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ANALISIS KESESUAIAN LOKASI INDUSTRI TERHADAP RENCANA 

TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN CEPER KABUPATEN 

KLATEN TAHUN 2020 

 

Abstrak 

Penelitian ini berjudul Analisis Kesesuaian Lokasi Industri Terhadap Rencana 

Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten Tahun 2020.  Tujuan 

penelitian ini untuk (1) Mengetahui persebaran lahan industri di Kecamatan 

Ceper, (2) Mengevaluasi dan menganalisis kesesuaian lokasi industri di 

Kecamatan Ceper dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 

2011 hingga 2031. Penelitian menggunakan metode survei. Metode analisis data 

menggunakan metode analisis interpretasi citra penginderaan jauh untuk 

melakukan pengamatan seluruh objek yang tergambar diseluruh peta secara 

selektif. Citra yang digunakan adalah citra Geo-eye 2 Kecamatan Ceper tahun 

2020 yang diproses menggunakan Sistem Informasi Geografis dengan melakukan 

digitasi lahan-lahan industri di Kecamatan Ceper tahun 2020. Kecamatan Ceper 

memiliki luas industri sebesar 81,38 ha yang tersebar di dua belas desa, 

persebaran lahan industri terdapat pada desa Ceper, desa Kurung, desa Dlimas, 

desa Kujon, desa Jambu Kulon, desa Jombor, desa Klepu, desa Kuncen, desa 

Meger, desa Ngawonggo, desa Mlese, dan desa Tegalrejo. Luas lahan industri 

paling besar adalah desa Dlimas dengan luas 22,68% atau 18,45 ha, sedangkan 

luas lahan industri paling kecil yaitu desa Kujon dengan luas 1,74% atau 1,41 ha. 

Kesesuaian lokasi industri di Kecamatan Ceper terbagi menjadi dua kelas 

kesesuaian yaitu sesuai dan tidak sesuai. Terdapat 78% atau sebesar 70,28 ha total 

luas lahan industri yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Klaten, sedangkan 

luas lahan industri yang tidak sesuai dengan total luas 22% atau 18,20 ha. Dlimas 

menjadi desa dengan luas industri paling sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah sebesar 36,57% atau 25,7 ha. Tingkat ketidaksesuaian lahan industri di 

Kecamatan Ceper sebesar 22% atau 18,20 ha, Meger menjadi desa dengan luas 

lahan industri paling tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebesar 

29,95% atau 5,45 ha.  

   

Kata Kunci : lahan industri, rencana tata ruang wilayah, kesesuaian lokasi 

 

 

Abstract  

This research is entitled Analysis of the Suitability of Industrial Locations to 

Regional Spatial Plans in Ceper District, Klaten Regency in 2020. The purpose of 

this study is (1) To determine the distribution of industrial land in Ceper District, 

(2) Evaluate and analyze the suitability of industrial locations in Ceper District 

with the Layout Plan. Klaten Regency Spaces in 2011 to 2031. This study used a 

survey method. The data analysis method uses the analysis method of remote 

sensing image interpretation to selectively observe all objects drawn on the entire 
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map. The image used is the Geo-eye image of the Ceper District 2 in 2020 which 

is processed using the Geographical Information System by digitizing industrial 

lands in the Ceper District in 2020. Ceper District has an industrial area of 81, 38 

ha spread over twelve villages, the distribution of industrial land is in Ceper 

village, Kurung village, Dlimas village, Kujon village, Jambu Kulon village, 

Jombor village, Klepu village, Kuncen village, Meger village, Ngawonggo 

village, Mlese village and other villages. Tegalrejo. The largest area of industrial 

land is Dlimas village with an area of 22.68% or 18.45 ha, while the smallest area 

of industrial land is Kujon village with an area of 1.74% or 1.41 ha. The 

suitability of industrial locations in Ceper District is divided into two classes of 

suitability, namely appropriate and unsuitable. There is 78% or 70.28 ha of the 

total industrial land area that has been in accordance with the RTRW of Klaten 

Regency, while the industrial land area does not correspond to the total area of 

22% or 18.20 ha. Dlimas becomes the village with the most industrial area 

according to the Regional Spatial Plan of 36.57% or 25.7 ha. 

  

Keywords : industrial land, spatial planning, location suitability 

 

1. PENDAHULUAN 

Industri mempunyai peran penting dan strategis bagi peningkatan ekonomi di 

suatu negara terutama di negara berkembang, sehingga sektor industri mulai 

banyak dilakukan pembangunan di negara-negara. Di Indonesia industri menjadi 

salah satu sektor penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar. sektor 

industri dituntut agar menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi 

nasional apalagi saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0, dimana 

kemajuan IPTEK dimanfaatkan sepenuhnya tidak hanya proses produksi, 

melainkan juga diseluruh rantai nilai guna mencapai efisiensi yang setinggi-

tingginya sehingga melahirkan model bisnis yang baru berbasis digital. Industri 

mampu memberikan dampak yang besar bagi ekonomi nasional seperti 

penyerapan tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, 

dan keuntungan yang didapatkan melalui devisa dari kegiatan ekspor (Arsyad, 

Lincolin. 2004). 

Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah dalam memberikan 

kemudahan melakukan investasi agar mampu menyerap para investor untuk 

menanamkan modal di Indonesia baik itu investor asing maupun nasional, 

diantaranya dengan memberikan penyediaan lokasi industri yang telah siap 

digunakan meliputi : ketersediaan lahan, telah tersedianya sarana dan prasarana 
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yang mendukung aktivitas industri, hak kepemilikan tanah dan perizinan 

diperoleh secara mudah. Sehingga investor dapat membangun dan menjalankan 

industrinya dengan segera.  

Pemerintah Daerah memiliki peluang untuk menyediakan lokasi 

industri agar dapat memberikan kemudahan bagi para investor yang akan 

menanamkan modal di daerahnya, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2 tentang Kewenangan Pemerintah 

dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom. Di dalam pasal 2 peraturan 

pemerintah tersebut dijelaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan 

kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan perdagangan. Sedangkan 

dengan masuknya investor untuk menanamkan modalnya di daerah akan dapat 

memajukan pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber pendapatan ekonomi 

daerah.  

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan 

Industri bahwa pembentukan kawasan industri memiliki beberapa peran khusus 

seperti ; sebagai upaya mempercepat industri, dalam rangka memberikan 

kemudahan bagi kegiatan industri, untuk mendorong kegiatan industri agar 

berlokasi di kawasan industri, guna menyediakan fasilitas lahan industri yang 

berwawasan lingkungan serta memberikan kemudahan para investor dalam 

menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lahan industri merupakan 

sebidang tanah luas berhektar-hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan 

ukuran luas yang berbeda sesuai dengan keinginan investor, di area tersebut 

setidaknya telah memiliki sarana dan prasarana seperti jalan antar kavling, 

terdapat saluran pembuangan limbah, dan gardu listrik berkapasitas besar untuk 

menunjang kegiatan industri yang dibutuhkan oleh perusahaan yang akan 

menempati lahan tersebut.  

Industri menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting bagi 

manusia, industri mampu menghasilkan berbagai kebutuhan hidup manusia 

mulai dari pakaian, makanan, minuman, rumah dan kebutuhan hidup lainnya, 

(Abdurachmat dan Maryani (1997). Munculnya Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1984, tentang perindustrian dengan tujuan agar upaya pembangunan 
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industri dilakukan melalui pembangunan lokasi berupa kawasan industri, untuk 

meningkatkan percepatan pembangunan kawasan industri. Pemerintah 

membuat PP No. 24 tahun 2009 tentang Kawasan Industri, dimana setiap 

perusahaan baru wajib membangun industrinya pada kawasan industri. 

Lahan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah 

sering terganggu dengan maraknya pembangunan yang tidak sesuai dengan 

arahan pemerintah terutama pada lahan industri. Pemanfaatan lahan yang 

semestinya digunakan sebagai kawasan pertanian, permukiman penduduk, 

perkantoran dan lainnya seringkali dialih fungsikan menjadi lahan industri. 

Pemanfaatan lahan yang salah berakibat pada pengurangan luas lahan dan akan 

mengganggu stabilitas kawasan peruntukan lahan lainnya yang telah ditetapkan 

didalam RTRW. Namun meningkatnya kebutuhan tidak diikuti ketersediaan 

lahan yang luas, sedangkan lahan bersifat tetap dan tidak bisa berubah atau 

bertambah, akibatnya yang terjadi adalah penyusutan lahan  

Keberadaan kawasan industri memang penting bagi peningkatan 

ekonomi suatu negara. Namun keberadaannya juga harus diatur dan dikelola 

agar tidak menimbulkan dampak negatif, pembangunan lokasi industri harus 

searah dengan peruntukan kesesuaian lahannya. Permasalahan jangka panjang 

dan dampak negatif yang timbul dapat dihindari untuk menjaga kelestarian 

lingkungan. Analisis kesesuaian lahan industri di wilayah ini diperlukan untuk 

memastikan peruntukan lahan industri apakah telah sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten 2011-2031 untuk menopang aktivitas 

penduduk didalamnya.  

Kecamatan Ceper merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Klaten, Perubahan Penggunaan lahan industri di Kecamatan Ceper relatif cepat 

yang dapat mempengaruhi perkembangan kondisi fisik di wilayah tersebut 

terutama pada lahan industri. Konsep RTRW dengan membagi wilayah dalam 

kawasan-kawasan tertentu yang sesuai dengan potensi daerah, dan Kecamatan 

Ceper dengan prioritas kawasan industri besar dengan luas kurang lebih 342 

hektar. Kawasan industri di Kecamatan Ceper berpusat di Desa Ceper, Dlimas, 
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Tegalrejo, Klepu, Ngawonggo, Mlese, Jombor, dan Desa Kuncen (Statistik 

Daerah Kecamatan Ceper 2020). 

Tercatat selama tahun 2018 di Kecamatan Ceper terdapat 79 usaha 

pemegang tanda daftar perusahaan (TDP), naik 2 usaha bila dibanding tahun 

2017, badan usaha tersebut terdiri dari PT Sebanyak 16 buah, CV sebanyak 31 

buah. Jumlah pemegang surat ijin usaha perdagangan tahun 2018 sebanyak 74, 

naik 7,2 persen bila dibanding dengan tahun 2017 yang terdiri dari PT 

Sebanyak 16 buah, CV sebanyak 31 buah. Jika dilihat dari skala usaha, maka 

yang masuk kategori usaha kecil sebanyak 56 perusahaan dan 10 perusahaan 

masuk kategori menengah dan besar. Pada tahun 2019 terdapat kenaikan 

jumlah perusahaan PT menjadi 26 buah sedangkan CV mengalami penurunan 

menjadi 19 buah. (Statistik Daerah Kecamatan Ceper 2020). 

Evaluasi lahan industri ini memanfaatkan Penginderaan Jauh dan 

Sistem Informasi Geografis. Penelitian ini menggunakan citra satelit 

penginderaan jauh yaitu citra Geo Eye-2 dikarenakan citra tersebut memiliki 

tingkat resolusi dan kedetailan yang tinggi yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi data spasial objek permukaan bumi melalui analisa 

dan interpretasi sehingga mempermudah dalam memonitoring perubahan lahan 

industri eksisting terhadap kesesuaian RTRW di Kecamatan Ceper. 

2. METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu survei. Kegiatan survei dengan 

metode sampling dilakukan untuk mendapatkan pembaharuan data yang sesuai 

kondisi saat ini di lapangan. Survei lapangan dan Sampling yang dilakukan 

juga digunakan sebagai alat uji akurasi mengenai hasil penelitian monitoring 

lahan industri eksisting apakah hasil yang telah dibuat telah sesuai dengan 

kenampakan aslinya dilapangan serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang 

wilayah Kabupaten Klaten. Pengambilan sampel dalam survei menggunakan 

metode purposive sampling. 

Pengambilan sampel dengan penentuan lokasi sampel dilakukan pada 

tiap satuan unit analisis yang letaknya divergen, sehingga pengambilan sampel 

akan dilakukan disetiap desa yang terdapat lahan industri yang ada di Kecamatan 
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Ceper, sampel yang diambil merupakan industri yang tergolong kedalam industri 

besar yaitu PT dan CV.  

Metode analisis data untuk dapat mengetahui sebaran lahan industri di 

Kecamatan Ceper tahun 2020 yaitu menggunakan metode Analisis Interpretasi 

Citra Penginderaan Jauh untuk melakukan pengamatan seluruh objek yang 

tergambar diseluruh peta secara selektif. Citra yang digunakan adalah citra Geo-

eye 2 Kecamatan Ceper tahun 2020 yang diproses menggunakan Sistem 

Informasi Geografis dengan melakukan digitasi lahan-lahan industri di 

Kecamatan Ceper tahun 2020. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Persebaran Lahan Industri 

Persebaran lahan industri dapat diidentifikasi menggunakan interpretasi peta dan 

citra satelit dengan cara mengenali berbagai unsur interpretasi yang mencakup 

lokasi, ukuran, bentuk, bayangan, tekstur, warna, pola, tinggi dan asosiasi. Ciri 

lahan industri pada umumnya memiliki warna putih cerah, bentuk persegi, 

ukuran luas terdapat bayangan dan memiliki asosiasi yang serupa dengan 

kondisi sekitarnya. Citra satelit yang digunakan beresolusi tinggi yaitu Citra 

Geo-Eye 2 perekaman tahun 2020. Persebaran Lahan Industri di Kecamatan 

Ceper tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut.  

Tabel 1. Persebaran Lahan Industri di Kecamatan Ceper Tahun 2020 

Desa 
Kecamatan Penggunaan 

Lahan 
Luas (Ha) Luas (%) 

Ceper Ceper Industri 12,72 15,62 

Dlimas Ceper Industri 18,46 22,68 

Jambu Kulon Ceper Industri 1,89 2,32 

Jombor Ceper Industri 8,00 9,83 

Klepu Ceper Industri 8,47 10,41 

Kujon Ceper Industri 1,41 1,74 

Kuncen Ceper Industri 2,66 3,26 

Kurung Ceper Industri 4,42 5,43 
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Meger Ceper Industri 4,77 5,86 

Mlese Ceper Industri 4,67 5,74 

Ngawonggo Ceper Industri 6,04 7,43 

Tegalrejo Ceper Industri 7,87 9,67 

Total 81,38 100 

Sumber : Survey dan Peta Persebaran Penggunaan Lahan Industri 2020 

Berdasarkan data tabel diatas terdapat lahan industri seluas 81,38 ha yang 

tersebar di 12 desa. Persebaran lahan industri dan luas lahan yang terdapat pada 

tiap desa yaitu desa Ceper dengan luas 15,62%, kemudian desa Dlimas dengan 

luas 22,68%, desa Jambu Kulon 2,32%, desa Jombor 9,83%, desa Klepu 

10,41%, desa Kujon 1,74%, desa Kuncen 3,26%, desa Kurung 5,43%, desa 

Meger 5,86%, desa Mlese 5,74%, desa Ngawonggo 7,43% dan desa Tegalrejo 

dengan luas 9,67%. Desa dengan luas lahan industri paling besar adalah desa 

Dlimas dengan luas 22,68%, sedangkan desa yang memiliki luas lahan industri 

paling kecil yaitu desa Kujon sebesar 1,74%. Berikut peta persebaran lahan 

industri di Kecamatan Ceper tahun 2020. 
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Gambar 1. Peta Persebaran Lahan Industri Kecamatan Ceper tahun 2020 
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Persebaran lahan industri yang tinggi di Kecamatan Ceper dikarenakan 

memiliki aksesibilitas yang baik, jaringan jalan yang akseptabel, sarana dan 

prasarana yang mendukung aktivitas industri. Terdapat berbagai macam industri 

yang tersebar di Kecamatan Ceper seperti industri pengecoran logam, industri 

garmen, industri kerajinan kayu dan mebel, industri cor beton. Industri 

pengecoran logam banyak terdapat di desa Ngawonggo, desa Ceper dan desa 

Tegalrejo. Sedangkan industri garmen terletak di desa Jombor, desa Dlimas dan 

desa Ceper, industri cor beton terdapat di desa Dlimas, industri kerajinan kayu 

dan mebel terletak di desa Klepu. Data jumlah total persebaran lahan industri di 

setiap desa dapat dilihat pada grafik berikut : 

 

     Gambar 2. Grafik Luas Total Lahan Industri Kecamatan Ceper 

Jumlah total luas lahan industri di Kecamatan Ceper sebesar 81,38 ha, 

letak lokasi kecamatan Ceper yang berada di jalur penghubung kawasan urban 

dan rural urban menjadikan kecamatan Ceper sebagai kawasan strategis, sektor 

industri dikawasan ini didominasi oleh pengecoran logam yang sangat 

bergantung pada akses transportasi, hal ini sesuai dengan teori lokasi yang 

disampaikan oleh Alfred Weber. Weber merepresntasikan bahwa lokasi setiap 

industri bergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja dimana 

penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat dimana total anggaran 

transportasi dan tenaga kerja yang minimum adalah serupa dengan tingkat 

keuntungan yang maksimum Tarigan (2012:96). 
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3.2 Kesesuaian Lahan Industri Existing Terhadap RTRW 

Gambar 3. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011-2031 
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Evaluasi lahan merupakan proses pengumpulan dan pencatatan 

keterangan mengenai suatu areal tanah untuk dilakukan evaluasi kegunaannya. 

Menggunakan pendekatan interpretasi serta fisik untuk penggunaan tertentu 

sesuai dengan berbagai tingkat pemetaan lahan, maka dalam evaluasi lahan juga 

dibedakan menurut ketersediaan data hasil survei dengan tingkat dan skala 

pemetaannya. Menggunakan pendekatan interpretasi dan fisik untuk tujuan 

penggunaan tertentu.  

 Peta rencana tata ruang wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011-2031 

mengatur mengenai arahan kebijakan dalam memanfaatkan ruang terutama pada 

kawasan industri. Luas peruntukan lahan industri di Kecamatan Ceper dengan 

total 314,21 ha yang tersebar di dua belas desa yaitu desa desa Ceper, desa 

Dlimas, desa Jambu Kulon, desa Jombor, desa Klepu, desa Kujon, desa Kuncen, 

desa Kurung, desa Meger, desa Mlese, desa Ngawonggo dan desa Tegalrejo. 

Analisis kesesuaian lahan industri diperoleh dengan cara mencocokan 

hasil identifikasi lahan industri di Kecamatan Ceper dengan peta Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Klaten. Untuk mengetahui apakah lahan industri saat 

ini sudah sesuai dengan arahan dalam Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) 

yang sudah direncanakan pada tahun 2011 hingga tahun 2031, dilakukan 

menggunakan teknik overlay yaitu dengan cara melakukan tumpang susun 

antara kedua data. Proses tersebut menghasilkan peta Kesesuaian Lokasi Industri 

Kecamatan Ceper tahun 2020 yang telah dilakukan pembaharuan data 

dilapangan. Persentase kesesuaian lahan industri dapat dilihat pada grafik 5.2 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 4. Grafik Persentase Kesesuaian Lahan Industri 
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Hasil penelitian memberikan informasi dalam dua kelas kesesuaian, yaitu 

sesuai dan tidak sesuainya lahan industri di Kecamatan Ceper. Terdapat 78% 

atau 70,28 ha total luas lahan industri yang telah sesuai dengan RTRW 

Kabupaten Klaten, sedangkan luas lahan industri yang tidak sesuai dengan total 

luas 22% atau 18,20 ha. Desa dengan luas lahan industri sesuai yang paling 

besar berada di desa Dlimas dengan luas 36,57 % atau 25,7 ha, dikarenakan desa 

tersebut dijadikan sebagai lokasi perutukan kawasan industri terbesar di 

Kecamatan Ceper. Sedangkan desa dengan luas lahan industri tidak sesuai paling 

besar berada di desa Meger dengan luas 29,95% atau 5,45 ha, dikarenakan desa 

tersebut bukan merupakan lokasi peruntukan industri, sehingga industri yang 

telah dibangun tidak sesuai dengan aturan RTRW Kabupaten Klaten. Kesesuaian 

lahan industri terdapat pada tabel 3.2 sedangkan ketidaksesuaian lahan industri 

pada tabel 3.3. 

Tabel 2. Kesesuaian Lokasi Industri di Kecamatan Ceper  

Desa Kecamatan Existing RTRW 
Kesesuaian 

Lahan 

Luas 

(Ha) 

Luas 

(%) 

Ceper Ceper Industri Industri Sesuai 12,35 17,57 

Dlimas Ceper Industri Industri Sesuai 25,7 36,57 

Jambu 

Kulon 
Ceper Industri Industri Sesuai 0,91 1,29 

Jombor Ceper Industri Industri Sesuai 4,03 5,73 

Klepu Ceper Industri Industri Sesuai 4,75 6,76 

Kujon Ceper Industri Industri Sesuai 2,29 3,26 

Kuncen Ceper Industri Industri Sesuai 2,55 3,63 

Kurung Ceper Industri Industri Sesuai 0 0,00 

Meger Ceper Industri Industri Sesuai 0 0,00 

Mlese Ceper Industri Industri Sesuai 4,67 6,64 

Ngawonggo Ceper Industri Industri Sesuai 5,84 8,31 

Tegalrejo Ceper Industri Industri Sesuai 7,19 10,23 
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Total 70,28 100 

   Sumber : Survei dan Peta Kesesuaian Industri Existing 2020 

Tabel 3.Ketidaksesuaian Lokasi Industri di Kecamatan Ceper  

Desa Kecamatan Existing RTRW 
Kesesuaian 

Lahan 

Luas 

(Ha) 

Luas 

(%) 

Ceper Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 0,93 5,11 

Dlimas Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 0 0,00 

Jambu 

Kulon 
Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 1,88 10,33 

Jombor Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 0 0,00 

Klepu Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 3,71 20,38 

Kujon Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 0 0,00 

Kuncen Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 0,1 0,55 

Kurung Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 4,42 24,29 

Meger Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 5,45 29,95 

Mlese Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 0 0,00 

Ngawonggo Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 1,04 5,71 

Tegalrejo Ceper Industri Industri Tidak Sesuai 0,67 3,68 

Total 18,20 100 

   Sumber : Survei dan Peta Kesesuaian Industri Existing 2020 

Klasifikasi lahan didapatkan melalui hasil wawancara dengan beberapa 

kepala desa yang terdapat sebaran industri di Kecamatan Ceper, dari penjelasan 

beberapa kepala desa yang telah diwawancarai oleh peneliti dikatakan bahwa, 
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lahan industri yang sesuai pada lokasi penelitian memiliki beberapa alasan, lahan 

industri yang dikatakan sesuai yaitu lahan industri yang lokasinya tepat untuk 

dilakukan pembangunan industri sesuai RTRW Kabupaten Klaten. Sedangkan 

Lahan Industri yang dikatakan tidak memiliki kelas sesuai memiliki beberapa 

faktor, antara lain; pembangunan industri tidak semestinya di bangun di lokasi 

penelitian, pembangunan industri tidak memiliki izin resmi dari pemerintah 

setempat, industri dibangun sebelum dibuatnya RTRW Kabupaten Klaten tahun 

2011-2031.  

Pemerintah selaku pembuat dan pengatur perencanaan wilayah dapat 

melakukan tindakan antisipatif dengan cara mengendalikan pemanfaatan ruang 

dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, sehingga pembangunan industri 

dapat termonitoring agar mengikuti aturan peruntukan kawasan industri yang 

semestinya telah ditetapkan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Klaten demi mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang nasional, provinsi 

maupun kabupaten/kota. Berikut peta kesesuaian lokasi industri eksisting 

terhadap RTRW di Kecamatan Ceper tahun 2020. 
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Gambar 5. Peta Kesesuaian Lokasi Industri Eksisting Terhadap RTRW 

Kecamatan Ceper tahun 2020 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

1. Lahan industri yang tersebar di Kecamatan Ceper memiliki luasan yang 

berbeda-beda, dengan luas total 81,38 ha atau sekitar 3,22% dari luas 

Kecamatan Ceper yang terbagi atas dua belas desa. Desa dengan luas lahan 

industri terbesar yaitu desa Dlimas dengan luas 22,68% atau 18,46 ha, 

sedangkan desa dengan luas lahan industri paling kecil yaitu desa Kujon 

dengan luas 1,74% atau 1,41 ha. 

2. Kesesuaian lokasi industri di Kecamatan Ceper terbagi menjadi dua kelas 

kesesuaian yaitu sesuai dan tidak sesuai, Terdapat 78% atau 70,28 ha total 

luas lahan industri yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Klaten, 

sedangkan luas lahan industri yang tidak sesuai dengan total luas 22% atau 

18,20 ha. Dlimas menjadi desa yang memiliki kelas kesesuaian paling 

besar dengan luas 25,70 ha atau 36,57%, sedangkan desa Meger memiliki 

kelas tidak sesuai paling besar dengan luas 5,45 ha atau 29,95%   

3. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dapat dikatakan bahwa 

industri yang tidak memiliki kelas kesesuaian memiliki beberapa faktor, 

antara lain karena lokasi tersebut bukan merupakan peruntukan lokasi 

industri, pembangunan industri tidak memiliki izin resmi dari pemerintah 

setempat, industri dibangun sebelum dibuatnya RTRW Kabupaten Klaten 

periode tahun 2011-2031.  

 

4.2Saran 

1. Analisis dan evaluasi kesesuaian lahan bisa digunakan untuk 

memberikan masukan kepada pemerintah setempat maupun masyarakat 

didalam menentukan arahan kebijakan mengenai pemanfaatan lahan 

yang tidak sesuai dengan peruntukannya.  

2. Pemerintah perlu melakukan tindakan antisipatif dengan cara 

mengendalikan pemanfaatan ruang dan pencegahan dampak negatif yang 

dapat ditimbulkan dari pemanfaatan ruang yang semakin berkembang. 
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