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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN 
TAWANGMANGU KABUATEN KARANGANYAR TAHUN 2010 DAN 2020 

 
 

Abstrak 

Tanah diartikan sebagi tempat di permukaan bumi yang secara alami dibatasi oelh 
unsur fisik serta bentuk lahan tertentu . Penelitian ini dilakukan di Kecamatan 
Tawangmangu Kabupaten Karanganyar. Kecamatan Tawangmangu merupakan 
daerah yang mendapati perubahan penggunaan lahan . Kecamatan Tawangmangu 
merupakan wilayah wisata dan memiliki keindahan alam yang indah sehingga banyak 
terdapat bangunan baru seperti hote, villa dan rumah makan. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis agihan perubahan penggunaan lahan yang terjadi di daerah 
penelitian dalam kurun waktu 2010- 2020 dan menganalisis faktornn penting yang 
memacu perubahaan penggunan lahan di daerh penelitiian. Metode penelitian ysng 
digunakan adalah survei, diciriikan dengan pengunaan sampel dalam data yang 
dikumpulkan. Metode penelitian yang digunakan adalah survey, yang dicirikan 
dengan pengunaan sampel dalam data yang dikumpulkan. Sampel diambil dari 
sebagian populasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Pengambilaan sample 
menggunakan metodee purposive sampling . Analiisis penelitian perubahan 
penggunaan lahan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menggunkan 
teknologi SIG yaitu dengan metode overlay dengan menumpangsusunkan anatara 
tahun 2010 dan 2020 hasilinya dpat dianalisis menggunakan metode deskriptiif.. 
Faktsr yang mengakibatkan perubahn lahan dilakukan menggunakn metode anailisis 
data kualitatif.. Perubahn lahan dari tahun 2010 ke 2020 didominasi oleh jenis 
penggunaan lahan pertanian lahan kering sebanyak 2265,451 Ha . Desa ysng 
mengalami perubahn penggunaan lahan yaitu Desa Blumbang yaitu sebesar 16,988 
Ha. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di Kecamatn 
Tawangmangu paling dominan yaitu pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, 
nilai lahan dan sarana prasarana. Faktor yang menyebabkan perubahan penggunaan 
lahan dari Kepala Desa yaitu sarana prasarana mudah, aksesibilitas dapat dijangkau 
dengan mudah dan sarana prasarana sudah memadai. Hasil wawancara terhadap 
Pelaku Usaha yaitu tempat yang strategis untuk mendirikan usaha, lahan tergolong 
murah jika sebanding pengahasilan yang didapat. 

Keyword : Perubahan lahan, perubahan penggunaan lahan , Faktor yang mengalami 
perubahan penggunaan lahan . 
 

Abstract 

Land is defined as a space on the earth’s surface that is naturally limited by certain 
physical properties and land forms. Whereas land resources are in it which containing 
all the elements of its source, both below and above the earth's surface. This research 
was conducted in Tawangmangu Sub-district, Karanganyar Regency. Tawangmangu 
Sub- distrct is one of the areaas that has experienced land use change. This is bcause 
the Tawangmangu District area is a tourist area and has beautiful natural beauty. 
Thus, there are many new buildings such as hotels, villas, and restaurants. The 
prpose of this study is to anlyze land use changee that occurred in the study area in the 
period 2010-2020 and to anlyze the important factorss thatt spur land use change in 
the study area. The resesarch method used was a survey, which wass charaacterized 
by the sample use in data collection . Sampling was taken from a portion of the 
populatiion basd on certaiin considertions. Sampling used purposive sampling 
method. In addition, the analyss of the research was caried out using a qualitatiive 
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descriptive method that utilizes GIS technologgy, namelly by using the overlay 
methood by overlapping years 2010-2020, therefore; the resultss can be analyzed 
using descriptive methods. The factors tht cause land use change were carried out 
using qualitative data analysis methods . Landuse changess froom 2010-2020 weree 
dominateed by dry land agricultural land use types of 2265,451 hectares. Moreover, 
the village that experienced the most land changes was Blumbang Village, which 
amounted to 16,988 hectares. 

Keyword: land changes, land use change, factors that experience changes in land use. 
 

1. PENDAHULUAN 

Lahan yaitu komponen penting dalaam berlangsungnya hidup manusia baik 

sebagaii rsang atau sumber daya, bagian besar kehidupan manusia bergantung 

pada lahan. Adanya lahan manusia dapst menggunakan sebagaai sumber hidup 

bagi mereka ysng mencari nafkah melalui pertanian disamping sebagai tempat 

bermukim. Unsur penduduk di suatu wilyah yang terdiri dari jumlh, persebarn, 

dan tata letak penduduk selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh proses 

demografi , yang dimaksud adalah kematian, kelahiran, dan alih tempat ke tempat 

yang dapat memenuhi kebutuhannya, dimana dapat menyebabkan pertumbuhan 

jumlah pendudukyang terus menerus meningkat. 

Unsur yang menyebabkan terjadinya perubahaan penggunan lahan yakni 

suatu wilayah mempunyai lahan yang sangat luas sehingga akan terjadi 

perubahan penggunaan lahn seperti dibangunnya rumah makan, homestay dan 

tempat wisata lainnya. Perubahan penggunaan lahan akan menyebabkan padatnya 

wilayah disuatu tempat itu sendiri. sehingga membuat terjadinya perubahan 

penggunahan lahan dan akan berpengaruh pada pola ruang. 

Kecamatan Tawangmangu menjadi objek penelitian ini yang menyebabkan 

penggunaan lahan berubah yang disebabkan olsh pengembangan pembngunan 

lahan yang bersifat sosial ekonomi masyarakat (tempat tinggal,toko atau usaha 

lainnya) maupun meningkatkan pembangunan yang bersifat fisik seperti (saran 

dan prasarana pelayanan masyarakat). Semakin menyusutnya lahan perkebunan 

dan pertanian di daerah Tawangmangu yang menghasilkan bangunan seperti 

villa, rumah makan, tempat wisata dan bangunan lainnya yang menyebabkan 

perubahan penggunaan lahan dan terjadinya penyimpangan penggunaan lahan 

yang tidak sesuai dengan peraturan zonasi. 

2. METODE  
 

Metode ysng digunakan yaitu dengan cara survei, ysng dicirikan dengan adanya 
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sample . Sample yang didapat dari beberapa bagian populaasi berdasarrkan 

pertimbngan tertentu. Metode purposiive sampling digunakan untuk pengambilan 

sample . Purposiive sampling digunakn untuk melihat hasil dari interpretasi citra 

yang masiih ragu dan melakukn wawancra terhadap masyrakat sekitar dan 

pelakuu usaha disekitarnya . 

 
Analisis penelitian perubahaan penggunan lahan dilakukan dengan 

metode deskriptif kualitatiif yang memanfaatkan teknologi SIG yaitu dengan 

menggunakan metode overlay dengan menumpang susunkan anatara tahun 2010 

dan 2020  hasilnya dapat dianalisis menggunakn metode deskriptif.. 

Faktorn yang mengakibatkan perubahan penggunn lahan dilakukan 

dengan metode analisis data kualitatif.. Perubahan lahan dari tahun 2010 ke 2020 

didominasi oleh jeniis penggunaan lahan pertanian lahan kering sebanyak 

2265,451 Ha. Desa yang banyak mengalamii perubahn penggunan lahan yaitu 

Desa Blumbang yaitu sebesar 16,988 Ha. 

 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan Tawangmangu 
 

3.1 Agihan Perubahan Penggunaan lahan di Kecamatan Tawangmangu 
 

Pada setiap tahunnya perubahan penggunaan lahan akan mengalami 

pertumbuhan penduduk yang semakin meningkt maka kebutuhn tempat menjadi unsur 

utama dan di Kecamatn Tawangmangu banyak lahan yang di alih fungsikan menjadi 

sektor perdagangan maupun sektor wisata, karena di Kecamatan Tawangmangu 

terkenal dengan tempat wisata dan kulinernya yang menyajikan pemandangan 

alamnya. Luas Kecamatan Tawangmangu sebear 7003 Ha dengan beberapa jenis 

penggunaan lahan seperti belukar, Hutan Lahan kering sekunder, Hutan tanaman, 

pemukiman, pertanian lahan kering dan tanah terbuka . 

Jenis penggunaan lahan di Kecamtan Tawangmangu pada tahun 2010 

didominasi oleh pertanian lahan kering sebesar 2674.547 Ha yang sebagian besar 

terdapat pada Desa Sepanjang 765,871 Ha, Desa Tawangmangu 543,865, Desa 

Gondosuli 321,333 Ha, Desa Tengklik 244,237 Ha dan Desa Plumbon 211,666 Ha. 

penggunaan lahan selain pertanian lahan kering yaitu Hutan tanaman sebesar 1785,964 

Ha yang terdapat pada Desa Blumbang sebesar 1143,766 Ha dan Bandardawung 

sebesar 1578,122 Ha. jenis penggunaan lahan selain pertanian lahan kering dan hutan 
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tanaman yaitu hutan lahan kering sebesar 844,023 Ha terdapat pada Desa tawangmangu 

sebesar 432,651 Ha dan Desa paling sedikit yaitu Desa Tengklik sebesar 123,458 Ha. 

Jenis penggunaan lahan di kecamatan Tawangmangu pada tahun 2020 didominasi 

olehh pertanian lahan kering sebesar 2265,451 Ha yang sebagian besar terdapat pada 

Desa Sepanjang dengan luas 876,989 Ha, Desa Tawangmangu 621,454 Ha Desa 

Gondosuli 356,897 Ha, Desa Tengklik 267,998 Ha dan Desa Plumbon 243,765 Ha. 

penggunaan lahan selain pertanian lahan kering yaitu Hutan Tanaman sebesar 

1665,436 Ha yang sebagian besar terdapat pada Desa Blumbang sebesar 1175,765 Ha 

dan Bandardawung sebesar 1498,876 Ha. jenis penggunaan lahan selain pertanian 

lahan kering dan hutan tanaman yaitu hutan lahan kering sebesar 877,812 Ha yang 

sebagian besar terdapat pada Desa Tawangmangu yaitu sebesar 543,761 Ha dan paling 

terdapat pada Desa Tengklik 145,731 Ha. 

Luaas penggunaan lahan di Kecaamatan Tawangmangu tahun 2010 dan 2020 

ada ysng mengalamii perubahain secara luas , berkurang luas lahannya maupun tetap. 

Jeniis penggunaan lahan yang mengakibatkan perubahan dari tahun 2010 hingga 2020 

yakni sebagai lahan pemukiman sebanyak 490,289 Ha dan lahan sebagai hutan lahan 

kering sebesar 33,790 Ha . Jenis perubahan lahan yang mengalami penurunan yaitu 

sebagai lahan pertanian lahan kering sebesar 409,096 Ha dan sebagai lahan Hutan 

tanaman sebesar 120,528 Ha . 

Hasil monitoring kedua penggunaan lahan dengan tahun yang berbeda yakni 

tahun 2010 dan 2020 menunjukkan adanya perubahn penggunaan lahan yang terjadii 

di Kecamatan Tawangmangu dengan kurun waktu 10 tahun tersebut. Perubahn 

penggunaan lahan selama 10 tahun tersebut memiliki luasan perubahan sebanyak 

108,456 Ha dengan beberapa penggunaan lahan yang mengalami perubahan . 

Jenis perubahaan penggunaan lahan dengan tambahan luasan yakni penggunaan 

lahan sebagai lahan pemukiman sebesar 490,289 Ha . perubahan penggunaan lahan 

pemukiman dan hutan lahan kering merupakan laih fungsi lahan hutan lahan kering 

belukar dan tanah terbuka yang trjadi di beberrapa desa antara lain Desa 

Bandardawung, Blumbang, Gondosuli dan Sepanjang. Pertambahaan luasan tersebut 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu karena tempat yang strategis, harga lahan 

cukup murah, dekat dengan tempat wisata, dekat dengan terminal dan jangkauannya 

mudah untuk ditempuh. Jeenis penggunan lahan yang mengalami penurunan luasan di 

Kecamatn Tawangmangu yakni pertanian lahan 
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kering sebanyak 490,289 Ha. Perubahan luasaan lahan tersebut disebabkan oleh 

perubahan alih fungsi lahan sebagai pemukiman, perdagangan, wisata dan lain 

sebagianya . 

Jenis perubahaAn penggunan lahAan dari tahun 2010 hingga 2020 paling 

banyak dari lahan pertanian lahan kering > pemukiman sebesar 14,668 dan pertanian 

lahan kering > pemukiman dan perdagangan sebesar 14,923, dikarenakan harga lahan 

relativ standar, lokasi yang strategis, aksesibiitas mudah dan Kecamatan Tawangmangu 

terkenal tempat wisata sehingga masyarakat maupun investor ingin membuka 

perdagangan di Kecamatan Tawangmangu. 

3.2.  Analisis Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan Kecamatan 

Tawangmangu 

Unsur ysng mengakibatkan perubahaan pemggunaan lahn di Kecamatan 

Tawangmangu ada beberapa variasi yakni topografi, penduduk, nilai lahan, 

aksesibilitas, sarana dan prasarana dan daya dukung lahan. Selain itu melakukan 

wawancara untuk emlihat keakuratan faktor yang mengakibatkan perubahan 

penggunaan lahan. Wawncara tersebut dilakukan kepada Kepala Desa yang wilayhnya 

mengalami perubahan lahan yang sangat dominan . Dibawah ini adalah unsur yang 

mempengruhi perubahaan penggunan lahan dan hasiil wawncara terhadapp Kepala 

Desaserta menurut pelakuu usaha di Kecamatan Tawangmangu : 

3.2.1 Topografi 
 

Kecamatan Tawangmangu memiliki topografi ketinggian antara 800-1200 mdpl 

dengan luas 7003 Ha . Kecamatn Tawangmangu merupakan kecamatan yang 

mempunyai keindahan alamnya ysng bagus sehingga banyak tempat wisata dan 

aksesibilitas yang semakiin mudah dan brkembang, maka dari itu banyk investorr 

maupun masyarakat Kecamatan Tawangmangu yang membangun rumah makan, villa, 

dan hotel. 

3.2.2 Penduduk 
 

a. pertambahan penduduk 
 

Pertambahan penduduk adalah faktor ysng mempengaruhii terjadinya 

perubahaan penggunan lahanyang berada di Kcamatan Tawangmangu. 
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Pertumbuhan pnduduk Kecamatan Tawangmangu tahun 2010 hingga 2020 sebesar 

4.444 Jiwa . Maka dari itu disebabkan adanya angka kelahirn, angka kematiian, 

dan perpindahn. Desa ysng mengalamii pertumbuhan jumlah penduduk tinggi di 

Kecamatan Tawangmnagu yaitu Desa Sepanjang, Nglebak, kalisoro dan Karanglo. 

Pertumbuhan penduduk yang sedikit berada di Desa Tengklik dan Tawangmangu. 

Perolehan diatas menunjukkn Desa yang ada di Kecamatan Tawnagmangu lebih 

dominan mengalmi perubahan jumlah penduduk. 

 
b. kepadatan penduduk 

 
Pengaruh faktor perubahan lahan yaitu kepadatan penduduk. faktorr yang 

mempengaruhi kepadatan penduduk antara lain angka kelahirn, faktor sosial, 

faktor eknomi, sedikitnya pemerataan penduduk, sedikitnya lapangan pekerjaan 

dan urbanisasi. Jumlah pnduduk Kecamataan Tawangmangu tahun 2020 sebesar 

37,629 jiwa dengan kepadatan pendduk 2,071 jiwa/km² dengan luas sebesar 18,35 

km². Kepadatan penduduk paling padat di Kecamatan Tawangmangu beradaa 

pada wilayah Karanglo sebesar 3,860 km², Desa Plumbon sebesar 3,516 km², dan 

Tawangmangu sebesar 3,509 km². Kepadatn penduduk paling sedikit berada pada 

wilayah bandardawung sebesr 1,303 km², Desa Gondosuli 1,352 km² dan Desa 

Kalisoro 1,471 km². 

3.2.3 Nilai Lahan 
 

Nilai lahan di Kecamatan Tawangmangu nilai lahan berbeda-beda tergantuk 

letak dan strategisnya lahan di Kecamatan Tawangmngu. Di Kecamatan 

Tawangmangu niilai lahn murah dan tempatnya strategis dan dapat dijangkau 

untuk memulai aktivitas maka banyak peminat oleeh masyarakt sendiri maupun 

investor dari luar untuk membuka perdagangan maupun wisata. 

3.2.4 Aksesibilitas 
 

Aksesibiltas ysng mudah di Kecamaatan Tawangmangu maaka masyarakat 

lebih mudah menjalankan aktivitas sehari-hari. Adanya akses yang mudah akan 

berpengaruh juga terhadaap perubahaan penggunan lahan di Kecamatan 
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Tawangmangu . Di Kecamatan Tawangmangu semua Desa sudah mudah di akses 

hanya saja jalannya terlalu naik jadi membutuhkan tenaga transportasi yang 

memadai. 

3.2.5 Saran Prasarana 
 

Sarana prasarana Kecamatan Tawangmangu sudah sangat memadai. Aspek 

saran prasarana Kecamatan meliputi pmbangunan infrstruktur, wisata, air bersih, 

penerangan umum. Adanya saarana prasrana tersebut maka terjadi perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Tawangmangu. Daerah paling berubah karena adanya 

sarana dan prasana yaitu Desa Kalisoro, Blumbang, Gondosuli, Tawangmangu, dan 

Plumbon, hal tersebut disebabkan karena adanya kelengkapan sarana prasarana 

pendidikan, sarana transportasi, dan sarana kesehatan sehingga mengalami 

perubahaan penggunan lahan. 

3.2.6 Daya Dukung Lahan 
 

Jumlah penduduk di Kecamatan Tawangmangu yang tiap tahunnya mengalami 

peningkatan maka dapat mempengaruhi terjadinya penurunan daya dukung lahan. Cara 

mengatasi penurunan daya dukung lahan adalah merubaah jenis penggunan lahan ke 

arah usaha yang lebih menguntungkan yang harus disesuaikan wilayahnya dengan 

melakukaan konsrvasi lahan adalah upaaya untuk mncegah. 

3.2.7 Hasil Wawancara 
 

Hasiil wawncara dilakukan untuk memperkuat unsur-unsur yang mengalami 

perubahan lahan di Kecamatn Tawangmangu . Wawancara tersebut diilakukan kepada 

Kepala Desa yang wilayaahnya mengalamii perubahan ysng paling tinggi seperti Desa 

Blumbang, Kalisoro, Gondosuli dan Sepanjang serta menurut pelaku usaha yaitu 

rumah makan Legender, Lawu Park dan Rest Area. Dibawah ini perolehan wawancara 

terhadap : 

a. Kepala Desa 

Hasiil wawncara dilakukan sejumlah 4 kepala desa bahwa mekanisme 

perizinan pendirian bangunan berupa perdagangan maupun wisata dipermudah 

selagi memenihi syarat-syarat yang berlaku dan tidak berada pada wilayah yang 

dilarang. Daya dukung lahan di Kecamatan Tawangmangu sudah cukup 

mendukung untuk dijadikan perdagangan maupun wisata dengan demikian tentu 
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lahan semakin sedikit dan menurunkn daya dukung lahan. Tingkat aksesibilitas 

Kecamatan Tawangmangu tergolong mudah dijangkau karena sudah dekat 

dengan terminal dan jarak antar provinsi juga dekat 

b. Pelaku usaha 

Hasil wawancara telah dilakukan sejumlah 4 pelaku usaha Kecamatan 

Tawangmangu yang diperoleh hasiil bahwa tingkat aksesibilitas dapt dijangkau, 

saran prsarana sudah memadai. Perizinan mudah jika memenuhi syarat, jika 

lahan berada pada zona yang dilarang akan dipersulit perizinannya. Harga sewa 

lahan pertahun sekitar Rp 30.000.000- 50.000.000/tahun tergantung letak 

lahannya. jika lahan itu dibeli permeter seharga Rp 1.500.000-2.000.000. 

 
Dari hasil tersebut faktor-faktor diatas diketahui bahwa unsur ysng 

disebabkan perubahaan penggunan lahan di Kecamatn Tawangmangu paling 

dominan yaitu pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, nilai lahan dan 

sarana prasarana. Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan dari 

Kepala Desa yaitu sarana prasarana mudah, aksesibilitas dapat dijangkau 

dengan mudah dan sarana prasarana sudah memadai. Hasil wawancara terhadap 

Pelaku Usaha yaitu tempat yang strategis untuk mendirikan usaha, lahan 

tergolong murah jika sebanding pengahasilan yang didapat. 
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Gambar 1 merupakan Peta Agihan Kecamatan Tawangmagu Kabupatem Karanganyar Tahun 2010 dan 2020 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Jenis perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 hingga 2020 

paling banyak dari lahan pertanian lahan kering > pemukiman sebesar 

14,668 dan pertanian lahan kering > pemukiman dan perdagangan sebesar 

14,923, pertanian lahan kering di daerah Tawangmangu banyak digunakan 

untuk perdagangan , pembangunan hotel, villa dan tempat wisata lainnya 

dikarenakan Kecamatan Tawangmangu merupakan Kecamatan yang 

terkenal akan wisatanya sehingga banyak persebaran penggunaan lahan 

yang berubah untuk meningktakan daya tarik untuk berwisata. Sehingga 

banyak investor ingin membuka perdagangan di Kecamatan 

Tawangmangu karena harga lahan relativ standar, lokasi yang strategis, 

aksesibiitas mudah. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan 

yaitu topografi di Kecamatan Tawangmnagu berada pada ketinggian 

sehingga daya tarik untuk berwisata di alam semakin tinggi, kepadatan 

penduduk menjadi salah satu faktor karena angka kelahiran, faktor sosial, 

faktor ekonomi, kurangnya pemerataan penduduk, kurangnya lapangan 

pekerjaan dan urbanisasi. Jumlah penduduk Kecamatan Tawangmangu 

pada tahun 2020 sebesar 37,629 jiwa dengan kepadatan penduduk 2,071 

jiwa/km² , nilai lahan di Kecamatan Tawangmangu relativ murah , 

aksesibilitas sudah memdai, sarana prasarana dan daya dukung lahan di 

Kecamatan Tawangmangu sudah memadai dan cukup . Selain itu juga 

dilakukan wawancara terhadap Kepala Desa yang wilayahnya mengalami 

perubahan penggunaan lahan yang tinggi seperti Desa Blumbang, Desa 

Gondosuli, Desa Kalisoro dan Desa Tawangmangu. 
 

4.2 Saran 
Perlu ditingkatkan lagi sarana prasarana khususnya 

transportasi angkutan yang mengakses ke desa-desa, sehingga 
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mempermudah masyrakat desa yang jauh dari tempat perdagangan 

bisa mengakses menggunakan transportasi tersebut 

Pemerintah setempat membuat peraturan kebijakan dan 

pengawasan yang lebih ketat lagi untuk pengawasan perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Tawangmangu agar penggunaan 

lahan seperti pertanian lahan kering tidak berkurang terlalu banyak 

lagi. 

Kesulitan dalam memperoleh data di instansi terkait sehingga 

membutuhkan proses yang lama 
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