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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggunaan lahan merupakan pemanfaatan lahan berkaitan dengan 

kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnya permukiman, 

perkotaan, industri dan persawahan. Penggunaan lahan juga merupakan 

pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia 

dalam penyelenggaraan kehidupannya. Pertambahan penduduk dan 

perkembangan tuntutan hidup akan menyebabkan kebutuhan ruang sebagai 

wadah semakin meningkat. Maka perhatian sering ditujukan pada perubahan 

penggunaan lahan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Faktor penyebab 

perubahan penggunaan lahan adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk, 

sedangkan luas lahannya tetap.  

Penggunaan lahan di suatu wilayah tidak lepas dari adanya campur tangan 

dari manusia baik dari segi aktivitasnya maupun pertumbuhan penduduk di 

wilayah tersebut, semakin meningkatnya jumlah penduduk di suatu tempat 

akan berdampak pada makin meningkatnya perubahan penggunaan lahan. 

Dilihat dari waktu ke waktu dengan adanya pertumbuhan serta aktivitas yang 

tinggi maka akan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yang cepat 

pula, sehingga diperlukannya tata guna lahan yang sesuai dengan peruntukan 

wilayah tersebut. Kabupaten Sukoharjo berdasarkan fungsional lahannya dari 

tahun 2011 sampai tahun 2019 (jangka waktu 9 tahun) mengalami perubahan 

penggunaan lahan yang signifikan. Penggunaan lahan yang banyak mengalami 

perubahan adalah Kecamatan Kartasura, Kecamatan Grogol, Kecamatan 

Mojolaban, dan Kecamatan Baki yang paling pesat mengalami perubahan 

lahan dari persawahan menjadi permukiman, perumahan, industri, pertokoan, 

perdagangan, jasa, dan lain-lain.  

Evaluasi kesesuaian lahan adalah penggambaran tingkat kecocokan 

sebidang lahan untuk suatu penggunaan tertentu. Kelas kesesuaian suatu areal 

dapat berbeda tergantung daripada tipe penggunaan lahan yang sedang 
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dipertimbangkan. Evaluasi tidak terbatas pada penilaian karakteristik 

lingkungan, tetapi dapat juga mencakup analisis – analisis ekonomi, 

konsekuensi sosial, dan dampak lingkungannya. Oleh karena itu FAO (1976) 

dalam Taryono, (2002) berpendapat proyek evaluasi lahan harus mampu 

menjawab pertanyaan – pertanyaan sebagai berikut. 

1. Bagaimana pengeloaan lahan sekarang dan apa yang akan terjadi bila 

tindakan pengelolaan sekarang tetap atau tidak berubah. 

2. Perbaikan – perbaikan apa yang mungklin dilakukan dalam tindakan 

pengelolaan, dalam kerangka penggunaan sekarang. 

3. Apa jenis penggunaan lainnya yang secara fisik memungkinkan, dan 

relevan (sesuai) baik secara ekonomis maupun  sosial.  

4. Penggunaan yang bagaimana yang memungkinkan produksi yang lestari 

atau keuntungan – keuntungan lainnya.  

5. Apa pengaruh buruk yang mungkin timbul dari masing – masing 

penggunaan baik secara fisik, ekonomis dan sosial. 

6. Masukan apa yang diperlukan secara berulang untuk dapat 

mempertahankan produksi yang diinginkan dan meminimumkan pengaruh 

buruknya. 

7. Apa keuntungan – keuntungan dari masing – masing bentuk penggunaan 

lahan tersebut. 

Daerah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Kabupaten Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo mempunyai posisi yang strategis, yakni letaknya yang 

bersebelahan langsung dengan Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan 

kawasan perkotaan terbesar kedua di Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, 

Kabupaten Sukoharjo dan termasuk di dalam kawasan strategis SUBOSUKA 

WONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, 

Sragen dan Klaten) yang dapat mendukung perkembangan pembangunan, 

khususnya bidang-bidang potensial di Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut 

menyebabkan masyarakat lebih memilih kawasan ini sebagai pusat kegiatan, 

baik dalam kegiatan perekonomian, sosial, industrialisasi serta jasa pariwisata. 

Oleh karena itu, Kabupaten Sukoharjo mempunyai potensi pertumbuhan yang 
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cepat dalam perkembangan, pertumbuhan ekonomi serta perdagangan yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap sektor-sektor lainnya. Hal itu 

mengakibatkan munculnya penggunaan lahan ke daerah desa yang berdampak 

pada perubahan penggunaan lahan. Kecenderungan perubahan penggunaan 

lahan untuk lahan terbangun juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan 

pengembangan Kawasan Industri Nguter. Keberadaan Kawasan Nguter ini 

diharapkan mampu memberikan nilai positif bagi perkembangan Kabupaten 

Sukoharjo sebagai penarik investor untuk menanamkan modal di Kabupaten 

Sukoharjo.  

Berdasarkan kondisi lahan Kabupaten Sukoharjo, luas lahan persawahan di 

Kabupaten Sukoharjo setiap tahun mengalami penyusutan. Lahan sawah yang 

hilang dikonversikan menjadi lahan permukiman dan industri. Berkurangnya 

lahan sawah ini mengakibatkan berkurangnya produksi padi dan hasil 

pertanian lainnya. Seiring dengan perkembangan kegiatan, dampak yang 

timbul adalah masalah penggunaan lahan yang berubah, perubahan 

penggunaan lahan tersebut salah satunya terjadi karena adanya kepadatan 

penduduk yang tinggi. Kabupaten Sukoharjo merupakan Kabupaten yang 

berpotensi rawan bencana banjir, tanah longsor, dan erosi. Hal ini dikarenakan 

jenis tanah yang terdapat di Kabupaten tersebut jenis aluvial yang sulit 

meresap air serta terdapat beberapa wilayah yang rawan terhadap gerakan 

tanah.  

Jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2017 tercatat sebanyak 

878.374 jiwa yang terdiri dari 435.183 laki-laki (49,54%) dan 443.191 

perempuan (50,49%). Kepadatan penduduk dalam kurun waktu sembilan tahun 

(2011-2019) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah 

penduduk pada tahun 2019 tercatat sebesar 1.883 jiwa setiap    , sedangkan 

penyebaran penduduk masih belum merata, hal ini ada kemungkinan bahwa 

pengaruh lokasi geografis Kabupaten Sukoharjo yang dekat dengan Kota 

Surakarta menjadikan pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukoharjo terus 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Posisi Kabupaten Sukoharjo juga 
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menarik banyak investor yang menyebabkan pertumbuhan di Kabupaten 

Sukoharjo terus mengalami peningkatan. Kartasura merupakan Kecamatan 

dengan penduduk paling padat yaitu 6.696 jiwa per    . Kecamatan Bulu 

paling rendah penduduknya yaitu 632 jiwa per    . Data kepadatan penduduk 

dapat di lihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

 Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 dan 2019 

Kecamatan 
Luas (km2) Banyaknya Penduduk 

Kepadatan Penduduk 

(jiwa/km2) 

2011 2018 2011 2018 2011 2018 

Weru 41,98 41,98 66.893 49.532 1.593 1.180 

Bulu  43,86 43,86 51.418 27.696 1.172 632 

Tawangsari 39,98 39,98 58.885 47.992 1.473 1.201 

Sukoharjo  44,58 44,58 85.166 90.761 1.910 2.036 

Nguter 54,88 54,88 64.528 41.969 1.176 765 

Bendosari 52,99 52,99 67.734 52.383 1.278 989 

Polokarto 62,18 62,18 74.900 75.362 1.205 1.212 

Mojolaban  35,54 35,54 79.427 95.059 2.235 2.675 

Grogol 30,00 30,00 104.055 138.654 3.469 4.622 

Baki 21,97 21,97 53.055 81.432 2.415 3.707 

Gatak 19,47 19,47 48.772 48.778 2.505 2.506 

Kartasura 19,23 19,23 92.145 128.756 4.792 6.696 

Jumlah 466,66 846.978 878.374 1.815 1.883 

   Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2011 dan 2019 

Luas wilayah Kabupaten Sukoharjo tercatat 46.666 ha atau sekitar 1.43% 

luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Polokarto merupakan 

Kecamatan terluas di Kabupaten Sukoharjo, yaitu 6.218 ha (13%), sedangkan 

yang paling kecil adalah Kecamatan Kartasura seluas 1.923 ha (4%) dari luas 

Kabupaten Sukoharjo. 

Penggunaan lahan terdiri dari lahan sawah sebesar 43,97% (20.518 ha) dan 

lahan bukan sawah sebesar 56,03% (26.148 ha). Tahun 2019 Kartasura 

merupakan Kecamatan yang paling sedikit lahan sawahnya, ini menandakan 
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bahwa pada Kecamatan tersebut lebih banyak lahan yang digunakan untuk 

tempat tinggal maupun usaha. 

Pertumbuhan ekonomi yang mengarah pada Kecamatan Kartasura karena 

tumbuhnya pusat – pusat perbelanjaan, industri, dan perumahan di sekitar 

Kecamatan Kartasura, serta letak strategis Kecamatan Kartasura yang di lalui 

jalan lintas provinsi menghubungkan provinsi Jawa Tengah dengan 

Yogyakarta. Data luas penggunaan lahan dapat dilihat pada Tabel 1.2 sebagai 

berikut. 

Tabel 1.2 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 dan 

2019 

No 

Tahun 2011 2019 

Kecamatan 
Lahan 

Sawah (ha) 

Bukan Lahan 

Sawah (ha) 

Jumla

h (ha) 

Lahan 

Sawah (ha) 

Bukan Lahan 

Sawah (ha) 

Jumla

h (ha) 

1 Weru 1.989 2.209 4.198 2.031 2.167 4.198 

2 Bulu 1.116 3.270 4.386 1.131 3.255 4.386 

3 

Tawangsar

i 1.656 2.342 3.998 1.672 2.326 3.998 

4 Sukoharjo 2.363 2.095 4.458 2.363 2.095 4.458 

5 Nguter 2.689 2.799 5.488 2.418 3.070 5.488 

6 Bendosari 2.569 2.730 5.299 2.528 2.771 5.299 

7 Polokarto 2.576 3.642 6.218 2.453 3.765 6.218 

8 Mojolaban  2.234 1.320 3.554 2.161 1.393 3.554 

9 Grogol  1.007 1.993 3.000 934 2.066 3.000 

10 Baki 1.276 921 2.197 1.199 998 2.197 

11 Gatak 1.266 681 1.947 1.189 758 1.947 

12 Kartasura 546 1.377 1.923 439 1.484 1.923 

     Sumber : Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka Tahun 2011 dan 2019 

Penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo menjadi hal utama dan penting 

dalam pembangunan berkelanjutan serta penataan tata ruang wilayah. Sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011, Bahwa 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 
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Wilayah dimana pemerintah daerah Kabupaten/ Kota wajib menyusun rencana 

tata ruang wilayah harus sejalan dengan kebutuhan dimana untuk memajukan 

daerah tersebut. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten sukoharjo Nomer 14 Tahun 2011 yang 

disusun sebagai pedoman untuk : 

a. Untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo yang berdaya 

guna, serasih, selaras, seimbang, dan berkelanjutan serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, keterpaduan pembangunan antar sektor, antar 

daerah, dan antar pemerintah daerah perlunya disusun Rencana Tata 

Ruang Wilayah. 

b. Mewujudkan Kabupaten yang bertumpu pada sektor pertanian, sektor 

industri ramah lingkungan dan pengembangan infrastruktur untuk 

peningkatan aksesibilitas. 

Rencana tata ruang wilayah merupakan konsepsi mengenai kondisi ideal 

dari tatanan ruang yang ingin dicapai di masa depan, sedangkan penggunaan 

lahan disamping merupakan kriteria teknis dan pedoman peruntukan lahan 

yang terintegrasi dalam proses perencanaan tata ruang wilayah, juga 

merupakan rangkaian proses untuk mewujudkan kondisi ruang yang ideal. 

Walau pada kenyataanya, penggunaan lahan (land use) sering kali kurang 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Salah satu 

penyebabnya ialah timbulnya konflik kepentingan antar pelaku pembangunan 

yang terdiri dari pemerintah, pengusaha atau pengembang, ilmuwan 

(perguruan tinggi), lembaga swadaya masyarakat, dan segenap lapisan 

masyarakat. 

Berbagai kendala Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan 

wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan rencana tata ruang wilayah 

Kabupaten/ Kota diantaranya disebabkan oleh faktor : teknik operasional 

administratif dan tuntutan perkembangan pasar. Kencederungan 

penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang 
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memperhatikan aspek – aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau 

sebaliknya bahwa pemanfaatan kurang memperhatikan rencana tata ruang 

yang telah disusun. Oleh sebab itu sangat dirasakan pentingnya suatu kegiatan 

evaluasi terhadap produk rencana tata ruang yang telah ada untuk melihat 

apakah produk rencana tata ruang tersebut berjalan sesuai dengan 

pemanfaatannya atau telah terjadi penyimpangan.  

Apabila produk rencana tata ruang tersebut tidak sesuai maka perlu 

dilakukannya peninjauan kembali RTRW pada suatu Kabupaten/ Kota agar 

dapat diketahui kawasan – kawasan yang sudah sesuai dan belum sesuai antara 

kondisi lapangan dan produk RTRW yang dipetakan.  

Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah pemanfaatan Sistem 

Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh. Ilmu penginderaan jauh dapat 

dipadukan dengan penggunaan citra untuk menginterpretasi kenampakan yang 

ada pada citra, sehingga diperoleh informasi tentang daerah tersebut sesuai 

dengan kebutuhan penelitian, antara lain untuk memonitoring perubahan 

penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo serta kesesuaiannya terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah yang sedang berjalan. Penelitian ini yang 

menjadi perhatian utama adalah perubahan penggunaan lahan di Kabupaten 

Sukoharjo yang diakibatkan oleh peningkatan pembangunan yang bersifat 

fisik (pembangunan sarana dan prasarana pelayanan penduduk) maupun oleh 

peningkatan sosial ekonomi penduduk (permukiman, perdagangan, 

pendidikan, industri dan tempat kegiatan atau usaha lainya). Selain itu 

memonitoring perubahan penggunaan lahan yang terjadi terhadap Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031. Dimana sejak di 

laksanakan tahun 2011 ada penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo yang 

peruntukannya kurang sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten Sukoharjo, 

seperti di Kecamatan Nguter dimana dalam RTRW direncanakan untuk 

Kawasan Industri namun pada penggunaan lahan tahun 2011 di manfaatkan 

untuk perumahan. Bertitik pada uraian tersebut, maka peneliti melakukan 

penelitian yang menitik beratkan pada pemberian informasi penggunaan lahan 
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dengan judul “Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Aktual Tahun 

2011 dan 2019 Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011-2031” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian masalah latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perubahan pengguna lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2011 dan 2019 ? dan 

2. Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan Tahun 2011 dan 2019 

Kabupaten Sukoharjo terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011-2031 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian 

Evaluasi Kesesuaian Penggunaan Lahan Tahun 2011 dan 2019 Kabupaten 

Sukoharjo Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2011-2031 memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Mengetahui perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2011 dan 2019. 

2. Mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo 

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo tahun 2011-

2031, dan 

3. Menganalisis kesesuaian penggunaan lahan Kabupaten Sukoharjo terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Adapun Kegunaan Penelitian ini adalah: 

1. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program 

S1 Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Sukoharjo maupun 

pihak lain yang membutuhkan. 
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3. Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan 

perencanaan lebih lanjut didaerah penelitian tersebut. 

4. Sebagai gambaran tentang sejauh mana pelaksanaan dan kesesuaian 

dari program Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dilaksanakan di 

wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Meningkatnya kebutuhan dan persaingan dalam penggunaan lahan baik 

untuk keperluan produksi pertanian maupun untuk keperluan lainnya, 

memerlukan pemikiran yang seksama dalam mengambil keputusaan 

pemanfaatan dan penggunaan yang paling menguntungkan dari 

sumberdaya lahan yang terbatas. Tujuannya adalah untuk menentukan 

zonifikasi lahan yang ada, misalnya pemanfaatan lahan di kota biasanya 

dibagi menjadi daerah industri, perdagangan, permukiman, perumahan, 

perkantoran, fasilitas umum dan ruang terbuka hijau. 

Permasalahan dalam penggunaan lahan sifatnya umum di seluruh dunia, 

baik di negara maju maupun sedang berkembang. Berikut telaah pustaka 

yang mendukung penelitian ini. 

a. Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Evaluasi lahan merupakan bagian dari proses perencanaan tataguna 

lahan. Inti evaluasi lahan adalah membandingkan persyaratan yang 

diminta oleh tipe penggunaan lahan yang akan diterapkan, denga sifat – 

sifat atau kualitas lahan yang dimiliki oleh lahan yang akan digunakan 

(Sarwono, 2007). Dengan cara ini, maka akan diketahui potensi lahan 

atau kelas kesesuaian/ kemampuan lahan untuk tipe penggunaan lahan 

tesebut. 

Klasifikasi kesesuaian atau kemampuan lahan adalah pengelompokkan 

lahan berdasarkan kesesuaiannya atau kemampuannya untuk tujuan 

penggunaan tertentu. Pengelompokkan ini biasanya dilakukan oleh 

ilmuwan tanah denga menggunakan satuan peta tanah (SPT), atau sering 

disebut juga disebut dengan satuan peta lahan (SPL) dari hasil survei 
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tanah sebagai satuan evaluasi dan sebagai dasar untuk menentukan batas 

– batas penyebarannya.  

Tujuan evaluasi lahan adalah menentukan nilai suatu lahan untuk 

tujuan tertentu. Menurut FAO (1976) yang ditulis dalam bukunya 

(Sarwono, 2007) yang berjudul evaluasi kesesuaian lahan dan 

perencanaan tata guna lahan, menyebutkan dalam evaluasi lahan perlu 

juga memperhatikan aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan yang 

berkaitan dengan perencanaan tataguna lahan, disamping harus dapat 

menjawab pertanyaan – pertanyaan berikut : 

1. Bagaimana lahan sekarang dikelola, dan apa akibatnya bila cara 

tersebut terus dilakukan ? 

2. Bila ada masalah, perbaikan apa yang perlu dilakukan terhadap 

pengelolaan sekarang ? 

3. Penggunaan – penggunaan lain apa yang mungkin dapat dilakukan 

secara fisik dan relevan dari segi sosial – ekonomi ? 

4. Diantara kemungkinan – kemungkinan penggunaan lahan tersebut, 

mana yang memberikan kemungkinan “produksi yang langgeng” dan 

keuntungan – keuntungan lain ? (aspek kelestarian); 

5. Akibat apa yang tidak menguntungkan secara fisik, sosial dan 

ekonomi terhadap masing – masing penggunaan lahan tersebut ? 

(aspek sosial dan lingkungan); 

6. Input apa yang diperlukan untuk mendapatkan produksi yang 

diinginkan dan untuk menekan akibat – akibat yang tidak 

menguntungkan ? (aspek ekonomi dan lingkungan); 

7. Apa keuntungan dari masing – masing penggunaan lahan tersebut ? 

(aspek ekonomi). 

b. Overlay  

Overlay adalah prosedur penting dalam analisis SIG (Sistem Informasi 

Geografis). Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu 

peta diatas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar 

komputer atau pada plot. Secara singkatnya, overlay menampalkan suatu 
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peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan 

menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut 

dari kedua peta tersebut. 

c. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan pada saat sekarang merupakan pertanda adanya 

dinamika dari eksploitasi sekumpulan sumber daya alam oleh manusia 

(baik secara perorangan ataupun masyarakat) untuk memenuhi 

kebutuhannya (Ritohardoyo, 2013). Istilah eksploitasi, jelas mengandung 

makna yang bersifat kultural, sosial, dan ekonomi. Istilah sumber daya 

alam mengacu pada adanya kemampuan faktor – faktor produksi yang 

bersifat biofisik di suatu tempat tertentu; seperti tanah, iklim, air, batuan, 

tumbuhan – tumbuhan, dan binatang.  

Penggunaan lahan dapat dibedakan menjadi penggunaan lahan 

pedesaan (rural land use) dan penggunaan lahan perkotaan (urban land 

use). Penggunaan lahan pedesaan dititik beratkan pada produksi 

pedesaan, sedangkan penggunaan lahan perkotaan dititik beratkan pada 

tujuan untuk tempat tinggal.  

Penggunaan lahan bukan saja permukaan bumi yang berupa darat 

namun juga berupa perairan laut. Di samping unsur – unsur alami seperti 

tanah, air, iklim, dan vegetasi; aktivitas manusia sangat penting dikaji 

dari aspek kehidupannya baik secara individu maupun kelompok atau 

masyarakat. Oleh karena itu, kajian penggunaan lahan perlu 

memperhatikan pengambilan keputusan seseorang tehadap pilihan tebaik 

dalam menggunakan lahan untuk tujuan tertentu. Penggunaan lahan pada 

umumnya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa kini, 

karena aktivitas manusia bersifat dinamis, sehingga perhatian kajian 

sering kali diarahkan pada perubahan – perubahan penggunaan lahan 

(baik secara kualitatif maupun kuantitatif) atau segala sesuatu yang 

berpengaruh terhadap lahan. 
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d. Perubahan Penggunaan Lahan  

Penggunaan lahan dan administrasi pertanahan di Indonesia, seperti 

halnya di negara – negara berkembang meghadapi banya masalah. 

Masalahnya, ketidak selarasan antar berbagai kepentingan terutama 

dengan berbagai sektor ekonomi, yang pada selanjutnya terjadi 

kerawanan konflik dan counter productive satu dengan lainnya 

(Acquaye, 1984) dalam bukunya yang berjudul penggunaan dan tata 

guna lahan (Ritohardoyo, 2013). Selain itu, masalah lahan timbul akibat 

sistem peraturan yang pada umumnya sangat kompleks, sehingga sering 

tidak relevan lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat di suatu 

wilayah. Akibatnya, sistem pengelolaan lahan tehambat dan 

pemanfaatannya tidak berkelanjutan (Mclauginn, 1996). 

Perubahan pada komponen penduduk akibat pembangunan waduk, 

dapat tejadi pada dua segi utama, yakni kondisi sosial budaya kondisi 

ekonomi. Perubahan sosial budaya penduduk terutama pada penduduk 

lokal tejadi baik dalam organisasi sosial, adat kebiasaan, maupun jumlah 

penduduk dan jumlah anggota keluarga, sebagai akibat pemindahan baik 

secara lokal (ke pinggiran waduk) maupun secara nasional (transmigrasi). 

Perubahan pada segi lingkungan, adalah terbentuknya waduk sebagai 

lingkungan baru, sebagai akibat perubahan penggunaan lahan dari lahan 

pertanian (sawah, tegal) maupun nonpertanian (permukiman). 

Lingkungan waduk secara keruangan terdiri dari lahan untuk perairan, 

lahan pasang surut waduk, dan lahan untuk jalur penghijauan.  

e. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 

Dalam Garis – garis Besar Haluan Negara disebutkan perlunya 

dikembangkan suatu rencana tata ruang dan tataguna lahan secara 

nasional, sehingga : 

a. Pemanfaata lahan terkoordinasi; 

b. Tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan; 

c. Mencegah penggunaan lahan yang merugikan. 



 

 

13 

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan (tanah), ruang lautan 

dan ruang udara sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan 

makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara 

kelangsungan hidupnya (Sarwono, 2007). Sejalan dengan penataan ruang 

wilayah, maka penatagunaan lahan meliputi kegiatan – kegiatan 

perencanaan penatagunaan lahan, pengaturan pemanfaatan lahan dan 

pengendalian pemanfaatan lahan. 

Perencanaan penatagunaan lahan merupakan kegiatan merencanaan 

persediaan, peruntukan dan penggunaan serta pemeliharaannya untuk 

memenuhi kebutuhan lahan bagi pembangunan dalam rangka 

mewujudkan rencana tata ruang wilayah yang telah diterapkan 

Pemerintah. Dalam rangka perencanaan penatagunaan lahan, dilksanakan 

kegiatan – kegiatan pengumpulan data tataguna lahan, penyusunan 

rencana tataguna lahan dan penyusunan pedoman penatagunaan lahan. 

Pengaturan pemanfaatan lahan meliputi kegiatan pengaturan 

pemanfaatan bagi orang dan/ atau Badan Hukum yang mempunyai 

hubungan hukum dengan tanah pada umumnya, pemanfaatan lahan 

kawasan lindung, pemanfaatan kawasan budidaya, pemanfaatan kawasan 

tertent, pemanfaatan lahan untuk pembangunan melalui kegiatan jasa 

Bank Tanah dan konsolidasi tanah. 

Berdasarkan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sukoharjo dan 

Bupati Sukoharjo memutuskan PERDA tentang RTRW Kabupaten 

Sukoharjo Tahun 2011 – 2031 (Pasal 1 Nomor 21) menyebutkan bahwa 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya 

disingkat RTRW Kabupaten Sukoharjo adalah rencana tata ruang yang 

bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang berisi tujuan, kebijakan, 

strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis 

Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan 

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten.  
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f. Sistem Informasi Geografis 

Eko Budiyanto 2002, Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sebuah 

sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk mengambil, 

menyimpan, menganalisa, dan menampilkan informasi dengan referensi 

geografis. Sistem yang berbasis komputer yang berguna dalam 

melakukan pemetaan (mapping) dan analisi berbagai hal dan peristiwa 

yang terjadi diatas permukaan bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan 

operasi basis data seperti query dan analisis statistik dengan visualisasi 

yang unik serta analisis spasial yang ditawarkan melalui peta digital. 

Kemampuan tersebutlah yang membedakan SIG dengan sistem informasi 

lain dan membuat SIG lebih bermanfaat dalam memberikan informasi 

yang mendekati kondisi dunia nyata, memprediksi suatu hasil dan 

perencanaan stategis. SIG dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, 

dan menganalisis obyek dimana lokasi geografis merupakan karakteristik 

yang penting. 

Penanganan dan analisis data berdasarkan lokasi geografis merupakan 

kunci dari SIG. Oleh karena itu data yang digunakan dan dianalisa dalam 

suatu SIG berbentuk data peta (spasial) yang terhubung langsung dengan 

data tabularyang mendefinisikan geometri data spasial. 

Sistem Informasi Geografi (SIG) memiliki dua jenis analisis secara 

umum, yaitu fungsi analisis spasial dan fungsi analissi atribut. Fungsi 

analisis spasial adalah operasi yang dilakukan pada dat spasial. Data 

spasial adalah data yang bersifat keruangan. Contohnya pada fungsi 

analisis spasial adalah classification (untuk mengklasifikasi jenis 

penggunaan lahan di suatu wilayah), Network (merunjuk pada titik atau 

garis sebagai satu kesatuan jaringan yang tidak terpisahkan),  Overlay 

(fungsi analisis untuk setiap layer, untuk menghasilkan data spasial yang 

baru dari beberapa data sepasial yang ada). 

Analisis spasial dalam sisitem informasi geografis begitu banyak, 

salah satunya adalah overlay dimana sistem tersebut dapat 

mempermudah pekerjaan dalam menganalisis berbagai data spasial. 
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Overlay merupakan proses penyatuan data dari lapisan layer yang 

berbeda, secara singkatnya overlay menumpang tindihkan suatu peta 

digital pada peta digital yang lain beserta atribut – atributnya dan 

menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi dari 

kedua peta tersebut. 

1.5.2 Peneliti Sebelumnya 

 Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mengetahui 

sesuatu serta menunjang dan mengembangkan penelitian yang akan 

dilakukan, oleh karena itu dalam penelitian diadakan telaah terhadap 

beberaapa hasil penelitian terdahulu. 

 Hasnani pada tahun 2013 melakukan penelitian di Kecamatan Jetis 

Kota Yogyakarta dengan judul : “Evaluasi Kesesuaian Lahan Permukiman 

Kecamatan Jetis Kota Yogyakarta dengan Menggunakan Sistem Informasi 

Geografis dan Penginderaan Jauh. Tujuan penelitian ini yaitu yang 

pertama mengetahui kegunaan Sistem Informasi Geografis dan 

Penginderaan Jauh dalam menyadap informasi fisik lahan yang digunakan 

untuk penentuan lokasi yang sesuai untuk permukiman dan yang kedua 

mengetahui kesesuaian lahan untuk rencana perluasan permukiman di 

Kecamatn Jetis Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survey pengamatan langsung dilapangan dengan 

metode pengambilan sampelnya yaitu purposive sampling, pengamatan 

langsung dilapangan dimaksudkan untuk mengadakan pengkuran 7 

parameter aspek keteknikan yang ditentukan. Hasil penelitian ini adalah 

Peta kesesuaian lahan untuk permukiman di Kecamatan Jetis Kota 

Yogyakarta dengan skala 1 : 10.000. 

 Fitriani (2013) melakukan penelitian dengan judul Analisis Deviasi 

Pemanfaatan Ruang Aktual Terhadap Rencana Detail Tata Ruang Kota 

(RDTRK) Kecamatan Ngaglik tahun 2009-2018. Tujuan penelitian ini 

yaitu mengetahui kesesuaian dari pemanfaatan ruang aktual terhadap 

rencana pola pemanfaatan ruang Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018, 
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mengetahui variasi penyimpangan (deviasi) pemanfaatan ruang dan 

kecenderungan pola arah perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan 

Ngaglik serta mengetahui perkembangan Kecamatan Ngaglik tahun 2008-

2013 dan kecenderungan pola arah perubahan pemanfaatan ruang di 

Kecamatan Ngaglik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan cek lapangan dan analisa peta yang menghasilkan peta kesesuaian 

pemanfaatan ruang aktual terhadap RDTRK serta tabel luasan kesesuaian 

pemanfaatan ruang. 

 Aditya Tusianto (2014) melakukan penelitian mengenai “Evaluasi 

Kesesuaian Penggunaan Lahan Kota Salatigo Tahun 2010-2014 Terhadap 

Rencana Tata Ruang Kota Salatigo Tahun 2010-2030”. Tujuan penelitian 

ini yaitu mengetahui perubahan penggunaan lahan di kota salatigo dan 

mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan 2010-2014 terhadap RTRW 

kota salatigo tahun 2010-2030. Metode yang digunakan adalah analisis 

data sekunder (overlay peta) dengan cek lapangan (survey). Hasil yang 

akan didapat adalah peta penggunaan lahan kota salatiga tahun 2010-2014. 

Serta tabel kesesuaian penggunaan lahan terhadap RTRW kota sala tiga 

tahun 2010-2030. Agar dapat melihat perbandingan penelitian tersebut 

maka dapat dilihat pada Tabel 1.3 yang dirinci sebagai berikut : 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Hasnani (2013) 
 

Evaluasi Kesesuaian Lahan 

Permukiman Kecamatan Jetis 

Kota Yogyakarta dengan 

Menggunakan Sistem 

Informasi Geografis dan 

Penginderaan Jauh 

(1) mengetahui kegunaan Sistem Informasi Geografis 

dan Penginderaan Jauh dalam menyadap informasi fisik 

lahan yang digunakan untuk penentuan lokasi yang 

sesuai untuk permukiman.  
(2) Mengetahui kesesuaian lahan untuk rencana 

perluasan permukiman di Kecamatn Jetis Kota 

Yogyakarta. 

Metode yang 

digunakan adalah 

survey 

(Pengamatan 

Langsung 

Dilapangan) 
 

Peta kesesuaian lahan 

untuk permukiman di 

Kecamatan Jetis Kota 

Yogyakarta dengan 

skala 1 : 10.000. 

Fitriani (2013) Analisis Deviasi Pemanfaatan 

Ruang Aktual Terhadap 

Rencana Detail Tata Ruang 

Kota (RDTRK) Kecamatan 

Ngaglik tahun 2009-2018 

(1). Mengetahui kesesuaian dari pemanfaatan ruang 

aktual terhadap rencana pola pemanfaatan ruang 

Kecamatan Ngaglik Tahun 2009-2018. 
(2). Mengetahui variasi penyimpangan (deviasi) 

pemanfaatan ruang dan kecenderungan pola arah 

perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik. 
(3). Mengetahui perkembangan Kecamatan Ngaglik 

tahun 2008-2013 dan kecenderungan pola arah 

perubahan pemanfaatan ruang di Kecamatan Ngaglik. 

Metode yang 

digunakan cek 

lapangan dan 

analisa peta 

kesesuaian 

pemanfaatan ruang 

aktual terhadap 

RDTRK. 
 

Peta kesesuaian 

pemanfaatan ruang 

aktual terhadap 

RDTRK, tabel luasan 

kesesuaian. 

Aditya Tusianto 

(2014) 
Evaluasi Kesesuaian 

Penggunaan Lahan Kota 

Salatigo Tahun 2010-2014 

Terhadap Rencana Tata Ruang 

Kota Salatigo Tahun 2010-

2030 

(1). Mengetahui perubahan penggunaan lahan di kota 

salatigo. 
(2). Mengevaluasi kesesuaian penggunaan lahan 2010-

2014 terhadap RTRW kota salatigo tahun 2010-2030 

Metode yang 

digunakan adalah 

analisis data 

sekunder (overlay 

peta) dengan cek 

lapangan (survey) 

peta penggunaan lahan 

kota salatiga tahun 2010-

2014. Serta tabel 

kesesuaian penggunaan 

lahan terhadap RTRW 

kota sala tiga tahun 

2010-2030. 

 

Tabel 1.3 daftar Penelitian terdahulu 
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Wahyu Aji Noor 

Isro (2019) 
Evaluasi Kesesuaian 

Penggunaan Lahan Aktual 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2011 dan 2019 Terhadap 

Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 

2011-2031.  

(1). Bagaimana perubahan penggunaan lahan di 

kecamatan nguter tahun 2011 dan 2018 ? 
(2). Bagaimana kesesuaian penggunaan lahan tahun 

2011 dan 2018 terhadap RTRW kecamatan nguter tahun 

2011-2031 ? 

Metode yang 

digunakan adalah 

analisis data 

sekunder (overlay 

peta) dan 

interpretasi citra 

dengan cek 

lapangan (survey) 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Ketersediaan lahan yang terbatas dengan jumlah penduduk yang mulai 

meningkat terus menerus serta semakin komleksnya aktivitas manusia 

menyebabkan karakteristik penggunaan lahan semakin rumit. Bertambahnya 

jumlah penduduk akan diikuti dengan peningkatan kegiatan yang lain sehingga 

perubahan bentuk penggunaan lahan cenderung meningkat. Disamping 

bertambahnya penduduk, tentunya ada faktor lain yang menyebabkan 

perubahan penggunaan lahan, dan kemungkinan dari beberapa faktor yang 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan tersebut penting untuk diteliti. 

Perubahan penggunaan lahan terjadi karna adanya alih fungsi lahan pada 

suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Perubahan penggunaan lahan 

tersebut terjadi dengan bertambahnya suatu penggunaan lahan dari satu sisi 

penggunaan ke penggunaan lainnya serta diikuti dengan berkurangnya 

penggunaan lahan yang lain pada waktu ke waktu berikutnya. Perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di suatu wilayah akan berbeda dengan wilayah 

lain. 

Penggunaan lahan perlu dipetakan untuk memudahkan dalam mengetahui 

luasan setiap unit penggunaan lahan yang berubah baik itu meluas ataupun 

menyempit, sehinggan dapat diketahui persebaran perubahan penggunaa lahan 

pada setiap wilayah. Perubahan penggunaan lahan itu sendiri berdampak pada 

tata ruang wilayah yang berubah. Maka, untuk mengarahkan pembangunan 

adalah dengan cara memanfaatkan ruang wilayah dengan sebaik mungkin, 

seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan memanfaatkan potensi semaksimal  mungkin agar dapat 

menjadi kota yang berkembang, sangat perlunya memperhatikan RTRW 

(Renca Tata Ruang Wilayah) yang merupakan arahan atau tujuan lokasi 

investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, dan masyarakat. 
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Perubahan penggunaan lahan di kota berimplikasi pada semakin sulitnya 

perencana, pengolahan, dan evaluasi perkemangannya. Karna itu agar para 

pengelola kota lebih mudah dalam melakukan manajemen penggunaan lahan 

diperlukan peta – peta aktual kota.  

1.7 Batasan Oprasional 

 Digitasi adalah suatu kegiatan menggambarkan peta dengan mengacu 

pada peta dasar dan memilahkan data spasial yang ada dan 

menempatkannya pada lapisan-lapisan terpisah dengan menggunakan 

theme (Budiyanto, 2005). 

 Kota merupakan suatu sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan 

kepadatan penduduk tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang 

heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai 

bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami, 

gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak 

kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan 

daerah dibelakangnya (Bintarto 1977). 

 Klasifikasi kesesuaian lahan merupakan suatu penafsiran dan 

pengelompokan atau proses penilaian dan pengelompokan lahan yang 

mempunyai tipe khusus dalam kesesuaiannnya secara mutlak dan relatif 

untuk suatu jenis tanaman dan penggunaan tertentu (FAO, 1976 dalam 

Hasnani 2013). 

 Lahan mempunyai pengertian suatu lingkungan fisik yang mencakup 

iklim, relief tanah, hidrologi dan timbuhan yang sampai pada batas 

tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan 

(purwowidodo (1983). 

 Lahan  diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, 

tanah, air dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada 

pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil 

kegiatan manusia dimasa lalu dan sekarang. (FAO dalam Arsyad, 1989). 
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 Penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia ,baik secara 

permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya 

alam dan sumber daya buatan,yang secara keseluruhan disebut lahan, 

dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara 

kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-duanya (Malingreau,1977 ). 

 Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan stuktur ruang dan 

pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan 

pelaksanaan program beserta pembiayaanya (UU No.26 Tahun 2007). 

 Perubahan penggunaan lahan ialah suatu perubahan yang akan selalu 

membawa dampak terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang ada, 

baik langsung maupun tidak langsung, positif maupun negatif (Yunus, 

1978). 

 SIG (sistem Informasi Geografi) mengorganisasikan dan memanfaatkan 

data dari peta digital yang tersimpan dalam basis data. Dalam SIG, dunia 

nyata dijabarkan dalam peta digital yang menggambarkan posisi ruang 

(space) dan klasifikas, atribut data, dan hubungan antar item data. 

Kerincian data dalam SIG ditentukan oleh besarnya satuan pemetaan 

terkecil yang dihimpun dalam basis data (Budiyanto, 2004). 

 Tata Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan 

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial 

ekonomi masyarakat secara hirarki memiliki hubungan fungsional serta 

distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi 

peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk 

fungsi budidaya (UU No 26 Tahun 2007) 

 

 

 

  


