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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kota merupakan suatu daerah atau kawasan yang memiliki tingkat 

keramaian dan kepadatan penduduk yang tinggi. Keramaian dan kepadatan 

penduduk tersebut terjadi akibat banyak dan lengkapnya fasilitas publik yang 

berkenaan dengan sarana dan prasana kota seperti pasar, rumah sakit, sekolah, 

tempat hiburan, supermarket, dan lain sebagainya. Sehingga kota diidentikan 

dengan suatu daerah yang mampu mencukupi kebutuhannya secara mandiri. 

 Perkembangan suatu kota tidak dapat terlepas dari pengaruh dari 

kota-kota besar lain yang lebih maju dan berkembang sebelumnya. Artinya 

bahwa kota yang telah berkembang dan besar akan secara terus menerus 

melakukan perkembangan atau pemekaran kota dan akibat yang ditimbulkan 

oleh perkembangan kota adalah adanya kecenderungan pergeseran fungsi-

fungsi kekotaan ke daerah pinggiran kota (urban fringe) yang kemudian disebut 

dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (urban 

sprawl).  

Hal inilah yang akan dijelaskan dalam makalah ini, yakni proses 

pengkotaan (urbanisasi) di daerah Desa Dagen, Kecamatan Jaten, Kabupaten 

Karanganyar, Jawa Tengah. Perkembangan ke arah kota di Desa Dagen 

merupakan pengaruh dari perkembangan kota yang terlebih dahulu maju yaitu 

Kota Surakarta. Desa Dagen merupakan daerah perbatasan antara Kota 

Surakarta dan Kabupaten Karanganyar sehingga dapat disebut sebagai daerah 

pinggiran kota (urban fringe), jadi dapat disimpulkan juga bahwa Desa Dagen 

merupakan kenampakan dari sebuah gejala urban sprawl (pemekaran kota) dari 

Kota Surakarta. 

B. Permasalahan  

Permasalahan yang akan dikaji pada makalah ini, antara lain: 

1. Bagaimana perubahan dan perkembangan keruangan (spasial) di Desa  

Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 

2004-2011? 
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2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tinggal di pinggiran kota 

tepatnya di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar? 

3. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya proses dan perkembangan 

urbanisasi di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan 

Tujuan yang akan dikaji pada makalah ini, diantaranya: 

1. Untuk mangetahui perubahan dan perkembangan keruangan (spasial) di 

Desa  Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam kurun 

waktu 2004-2011. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tinggal 

di pinggiran kota tepatnya di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. 

3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya proses dan 

perkembangan urbanisasi di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten 

Karanganyar. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Definisi Urbanisasi 

Secara umum urbanisasi sering diartikan sebagai perpindahan penduduk 

dari desa ke kota. Pengertian tersebut memang tidaklah salah, namun dalam 

pandangan ilmu geografi, urbanisasi merupakan suatu proses pengkotaan, 

baik dari morfologinya maupun dari penduduknya.Kota – kota di Indonesia 

dalam beberapa dekade mendatang akan cenderung berkembang baik secara 

demografis, fisk, maupun secara spasial. Adanya penyusutan penduduk dari 

desa terjadi akibat adanya migrasi besar – besaran penduduk perdesaan 

tersebut. Dengan adanya migrasi tersebut menjadi tolak ukur bahwa kota – 

kora besar di Indonesia berkembang pesat seiring bertambahnya migrasi 

penduduk dari desa ke kota baik secara demografis maupun secara spasial. 

Salah satu adanya perkembangan kota secara spasial juga akan berdampak 

pda perkembangan ekonomi, sosial maupun budaya bagi penduduk di 

pinggiran kota. Daerah kekotaan merupakan daerah yang bentuk pemanfaatan 

lahannya bertumpu pada kekotaan ( non pertanian ). Sedangkan daerah 

kedesaan merupakan daerah yang bentuk pemanfaatan lahannya bertumpu 

pada kegiatan pedesaan. Adanya lahan permukiman merupakan salah satu 

bentuk alih fungsi lahan dari lahan pertanian berubah menjadi lahan non 

pertanian sehingga keberadaan permukiman di pinggiran kota berkembang 

pesat.  

 

B. Pola Perkembangan kota  

Untuk mengetahui pola perkembangan suatu kota, terdapat tiga teori yang 

menjelaskan teori pola perkembangan kota, antara lain : 

1. Teori Teori Konsentris Burgess (model konsentris) 

Teori konsentris yang dikemukakan oleh Burgess. Gagasan yang 

dikemukakan yakni adanya perluasan kota secara merata dari suatu inti 

asli, sehingga tumbuhlah zonezone yang masing-masing meluas sejajar 

dengan pertahapan kolonisasi ke arah zone yang letaknya paling luar. 
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2. Teori model Sektoral dari Homer Hyot 

Gagasan bahwa pertumbuhan kota itu merupakan proses yang 

lebihmengendapkan bentuk-bentuk sektoral daripada bentuk zonal 

(gelang-gelang). Hoyt mengatakan bahwa pengelompokan tata guna 

lahan di kota itu menyebar dari pusat ke arah luar berupa wedges (atau 

sektor, sebutannya) yang bangunnya seperti irisan roti tart 

3. Teori Inti Ganda dari Harris dan Ullman 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Harris dan Ullman tahun 1945. 

Teori inti ganda ini sangat berbeda dari teori yang terdahulu, perbedaan 

dari kedua teori terdahulu adalah adanya pusat-pusat pertumbuhan dalam 

proses perkembangan kota. Tiap inti kota di sekelilingnya muncul 

struktur perkotaan yang memiliki sel-sel pertumbuhan yang cukup 

lengkap. Teori inti ganda pada dasarnya merupakan gejalalanjut dari kota 

yang berpola sektoral. Zone permukiman untuk para buruh klas 

menengah menempel dekat pada zone industri di suburban dan juga 

menempel pada zone perdagangan dan pergudangan 

 

Berdasarkan ketiga teori diatas, secara umum arah perkembangan kota 

mengikuti pola – pola tertentu, antara lain : 

1. Mengikuti pola perkembangan sepanjang jalur – jalur komunikasi seperti 

jalan, sungai, pantai, dan sebagainya. Perkembangan seperti ini adalah 

perkembangan alamiah dan dapat kita jumpai di kota – kota di seluruh 

Indonesia. Perkembangan kota yang mengikuti jalur transportasi ini 

selanjutnya akan membentuk suatu proses conurbation dan agglomeration, 

yaitu berdirinya bangunan – bangunan baru yang memanjang mengikuti 

jalur transportasi sehingga memungkinkan terjadi pertemuan conurbation 

antarkota yang berdekatan. Pertemuan antara dua conurbation ini disebut 

agglomeration, yakni menyatunya dua atau lebih kota yang berdekatan 

karena adanya perkembangan kota. 

2. Menurut pola perkembangan pusat – pusat aktivitas tertentu, misalnya 

sekitar pasar, sekitar Universitas yang besar, sekitar terminal, dan 
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sebagainya. Maka ada kota – kota yang perkembangannya secara historis 

mengikuti perkembangan ini. 

3. Mengikuti pola perkembangan dari pusat, seperti halnya kota – kota yang 

sudah lama perkembangannya 

 Dalam proses perkembangan kota tidak lepas adanya konsep urbanisasi. 

Urbanisasi merupakan proses pengkotaan. Adanya urbanisasi bukan hanya 

sekedar pemusatan dan pertumbuhan penduduk, akan tetapi juga melibatkan 

berbagai faktor komersial terutama berkaitan dengan spesialisasi pekerjaan, 

perkembangan komunikasi, rekreasi, dan lain sebagainya. Proses 

perkembangan sebuah kota bukan hanya masalah penduduk, akan tetapi jauh 

berkaitan dengan proses pengkotaan yang terjadi pada suatu wilayah dan 

mempengaruhi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.  

Adanya pertumbuhan penduduk dan kegiatan perkotaan yang semakin 

meningkat mendorong terjadinya peningkatan permintaan lahan. Adanya 

kebutuhan akan pemenuhan tempat tinggal mendorong terjadinya 

peningkatan harga tanah yang meningkat pula. Ada beberapa alasan yang 

mendorong masyarakat melakukan perpindahan penduduk ke daerah 

pinggiran kota : 

1. Penduduk kota semakin meningkat jumlahnya 

2. Sarana transportasi menuju pinggiran kota menjadi lebih baik dan 

fleksibel 

3. Penggunaan tanah untuk permukiman di kota harus bersaing dengan tanah 

lain yang lebih komersial, sehingga tanah yang tersedia untuk 

permukiman semakin berkurang. 

4. Pemerintah telah membantu penduduk untuk mengusahakan pemilikan 

rumah yang menarik dengan syarat – syarat pembayaran yang ringan di 

daerah pinggiran kota. 

C. Definisi Daerah Pinggiran Kota 

Daerah pinggiran kota merupakan suatu kawasan yang terjadi 

pertumbuhan suburban dan tata guna lahan bercampur antara keperluan rural 

dengan keperluarn urban, sehingga terbentuklah suatu daerah peralihan antara 
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perkotaan dan pedesaan. Menurut Kurtz dan Eicher telah mendefinisikan  

daerah pinggiran kota sebagai berikut :  

1. Daerah interpenetrasi desa – kota yang ditandai oleh perubahan penggunaan 

lahan periferal kepada penggunaan lahan kota. 

2. Daerah yang meliputi suburban, kota – kota satelit, dan berbagai teritorial 

lainnya yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota, dimana tenaga 

kerjanya terlibat dalam aktifitas kerja non-pertanian. 

3. Suatu daerah di luar batas kota yang resmi, tetapi berada dalam jarak ulang 

alik (commuting distance). 

4. Suatu daerah pedesaan yang terbuka dan tempat tinggal para individu yang 

sedang bekerja di kota. 

5. Suatu daerah yang memiliki bidang pekerjaan dan orientasi kota dan desa 

yang saling terjadi kontak. 

Sehingga daerah pinggiran kota kemudian dalam hubungannya dengan 

kota dan secara spasial berada dalam hinterland agricultur, yang merupakan 

daerah dengan tata guna lahan yang mengalami perubahan, kepadatan 

penduduk meningkat secara cepat dan harga lahan meningkat pula.  

 

D. Definisi Lahan  

Tata guna lahan ( landuse )merupakan komponen keseluruhan dari suatu 

bentang lahan yang mencakup tutupan vegetasi tanah, kemiringan, permukaan 

geomorfologis, sistem geologis dan kehidupan binatang di dalamnya. 

Terkadang lahan sering disalah artikan dengan istilah lain, sehingga tidak 

jarang lahan diartikan semata  mata oleh tanah, atau lahan diartikan sebagai 

ruang ( space ).  Pengertian lahan ditinjau dari dua segi ( Lichfield dan 

Drabkin, 1980 : 5 ), yaitu : 

1. Ditinjau dari segi fisik geografi, lahan adalah tempat dimana sebuah 

hunian tercipta dan mempunyai kualitas fisik yang penting dalam 

penggunaannya 

2. Ditinjau dari segi ekonomi, lahan adalah suatu sumberdaya alam yang 

memunyai peranan penting dalam produksi 
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E. Definisi Alih Fungsi Lahan 

  Perubahan penggunaan lahan diartikan sebagai perubahan suatu jenis 

penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya. Konversi lahan merupakan 

suatu tindak lanjut penyesuaian penggunaan lahan dalam fungsinya sebagai 

ruang kota, terhadap peningkatan kebutuhan ruang untuk aktifitas sosial dan 

ekonomi kota berikut sarana dan prasarana penunjang serta penduduk kota. 

 Konversi lahan atau alih fungsi lahan dapat  bersifat permanen dan daat juga 

bersifat sementara. Jika lahan pertanian yang beririgasi teknis berubah menjadi 

perumahan atau industri, maka alih fungsi lahan ini bersifat ermanen. 

 Penggunaan lahan dipengaruhi oleh tiga sistem yang merupakan keterkaitan 

antara bagan dalam struktur ruang kota ( Chapin, 1979 : 28 – 31 ) yaitu : 

1. Sistem aktifitas kota, berhubungan dengan manusia dan lembaganya, 

seperti rumah tangga, perusahaan, pemerintahan dan lembaga – lembaga 

lainnya dalam mengrganisasikan hubungan keterkaitan anara yang satu 

dengan yang lainnya dalam waktu dan ruang 

2. Siste engembangan lahan, berhubungan dengan proses konversi atau 

rekonvensi lahan ( ruang ) dan penyesuaianna bagi kegunaan manusia 

dalam mendukung sistem aktifitas yang telah ada sebelumnya 

3. Sistem lingungan, berhubungan dengan unsur – unsur biotik dan abiotik 

yang haslnya dari roses alam ang terkait dengan air, udara, dan zat – zat 

yang ain. Sistem ini berfungsi ntuk menyediakan tempat bagi kehidupan  

manusia dan habitat serta sumberdaya untuk mendukung kelangsungan 

hidup mereka. 

Pada dasarnya etiga sistem ersebut saling berinteraksi satu sama 

lain dan akan membentuk suatu pola penggunaan lahan yang akan terus 

berkembang sesuai perkembangan kota  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Perubahan dan perkembangan keruangan (spasial) di Desa Dagen 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu 2004-

2011. 

Desa Dagen secara administrasi masuk ke dalam Kecamatan Jaten, 

Kabupaten Karanganyar. Lokasi Desa Jaten tersebut dapat digolongkan juga 

masuk daerah suburban atau daerah pinggiran Kota Surakarta, karena memang 

lokasi Desa Jaten terletak di bagian paling barat Kabupaten Karanganyar yang 

sekaligus berbatasan dengan Kota Surakarta. Dari pengamatan yang telah 

dilakukan melalui citra pada google earth dalam kurun waktu 2004, 2008, dan 

2011 penggunaan lahan pada Desa Dagen meliputi sawah, pertokoan, lahan 

kosong, permukiman, dan kawasan industri. Perbedaan penggunaan lahan 

dapat diketahui dari citra melalui perbedaan warna, tekstur, dan bentuk. Pola 

permukiman terlihat dengan warna coklat hingga orange, warna tersebut 

menunjukkan warna genting rumah. Pola permukiman yang teratur juga dapat 

diinterpretasi sebagai perumahan. Warna hijau dengan pola teratur, dan tekstur 

yang lembut dapat diidentifikasi sebagai lahan persawahan. Sedangkan 

bangunan yang mempunyai ukuran lebih besar dari bangunan lain, mempunyai 

warna perak mengkilap dapat diinterpretasi sebagai kawasan industri. Warna 

perak mengkilap menunjukkan warna atap bangunan pabrik yang terbuat dari 

seng. 

Desa Dagen adalah desa yang mengalami perubahan fisik kota yang pesat. 

Penggunaan lahan terus mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir, 

dengan kecenderungan penambahan permukiman dan kawasan idustri dan 

pengurangan lahan persawahan. Permukiman baru lebih berkembang 

mengikuti jalan karena masyarakat lebih senang jika memiliki rumah atau 

bengunan dekat dengan jalan sehingga aksesibilitasnya menjadi mudah. Selain 

itu rumah atau bangunan yang berada disepanjang jalan akan lebih cocok untuk 

usaha.  
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Berikut ini adalah analisis pemaparan penggunaan lahan dan perubahan 

penggunaan lahan di Desa Degen pada tahun 2000, 2005, dan 2010.  

1. Pada tahun 2004 secara umum penggunaan lahan di Desa Dagen adalah 

sawah dan permukiman dengan prosentase sebagai berikut: 

No Penggunaan Lahan Luasan ( km
2 

) Persentase ( % ) 

1 Persawahan 2,75 35,71  

2 Permukiman 1,81 23,51 

3 Industri 1,57 20,39 

4 Pertokoan 1,07 13,90 

5 Lahan Kosong 0,5 6,49 

  Total 7,7 100 

Sumber : Data Pengolahan citra ikonos 2004 

 

2. Pada tahun 2008 secara umum penggunaan lahan di Desa Dagen adalah 

sawah, permukiman, dan industri dengan prosentase sebagai berikut: 

No Penggunaan Lahan Luasan ( km
2 

) Persentase ( % ) 

1 Persawahan 2,5 32,47  

2 Permukiman 1,9 24,68 

3 Industri 1,8 23,38 

4 Pertokoan 1,2 15,58 

5 Lahan Kosong 0,3 3,90 

  Total 7,7 100 

Sumber : Data Pengolahan citra ikonos 2008 

3. Pada tahun 2011 secara umum penggunaan lahan di Desa Dagen adalah 

sawah, permukiman, dan industri dengan prosentase sebagai berikut: 

No Penggunaan Lahan Luasan( km
2 

) Persentase ( % ) 

1 Persawahan 2,1 27,27 

2 Permukiman 2,25 29,22 

3 Industri 1,9 24,68 

4 Pertokoan 1,25 16,23 

5 Lahan Kosong 0,2 2,60 

  Total 7,7 100 

Sumber : Data Pengolahan citra ikonos 2011 

 

 Berdasarkan informasi di atas dapat dilakukan analisis sebagai berikut : 

 Pada tahun 2004, penggunaan lahan untuk persawahan masih cukup luas 

sekitar 2,75 km
2
 (35,71 % ).  Sedangkan pada  tahun 2008 penggunaan 
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lahan untuk persawahan berkurang sekitar 1,9 km
2
( 24,68 % ). Dan untuk 

tahun 2011 penggunaan lahan untuk persawahan terus mengalami 

penyempitan menjadi 2,1 km
2 

( 27,27 % ). Hal ini terjadi karena minat 

masyarakat pada tanah pertanian semakin meningkat yang dijadikan 

sebagai tanah kosong yang nantinya digunakan untuk permukiman, 

pertokoan  maupun perindustrian.  

Berbeda sebaliknya dengan kawasan industri dari tahun ke tahun 

mengalami peningkatan luasan. Pada tahun 2004 kawasan industri yang 

semula hanya seluas 1,57 km
2
 (  20,39% ). Pada tahun 2008 kawasan 

industri mengalami perluasan sebesar 1,8 km
2
 (23,38% ). Dan ada tahun 

2011 kawasan industri menjadi 1,9 km
2
 (24,68% ). 

 Sementara itu untuk kawasan permukiman pada tahun 2004 memiliki 

luasan 1,818 km
2
 ( 23,5, pada tahun 2008 menjadi 1,9 8 km

2
 (24,68% ). 

Dan akhirnya pada tahun 2011 bertambah luas menjadi 2,258 km
2
 ( 

29,22% ) 

   Pertokoan juga mengalami peningatan luasan yang semula pada 

tahun 2004 hanya seluas 1,078 km
2
 ( 13,90% ), pada tahun 2008 menjadi 

1,28 km
2
 ( 15,58% ). Dan terakhir pada tahun 2011 memiliki luasan 

sebesar 1,25  km
2
 (16,23% ) 

   Dari informasi yang telah diuraikan di atas dapat diindikasikan 

bahwa permintaan lahan di kawasan desa Dagen mengalami peningkatan 

yang signifikan. Hal ini terjadi karena banyak masyaraat yang membeli 

lahan untuk kawasan permukiman, pertokoan , maupun industri. Sehingga 

mengakibatkan terjadinya revitalisasi transportasi di kawasan tersebut 

yang menjadikan aksesibilitas dari kota Surakarta menuju kabupaten 

Karanganyar semakin dimudahkan. Hal terlihat banyaknya kawasan 

permukima, pertokoan dan industri di sebelah kiri jalan dari arah kota 

Surakarta menuju kabupaten Karanganyar. 
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B. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tinggal di Desa Dagen 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tinggal di Desa Dagen 

Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar adalah: 

1) Tanahnya luas dan harga tanah yang masih murah 

Tanah yang terletak di penggiran kota memiliki luasan yang relative lebih 

luas dibandingkan dengan tanah yang ada di daerah kota. Selain itu  harga 

tanahnya pun relative lebih murah daripada tanah di daerah kota. Hal ini 

terjadi dikarenakan tanah di daearah pinggiran masih sepi peminat dan 

penawaran sehingga mempengaruhi nilai atau harga jualnya.  

2) Dekat dengan tempat kerja  

Seiring dengan perkembangan kawasan industry di daerah kota yang mulai 

beralih  di daerah pinggiran menyebabkan munculnya kawasan 

permukiman baru di daerah tersebut yang berfungsi untuk memudahkan 

para karyawan dan pegawai dalam melakukan mobilitas ke tempat kerja. 

Selain itu kedekatan rumah dengan tempat kerja semakin membuat waktu 

dan biaya menjadi efektif dan efisien. 

3) Ingin berdiri sendiri atau mempunyai rumah sendiri 

Semakin bertambahnya penduduk di daerah perkotaan menyebabkaan 

makin bertambah padat pula kawasan permukiman. Hal ini menjadikan 

harga sewa dan harga tanah di daerah perkotaan semakin mengalami 

kenaikan akibat peningkatan permintaan masyarakat terhadap tanah dan 

sewa rumah. Sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih 

membangun rumah sendiri walaupun di daerah pinggiran kota 

dibandingkan dengan di daerah kota yang hanya bisa menyewa tetapi 

dengan harga yang cukup mahal. 

4) Tingkat pendapatan yang rendah 

Masyarakat kota yang memiliki pendapatan menengah kebawah lebih 

memilih bertempat tinggal di daerah pinggiran kota dikarenakan biaya 

hidup di daerah perkotaan relative lebih mahal dibandingkan dengan di 

daerah pinggiran kota. Sehingga mendorong munculnya permukiman baru 
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di daerah pinggiran kota yang terjangkau bagi kalangan masyarakat 

menengah kebawah. 

5) Adanya sarana transportasi yang memadai kepusat kota  

Tidak semua kawasan pinggiran kota mempunyai aksesibilitas yang baik 

dan memadahi menuju ke pusat kota. Tetapi bagi daerah pinggiran kota 

yang mempunyai aksesibilitas dan sarana transportasi yang memadahi 

lebih potensial untuk berkembang dibandingkan dengan daerah lain yang 

ada di sekitarnya. 

6) Adanya fasilitas sosial yang memadai 

Fasilitas sosial adalah salah satu kebutuhan masyarakat yang harus 

dipenuhi sehingga banyak masyarakat yng tertarik untuk bertempat tinggal 

pada daerah yang dekat dengan fasilitas sosial. Perkembangan 

permukiman yang semakin padat menyebabkan meningkatnya pula 

fasilitasosial. 

7) Untuk membuka peluang usaha baru 

Daerah pinggiran kota merupakan daerah yang masih relative sepi dari 

aktifitas perdagangan ataupun usaha jasa. Sehingga peluang untuk 

membuka usaha baru baik pada sector dagang atau jasa akan lebih mudah 

berkembang karena masih minimnya persaingan usaha. 

8) Mendapatkan warisan. 

Warisan adalah peninggalan yang berupa harta atau benda dari ahliwaris 

agar dapat dimanfaatkan secara baik dan benar. Salah satu bentuk warisan 

adalah tanah. Ada suatu mitos yang mengatakan bahwa tanah warisan 

bukan untuk dijual tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga 

itu sendiri. Oleh karena itu orang yang mendapat warisan biasanya 

memanfaatkan tanah tersebut untuk membangun rumah dan menetap di 

daerah tersebut.  

 

C. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya proses dan perkembangan 

urbanisasi di Desa Dagen Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. 

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat adanya proses dan 

perkembangan kota di Desa Dagen adalah sebagai berikut : 
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a. Dampak positif 

- Lapangan kerja di daerah tersebut semakin banyak. Hal ini disebabkan 

karena perkembangan industri dan pertokoan yang membutuhkan 

tenaga kerja yang cukup banyak 

- Semakin ramainya jalur aksesibilitas antara kota Surakarta menuju 

kabupaten Karanganyar 

 

b. Dampak negatif 

- Terjadi degradasi lingkungan. Hal ini terlihatnya semakin 

menyempitnya lahan pertanian yang digunakan untuk kawasan 

permukiman, industri dan pertokoan 

- Menyebabkan timbulnya polutan yang mencemari lingkungan. Asap – 

asap pabrik yang mencemari udara serta limbah yang mencemari 

tanah dan air. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses pengkotaan di Desa Dagen Kecamatan Jaten merupakan hasil dari 

proses pemekaran ( urban spraw ) kota Surakarta. 

2. Proses urbanisasi di Desa Dagen Kecamatan Jaten dapat diindikasikan 

dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian.  

3. Akibat alih fungsi lahan menyebabkan lahan pertanian semakin berkurang. 

Namun disisilain penggunaan lahan untuk kawasan permukiman, 

perindustrian dan pertokoan semakin meningkat yang secara umum 

didominasi oleh permukiman 

4. Dampak yang ditimbulkan adanya proses urbanisasi membawa dampak 

positif  yangmenguntungkan manusia. Namun disisi lain membawa 

dampak negatif yang menyebabkan degradasi lingkungan  

.  
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