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ANALISIS INDEKS POTENSI LAHAN (IPL) PADA LAHAN PERTANIAN DI 

KABUPATEN MAGETAN 

Abstrak 

Kabupaten Magetan merupakan wilayah dengan penggunaan lahan pertanian yang dominan, 

namun seiring berkembangnya zaman, perubahan ekonomi sektor primer menuju ekonomi 

sektor industri dan jasa membuat konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian menjadi hal 

tidak dapat dihindari. Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengganggu 

peranan sektor pertanian dan agar peranan sektor pertanian tidak selamanya bergantung pada 

ketersediaan lahan, diperlukan evaluasi terhadap lahan agar lahan yang tersedia diperuntukan 

sesuai dengan potensinya. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis Indeks Potensi Lahan 

di Kabupaten Magetan (2) Menganalisis potensi lahan pertanian di Kabupaten Magetan, dan 

(3) Menganalisis kesesuaian potensi lahan pertanian terhadap RTRW di Kabupaten Magetan.

Metode pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berjenjang, metode tumpang

susun (overlay), dan metode tabel silang (cross tabel). Indeks potensi lahan di Kabupaten

Magetan terdiri dari 4 kelas potensi, yaitu sangat rendah seluas 2.494 Ha, rendah seluas 22.197

Ha, sedang seluas 24.730 Ha, tinggi seluas 21.517 Ha. Potensi lahan pertanian di Kabupaten

Magetan terdiri dari 4 kelas yaitu potensi sangat rendah seluas 152,6 Ha, potensi rendah seluas

9.946,1 Ha, potensi sedang seluas 14.120,9 Ha, dan Potensi Tinggi seluas 14.129,7 Ha. Lahan

pertanian di Kabupaten Magetan memiliki kesesuaian dengan rencana peruntukan kawasan

RTRW sebesar 38,40% dan 61,60% ketidaksesuaian.

Kata kunci: Indeks Potensi Lahan, Potensi Lahan Pertanian, RTRW, Kabupaten Magetan 

Abstract 

Magetan Regency is an area with dominant agricultural land use, but over time, changes in the 

primary sector economy to an industrial and service sector economy have made conversion of 

agricultural land to non-agriculture unavoidable. To support sustainable development without 

disturbing the role of the agricultural sector and so that the role of the agricultural sector does 

not always depend on the availability of land, it is necessary to evaluate the land so that the 

available land is designated according to its potential. The aims of this study were (1) to analyze 

the Land Potential Index in Magetan Regency (2) to analyze the potential of agricultural land 

in Magetan Regency, and (3) to analyze suitability of agricultural land potential with the spatial 

plan in Magetan Regency. The method used in this study is a tiered quantitative method, the 

overlay method, and the cross table method. The land potential index in Magetan Regency 

consists of 4 potential classes, very low area of 2,494 ha, low area of 22,197 ha, medium area 

of 24,730 ha, high area of 21,517 ha. The potential of agricultural land in Magetan Regency 

consists of 4 classes, namely very low potential of 152.6 Ha, low potential of 9,946.1 Ha, 

medium potential of 14,120.9 Ha, and High potential of 14,129.7 Ha. Agricultural land in 

Magetan Regency has 38.40% conformity with the regional spatial plans area designation plan 

and 61.60% discrepancy.  

Keywords: Land Potential Index, Agricultural Land Potential, Regional Spatial Planning, 

Magetan Regency 
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1. PENDAHULUAN 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi lumbung pangan 

dan pendukung terbesar terhadap ketersediaan pangan nasional. Hal tersebut terbukti dengan 

sebagaimana disebut oleh Kementerian Pertanian bahwa Jawa Timur memiliki lahan budidaya 

padi terbesar, yakni seluas 2,29 juta Ha. Untuk mencapai pembangunan pertanian yang maju, 

lahan merupakan sumberdaya yang sangat penting, sehingga harus dikelola sebaik mungkin. 

Lahan yang dikelola sesuai dengan potensinya akan memberikan dampak positif terhadap 

pengelola lahan tersebut, sehingga tanaman pertanian yang dibudidayakan pada lahan yang 

berpotensi tinggi akan tumbuh dengan baik dan menghasikan tanaman pertanian yang 

berkualitas serta menghasilkan produksi pertanian yang lebih baik. 

Kabupaten Magetan merupakan salah satu wilayah dengan dominasi penggunaan lahan 

pertanian yang luas, sehingga memiliki peranan besar dalam mendukung perekonomian 

nasional. Namun, pada era zaman modern ini permasalahan akan lahan seakan menjadi buah 

bibir yang selalu diperbincangkan. Bertambahnya jumlah penduduk dan bergesernya struktur 

ekonomi sektor pertanian menuju non-pertanian menyebabkan terjadinya penurunan luas lahan 

pertanian. Tahun 2007 hingga tahun 2018, Kabupaten Magetan mengalami penyusutan lahan 

pertanian sebeasr 128 Ha, hal tersebut berdampak pada penurunan peranan sektor pertanian. 

Menurut Arifin & Maharani (2001), penyebab utama terjadinya penurunan peran sektor 

pertanian adalah pertumbuhan produksi pertanian yang masih terlalu berbasis pada 

ketersediaan lahan. Tabel 1 di bawah ini menyajikan penurunan peranan sektor pertanian 

dilihat dari kontribusi sectoral PDRB di Kabupaten Magetan. 

Tabel 1 Persentase Kontribusi Sektoral PDRB Kabupaten Magetan Atas 

Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2020 

Jenis Lapangan 

Usaha 
2016 2017 2018 2019 2020 

Pertanian 33,67 32,07 30,63 29,35 30,60 

Industri 35,14 36,35 37,47 37,96 36,84 

Jasa-jasa 31,17 31,59 31,89 32,69 32,54 

Sumber : BPS, Kabupaten Magetan, diolah 

Tabel 1 menunjukan bahwa persentase kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB relatif 

menurun dalam lima tahun terakhir, sedangkan kontribusi sektor industri dan jasa terhadap 
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PDRB relatif meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal tersebut menunjukan bahwa telah 

terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Magetan dimana peran sektor primer 

(pertanian) mulai bergeser menuju ekonomi sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa), 

dimana dengan berubahnya sektor perekonomian tersebut pasti akan diiringi dengan 

meningkatnya kebutuhan lahan yang menyebabkan tingginya tingkat alih fungsi lahan. Oleh 

karena itu, diperlukan landasan hukum untuk melindungi lahan pertanian yang dapat 

menyebabkan alih fungsi yang tidak terkendali terhadap lahan pertanian, sehingga lahan yang 

dimanfaatan dapat sesuai dengan kemampuannya. 

Evaluasi lahan memiliki peranan penting dalam perencanaan pemanfaatan lahan, karena 

dalam PP No 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, dijelaskan bahwa pemanfaatan 

tanah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lahan yang dimanfaatkan 

sesuai dengan kemampuannya akan menghasilkan kesesuaian terhadap tanaman pertanian, 

sehingga menghasilkan produksi hasil pertanian yang optimal. Indeks potensi lahan dapat 

digunakan sebagai acuan perencanaan pemanfaatan lahan, sehingga hasil dari lahan dengan 

potensi yang ada dapat berguna untuk evaluasi lahan. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terurai di atas, maka tujuan yang ingin dicapai 

peneliti adalah, (1) Menganalisis agihan indeks potensi lahan di Kabupaten Magetan, (2) 

Menganalisis agihan potensi lahan pertanian di Kabupaten Magetan, dan (3) Menganalisis 

kesesuaian potensi lahan pertanian terhadap RTRW di Kabupaten Magetan. 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survei. Metode survei digunakan untuk 

mengumpulkan informasi terkait penggunaan lahan pertanian menggunakan sampel, sekaligus 

digunakan untuk mengamati sampel terhadap penggunaan lahan pertanian guna melakukan 

validasi data.  

Tahapan penelitian dilakukan dengan tahapan persiapan, yaitu studi literatur dan 

pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data 

primer, data sekunder dalam penelitian ini, yaitu data kemiringan lereng dan data Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) yang diperoleh dari Dinas PUPR Kabupaten Magetan, data litologi 

dan hidrogeologi yang diperoleh dari kementerian ESDM, data jenis tanah yang diperoleh dari 

dinas SDA Kabupaten Magetan, data kerawanan bencana longsor yang diperoleh dari BPBD 

Kabupaten Magetan. Data primer dalam penelitian ini berupa data penggunaan lahan pertanian 

yang diperoleh dari hasil interpretasi citra penginderaan jauh yang kemudian di lakukan uji 
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akurasi terhadap hasil interpretasi menggunakan teknik sampling. Teknik sampling dilakukan 

menggunakan metode purposive sampling. 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu, teknik analisis kuantitatif berjenjang dengan 

melakukan pengharkatan pada setiap parameter penentu dan pembatas indeks potensi lahan, 

yaitu kemiringan lereng, litologi, jenis tanah, hidrogeologi, dan kerawanan bencana longsor. 

Setelah melakukan pengharkatan pada parameter indeks potensi lahan, dilakukan tumpang 

susun (overlay) dan dilakukan perhitungan indeks potensi lahan dengan formula di bawah ini. 

IPL = (R + L +T + H) * B 

Keterangan : 

R  = Kemiringan Lereng 

L  =  Litologi  

T  = Jenis Tanah 

H  = Hidrogeologi 

B  = Kerawanan Bencana 

Indeks potensi lahan kemudian diklasifikasikan menjadi lima kelas, yaitu sangat tinggi, 

tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Interval setiap kelas indeks potensi lahan yang 

diperoleh dari rumus  Interval Tingkat Kerentanan (ITK) (Hadisusanto, 2010) : 

ITK =
Nilai Tertinggi −Nilai Terendah

5
  

Hasil pengharkatan parameter indeks potensi lahan dan klasifikasi potensi lahan 

disajikan pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Pengharkatan Parameter Indeks Potensi Lahan 

Parameter Harkat Tertinggi Harkat 

Terendah 

Kemiringan Lereng 5 1 

Litologi 10 2 

Jenis Tanah 5 1 

Hidrogeologi 5 0 

Kerawanan Bencana Longsor 1,0 0,5 

Sumber : Suharsono (dalam Listumbinang 2006) 
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Tabel 3. Klasifikasi Indeks Potensi Lahan 

Kelas Potensi Lahan Nilai 

I Sangat Rendah 2 – 6,6 

II Rendah 6,7 – 11,3 

III Sedang 11,4 – 16 

IV Tinggi 16,1 – 20,7 

V Sangat Tinggi 20,8 – 25 

Sumber : Penulis, 2022 

Setelah peta indeks potensi lahan dibuat, kemudian ditumpang susunkan dengan peta 

penggunaan lahan pertanian Kabupaten Magetan sehingga menghasilkan peta potensi lahan 

pertanian di Kabupaten Magetan. Setelah itu, peta potensi lahan pertanian di Kabupaten 

Magetan yang telah dibuat ditumpangsusunkan Kembali dengan peta RTRW Kabupaten 

Magetan sehingga menghasilakan peta kesesuaian potensi lahan pertanian terhadap RTRW 

Kabupaten Megetan, yang kemudian dilakukan analisis menggunakan tabel silang (cross tabel) 

antara potensi lahan pertanian dengan rencana peruntukan lahan RTRW. Hasil dikatakan sesuai 

apabila lahan pertanian dengan potensi sangat tinggi dan tinggi diperuntukan untuk kawasan 

budidaya produktif seperti pertanian dan perkebunan pada RTRW, lahan pertanian dengan 

potensi sedang diperuntukan untuk kawasan non-budidaya seperti permukiman dan industri, 

serta lahan pertanian dengan potensi rendah dan sangat rendah diperuntukan untuk kawasan 

konservasi. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Potensi lahan Kabupaten Magetan dikategorikan menjadi 4 kelas, yaitu kelas I dengan 

potensi sangat rendah, kelas II dengan potensi rendah, kelas III dengan potensi sedang, dan 

kelas IV dengan potensi tinggi. Indeks potensi sedang adalah yang paling mendominasi 

Kabupaten Magetan dengan luas 24.730 Ha, yang tersebar di Kecamatan Karas, Kecamatan 

Sukomoro, Kecamatan Bendo, Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan 

Lembeyan, Kecamatan Parang, Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Magetan, Kecamatan 

Panekan, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Plaosan, dan Kecamatan Poncol. Indeks potensi 

sangat rendah di Kabupaten Magetan tersebar di wilayah barat dan barat daya, yaitu di 

Kecamatan Plaosan, Kecamatan Poncol, dan Kecamatan Parang. Indeks potensi lahan sangat 

rendah di Kabupaten Magetan memiliki luasan yang paling rendah diantara 3 kelas lain, yaitu 

dengan luas 2.494 Ha. Indeks potensi rendah tersebar di Kecamatan Panekan, Kecamatan 
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Sidorejo, Plaosan, Kecamatan Poncol, Kecamatan Parang, Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan 

Magetan, Kecamatan Kawedanan, dan Kecamatan Lembeyan dengan luas 22.197 Ha. Indeks 

potensi tinggi memiliki luas 21.517 Ha yang tersebar di wilayah timur Kabupaten Magetan, 

yaitu Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Barat, Kecamatan Maospati, Kecamatan Bendo, 

Kecamatan Takeran, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan 

Kawedanan, sebagian kecil di Kecamatan Karas, Kecamatan Sukomoro, dan Kecamatan 

Magetan. Kondisi indeks potensi lahan di Kabupaten Magetan disajikan pada Tabel 3 dan 

Gambar 1 di bawah ini. 

Tabel 3. Kondisi dan Luas Indeks Potensi Lahan di Kabupaten Magetan 

Kelas Potensi Lahan Indeks Luas ( Ha) Persentase (%) 

I Sangat Rendah 2 – 6,6 2.494 3,52 

II Rendah 6,7 – 11,3 22.197 31,29 

III Sedang 11,4 – 16 24.730 34,86 

IV Tinggi 16,1 – 20,7 21.517 30,33 

Sumber : Penulis, 2022 

 

Gambar 1. Peta Indeks Potensi Lahan Kabupaten Magetan 

Potensi lahan pertanian diperoleh dari tumpang susun data indeks potensi lahan yang 

telah diklasfikasikan kelas potensinya dengan data penggunaan lahan pertanian hasil 
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interpretasi digital yang sudah dilakukan survei lapangan untuk menguji keakuratan hasil 

interpretasi. Hasil tumpang susun antara kedua data tersebut menghasilkan lahan pertanian di 

Kabupaten Magetan dengan 4 potensi, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, dan tinggi. Lahan 

pertanian dengan potensi tinggi tersebar di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Barat, 

Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Maospati, Kecamatan Bendo, sebagaian Kecamatan Karas, 

Kecamatan Sukomoro, di Kecamatan Magetan, Kecamatan Takeran, Kecamatan 

Nguntoronadi, Kecamtan Kawedanan, dan Kecamatan Lembeyan dengan luas 14.129,7 Ha. 

Lahan pertanian dengan potensi sedang tersebar di Kecamatan Karas, Kecamatan Sukomoro, 

sebagain Kecamatan Panekan, sebagian Kecamatan Magetan, sebagian Kecamatan Ngariboyo, 

Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Plaosan, 

Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Poncol dengan luas 14.120,9 Ha. Lahan pertanian dengan 

potensi rendah tersebar di sebagian Kecamatan Kawedanan, Kecamatan Magetan, Kecamatan 

Ngariboyo, Kecamatan Parang, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Poncol, Kecamatan 

Plaosan, sebagian Kecamatan Sidorejo dan Kecamatan Panekan dengan luas 9.946,1 Ha. 

Sedangkan, lahan pertanian dengan potensi sangat rendah hanya berada di Kecamatan Poncol, 

dan Kecamatan Plaosan dengan luas 152,6 Ha. Kondisi potensi lahan pertanian di Kabupaten 

Magetan disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 2 di bawah ini. 

Tabel 4. Potensi Lahan Pertanian Kabupaten Magetan 

Potensi Lahan Pertanian Luas ( Ha) Persentase (%) 

Sangat Rendah 152,6 1,08 

Rendah 9.946,1 25,94 

Sedang 14.120,9 36,82 

Tinggi 14.129,7 36,84 

Sumber : Penulis, 2022 
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Gambar 2. Peta Potensi Lahan Pertanian di Kabupaten Magetan 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magetan yang direncanakan di atas 

lahan produktif yaitu lahan pertanian meliputi rencana peruntukan kawasan hortikultura, 

rencana peruntukan kawasan hutan lindung, rencana peruntukan kawasan lindung bawahan, 

rencana peruntukan kawasan lindung setempat, rencana peruntukan kawasan landasan terbang 

TNI AU, rencana peruntukan kawasan pelestarian alam, rencana peruntukan kawasan 

perkebunan, rencana peruntukan kawasan pertanian tanaman pangan, dan rencana peruntukan 

kawasan permukiman. Rencana tata ruang wilayah yang direncanakan di atas lahan pertanian 

diperuntukan paling besar sebagai kawasan pertanian tanaman pangan seluas 27.230,10 Ha 

atau sebesar 71,31%. 

RTRW yang direncanakan pada lahan pertanian di Kabupaten Magetan terdapat rencana 

yang sesuai dan tidak sesuai dinilai dari potensi lahannya, terdapat 13.810,3 Ha lahan pertanian 

yang sesuai direncanakan untuk Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Magetan atau 

sebesar 38,40%, sedangkan rencana tata ruang pada lahan pertanian di Kabupaten Magetan 

yang tidak sesuai terdapat 24.374,9 Ha atau sebesar 61,60%. Ketidaksesuaian rencana tata 

ruang pada lahan pertanian lebih besar persentasenya dibandingkan dengan rencana tata ruang 

pada lahan pertanian yang sesuai, hal tersebut menunjukan bahwa perlu adanya evaluasi yang 

lebih terhap rencana tata ruang wilayah di Kabupaten Magetan. Kesesuaian rencana tata ruang 

wilayah terhadap potensi lahan pertanian dilakukan analisis menggunakan cross table untuk 
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mengetahui kesesuainnya. Hasil dianggap sesuai jika lahan pertanian pada potensi tinggi 

direncanakan sebagai peruntukan kasawasan budidaya pada RTRW, lahan pertanian pada 

potensi sedang diperuntukan sebagai kasawan non-budidaya pada RTRW, dan lahan pertanian 

potensi rendah dan sangat rendah diperuntukan sebagai kawasan konservasi pada RTRW. 

Kesesuaian rencana peruntukan kawasan RTRW terhadap potensi lahan pertanian disajikan 

pada Tabel 5 di bawah ini.  

Tabel 5. Cross Table Potensi Lahan Pertanian Terhadap RTRW 

Rencana 

Peruntukan 

Kawasan 

RTRW 

 

 

 

 

Potensi Lahan 

Pertanian 

Budidaya  

(Pertanian 

Tanaman 

Pangan, 

Perkebunan, 

Hutan 

Produksi dan 

Hortikultura) 

Non-

Budidaya 

(Permukiman 

dan 

Landasan 

Terbang) 

Konservasi 

 (Hutan 

Lindung, 

Kawasan 

Lindung 

Bawahan, 

Kawasan 

Lindung 

Setempat, 

dan 

Pelestarian 

Alam) 

Sangat Rendah Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai 

Rendah Tidak Sesuai Tidak Sesuai Sesuai 

Sedang Tidak Sesuai Sesuai Tidak Sesuai 

Tinggi Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai 

Sumber : Penulis, 2022 

Tabel 5 di atas menunjukan bahwa pada rencana pemanfaatan lahan RTRW kawasan 

budidaya tidak sesuai jika direncanakan pada lahan pertanian dengan potensi sangat rendah, 

rendah, dan sedang. Pada rencana pemanfaatan lahan RTRW kawasan non-budidaya tidak 

sesuai jika direncanakan pada lahan pertanian sangat rendah, rendah, dan tinggi. Sedangkan, 

pada rencana tata pemanfaatan lahan RTRW kawasan konservasi tidak sesuai jika 

direncanakan pada lahan pertanian dengan potensi sedang dan tinggi. Kesesuaian rencana 

pemanfaatan lahan RTRW disajikan dalam peta kesesuaian potensi lahan pertanian terhadap 

RTRW pada Gambar 3 di bawah ini. 
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Gambar 5. Peta Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Terhadap RTRW Kabupaten Magetan 

4. PENUTUP 

Indeks potensi lahan di Kabupaten Magetan terdiri dari indeks potensi tinggi, indeks potensi 

sedang, indeks potensi rendah, dan indeks potensi sangat rendah dengan indeks potensi lahan 

yang paling mendominasi adalah indeks potensi lahan sedang sebesar 34,86% yang tersebar di 

Kecamatan Karas, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bendo, Kecamatan Kawedanan, 

Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Lembeyan, Kecamatan Parang, Kecamatan Ngariboyo, 

Kecamatan Magetan, Kecamatan Panekan, Kecamatan Sidorejo, Kecamatan Plaosan, dan 

Kecamatan Poncol.  

Lahan pertanian di Kabupaten Magetan didominasi potensi tinggi, yaitu sebesar 36,84% 

yang tersebar pada wilayah timur Kabupaten Magetan di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan 

Barat, Kecamatan Karangrejo, sebagaian Kecamatan Karas, Kecamatan Maospati, sebagian 

Kecamatan Sukomoro, Sebagian di Kecamatan Magetan, Kecamatan Bendo, Kecamatan 

Takeran, Sebagian Kecamatan Nguntoronadi, Sebagian Kecamtan Kawedanan, dan sebagian 

Kecamatan Lembeyan.  

Kesesuaian potensi lahan pertanian dengan rencana peruntukan kawasan RTRW di 

Kabupaten Magetan sebagian besar tidak sesuai dengan persentase ketidaksesuaian sebesar 

61,60% dan sisanya sesuai.  
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