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TAHUN 2012-2020 

 

Abstrak 

 

Kajian dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Klaten Utara. Kecamatan 

Klaten Utara dipilih karena memiliki tingkat pertumbuhan penduduk paling tinggi 

di Kabupaten Klaten pada tahun 2012-2020. Semakin tinggi pertumbuhan 

penduduk pada suatu wilayah, maka semakin tinggi kebutuhan lahan pada 

wilayah tersebut dan terjadilah perubahan penggunaan lahan. Suatu lahan yang 

secara terus menerus berubah menjadi kawasan terbangun dapat menimbulkan 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang yang 

telah disusun pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis agihan 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Klaten Utara pada tahun 2012-2020 

serta menganalisis kesesuaian perubahan penggunaan lahan terhadap Rencana 

Detail Tata Ruang tahun 2011-2031. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode survei untuk uji akurasi data digitasi perubahan penggunaan lahan. 

Metode pengambilan sampel menggunakan metode purpossive sampling. Metode 

analisis yang digunakan adalah analisis spasial dengan menggunakan teknik 

analisis geografi tema analisis proses keruangan untuk mengetahui agihan 

perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian perubahan penggunaan lahan 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang. Hasil pertama penelitian ini adalah agihan 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi di Kecamatan Klaten Utara pada tahun 

2012-2020 sebesar 79,34 ha. Jenis perubahan lahan paling tinggi adalah lahan 

sawah menjadi permukiman sebesar 60,05 ha atau 75,69 %, agihan perubahan 

lahan ini terjadi di semua desa. Desa dengan jenis perubahan lahan sawah menjadi 

permukiman paling tinggi adalah Desa Belangwetan yaitu sebesar 10,81 ha. Hasil 

kedua dari penelitian ini adalah klasifikasi kesesuaian perubahan penggunaan 

lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang yang terbagi menjadi dua klasifikasi, 

yaitu perubahan lahan sesuai Rencana Detail Tata Ruang sebesar 77,17 ha atau 

97,26% dan perubahan lahan tidak sesuai Rencana Detail Tata Ruang sebesar 2,17 

ha atau 2,74 %. Perubahan penggunaan lahan tidak sesuai Rencana Detail Tata 

Ruang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidaktahuan dari 

beberapa oknum masyarakat mengenai adanya peraturan tata ruang dan adanya 

kelalaian dari beberapa masyarakat dalam mentaati peraturan tata ruang yang 

sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan perubahan penggunaan lahan. 

 

Kata Kunci : Penggunaan Lahan, Perubahan Penggunaan Lahan, Kesesuaian, 

Rencana Detail Tata Ruang 
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Abstract 

 

The study in this study was conducted in North Klaten District. North Klaten 

District was chosen because it has the highest population growth rate in Klaten 

Regency in 2012-2020. The higher the population growth in an area, the higher 

the demand for land in the area and changes in land use occur. A land that is 

continuously turned into a built-up area can lead to land use that is not in 

accordance with the Detailed Spatial Plan that has been prepared by the regional 

government. This study aims to analyze the distribution of land use change in 

North Klaten District in 2012-2020 and analyze the suitability of land use changes 

to the Detailed Spatial Plan for 2011-2031. The research method used is a survey 

method to test the accuracy of digitizing data on land use changes. The sampling 

method used purposive sampling method. The analytical method used is spatial 

analysis using geographic analysis techniques with the theme of spatial process 

analysis to determine the distribution of land use changes and the suitability of 

land use changes to the Detailed Spatial Plan. The first result of this study is the 

distribution of land use changes that occurred in North Klaten District in 2012-

2020 of 79.34 ha. The highest type of land change is rice fields into settlements of 

60.05 ha or 75.69%, this land change share occurs in all villages. The village with 

the highest type of change from paddy fields to settlements is Belangwetan 

Village, which is 10.81 ha. The second result of this study is the classification of 

the suitability of land use changes to the Detailed Spatial Plan which is divided 

into two classifications, namely land changes according to the Detailed Spatial 

Plan of 77.17 ha or 97.26% and land changes that are not according to the 

Detailed Spatial Plan of 77.17 ha or 97.26% 2.17 ha or 2.74%. Changes in land 

use that are not in accordance with the Detailed Spatial Planning are caused by 

several factors, including the ignorance of some community elements regarding 

the existence of spatial regulations and the negligence of some communities in 

complying with the spatial regulations that have been set by the government in 

making changes to land use.  

 

Kata Kunci : Land Use, Land Use Change, Suitability, Detailed Spatial Planning 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Semua aktivitas yang dilakukan oleh manusia selalu melibatkan penggunaan 

lahan. Seiring dengan berjalannya waktu, pertumbuhan penduduk akan semakin 

bertambah dan disertai dengan keperluan penduduk yang juga meningkat seperti 

sarana penunjang aktivitas sosial ekonomi. Lahan merupakan sumberdaya alam 

yang terbatas serta tidak bisa untuk ditambah, kecuali dengan dilakukannya 

reklamasi (Sujarto, 1985). Perubahan lahan dapat memberikan dampak terhadap 

tatanan kehidupan masyarakat yang ada, contohnya adalah perubahan lahan 

menjadi lahan industri di daerah permukiman, perubahan lahan tersebut jelas akan 
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membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan sekitar, dampak positifnya 

adalah adanya lapangan pekerjaan baru bagi warga sekitar daerah tersebut namun 

dampak negatifnya adalah adanya polusi udara, air, suara, limbah dari industri itu 

sendiri, dan lain sebagainya (Hadi Sabari Yunus, 1980 dalam Irwan Noer 

Widyartanto, 2008).  

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan panduan bagi pemerintah 

daerah dalam melakukan penataan tata ruang wilayah di tingkat kecamatan. 

Sesuai dengan isi Pasal 59 No.15 Tahun 2010 tentang pelaksanaan penataan ruang 

wilayah, bahwa setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus menetapkan 

bagian dari wilayah kabupaten / kota yang perlu disusun Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) nya. Perubahan penggunaan lahan terus menerus berubah menjadi 

kawasan terbangun dapat menimbulkan ketidaksesuaian penggunaan lahan 

terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah disusun pemerintah 

daerah. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana kesesuaian antara 

perubahan lahan di wilayah Kecamatan Klaten Utara pada tahun 2012-2020 

dengan penggunaan lahan yang telah disusun dalam Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) tahun 2011-2031. Pengawasan penataan ruang yang dilakukan dalam 

tingkat kecamatan dapat menghasilkan tingkat akurasi yang lebih akurat 

(Iskandar, 2015). 

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa 

Tengah. Ibukota dari Kabupaten Klaten adalah Kota Klaten yang terbagi menjadi 

3 kecamatan, yaitu Kecamatan Klaten Utara, Klaten Tengah, dan Klaten Selatan. 

Kabupaten Klaten memiliki luas wilayah 655,56 km2 atau 65.556 ha. Kecamatan 

Klaten Utara memiliki 8 desa dengan total luas wilayah 10,38 km2 atau 1.038 ha 

yang memiliki kondisi topografi dataran serta ketinggiannya antara 100-200 mdpl 

dan memiliki jenis tanah regosol kelabu. Kecamatan Klaten Utara yang 

merupakan pusat kota serta berada di jalur utama penghubung Kota Surakarta-

Yogyakarta adalah beberapa faktor penyebab jumlah pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Klaten Utara pada tahun 2012-2020 menjadi yang paling tinggi di 

Kabupaten Klaten yaitu sebesar 5.915 jiwa, hal ini menandakan kebutuhan 

penduduk yang juga mengalami peningkatan, khususnya kebutuhan lahan untuk 

tempat tinggal serta lahan untuk sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial 

dan ekonomi penduduk. 

Monitoring atau pemantauan Penginderaan Jauh dilakukan untuk 

mengetahui jenis penggunaan lahan di Kecamatan Klaten Utara. Monitoring 



 

4 

 

Penginderaan Jauh dilakukan dengan menggunakan citra GeoEye tahun 2012 dan 

2020. Sistem Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk mengolah data citra 

Penginderaan Jauh, melalui proses digitasi on screen dan overlay sehingga 

menghasilkan peta penggunaan lahan Kecamatan Klaten Utara tahun 2012 dan 

2020, peta perubahan penggunaan lahan Kecamatan Klaten Utara tahun 2012-

2020, dan peta kesesuaian perubahan penggunaan lahan Kecamatan Klaten Utara 

tahun 2012-2020 terhadap peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2011-

2031. 

 

2. METODE 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dan survei. Metode analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) 

dengan menggunakan overlay yang dilakukan untuk mengolah data penggunaan 

lahan Kecamatan Klaten Utara tahun 2012 dan 2020 serta data penggunaan lahan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Klaten Utara tahun 2011-2031, 

sehingga menghasilkan data perubahan penggunaan lahan Kecamatan Klaten 

Utara tahun 2012-2020 dan data kesesuain perubahan penggunaan lahan tahun 

2012-2020 terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Klaten Utara 

tahun 2011-2031. Metode survei digunakan untuk observasi lapangan dengan 

tujuan melihat penggunaan lahan yang ada di lapangan secara langsung, data 

tersebut digunakan dalam uji akurasi perubahan penggunan lahan Kecamatan 

Klaten Utara tahun 2012-2020. 

Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode Purposive Sampling, teknik metode ini yaitu menentukan 

pengambilan sampel dengan cara menentukan ciri-ciri khusus yang telah 

ditentukan oleh peneliti, yaitu jenis perubahan penggunaan lahan yang mengalami 

keraguan saat proses interpretasi visual. 

Analisis data penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis geografi 

dengan tema analisis proses keruangan atau spatial prosses analyist. Analisis ini 

menekankan pada proses keruangan yang divisualisasikan pada perubahan lahan, 

sehingga dapat menghasilkan informasi jenis penggunaan lahan yang berubah, 

wilayah terjadinya perubahan lahan, dan luas lahan yang berubah.  

Analisis data untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama yaitu 

perubahan penggunaan lahan didapat dengan memanfaatkan Sistem Informasi 

Geografis (SIG) dengan menggunakan teknik overlay pada data penggunaan lahan 
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tahun 2012 dan 2020. Hasil dari overlay adalah data perubahan penggunaan lahan 

tahun 2012-2020. Berdasarkan dari hasil tersebut, dapat diketahui jenis 

penggunaan lahan apa saja yang berubah, letak perubahan lahan yang terjadi, dan 

luas perubahan lahan di Kecamatan Klaten Utara. 

Analisis data untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua yaitu kesesuaian 

perubahan penggunaan lahan terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

didapat dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan 

menggunakan teknik overlay pada data perubahan penggunaan lahan tahun 2012-

2020 dengan data penggunaan lahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 

2011-2031. Hasil dari overlay adalah data kesesuaian perubahan penggunaan 

lahan tahun 2012-2020 terhadap Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2011-

2031. Berdasarkan dari hasil tersebut, dapat diketahui bagaimana tingkat 

kesesuaian perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Klaten Utara tahun 2012-

2020 terhadap Rencana Detail Tata Ruang tahun 2011-2031. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1    Agihan Perubahan Penggunaan Lahan  

Perubahan penggunaan lahan adalah suatu proses peralihan penggunaan lahan 

tertentu menjadi penggunaan lahan lainnya. Proses perubahan penggunaan lahan 

tersebut akan terus terjadi dari waktu ke waktu seiring dengan bertambahnya 

jumlah penduduk dan kebutuhan lahan sebagai tempat tinggal atau sebagai sarana 

penunjang aktivitas sosial ekonomi penduduk. Kecamatan Klaten Utara setiap 

tahunnya mengalami perubahan lahan, baik perubahan lahan dalam skala kecil 

maupun skala besar. Kecamatan Klaten Utara memiliki luas wilayah 1.0380 ha 

dengan 13 jenis penggunaan lahan, yaitu fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, 

fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas transportasi, industri, 

pemakaman, perdagangan, perkantoran, permukiman, pertahanan, sawah, dan 

taman. Total terdapat 16 jenis perubahan lahan yang terjadi di Kecamatan Klaten 

Utara dengan total luas perubahan 79,34 ha, berikut merupakan penjelasan 

mengenai jenis perubahan lahan yang diurutkan sesuai luas perubahan lahan 

paling besar ke paling kecil :  
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3.1.1 Sawah Menjadi Permukiman 

Perubahan lahan ini terjadi di semua desa Kecamatan Klaten Utara dengan luas 

total perubahan lahan sebesar 60,05 ha. Desa dengan perubahan lahan paling 

banyak adalah Desa Belangwetan sebesar 10,81 ha, sedangkan desa dengan 

perubahan lahan paling sedikit adalah Desa Barenglor sebesar 4,44 ha. 

3.1.2 Sawah Menjadi Taman 

Perubahan lahan ini terjadi di Desa Barenglor dan Gergunung dengan luas total 

9,38 ha. Perubahan di Desa Barenglor sebesar 3,82 ha menjadi Taman Lampion. 

Perubahan di Desa Gergunung sebesar 5,56 ha menjadi Taman Gergunung Klaten. 

3.1.3 Sawah Menjadi Industri 

Perubahan lahan ini terjadi di Desa Karanganom dan Ketandan dengan luas total 

3,51 ha. Perubahan di Desa Karanganom sebesar 3,18 ha menjadi PT. Topsongs 

Jaya Mulya, CV. Bintang Walet, PT. Ar-Rahman, dan PT. Alam Green Wood. 

Perubahan di Desa Ketandan sebesar 0,33 ha menjadi PT. Sentra Kriya Edukasi. 

3.1.4 Fasilitas Transportasi Menjadi Fasilitas Peribadatan 

Perubahan lahan ini hanya terjadi di Desa Jonggrangan dengan luas 1,27 ha. 

Perubahan lahan ini adalah Terminal Klaten menjadi Masjid Agung Al-Aqsha 

Klaten. 

3.1.5 Sawah Menjadi Fasilitas Pendidikan 

Perubahan lahan ini terjadi di Desa Barenglor, Karanganom dan Jonggrangan 

dengan luas total 1,07 ha. Perubahan di Desa Barenglor sebesar 0,15 ha menjadi 

PAUD & SDIT Al-Furqon. Perubahan di Desa Karanganom sebesar 0,77 ha 

menjadi Universitas Widyadharma Klaten (pelebaran luas). Perubahan di Desa 

Jonggrangan sebesar 0,15 ha menjadi TK Kinasih Jonggrangan serta PAUD & SD 

d’Vastu. 

3.1.6 Sawah Menjadi Fasilitas Olahraga 

Perubahan lahan ini hanya terjadi di Desa Jonggrangan dengan luas 0,91 ha. 

Perubahan lahan ini adalah Sawah menjadi Gedung KONI Klaten (pelebaran 

luas). 
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3.1.7 Sawah Menjadi Fasilitas Kesehatan 

Perubahan lahan ini terjadi di Desa Karanganom dan Belangwetan dengan luas 

total 0,88 ha. Perubahan di Desa Karanganom sebesar 0,23 ha menjadi RSKB 

Diponegoro Dua Satu Klaten (pelebaran luas). Perubahan di Desa Belangwetan 

sebesar 0,65 ha menjadi RSU Islam Klaten (pelebaran luas). 

3.1.8 Sawah Menjadi Pertahanan dan Keamanan 

Perubahan lahan ini hanya terjadi di Desa Karanganom dengan luas 0,77 ha. 

Perubahan lahan ini adalah Sawah menjadi POLRES Klaten (pelebaran luas). 

3.1.9 Fasilitas Pendidikan Menjadi Fasilitas Peribadatan 

Perubahan lahan ini hanya terjadi di Desa Jonggrangan dengan luas 0,51 ha. 

Perubahan lahan ini adalah SMA N 3 Klaten menjadi Masjid Agung Al-Aqsha 

Klaten. 

3.1.10 Sawah Menjadi Fasilitas Peribadatan 

Perubahan lahan ini terjadi di Desa Barenglor, Belangwetan, Jonggrangan, dan 

Gergunung dengan luas total 0,38 ha. Desa dengan perubahan lahan paling 

banyak adalah Desa Gergunung sebesar 0,18 ha, sedangkan desa dengan 

perubahan lahan paling kecil adalah Desa Jonggrangan sebesar 0,02 ha. 

3.1.11 Permukiman Menjadi Fasilitas Peribadatan 

Perubahan lahan ini terjadi hampir di semua desa Kecamatan Klaten Utara, hanya 

Desa Ketandan dan Gergunung yang tidak mengalami perubahan. Luas total 

perubahan lahan ini sebesar 0,29 ha. Desa dengan perubahan lahan paling banyak 

adalah Desa Belangwetan sebesar 0,09 ha, sedangkan desa dengan perubahan 

lahan paling kecil adalah Desa Sekarsuli sebesar 0,01 ha. 

3.1.12 Sawah Menjadi Fasilitas Transportasi 

Perubahan lahan ini hanya terjadi di Desa Belangwetan dengan luas 0,15 ha. 

Perubahan lahan ini adalah Sawah menjadi SPBU Pertamina (pelebaran luas). 

3.1.13 Permukiman Menjadi Fasilitas Pendidikan 

Perubahan lahan ini terjadi di Desa Karanganom dan Gergunung dengan luas total 

0,11 ha. Perubahan di Desa Karanganom sebesar 0,04 ha menjadi SD N 3 

Karanganom (pelebaran luas). Perubahan di Desa Gergunung sebesar 0,07 ha 

menjadi SMA 1 Muhammadiyah Klaten (pelebaran luas). 
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3.1.14 Permukiman Menjadi Taman 

Perubahan lahan ini hanya terjadi di Desa Barenglor dengan luas 0,10 ha. 

Perubahan lahan ini adalah Permukiman menjadi Taman Lampion Klaten. 

3.1.15 Sawah Menjadi Pemakaman 

Perubahan lahan ini hanya terjadi di Desa Ketandan dengan luas 0,06 ha. 

Perubahan lahan ini adalah Sawah menjadi Pemakaman Ketandan (Pelebaran 

Luas). 

3.1.16 Permukiman Menjadi Fasilitas Kesehatan 

Perubahan lahan ini hanya terjadi di Desa Belangwetan dengan luas 0,05 ha. 

Perubahan lahan ini adalah Permukiman menjadi RSU Islam Klaten (pelebaran 

luas). 

Berdasarkan penjelasan mengenai jenis perubahan lahan yang terjadi di 

Kecamatan Klaten Utara dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis perubahan 

penggunaan lahan yang hanya melakukan pelebaran luas bangunan, yang artinya 

penggunaan lahan tersebut sudah ada namun hanya memperlebar luas lahannya. 

Jenis perubahan lahan yang terjadi di Kecamatan Klaten Utara tersebar di semua 

desa dengan jenis perubahan lahan yang berbeda-beda. Jenis perubahan lahan di 

Kecamatan Klaten Utara didominasi oleh perubahan lahan sawah menjadi 

permukiman sebesar 60,05 ha atau 76,19 %, jenis perubahan lahan sawah menjadi 

permukiman terjadi di semua desa Kecamatan Klaten Utara, hal ini dikarenakan 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Klaten Utara pada tahun 2012-2020 

merupakan yang paling tinggi di Kabupaten Klaten sehingga kebutuhan tempat 

tinggal menjadi semakin meningkat dan lahan permukiman semakin bertambah. 

Pertumbuhan penduduk di wilayah pusat kota tidak hanya disebabkan oleh 

angka kelahiran, namun juga bisa disebabkan oleh adanya kedatangan penduduk 

dari luar pusat kota dan memilih tinggal di wilayah pusat kota, hal tersebut 

disebabkan lokasi Kecamatan Klaten Utara yang strategis karena dilewati 

langsung oleh jalur utama penghubung Kota Surakarta-Yogyakarta sehingga 

mobilitas serta aksesbilitas tinggi dan mudah dijangkau oleh masyarakat yang 

melewati jalur utama penghubung Kota Surakarta-Yogyakarta. Selain karena 

lokasi yang strategis, ketersediaan fasilitas umum di Kecamatan Klaten Utara 

yang tergolong lengkap juga merupakan salah satu penyebab banyak terjadinya 

perpindahan penduduk ke pusat kota, hal ini dikarenakan penduduk menjadi lebih 



 

9 

 

mudah dalam menjangkau fasilitas umum yang ada di pusat kota, khususnya 

wilayah Kecamatan Klaten Utara. Berikut adalah beberapa contoh fasilitas umum 

yang tersebar di Kecamatan Klaten Utara pada tahun 2020 : 

a. Fasilitas Kesehatan :  

1) PMI Klaten, Bareng Lor 

2) Puskemas Klaten Utara, Karanganom 

3) RSKB Diponegoro Dua Satu Klaten, Karanganom 

4) RSU Islam Klaten, Belangwetan 

b. Fasilitas Olahraga : 

1) GOR Gelarsena Klaten, Jonggrangan 

2) KONI Klaten, Jonggrangan 

c. Fasilitas Pendidikan :  

1) SMK Nasional Klaten, Sekarsuli 

2) SMK Kristen 2 Klaten, Sekarsuli 

3) SMK PL Leonardo Klaten, Sekarsuli 

4) SMP PL 1 Klaten, Sekarsuli 

5) SMP 4 Klaten, Sekarsuli 

6) SMK N 1 Klaten, Sekarsuli 

7) SMP N 1 Klaten, Sekarsuli 

8) SMP N 6 Klaten, Sekarsuli 

9) SMK Muhammadiyah 2 Klaten, Gergunung 

10) SMK Semangat Pagi Klaten, Gergunung 

11) MTs N 1 Klaten, Gergunung 

12) SMK Muhammadiyah 3 Klaten, Gergunung 

13) SMA Muhammadiyah 1 Klaten, Gergunung 

14) SMP Muhammadiyah Plus Klaten, Gergunung 

15) MAN 2 Klaten, Barenglor 

16) STAIM Klaten, Barenglor 

17) PONPES MBS Klaten, Barenglor 

18) SD PL Klaten, Karanganom 

19) MAN 1 Klaten, Karanganom 

20) Universitas Widya Dharma Klaten, Karanganom 

21) SMA N 3 Klaten, Jonggrangan 

22) SDIT Hidayah Klaten, Belangwetan 

23) PPTQ Ibnu Abbas 1 Klaten, Belangwetan 
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24) SMK N 4 Klaten, Belangwetan 

25) PONPES Al Fatih Klaten, Belangwetan 

d. Fasilitas Peribadatan : 

1) Masjid Agung Al-Aqsha Klaten, Jonggrangan 

2) Pura Pitamaha Klaten, Karanganom 

3) Gereja Katolik Santo Ignatius, Karanganom 

e. Fasilitas Transportasi : 

1) SPBU Pertamina, Jebugan 

2) SPBU Pertamina, Jonggrangan 

3) SPBU Pertamina, Belangwetan 

f. Fasilitas Perdagangan dan Jasa : 

1) Pasar Plembon, Belangwetan 

g. Fasilitas Pertahanan dan Keamanan : 

1) Pemadam Kabakaran Klaten, Gergunung 

2) POLSEK Klaten Utara, Barenglor 

3) KORAMIL 0723/24 Klaten Utara, Karanganom 

4) POLRES Klaten, Karanganom  

Jenis perubahan lahan sawah menjadi permukiman yang mendominasi pada 

suatu wilayah memiliki dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah 

sarana dan prasarana penunjang aktivitas sosial ekonomi penduduk juga akan 

semakin bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah permukiman, 

munculnya permukiman baru dapat mengakibatkan kebutuhan perumahan 

semakin bertambah sehingga meningkatkan aktivitas perdagangan jasa, 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari restribusi dan pajak menjadi meningkat. 

Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah turunnya produksi pertanian karena 

lahan sawah yang berkurang, berkurangnya jumlah petani, dan berkurangnya 

daerah untuk resapan air.  

Desa dengan perubahan lahan paling banyak adalah Desa Karanganom 

sebesar 13,64 ha, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti jumlah jenis 

penggunaan lahan di Desa Karanganom merupakan yang paling banyak di 

Kecamatan Klaten Utara, yaitu 11 jenis penggunaan lahan, letak Desa 

Karanganom yang dilewati oleh jalan utama penghubung Kota Surakarta-

Yogyakarta sehingga memiliki mobilitas yang tinggi, luas wilayah Desa 

Karanganom merupakan yang paling luas di Kecamatan Klaten Utara yaitu 

sebesar 235,34 ha, serta pertumbuhan penduduk Desa Karanganom merupakan 
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yang paling tinggi di Kecamatan Klaten Utara dari tahun 2012-2020 yaitu sebesar 

2774 jiwa. Berikut merupakan Gambar 1 Peta Agihan Perubahan Penggunaan 

Lahan Kecamatan Klaten Utara Tahun 2012-2020 : 

 

Gambar 1 Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Klaten Utara Tahun 

2012-2020 

Pola persebaran perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Klaten Utara 

pada penelitian ini digambarkan dalam bentuk grafik hasil pemrosesan data pada 

ArcGIS dengan menggunakan metode nearest neighbor yang dapat dilihat pada 

Gambar 2 sebagai berikut : 
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Gambar 2 Grafik Pola Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Klaten Utara 

Tahun 2012-2020 

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui perubahan penggunaan lahan yang 

terjadi di Kecamatan Klaten Utara pada tahun 2012-2020 membentuk sebuah pola 

clustered yang artinya perubahan penggunaan lahan membentuk sebuah kelompok 

karena titik perubahan lahan saling berdekatan satu sama lain. Pola clustered pada 

perubahan lahan di Kecamatan Klaten Utara adalah munculnya kelompok 

permukiman baru, hal ini dikarenakan 76,19 % jenis perubahan lahan di 

Kecamatan Klaten Utara adalah sawah menjadi permukiman dengan titik 

perubahan lahan yang saling berdekatan. 

Pola perubahan lahan di Kecamatan Klaten Utara dipengaruhi oleh lokasi 

Kecamatan Klaten Utara yang strategis karena dilewati langsung oleh jalur utama 

penghubung Kota Surakarka-Yogyakarta sehingga mudah dijangkau oleh 

masyarakat yang melakukan perjalanan menuju Surakarta maupun Yogyakarta. 

Selain itu pola perubahan lahan di Kecamatan Klaten Utara tahun 2012-2020 juga 

dipengaruhi oleh banyaknya jenis penggunaan lahan sawah pada tahun 2012 yang 

peruntukannya pada peta RDTR tahun 2011-2031 sebagai permukiman, sehingga 

pada tahun 2020 banyak terjadilah perubahan lahan sawah menjadi permukiman. 

3.2 Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Terhdap Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) 

Peninjauan kesesuaian perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Klaten Utara 

tahun 2012-2020 dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Klaten 
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Tahun 2011-2031 dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian 

perubahan penggunaan lahan yang terjadi dengan Rencana Detail Tata Ruang 

(RDTR) yang telah disusun oleh pemerintah tata ruang Kabupaten Klaten. Hasil 

overlay peta perubahan penggunaan lahan Kecamatan Klaten Utara tahun 2012-

2020 dengan peta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2011-2031 dapat 

diklasifikasikan menjadi dua kelas, yaitu klasifikasi sesuai dan tidak sesuai.  

Klasifikasi perubahan penggunaan lahan yang sesuai dengan RDTR 

memiliki total luas 77,17 ha atau 97,26 % sedangkan klasifikasi perubahan 

penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan RDTR memiliki total luas 2,17 ha 

atau 2,74 %. Berikut penjelasan mengenai masing-masing klasifikasi kesesuaian 

perubahan penggunaan lahan terhadap RDTR : 

3.2.1 Sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

Klasifikasi perubahan lahan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

memiliki luas total 77,17 Ha atau 97,26 %. Desa dengan perubahan lahan sesuai 

paling tinggi adalah Desa Gergunung yaitu sebesar 13,09 ha, hal ini dikarenakan 

Desa Gergunung merupakan desa dengan perubahan lahan paling tinggi kedua 

setelah Desa Karanganom di Kecamatan Klaten Utara, serta perubahan 

penggunaan lahan yang terjadi di Desa Gergunung semuanya sudah sesuai dengan 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sedangkan desa dengan perubahan lahan 

sesuai RDTR paling rendah adalah Desa Sekarsuli yaitu sebesar 4,87 Ha, hal ini 

dikarenakan Desa Sekarsuli merupakan desa dengan perubahan lahan paling 

rendah di Kecamatan Klaten Utara.  

Terdapat 15 jenis perubahan penggunaan lahan sesuai Rencana Detail Tata 

Ruang (RDTR) dengan total luas 77,17 ha yang tersebar diseluruh desa 

Kecamatan Klaten Utara. Perubahan penggunaan lahan sesuai Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) paling tinggi adalah jenis perubahan lahan sawah menjadi 

permukiman sebesar 57,94 ha, hal ini dikarenakan perubahan lahan sawah 

menjadi permukiman merupakan yang paling tinggi di Kecamatan Klaten Utara, 

serta lokasi perubahan yang terjadi sudah banyak yang sesuai dengan isi Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2011-2031. 

Tingginya tingkat perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Klaten Utara 

tahun 2012-2020 yang sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 

2011-2031 tidak terlepas dari peran penting masyarakat dalam mentaati peraturan 

tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah, khususnya dalam melakukan 
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perubahan penggunaan lahan, serta peran penting dari pemerintah dalam 

memberikan izin terhadap pihak-pihak yang mengajukan perubahan penggunaan 

lahan, sehingga perubahan penggunaan lahan yang terjadi bisa sesuai dan selaras 

dengan isi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2011-2031. 

3.2.2 Tidak Sesuai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 

Klasifikasi perubahan lahan tidak sesuai dengan RDTR memiliki luas 2,17 ha atau 

2,74 %. Perubahan penggunaan lahan tidak sesuai RDTR hanya tersebar di Desa 

Karanganom sebesar 1,70 ha dan Desa Ketandan sebesar 0,47 ha. Desa 

Karanganom memiliki tingkat perubahan lahan tidak sesuai RDTR lebih tinggi 

daripada Desa Kentadan, hal ini dikarenakan Desa Karanganom merupakan desa 

dengan perubahan lahan paling tinggi di Kecamatan Klaten Utara, namun terdapat 

beberapa perubahan lahan di Desa Karanganom yang tidak sesuai dengan RDTR, 

sedangkan Desa Ketandan merupakan desa dengan perubahan lahan paling rendah 

kedua setelah Desa Sekarsuli. 

Terdapat 2 jenis perubahan penggunaan lahan tidak sesuai Rencana Detail 

Tata Ruang (RDTR) dengan total luas 2,17 ha yang hanya tersebar di Desa 

Karanganom dan Ketandan. Perubahan penggunaan lahan tidak sesuai Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) paling tinggi adalah jenis perubahan lahan sawah 

menjadi permukiman sebesar 2,11 ha, hal ini dikarenakan perubahan lahan sawah 

menjadi permukiman merupakan yang paling tinggi di Kecamatan Klaten Utara, 

namun terdapat beberapa titik lokasi perubahan yang tidak sesuai dengan isi 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2011-2031. 

Terdapat 2,17 ha atau 2,74 % ketidaksesuaian perubahan penggunaan lahan 

yang terjadi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), hal tersebut diakibatkan 

oleh adanya beberapa faktor penyebab seperti ketidaktahuan dari beberapa oknum 

masyarakat mengenai adanya peraturan tata ruang dan kelalaian dari beberapa 

oknum masyarakat dalam mentaati peraturan tata ruang yang sudah ditetapkan 

oleh pemerintah khususnya dalam melakukan perubahan penggunaan lahan, 

seperti melakukan perubahan penggunaan lahan tanpa adanya izin kepada pihak 

yang berwenang seperti pemerintah desa maupun kantor pertanahan yang terkait 

sehingga terjadilah beberapa perubahan penggunaan lahan yang tidak sesuai 

dengan isi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2011-2031. Berikut 

merupakan Gambar 3 Peta Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan 

Klaten Utara Tahun 2012-2020 Terhadap RDTR : 
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Gambar 3 Peta Kesesuaian Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Klaten 

Utara Tahun 2012-2020 Terhadap RDTRPENUTUP 

4.1    Kesimpulan 

a. Jenis perubahan penggunaan lahan paling tinggi di Kecamatan Klaten Utara 

tahun 2012-2020 adalah lahan sawah menjadi permukiman, perubahan jenis 

lahan ini terjadi secara menyebar di semua desa Kecamatan Klaten Utara 

dengan total luas perubahan lahan 60,05 ha atau 76,19 %. 

b. Kesesuaian perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Klaten Utara tahun 

2012-2020 dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tahun 2011-2031 

mencapai 77,17 ha atau 97,26 %, sedangkan perubahan lahan tidak sesuai 

sebesar 2,17 ha atau 2,74 %. 

4.2 Saran 

a. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Klaten Utara perlu dikaji 

ulang agar perencanaan tata ruang sesuai dengan potensi yang ada disetiap 

wilayah, sehingga kedepannya tidak ada perubahan lahan yang tidak sesuai 

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 
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b. Desa yang memiliki perubahan lahan dengan klasifikasi tidak sesuai Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) harus lebih diperhatikan lagi agar tidak semakin 

bertambah. 

c. Dalam proses meyelesaikan penelitian ini saya mengalami kesulitan ketika 

melakukan interpretasi citra karena klasifikasi jenis penggunaan lahan yang 

saya gunakan mengacu pada klasifikasi jenis penggunaan lahan pada Rencana 

Detail Tata Ruang (RDTR) yang berjumlah 13 jenis, yaitu fasilitas kesehatan, 

fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan, fasilitas peribadatan, fasilitas 

transportasi, industri, pemakaman, perdagangan, perkantoran, permukiman, 

pertahanan, sawah, dan taman, sehingga saya harus lebih detail dalam 

mengamati jenis penggunaan lahan yang ada.  
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