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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan 

manusia. Lahan banyak dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya 

selain itu lahan juga digunakan sebagai tempat tinggal. Setiap lahan yang ada 

dipermukaan bumi sudah memiliki kegunaannya masing-masing, seperti untuk 

lahan pertanian, lahan bukan pertanian, lahan permukiman, kawasan hutan, 

dan sebagainya sesuai dengan pemanfaatannya. Pertumbuhan penduduk dari 

tahun ke tahun semakin besar, sehingga dalam hal permintaan kebutuhan 

lahan untuk pemukiman semakin meningkat. Permukiman merupakan suatu 

kebutuhan pokok yang harus dipenuhi agar dapat hidup dengan layak dan 

nyaman dalam melakukan kegiatan sehari hari. Pertumbuhan penduduk yang 

semakin besar maka permintaan akan kebutuhan tempat atau sarana untuk 

kelangsungan hidup semakin meningkat. Meningkatnya akan kebutuhan 

tempat tinggal maka semakin berkurangnya ketersediaan lahan karena 

banyaknya permintaan. 

Kebutuhan akan suatu lahan untuk permukiman baru mengakibatkan 

pembangunan permukiman yang layak huni menjadi tidak layak huni 

dikarenakan dibangun pada lokasi yang tidak sesuai dengan kegunaanya, 

sehingga menimbulkan ancaman keselamatan bagi penduduk. Ancaman bisa 

berupa banjir, tanah longsor, erosi tanah dan lain lain. Pemilihan lokasi yang 

sesuai untuk permukiman dapat mengurangi atau mencegah ancaman tersebut. 

Pemilihan lahan untuk lokasi permukiman yang sesuai untuk menjamin 

keberlangsungan hidupnya sehingga dalam waktu pelaksanaan diperlukan 

informasi yang berkaitan dengan kondisi fisik maupun non fisik lahan. 

Kondisi fisik lahan meliputi sifat dan karakteristik lahan yang diperoleh dari 

proses evaluasi lahan. Informasi tersebut dapat berupa praduga suatu lahan 

untuk berbagai penggunaan lahan. Kondisi non fisik meliputi sarana dan 

prasarana. Evaluasi medan merupakan suatu proses pelaksanaan penilaian 
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medan untuk keperluan tertentu dalam mengidentifikasi dan membandingkan 

macam macam kemungkinan penggunaan lahan yang sesuai dengan tujuan 

evaluasi. Hasil dari evaluasi medan dapat memberikan pertimbangan agar 

lebih tepat dan berguna dalam hal perencanaan dan pengambilan keputusan 

dalam pembangunan pemukiman. Tujuan dari evaluasi medan adalah untuk 

mengetahui potensi atau nilai dari suatu areal untuk penggunaan tertentu. 

Evaluasi tidak terbatas hanya pada penilaian karakteristik lingkungan, tetapi 

dapat juga mencakup analisis-analisis ekonomi, konsekuensi sosial, dan 

dampak lingkungannya. Salah satu kegiatan dalam evaluasi lahan yaitu berupa 

kegiatan penilaian kesesuaian untuk peruntukan tertentu. Kesesuian lahan 

adalah penggambaran tingkatan kecocokan sebidang lahan untuk suatu 

penggunaan tertentu (Taryono,2002).  

Penggunaan lahan yang lestari (sutainable use) selalu didasarkan pada 

telaah sifat dan karakteristik lahan. Penggunaan lahan yang kurang sesuai 

dengan sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu satuan lahan akan 

memberikan hasil yang kurang optimal. Pemanfaatan lahan sebagai sebuah 

lokasi dari sebuah aktivitas pembangunan jika kurang sesuai dengan sifat dan 

karakteristik lahan akan cenderung menimbulkan kerusakan lingkungan. 

Timbulnya bencana bagi kehidupan dimulai dari pemanfaatan lahan yang 

kurang sesuai dengan sifat dan karakteristik yang ada pada lahan.  

Kasus yang terjadi di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar 

merupakan salah satu daerah yang hampir tiap tahun mengalami bencana 

longsor. Secara letak geografis Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar 

berada di ketinggian 410 sampai 1500 mdpl, dengan topografi berbukit  dan 

memiliki lereng curam hingga sangat curam. Pengaruh dari kondisi geografis 

tersebut menyebabkan lahan diwilayah tersebut sangat rawan terhadap 

ancaman longsor. Tercatat bahwa dalam kurun waktu 6 tahun terakhir terjadi 

kejadian longsor sebanyak 162 kejadian. Kejadian tersebut secara keseluruhan 

pernah terjadi di setiap desa. Data selengkapnya tentang kejadian longsor di 
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Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar tersaji lengkap dalam tabel 1.1 

berikut : 

Tabel 1.1 Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Jenawi Tahun 2013-2018 

Desa 
Tahun 

Jumlah 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gumeng 0 2 0 0 0 0 2 

Anggrasmanis 0 0 3 3 10 0 16 

Jenawi 0 2 7 5 3 1 18 

Trengguli 0 1 4 2 0 0 7 

Sidomukti 0 1 1 1 1 0 4 

Balong 0 2 15 4 10 0 31 

Seloromo 1 6 10 1 1 3 22 

Menjing 7 4 24 1 3 0 39 

Lempong 1 1 16 5 0 0 23 

Jumlah 9 19 80 22 28 4 162 

Sumber : BPBD Kabupaten Karanganyar 

Berdasarkan tabel 1.1 bencana tanah longsor di Kecamatan Jenawi dari 

tahun 2013 sampai 2018, Desa Menjing menjadi desa paling banyak 

mengalami kejadian tanah longor sebanyak 39 kejadian dalam berberapa tahun 

ini. Contoh kejadian tanah longsor terjadi di Desa Seloromo pada hari jumat 

19 januari 2018 mengakibatkan rusaknya rumah bagian belakang, akibat 

kejadian itu mengalami kerugian yang lumayan besar. Permukiman yang 

berada dilokasi yang  tidak sesuai dengan karakteriktik kemungkinaan 

terancamnya permukiman tersebut oleh bencana seperti tanah longsor, erosi, 

dan lainya, yang akhirnya dapat merusak bangunan dan kenyamanan 

permukiman tersebut. 

Luas wilayah Kecamatan ini 5.608,28 Hektar, terdiri dari 9 desa, 35 

Dusun, 137 dukuh, 61 RW dan 219 RT. Jumlah penduduk di Kecamatan 

Jenawi tahun 2018 sebanyak 26.234 jiwa yang terdiri dari laki-laki 12.836 

jiwa dan perempuan 13.371 jiwa. Pertumbuhan penduduk di Kecamatan 

Jenawi mengalami peningkatan dari tahun 2012 sampai 2018. Data 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut:  
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Tabel 1.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 2012 dan 2018 

No Desa 

Luas 

Wilayah 

(𝑘𝑚2) 

2012 2018 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/𝑘𝑚2) 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk 

(jiwa/𝑘𝑚2) 

1. Gumeng 15.02 1.621 108 1.711 114 

2. Anggrasmanis 8.19 2.771 338 2.925 357 

3. Jenawi 3.75 2.148 573 2.269 603 

4. Trengguli 4.77 2.629 551 2.777 582 

5. Sidomukti 3.97 2.954 744 3.122 786 

6. Balong 4.31 3.144 729 3.328 772 

7. Seloromo 5.83 3.505 601 3.696 634 

8. Menjing 3.78 2.219 587 2.346 621 

9. Lempong 6.46 3.838 594 4.065 629 

Jumlah 56.08 24.829 443 26.234 468 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 dan 2018 

Bedasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Jenawi mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan 

bertambahnya suatu kebutuhan lahan yang digunakan untuk membangun 

permukiman. Tetapi akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan 

daerah yang kurang mendukung dijadikan tempat tinggal. Lahan yang tidak stabil, 

miring, dan kelebihan beban tanah mengakibatkan timbulnya suatu bencana. 

Berdasarkan uraian diatas penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul 
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Evaluasi Kesesuaian Medan untuk Permukiman di Kecamatan Jenawi Kabupaten 

Karanganyar. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya diatas, 

maka rumusan masalah yang dapat diangkat adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat kesesuaian medan di Kecamatan Jenawi Kabupaten 

Karanganyar  sesuai untuk pemukiman ?, dan 

2. Satuan medan manakah yang sesuai untuk arah pengembangan 

permukiman di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis kesesuaian medan untuk permukiman di Kecamatan Jenawi 

Kabupaten Karanganyar, dan 

2. Menganalisis arah pengembangan permukiman dengan kelas kesesuaian 

medan di Kecamatan Jenawi Kabupaten Karanganyar. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai persyaratan untuk mendapat gelar S1 di Fakultas Geografi UMS, 

dan 

2. Sebagai bahan pertimbangan dalam hal perencanaan dan pengambilan 

keputusan dalam pembangunan pemukiman di Kecamatan Jenawi. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Nursyid, S (1981, dalam Dahroni 1998), Geografi permukiman adalah 

studi geografi mengenai permukiman di suatu wilayah dipermukaan bumi. 

Geografi permukiman membahas suatu wilayah mulai dihuni manusia, 

bagaimana bentuk pola permukiman dan faktor-faktor geografi apakah yang 
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mempengaruhi perkembangan dan pola permukiman tersebut. Studi geografi 

dapat diarahkan untuk mengkaji kondisi tanah dan batuan yang serasi untuk 

pemukiman, kondisi hidrologi yang menunjang persediaan air, kondisi 

drainase yang mengalir air buangan dan pencegahan banjir. 

Pemukiman diartikan sebagai area tanah yang digunakan sebagai 

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang 

mendukung perikehidupan dan penghidupan, dan merupakan bagian dari 

lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan 

perkotaan maupun perdesaan. Sedangkan permukiman manusia (human 

Settlement) adalah semua bentukan atau buatan manusia maupun secara alami 

dengan segala perlengkapannya, yang dipergunakan oleh manusia baik secara 

individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal sementara maupun 

menetap, dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya (Banowati, 2006). 

Menurut Wesnawa (2010) dalam kajian geografi permukiman ada tiga 

skala yang dapat digunakan mengukur sebuah kualitas permukiman yakni ; 

Skala makro, meso dan mikro. Skala wilayah kajian ini adalah wilayah yang 

luas yang sering disebut makro yang terdiri dari gabungan komplek sebuah 

hunian membentuk satu kesatuan, skala meso merupakan komplek sebuah 

hunian yang masih terlihat berkelompok dan bentuk komplek hunian tersebut, 

dan skala mikro merupakan skala terkecil atau dimensi lokal dari sebuah 

permukiman. 

Kegunaan evaluasi lahan (kemampuan dan kesesuaian lahan) merupakan 

salah satu komponen penting dalam proses perencanaan penggunaan lahan 

(landuse planning),(FAO,2007). Hasil dari evaluasi lahan memberikan 

alternatif penggunaan lahan dan batas-batas kemungkinan penggunaanya serta 

tindakan-tindakan pengelolaan yang diperlukan agar lahan dapat dipergunakan 

secara lestari sesuai dengan hambatan atau ancaman yang ada. Evaluasi lahan 

didasarkan atas seseri kualitas dan karakteristik lahan yang dianggap dapat 
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mencerminkan perwatakan lahan ketika dimanfaatkan untuk kepentingan 

tertentu. 

Malingreau (1977) dalam (Muryono, 2005) mengemukakan bahwa lahan 

merupakan suatu daerah dipermukaan bumi yang ciri–cirinya mencakup 

semua pengenal yang bersifat cukup mantap dan dapat diduga berdasarkan 

daur dari biosfer, tanah, air, populasi manusia pada masa lampau dan masa 

kini sepanjang berpengaruh atas penggunaan lahan pada masa kini dan masa 

yang akan datang. 

Lahan memiliki sifat atau karakteristik yang spesifik. Sifat-sifat lahan 

(land characteristics) adalah atribut atau keadaan unsur-unsur lahan yang dapat 

diukur atau diperkirakan, seperti tekstur tanah, struktur tanah, kedalaman 

tanah, jumlah curah hujan, distribusi hujan, temperatur, drainase tanah, jenis 

vegetasi dan sebagainya. (Djaenudin dkk 1993) dalam (Muryono, 2008) 

Menurut Parwata (2004) permukiman terdiri dari : (1) isi, yaitu manusia 

sendiri maupun masyarakat, dan (2) wadah, yaitu fisik hunian yang terdiri dari 

alam dan elemen-elemen buatan manusia. Dua elemen permukiman tersebut, 

selanjutnya dapat dibagi kedalam lima elemen yaitu : (1) alam yang meliputi : 

topografi, geologi, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, hewan dan iklim; (2) 

manusia yang meliputi kebutuhan biologi (ruang, udara, temperatur, dan 

sebagainya), perasaan dan persepsi, kebutuhan emosional, dan nilai moral; (3) 

masyarakat yang meliputi kepadatan dan komposisi penduduk, kelompok 

sosial, kebudayaan, pengembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan 

administrasi: (4) fisik bangunan yang meliputi : rumah, pelayanan masyarakat 

(sekolah, rumah sakit, dsb), fasilitas rekreasi, pusat perbelanjaan dan 

pemerintahan, industri, kesehatan, hukum dan administrasi; dan (5) jaringan 

(net work) yang meliputi: sistem jaringan air bersih, sistem jaringan listrik, 

sistem transportasi, sistem komunikasi, sistem manajemen kepemilikan, 

drainase dan air kotor, dan tata letak fisik. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Esty Sekarningrum (2007), mengadakan penelitian tentang Evaluasi 

Kesesuaian Lahan Untuk Permukiman di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora 

Jawa Tengah mempunyai tujuan mengetahui kesesuaian lahan untuk lokasi 

permukiman dan mengetahui kesesuaian lahan untuk rencana perluasan 

permukiman baru di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora. Adapun Metode 

Penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode survey pengamatan 

langsung dilapangan dan analisa laboratorium. Penelitian ini menghasilkan 2 

kelas kesesuaian lahan yaitu kelas III (sesuai) dan kelas II (sedang), dengan 

faktor pembatasnya berupa tekstur tanah, pengatusan dan daya dukung tanah. 

Hasil akhir dari penelitian ini disajikan dalam bentuk peta kesesuaian lahan 

untuk pemukiman dengan skala 1:50.000. 

Retno Nindyastuti (2009), melakukan penelitian tentang identifikasi 

medan untuk lokasi pemukiman dikecamatan sumberlawang kabupaten sragen 

provinsi jawa tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

karakteristik medan  untuk lokasi pemukiman didaerah penelitian dan 

mengetahui agihan kesesuaian medan untuk lokasi pemukiman didaerah 

penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yang 

meliputi pengamatan, pengukuran, dan pencatatan terhadap variabel yang 

digunakan dan juga analisis laboratorium tanah. Hasil dari penelitian ini 

meliputi karakteristik untuk permukiman berdasarkan hasil dari pengamatan 

dan pengukuran dilapangan untuk dan dua kelas kesesuaian medan untuk 

lokasi pemukiman terdiri dari kelas II (sesuai) dan kelas III (sedang). Data 

selengkapnya dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut: 
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Tabel 1.3 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Peneliti Esty Sekarningrum (2007) Retno Nindyastuti (2009) Kevin Faturrohman (2018) 

Judul Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Untuk Permukiman di 

Kecamatan Cepu  Kabupaten 

Blora Jawa Tengah 

Identifikasi Medan Untuk 

Lokasi Permukiman di 

Kecamatan Sumberlawang 

Kabupaten Sragen  Provinsi 

Jawa Tengah 

Evaluasi Kesesuaian Medan 

Untuk Permukiman di 

Kecamatan Jenawi 

Kabupaten Karanganyar 

Jawa Tengah 

Tujuan --Mengetahui kesesuaina 

lahan untuk lokasi 

permukiman. 

-Mengetahui kesesuaian lahan 

untuk rencana perluasan 

permukiman baru 

dikecamatan cepu kabupaten 

blora. 

-Mengetahui karakteristik 

medan untuk lokasi didaerah 

penelitian. 

-Mengetahui agihan 

kesesuaian medan didaerah 

penelitian. 

-- Menganalisis kesesuaian 

medan untuk pemukiman di 

Kecamatan Jenawi 

Kabupaten Karanganyar 

- Menganalisis arah 

pengembangan permukiman 

dengan kelas kesesuaian 

medan di Kecamatan 

Jenawi Kabupaten 

Karanganyar. 

 

Metode Survey dan analisis 

laboratorium 

Survey dan analisis 

laboratorium 

Survey dan analisis 

laboratorium 

Hasil Peta Kesesuaian lahan untuk 

lokasi permukiman skala 

1:50.00 

dua kelas kesesuaian lahan 

dan faktor pembatasnya 

Karakteristik permukiman 

dan dua kelas kesesuaian 

medan 

Peta kesesuaian lahan untuk 

permukiman sebagai arahan 

pengembangan lokasi 

permukiman.  

Sumber : Penulis 2018 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pertumbuhan penduduk semakin tahun semakin besar sehingga dalam hal 

permintaan kebutuhan lahan untuk pemukiman semakin meningkat. Lahan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. 

Kebutuhan akan suatu lahan untuk pemukiman baru mengakibatkan 

pembangunan permukiman yang layak huni menjadi tidak layak huni 

dikarenakan dibangun pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan 

kegunaanya sehingga menimbulkan ancaman keselamatan bagi pemukim. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian lahan agar pemilihan 

lokasi permukiman yang sesuai dapat membantu dalam menentukan keawetan 

bangunan, nilai ekonomis, dan dampak terhadap lingkungannya. Kondisi 

topografi didaerah penelitian yang memiliki lereng yang curam dan berbukit. 

Apabila dimusim penghujan dengan instensitas yang tinggi maka sering terjadi 

longsor lahan yang berdampak pada permukiman. 

Evaluasi medan merupakan suatu proses pelaksanaan penilaian medan 

untuk keperluan tertentu dalam mengidentifikasi dan membandingkan macam 

macam kemungkinan penggunaan lahan yang sesuai dengan tujuan evaluasi. 

Peniliaian medan meliputi relief, tanah, batuan proses geomorfologi, hidrologi, 

vegetasi, dan penggunaan lahan. Hasil evaluasi medan digunakan sebagai 

dasar pembuaatan rencana penggunaan lahan untuk lokasi permukiman. 
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1.7 Batasan Operasional 

Medan adalah suatu bidang lahan yang berhubungan dengan sifat-sifat fisik 

permukaan dan dekat permukaan yang komplek dan penting bagi manusia 

(Van Zuidam 1979). 

Satuan Medan adalah kelas medan yang menunjukan suatu bentuk lahan atau 

komplek bentuk lahan yang sejenis dalam hubungannya dengan karakteristik 

medan dan komponen-komponen medan yang utama (Van Zuidam 1979). 

Lahan adalah suatu daerah dipermukan bumi yang mempunyai sifat-sifat agak 

tetap atau pengulangan sifat-sifat dalam biosfer secara vertikal baik diatas 

maupun dibawah daerah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, geologi, 

geomorfologi, hidrologi, tumbuhan dan binatang dan merupakan hasil dari 

aktivitas manusia dimasa lalu maupun masa kini, perluasan sifat sifat ini 

mempunyai pengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia dimasa kini 

maupun dimasa yang akan datang. (FAQ,1976). 

Bentuk lahan adalah kenampakan medan yang berbentuk oleh proses-proses 

alam dan mempunyai komposisi serta serangkaian karakteristik fisik dan visual 

dalam julat tertentu dimanapun berbentuk lahan tersebut dijumpai (Suharjo, 

1996). 

Kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kesesuaian sebidang lahan 

untuk suatu penggunaan tertentu (FAO, 1979 dalam Abdul Madjid, 2000). 

Permukiman adalah bentuk articial maupun natural dengan segala 

kelengkapannya yang digunakan oleh manusia baik secara individu maupun 

kelompok untuk tempat tinggal baik sementara maupun menetap dalam rangka 

menyelenggarakan kehidupan (Koestoer, 1997). 

 


