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ANALISIS PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KECAMATAN 

MAGETAN KABUPATEN MAGETAN 2013 DAN 2020 

 

Abstrak 

Kecamatan Magetan merupakan ibukota dari Kabupaten Magetan yang termasuk 

dalam wilayah perkotaan. Hal tersebut menyebabkan lahan yang berada di 

Kecamatan Magetan mengalami perubahan tiap tahunnya. Perubahan penggunaan 

lahan tersebut dilakukan oleh penduduk, pemerintah maupun perusahaan swasta 

menyesuaikan kepentingan yang ada. Perubahan penggunaan lahan harus 

dilakukan dan direncanakan dengan baik sesuai dengan lahan dan potensi yang 

ada di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis agihan 

perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, dan 

menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi terjadinya perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan interpretasi citra Geoeye yang 

digunakan untuk mengetahui jenis – jenis penggunaan lahan yang ada di wilayah 

penelitian dan dilakukan survey untuk validasi data dair interpretasi citra. Metode 

analisis yang digunakan untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Magetan tahun 2013 dan 2020 adalah Overlay (tumpeng susun) 

dengan dua data penggunaan lahan di tahun yang berbeda sehingga hasilnya dapat 

dianalisis menggunakan metode deskriptif. Pengambilan sampel menggunaan 

metode purposive sampling. Serta menggunakan metode kualitatif untuk 

menganalisis faktor – faktor dominan yang menyebabkan perubahan penggunaan 

lahan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam tahun 2013 dan 2020 terdapat 

beberapa penggunaan lahan seperti pemukiman, industri, perdagangan dan jasa, 

sawah tadah hujan, tegalan, lahan kosong. Perubahan penggunaan lahan dari tahun 

2013 dan 2020 didominasi oleh pemukiman sebesar 23,471 Ha. Kelurahan 

Selosari merupakan wialayah yang paling banyak mengalami perubahan sebesar 

10,273 Ha. Pola persebaran penggunaan lahan pemukiman, industri, perdagangan 

dan jasa, sawah tadah hujan, tegalan, lahan kosong yaitu pola tersebar yang dapat 

diketahui dengan metode Nearest Neighboorhood Analyst. 

 

Kata Kunci : perubahan penggunaan lahan, penggunaan lahan, overlay 

 

Abstract 

Magetan District is the capital of Magetan Regency which is included in the urban 

area. This causes the land in Magetan District to change every year. Changes in 

land use are carried out by residents, the government and private companies 

according to existing interests. Changes in land use must be carried out and 

planned properly in accordance with the land and potential in the area. This study 

aims to analyze the distribution of land use changes in Magetan District, Magetan 

Regency, and analyze the dominant factors that influence the occurrence of land 

use changes in Magetan District, Magetan Regency. The method used in this 

study uses Geoeye image interpretation which is used to determine the types of 

land use in the research area and a survey is carried out to validate data from 

image interpretation. The analytical method used to determine changes in land use 
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in Magetan District in 2013 and 2020 is Overlay with two land use data in 

different years so that the results can be analyzed using descriptive methods. 

Sampling used purposive sampling method. As well as using qualitative methods 

to analyze the dominant factors that cause changes in land use. The results of this 

study are that in 2013 and 2020 there are several land uses such as settlements, 

industry, trade and services, rainfed rice fields, dry fields, vacant land. Changes in 

land use from 2013 and 2020 were dominated by settlements of 23,471 Ha. 

Selosari Village is the area that experienced the most changes of 10.273 Ha. The 

pattern of distribution of land use for residential, industrial, trade and services, 

rainfed rice fields, dry fields, vacant land is a scattered pattern that can be 

identified using the Nearest Neighborhood Analyst method. 

 

Keywords: land use change, land use, overlay 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan Infrastruktur dan pelayanan yang dilakukan pemerintah 

menimbulkan keterbatasan lahan dan pertumbuhan penduduk serta tuntutan 

kebutuhan masyarakat yang dinamis menyebabkan perubahan penggunaan lahan.   

Berubahnya penggunaan lahan di berbagai wilayah banyak dilakukan oleh 

masyarakat, pemerintah dan perusahaan swasta untuk berbagai kepentingan. 

Perubahan penggunaan lahan yang dilakukan harus direncanakan dengan baik 

sesuai dengan potensi wilayah dan lahan tersebut. Untuk itu diperlukan aturan dan 

kebijakan pemerintah untuk perencanaan perubahan penggunaan lahan. Sarwono 

(2011) mengungkapkan bahwa penggunaan lahan harus direncanakan terlebih 

dahulu sebab luas lahan saat ini sangat terbatas dan semakin meningkatnya jumlah 

penduduk. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk menyebabkan 

kebutuhan akan lahan untuk berbagai kepentingan semakin meningkat, dimana hal 

tersebut seringkali menimbulkan persaingan dan konflik antar masyarakat. 

Pembangunan lahan harus disesuaikan dengan perencanaan penggunaan lahan 

agar ketersediaan lahan tetap mencukupi. Sebagian besar penggunaan lahan di 

Indonesia tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini dapat mengancam 

ketersediaan dan keberlanjutan fungsi lahan yang ada. Pada dasarnya, pedoman 

untuk perencanaan pembangunan lahan sudah ditetapkan dalam peraturan 

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) pasal 52 tentang perwujudan ‘sistem 
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perkotaan, dimana dalam ayat (1) huruf a dijelaskan mengenai penyusunan 

RDTRK) di perkotaan. 

Lahan merupakan daerah yang ada di permukaan bumi yang memiliki 

karakteristik tertentu mencakup atmosfer, biosfer, tanah, hidrologi, populasi flora 

dan fauna serta hasil aktivitas manusia, dimana kesemuanya tersebut dapat 

mempengaruhi fungsi lahan (FAO dalam Sitorus, 2004). Pengubahan penggunaan 

lahan harus mempertimbangkan faktor kemanfaatan dan dampak negatifnya dari 

segi ekonomi dan perubahan lingkungan. Keputusan penggunaan lahan dapat 

dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi dan politik (Sitorus 2004).  

Faktor sebagai penyebab perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah 

yaitu pertumbuhan ekonomi, perpindahan dan bertambahnya penduduk. 

Perpindahan yang sering terjadi adalah perpindahan dari desa ke kota. Alasan 

berpindah ke kota karena di kota fasilitas dan sarana prasarana lebih lengkap dan 

lebih mudah untuk didapat. Seiring perpindahan dan bertambahnya penduduk 

mengakibatkan wilayah perkotaan menjadi padat. Menurut Hauser (1985) 

Sebagian besar pertumbuhan penduduk kota dapat dikarenakan adanya imigrasi 

penduduk dan sebagiannya dikarenakan pertumbuhan alami. Penggolongan 

tersebut karena ada perubahan desa menjadi kawasan kota. 

Fungsi lahan di kabupaten Magetan banyak mengalami perubahan, salah 

satunya di Kecamatan Magetan. Kecamatan Magetan merupakan kecamatan yang 

berada di Kabupaten Magetan yang perkembangan wilayahnya sangat dinamis. 

Peran Kecamatan Magetan yaitu sebagai pusat Kabupaten Magetan, yang menjadi 

kegiatan utama masyarakat Kabupaten Magetan seperti perdagangan hingga 

permukiman. Selain itu Kecamatan Magetan merupakan penghubung antara Jawa 

Tengah dengan Kota Madiun. Banyak lahan pertanian diubah untuk keperluan non 

pertanian baik berubah menjadi wilayah komersil hingga permukiman. 

Kecamatan Magetan memiliki lahan persawahan yang cukup luas. Namun, 

lahan pertanian di Kecamatan Magetan terus mengalami perubahan. Contoh 

berkurangnya lahan pertanian di Kecamatan Magetan dikarenakan adanya 

pembangunan yang semakin bertambah setiap tahunnya. Maka, setiap tahunnya 

lahan pertanian di kecamatan magetan mengalami penyempitan.  Pengurangan 
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luas lahan pertanian akan berakibat pada jumlah produksi hasil pertanian. 

Perumahan yang didirikan oleh pihak swasta di kecamatan magetan seperti, 

perumahan bukit asri, grand sukowinangun residence, gading asri regency, kpr 

selosari baru perumahan indraloka permai, kpr pondok magetan indah, perumahan 

bumi permata selosari, perumahan grand tawang regency, griya asri selosari 

magetan. Salah satu contoh lahan yang telah berubah yaitu di kelurahan selosari 

dapat yang ditunjukkan dalam gambar 1 yang di ambil dari google earth. Berikut 

ini adalah perubahan lahan sawah menjadi lahan pemukiman. 

 

 

 

 

 

 

       Citra tahun 2013                               Citra tahun 2019 

Gambar 1. Kenampakan objek pada citra satelit Tahun 2013 dan 2019 
 

Perubahan penggunaan lahan pada Kecamatan Magetan seharusnya 

mengikuti prosedur dan ketentuan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan 

oleh pemerintah daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 26, Tambahan 

Lembaran RI No. 4725). Hal ini dilakukan agar terwujudnya keterpaduan antara 

rencana pembangunan dan terealisasinya proses mekanisme pembangunan 

nasional maupun daerah baik dari segi ekonomi, fisik, pemerintah, sosial dan 

budaya, dengan demikian akan tercapai pembangunan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara RI No. 2011 

Nomor 2, Tambahan Lembaran RI No. 5185). Lahan di Kecamatan Magetan telah 

banyak mengalami perubahan dari lahan pertanian menjadi lahan nor pertanian, 

Sebagian besar alh fungsi lahan tersebut digunakan untuk permukiman, 
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pembangunan pabrik, Gudang dll. Adanya pengalihan fungsi lahan tersebut 

mengakibatkan luas lahan untuk pertanian semakin berkurang. Hal tersebut 

menyebabkan semakin menurunnya produksi pertanian (Renstra TPHPKP 2018 – 

2023). 

Seiring bertambah atau migrasi penduduk, membuat penggunaan lahan 

semakin beragam, tergantung dari kebutuhan dan aktivitas penduduk. Kecamatan 

Magetan tidak mengalami pertambahan penduduk dari tahun 2013 hingga 2020 

tetapi mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 1631. Penurunan jumlah 

penduduk juga terjadi di beberapa wilayah kabupaten magetan yang disajikan di 

Tabel 1. 

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kabupaten Magetan dirinci per Kecamatan Tahun 

2013 dan 2020 

Sumber : BPS Kabupaten Magetan, 2020 

Penelitian tentang perubahan penggunaan lahan perlu dilakukan agar 

mengetahui bagaimana perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan. 

Data informasi mengenai perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan 

tahun 2013 dan 2020 sangatlah terbatas. Terdapat beberapa cara untuk 

Kecamatan 

Luas 

Wilayah 

(Km²) 

Jumlah Penduduk 
Pertumbuhan 

Kepadatan 

Penduduk (Km²) 

2013 2020 2013 2020 

Poncol 51,31 30,264 31487 1223 590 614 

Parang 71,64 46,483 45962 -521 649 642 

Lembeyan 54,85 41,293 43132 1839 753 786 

Takeran 25,46 39,383 39817 434 1,547 1 564 

Nguntoronadi 16,72 24,053 21703 -2350 1,439 1 298 

Kawedanan 39,45 46,069 43785 -2284 1,168 1 110 

Magetan 21,41 47,695 46064 -1631 2,228 2 152 

Ngariboyo 39,13 40,291 40182 -109 1,030 1 027 

Plaosan 66,09 53,598 52648 -950 811 797 

Sidorejo 39,15 28,857 28943 86 737 739 

Panekan 64,23 56,412 58321 1909 878 908 

Sukomoro 33,05 34,506 33741 -765 1,044 1 021 

Bendo 42,90 40,974 42931 1957 955 1 001 

Maospati 25,26 46,707 47444 737 1,849 1 878 

Karangrejo 15,15 26,209 25458 -751 1,730 1 680 

Karas 35,29 32,669 38148 5479 926 1 081 

Barat 22,72 33,283 31902 -1381 1,465 1 404 

Kartoharjo 25,03 26,412 26582 170 1,055 1 062 

Jumlah 688,84 695,158 698250 3092 1,009 1 014 
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menganalisis perubahan penggunaan lahan diantaranya menggunakan data 

spasial yang bersifat temporal, data penginderaan jauh, dan citra beresolusi 

tinggi Geo-eye. GIS dan penginderaan jauh bayak digunakan untuk mengetahui 

dan memantau dinamika perubahan dan pola pertumbuhan kota secara temporal, 

seperti yang disampaikan oleh Hathout (2002) yang dikutip Setiawan dan 

Rudianto (2016). 

Adapun analisis perubahan penggunaan fungsi lahan di Kecamatan 

Magetan menggunakan GIS, yang dapat digunakan untuk mengolah data spasial 

yang penyimpanannya berupa data digital. Sistem Informasi Geografis telah 

banyak digunakan untuk informasi, analisis, atau evualuasi terhadap permukaan 

bumi berkenaan dengan perencanaan dan pembangunan wilayah. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder, dengan interpretasi 

citra tahun 2013 dan tahun 2020 lalu dengan checking lapangan. Dengan 

interpretasi citra akan diketahui jenis penggunaan lahan tahun 2013 dan tahun 

2020. Tujuan dari Suvey lapangan guna membantu dalam proses pengelompokkan 

serta mengoptimalkan kualitas dan ketelitan  hasil penafsiran  citra  akurat, Survey 

juga dilakukan guna mengetahui faktor dari perubahan penggunaan lahan tersebut 

melalui interview terhadap beberapa responden. Populasi dari penelitian ini adalah 

desa-desa yang mengalami perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan. 

Data penelitiannya berupa data primer dan juga data sekunder. Data primer 

diperoleh dari observasi di lapangan. Untuk data sekunder dikumpulkan dengan 

survei data pada instansi atau lembaga yang menyediakan data yang dibutuhkan 

pada penelitian serta melakukan kajian literature dan telaah dokumen. Metode 

analisisnya dengan menganalisis data melalui peta berdasarkan pada tumpang 

susun perubahan penggunaan lahan antara tahun 2013 dan 2020. Adapun cara 

untuk menganalisis dengan menggunakan SIG, salah satunya melakukan overlay 

pada peta lahan 2013 dan 2020. Serta dengan menggunakan analisis matriks yaitu 

analisis tabulasi silang yaitu metode analisis yang sederhana namun mampu 

menjelaskan korelasi antar variabelnya. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam 
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penyusunan tabel silang supaya hubungan antar variabelnya lebih jelas. 

Penggunaan lahan tahun 2013 dan 2020 dibandingkan dengan menggunakan cross 

tabulation (tabulasi silang) untuk menghasilkan matriks transisi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil  

3.1.1 Agihan Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Magetan 

Perubahan penggunaan lahan erat kaitannya dengan aktivitas penduduk yang 

dapat terjadi terus menerus sesuai kebutuhan manusia itu sendiri. Wilayah pusat 

Kabupaten atau Kota mengalami perubahan penggunaan lahan yang signifikan 

karena aksesbilitas dan fasilitas yang mudah didapat seperti Kecamatan Magetan. 

Luas Kecamatan Magetan 2320 Ha meliputi lahan persawahan, pemukiman, lahan 

kosong, tegalan, dan Jasa, Industri dan Perdagangan. 

Jenis penggunaan lahan Kecamatan Magetan pada tahun 2013 banyak 

digunakan untuk lahan persawahan seluas 1443, 169 Ha sebagian besar tersebar di 

desa Tawanganom, Desa Purwosari, dan Desa Tambakrejo. Sementara desa yang 

memiliki sawah paling sedikit adalah Desa Mangkujayan. Jenis penggunaan lahan 

sebagai pemukiman memiliki luas sebesar 681,482 Ha dan sebagian besar tersebar 

di Desa Kepolorejo, Kelurahan Magetan, Desa Mangkujayan. Desa yang memiliki 

pemukiman paling sedikit adalah Desa Tambakrejo. Selain sawah dan 

pemukiman, penggunaan lahan lainnya adalah sebagai Jasa, Industri dan 

Perdagangan seluas 144,49 Ha, tegalan seluas 41,864 Ha, dan lahan kosong seluas 

3,099 Ha. 

Jenis penggunaan lahan Kecamatan Magetan pada tahun 2020 sebagian 

besar digunakan untuk lahan persawahan dengan luas 1407,021 Ha sebagian besar 

tersebar di Desa Tawanganom, Desa Purwosari, dan Desa Tambakrejo. Sementara 

desa yang memiliki sawah paling sedikit adalah Desa Mangkujayan. Jenis 

penggunaan lahan sebagai pemukiman memiliki luas sebesar 700,812 Ha dan 

sebagian besar tersebar di Desa Kepolorejo, Kelurahan Magetan, Desa 

Mangkujayan. Desa yang memiliki pemukiman paling sedikit adalah Desa 

Tambakrejo. Selain sawah dan pemukiman, penggunaan lahan lainnya adalah 
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sebagai Jasa, Industri dan Perdagangan dengan luas sebesar 165,185 Ha, dan 

tegalan sebesar 38,042 Ha. 

Dari hasil monitoring penggunaan lahan tahun 2013 dan tahun 2020 di 

Kecamatan Magetan mengalai perubahan yang sangat signifikan. Selama kurun 

waktu 7 tahun, perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan memiliki luas 

42,472 Ha baik bertambah maupun berkurang. 

Jenis penggunaan lahan yang bertambah yaitu penggunaan lahan 

pemukiman dengan luas 23,478 Ha. Perubahan penggunaan menjadi pemukiman 

merupakan alih fungsi dari lahan lain seperti dari lahan sawah dan tegalan. 

Perubahan penggunaan lahan menjadi pemukiman terjadi di beberapa desa seperti 

Desa Tawanganom, Bulukerto, Selosari, Purwosari, dan Ringinagung. 

Pertambahan penggunaan lahan pemukiman terjadi akibat beberapa faktor seperti 

lokasi yang strategis dekat dengan pusat kota, dan sarana dan prasarana yang 

mudah didapat. 

Jenis penggunaan lahan yang bertambah kedua adalah sebagai Jasa, 

Industri dan Perdagangan dengan luas sebesar 20,695 Ha. Perubahan penggunaan 

lahan sebagai Jasa, Industri dan Perdagangan merupakan alih fungsi lahan dari 

lahan lahan lain seperti sawah, tegalan, dan pemukiman. Perubahan penggunaan 

lahan sebagai Jasa, Industri dan Perdagangan terjadi di beberapa desa seperti Desa 

Selosari, Desa Tawanganom, Desa Sukowinangun, Desa Tambran, dan Desa 

Candirejo. Perubahan penggunaan lahan menjadi Jasa, Industri dan Perdagangan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi yang strategis, dekat dengan jalan 

provinsi, aksesbilitas yang mudah, serta sarana prasarana yang mudah dijangkau. 

Jenis penggunaan lahan yang mengalami penurunan di Kecamatan 

Magetan adalah lahan sawah yang berkurang sebesar 36,148 Ha, tegalan sebesar 

3,822 Ha, serta lapangan 0,134 Ha. Pengurangan lahan tersebut diakibatkan alih 

fungsi lahan menjadi pemukiman, serta Jasa, Industri dan Perdagangan. 

Perubahan penggunaan lahan dari tahun 2013 hingga 2020 paling banyak 

berasal dari lahan sawah yang menjadi pemukiman sebesar 23,478 Ha, dan lahan 

sawah menjadi Jasa, Industri dan Perdagangan 20,695 Ha. 
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Tabel 2. Luasan Penggunaan dan Perubahan Lahan Kecamatan Magetan tahun 

2013 – 2020 

No Penggunaan Lahan 
Luas 

2013 2020 

1 Jasa, Industri dan Perdagangan 144,49 165,185 

2 Lahan Kosong 3,099 1,925 

3 Lapangan 7,48 7,346 

4 Pemukiman 681,482 700,812 

5 Sawah 1443,17 1407,02 

6 Tegalan 41,864 38,042 

Sumber  : Penulis, 2022 

 

Gambar 2. Grafik Penggunaan Lahan Kecamatan Magetan Tahun 2013 dan Tahun 

2020 

Sumber : Penulis, 2020 

Grafik diatas menunjukan perbandingan Luas penggunaan lahan di 

Kecamatan Magetan tahun 2013 dan tahun 2020. Sawah menjadi Penggunaan 

lahan terluas kemudian penggunaan lahan terluas kedua yaitu penggunaan lahan 

sebagai pemukiman. Selama kurun waktu 7 tahun, luas lahan sawah mengalami 

pengurangan akibat alih fungsi lah an menjadi pemukiman, industri, serta 

perdagangan 
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Tabel 3. Tabel Pivot Matriks Cross Table Perubahan Penggunaan Lahan 

Kecamatan Magetan Tahun 2013 – 2020 

  2020 

  

Jasa, 

Industri dan 

Perdagangan 

Lahan 

Kosong 
Jalan Lapangan Pemukiman Sawah Tegalan 

Grand 

Total 

2
0
1
3
 

Jasa, Industri 

dan 

Perdagangan 

144,49             144,49 

Lahan Kosong 1,174 1,925           3,099 

Lapangan 0,134     7,346       7,48 

Pemukiman 4,148       677,334    681,482 

Sawah 12,285   1,253   22,61 1407,02   1443,169 

Tegalan 2,954       0,868   38,042 41,864 

Grand Total 165,185 1,925 1,253 7,346 700,812 1407,02 38,042 2321,584 

Sumber : Penulis, 2022 

Pada tabel Matriks perubahan penggunaan lahan diatas menunjukan, pada 

tahun 2013 Lahan sawah memiliki luas sebesar 1443,169 Ha. Tetapi pada tahun 

2020 mengalami pengurangan. Pengurangan tersebut akibat dari alih fungsi lahan 

menjadi pemukiman sebesar 22,610 Ha, pembangunan jalan baru sebesar 1,253 

Ha, serta Jasa, Industri dan Perdagangan sebesar 12,285 Ha.  

Persebaran perubahan penggunaan lahan Kecamatan Magetan Tahun 2013 

– 2020 disajikan pada Gambar 4.7 berikut : 
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Gambar 3. Peta Perubahan Penggunaan Lahan 

 

Pola persebaran perubahan penggunaan lahan di Kec. Magetan 

ditunjukkan berupa bentuk grafik dari hasil pemrosesan data melalui ArcGis 

dengan metode Nearest Neighborhood yang ditunjukkan dalam gambar 3. 

 

Gambar 4. Pola Sebaran Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Magetan 

Tahun 2013 – 2020. 

Sumber : Penulis, 2022. 
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Dalam gambar 3 ditunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahannya 

memiliki pola sebaran tersebar atau dispersed dengan Nilai Z 3.9. Dari pola 

tersebut dapat diketahui dalam kurun waktu 7 tahun perubahan penggunaan 

lahannya cukup signifikan. Perubahan penggunaan lahan tersebut diakibatkan 

oleh alih fungsi lahan yang dulunya persawahan, tegalan, lahan kosong, dan 

lainnya menjadi lahan permukiman, perdagangan dan industri. 

Perubahan penggunaan lahan terjadi hampir diseluruh desa yang ada di 

Kecamatan Magetan. Dari 14 Kelurahan / Desa, Keluarahan Tawanganom, 

Kelurahan Selosari, dan Kelurahan Candirejo mengalami perubahan terbesar. 

Perubahan yang terjadi di kelurahan tersebut adalah berubahnya lahan persawahan 

menjadi lahan pemukiman atau perdagangan. Perubahan tersebut dikarenakan 

kelurahan tersebut dilewati jalan utama Kabupaten Magetan dan  jumlah 

penduduk di kelurahan tersebut cukup tinggi.  

Pola perubahan penggunaan lahan yang menyebar mengindikasikan bahwa 

pembangunan dan aktivitas penduduk yang berada di Kecamatan Magetan sudah 

merata dan tidak mengelompok disatu daerah saja.  

3.1.2 Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Penggunaan Lahan di Kecamatan 

Magetan 

Sarana dan prasarana yang cukup lengkap di Kecamatan Magetan merupakan 

faktor yang mendorong perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan. 

Dengan sarana dan prasarana yang lengkap maka akan sangat memudahkan 

kegiatan di wilayah tersebut. Selain itu, lokasi Kecamatan Magetan yang 

merupakan pusat Kabupaten Magetan sehingga lokasi kantor pemerintah juga 

tidak jauh. Kemudahan aksesbilitas juga menjadi faktor terjadinya perubahan 

penggunaan lahan, dilalui Jalan Provinsi, serta jalan – jalan perkotaan yang baik 

serta sarana prasarana yang lengkap menjadi pendorong terjadinya perubahan 

penggunaan lahan. 

a. Aksesbilitas 

Adanya tingkat aksesbilitas yang mudah makan akan berpengaruh 

terhadap perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah. Aksesbilitas yang baik 

akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan 
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sehari – hari. Ketersediaan aksesbilitas yang memadai akan memberikan 

manfaat yang lebih baik dibandingkan dengan daerah dengan aksesbilitas yang 

kurang memadai. 

Kecamatan Magetan merupakan pusat Kabupaten Magetan dan dilalui 

Jalan Provinsi.  Aksesbilitas yang mudah di Kecamatan Magetan memberikan 

kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktifitas. Jalan atau akses di 

Kecamatan Magetan juga selalu dilakukan perawatan. 

b. Sarana Prasarana 

Adanya Sarana dan Prasarana yang mudah didapat merupakan salah 

satu faktor pembangunan yang dibutuhkan. Sarana dan prasarana yang lengkap 

akan mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan dan cenderung 

memilih tempat tinggal untuk bermukim pada wilayah yang mempunyai 

konsisi jalan baik dan dekat dengan sarana perekonomian. Aspek sarana di 

Kecamatan Magetan melipuiti pasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas 

olahraga, transportasi, dan perkantoran, lalu pertokoan yang dengan mudah 

didapat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Aspek Prasarana yang ada di 

Kecamatan Magetan meliputi infrastruktur jalan, kelistrikan, air bersih, saluran 

drainase, serta persampahan. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut 

maka terjadi perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan.  

c. Lokasi yang Strategis 

Pusat Kabupaten merupakan lokasi yang strategis. Fasilitas yang 

memadai dibandingkan dengan daerah lain semakin mendorong perkembangan 

wilayah yang menyebabkan perubahan penggunaan lahan. Selain fasilitas yang 

memadai, Kecamatan Magetan dilalui jalan provinsi serta jalan perkotaan yang 

menghubungkan Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi 

serta Kabupaten Karanganyar. 

d. Topografi 

Topografi dari Kecamatan Magetan secara umum berupa dataran. Dari 

topografi yang datar menjadikan wilayah Kecamatan Magetan mengalami 

perkembangan yang ditandai terjadinya perubahan fungsi lahan yang berubah 
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menjadi permukiman. Lahan yang datar juga mendukung untuk dilakukannya 

pembangunan lainnya seperti industri, perdagangan dan jasa. 

3.1.3 Hasil Wawancara 

Faktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan yaitu faktor topografi, 

penduduk, nilai lahan, aksesbilitas, sarana dan prasarana, dan daya dukung lahan. 

Tidak semua faktor tersebut menjadi faktor terjadinya perubahan penggunaan 

lahan di Kecamatan Magetan. Untuk mengetahui faktor apa yang paling kuat 

mendorong terjadi nya perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan maka 

dilakukan wawancara terhadap Kepala Desa atau Kepala Kelurahan serta Pihak 

DPUPR berikut merupakan faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan 

penggunaan lahan dan hasil wawancara Kepala Desa atau Kepala Kelurahan serta 

pihak DPUPR. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Candirejo yang 

menjadi faktor perubahan penggunaan lahan di Desa Candirejo yaitu dari faktor 

aksesbilitas yang bagus, hal tersebut karena Desa Candirejo dilalui jalan provinsi 

menyebabkan perubahan penggunaan lahan terjadi di Desa Candirejo yang dialih 

fungsikan menjadi kompleks ruko yang menyediakan banyak kebutuhan 

masyarakat sekitar dan memudahkan distribusi pemasokan barang serta sarana 

prasarana di Desa Candirejo sudah memadai seperti SPBU, dan Fasilitas 

kesehatan. Jarak antara kantor desa dengan pusat kota juga tidak jauh. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Selosari, 

menuturkan bahwa lahan di Kelurahan Selosari sangat mendukung untuk lahan 

pemukiman dan pertokoan, karena Kelurahan Selosari masuk ke daerah 

perkotaan. Aksesbilitas yang tergolong mudah dijangkau karena dilalui jalan 

provinsi dan Sarana prasarana di Kelurahan Selosari sangat memadai seperti, 

Pendidikan, Kesehatan serta jarak menuju kantor pemerintah juga dekat. 

Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Sukowinangun, menuturkan 

perubahan penggunaan lahan yang ada di Kelurahan Sukowinangun berasal dari 

faktor aksesbilitas. Kelurahan Sukowinangun merupakan pusat perkotaan di 

Kecamatan Magetan. Aksesbilitas di Kelurahan Sukowinangun sangat mudah 

dijangkau kantor kelurahan dan kantor pemerintah juga sangat mudah untuk 
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dijangkau. Dibangunnya jalan tembus menuju pasar sayur juga untuk 

memudahkan masyarakat menuju pasar. 

Hasil Wawancara dengan Pihak DPUPR, Bagian Pemanfaatan Lahan dan 

Lapangan, disimpulkan hasil bahwa faktor yang mendorong perubahan 

penggunaan lahan di Kecamatan Magetan yaitu adanya alih fungsi lahan yang 

didasarkan pada pertimbangan teknik pada pertanian, jika pertanian tersebut 

mengijinkan/memperbolehkan untuk alih fungsi lahan tidak masuk dalam LP2B 

maka akan dilakukan evaluasi lebih lanjut. Jika dipertanian sudah tidak sesuai 

dengan pemanfaatannya, LP2B baik secara tata ruang/normative otomatis tidak 

ijinkan karena pemanfaatan nya tidak sesuai. Faktor infrastruktur seperti dipinggir 

jalan adanya buffer area dengan kebijakan misalnya jalan desa disebelah kanan 

atau kiri nya sekitar 30 meter, jalan kabupaten sekitar 50 meter, sedangkan jalan 

nasional sekitar 100 meter (menurut SOP). Apabila ada permintaan alih fungsi 

lahan dari pertanian ke non pertanian merupakan kebijakan Dinas Pertanian, jika 

Dinas Pertanian tidak menyetujui maka lahan pertanian tersebut dijadikan lahan 

pertanian berkelanjutan maka permintaan alih fungsi akan ditolak (lahan pertanian 

yang dilindungi). 

Faktor alih fungsi lahan yang pertama jika ada kebijakan mengenai area 

berarti terkait dengan infrastrukturnya atau aksesbilitasnya, misalnya ketersediaan 

jalan yang baik. Lalu faktor topografi, topografi di Kecamatan Magetan sendiri 

memiliki Topografi yang rendah dibanding dengan Kecamatan yang berdekatan 

dengan gunung seperti Poncol, akan susah untuk di alih fungsikan. 

 
4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Magetan tahun 2013 hingga 2020, 

didominasi oleh penggunaan lahan pemukiman serta perdagangan sebesar 

Perubahan penggunaan tersebut merupakan alih fungsi lahan lain seperti 

persawahan, tegalan, lahan kosong, lapangan. di beberapa desa Kecamatan 

Magetan seperti Desa Selosari, Tawanganom, Bulukerto, Baron, Candirejo, 

Purwosari, Tambran dan Ringinagung. Pola persebaran perubahan penggunaan 
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lahan dapat diketahui dengan metode Nearest Neighborhood. Pola persebaran 

penggunaan lahan di Kecamatan Magetan termasuk pola tersebar atau dispersed 

dengan Nilai Z 3.9. Pola perubahan penggunaan lahan yang menyebar 

mengindikasikan bahwa pembangunan dan aktivitas penduduk yang berada di 

Kecamatan Magetan sudah merata dan tidak mengelompok disatu daerah saja. 

Faktor – faktor yang yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan di 

Kecamatan Magetan yaitu Topografi, Lahan yang datar mendukung untuk 

dilakukannya pembangunan seperti Pemukiman, industri, perdagangan dan jasa. 

Aksesbilitas yang mudah di Kecamatan Magetan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat untuk melakukan aktifitas. Sarana dan prasarana yang mudah didapat 

di Kecamatan Magetan maka pembangunan dapat dilakukan dengan mudah. Nilai 

lahan yang memiliki lokasi yang strategis serta sarana dan prasarana yang mudah 

didapat akan menarik investor untuk membuka indusrti, perdagangan, dan jasa. 

4.2 Saran  

a. Sebaiknya pemerintah membuat kebijakan serta mengawasi perubahan 

penggunaan lahan karena Perubahan penggunaan lahan pada lahan 

persawahan menyebabkan berkurangnya luas lahan dan berakibat pada 

penurunan luas tanam dan luas panen, serta produksi.  

b. Perlu adanya penggunaan citra dengan resolusi tinggi untuk digitasi agar 

lebih terlihat detail objek-objeknya sesuai dengan keadaan sebenarnya, 

serta parameter yang ada juga perlu adanya observasi secara langsung 

untuk melihat apakah sudah sesuai antara hasil digitasi citra dengan 

keadaan sebenarnya di lapangan. 
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