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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan yang baik memberikan kontribusi 50% dalam 

pencapaian tujuan suatu organisasi, termasuk pembangunan atau pemerintah 

daerah. Untuk mencapai perencanaan pembangunan yang baik, sangat diperlukan 

adanya dukungan data dan informasi yang lengkap, valid, dan senantiasa di update 

mengikuti perubahan kondisi yang terjadi.  

Dalam era saat ini, perencanaan pembangunan daerah sangat rigid dalam 

implementasi penyusunannya, bersandar pada beberapa regulasi baru, seperti PP 

8/2008 dan Permendagri 54/2010. Semua regulasi tersebut menuntut setiap entitas 

lembaga pemerintahan di daerah, terlebih lagi Bappeda Litbang untuk mampu 

mengawal dan menjalankan substansinya dengan konsisten.  

Lampiran I Permendagri 54/2010 menekankan tentang pentingnya dukungan 

dan ketersediaan data dan informasi bagi penyusunan, pengendalian, dan evaluasi 

perencanaan pembangunan. Dengan data yang baik akan dapat diproyeksikan 

kondisi yang dicita-citakan, dapat ditetapkan target-target kinerja sebagai patokan 

pelaksanaan pembangunan sesuai dengan periodesasinya. Akhirnya akan sangat 

membantu dalam pemberian nilai bagi prestasi yang telah dicapai, sehingga 

semakin memperbesar tingkat akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan 

pemerintahan. 

Data dan informasi bersifat sangat kompleks, meliputi banyak aspek dan 

banyak urusan pemerintahan yang ada. Penyiapan data ini sudah diarahkan dengan 

jenis data dan formula penghitungannya, sehingga tentunya akan sangat membantu 

setiap instansi pemerintah (khususnya Bappeda Litbang) dalam penyiapannya. 

Isu strategis mengenai pengembangan wilayah yang terjadi di Kebupaten 

Sragen adalah adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah Utara Bengawan 

Solo dengan Selatan Bengawan Solo. Sesuai kebijakan pemerintah yang tertuang 

dalam dokumen Revisi RPJPD Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025, satu arah 
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kebijakannya adalah mengenai upaya mengurangi kesenjangan pembangunan di 

wilayah Utara Bengawan Solo.  

Perwujudan perencanaan pengembangan wilayah tersebut perlu ditunjang 

data dan informasi yang valid guna mewujudkan pembangunan yang efektif dan 

efisien. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dilaksanakanlah kegiatan 

penyusunan data dan informasi yang menunjang perencanaan pengembangan 

wilayah. 

Lahirnya Undang-Undang Geospasial (UU No. 4 tahun 2011 tentang 

Informasi Geospasial) membuka peluang dan tantangan bagi percepatan 

penyusunan gasetir (nama rupabumi yang dilengkapi dengan informasi tentang 

jenis unsur, posisi, lokasi dalam wilayah administratif, dan informasi lain yang 

diperlukan) nasional guna mendukung tata pemerintahan dan pembangunan 

ekonomi. Updating peta daerah dengan skala detil dibutuhkan terkait 

perkembangan infrastruktur data geospasial dan meningkatnya penggunaan 

informasi geospasial. Updating unsur geografis di wilayah kabupaten dan kota ini 

menjadi suatu pekerjaan yang sangat penting untuk dilaksanakan karena merupakan 

suatu titik akses langsung dan intuitif terhadap sumber informasi lain yang dapat 

membantu untuk pengambilan keputusan bagi para pembuat kebijakan serta 

membantu kerjasama diantara organisasi di tingkat kabupaten dan kota maupun 

tingkat nasional. 

Perencanaan dan pengembangan suatu wilayah sangat memerlukan data dan 

informasi yang akurat dan dapat dipercaya kebenarannya, baik dalam lingkup 

secara makro. Sebagai salah satu masukan (input) dalam proses perancanaan dan 

pengelolaan wilayah, kelengkapan dan kualitas data menentukan tingkat 

pencapaian hasil dari suatu rencana atau kebijakan yang dihasilkan. Kualitas data 

ditentukan berdasarkan seberapa besar data tersebut mempunyai kebenaran 

terhadap fakta yang ada (faktual) dan seberapa aktualnya fakta tersebut dapat 

ditampilkan dalam sebuah data. Data yang usang tidak dapat mempresentasikan 

kondisi/fakta yang sebenarnya terjadi dilapangan pada kondisi sekarang. Rencana 

Tata Ruang Wilayah yang dibuat  dengan data usang tidak akan mampu 

menghasilkan sebuah Rencana Induk (master plan) yang bisa mengakomodir 
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perkembangan wilayah di tahun proyeksi rencana tersebut dibuat sesusai dengan 

pasal 11 Ayat 1 dan 2 UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wewenang 

pemerinatah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan meliputi: 

a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penataan 

ruang wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis Kabupaten/kota 

b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota 

c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota dan 

d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota. 

Yang selanjutnya wewenang pemerintah daerah kabupaten/kota dalam 

pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada 

Ayat (1) huruf b meliputi: 

a. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten/kota 

b. Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota dan 

c. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota 

Untuk mendapatkan data dengan kualitas yang baik bukanlah hal yang 

mudah. Metode untuk memperoleh data pun bisa dengan cara konversional ataupun 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Data penutup/ penggunaan lahan 

misalnya, untuk mendapatkan data yang benar dengan cara konversional harus 

melalui proses identifikasi, survey, investigasi, analisis, dan penelitian di lapangan. 

Bagi daerah yang mempunyai luas wilayah yang sempit dan dalam lingkup yang 

kecil, seluruh tahapan proses tersebut tidak akan terlalu sulit untuk dilakukan. 

Namun untuk daerah yang luas dan besar (kabupaten/kota), tentunya hal tersebut 

akan berakibat membengkaknya anggaran dan lamanya waktu yang dibutuhkan 

proses pengumpulan datanya. Tentunya ini akan membuat data 

penutup/penggunaan lahan menjadi tidak ekonomis, belum lagi data yang 

dihasilkan sudah tidak actual lagi karena lamanya waktu yang digunakan mulai dari 

pengumpulan data hingga pada penyajian hasil. 

Salah satu data yang tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan dan  

pengelolaan wilayah adalah peta. Peta merupakan informasi yang  ditampilkan 

dalam bentuk gambar, grafis ataupun citra/foto yang memgungkapkan fakta-fakta 
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sehingga dapat lebih mudah dimengerti. Peta yang digunakan dalam proses 

perencanaan beragam dan banyak jumlahnya.  

Oleh karena itu pekerjaan ini merupakan langkah yang tepat untuk menunjang 

kegiatan Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah 

Kabupaten Sragen. 

1.2. Maksud Tujuan 

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyusunan dan Analisis Informasi 

Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen adalah untuk 

menyediakan peta yang berisi data dalam bentuk spasial yang menunjang 

perencanaan pengembangan wilayah. 

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan Penyusunan dan Analisis Informasi 

Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen adalah tersusunnya peta 

tematik untuk perencanaan pengembangan wilayah. 

1.3. Sasaran 

Sasaran dilaksanakannya kegiatan Penyusunan dan Analisis Informasi 

Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen adalah tersediannya peta 

format shapefile (bergeoreferensi menggunakan proyeksi UTM zone 49 S) yang 

berisi data dalam bentuk spasial skala 1:50.000 seluruh Kabupaten Sragen meliputi: 

a. Peta Jenis Tanah 

b. Peta Lereng 

c. Peta Curah Hujan 

d. Peta Geologi 

e. Peta Morfologi 

1.4. Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya 

dokumen database informasi peta yang terkini yang dilengkapi dengan dokumen-

dokumen pendukungnya. Informasi peta tersebut diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan dan analisis dalam pengembangan baru yang memiliki daya tarik 

tinggi terhadap kegiatan pembangunan di berbagai bidang, meningkatkan PAD, 
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menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Sragen. 

1.5. Lokasi Kegiatan 

Kegiatan Kegiatan Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan 

Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen dilaksanakan di Kabupaten Sragen. 

1.6. Landasan Hukum 

Dasar hukum untuk melaksanakan pekerjaan ini antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terahir dengan Undang-Undang nomor 9 

Tahun2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undng Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

3. Undang – Undang Nomor: 33 tahun 2004 tentang Keuangan Daerah; 

4. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2007 tentang Lingkungan Hidup; 

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3419); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah.  
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BAB 2. DESKRIPSI WILAYAH 

 

2.1. Letak Administrasi dan Geografis 

Kabupaten Sragen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan 

ibukota Sragen, sekitar 30 km sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten ini 

berbatasan dengan Kabupaten Grobogan di utara, Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) 

di timur, Kabupaten Karanganyar di selatan, serta Kabupaten Boyolali di barat. 

Kabupaten ini dikenal dengan sebutan "Bumi Sukowati", nama yang digunakan 

sejak masa kekuasaan Kerajaan (Kasunanan) Surakarta. Nama Sragen dipakai 

karena pusat pemerintahan berada di Sragen. 

Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 

208 desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen. 

Kecamatan di Kabupaten Sragen adalah: Gemolong, Gesi, Gondang, Jenar, 

Kalijambe, Karangmalang, Kedawung, Masaran, Miri, Mondokan, Ngrampal, 

Plupuh, Sambirejo, Sambungmacan, Sidoharjo, Sragen, Sukodono, Sumberlawang, 

Tangen, dan Tanon. 

Secara astronomis Kabupaten Sragen terletak di 7º 15 LS dan 7º 30 LS, 110º 

45 BT dan 111º 10 BT. Kabupaten Sragen merupakan kabupaten yang terletak di 

propinsi jawa tengah. Secara geografis Kabupaten Sragen berada di perbatasan 

antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Berikut di bawah ini batas-batas wilayah 

yang ada di sekitar Sragen. 

1). Sebelah Timur : Kabupaten Ngawi (provinsi jawa timur) 

2). Sebelah  Barat : Kabupaten  Boyolali 

3). Sebelah Utara : Kabupaten  Grobokan 

4). Sebelah Selatan : Kabupaten Karanganyar 



Laporan Akhir 
Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen 

 

7 
 
 

 

Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sragen 

 

2.2. Topografi 

Kabupaten Sragen memiliki wilayah dengan ketinggian tempat yang 

berbeda-beda antara 71 m sampai 500 m diatas permukaan laut. Dataran tinggi 

berada di bagian utara dan tenggara, sedangkan di bagian tengahnya merupakan 

lembah yang relatif datar dan dialiri sungai bengawan solo. Ketinggian wilayah 

Kabupaten Sragen yang dibagi per kecamatan yang berada di wilayah 

Kabupaten Sragen diberikan pada tabel sebagai berikut. 

Tabel Ketinggian Di Atas Permukaan Laut Dirinci Per Kecamatan 

No Kecamatan 
Tinggi daerah di atas permukaan 

laut (m dpl) 

1 Kalijambe 123 

2 Plupuh 141 

3 Masaran 93 

4 Kedawung 116 

5 Sambirejo 190 
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6 Gondang 93 

7 Sambungmacan 85 

8 Ngrampal 84 

9 Karangmalang 86 

10 S r a g e n 86 

11 Sidoarjo 86 

12 Tanon 97 

13 Gemolong 128 

14 Miri 115 

15 Sumberlawang 126 

16 Mondokan 110 

17 Sukodono 86 

18 Gesi 126 

19 Tangan 96 

20 Jenar 118 

Rata-rata 109 

Sumber: Kabupaten Sragen Dalam Angka, Tahun 2017 

 
3.  
2.3.  Klimatologi 

Kabupaten Sragen memiliki iklim tropis dengan suhu seharian yang berkisar 

antara 19 - 31ºC. Curah hujan rata-rata di bawah 3000 mm per tahun dengan hari 

hujan di bawah 150 hari per tahun.  Menurut Sub Dinas Pengairan DPU Kabupaten 

Sragen rata-rata hari hujan di Kabupaten Sragen tahun 2016 sebanyak 128 hari per 

tahun, lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2015 yakni rata- rata hari hujan 

mencapai 76 hari per tahun. Sedangkan rata-rata curah hujan di Kabupaten Sragen 

mencapai sebesar 3.082 mm pada tahun 2016 lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

tahun 2015 yaitu sebesar 2.030 mm 

2.4.  Hidrologi 

  Keadaan hidrologi di Kabupaten Sragen ditandai dengan adanya sungai - 

sungai yang mengalir di dalam kesatuan wilayah DAS Bengawan Solo dan DAS 

Jratunseluna (Jragung, Tuntang, Serang, Lusi and Juana). Sungai - sungai yang 
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mengalir dalam kesatuan DAS bengawan solo adalah sungai Mungkung, Kenatan, 

Jenar, Kedungaren, Tanggan, Teseh dan Kedung dowo sedangkan sungai-sungai 

yang termasuk dalam kesatuan DAS Jratunseluna, yaitu sungai serang yang 

digunakan sebagai sumber air bagi waduk yang berada di Kabupaten Sragen. 

2.5.  Geologi Regional 

Secara regional Zona Kendeng merupakan kompleks antiklin atau 

antiklinorium yang memiliki orientasi timur-barat. Zona Kendeng bagian selatan 

dibatasi oleh jajaran gunung api yang masuk pada Zona Solo, sedangkan Depresi 

Randublatung membatasi bagian utara. Zona Kendeng mencakup mulai dari 

Salatiga sampai Mojokerto kemudian menunjam dan tertutup oleh endapan Sungai 

Brantas. Zona Kendeng merupakan kelanjutan dari Pegunungan Serayu. Menurut 

Bemmelen (1949), daerah Jawa bagian timur dibagi menjadi 7 zona fisiografi, 

antara lain: Zona Volkanik Kuarter, Zona Dataran Aluvial, Zona Antiklinorium 

Rembang-Madura, Zona Bogor, Serayu Utara dan Antiklinorium Kendeng, Zona 

Depresi Tengah dan Randublatung, Zona Pegunungan Serayu Selatan dan Zona 

Pegunungan Selatan. 

Stratigrafi penyusun Zona Kendeng merupakan endapan laut dalam di 

bagian bawah yang semakin ke atas berubah menjadi endapan laut dangkal dan 

akhirnya menjadi endapan non laut. Menurut Pringgoprawiro (1983) Stratigrafi 

Zona Kendeng terdiri atas 7 Formasi batuan, dari tua ke muda sebagai berikut. 

1. Formasi Pelang 

Ciri litologi terdiri dari perulangan antara napal dan napal lempungan 

dengan sisipan-sisipan batugamping bioklastik. Napalnya berwarna abu-abu 

kehitaman, kaya akan Foraminifera Plankton. Sisipan batu gampingnya berwarna 

coklat tua, tebal 30 cm, mengandung Foraminifera besar dan algae. 

2. Formasi Kerek 

Ciri litologinya di bagian bawah terdiri dari perulangan antara napal 

lempungan, napal dan lempung dengan batupasir tufan gampingan dan batu pasir 

tufan diakhiri dengan sisipan kalkarenit keras setebal 5 m, pada bagian bawah. 

Bagian tengah terdiri dari perselingan antara batu lempung dengan endapan. 
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piroklastik. Bagian atas terdiri dari batu gamping klastik yang ketebalannya 

mencapai 150 m. Lingkungan pengendapannya Zona Neritik Luar-Batial Atas, 

kedalaman (200-500 m). Di daerah sekitar lokasi tipe formasi ini terbagi menjadi 3 

anggota, dari tua ke muda masing-masing sebagai berikut: 

a. Anggota Banyuurip 

Anggota Banyuurip tersusun oleh perselingan antara napal lempungan, 

lempung dengan batupasir tuf gampingan dan batu pasir tufan dengan total 

ketebalan 270 m. Di bagian tengahnya dijumpai sisipan batupasir gampingan dan 

tufan setebal 5 m, sedangkan bagian atasnya ditandai dengan adanya perlapisan 

kalkarenit pasiran setebal 5 m dengan sisipan tuf halus. 

b. Anggota Sentul 

Anggota Sentul tersusun atas perulangan yang hampir sama dengan 

Anggota Banyuurip, tetapi lapisan yang mengandung tuf menjadi lebih tebal. 

Ketebalan anggota Sentul mencapai 500 m. Anggota Sentul berumur Miosen Atas 

bagian bawah. 

c. Anggota Batugamping Kerek 

Merupakan anggota teratas dari Formasi Kerek, tersusun oleh perselingan 

antara batugamping tufan dengan perlapisan lempung dan tuf. Ketebalan anggota 

ini mencapai 150 m. Umur batu gamping Formasi Kerek Miosen Atas bagian 

tengah. 

3. Formasi Kalibeng 

Formasi ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian bawah dan bagian atas. 

Bagian bawah Formasi Kalibeng tersusun oleh napal tak berlapis setebal 600 m, 

berwarna putih kekuning-kuningan sampai abu-abu kebiru-biruan, kaya akan 

kandungan Foraminifera Planktonik. Umur Miosen Atas hingga Pliosen Bawah. 

Lingkungan pengendapannya laut terbuka, jauh dari pantai, Zona Neritik Luar-

Batial Atas (200-500 m). Hubungan stratigrafi dengan formasi yang lebih tua dan 

lebih muda adalah selaras dan berbatasan dengan Formasi Kerek melalui sesar 

sentuh. Formasi Kalibeng terbagi menjadi 4 anggota yaitu : 
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a. Anggota Banyak 

Litologi penyusunnya terdiri perselingan batu pasir tufan, batulanau 

gampingan, batu pasir dan tuf pasir kerikilan. Anggota banyak berumur Miosen 

Atas bagian atas. Lingkungan pengendapannya adalah laut dangkal. Tebal lapisan 

400 m 

b. Anggota Damar 

Litologi penyusunnya adalah konglomerat, batu pasir kerikilan, batu pasir 

gampingan bersisipan batu lempung. Berdasarkan kumpulan fosil umur satuan 

adalah Miosen Atas-Pliosen, dengan tebal satuan ini ± 50 m. 

c. Anggota Kapung 

Litologi penyusunnya adalah batu gamping pejal di bagian bawah, 

perselingan batu gamping pasiran dan napal di bagian atas. Berdasarkan kumpulan 

fosil umur satuan ini adalah Miosen Atas-Pliosen Awal. Dan lingkungan 

pengendapannya laut dangkal dan dipengaruhi kegiatan gunungapi. Tebal lapisan 

ini ± 300 m. 

d. Anggota Klitik 

Litologi penyusunnya adalah kalkarenit, batu gamping tufan, batu pasir 

tufan dan napal dibagian atas, dan bioklastik dibagian bawah. Fosil menunjukan 

umur Pliosen, sedangkan lingkungan pengendapannya adalah laut dangkal dan 

dipengaruhi kegiatan gunung api. Satuan ini tebalnya di daerah Kali Monggot, tidak 

kurang dari 100 m. Sedangkan di utara yaitu di Gunung Sanggrak lebih kurang 250 

m, anggota Klitik setempat menjari dengan Formasi Kalibeng. 

4. Formasi Pucangan 

Formasi Pucangan terdiri dari litologi dengan bagian atasnya adalah batu 

lempung bersisipan batu pasir tufan dan tanah diatomea sedangkan bagian 

bawahnya terdapat breksi. Formasi ini berumur Plistosen awal dengan lingkungan 

pengendapan laut tertutup dalam keadaan reduksi, mungkin danau dekat pantai. 

5. Formasi Kabuh 

Formasi Kabuh terdiri dari bagian atas perselingan antara komnglomerat, batu 

pasir tufan dan tuf, kemudian pada bagian bawah terdapat lemen kalsirudit. Formasi 

ini berumur Plistosen tengah, dengan lingkungan pengendapan darat atau sungai. 
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6. Formasi Notopuro 

Formasi ini terdiri atas batuan tuf berselingan dengan batu pasir tufaan, breksi 

lahar dan konglomerat vulkanik. Makin ke atas, sisipan batu pasir tufaan semakin 

banyak. Sisipan atau lensa-lensa breksi volkanik dengan fragmen kerakal terdiri 

dari andesit dan batu apung juga ditemukan yang merupakan ciri Formasi 

Notopuro. Formasi ini terendapkan secara selaras di atas Formasi Kabuh, tersebar 

sepanjang Pegunungan Kendeng dengan ketebalan lebih dari 240 m. Umur dari 

formasi ini adalah Plistosen Akhir dan merupakan endapan lahar di daratan.  

7. Endapan undak Bengawan Solo 

Endapan ini terdiri dari konglomerat polimik dengan fragmen napal dan 

andesit, di samping endapan batu pasir yang mengandung fosil-fosil vertebrata. 

Daerah Brangkal dan Sangiran, endapan undak tersingkap baik sebagai 

konglomerat dan batu pasir andesit yang agak terkonsolidasi dan menumpang di 

atas bidang erosi pada Formasi Kabuh maupun Notopuro. 

2.6.  Jenis Tanah 

Kondisi alam di Kabupaten Sragen mempunyai relief yang beraneka ragam, 

ada daerah pegunungan kapur yang membentang dari timur ke barat terletak di 

sebelah utara Bengawan Solo dan dataran rendah yang tersebar di seluruh 

Kabupaten Sragen, dengan jenis tanah: Gromusol, Alluvial Regosol, Latosol dan 

Mediteran. Sragen berada di lembah daerah aliran Sungai Bengawan Solo yang 

mengalir ke arah timur. Sebelah utara berupa perbukitan, bagian dari sistem 

Pegunungan Kendeng. Sedangkan di selatan berupa pegunungan, lereng dari 

Gunung Lawu. 

2.7.  Kependudukan 

Jumlah penduduk Sragen berdasarkan data tahun 2016 sebanyak 882.090 

jiwa, terdiri dari 432.178 jiwa laki-laki (48,99%) dan 449.912 jiwa perempuan 

(51,01%). Apabila dilihat penyebarannya, maka kecamatan yang paling tinggi 

jumlah penduduknya adalah Kecamatan Masaran sebesar 73,213 jiwa dari jumlah 

penduduk yang ada di Kabupaten Sragen. Sedangkan kecamatan yang terkecil 

jumlah penduduknya adalah Kecamatan Gesi sebanyak 19,856 jiwa. Berikut di 
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bawah ini merupakan data kependudukan di Sragen menurut Badan Pusat Statistika 

(BPS). 

Tabel 1. Sex Ratio dan Kecamatan di Kabupaten Sragen, 2016 
KECAMATAN Laki-laki Perempuan Jumlah Sex 

District Male Female Total Ratio 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 01. Kalijambe 24,669 24,277 48,946 1,016 

 02. Plupuh 20,920 22,128 43,048 945 

 03. Masaran 36,285 36,928 73,213 983 

 04. Kedawung 29,248 30,053 59,301 973 

 05. Sambirejo 17,459 18,256 35,715 956 

 06. Gondang 20,560 21,532 42,092 955 

 07. Sambungmacan 21,680 22,904 44,584 947 

 08. Ngrampal 18,398 19,036 37,434 966 

 09. Karangmalang 32,855 33,817 66,672 972 

 10. Sragen 33,867 34,980 68,847 968 

 11. Sidoharjo 25,261 26,153 51,414 966 

 12. Tanon 24,910 26,502 51,412 940 

 13. Gemolong 22,845 23,810 46,655 959 

 14. M i r i 15,967 16,519 32,486 967 

 15. Sumberlawang 21,328 22,869 44,197 933 

 16. Mondokan 16,571 17,292 33,863 958 

 17. Sukodono 14,105 15,454 29,559 913 

 18. G e s i 9,482 10,374 19,856 914 

 19. Tangen 12,744 13,241 25,985 962 

 20. J e n a r 13,024 13,787 26,811 945 

Jumlah /Total 2016* 432,178 449,912 882,090 961 

Jumlah /Total 2015* 430,717 448,310 879,027 961 

Jumlah /Total 2014* 429,132 446,483 875,615 961 

Jumlah /Total 2013* 427,282 444,709 871,991 982 

Jumlah /Total 2012* 425,415 442,675 868,090 981 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sragen 
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BAB 3. PUSTAKA 

3.6. Penginderaan Jauh 

Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang 

suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan 

suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah atau fenomena yang dikaji 

(Lillesand dan Kiefer dalam Purwadhi, 2001 : 2) 

 

Gambar 2. Sistem Penginderaan Jauh 

Terdapat empat komponen dasar dari system penginderaan jauh adalah target, 

sumber energi, alur transmisi dan sensor. Komponen tersebut bekerja bersama 

untuk mengukur dan mencatat informasi mengenai target tanpa menyentuh objek 

kajian. Sumber energi yang menyinari atau memancarkan energi elektromagnetik 

pada target mutlak diperlukan. Energi berinteraksi dengan target dan sekaligus 

berfungsi sebagai media untuk meneruskan informasi kepada sensor. 

Beberapa keuntungan dalam menggunakan teknik penginderaan jauh antara 

lain : 1) Lebih luasnya ruang lingkup yang bisa dipelajari, 2) Lebih seringnya 

sesuatu fenomena bisa diamati, dan 3) Dimungkinkannya penelitian di tempat-

tempat yang susah atau berbahaya untuk dijangkau manusia, seperti di kutub, hutan 

dan gunung berapi. 

Data penginderaan jauh merupakan data hasil pantulan objek dari berbagai 

panjang gelombang yang di tangkap oleh sebuah sensor dan mengubahnya menjadi 

data numerik serta bisa dilihat dalam bentuk grafik atau citra (imaginery) 

(Purwadhi, 2001). Sedangkan pemanfaatan data-data penginderaan jauh dilakukan 
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karena tersedia dalam jumlah yang banyak, mampu memperlihatkan dearah yang 

sangat luas, tersedia untuk daerah yang sulit terjangkau, tersedia untuk waktu yang 

cepat, dan dapat memperlihatkan objek yang tidak tampak dalam wujud yang bisa 

dikenali objeknya (Sutanto, 1989).  

Menurut Swain dan Davies dalam Danoedoro (1996:42), resolusi atau 

resolving power adalah kemampuan suat sistem optik elektronik untuk 

membedakan informasi yang secara spasial berdekatan atau secara spektral. Ada 

beberapa jenis resolusi yang umum diketahui dalam Penginderaan jauh yaitu 

resolusi spasial, resolusi spektral, resolusi temporal, dan resolusi radiometrik, yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Resolusi spasial yaitu ukuran objek terkecil yang mampu direkam, 

dibedakan dan disajikan pada citra. Resolusi spasial menunjukkan level 

dari detail yang ditangkap oleh sensor. Semakin detail sebuah studi 

semakin tingi resolusi spasial yang diperlukan. 

2. Resolusi spektral yaitu daya pisah objek berdasarkan besarnya spectrum 

elektromagnetik yang digunakan untuk merekam data. Resolusi spectral 

menunjukkan lebar kisaran dari masing–masing band spektral yang diukur 

oleh sensor. Semakin banyak jumlah saluran atau kanal–kanalnya semakin 

tinggi kemampuannya dalam mengenali objek. 

3. Resolusi temporal menunjukkan waktu antar pengukuran, atau dalam 

katalain kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang 

sama. Satuan resolusi temporal adalah jam atau hari. 

4. Resolusi radiometrik adalah kemampuan sensor dalam mencatat respons 

spektral objek atau kemampuan sensor untuk mendeteksi perbedaan 

pantulan terkecil. 

Pengolahan citra merupakan proses pengolahan dan analisis citra yang 

banyak melibatkan persepsi visual. Proses ini mempunyai ciri data masukan dan 

informasi keluaran yang berbentuk citra. Istilah pengolahan citra digital secara 

umum didefinisikan sebagai pemrosesan citra dua dimensi dengan komputer. 

Dalam definisi yang lebih luas, pengolahan citra digital juga mencakup semua data 
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dua dimensi. Citra digital adalah barisan bilangan nyata maupun kompleks yang 

diwakili oleh bit-bit tertentu. 

3.7. Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografi (SIG) atau Geographic Information System (GIS) 

adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang 

bereferensi spasial atau berkoordinat geografi atau dengan kata lain suatu SIG 

adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data 

yang bereferensi keruangan (spasial) bersamaan dengan seperangkat operasi kerja 

(Barus dan Wiradisastra, 2000). Sedangkan menurut Anon (2001) Sistem Informasi 

geografi adalah suatu sistem Informasi yang dapat memadukan antara data grafis 

(spasial) dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geogrfis di bumi 

(georeference). Disamping itu, SIG juga dapat menggabungkan data, mengatur data 

dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran yang dapat 

dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan pada masalah yang berhubungan 

dengan geografi. 

Penyajian data spasial mempunyai tiga cara dasar yaitu dalam bentuk titik, 

bentuk garis dan bentuk area (polygon). Titik merupakan kenampakan tunggal dari 

sepasang koordinat x,y yang menunjukkan lokasi suatu obyek berupa ketinggian, 

lokasi kota, lokasi pengambilan sampel dan lain-lain. Garis merupakan sekumpulan 

titik-titik yang membentuk suatu kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, 

kontur dan lain-lain. Sedangkan area adalah kenampakan yang dibatasi oleh suatu 

garis yang membentuk suatu ruang homogen, misalnya: batas daerah, batas 

penggunaan lahan, pulau dan lain sebagainya. 

Sarana utama untuk penanganan data spasial adalah SIG. SIG didesain untuk 

menerima data spasial dalam jumlah besar dari berbagai sumber dan 

mengintergrasikannya menjadi sebuah informasi, salah satu jenis data ini adalah 

data pengindraan jauh. Pengindraan jauh mempunyai kemampuan menghasilkan 

data spasial yang susunan geometrinya mendekati keadaan sebenarnya dengan 

cepat dan dalam jumlah besar. Barus dan Wiradisastra (2000) mengatakan bahwa 

SIG akan memberi nilai tambah pada kemampuan pengindraan jauh dalam 
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menghasilkan data spasial yang besar dimana pemanfaatan data pengindraan jauh 

tersebut tergantung pada cara penanganan dan pengolahan data yang akan 

mengubahnya menjadi informasi yang berguna. 

 

Gambar 3. Aliran Data Penginderaan Jauh Dalam Memberikan Informasi 

Pengolahan data penginderaan jauh dengan memanfaatkan SIG diharapkan 

mampu memberikan informasi secara cepat dan tepat sehingga dapat digunakan 

sesegera mungkin untuk keperluan analisis dan manipulasi data. 

3.8. Geodatabase 

Basis data (database) adalah sekumpulan logis dari informasi yang saling 

terkait yang dikelola dan disimpan sebagai satu kesatuan. Basis data GIS 

(Geodatabase) umumnya mencangkup lokasi spatial dan bentuk dari feature yang 

disimpan dalam bentuk titik, garis, polygon, pixel/grid/cell atau TIN (Triangulated 

Irregular Network) lengkap dengan data atributnya. 

Agar database dapat diakses dengan mudah dan cepat, maka database yang 

dibuat harus mempunyai struktur basis data yang kompak, struktur table efisien dan 

sistematis, space (memori) penyimpanan yang kompak, ukuran table efisien untuk 

mempercepat proses pengolahan, sedikit/tidak ada pengulangan, dan tidak ada 

ambiguitas data dari semua table yang ada. Atau secara umum dapat disebut 

geodatabase (database berbasis GIS). Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan 

dalam membuat geodatabase: 

This image cannot currently be displayed.
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1. Inventarisasi peta atau data spasial apa saja yang dibuat dan data atau feature 

class apa saja yang dibutuhkan. 

2. Penentuan sistem koordinat, skala dan toleransi yang akan digunakan. 

3. Klasifikasi feature dataset yang akan ditampilkan.  

4. Membuat desain awal geodatabase 

Obyek informasi geografis secara umum hanya berupa 3 (untuk keperluan 

peta) yaitu: 

1. Titik (menerangkan lokasi atau tempat sesuatu berada atau terjadi) misal 

lokasi rumah yang digambarkan dengan titik di tepi jalan. 

2. Garis (menerangkan obyek di muka bumi yang memanjang baik nyata 

maupun tidak) misal jalan, sungai, dan yang tidak nyata seperti batas 

administrasi. 

3. Area disebut juga polygon (menerangkan obyek yang berupa luasan dan 

mempunyai batas seperti pulau, kabupaten, desa, sawah, hutan, dsb. 

Ketiga hal tersebut kemudian dalam peta juga dibedakan dengan warna-

warna agar lebih memberi makna dan ketegasan sehingga terbentuklah informasi 

pola ruang (spasial) yaitu ruang muka bumi.Data spasial dan data deskriptif: 

o Data Spasial berupa titik, garis, poligon (2-D), permukaan (3-D) 

 

Gambar 4. Jenis Data Spasial 

o Data Deskriptif merupakan uraian atau atribut data spasial (anotasi, tabel, 

hasil pengukuran) 

 
Gambar 5. Jenis Data Deskriptif 
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Data dalam SIG: 

o Data Spasial: gambaran feature yang dapat diketahui posisinya di 

permukaan bumi. 

o Data Atribut: informasi yang berhubungan dengan feature geografik (data 

spasial) yang menerangkan feature tersebut. 

o Data Layer: hasil kombinasi dari data spasial dan atribut. Secara esensi 

menambahkan database atribut ke lokasi spasialnya 

o Tipe Layer: tipe layer menunjukkan cara informasi spasial dan atribut 

dihubungkan. Ada 2 tipe layer, yaitu vektor dan raster. 

o Topologi: bagaimana feature geografik dihubunkan satu dengan yang lain 

dan dimana mereka dihubungkan 

Subsistem SIG 

a. Input: mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan attribute. 

b. Manipulasi: merubah data yang dimasukkan sesuai dengan format dan 

standar yang telah ditentukan, misalnya: penyamaan skala, pengubahan 

sistem proyeksi, generalisasi  

c. Managemen Data: digunakan Database Management System (DBMS) 

untuk membantu menyimpan, mengorganisasi, dan mengelola data.  

d. Query: proses pencarian item berdasarkan persyaratan atau kondisi yang 

diinginkan.  

e. Analisis: proses kajian mendalam terhadap data sehingga dihasilkan 

informasi yang lebih jauh.  

f. Penyajian Data (Visualisasi): proses penampilan data dalam bentuk ouput, 

contoh: peta, tabel, grafik. 
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BAB 4. METODOLOGI 

 

4.1. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan dalam pekerjaan ini antara lain: 

1. Peta RBI Badan Informasi Geospasial skala 1:25.000 

2. Data statistik Kabupaten Sragen dalam Angka tahun 2016 

3. Peta geologi skala 1:100.000  

4. Citra satelit Landsat 8 OLI resolusi 30 m perekaman tahun 2016 

5. Peta raster Digital Elevation Model ASTER-GDEM resolusi 30 m 

6. Data curah hujan BPDAS Solo tahun 2015-2017 

7. Peta tanah skala 1: 100.000 Puslitanak 

8. Data primer dari survei lapangan 

9. GPS (Handheld) 

10. Avenza Maps ® 

11. Perangkat komputer  

12. Software GIS dan Remote Sensing 

13. Kompas geologi 

14. Kacamata geologi 

15. Palu geologi 

16. Larutan HCl (Hydrochlorid Acid) untuk survei petrologi batuan karbonat  

17. Meteran  

18. Soil test kit 

19. Kamera Digital. 

20. Alat tulis dan catatan 

21. Alat pengaman survey: Helm, Sepatu lapangan 

22. Kendaraan roda 4 atau roda 2 
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4.2. Tahapan Awal 

A. Pengumpulan data dasar 

Data dasar dikumpulkan dalam database dan diteliti riwayat data serta 

kualitasnya. Selanjutnya dilakukan standarisasi informasi yang terkandung dalam 

data seperti satuan, skala data, klasifikasi dan sistem proyeksi. 

Data dasar yang digunakan sebagai referensi standarisasi adalah Peta 

Rupabumi digital skala 1:25.000 yang diterbitkan oleh Badan Informasi 

Geospasial/ Bakosurtanal. 

B. Pengumpulan data penunjang 

Pengumpulan data penunjang berupa data : 

1. Kajian sebelumnya 

2. Peta hasil analisis instansi terkait (jika ada) 

3. Intepretasi citra satelit yang tersedia  

4. Dokumentasi dan  

5. Verifikasi lapangan. 

4.3. Tahapan Pengolahan 

Pengolahan data meliputi interpretasi data citra dan analisis peta untuk 

mendapatkan informasi-informasi baru sesuai dengan kebutuhan kajian. 

Pengolahan data non spasial seperti data tabuler klimatologi. Selain itu dilakukan 

pula spasialisasi data ke dalam peta analisis dengan editing data atribut. 

Tahapan berikutnya dilakukan penyusunan 1) Peta Jenis Tanah, 2) Peta 

Lereng, 3) Peta Curah Hujan, 4) Peta Geologi dan 5) Peta Morfologi Kabupaten 

Sragen, dilanjutkan dengan penyajian berupa peta, tabel, diagram. Metode 

pengolahan data secara singkat diuraikan sebagai berikut: 

4.3.1. Peta Lereng  

Bahan yang diperlukan untuk kegiatan ini diantaranya: a) Data Digital 

Elevation Model (DEM), berupa citra satelit radar atau peta kontur, dan b) Area 

Pemotong format vektor yang akan digunakan untuk memotong Raster (berupa peta 
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batas Sabupaten Sragen). Dalam kegiatan ini, daerah yang akan dibuat peta 

kemiringan lereng, adalah daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.  

Pembuatan peta lereng dalam kegiatan ini menggunakan program ArcMap. 

Data DEM dipotong dengan batas kabupaten, caranya masuk ke ArcToolbox, 

kemudian pilih Spatial Analyst Tools>Extraction>Extract By Mask. 

Apabila menggunakan data kontur, sebelumnya kontur tersebut harus 

dikonversi terlebih dahulu menjadi format raster dengan cara masuk ke ArcToolbox, 

piih 3D Analyst Tools>Raster Interpolation>Topo to Raster.  

Selanjutnya buat kemiringan lerengnya dengan masuk ke ArcToolBox, pilih 

3D Analyst Tools>Raster Surface>Slope. Sehingga akan terbentuk raster baru 

dengan tampilan berdasarkan kemiringan lereng. Dalam kegiatan ini digunakan 

pedoman Penyusunan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah tahun 1986, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

Tabel 2. Klasifikasi Kemiringan Lereng 

Cara untuk menentukan kelas kemiringan tersebut, masuk ke properties > 

symbology > Classified > Classify. Tentukan jumlah kelas yang di inginkan, bila 

mengikuti pedoman yang digunakan dalam kegiatan ini, berarti gunakan 5 kelas, 

lalu masukan persentase kelas seperti gambar tabel di atas di dalam break values. 

Untuk melakukan klasifikasi dapat juga dilakukan dengan masuk ke ArcToolbox > 

3D Analyst Tools > Raster Reclass > Reclassify. Apabila akan dilakukan analisis 

lanjut, maka dilakukan konversi data raster kemiringan lereng menjadi format 

vektor, caranya menggunakan tools yang berada di dalam ArcToolbox > 

Cconversion Tools > From Raster > Raster to Polygon. 
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4.3.2. Peta Curah Hujan  

Peta curah hujan disajikan dalam 2 bentuk, yaitu: 

1. Berbasis administrasi, merupakan peta curah hujan yang disajikan berdasar 

batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota mengacu pada batas 

administrasi yang ada di peta RBI 

2. Berbasis pulau, merupakan peta curah hujan yang disajikan berdasar batas 

kepulauan mengacu pada batas wilayah perairan yang ada di peta RBI 

Pembuatan Peta Curah Hujan sendiri terbagi menjadi 2 metode utama, yaitu: 

1. Metode interpolasi data hujan 

Interpolasi adalah suatu metode atau fungsi matematika yang 

mengestimasikan / prediksi nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia atau 

tidak diperoleh pada sampel data yang diambil. Interpolasi spasial mengasumsikan 

bahwa atribut data bersifat kontinu di dalam ruang dan atribut ini saling 

berhubungan secara spasial. 

Pendugaan atribut data atau estimasi dapat dilakukan berdasarkan lokasi-

lokasi di sekitarnya dan nilai pada titik-titik yang berdekatan akan lebih mirip dari 

pada nilai pada titik-titik yang terpisah lebih jauh. 

Definisi lainnya Interpolasi adalah metode untuk mendapatkan data 

berdasarkan beberapa data yang telah diketahui. Dalam ruang lingkup pemetaan 

interpolasi adalah proses estimasi nilai pada wilayah yang tidak disampel atau 

diukur, sehingga terbuatlah peta atau sebaran nilai pada seluruh wilayah. Didalam 

melakukan interpolasi, sudah pasti dihasilkan sebuah bias dan error. Ada beberapa 

metode interpolasi yang sering digunakan dalam SIG, masing masing metode 

memiliki karakteristik serta kelebihan dan kekurangan masing-masing. metode 

interpolasi yang digunakan dalam kajian ini adalah metode Spline. Metode ini 

dipiliha karena menghasilkan model yang bersifat smooth (halus). 
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Gambar 6. Contoh Interpolasi 

4.3.3. Peta Geologi 

Penyusunan peta geologi menggnakan pedoman berupa SNI 13-4691-1998 

ICS 07.060 tentang Penyusunan Peta Geologi. Tahapan penyusunan peta geologi 

dibagi atas tiga, yaitu tahap pendahuluan, dan tahap penelitian lapangan. 

1. Tahap Pendahuluan  

Tahap pendahuluan terdiri dari dua kegiatan yaitu studi pustaka dan 

recognize. Berikut penjelasan mengenai tahapan yang dilakukan di tahap 

pendahuluan: 

 

 

a. Studi pustaka 

Sebelum melakukan pemetaan geologi, hal yang perlu dilakukan 

adalah mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan daerah 

penelitian yang akan dilakukan. Pencarian data sekunder dapat diperoleh 

dari interpretasi peta topografi, pembuatan peta geologi tentatif, dan 

pembuatan peta geomorfologi tentatif. Penelitian ini tetap memperhatikan 

hasil dari peneliti-peneliti terdahulu yang telah melaksanakan penelitian di 

daerah penelitian untuk mempermudah dalam pelaksanaan pemetaan 

geologi secara cepat dan tepat.  

b. Recognize 
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Recognize adalah tahapan survey tinjau dimana pada tahapan ini 

dilakukan survey akses jalan dan beberapa informasi lainnya terkait daerah 

penelitian tersebut. 

2. Tahap Penelitian Lapangan 

Tahap penelitian lapangan dibagi menjadi 4 urutan pelaksanaan, yaitu 

perencanaan lintasan, pemetaan detil, penarikan batas satuan batuan dan pembuatan 

penampang geologi. 

a. Perencanaan lintasan  

Perencanaan lintasan dilakukan dengan mengadakan pengenalan 

medan (recognize) sambil mencari segala singkapan yang dapat digunakan 

dalam penelitian lebih lanjut. 

b. Pemetaan detil 

Pelaksanaan pemetaan detil dilakukan dengan pencarian data 

litologi, struktur geologi, mata air, pengamatan geomorfologi, pengeplotan 

lokasi pada peta dasar, pengambilan sampel untuk analisis 

mikropaleontologi, dan juga dilakukan pengambilan sampel untuk analisis 

petrografi. Pencarian data tersebut disertai dengan pengeplotan data litologi, 

dan pengambilan sampel batuan yang akan dianalisis di laboratorium sesuai 

kebutuhan, pengambilan foto struktur geologi, struktur sedimen, 

bentangalam, bahan-bahan galian, sesumber, bencana alam, dan segala 

sesuatu yang berkaitan dengan penelitian.  

c. Penarikan batas satuan batuan 

Dari hasil pemetaan detil, dengan pengeplotan data pada setiap 

stasiun pengamatan dan lokasi pengamatan, selanjutnya dibuat penarikan 

batas satuan batuan dengan menghubungkan setiap titik yang mempunyai 

ciri-ciri satuan batuan yang sama dengan berpedoman pada stratigrafi 

terukur yang telah dibuat atau dengan menggunakan metode three point 

problem. Selain dibuat peta geologi, dibuat juga peta geomorfologi 

berdasarkan data bentangalam yang digunakan dengan data yang terdapat 

pada peta geologi. 
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d. Pembuatan penampang geologi 

Pembuatan penampang geologi bertujuan untuk membuat 

interpretasi satuan batuan serta struktur geologi yang terdapat pada bawah 

permukaan. Selain itu, pembuatan penampang geologi juga bertujuan untuk 

mengetahui urutan batuan dari tua ke muda dan ketebalan lapisan batuan, 

sehingga dapat dibuat legenda pada peta geologi. 

4.3.4. Peta Jenis Tanah  

Kegiatan survei dan pemetaan tanah tingkat semi detail skala 1:50.000 

dilakukan melalui tahapan berikut. 

1. Persiapan survei 

a. Studi Pustaka 

b. Pengadaan dan Data Pendukung 

2. Penyediaan Peralatan dan Survei Lapangan 

3. Interpretasi Satuan Lahan 

Interpretasi satuan lahan untuk menyusun Peta Satuan Lahan hasil 

Interpretasi. Satuan lahan merupakan sebidang lahan atau wilayah yang mempunyai 

kesamaan atau kemiripan unsur-unsur lahan. Unsur-unsur lahan tersebut terdiri dari 

: (a) Landform, (b) Bahan Induk/litologi; dan (c) Bentuk wilayah dan lereng. Peta 

satuan lahan hasil interpretasi digunakan sebagai acuan untuk perencanaan 

pengamatan lapangan dan penyusunan Peta Tanah. 

4. Penyusunan Peta Rencana Pengamatan Lapang 

Peta rencana titik (site) pengamatan tanah di lapang harus disiapkan sebelum 

survei lapangan, dengan memperhatikan keragaman satuan lahan dan asesibilitas 

lapang. Digunakan metode pengamatan sistem transek atau acak terpilih (stratified 

random sampling) untuk dapat mewakili jumlah titik pengamatan setiap satuan 

lahan. Untuk satuan lahan yang luas perlu transek pengamatan lebih banyak. 

Rencana titik pengamatan diplotkan pada Peta Satuan Lahan hasil interpretasi.  



Laporan Akhir 
Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen 

 

27 
 
 

4.3.5. Peta Morfologi 

Peta Morfologi yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah peta bentuklahan. 

Verstappen (1977) mengemukakan bahwa dalam identifikasi bentuklahan dapat 

digunakan tiga pendekatan, yaitu: 

1.   Pendekatan pola (Pattern Approach) 

Pendekatan ini mirip dengan survei sistem lahan (land system) yakni daerah 

penelitian   dipilahkan   ke   dalam   satuan-satuan   bentanglahan   utama, kemudian 

masing-masing dipecah menjadi satuan yang lebih rinci. Pola sebagai dasar 

pemilahan berupa pola dari : 1) bentuk, 2) jaring-jaring pengaliran, 3) kenampakan 

erosi, 4) vegetasi alam dan bentang budaya. 

2.   Pendekatan    Geomorfologis    atau    Fisiografis    (Geomorphologic    and 

Physiographical Approach) 

Pada pendekatan ini bentuklahan dibedakan menjadi satuan geomorfologis 

berdasarkan pertimbangan asal mula terbentuknya (genesis). Hal ini mengingat 

bahwa genesis dari berbagai fenomena di permukaan bumi menunjukkan sifat yang 

terkandung dan potensi ekonomi. Dengan mendasarkan pada genesis maka seluruh 

permukaan bumi dapat diketahui bentuklahannya. 

3.   Pendekatan Unsur atau Parameter (Parametrical Approach) 

Pendekatan ini dapat menghasilkan satuan-satuan geomorfologis yang lebih 

tepat dan rinci karena mendasarkan pada tiga kriteria (bentuk atau relief, densiti, 

dan lokasi). Informasi  bentuklahan  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  

teknologi penginderaan jauh. Interpretasi merupakan proses untuk mendeteksi 

objek, mengidentifikasi objek dan mengkaji arti pentingnya objek tersebut. Secara 

lebih luas kegiatan interpretasi citra adalah proses mengekstraksi informasi yang 

terekam pada citra sesuai dengan kebutuhan pengguna.  

Interpretrasi   citra   dilakukan   secara   visual   dengan   mendelineasi 

(membatasi) wilayah liputan citra dengan membedakan menjadi satuan bentang 

lahan utama (major landscape unit) berdasarkan Land System atau Satuan 

Fisiografi terlebih dahulu. Kemudian diperinci ke dalam unit-unit bentuklahan.   

Land   System   yang   sama   terbentuk   karena   asal   mula pembentukan   (genesa)   

dan   sumber   material   yang   sama.   Interpretasi dilakukan dengan digitasi layar 
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(on screen digitizing) menggunakan software ArcGIS. Untuk menjaga objektifitas 

hasil interpretasi maka interpretasi dilakukan pada skala yang sama yaitu skala 1 : 

50.000 (sesuai dengan klasifikasi bentuklahan yang digunakan). 

Interpretasi visual dilakukan berdasarkan kemampuan pikiran secara 

komprehensif, berdasarkan aspek fotomorfik dan unsur-unsur interpretasi (rona 

atau warna, bentuk, pola, tekstur, pola, situs, dan asosiasi) untuk melakukan 

identifikasi dengan mendasarkan pada pengenalan ciri (karakteristik) obyek secara 

keruangan (spasial). Selain menggunakan unsur interpretasi tersebut, intrepretasi 

juga menggunakan unsur yang berkaitan dengan tema pemetaan yaitu komponen 

(unsur): 

1. Relief 

a. Amplitude (beda tinggi antara lembah dan puncak),  

b. Bentuk punggung, 

c. Bentuk lereng, dan  

d. Bentuk lembah 

2. Drainase 

a. Pola aliran 

b. Kerapatan aliran 

3. Struktur geologi 

a. Sikap perlapisan batuan (attitude) berupa : dip, strike, dip-slope, face- 

slope, scarp . 

b. Indikator struktur (kontinyuitas bidang lapisan batuan, sesar, sumbu 

antiklinal/ sinklinal, lipatan, patahan, Kelurusan (lineament). 

Interpretasi citra dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur interpretasi 

yaitu rona (tone), bentuk, tekstur, pola, situs, dan asosiasi. Klasifikasi bentuklahan 

yang digunakan kali ini ialah klasifikasi bentuklahan  pada  peta  geomorfologi  

skala  1:50.000  sesuai  dengan klasifikasi  Verstappen  (1975)  yaitu:  1)  

bentuklahan  asal  struktural,  2) bentuklahan asal vulkanik, 3) bentuklahan asal 

denudasional, 4) bentuklahan asal fluvial, 5) bentuklahan asal marin, 6) 

bentuklahan asal glasial, 7) bentuklahan asal aeolin, 8) bentuklahan asal solusional 



Laporan Akhir 
Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen 

 

29 
 
 

(karst), dan 9) bentuklahan asal organik. Dari bentuklahan utama tersebut kemudian 

dirinci menjadi unit-unit bentuklahan. 

Hasil interpretasi menghasilkan Peta Bentuk Lahan Tentatif Daerah 

Penelitian. Peta ini bersifat tentatif atau sementara karena masih perlu dicocokkan 

dengan kondisi di lapangan melalui tahap kerja lapangan. Kerja Lapangan 

dilakukan untuk mencocokkan peta bentuklahan hasil interpretasi dengan kondisi 

di lapangan dan mendapatkan data lapangan. Metode sampling yang digunakan 

ialah Stratified Sampling yaitu berdasarkan strata unit bentuklahan. Alasan 

dipilihnya metode ini ialah bentuklahan (populasi) terdiri dari bermacam-macam 

unit bentuklahan (unsur), sehingga populasi  dapat  dibagi  menjadi  beberapa  

stratum.  Strata  didasarkan  pada setiap unit bentuklahan. Banyaknya sampel pada 

setiap unit bentuklahan sebanding dengan luasnya. Semakin luas unit bentuklahan, 

semakin banyak jumlah sampelnya, dan sebaliknya.  

Interpretasi ulang dilakukan untuk memperbaiki Peta Tentatif Bentuk Lahan. 

Data hasil cek lapangan digunakan untuk mengkoreksi dan membenahi peta tentatif 

bentuklahan, sehingga dihasilkan peta bentuklahan akhir. 

4.4. Rencana Keluaran 

Rencana hasil keluaran dari pekerjaan ini antara lain adalah: 

1. Laporan Pendahuluan sebanyak 5 (lima) Eksemplar 

2. Laporan Antara sebanyak 5 (lima) Eksemplar 

3. Draft Laporan Akhir Pembahasan sebanyak 10 (sepuluh) Eksemplar 

4. Laporan Akhir Final sebanyak 5 (lima) Eksemplar 

5. Softcopy Laporan/Peta dalam Hardisk Eksternal sebanyak 1 buah 

6. Album Peta sebanyak 3(tiga) Eksemplar 
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4.5. Diagram Alir Penelitian 

  
Peta raster 

ASTER GDEM 
Peta RBI Peta Geologi 

Slope analysis  

klasifikasi 

Peta raster lereng 

Peta lereng 
tentatif 

Raster to vector 

Peta pola 
aliran sungai 

interpretasi 

Peta Tanah 
Data curah hujan 

tahunan 
Peta stasiun 

hujan 

plotting 

Interpolasi spline 

Peta raster  
curah hujan 

klasifikasi 

Peta curah hujan 

Raster to vector 

Desain sampel 

Peta bentuklahan 
tentatif 

Pendetailan analisis 

Desain sampel Desain sampel 

Survei lapangan dan analsisis studio 

Peta lereng  Peta morfologi 
bentuklahan  

Peta geologi  Peta tanah  

Gambar 7. Diagram  alir penelitian 
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BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Perencaan dan Pengembagan wilayah sangat erat kaitannya dengan kesesuian 

lahan yang utamanya disokong oleh karakter fisik kawasan. Dalam bab ini akan 

dibahas hasil pengakjian data primer maupun sekunder berkaitan dengan kondisi 

fisik lahan Kabupaten Sragen. Setiap hasil analisis divisualisasikan dalam peta dan 

untuk menggambarkan sebaran dan hubungan spasial antara setiap aspek fisik 

tersebut.  

5.1. Analisis Pedologi 

Tanah merupakan lapukan dari batuan induk yang berada di bawahnya, yang 

bersifat lepas-lepas, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh proses transportasi – 

sedimentasi. Unsur tanah bergantung pada mineral asal batuan, yang kemudian 

terubah sesuai dengan kondisi cuaca, iklim, biotis, dan organis yang berada di 

lingkungan tanah tersebut. Kabupaten Sragen sendiri memiliki kompleksitas batuan 

asal serta morfologi bentuklahan yang beragam, asal sumber ini kemudian 

terlapukkan dan terkena pengaruh eksogenik yang kemudian menjadi landasan 

kehidupan yang berada di permukaan dan mempengaruhi apa yang tumbuh di 

atasnya.  

Pembuatan peta tanah menggunakan beberapa pendekatan seperti yang tersaji 

pada gambar 8. Peta lereng dan geologi menjadi data utaman yang digunakan. Hal 

tersebut berkaitan dengan aspek pembentuk tanah yang utama adalah material 

bahan (lapukan batuan) dan topografi. Peta tersebut dikontrol oleh interpretasi yang 

diperdetail pada skala analisi 1:50.000. Pada proses selanjutnya analisis dilakukan 

dengan mendasarkan pada dokumen standar pengenalan dan klasifikasi tanah. 

Adapun standar klasifikasi yang digunakan adalah Dudol-Soepraptohardjo (1957-

1961). Selain data-data tersebut  Citra Satelit  Landsat 8 juga digunakan sebagai 

data untuk membantu interpretasi dengan mendasarkan pada hubungan tutupan 

lahan terhadap jenis tanah dan proses yang membentuknya.  
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Gambar 8. Skema pembuatan peta tanah dengan menggunakan peta bentuklahan (a), peta lereng 
(b), peta geologi (c) dan dokumen standar klasifikasi dan analisis tanah (d) 

Secara umum terdapat enam jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Sragen 

sesuai dengan jenis lapukan asal. Sebaran spasial jenis tanah yang ada Kabupaten 

Sragen tersaji pada gambar 10. Peta tanah tentatif yang dihasilkan selanjutnya 

digunakan sebagai dasar dalam penentuan titik sampel dengan verifikasi lapangan. 

Sampel tersebut juga didasarkan pada peta bentuklahan tentatif yang dihasilkan 

sehingga sampel dapat mewakili analisis tanah, topografi, geologi dan bentuklahan.  

 

Gambar 9. Sebaran titik sampel di lokasi kajian (titik hijau) (analsis, 2018) 

a 

b 

c 

d 
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Gambar 10. Peta Jenis Tanah Kabupaten Sragen (analisis, 2018) 

1. Tanah Aluvial 

 Tanah Aluvial merupakan tanah endapan, dibentuk dari lumpur dan pasir 

halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar 

muara sungai, rawa-rawa, lembah-lembah, maupun di kanan kiri aliran sungai 

besar. Tanah ini banyak mengandung pasir dan liat, tidak banyak mengandung 

unsur-unsur zat hara. Ciri-cirinya berwarna kelabu dengan struktur yang sedikit 

lepas-lepas dan peka terhadap erosi. Kadar kesuburannya sedang hingga tinggi 

tergantung bagian induk dan iklim. Di Indonesia tanah alluvial ini merupakan tanah 

yang baik dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) musiman 

hingga tahunan. 

 Tanah alluvial sendiri terbagi menjadi 3, yaitu: Eluvium (endapan yang 

belum tertransportasi dari lapukan bahan induknya, Koluvial (endapan yang 
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bergeser menuruni lereng), dan Aluvium (endapan transportasi jauh). Sifat dari 

tanah Alluvial ini kebanyakan diturunkan dari bahan-bahan yang diangkut dan 

diendapkan. Teksturnya berkaitan dengan laju air mendepositkan Alluvium. Oleh 

karenanya, tanah ini cenderung bertekstur kasar yang dekat aliran air dan bertekstur 

lebih halus di dekat pinggiran luar paparan banjir. Proses pembentukan tanah 

Alluvial sangat tergantung dari bahan induk asal tanah dan topografi, tingkat 

kesuburan tanah bervariasi dari rendah sampai tinggi, tekstur dari sedang hingga 

kasar, serta kandungan bahan organik dari rendah sampai tinggi dan pH tanah 

berkisar masam, netral, sampai alkalin, kejenuhan basa dan kapasitas tukar kation 

juga bervariasi karena tergantung dari bahan induknya. Tanah Alluvial memiliki 

kadar pH yang sangat rendah yaitu kurang dari 4, sehingga sangat sulit untuk 

dibudidayakan. Tanah Alluvial atau Inceptisol ini yang masuk kategori bermasalah 

adalah sulfaquepts, karena mengandung horizon sulfuric (cat clay) yang sangat 

masam. Tahap perkembangan tanah Alluvial memperlihatkan awal perkembangan 

yang biasanya lembab atau basa selama 90 hari berturut-turut. Umumnya 

mempunyai lapisan kambik, karena tanah ini belum berkembang lebih lanjut dan 

juga kebanyakan tanah ini cukup subur. Alluvial atau Inceptisol merupakan tanah-

tanah yang memiliki epipedon dan okrik, horizon albik.  

Terdapat perbedaan sifat morfologis pada tanah Aluvial yang dipersawahan 

dengan tanah yang tidak dipersawahan. Perbedaan yang sangat nyata dapat 

dijumpai pada epipedonnya, dimana pada epipedon yang tidak pernah 

dipersawahan berstruktur granular dan warna coklat tua. Sedangkan epipedon tanah 

Aluvial yang dipersawahan tidak berstruktur dan berwarna berubah menjadi 

kelabu. Tanah Alluvial yang lahannya sering menjadi penyebab banjir dan 

mengalami endapan marine akibat adanya pasang surut air laut, dianggap masih 

muda dan belum ada perbedaan horizon. Endapan aluvial yang sudah tua dan 

menampakan akibat pengaruh iklim dan vegetasi tidak termasuk inceptisol, 

mungkin lebih berkembang. 

Suatu hal yang mencirikan pada pembentukan Alluvial adalah bahwa 

sebagian bahan kasar akan diendapkan tidak jauh dari sumbernya. Tekstur bahan 

yang diendapkan pada tempat dan waktu yang sama akan lebih seragam. Makin 
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jauh dari sumbernya semakin halus butir yang diangkut. Tanah Alluvial mempunyai 

kelebihan agregat tanah yang didalamnya terkandung banyak bahan organik sekitar 

setengah dari kapasitas tukar katio (KTK), berasal dari bahan bahan sumber hara 

tanaman. Disamping itu juga, bahan organik merupakan sumber energi dari 

sebagian besar organism tanah, dalam memainkan peranannya bahan organik 

sangat dibutuhkan oleh sumber dan susunanya. 

Tanah Alluvial mengalami proses pencucian selama bertahun-tahun. Tanah 

ini ditandai dengan memiliki kandungan bahan organik yang tinggi. Vegetasi 

kebanyakan lumut yang tumbuh rendah. Tumbuhan tumbuh dengan lambat, tetapi 

suatu lahan yang rendah menghambat dekomposisi bahan organik sehingga 

menghasilkan tanah yang mengandung bahan organik dan KTK yang tinggi. Tanah 

Alluvial berwarna kelabu muda dengan sifat fisik jika kering akan keras dan pijal 

dan lekat jika basah. Kaya akan kandungan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 

2% mengandung 5% CO2 dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal 

yang dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbetuk persegi sedang 

sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya. 

Kadar fosfor yang ada dalam tanah Alluvial ditentukan oleh banyak atau 

sedikitnya cadangan mineral yang megandung fosfor dan tingkat pelapukannya. 

Permasalahan fosfor ini meliputi beberapa hal, yaitu peredaran fosfor di dalam 

tanah, bentuk-bentuk fosfor tanah, dan ketersediaan fosfor. Tingkat kesuburan 

tanah alluvial sangat tergantung dengan bahan induk dan iklim. Suatu 

kecenderungan memperlihatkan bahwa di daerah beriklim basa P dan K relative 

rendah dan pH lebih rendah dari 6,5. daerah-daerah dengan curah hujan rendah di 

dapat kandungan P dan K lebih tinggi dan netral. 

Permasalahan Tanah Aluvial antara lain: kandungan pH pada tanah aluvial 

tergolong rendah (5,3 – 5,8); terjadinya keracunan alumunium yang sangat tinggi; 

kandungan alumunium terlarut dalam jumlah cukup banyak; terdapatnya P 

terarbsorbsi relatif rendah. Pengelolaan Tanah Aluvial dengan pemberian pupuk P 

dapat meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah, serta kapur pertanian dan 

pupuk kandang sangat dianjurkan untuk meningkatkan produktivitas tanah aluvial. 
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2. Tanah Grumusol 

Jenis tanah ini terbentuk dari pelapukan batuan kapur dan tuffa vulkanik. 

Kandungan bahan organik di dalamnya tergolong rendah karena tanah ini terdiri 

dari batuan kapur. Dapat disimpulkan bahwa tanah grumusol ini tidak subur dan 

tidak cocok untuk ditanami tanaman. 

Karakteristik tanah grumusol yang menjadi penciri utama adalah tanah 

grumusol bertekstur kering dan mudah pecah terutama saat musim kemarau. Karena 

teksturnya yang kering, Tanah Grumusol bagus ditanami vegetasi kuat seperti kayu 

jati. Warna dari Tanah Grumusol adalah hitam. pH tanah ini yaitu netral hingga 

alkalis. Tanah ini biasanya berada di permukaan yang tidak lebih dari 300 meter 

dari permukaan laut dan memiliki bentuk topografi datar hingga bergelombang.  

3. Tanah Mediteran 

Menurut USDA, Tanah Mediteran merupakan tanah ordo alfisol. Alfisol 

berkembang pada iklim lembab dan sedikit lembab. Curah hujan rata-rata untuk 

pembentukan Tanah Alfisol adalah 500 sampai 1300 mm tiap tahunnya. Alfisol 

banyak terdapat di bawah tanaman hutan dengan karakteristik tanah: akumulasi 

lempung pada horizon Bt, horizon E yang tipis, mampu menyediakan dan 

menampung banyak air, dan bersifat asam. Alfisol mempuyai tekstur lempung dan 

bahan induknya terdiri atas kapur sehingga permeabilitasnya lambat. 

Tanah Mediteran merupakan hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan 

sedimen. Warna tanah ini berkisar antara merah sampai kecoklatan. Tanah 

mediteran banyak terdapat pada dasar-dasar dolina dan merupakan tanah pertanian 

yang subur di daerah kapur daripada jenis tanah kapur yang lainnya.  Mediteran 

cocok untuk tanaman palawija, jati, tembakau, dan jambu mete. 

4. Tanah Litosol 

 Tanah Litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari batuan beku yang 

berasal dari proses meletusnya gunung berapi dan juga sedimen keras dengan 

proses pelapukan kimia (dengan menggunakan bantuan organisme hidup) dan fisika 

(dengan bantuan sinar matahari dan hujan) yang belum sempurna. Dan hal ini tentu 

membuat struktur asal batuan induknya masih terlihat. dan hal ini pula yang 
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menyebabkan bahwa Tanah Litosol disebut juga dengan tanah yang paling muda, 

sehingga bahan induknya dangkal dan sangat sering terlihat di permukaan sebagai 

batuan padat yang padu. Tanah Litosol ini merupakan jenis tanah yang belum lama 

mengalami pelapukan dan sama sekali belum mengelami perkembangan. 

Adapun beberapa karakteristik atau ciri- ciri yang dimiliki oleh Tanah Litosol 

antara lain adalah sebagai berikut:  

 Tebal hanya mencapai 45 cm saja 

 Merupakan jenis tanah baru, dikatakan sebagai anak baru karena tanah ini 

terbentuk ketika batuan belum sempurna mengalami pelapukan. 

 Mempunyai penampang yang besar, berbentuk kerikil, pasir, dan bebatuan 

kecil 

 Megalami perubahan struktur atau profil dari batuan asal 

 Mempunyai kandungan unsur hara yang sedikit sekali 

 Terbentuk dari proses meletusnya gunung berapi 

 Memiliki tekstur tanah yang bervariasi 

 Memiliki kesuburan tanah yang bervariasi 

Tanah Litosol tidak dimanfaatkan secara intens seperti jenis tanah yang 

lainnya. Bahkan ada di daerah tertentu yang menjadikan tanah litosol ini hanya 

untuk lahan kosong yang dibiarkan untuk ditumbuhi rerumputan. Hal ini karena 

tanah litosol merupakan tanah yang kandungan unsur haranya hanya sedikit saja. 

5. Tanah Rendzina 

Rendzina merupakan tanah organik diatas bahan berkapur yang memiliki 

tekstur lempung seperti vertisol. Tanah Rendzina memiliki kadar lempung yang 

tinggi, teksturnya halus dan daya permeabilitasnya rendah sehingga kemampuan 

menahan air dan mengikat air tinggi. Tanah Rendzina berasal dari pelapukan batuan 

kapur dengan curah hujan yang tinggi. Tanah jenis ini memiliki kandungan Ca dan 

Mg yang cukup tinggi, bersifat basa, berwarna hitam, serta hanya mengandung 

sedikit unsur hara. 
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6. Tanah Regosol 

Menurut USDA, Regosol merupakan tanah yang termasuk ordo Entisol. 

Secara umum, tanah Entisol adalah tanah yang belum mengalami perkembangan 

yang sempurna, dan hanya memiliki horizon A yang marginal. Contoh yang 

tergolong Entisol adalah tanah yang berada di sekitar aliran sungai, kumpulan debu 

vulkanik, dan pasir. Umur yang masih muda menjadikan Entisol miskin sampah 

organik sehingga keadaannya kurang menguntungkan bagi sebagian tumbuhan. 

Secara spesifik, ciri Regosol adalah berbutir kasar, berwarna kelabu sampai 

kuning, dan bahan organik rendah. Hal tersebut menjadikannya tidak dapat 

menampung air dan mineral yang dibutuhkan tanaman dengan baik. Dengan 

kandungan bahan organik yang sedikit, regosol banyak dimanfaatkan untuk 

tanaman palawija, tembakau, dan buah-buahan. 

Secara teknis, tanah yang berada di Kabupaten Sragen menurut survey 

lapangan yang dilakukan dan mengacu pada satndarisasi dan klasifikasi Dudol-

Soepraptohardjo (1957-1961) dijelaskan pada tabel di bawah. Pemerian jenis tanah 

ini dapat digunakan sebagai dasar pengenalan di lapangan. Selain itu, pemanfaatan 

lahan, khususnya untuk kegiatan usaha tani dan perkebunan dapat mendasarkan 

pada deskripsi tersebut. Adapun untuk perencaaan sentra komoditas, memerlukan 

pengkajian yang lebih detail terkait dengan daya dukung tanah untuk komoditas 

tersebut. 
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Tabel 3. Pemerian Tanah di Kabupaten Sragen 

Sumber: analisis (2018) 

  

Jenis 
Tanah 

Bahan 
Induk 

Kedalaman Warna Struktur Tekstur 
Sifat Penciri 

Penting 
Lainnya 

Mediteran Bahan 
Mineral 

50 cm dari 
permukaan 
tanah 

Kecoklatan Lempung Agak 
kasar 
hingga 
halus 

Tanah 
pertanian yang 
subur di 
daerah kapur 

Grumusol Bahan 
Mineral 

60 cm dari 
permukaan 
tanah 

Gelap atau 
Kehitaman 

Lempung 
Pasiran 
(kandungan 
lempung 
tinggi) 

Halus Tanah yang 
bermasalah 
karena 
menjadi lekat, 
licin dan 
plastis waktu 
basah serta 
sangat keras 
waktu kering 

Regosol Bahan 
Mineral 

40-50 cm 
dari 
permukaan 
tanah 

Kelabu Pasiran Kasar Kesuburan 
hara yang 
rendah 

Litosol Bahan 
Mineral 

40-50 cm 
dari 
permukaan 
tanah 

Kelabu Pasiran Kasar Kesuburan 
hara yang 
rendah 

Rendzina Bahan 
Mineral 

60 cm dari 
permukaan 
tanah 

Gelap atau 
Kehitaman 

Lempung 
Pasiran 
(kandungan 
lempung 
tinggi) 

Halus Tanah organik 
diatas bahan 
berkapur  

Alluvial Bahan 
Mineral 

50 cm dari 
permukaan 
tanah 

Hitam 
hingga 
Kecoklatan 

Lempung Agak 
kasar 
hingga 
halus 

Banyak 
terletak di 
sekitar sungai 
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5.2. Analisis Topografi 

Analisis topografi didasarkan pada pemrosesan data Digital Elevation Model 

dari citra ASTER GDEM. Setiap piksel citra yang ada menggambarkan nilai 

ketinggian dengan dengan resolusi spasial 30 m. Data ketinggian ini 

diklasifikasikan untuk mendapatkan visualisasi yang sesuai dengan kebutuhan 

kajian. Gambar di bawah (11.a) menunjukkan citra DEM dan histogram yang 

diklasifikasikan dengan membagi setiap nilai ketinggian ke dalam kelompok (kelas) 

tertentu. Sedangkan pada gambar (11.b) memperlihatkan hasil klasifikasi 

ketinggian. 

  

 

Gambar 11. Citra ASTER GDEM yang sebelum (a) dan sesudah (b) klasifikasi (analisis, 2018) 

Aspek topografi yang menjadi fokus analisis selain ketinggian adalah lereng. 

Citra DEM yang ada dikalkulasi secara iteratif untuk mendapatkan peta raster 

lereng. Secara konseptual, proses ini membagi nilai ketinggian dengan nilai resolusi 

spasial. Serupa dengan data ketinggian peta raster lereng juga melewati proses 

klasifikasi untuk mempermudah analisis yang dilakukan. 

b 

a 
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Gambar 12. Peta raster ketinggian sebelum (a) dan sesudah (b) klasifikasi (analisis, 2018)  

Setiap data yang dihasilkan selanjutnya digunakan sebagai dasar analisis 

secara deskriptif. Nilai ketinggian dan kelerengan dikalkulasi dengan luasan setiap 

satuan administrasi (kecamatan) dan menghasilkan informasi kecenderungan 

sebaran spasial yang ada. Berdasarkarkan hasil tersebut, maka analisis lebih lanjut 

dapat dilakukan, yatu analisis ketinggain dan kekasaran permukaan serta analisis 

lereng dan kompleksitas topografi. Sub bab berikut membahas lebih detail 

mengenai kedua analisis tersebut. 

5.2.1. Ketinggian dan Kekasaran Permukaan 

Aspek topografi menjadi salah satu yang paling menentukan dimana 

pemusatan kegiatan dan peruntukan kawasan pada topografi yang tepat akan 

memberikan optimalisasi yang signifikan. Analisis deskriptif topografi kawasan 

pada kajian ini dibatasi pada  aspek ketinggian dan lereng. Kabupaten Sragen 

memiliki ketinggian yang variatif. Pada zona tengah dimana Kota Sragen berada, 

merupakan daerah datar dengan ketinggian pada kelas terendah. Berdasarkan 

analisis, terdapat area dengan luasan sebesar 170.17 km2 yang memiliki kelas 

ketinggian antara 14 hingga 75 mdpl, yang meliputi Kecamatan Plupuh, Masaran, 

Sidoharjo, Tanon, Sukodono, Sragen, Ngrampal, Tangen, Jenar dan Sambung 

Macan. Adapun area dengan ketinggian antara75 hingga 100 mdpal cukup sempit, 

a 

b 
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yaitu sebesar 322.20 km2 yang sebagian besar berada di sekitar lembah perbukitan 

dan lereng paling bawah Gunung Api Lawu. Gambar 13 di bawah ini menunjukkan 

sebaran ketinggan lahan di Kabupaten Sragen. 

 

Gambar 13. Peta Ketinggian Kabupaten Sragen (analisis, 2018) 

Area yang memiliki nilai ketinggian yang cukup besar tersebar di Perbukitan 

Kendeng. Ketinggian tersebut berkisar antara 100 hingga 225 mdpal. Luas area 

pada kelas ketinggian 100-125 mdpal adalah 239.71 km2. Adapun area yang 

memiliki ketinggian pada kelas antara 125 hingga 225 mdpal adalah  seluas 231.31 

km2. Pada sebagian kecil daerah yang berada di lereng Gunung Lawu tercatat 

memiliki ketinggian lebih dari 225 mdpal, yaitu meliputi Kecamatan Kedawung 

dan Sambirejo. Rekap kelas ketinggian setiap untuk setiap kecamatan di Kabupaten 

Sragen tersaji pada tabel 4 di bawah ini. 
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Tabel 4. Kelas ketinggian setiap kecamatan di Kabupaten Sragen 

Kecamatan 
Ketinggian (mdpal) 

Luas (Km2) 
<75 75 - 100 100 - 125 125 - 225 >225 

Kalijambe  1.03 9.93 36.61  47.58 

Plupuh 12.70 26.71 9.11 2.10  50.63 

Masaran 6.43 26.62 5.35 8.37  46.77 

Kedawung   2.93 42.28 6.41 51.62 

Sambirejo  0.00 0.83 20.81 24.72 46.36 

Gondang 4.09 23.91 12.60 6.63  47.23 

SambungMacan 33.65 9.71    43.35 

Ngrampal 19.79 19.47 0.50   39.76 

Karangmalang 0.50 24.55 18.96 2.80  46.81 

Sragen 16.09 12.82    28.91 

Sidoharjo 27.20 20.67 0.00   47.88 

Tanon 22.32 17.09 12.26 1.14  52.81 

Gemolong  0.39 8.79 31.35  40.53 

Miri 0.11 17.96 19.24 18.94  56.24 

Sumberlawang 0.99 29.09 39.24 10.03  79.36 

Mondokan 0.44 17.77 28.36 4.14  50.71 

Sukodono 7.66 19.14 14.80 6.31  47.90 

Gesi 4.45 18.47 15.79 1.98  40.69 

Tangen 3.64 10.15 17.02 26.16  56.97 

Jenar 10.11 26.66 23.99 11.67  72.42 

Luas (Km2) 170.17 322.20 239.71 231.31 31.13 994.52 

Sumber: Analisis, 2018 

5.2.2. Lereng dan Kompleksitas Topografi 

Kabupaten Sragen merupakan daerah yang memiliki kompleksitas topografi 

yang tinggi. Variasi tersebut pengaruhi adanya Gunung Api Lawu dan Perbukitan 

Kendeng yang berada pada sisi selatan dan utara wilayah administrasi Kabupaten 

Sragen. Sebagian besar area yang berada di Kabupaten Sragen memiliki lereng 

yang tergolong sangat datar hingga landai, yaitu berkisar antara 0% hingga 15%. 

Kelerengan datar (0 % - 8%) memiliki luasan sebesar 633,49 km2  sedangkan lereng 

landai memiliki luasan sebesar 284,64 km2 . Sebaran lereng yang ada di Kabupaten 

Sragen tersaji pada gambar 14 di bawah ini. 
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Gambar 14. Peta Kelas Lereng Kabupaten Sragen (analisis, 2018) 

Topografi bergelombang dengan kelas lereng agak curam antara 15% hingga 

25% berada di sebagian kecil wilayah Kabupaten Sragen. Luas area dengan 

kelerengan ini mencapai 65,87 km2. Pada Beberapa wilayah di sisi utara, tepatnya 

di sekitar Waduk Kedungombo dan lereng Gunung Api Lawu terdapat kawasan 

dengan lereng yang curam. Topografi yang curam dengan lereng 25% hingga 45% 

memiliki luas 9,61 km2. Adapun daerah yang sangat curam meliputi sebagian kecil 

Kecamatan Masaran, Sidoharjo, Sambirejo, dan Tanon, yaitu seluas 0,91 km2. 

Tabel 5 di bawah menyajikan rekap luas topografi dan lereng di Kabupaten Sragen.  

Setiap lereng kelas lereng yang ada memiliki tingkat dukungannya pada 

pemanfaatan lahan tertentu. Selain itu, kemiringan lereng juga berhubungan erat 

dengan potensi bencana. Sehingga pemanfaatan lahan dan pengembangan wilayah 

perlu dilakukan secara cermat dengan memeperhatikan keadaan lereng yang ada. 
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Tabel 5. Sebaran kelas lereng (dalam persen) di Kabupaten Sragen 

Kecamatan 
0-8% 

(Datar) 
8-15%  

(Landai) 
15-25% 

(Agak Curam) 
25-45% 
(Curam) 

>45% 
(Sangat Curam) 

Luas 
(Km2) 

Kalijambe 32,23 12,41 2,75 0,18  47,58 

Plupuh 36,24 12,04 2,17 0,17 0,00 50,63 

Masaran 33,19 11,84 1,68 0,05 0,01 46,77 

Kedawung 36,71 13,33 1,55 0,03  51,62 

Sambirejo 15,90 13,61 9,31 6,66 0,89 46,36 

Gondang 34,23 11,52 1,42 0,06  47,23 

Sambung 
Macan 

33,61 8,73 0,99 0,02  43,35 

Ngrampal 29,22 9,50 1,01 0,02  39,76 

Karangmalang 36,89 9,10 0,82 0,01  46,81 

Sragen 24,05 4,52 0,34 0,00  28,91 

Sidoharjo 38,69 8,34 0,79 0,05 0,01 47,88 

Tanon 40,34 11,07 1,34 0,06 0,01 52,81 

Gemolong 30,54 8,47 1,44 0,07  40,53 

Miri 32,79 17,04 5,93 0,48  56,24 

Sumberlawang 46,89 24,78 7,16 0,52  79,36 

Mondokan 28,83 18,31 3,42 0,15  50,71 

Sukodono 29,45 15,57 2,80 0,08  47,90 

Gesi 19,16 16,43 4,81 0,29  40,69 

Tangen 24,34 25,63 6,72 0,28  56,97 

Jenar 30,19 32,40 9,42 0,41  72,42 

Luas (Km2) 633,49 284,64 65,87 9,61 0,91 994,52 

Sumber: analisis (2018) 

5.3. Analisis Klimatologi 

Analisis klimatologi difokuskan pada tingkat curah hujan yang ada di 

Kabupaten Sragen. Pemetaan curah hujan di Kabupaten Sragen dilakukan dengan 

menggunakan data yang dicatat oleh 22 stasiun hujan yang tersebar di kabupaten 

tersebut. Nilai curah hujan tahunan didapatkan dari perhitungan data yang tersedia 

pada tahun 2017. Curah hujan tahunan tersebut diinterpolasi spasial untuk 

mendapatkan gambaran pola sebaran curah hujan di seluruh wilayah kajian. 
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Gambar 15. Peta raster hasil interpolasi dan histogram klasifikasi curah hujan Kabupaten Sragen 
(analisis, 2018) 

Proses interpolasi dilakukan dengan metode spline. Metode ini menghasilkan 

gambarna perubahan nilai yang bersifat smooth (halus). Hasil interpolasi 

selanjutnya diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan pemetaan yang 

menggambarkan kelas curah hujan yang ada di kabupaten sragen. Nilai tersebut 

ditampilkan dengan dianalisis secara tumpangtindih (ovelay) dengan peta 

administrasi untuk melihat sebaran curah hujan secara umum di Kabupaten Sragen. 

Berdasarkan hasil analisis, tercatat curah hujan tahunan berkisar antara 1.000 

mm/tahun hingga 3.400 mm/tahun. Curah hujan tersebut dikelaskan ke dalam lima 

kelas seperti yang disajikan dalam gambar di bawah. Kawasan dataran Sragen dan 

beberapa wilayah di sisi utara yang berbukit memiliki curah hujan tahunan yang 

tinggi. Kecamatan Sukodono memiliki kecenderungan curah hujan tertinggi di 

Kabupaten Sragen, utamanya pada daerah bagian selatan. Sebaran spasial curah 

hujan tahunan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada gambar 16. 



Laporan Akhir 
Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen 

 

47 
 
 

 

Gambar 16. Peta Curah Hujan Tahunan Kabupaten Sragen (analisis, 2018) 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sragen memiliki curah hujan yang 

cenderung rendah hingga menengah. Pada beberapa wilayah dengan topografi 

bergunung seperti Sambirejo, curah hujan berkisar antara 1.500 hingga 2.000 

mm/tahun. Hal tersebut juga terjadi pada wilayah yang berada di lereng Gunung 

Api Merbabu, yaitu Kecamatan Miri. Kondisi klimatologis ini dikarenakan wilayah 

tersebut merupakan daerah bayangan hujan kedua gunung tersebut. Selain itu, 

terdapat daerah yang cenderung kering dengan curah hujan yang rendah seperti 

sebagian Kecamatan Sambung Macan dan Jenar. Adapun curah hujan yang 

mendominasi adalah berada pada kisaran nilai 1.500 hingga 2.000 mm/tahun. 

Luasan kelas curah hujan di Kabupaten Sragen dapat dilihat pada tabel 6 di bawah 

ini.  



Laporan Akhir 
Penyusunan dan Analisis Informasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Kabupaten Sragen 

 

48 
 
 

Tabel 6. Luas wilayah berdasarkan curah hujan di Kabupaten Sragen 

Kecamatan 
Curah Hujan (mm/tahun) 

Luas (km2) 
>3.000 1.500-2.000 2.000-2.500 2.500-3.000 

Kalijambe  5,00 14,68 27,90 47,58 

Plupuh  1,38 44,76 4,48 50,63 

Masaran  11,22 25,41 10,13 46,77 

Kedawung   47,23 4,39 51,62 

Sambirejo  27,68 18,67  46,36 

Gondang  3,38 43,85  47,23 

Sambung Macan  21,54 21,79 0,02 43,35 

Ngrampal   11,80 27,96 39,76 

Karangmalang   23,46 23,35 46,81 

Sragen 2,32   26,59 28,91 

Sidoharjo 7,72  15,21 24,95 47,88 

Tanon 6,58  6,01 40,21 52,81 

Gemolong   32,02 8,51 40,53 

Miri  7,47 48,77  56,24 

Sumberlawang   23,97 55,38 79,36 

Mondokan 4,93  0,79 44,99 50,71 

Sukodono 21,08  0,36 26,46 47,90 

Gesi 6,82  0,42 33,46 40,69 

Tangen  12,32 38,07 6,59 56,97 

Jenar  59,04 13,38  72,42 

Luas (km2) 49,44 149,03 430,68 365,36 994,52 

Sumber: Analisis (2018) 

Kondisi curah hujan tahunan yang relatif rendah di Kabupaten Sragen 

menghasilkan kondisi lahan yang cenderung kering. Kelangkaan air menjadi salah 

satu potensi yang perlu diantisipasi. Fenomena tersebut cukup jelas terjadi pada 

kawasan yang memiliki batuan yang tidak mendukung tahanan air. Perencanaan 

pengembangan wilayah untuk kebutuhan khusus yang memerlukan sumberdaya air 

sebaiknya tidak difokuskan pada daerah dengan curah hujan yang rendah dan 

memiliki hidrogeologi yang kurang mendukung penyimpanan air tanah. 
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5.4. Analisis Geologi 

5.4.1. Litostratigrafi 

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan dan pustaka, daerah Kabupaten 

Sragen terbagi menjadi 11 satuan batuan diurutkan dari yang paling tua ke yang 

paling muda: 

1. Satuan batupasir karbonatan Kerek 

2. Satuan peselingan batupasir karbonatan dan napal Kerek 

3. Satuan napal Kalibeng 

4. Satuan batugamping pasiran Klitik 

5. Satuan batulempung sisipan batupasir Pucangan 

6. Satuan perselingan batupasir tufan dan tuf Kabuh  

7. Satuan batupasir tufan Notopuro 

8. Satuan breksi gunungapi Lawu 

9. Satuan Lahar Lawu 

10. Endapan undak  

11. Endapan aluvial 

Penamaan satuan batuan tersebut berdasarkan pada dominasi litologi, ciri-ciri 

karakter litologi, meliputi tekstur, komposisi, struktur sedimen, kandungan fosilnya 

dan penyesuaian nama formasi pada regional. Hubungan stratigrafi antar satuan 

batuan ditentukan berdasarkan posisi stratigrafi dan gejala-gejala stratigrafi yang 

dijumpai.  

1. Satuan Batupasir Karbonatan Kerek 

Ciri bagian bawah pada satuan ini yaitu batupasir karbonatan adanya sisipan 

kalkarenit. Batu pasir karbonatan, ketebalan 10-15 cm, kuning kecoklatan, berbutir 

halus hingga kasar, terpilah sedang, laminasi, subrounded, tersusun oleh semen 

karbonatan, dibeberapa tempat sifatnya silikaan. 

Pada bagian atas terdiri dari perlapisan batu pasir karbonatan, kalkarenit, dan 

napal dengan ketebalan lapisan rata-rata antara 5-60 cm. Batupasir karbonatan, 

kuning kecoklatan, berbutir halus hingga kasar, terpilah sedang, laminasi, 

subrounded, tersusun oleh semen karbonatan, struktur sedimen: graded bedding, 
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parallel lamination, wavy lamination, dan cross bedding. Kalkarenit, berwarna abu 

kekuningan, tekstur klastik, berbutir arenit, terpilah baik, membulat tanggung, 

masif, komposisi allochem skeletal/mengandung cangkang fosil, mikrit kalsit, 

sparit karbonat. Napal, berwarna abu gelap, masif, rounded, terpilah baik, kemas 

tertutup, berbutir halus, masif, semen karbonat. 

 
Gambar 17. Struktur sedimen Satuan batupasir karbonatan Kerek di Desa Jenar 

Struktur parallel lamination; Struktur graded bedding; dan Struktur cross bedding 

Satuan ini tersebar memanjang dari timur ke barat di bagian utara Sragen 

meliputi Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang 

dan Miri. Satuan ini berdasar Geologi Regional berumur Miosen tengah – atas. Pada 

satuan ini menunjukkan kontak berangsur dimana dominasi dan ketebalan napal 

semakin berkurang kemudian berubah menjadi batupasir karbonatan dengan 

suksesi menghalus ke atas. 

2. Satuan perselingan batupasir karbonatan dan napal Kerek 

Ciri litologi dari satuan ini pada bagian bawah berupa perselingan napal dan 

batupasir karbonatan. Batu pasir karbonatan, berwarna kuning kecoklatan, 

berukuran pasir halus hingga sedang, terpilah sedang hingga buruk, subrounded, 

masif-berlapis, parallel lamination, graded bedding, wavy lamination, karbonatan, 

tersusun oleh semen karbonatan tebal 5-10 cm. Pada bagian atas berupa perselingan 

batupasir dan napal yang cukup rapat (flysch). 

Napal, abu–abu hingga kecoklatan, masif, ukuran lanau-lempung, rounded, 

baik, tertutup, semen karbonatan, beberapa lapisan bersifat silikaan. Adanya 

komposisi kimiawi yang bersifat silikaan pada bagian yang lain di interpretasikan 

karena pada fase ini material vulkanik mendominasi komposisi batuan dikarenakan 
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adanya aktifitas vulkanisme dalam skala kecil, sehingga kandungan unsur karbonat 

menjadi kecil bahkan tidak ada sama sekali. 

Satuan ini tersebar memanjang dari timur ke barat di bagian utara Sragen dan 

selaras dengan satuan batupasir karbonatan Kerek. Satuan ini meliputi wilayah 

Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang dan Miri. 

Satuan ini berdasar Geologi Regional berumur Miosen tengah – atas. 

 
Gambar 18. Ciri perselingan batupasir karbonatan dan napal (flysch) 

Tabel 7. Kolom litologi satuan perselingan batupasir karbonatan–napal Kerek 

 

3. Satuan Napal Kalibeng 

Satuan ini terdiri dari napal dan sisipan batupasir karbonatan. Napal berwarna 

abu gelap, masif-laminasi, rounded, terpilah baik, tertutup, ukuran butir lanau-
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lempung, mengandung pecahan cangkang, semen karbonat dan terdapat sisipan 

batupasir karbonatan, ketebalan antara 10-20 cm. Batupasir karbonatan berwarna 

kuning kecoklatan, laminasi-berlapis, berbutir sedang hingga halus, subrounded, 

terpilah sedang, tertutup, struktur khusus ripple lamination, tersusun oleh semen 

karbonatan ketebalan antara 5-20 cm. Pada bagian atas terdiri dari napal yang masif 

dan munculnya batugamping pasiran (kalkarenit). 

 
Gambar 19. Ciri litologi satuan napal Kalibeng 

Satuan ini tersebar memanjang dari timur ke barat di bagian utara Sragen 

meliputi Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang, 

Miri dan sebagian Gemolong. Satuan ini berdasar geologi regional berumur Miosen 

atas – Pliosen. 

4. Satuan Batu Gamping Pasiran Klitik 

Satuan Batu Gamping Pasiran Klitik terdiri dari batu gamping pasiran 

(kalkarenit) dan napal. Batu gamping pasiran, putih abu kekuningan, tekstur klastik, 

berbutir kasar hingga halus, arenit, membulat tanggung, terpilah baik, tertutup, 

berlapis, struktur sedimen: graded bedding, pararel lamination, cross bedding dan 

bioturbasi (burrow, trail, cruziana), komposisi tersusun oleh allochem 

skeletal/mengandung pecahan cangkang fosil, mikrit kalsit, sparit karbonat tebal 

lapisan antara 5–15 cm. 

Napal, berwarna putih kekuningan, masif-laminasi, di sebagian tempat 

sebagai sisipan pada batu gamping pasiran, banyak mengandung fosil oraminifera. 

Satuan ini tersebar setempat dari timur ke barat di bagian utara Sragen meliputi 

Kecamatan Jenar, Tangen, Gesi, Sukodono, Mondokan, Sumberlawang, dan 
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sebagian Gemolong. Satuan ini berumur Pliosen dan menindih selaras menjari di 

atas satuan napal Kalibeng. 

 
Gambar 20. Struktur sedimen graded bedding & parallel lamination, struktur cross bedding, 

struktur sedimen cruziana (biru), dan struktur bioturbasi (merah) 

Dijumpai singkapan berupa perlapisan batu gamping pasiran dan perselingan 

batu gamping pasiran dengan batu pasir karbonatan di bagian bawah. Batu gamping 

pasiran berwarna putih kekuningan warna lapuk kuning kecoklatan, berlapis 

N104OE/12O, ukuran butir pasir sedang-kasar, bentuk butir menyudut tanggung-

membundar tanggung, sortasi sedang, kemas terbuka, komposisi matriks pasir 

semen karbonat. 
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Gambar 21. Singkapan perlapisan batu gamping pasiran 

 

5. Satuan Batu Lempung Sisipan Batu Pasir Pucangan 

Satuan Batu Lempung Sisipan Batu Pasir Pucangan tersusun bagian atasnya 

adalah batu lempung bersisipan batu pasir tufan dan tanah diatomea. Di bagian 

bawah terdapat breksi. Batu lempung memiliki warna abu abu kehijauan dengan 

struktur masif, ukuran butir lempung sampai lanau, sortasi baik, pecahan konkoidal, 

membundar tanggung-membundar, kemas tertutup, komposisi semen karbonatan. 

Menurut regional, berumur Plistosen awal.  

Satuan ini sebagian besar tersebar di Kecamatan Tanon dan Sukodono, serta 

sebagian kecil di Kecamatan Kalijambe, Mondokan, serta Kecamatan Gesi. 

6. Satuan Perselingan Batu Pasir Tufan Dan Tuf Kabuh  

Terletak selaras di atas Satuan Batu Lempung Sisipan Batu Pasir Pucangan. 

Satuan batu pasir tufan ini terdiri dari dominasi batu pasir tufan yang berselingan 

dengan tuf. Bagian atas perselingan antara konglomerat, batu pasir tufan dan tuf, 

kemudian pada bagian bawah terdapat lapisan kalsirudit, berumur Pleistosen 

tengah. Secara megaskopis batu pasir tufan berwarna coklat cerah-keabuan, 

tanahnya coklat cerah sampai kekuningan, struktur masif, perlapisan, laminasi, 

laminasi bergelombang, silang siur, ukuran butir pasir halus-sangat kasar, rounded-
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subangular, sortasi baik, kemas tertutup, komposisi mengandung banyak bahan 

vulkanik dan semen silika setempat karbonatan.  

Tuf berwarna putih kecoklatan, struktur masif, ukuran butir tuf halus – tuf 

kasar, sortasi baik, semen silika setempat ditemukan karbonatan. Umumnya hadir 

hanya sebagai sisipan pada batupasir tufan. Satuan ini sebagian besar tersebar di 

Kecamatan Kalijambe, Plupuh, Gemolong, Mondokan, dan sebagian kecil berada 

di Kecamatan Sukodono serta Kecamatan Tanon. 

7. Satuan Batupasir tufan Notopuro  

Terletak selaras di atas . Satuan perselingan batu pasir tufan dan tuf Kabuh. 

Satuan batu pasir tufan Notopuro terdiri dari dominasi batu pasir tufan yang 

berselingan dengan breksi lahar. Secara megaskopis batu pasir tufan berwarna 

coklat cerah-keabuan, tanahnya coklat cerah sampai kekuningan, struktur masif, 

perlapisan, laminasi, laminasi bergelombang, silang siur, ukuran butir pasir halus-

sangat kasar, rounded-subangular, sortasi baik, kemas tertutup, komposisi 

mengandung banyak bahan vulkanik dan semen silika setempat karbonatan.  

Breksi lahar berwarna abu abu kecoklatan, struktur masif, ukuran butir pasir-

bongkah, menyudut tanggung – menyudut, sortasi jelek, kemas terbuka, komposisi 

fragmen kerikil-bongkah batuan vulkanik, matriks pasir, semen silika. Juga terdapat 

sisipan atau lensa – lensa breksi vulkanik dengan fragmen kerakal, terdiri dari 

andesit dan batu apung, yang pada umumnya merupakan endapan lahar yang 

terbentuk pada lingkungan darat, berumur Plistosen akhir. Satuan ini tersebar dari 

selatan ke utara di bagian barat daya Sragen meliputi Kecamatan Kalijambe, 

Plupuh, Gemolong, Miri, Tanon dan Sumberlawang.  

Dijumpai singkapan berupa tuf sisipan batu pasir kerikilan (karbonatan) 

dengan tebal ±10 cm, ditemukan setempat kepingan-kepingan batugamping dan 

andesit pada bagian tengah lapisan tuf. Tuf berwarna putih, warna lapuk putih 

kecoklatan, masif-berlapis, N48OE/34O, ukuran butir abu halus, bentuk butir 

membundar-membundar tanggung, sortasi baik, kemas tertutup. Kelurusan offset 

struktur N100OE. 
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Gambar 22. Singkapan perlapisan tuf sisipan batupasir karbonatan 

 

Dijumpai singkapan berupa perlapisan bergradasi breksi piroklastik, tuf 

pasiran dengan sisipan pasir. Breksi piroklas berwarna segar putih, warna lapuk 

putih kecoklatan, masif, ukuran butir abu-blok, bentuk butir menyudut tanggung-

membundar tanggung, sortasi jelek, kemas terbuka, komposisi fragmen kerikil-

bongkah andesit, lapilli matriks tuf semen silika. 

 
Gambar 23. Perlapisan bergradasi breksi piroklastik dan tuf pasiran 
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8. Satuan Breksi Gunung Api Lawu  

Terdiri dari tuf dan breksi gunung api, bersisipan lava, umumnya bersifat 

Andesitik. Tuf berbutir kasar hingga sangat kasar mengandung kepingan litik 

Andesit, Batu apung, Kuarsa, Feldspar, serta sedikit Piroksin dan Amfibol. 

Sebagian Feldspar telah terubah menjadi lempung dan Klorit. Tebal lapisan lebih 

dari 2 m. Breksi gunung api berwarna kelabu hitam terdiri dari komponen andesit 

berukuran 5-20 cm, terpilah buruk, butiran menyudut, masa dasar berupa batu pasir 

gunung api kasar yang bersifat tufan. Tebalnya lebih dari 5m. Lava berwarna hitam 

kelabu bersifat Andesitik, terdiri dari Plagioklas, Feldspar, sedikit mineral mafik 

dan kaca gunung api. Sebagian sisipan tebal rata-ratanya 1 m.  

Juga terdiri dari breksi gunung api yang setempat bersisipan lava, keduanya 

bersusunan Andesitik. Sebarannya terutama menempati bagian puncak kompleks 

Lawu Tua, dengan kemiringan lereng antara 30-50%. Tebalnya mencapai puluhan 

meter. Satuan ini sebagian besar terletak di Kecamatan Sambirejo, dan sebagian 

kecil di Kecamatan Kedawung. 

 
Gambar 24. Kontak Breksi gunungapi dengan Tuf di Sambirejo 

Breksi Gunungapi Lawu 

Tuf kasar 
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9. Satuan Lahar Lawu 

Terdiri dari andesit, basalt dan sedikit batu apung beragam ukuran yang 

bercampur dengan pasir gunung api. Sebarannya terutama mengisi wilayah dataran 

di kaki gunung api atau membentuk beberapa perbukitan rendah. Satuan ini 

sebagian besar tersebar di Kecamatan Gondang, Karangmalang, Kedawung, 

Sambung Macan, Sambirejo, Ngrampal, Sragen, serta sebagian kecil tersebar di 

Kecamatan Masaran dan Sidoharjo. 

  

Gambar 25. Kontak lapukan lava andesit dengan lahar lawu di Sambirejo 

10. Endapan Undak 

Endapan undak tersusun dari konglomerat dan batu pasir bersisipan lempung. 

Batu pasir pada satuan ini berukuran sedang-kasar, mudah lepas, berstruktur silang 

siur, dan konglongmerat berkomponen andesit dan tuf. Diduga berumur Kuarter 

dan menindih tak selaras batuan gunung api. Satuan batuan ini tersingkap baik di 

tenggara Kecamatan Masaran dan sebagian kecil Karangmalang. 

11. Endapan Aluvial 

Endapan Aluvial sebagian besar merupakan endapan proses transportasi 

sungai berumur Kuarter. Tersusun oleh material lepas yang berukuran dari kerikil, 

kerakal, pasir dan lanau dengan tebal 1-3 m. Bongkah tersusun andesit, batu 

lempung dan sedikit batu pasir. Endapan Aluvial tersebar luas di wilayah 

Kecamatan Sidoharjo, Sambung Macan, Plupuh, Ngrampal, Masaran, Sragen, 
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Tanon, serta sebagian kecil Kecamatan Gesi, Gondang, Jenar, Karangmalang, 

Sukodono, dan Tangen. 

 
Gambar 26. Peta sebaran litologi di Kabupaten Sragen 

Tabel 8. Sebaran satuan litologi di Kabupaten Sragen 

Satuan Batuan Kecamatan Luas (km2) 

Batugamping Pasiran Klitik Gemolong 4,301 

Gesi 2,404 

Jenar 5,455 

Mondokan 10,347 
Sambung 

Macan 0,517 

Sukodono 3,401 

Sumberlawang 1,048 

Tangen 1,044 

Tanon 1,982 
Batulempung sisipan Batupasir Pucangan Gesi 1,023 

Kalijambe 5,289 
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Satuan Batuan Kecamatan Luas (km2) 

Mondokan 3,784 

Sukodono 13,358 

Tanon 18,718 
Batupasir Karbonatan Kerek Gemolong 1,273 

Gesi 18,310 

Jenar 6,550 

Miri 29,827 

Mondokan 15,860 

Sukodono 16,394 

Sumberlawang 39,460 

Tangen 16,554 
Batupasir tufan Notopuro Gemolong 28,353 

Kalijambe 31,368 

Miri 20,758 

Plupuh 21,174 

Sumberlawang 20,046 

Tanon 17,761 
Breksi Gunungapi Lawu Kedawung 0,587 

Sambirejo 28,621 
Endapan Aluvial Gesi 4,176 

Gondang 0,179 

Jenar 6,437 

Karangmalang 0,418 

Masaran 27,337 

Ngrampal 25,069 

Plupuh 22,839 
Sambung 

Macan 25,692 

Sidoharjo 47,768 

Sragen 16,497 

Sukodono 4,911 

Tangen 3,406 

Tanon 14,347 
Endapan Undak Karangmalang 0,747 

Masaran 13,941 

Sidoharjo 0,092 
Lahar Lawu Gondang 47,049 

Karangmalang 45,645 

Kedawung 51,036 

Masaran 5,490 
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Satuan Batuan Kecamatan Luas (km2) 

Ngrampal 14,691 

Sambirejo 17,734 
Sambung 

Macan 17,145 

Sidoharjo 0,018 

Sragen 12,415 
Napal Kalibeng Gemolong 3,370 

Gesi 10,838 

Jenar 45,685 

Kalijambe 1,859 

Miri 5,657 

Mondokan 18,572 

Sukodono 8,934 

Sumberlawang 18,804 

Tangen 23,649 
Perselingan Batupasir Karbonatan - Napal Kerek Gesi 3,940 

Jenar 8,292 

Sukodono 0,756 

Tangen 12,321 
Perselingan Batupasir tufan dan Tuf Kabuh Gemolong 3,231 

Kalijambe 9,062 

Mondokan 2,147 

Plupuh 6,612 

Sukodono 0,145 

Tanon 0,003 

Sumber: Analisis (2017) 

5.4.2. Struktur Geologi 

Secara umum, struktur geologi di Kabupaten Sragen didominasi oleh 

deformasi Zona Kendeng, dan sebagian kecil struktur Gunung Lawu. Deformasi 

pertama pada Zona Kendeng terjadi pada akhir Pliosen (Plio– Plistosen), deformasi 

merupakan manifestasi dari zona konvergen pada konsep tektonik lempeng yang 

diakibatkan oleh gaya kompresi berarah relatif utara–selatan dengan tipe formasi 

berupa ductile yang pada fase terakhirnya berubah menjadi deformasi brittle berupa 

pergeseran blok–blok dasar cekungan Zona Kendeng. Intensitas gaya kompresi 

semakin besar ke arah bagian barat Zona Kendeng yang menyebabkan banyak 
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dijumpai lipatan dan sesar naik di mana banyak zona sesar naik juga merupakan 

kontak antara formasi atau anggota formasi. 

Deformasi Plio–Plistosen dapat dibagi menjadi 3 fase/stadia, yaitu: fase 

pertama, berupa perlipatan yang mengakibatkan terbentuknya Geantiklin Kendeng 

yang memiliki arah umum barat–timur dan menunjam di bagian Kendeng Timur. 

fase kedua, berupa pensesaran yang dapat dibagi menjadi 2 yang pertama 

pensesaran akibat perlipatan dan pensesaran akibat telah berubahnya deformasi 

ductile menjadi deformasi brittle karena batuan telah melampaui batas kedalaman 

plastisnya. Kedua sesar tersebut secara umum merupakan sesar naik bahkan ada 

yang merupakan sesar sungkup. Fase ketiga berupa pergeseran blok–blok dasar 

cekungan Zona Kendeng yang mengakibatkan terjadinya sesar–sesar geser berarah 

relatif utara–selatan. 

Deformasi kedua terjadi selama Kuarter yang berlangsung secara lambat dan 

mengakibatkan terbentuknya struktur kubah di Sangiran. Deformasi ini masih 

berlangsung hingga saat ini dengan intensitas yang relatif kecil dengan bukti berupa 

terbentuknya sedimen termuda di Zona Kendeng yaitu Endapan Undak. 

Secara umum struktur–struktur yang ada di Zona Kendeng berupa: 

1. Lipatan, struktur lipatan yang ada pada daerah Kendeng sebagian besar 

berupa lipatan asimetri bahkan beberapa ada yang berupa lipatan 

overturned dengan arah umum barat-timur. 

2. Sesar naik, pada umumnya berasosiasi dengan lipatan dengan kemiringan 

kearah selatan dan biasanya merupakan kontak antar formasi atau anggota 

formasi. 

3. Sesar geser, orientasi sesar geser pada Zona Kendeng dominan berarah 

timurlaut-baratdaya dan tenggara-baratlaut. 

4. Struktur kubah, struktur kubah yang ada di Zona Kendeng terdapat di 

daerah Sangiran pada satuan batuan berumur Kuarter. Bukti tersebut 

menunjukkan bahwa struktur kubah pada daerah ini dihasilkan oleh 

deformasi fase kedua, yaitu pada Kala Plistosen. 

Dijumpai sesar pada litologi perselingan batu pasir karbonatan-napal dan 

menjadi kontak antara satuan perselingan batu pasir karbonatan-napal Kerek 
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dengan napal Kalibeng. Serta dijumpai pula bidang sesar drag fold di Desa 

Ngepringan, Jenar. 

 
Gambar 27. Sesar naik kontak Napal Kerek dan Kalibeng 

 
Gambar 28. Zona hancuran (fault zone) dan drag fold di Desa Ngepringan 
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Struktur geologi yang tidak dominan di Kabupaten Sragen terletak pada 

lereng Gunung Lawu, sebagian besar ditemukan di Kecamatan Sambirejo. Struktur 

yang berkembang di daerah ini adalah sesar turun, hal ini mutlak berada di kawasan 

lereng gunung, mulai dari fasies sentral gunung hingga fasies proksimal.  

5.4.3. Geologi Lingkungan   

Gerakan tanah, yang terjadi karena proses pelapukan yang tinggi dan 

ditunjang pula oleh keadaan topografi yang relatif berbukit dan berlereng 

menengah-curam. Gerakan tanah yang ada di sebagian Kabupaten Sragen pada 

umumnya adalah longsoran tipe translational land slide. Bencana ini lebih banyak 

disebabkan oleh faktor alam (kemiringan lereng yang terjal, litologi, curah hujan 

dan vegetasi). Gerakan tanah yang cukup ekstrim ditemukan di Kecamatan 

Sambirejo, terutama daerah dengan lereng cukup curam akan sangat mendukung 

terjadinya gerakan tanah, diakibatkan oleh lapukan batuan dasar yang membentuk 

slicken slide yang didukung dengan penggunaan lahan yang tidak sesuai (misal: 

perumahan, vegetasi dengan batang besar), serta didukung oleh curah hujan.  

  
Gambar 29. Salah satu gerakan tanah ekstrim di Kecamatan Sambirejo 
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5.5. Analisis Morfologi dan Bentuklahan 

Aspek penting yang digunakan dalam analisis morfologi bentuklahan adalah 

pola aliran, geologi dan topografi. Analisis dan interpretasi dilakuakn berdasarkan 

tumpangsusun antara ketiganya. Pola aliran diturunkan dari peta rupabumi. 

Sedangkan peta lereng dan geologi merupakan produk pada analisis sebelumnya. 

Skema yang tersaji pada gambar dibawah ini menunjukkan proses interpretasi 

untuk mendapatkan kelas morfologi bentuklahan.  

 

Gambar 30 skema analisis morfologi bentuklahan didasarkan pada tiga aspek dasar; pola aliran (a), 
lereng (b) dan geologi (c) (analisis, 2018) 

Citra satelit yang dikombinasikan dengan Data DEM turunan citra ASTER 

GDEM juga membantu dalam interpretasi bentuklahan. Topogafi divisualisasikan 

dengan menggunakan analisis hillshade. Citra satelit Landsat 8 yang ada 

ditumpangtindihkan untuk mendapatkan gambaran umum morfologi bentuklahan. 

Selin itu penggunaan citra satelit optik tersebut berguna untuk melihat pola sebaran 

tutupan lahan yang berkaitan dengan bentuklahan yang mengontrol suatu area. 

Gambar dibawah ini menunjukkan proses deineasi berdasarkan kenampakan 

fisologis Kabupaten Sragen. 

a 

b 

c 
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Gambar 31. Peta citra Landsat 8 yang ditumpangtindihkan dengan citra DEM sebagai dasar 
interpretasi morfologi bentuklahan (analisis, 2018) 

Kabupaten Sragen memiliki karakter geomorfologi yang terbentuk oleh 

proses struktural, volkanik, denudasi dan fluvial yang kompleks. Kompleksitas ini 

menghasilkan bentuk lahan yang sukar untuk dibedakan setiap unitnya. Bagian 

selatan terkontrol oleh bentuklahan volkanik dengan material lahar Gunung Api 

Lawu dengan umur batuan yang tua. Hal tersebut cukup logis karena gunung api 

ini memiliki aktifitas yang hampir tidak nampak, bahkan dikatakan tidak aktif. Pada 

daerah dengan lereng yang curam, terdapat area berbatuan breksi yang masuk ke 

dalam kelas lereng tengah (V2). Dengan tingkat kelerengan yang lebih rendah, 

terdapat fisiografi bentukan lereng bawah (V3) yang berada pada Kecamatan 

Masaran, Kedawung dan Gondang. Salah satu benntuk yang menarik terdapat di 

Kecamatan Kedawung dan bagian utara Karangmalang, yaitu kipas aluvial (F4). 

Bentuklahan ini merupakan hasil trasport material volkanik oleh aliran air di Lereng 

Gunungapi Lawu. Hal tersebut ditunjukkan dengan bentuk pola aliran yang radial 

dan saling menyebar sebelum akhirnya menjadi satu saat mencapai area yang pada 

kawasan yang lebih datar. 

Bagian tengah Kabupaten Sragen merupakan dataran aluvial (F1) yang cukup 

luas, yaitu sebesar 284,04 km2. Meliputi Kecamatan Masaran, Plupuh, Sidoharjo, 
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Sragen, Tanon, Ngrampal, Sambung Macan dan  Gondang, bentuklahan ini 

memiliki potensi air tanah yang paling baik. Tekstur tanah yang relatif halus dan 

mampu menyimpan air menjadi salah satu faktor yang menjadikan daerah tersebut 

mendukung untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan. Sekalipun demikian, 

potensi banjir genangan pada daerah tersebut relatif besar. Hal tersebut terkait 

dengan keberadaan Sungai Bengawan Solo mengalirkan air dari Daerah Aliran 

Sungai yang berhulu di Kabupaten Wonogiri, Klaten dan Boyolali. 

 

Gambar 32. Peta Bentuklahan Kabupaten Sragen (Analisis, 2018) 

Bentuklahan struktural mendominasi area sisi barat dan utara Kabupaten 

Sragen. Ditinjau dari proses endogen yang berkerja, terdapat bentuklahan asal 

proses stuktural lipatan berupa perbukitan antiklinal pada sisi utara dan barat, serta 

dome pada sebagian kecil di sisi barat. Kompleks perbukitan antiklinal terdenudasi 

kuat (S1) memiliki luasan sebesar 313,90 km2 yang meliputi Kalijambe, Miri, 

Sumberlawang, Mondokan, Sukodono, Gesi Tangen dan Jenar. Dengan formasi 
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batuan yang bervarisasi dan intensitas denudasi yang yang sangat kuat, menjadikan 

area tersebut cukup kompleks untuk dibedakan pada level klasifikasi yang detail. 

Kompleks perbukitan lipatan tersebut masuk ke dalam jajaran Perbukitan Kendeng. 

Topografi yang berbukit curam, dengan batuan resisten yang terstratigrafi, serta 

tipisnya material tanah menjadikan potensi air rendah. Pengembangan kawasan pun 

terbatas pada sektor perkebunan dan pertanian lahan kering. 

Tabel 9. Luasan tiap unit bentuklahan di Kabupaten Sragen 

Kecamatan 
Dataran 
Aluvial 

(F1) 

Kipas 
Aluvial 

Bermaterial 
Lahar 

Gunungapi 
Lawu 
(F4) 

Kompleks 
Perbukitan 
Antiklinal 

Terdenudasi 
Kuat 
(S1) 

Kompleks 
Perbukitan 
Antiklinal 

Terdenudasi 
Lemah 

(S2) 

Perbukitan 
Dome 

Terdenundasi 
Kuat 
(S3) 

Lereng 
Bawah 

Gunungapi 
Lawu 
(V3) 

Lereng 
Tengah 

Gunungapi 
Lawu 
(V2) 

Luas 
(Km2) 

Kalijambe   13,45 13,54 20,58   47,58 

Plupuh 25,44    21,76   40,53 

Masaran 30,08 0,02      40,69 

Kedawung  39,07    19,36 0,02 47,23 

Sambirejo        72,42 

Gondang 27,85    20,58   47,58 

SambungMacan 30,55   11,97  2,84  46,81 

Ngrampal 29,44  0,00 9,95  11,54 1,01 51,62 

Karangmalang 30,05 13,91    16,66  46,77 

Sragen 27,50   1,42    56,24 

Sidoharjo 47,88       50,71 

Tanon 24,11   15,95  0,37  39,76 

Gemolong   0,78 17,99 25,19   50,63 

Miri   46,41 9,83  12,79 33,57 46,36 

Sumberlawang   57,07 22,29  0,83  43,35 

Mondokan   30,35 20,36    47,88 

Sukodono 3,38  24,28 20,23    28,91 

Gesi 2,22  29,10 9,37    47,90 

Tangen 0,96  53,68 2,34    79,36 

Jenar 4,59  58,77 9,07    56,97 

   13,45 13,54 12,74   52,81 

Luas (Km2) 284,04 53,01 313,90 164,31 80,27 64,40 34,60 994,52 

Sumber: analisis (2018) 
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Intensitas erosi yang tergolong rendah terdapat pada zona bertopografi 

bergelombang pada kompleks perbukitan yang sama. Bentuklahan tersebut 

diklasifikasikan dalam kompleks perbukitan antiklinal terdenudasi lemah (S2). 

Luasan area dengan bentuklahan asal proses ini adalah sebesar 164,31 Km2. 

Memiliki formasi yang sama dengan daerah yang ada di atasnya, penggunaan lahan 

yang ada cukup bervariasi, khususnya pada lembah, lembah kecil disekitar aliran 

sungai yang digunakan untuk peruntukan sawah.  

Perbukitan asal proses struktural berupa dome yang mengalami pengikisan 

yang kuat (S3) terdapat pada sisi barat daya yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Karanganyar. Luas keseluruhan perbukitan ini adalah 80,27 km2 yang 

meliputi wilayah administrasi Kecamatan Kalijambe, Gemolong dan Plupuh. 

Karena pengikisan yang sangat kuat terjadi pada formasi di area tersebut, maka 

batuan dengan umur yang paling tua dengan kandungan fosil yang sangat besar dan 

variatif dapat ditemui. Hal tersebut menjadi potensi wisata arkeologi dan geologi 

tersendiri, dimana pada daerah tersebut didirikan Museum Geologi Sangiran.  

5.6. Analisis Aspek Fisik Lahan dalam Potensi Pengembangan Wilayah 

Setiap aspek fisik lahan yang ada pada suatu daerah memberikan pengaruh 

terhadap kesesuaian lahan dan daya dukungnya utuk pengembangan wilayah. 

Secara umum, logika potensi lahan yang paling besar terdapat pada area dengan 

lereng yang datar, curah hujan yang cukup, tanah aluvial dan geologi yang 

mendukung. Kecamatan Sragen, Sidoarjo, Masaran, Plupuh dan Sambung Macan 

bagian selatan adalah salah satu contoh dimana kesesuaian lahan dan kemampuan 

lahan mendukung untuk potensi pemanfaatan yang besar. Aspek fisik yang ada 

mendukung untuk pertanian, permukiman dan berbagai kebutuhan 

kegiatan/aktifitas pengembangan wilayah. Pada Kecamatan lain yang memiliki 

daya dukung yang lebih kecil seperti hampir keseluruhan Kecamatan di sisi utara 

Kabupaten Sragen, masih dapat dikembangkan untuk potensi khusus seperti 

industri dan pertanian lahan kering. Sekalipun demikian penggunaan teknologi dan 

rekayasa masih dapat diaplikasikan untuk memperbesar potensi pengembangan 

yang dapat dimungkinkan. 
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BAB 6. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis pada aspek-aspek fisik lahan yang ada, serta 

didukung fakta aktual pegamatan lapangan, diambil beberapa kesimpulan 

sementara, diantaranya: 

1. Kabupaten Sragen memiliki topografi dengan variasi lereng dan kekasaran 

permukaan yang tinggi.  

2. Kabupaten Sragen secara geologi di dominasi oleh formasi kompleks batuan 

sedimen yang dan vulkanik yang dipengaruhi oleh akifitas struktural 

Perbukitan Kendeng dan Volkanisme Gunung Api Lawu. 

3. Morfologi permukaan lahan Kabupaten Sragen terdiri dari tiga kelas utama 

yaitu  asal proses vulkanik, struktural dan fluvial. 

4. Kondisi fisik lahan terkait dengan topografi, geologi dan morfologi memiliki 

implikasi pada daya dukung lahan, potensi pengembangan wilayah dan 

potensi bencana yang ada di wilayah Kabupaten Sragen.  

5. Kabupaten Sragen memiliki kecenderungan curah hujan tahunan yang rendah 

karena berada pada daerah bayangan hujan Gunung Api Merapi, Merbabu 

dan Lawu. 

6. Tanah di Kabupaten Sragen memiliki variasi jenis meliputi Mediteran, 

Grumusol, Regosol, Litosol, Rendzina dan Alluvial. 
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BAB 7. SARAN 

 

Saran yang diberikan berdasarkan kajian ini adalah: 

1. Pemanfaatan lahan dan pengembangan wilayah perlu dilakukan secara 

cermat dengan memperhatikan keadaan lereng untuk mengurangi risiko 

bencana yang mungkin terjadi. 

2. Perencanaan pengembangan wilayah untuk kebutuhan khusus yang 

memerlukan sumberdaya air sebaiknya tidak difokuskan pada daerah 

dengan curah hujan yang rendah dan memiliki hidrogeologi yang kurang 

mendukung penyimpanan air tanah. 

3. Satuan morfologi, dalam hal ini bentuklahan dapat dijadikan dasar dalam 

pengkajian potensi fisik lahan seperti kondisi air tanah, daya dukung untuk 

konstruksi dan perencanaan wilayah secara umum. 

4. Perencanaan usaha tani dan perkebunan secara khusus memerlukan kajian 

daya dukung tanah dan klimatologi, khususnya untuk kegiatan perencanaan 

sentra produksi komoditas. 

5. Variasi batuan dan struktur menjadi salah satu hal perlu diperhatikan dalam 

perencanaan kegiatan konstruksi bangunan untuk mengurangi risiko 

kebencanaan, khususnya bangunan bertingkat tinggi, utamanya pada daerah 

yang berada di zona Perbukitan Kendeng. 
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