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ANALISIS SPASIAL PENGGUNAAN LAHAN DAN ARAHAN FUNGSI 

KAWASAN BUDIDAYA DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2019 

 

Abstrak 

 

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang mengalami perkembangan sangat pesat. Kabupaten Sleman 

memiliki daya tarik dalam bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, serta 

perdagangan dan jasa. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Sleman padat 

penduduk dan berbanding lurus dengan kebutuhan lahan. Penggunaan lahan tidak 

terlepas dari dampak aktivitas masyarakat di Kabupaten Sleman, sehingga 

menimbulkan permasalahan khususnya dari sisi spasial. Permasalahan 

ketidaksesuaian penggunaan lahan disebabkan oleh alih fungsi lahan besar-besaran. 

Permasalahan tersebut mengakibatkan dampak bagi lingkungan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan. Analisis dalam penelitian 

ini menggunakan pendekatan analisis spasial yang menekankan pada karakteristik 

ruang. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tingkat kesesuaian 

penggunaan lahan dan kawasan budidaya di Kabupaten Sleman terdiri atas kelas 

sesuai sebesar 72% atau 412,6 km2 yang dominan menyebar di Kecamatan Tempel, 

Minggir, Moyudan, Sayegan, Gamping, dan Kalasan; dan kelas tidak sesuai sebesar 

28% atau 163,5 km2 yang dominan menyebar di Kecamatan Cangkringan, Pakem, 

Turi, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Mlati, Depok, Prambanan. Ketidaksesuaian 

antara penggunaan lahan dan kawasan budidaya di Kabupaten Sleman disebabkan 

oleh faktor-faktor seperti struktur geologi, kerawanan bencana, kemiringan lereng, 

dan jenis tanah.  

 

Kata kunci: Kesesuaian, Penggunaan Lahan, Kawasan Budidaya. 

 

Abstract 

 

Sleman Regency is one of region in Special Region of Yogyakarta which 

has rapid development. Sleman Regency has an interest in education, tourism, 

health, as well as trade and services. This condition makes Sleman Regency densely 

populated and directly proportional with land needs. Land use is inseparable from 

the impact of community activities in Sleman Regency, then makes problems 

especially in spatial side. The problems of land use unsuitability are caused by 

massive land conversion. These problems have an impact on the environment. The 

method used in this study is a field survey. The analysis in this study uses a spatial 

analysis approach that emphasizes the characteristics of space. The results obtained 

in this study are the level of suitability of land use and cultivation area in Sleman 

Regency, suitable class consists to 72% or 412.6 km2 which are dominantly spread 

in Tempel, Minggir, Moyudan, Sayegan, Gamping, and Kalasan Subdistricts. 

Unsuitable class consists to 28% or 163.5 km2 which is dominantly spread in 

Cangkringan, Pakem, Turi, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Mlati, Depok, 

Prambanan. Unsuitability between land use and aquaculture areas in Sleman 

Regency caused by factors such as geological structure, disaster vulnerability, 
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slope, and soil type. 

Keywords: Suitability, Land Use, Cultivation Area. 

1. PENDAHULUAN

Makhluk hidup berusaha untuk memanfaatkan sumber daya di sekitarnya agar 

dapat bertahan hidup di Bumi. Salah satu bagian sumber daya di Bumi adalah 

sumber daya lahan yang memiliki peranan penting sebagai tempat tinggal dan 

sumber pemenuhan kebutuhan makhluk hidup yang diwujudkan dalam bentuk guna 

lahan. Segala bentuk buatan tangan manusia terhadap sumberdaya alam dan buatan 

pada suatu lahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut 

penggunaan lahan (Malingreau, 1982).  

Pertumbuhan manusia yang semakin pesat berbanding lurus dengan 

kebutuhan lahan. Kondisi tersebut mengakibatkan kebutuhan manusia terhadap 

lahan semakin tinggi, sehingga banyak macam bentuk penggunaan lahan akibat 

pembangunan semakin pesat. Pembangunan di DIY yang sangat pesat 

mengakibatkan aglomerasi pembangunan tidak hanya di kawasan perkotaan saja 

melainkan menyebar ke arah utara yaitu Kabupaten Sleman. Pembangunan tersebut 

menimbulkan permasalahan-permasalahan lahan di Kabupaten Sleman. 

Permasalahan pembangunan mengakibatkan tingginya kebutuhan lahan, sehingga 

mengakibatkan tingginya alih fungsi lahan. Kawasan budidaya menjadi fokus 

penelitian ini karena kawasan budidaya memiliki potensi sumberdaya alam yang 

dikhususkan dan dibudidayakan untuk kepentingan ekonomi, sosial, budaya 

masyarakat. Kawasan budidaya termasuk memiliki kesesuaian tinggi untuk segala 

macam bentuk penggunaan lahan, sehingga timbul penggunaan lahan yang 

berlebihan (eksploitasi lahan) yang berdampak pada lingkungan.  

Alih fungsi lahan dan peruntukan kawasan budidaya yang tidak tepat atau 

melebihi kapasitas kemampuan lahan akan berpengaruh pada gangguan 

sumberdaya airtanah (Hendrayana, 2011). Airtanah di Kabupaten Sleman dikontrol 

oleh sistem hidrologi dan geologi lereng selatan Gunungapi Merapi. Daerah 

tersebut termasuk dalam sistem Cekungan Airtanah Yogyakarta-Sleman. 

Kabupaten Sleman saat ini berkembang menjadi daerah padat meliputi 
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permukiman, pertokoan, dan perkantoran. Bangunan-bangunan tersebut memiliki 

sumur-sumur yang menembus lapisan air tanah untuk keperluan rumah tangga, 

industri, maupun pertanian yang akan menimbulkan permasalahan sumberdaya 

airtanah. Peta Beda Kedalaman Muka Air Tanah 2015-2016 di Cekungan Air Tanah 

Yogyakarta-Sleman terjadi penurunan air tanah antara 0-5,2 m yang berada di 

Kecamatan Pakem, Ngaglik, Mlati, dan Depok (Hendrayana, 2016). Kawasan 

budidaya merupakan kawasan yang sesuai untuk pembangunan lahan, sehingga 

marak terjadi eksploitasi lahan untuk aktivitas manusia. Kondisi tersebut 

berpengaruh pada kondisi kedalaman airtanah yang ada pada kawasan lahan 

tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian terkait analisis 

spasial kesesuaian penggunaan lahan dan arahan fungsi kawasan budidaya di 

Kabupaten Sleman berdasarkan analisis spasial.  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, dapat 

dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian berikut.  

1. bagaimana kesesuaian penggunaan lahan dengan arahan fungsi kawasan

budidaya di Kabupaten Sleman?

2. bagaimana dampak ketidaksesuaian penggunaan lahan dan kawasan

budidaya serta faktor apa saja yang menyebabkan dampak tersebut terjadi?

Penelitian terkait analisis spasial kesesuaian penggunaan lahan dan kawasan

spasial diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. menjadi sumber informasi spasial bagi pemerintah dan masyarakat setempat

dalam mengelola dan memantau rencana tata ruang wilayah yang telah

ditetapkan.

2. menjadi referensi bagi peneliti terkait analisis dengan pendekatan spasial

terkait kesusaian penggunaan lahan.

2. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei lapangan. 

Penelitian ini menggunakan parameter yang terdiri atas penggunaan lahan dan 

kawasan budidaya. Survei lapangan dilakukan pada titik sampel kelas tidak sesuai 

untuk mengetahui fakta di lapangan terkait dampak yang ditimbulkan oleh 

ketidaksesuaian penggunaan lahan dan kawasan budidaya. Gambar 1 merupakan 
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informasi penggunaan lahan aktual eksisting di Kabupaten Sleman tahun 2019 

sebagai objek kajian dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini memanfaatkan sistem informasi geografi menggunakan teknik overlay antara 

penggunaan lahan dan kawasan budidaya untuk menghasilkan tingkat kesesuaian 

penggunaan lahan dan kawasan budidaya. Penilaian tingkat kesesuaian dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif. Kriteria penilaian adalah sesuai tidaknya penggunaan 

lahan yang ada pada peruntukan kawasan budidaya tertentu.  

Penelitian ini menggunakan metode analisis dengan pendekatan keruangan 

atau spasial. Pendekatan keruangan dalam analisis geografi bertindak sebagai 

metode analisis yang menekankan pada karakteristik ruang dalam menjelaskan 

fenomena yang terjadi. Analisis dengan metode pendekatan keruangan memiliki 

penekanan utama yang terdiri atas pola persebaran, struktur penyususn ruang, 

proses perubahan pada ruang, interaksi antarruang (wilayah satu dengan lainnya), 

organisasi spasial, asosiasi keruangan pada berbagai objek dalam suatu ruang, 

kecenderungan gejala atau perubahan, perbandingan antarruang, dan sinergi spasial 

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi 

dan komunikasi (Yunus, 2008). Metode analisis data dalam penelitian ini adalah 

menggunakan menggunakan pendekatan keruangan (spasial) yang menekankan 

pada karakeristik ruang. Karakteristik ruang yang digunakan dalam anlisis berfokus 

pada karakteristik fisik lingkungan menggunakan data geologi, kerawanan bencana, 

kemiringan lereng, dan jenis tanah.
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Gambar 1. Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Sleman Tahun 2019.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan lahan sawah masih cukup mendominasi di Kabupaten Sleman. 

Penggunaan lahan pemukiman cukup memprihatinkan karena tidak hanya berada 

di tepi jalan melainkan masuk ke area sawah, kebun, tegalan, bahkan hutan. 

Penggunaan lahan eksisting di Kabupaten Sleman akibat alih fungsi lahan belum 

tentu sesuai dengan kondisi wilayah. Penelitian ini khusus mengkaji mengenai 

kesesuaian penggunaan lahan dan peruntukan kawasan budidaya. Kawasan 

budidaya perlu dikaji karena kawasan tersebut diarahkan khusus untuk aktivitas 

budidaya masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Di era 

sekarang penggunaan lahan eksisting belum tentu memperhatikan peruntukan 

kawasan budidaya tersebut mengingat kebutuhan lahan semakin tinggi. Peruntukan 

kawasan budidaya di Kabupaten Sleman terdiri atas hutan rakyat, kawasan industri, 

perdagangan dan jasa, peruntukan holtikultura, peruntukan pemukiman, peruntukan 

pertanian dan tanaman pangan, dan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM). 

Peruntukan kawasan budidaya di Kabupaten Sleman didominasi peruntukan 

pemukiman dan peruntukan holtikultura. 

Berdasarkan kondisi penggunaan lahan dan arahan fungsi kawasan 

budidaya di Kabupaten Sleman dilakukan proses analisis overlay dengan 

menggunakan perangkat lunak sistem informasi geografi (ArcGIS). Hasil overlay 

kemudian dilakukan penilaian tingkat kesesuaian antara kawasan budidaya dan 

penggunaan lahan. Hasil analisis overlay adalah peta kesesuaian penggunaan lahan 

dan kawasan budidaya tahun 2019 yang tertampil pada Gambar 2.  

Kesesuaian penggunaan lahan dan kawasan budidaya di Kabuaten Sleman 

tahun 2019 terbagi dalam dua kelas yaitu kelas sesuai dan kelas tidak sesuai. Kelas 

kesesuaian penggunaan lahan dan kawasan budidaya di Kabupaten Sleman terdiri 

atas kelas sesuai dan kelas tidak sesuai. Berdasarkan 2 menunjukkan bahwa 

distribusi kelas tidak sesuai dominan terletak di bagian utara, selatan, dan timur dari 

wilayah Kabupaten Sleman tepatnya di Kecamatan Cangkringan, Pakem, Turi, 

Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Mlati, Depok, dan Prambanan.  Kelas penggunaan 

lahan sesuai terhadap kawasan budidaya dominan menyebar di Kecamatan Tempel, 

Minggir, Moyudan, Sayegan, Gamping, dan Kalasan.  



7 

Gambar 2. Peta Kesesuaian Penggunaan Lahan dan Kawasan Budidaya Kabupaten Sleman Tahun 2019.
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Tabel 1 merupakan lisis overlay antara penggunaan lahan dan peruntukan 

kawasan budidaya. Analisis digunakan untuk menilai kesesuaian 

antara penggunaan lahan dan kawasan budidaya secara kualitatif. 

                                  Tabel 1. Hasil Analisis Overlay  

Penggunaan Lahan Peruntukan Kawasan Budidaya Kesesuaian 

Air Tawar Hutan Rakyat Tidak Sesuai 

Air Tawar Pertahanan dan Keamanan Tidak Sesuai 

Air Tawar Peruntukan Holtikultura Tidak Sesuai 

Air Tawar Peruntukan Permukiman Tidak Sesuai 

Air Tawar Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Tidak Sesuai 

Air Tawar Sungai Sesuai 

Air Tawar TNGM Tidak Sesuai 

Semak/Belukar Hutan Rakyat Sesuai 

Semak/Belukar Peruntukan Holtikultura Tidak Sesuai 

Semak/Belukar Peruntukan Permukiman Tidak Sesuai 

Semak/Belukar Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Tidak Sesuai 

Semak/Belukar Sungai Tidak Sesuai 

Semak/Belukar TNGM Sesuai 

Gedung Kawasan Industri Sesuai 

Gedung Pertahanan dan Keamanan Sesuai 

Gedung Peruntukan Holtikultura Tidak Sesuai 

Gedung Peruntukan Permukiman Tidak Sesuai 

Gedung Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Tidak Sesuai 

Hutan Peruntukan Holtikultura Tidak Sesuai 

Hutan TNGM Sesuai 

Kebun Hutan Rakyat Tidak Sesuai 

Kebun Kawasan Industri Tidak Sesuai 

Kebun Pertahanan dan Keamanan Tidak Sesuai 

Kebun Peruntukan Holtikultura Sesuai 

Kebun Peruntukan Permukiman Tidak Sesuai 
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Penggunaan Lahan Peruntukan Kawasan Budidaya Kesesuaian 

Kebun Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Tidak Sesuai 

Kebun Sungai Tidak Sesuai 

Kebun TNGM Tidak Sesuai 

Pasir Darat Peruntukan Holtikultura Tidak Sesuai 

Pasir Darat Peruntukan Permukiman Tidak Sesuai 

Pasir Darat Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Tidak Sesuai 

Pasir Darat Sungai Tidak Sesuai 

Pemukiman Hutan Rakyat Tidak Sesuai 

Pemukiman Kawasan Industri Tidak Sesuai 

Pemukiman Pertahanan dan Keamanan Tidak Sesuai 

Pemukiman Peruntukan Holtikultura Tidak Sesuai 

Pemukiman Peruntukan Permukiman Sesuai 

Pemukiman Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Tidak Sesuai 

Pemukiman Sungai Tidak Sesuai 

Pemukiman TNGM Tidak Sesuai 

Rumput Hutan Rakyat Sesuai 

Rumput Kawasan Industri Tidak Sesuai 

Rumput Pertahanan dan Keamanan Tidak Sesuai 

Rumput Peruntukan Holtikultura Sesuai 

Rumput Peruntukan Permukiman Sesuai 

Rumput Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Sesuai 

Rumput Sungai Tidak Sesuai 

Rumput TNGM Sesuai 

Sawah Irigasi Hutan Rakyat Tidak Sesuai 

Sawah Irigasi Kawasan Industri Tidak Sesuai 

Sawah Irigasi Pertahanan dan Keamanan Tidak Sesuai 

Sawah Irigasi Peruntukan Holtikultura Tidak Sesuai 

Sawah Irigasi Peruntukan Permukiman Tidak Sesuai 

Sawah Irigasi Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Sesuai 
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Penggunaan Lahan Peruntukan Kawasan Budidaya Kesesuaian 

Sawah Irigasi Sungai Tidak Sesuai 

Sawah Tadah Hujan Hutan Rakyat Tidak Sesuai 

Sawah Tadah Hujan Peruntukan Holtikultura Tidak Sesuai 

Sawah Tadah Hujan Peruntukan Permukiman Tidak Sesuai 

Sawah Tadah Hujan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Sesuai 

Sawah Tadah Hujan Sungai Tidak Sesuai 

Tanah Berbatu TNGM Sesuai 

Tegalan Hutan Rakyat Tidak Sesuai 

Tegalan Kawasan Industri Tidak Sesuai 

Tegalan Pertahanan dan Keamanan Tidak Sesuai 

Tegalan Peruntukan Holtikultura Sesuai 

Tegalan Peruntukan Permukiman Tidak Sesuai 

Tegalan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan Sesuai 

Tegalan Sungai Tidak Sesuai 

Tegalan TNGM Tidak Sesuai 

Sumber: Analisis Data, 2019 (Keterangan: TNGM= Taman Nasional Gunungapi 

Merapi) 

Beradasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat kesesuaian dinilai 

berdasarakan sesuai tidaknya suatu penggunaan lahan eksisting tumbuh atau 

berdiri pada suatu peruntukan kawasan budidaya tertentu. Kelas penggunaan 

lahan yang paling banyak sesuai dengan peruntukan kawasan budidaya adalah 

penggunaan lahan rumput. Kelas penggunaan lahan yang paling banyak 

mengalami ketidaksesuaian dengan peruntukan kawasan budidaya adalah 

penggunaan lahan kebun dan pemukiman. Gambar 3 menunjukkan luasan 

kesesuaian penggunaan lahan dan kawasan budidaya di Kabupaten Sleman.  
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Gambar 3. Luas Kesesuaian Penggunaan Lahan dan Kawasan Budidaya. 

Persentase kesesuaian terluas adalah kelas sesuai sebesar 28% dan kelas 

tidak sesuai sebesar 72%. Berdsarkan luasan tersebut menunjukkan bahwa 

penggunaan lahan di Kabupaten Sleman lebih dominan pada kelas sesuai. 

Ketidaksesuaian penggunaan lahan dan kawasan budidaya memberikan 

dampak bagi lingkungan yang terbukti dengan temuan fakta di lapangan. 

Dampak tersebut akan di analisis untuk mengetahui faktor yang 

mempengaruhi. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan keruangan atau 

spasial yang menekankan pada karakteristik ruang seperti kondisi geologi, 

kerawanan bencana, kemiringan lereng, dan jenis tanah.  

Analisis spasial penggunaan lahan dan kawasan budidaya menekankan 

pada analisis karakteristik ruang pada dampak masalah yang terjadi akibat 

ketidaksesuaian anatara penggunaan lahan dan kawasan budidaya. Analisis 

ketidaksesuaian penggunaan lahan dan kawasan budidaya di Kabupaten 

Sleman bagian selatan dominan menyebar di wilayah Kecamatan Mlati, dan 

Depok. Temuan fakta di lapangan menunjukkan fenomena penurunan airtanah 

dangkal pada kawasan permukiman warga di sekitar area komersil seperti 

hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan. Penurunan airtanah tersebut 

berpengaruh pada penurunan sumur-sumur warga di sekitar area komersil 

bahkan hingga mengalami kekeringan. Kedalam sumur galian warga 

khususnya di wilayah Kecamatan Depok berkisar 20-30 meter. Menurut 

keterangan Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sleman menyatakan 

bahwa area komersil seperti mall dan hotel melakukan pengeboran sumur 

72%

28%

Luas Kesesuaian Penggunaan Lahan dan Kawasan 
Budidaya Kabupaten Sleman Tahun 2019

Sesuai Tidak Sesuai
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sedalam 40-110 meter. Airtanah dalam pemanfaatannya perlu memperhatikan 

potensi air tanah yang dapat diketahui salah satunya dari pendekatan 

geomorfologi (Suwarno, 1993).  

Menurut Karmono Mangunsukardjo (dalam Sutikno, 1990) cakupan 

geomorfologi diantaranya meliputi unsur geologi, tanah, vegetasi, dan 

penggunaan lahan. Berdasarkan Peta Geologi Lembar Yogyakarta, wilayah-

wilayah kecamatan yang tersebut diatas berada pada formasi endapan vulkanik 

Gunungapi Merapi muda. Struktur tanah di wilayah tersebut lapisan lempung 

bercampur pasir. Lapisan tanah lempung yang telah bercampur pasir tidak 

dapat benar-benar kedap air, sehingga ada kebocoran airtanah dangkal di 

lapisan lempung tersebut. Kondisi tersebut berpengaruh pada kebocoran 

airtanah dangkal pada sumur-sumur warga mengalir pada sumur area komersil, 

sehingga terjadi penurunan airtanah. Faktor penurunan airtanah yang 

ditemukan di lapangan adalah padatnya kawasan permukiman dan area 

komersil mengambil alih fungsi lahan yang harusnya dapat digunakan untuk 

daerah resapan air dan vegetasi. Minimnya daerah resapan air dan vegetasi 

mengakibatkan air hujan tidak dapat menyerap kedalam lapisan tanah 

melainkan mengalir sebagai aliran permukaan. Kondisi ini dibuktikan saat 

musim hujan di wilayah-wilayah kecamatan tersebut khususnya di Kecamatan 

Mlati dan Depok banyak ditemukan aliran permukaan di selokan-selokan 

karena air tidak dapat menyerap kedalam lapisa tanah, sehingga terjadi banjir. 

Faktor penurunan air tanah berdasarkan temuan di lapangan adalah tingginya 

jumlah penduduk di wilayah-wilayah kecamatan tersebut. Tingginya jumlah 

penduduk berbanding lurus dengan penggunaan air yang tinggi, sehingga 

berpengaruh pada cadangan airtanah di wilayah-wilayah tersebut.  

Kelas tidak sesuai antara penggunaan lahan dan kawasan budidaya di 

baian utara Kabupaten Sleman dominan menyebar di Kecamatan Cangkringan 

atas. Kecamatan Cangkringan terletak di lereng selatan Gunungapi Merapi. 

Berdasarkan Peta Kawasan Rawan Bencana (KRB) Erupsi Gunungapi Merapi 

dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 

menunjukkan bahwa Kecamatan Cangkringan terletak pada KRB III. Menurut 
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keterangan yang ada pada Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi 

dan Area Terdampak Letusan Tahun 2010, Kawasan Rawan Bencana III 

berada dekat dengan sumber bahaya dan sering terdampak aliran lava, awan 

panas, guguran batu, hujan abu lebat, dan lontaran batu pijar. Kawasan Rawan 

Bencana III adalah kawasan paling rawan terkena letusan, baik skala kecil 

maupun besar. Temuan fakta di lapangan menunjukkan banyak warga nekat 

membangun rumah hunian semi permanen, peternakan hewan seperti sapi dan 

kambaing, dan kawasan komersil seperti hotel dan vila. Alasan warga nekat 

membangun rumah dan peternakan karena dekat dengan lahan warga yang 

digunakan untuk bercocok tanam di lereng Gunungapi Merapi, dan mudah 

dalam mencari pakan hewan ternak. Temuan berikutnya, Kecamatan 

Cangkringan ternasuk dalam taman nasional Gunungapi Merapi yang memiliki 

keragaman hewan dan hutan yang lebat. Permasalahan yang timbul 

berdasarkan faktor rawan bencana erupsi Gunungapi Merapi dan fakta 

penggunaan di lapangan adalah berdampak pada kerusakan ekosistem. 

Kerusakan ekosistem pada lereng Gunungapi Merapi disebabkan oleh material 

erupsi seperti aliran piroklastik, longsoran batuan, lahar, dan aliran lava 

(Sadono dkk, 2017). Menurut Yuniasih (dalam Sadono dkk, 2017) menyatakan 

bahwa aktivitas vulkanik yang dapat mengancam ekosistem khususnya 

vegetasi adalah lava, longsoran material, dan gas. Salah satu bagian ekosistem 

adalah hutan yang harus dijaga eksistensinya karena berkaitan dengan fungsi 

hutan sebagai daerah tangkapan air, dan sebagai kawasan konservasi yang 

mencegah terjadinya longsor lahan, dan membantu mempertahankan airtanah 

(Sadono dkk, 2017).  

Kelas tidak sesuai antara penggunaan lahan dan kawasan budidaya di 

Kabupaten Sleman bagian timur dominan terletak di Kecamatan Prambanan. 

Fakta di lapangan ditemukan tutupan vegetasi yang rendah yang didominasi 

tanaman jati dan terdapat lahan kosong. Perbukitan di Kecamatan Prambanan 

mengalami rekahan di beberapa wilayah akibat gempa besar pada 27 Mei 2007. 

Kawasan wisata di perbukitan Kecamatan Prambanan seperti kawasan wisata 

Candi Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Nuwung, dan Tebing Breksi menjadikan 
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sekitar kawasan tersebut banyak berdiri infrastruktur. Pembangunan 

infrastruktur tersebut dijumpai melakukan pemotongan tebing pada beberapa 

titik wilayah yang akan digunakan untuk pembuatan jalan dan permukiman. 

Fakta-fakta tersebut menunjukkan adanya dampak akibat permasalahan yang 

ada yaitu menimbulkan tanah longsor. Rekahan di beberapa titik wilayah 

perbukitan Prambanan saat terjadi hujan terus-menerus di musim hujan dan 

tebing atau punggung perbukitan yang terpotong untuk infrastruktur maka 

mengakibatkan tanah tidak stabil. Air hujan akan menyerap ke pori-pori tanah 

dan semakin banyak air yang masuk dan rekahan akan terisi massa air, tanah 

yang terisi air akan menyebabkan permukaan lereng mengembang dan jenuh 

air. Pengembangan tanah di lereng perbukitan dan jenuh air mengakibatkan 

beban lereng meningkat, sehingga lereng tidak stabil dan akan menyebabkan 

tanah longsor (Christady, 2012). Faktor lain penyebab tanah longsor di 

perbukitan Prambanan adalah berdasarkan Peta Kemiringan Lereng dan Peta 

Jenis Tanah Kabupaten Sleman, kawasan tersebut memiliki kemiringan lereng 

>40% dan jenis tanah latosol. Kemiringan lereng yang tinggi di kawasan 

tersebut mengakibatkan gravitasi semakin tinggi. Jenis tanah latosol yang 

berada di kawasan perbukitan Prambanan memiliki kandungan lempung lebih 

besar, sehingga mudah menyerap air tetapi sulit meloloskan air. Kondisi ini 

sebagai faktor internal yang menyebabkan potensi tanah longsor. Faktor 

internal tanah longsor adalah lemahnya ikatan (kohesi) batuan atau tanah, 

sehingga tekstur butiran batuan atau tanah cenderung lepas-lepas dan 

mengalami pergerakan kebawah mengangkut butiran batuan atau tanah 

disekitarnya membentuk pergerapakan massa tanah yang lebih besar (Noor, 

2006). 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa fakta 

penurunan air tanah juga terjadi di lingkungan lain yaiu lereng kaki selatan 

Gunungapi Merapi meliputi wilayah Kecamtan Sleman, Ngaglik, dan 

Ngemplak. Fakta rawan bencana tidak hanya terjadi di lingkungan Kecamatan 

Cangkringan, akan tetapi juga terjadi di Kecamatan Turi, dan Kecamatan 

Pakem. Kesamaan fakta tersebut dapat menjadi peringatan bagi lingkungan 
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lain disekitarnya. 

4. PENUTUP

4.1  Kesimpulan 

a. Tingkat kesesuaian penggunaan lahan dan kawasan budidaya di

Kabupaten Sleman terdiri atas kelas sesuai sebesar 72% atau 412,6 km2

yang dominan menyebar di Kecamatan Tempel, Minggir, Moyudan,

Sayegan, Gamping, dan Kalasan. Kelas tidak sesuai sebesar 28% atau

163,5 km2 yang dominan menyebar di Kecamatan Cangkringan, Pakem,

Turi, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Mlati, Depok, Prambanan.

b. Ketidaksesuaian antara penggunaan lahan dan kawasan budidaya di

Kabupaten Sleman mengakibatkan penurunan airtanah, rawan bencana,

dan tanah longsor yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti struktur

geologi, kerawanan bencana, kemiringan lereng, dan jenis tanah.

4.2  Saran 

a. Perlu senantiasa adanya pengawasan dan pengarahan dari pemerintah dan

masyarakat untuk menjaga beberapa bentuk penggunaan lahan yang telah

sesuai dan peran dari pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan

beberapa bentuk penggunaan lahan yang belum sesuai dengan

karakteristik ruang wilayah.

b. Potensi alam dari kawasan budidaya harus dimanfaatkan secara maksimal

dan dijaga kelestariannya untuk generasi mendatang sehingga perlu

adanya ketegasan dan perlindungan hukum mengenai pembangunan atau

pembukaan lahan baik untuk keperluan pemukiman, industri, perdagangan

dan jasa, dan lain-lain agar teteap menjaga biodiversitas dan kualitas lahan.
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