrik jamu air mancur 

kemudian pada tahun 2015 pabrik tersebut diubah menjadi bangunan hotel 

Alila Solo kenapa Kota solo banyak mengalami perubahan kegunaan lahan, 

dengan semakin majunya Kota Surakarta, semakin banyak juga wisata yang 

akan berkunjung, dapat mempengaruhi perubahan penggunan lahan di Daerah 

Kota Surakarat. 

Kecamatan Laweyan merupakan daerah yang memiliki kepadatan 

penduduk sangat tinggi, dari setiap taunya jumlah penduduk di Kecamatan 

Laweyan selalu bertambah semakin banyak, dengan semakin banyak jumlah 

penduduk yang bertambah setiap taunya, Kecamatan Laweyan mengalami 

perubahan penggunaan lahan. Dari table dibawah dapat kita ketahui jumlah 

penduduk dan kepadatan penduduk dari tahun 2013 dan 2017 

Tabel 1 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk 
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Dari table diatas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk di 

Kecamatan Laweyan dari tahun 2013 dan 2017 sejumlah 7.239 jiwa, yang 

mengalami perubahan signifikan ialah kelurahan Purwosari. Namun tidak 

semua kelurahan mengalami pertambahan penduduk. Pada tahun 2013 

kelurahan Jajar sejumlah 9.362 jiwa, dan pada tahun 2017 sejumlah 8.600 

jiwa. 

Kepadatan penduduk di daerah Kecamatan Laweyan dapat 

mempengaruhi jumlah pertambahan kebutuhan lahan dan menyebabkan 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan tersebut pada Tahun 2013 dan 

Tahun 2017. 

Tabel 2 Penggunaan Lahan Tahun 2013 

 

Tabel 3 Penggunaan Lahan Tahun 2017 
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Table di atas adanya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan 

Laweyan di tahun 2013 dapat diketahui jumlah pemukiman yang memiliki 

jumlah terbanyak, kedua jasa, ketiga perusahaan, keempat industry, kelima 

sawah, dan yang terakhir tanah kosong mengalami perubahan pada tahun 

2017 yaitu sebesar industry sejumlah 39,40, jasa sejumlah 97,67, 

permukiman sejumlah 567,51, perusahaan sejumlah 67,64, tanah kosong 

sejumlah 3,48, dan yang terakhir sawah sejumlah 20,70 dengan diketahui 

jumlah luas penggunaan lahnya kita akan lebih mudah mengetahui jumlah 

penggunaan lahan apa saja yang mengalami perubahan dari sector mana saja 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan Data sekunder dan analisis peta menggunakan metodwe 

komprasi dari hasil overley dari peta penggunaan lahan tahun 2013 dan peta 

penggunaan lahan 2017, dan diskoring dari klasifikasi menjadi tinggi, sedang, 

rendah agar dapat diketahuin nilai perubahn penggunan lahan 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penggunan Lahan di Kecamatan Laweyan sendiri meliputi dari industry, jasa, 

permukiman, perusahan, tanah kosong, sawah. Besar jumlah paling tinggi 

yaitu pemukiman sejumlah 565,60 Ha urutan kedua jasa sejumlah 95,41 Ha 

ketiga perusahaan dengan jumlah 49,19 Ha  urutan keempat yaitu industry 

dengan jumlah 46,08 Ha, kelima sawah seluas 42,26 Ha, dan yang terakhir 

tanah kosong seluas 7,27 Ha 

Hasil dari pengolah data menggunakan cara overlay peta pengguna 

lahan 2013 dan peta penggunaan lahan 2017 dapat diketahui Penggunaan 

lahan Kecamatan Laweyan yang awalnya pemukiman di tahun 2013 memiliki 

jumlah 559.60 Ha dan mengalami pertambahan pada tahun 2017 sejumlah 

567.51 Ha, kelurahan Karangasem, kerten, Jajar, mengalami penurunan 

kurang lebih 21,56 Ha. Perubahan penggunaan lahan ini banyak terjadi di 

Kelurahan Kerten, Jajar, Karangasem saja. 
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Luasa pemukiman pada tahun 2013 sejumlah 559,60 dan tahun 2017 

sebesar 567,51, hall ini dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di kecamatan 

Laweyan bertambah kurang lebih 7,91 Ha, Kelurahan yang memiliki jumlah 

penduduk tertinggi yaitu Kelurahan Karangasem berubah menjadi ke sector 

yang awalnya sawah dan tanah kosong berubah menjadi pemukiman atau 

berubah menjadi jasa, perusahaan. 

Perubahan penggunan lahan tanah kosong menjadi jasa menunjukan 

angka sejumlah 7,27 Ha pada tahun 2013 dan 3,48 Ha pada 2017. 

Berkurangnya luas tanah kosong di Kecamatan Laweyan sebesar 3,79 Ha. 

Dari data penggunaan lahan 2013 dan 2017 dapat diketahui bahwa Kelurahan 

Karangasem perubahan penggunaan lahanya tinggi, Kelurahan Pajang 

perubahan penggunaan lahan tinggi disebabkan oleh kepadatan penduduknya, 

dan Kelurahan Sondakan perubahan penggunaan lahanya disebabkan 

kepadatan penduduknya dan kepadatan penduduknya. 

Factor yang dapat mempengaruhi perubahan penggunaan lahat di 

Kecamatan Laweyan yaitu faktot pertumbuhan penduduk, factor ekonomi, 

dan factor fasilitas social, dengan kita mengetahui faktornya kita akan mudah 

menemukan masalah apa saja yang menyebabkan perubahan penggunan 

lahanya, akan tetapi jumlah penduduk yang banyak akan tetapi ketersedian 

lahan yang kurang akan dapat mempengaruhi juga penggunaan lahanya, 

sedngkan factor ekonomi dapat kita lihat di daerah tersebut memiliki usaha 

apa saja yang ada, semakin majunya darah akan semakin baik juga factor 

ekonomi daerah tersebut, sedangkan factor social dan fasilitas yaitu dengan 

fasilitas lingkungan yang lengkap kita akan lebih memudahkan untuk 

mengalami perubahan penggunaan lahan contoh fasilitas yang tesedia 

kesehatan, tempat ibadah, penddikan, dari factor tersebut sangat berpengaruh 

terhadap perubahan penggunaan lahan di suatu daerah. 

4. PENUTUP 

Perubahan penggunaan lahan dari tahun 2013 ke 2017 yang perubahannya 

tidak semua mengalami perubahan penggunaan lahan, hanya beberapa daerah 

saja yang mengalami perubahan penggunaan_lahan tidak semuanya 
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mengalami perubahan, didaerah Kecamatan Laweyan salah Satu perubahan 

penggunaan_lahan sawah menjadi pemukiman dan jasa sebesar 14,95 Ha, 

perubahan penggunaan lahan paling dominan di Desa Karangasem dan Jajar. 

Perubahan penggunaan lahan dari tanah_kosong menjadi pemukiman dan jasa 

sebesar 2,17 Ha, perubahan penggunaan lahan yang paling dominan_di 

daerah Jajar dan Kerten. 

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi perubahan penggunaan 

lahan adalah pertambahan penduduk di daerah penelitian 

meningkatkan_kebutuhan akan permukiman, sehingga berpengaruh terhadap 

perubahan penggunaan lahan dan faktor soial ekonomi. 

Perubahan penggunaan lahan banyak terjadi di daerah pinggiran, di 

karenakan harga lahan di tengah kota sangat mahal akhirnya beralih ke 

pinggiranan Kota  ke daerah Karangasem dan Jajar karena di daerah tersebut 

masih banyak memiliki lahan kosong dan sawah yang harganya relatif tidak 

mahal dibandingkan harga ditengah Kota. 
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