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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1. Hukum Agraria di Indonesia 

Hukum agraria di Indonesia memiliki suatu dasar pijakan dalam 

menetapkan dan melaksanakan hukum agraria sebagaimana tertuang dalam 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok 

agraria sebagai berikut: 

a.        Kenasionalan 

Dalam pasal 1 UUPA dinyatakan antara lain bahwa seluruh bumi, air dan 

ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam 

wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan kekayaan nasional dan karena kemerdekaan Indonesia diperjuangkan 

oleh bangsa Indonesia sebagai keseluruhan sehingga bumi, air dan ruang angkasa 

tersebut menjadi hak pula dari bangsa Indonesia jadi tidak semata-mata menjadi 

hak para pemiliknya saja. 

b.    Kekuasaan Negara 

Dalam UUPA diatur bahwa negara tidak perlu dan tidak pada tempatnya 

tanah sebagai pemilik tanah, negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh 

tanah rakyat (bangsa) Indonesia pada tingkatan tertinggi, untuk mencapai besar-

besar kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, hanya 

bertindak sebagi badan penguasa yang menguasai atas bumi, air dan ruang 



6 
 

angkasa tersebut sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), (2) dan (3) 

UUPA. 

c. Pengakuan terhadap Hak Ulayat  

Dalam pasal 3 UUPA diadakan ketentuan-ketentuan masyarakat hukum 

adat yang ada, akan mendudukkan hak itu pada tempat yang sewjarnya dengan 

syarat, bahwa hak ulayat tersebut sepanjang kenyataannya masih ada dan harus 

sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi. 

d. Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial 

Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 6 UUPA. Dari ketentuan ini berarti 

bahwa hak atas tanah apa pun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, 

bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata-semata untuk 

kepentingan pribadinya. Apabila kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi 

masyarakat. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaannya dan sifat dari 

haknya, sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagian yang mempunyai 

maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. 

e. Persamaan Hak 

Dalam UUPA tidak membedakan antara hak kaum pria dan wanita yang 

dimaksud ketentuan Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa tiap tiap warga negara 

Indonesia baik pria maupun wanita mempunyai kesempatan untuk memperoleh 

suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya baik bagi diri 

sendiri maupun keluarganya. 

f.  Perlindungan bagi golongan warga negara yang lemah 
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Untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang lemah telah 

diatur beberapa ketentuan antara lain: 

1) Dalam Pasal 11 ayat (1) diatur mengenai hubungan hukum antara orang/badan 

hukum dngan bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenangnya agar 

dicegah penguasaan tanah atas penghidupan dan pekerjaan orang lain yang 

melampaui batas. Sedangkan dalam ayat (3) jelas-jelas dinyatakan adanya 

perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah. 

2) Dalam pasal 13 dinyatakan bahwa usaha-usaha yang bersifat monopoli dalam 

lapangan agraria hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dan berdasarkan 

undang-undang. 

g. Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara efektif oleh 

pemiliknya sendiri agar tujuan tersebut tercapai. 

h. Perencanaan 

 Untuk mecapai tujuan bangsa dan negara tersebut diatas seperti diatur 

dalam pasal 14 diperlukan adanya pelaning mengenai peruntukan penggunaan dan 

persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagi kepentingan hidup rakyat 

dan negara. Dengan adanya rencana tersebut, maka penggunaan tanah dapat 

dilakukan secara terpimpin dan teratur sehingga bahwa manfaat yang sebesar-

besarnya bagi negara dan rakyat.  

 

2.2. Lahan Pertania 

Lahan merupakan material dasar dari suatu lingkungan, yang berkaitan 

dengan sejumlah karakteristik alami, iklim, geologi, tanah, topografi, hidrologi 



8 
 

dan biologi. Pertanian adalah pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya alam 

hayati terutama tanaman produktif yang menghasilkan dan dapat di pergunakan 

untuk kehidupan manusia. Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan 

untuk kegiatan pertanian untuk memenuhi kehidupan penduduk meliputi 

kebutuhan beras, sayuran dan produk pertanian lainnya yang dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber energi bagi kehidupan penduduk. Lahan pertanian juga dapat 

bermanfaat untuk media penyegahan banjir, pengendali keseimbangan tata air, 

pencegahan erosi, pengurangan pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah 

rumah tangga maupun industri dan pecemaran udara. Lahan pertanian merupakan 

lahan yang diperuntukkan untuk kegiatan pertanian (Hardjono dan Wahyuning, 

2016).  

Sumberdaya pertanian memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. 

Dalam studinya di Kabupaten Magelang, Distianto dan Pigawati (2014) 

mendapatkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat di bagi menjadi dua kategori. 

Pertama, Use values atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai Personal 

use value. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usaha tani 

yang dilakukan pada sumberdaya lahan pertanian. Kedua, Non use value dapat 

pula disebut sebagai intrinsic value atau manfaat bawaan. Berbagai manfaat yang 

tercipta dengan sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan 

ekploitasi dari pemilik lahan pertanian termasuk katogari ini. 

Lahan pertanian merupakan barang publik, karena selain memberikan 

manfaat yang bersifat individual kepada pemiliknya, juga memberikan manfaat 

yang bersifat sosial. Lahan pertanian memiliki fungsi yang sangat luas yang 
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berkaitan dengan manfaat langsung, manfaat tidak langsung dan manfaat bawaan. 

Manfaat langsung berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan 

kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, 

sarana penumbuh rasa kebersamaan (gotong - royong), sarana pelestarian 

kebudayaan tradisonal, sarana penyegah urbanisasi, serta pariwisata. Manfaat 

tidak langsung terkait dengan fungsinya sebagai salah satu wahana pelestarian 

lingkungan. Manfaat bawaan terkait dengan fungsinya sebagai sarana pendidikan 

dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati. 

 

2.3. Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Penelitian di Kabupaten Lamongan, Kurniasari dan Ariastita (2014) 

mendapatkan bahwa alih fungsi lahan pertanian atau lazimnya disebut sebagai 

konversi adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari 

fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang dapat 

menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu 

sendiri. Penelitian di Kecamatan Kudu Kabupaten Karangasem Bali, Saputra dan 

Budhi (2015) mendapatkan bahwa alih fungsi lahan merupakan perubahan 

pemanfaatan dari satu fungsi ke fungsi yang lainnya sesuai manfaat tertinggi yang 

diberikan oleh pemiliknya. 

Dalam penelitiannya di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowo, 

Syaifuddin et al. (2013) mendapatkan bahwa alih fungsi lahan merupakan 

mekanis yang mempertemukan supply dan demand terhadap lahan dengan 

karakteristik sistem produksi yang berbeda. Bentuk kegiatan alih fungsi lahan 
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merupakan perubahan penggunaan dari suatu kegiatan menjadi kegiatan yang lain. 

Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah 

penduduk. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat pada 

konversi lahan pertanian secara terus besar - besaran, selain untuk memenuhi 

kebutuhan industri, alih fungsi lahan pertanian juga digunakkan untuk memenuhi 

kebutuhan perumahan yang jumlahnya cukup besar. Penelitian di Kecamatan Kuta 

Utara Kabupaten Badung, Suputra et al. (2012) mendapatkan bahwa alih fungsi 

lahan merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan 

menjadi kegiatan lain. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan 

peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan 

kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur 

kepemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Selain untuk memenuhi 

kebutuhan industri. Alih fungsi tanah pertanian juga terjadi secara cepat untuk 

memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya besar. 

Penelitian, Priyono (2011) di Indonesia menemukan bahwa tindakan alih 

fungsi lahan merupakan suatu keinginan orang yang mempunyai lahan untuk 

merubah lahan pertanian (status, kepemilikan, nilai, sifat/kondisi) menjadi suatu 

keinginan lain yang dianggap lebih menguntung demi kepentingannya. Penelitian 

di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda, Setiawan (2016) 

menemukan bahwa alih fungsi lahan adalah perubahan atau penyesuaian 

peruntukan penggunaan, disebabkan oleh faktor - faktor yang secara garis besar 

meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah 

jumlahnya dan meningkatnya ketentuan akan mutu hidup yang lebih baik. 
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2.4. Jenis Alih Fungsi Lahan 

Penelitiannya di Kabupaten Klaten, Uchyani dan Ani (2012) menemukan 

bahwa alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan dapat bersifat sementara. 

Sifat permanen apabila lahan pertanian berubah menjadi perumahan atau industri. 

Sedangkan bersifat sementara bila lahan sawah berubah menjadi lahan lain (lahan 

tembakau atau lahan tebu) karena tahun berikutnya dapat berubah menjadi lahan 

sawah kembali. Alih fungsi lahan yang bersifat permanen biasanya berdampak 

lebih serius dari pada alih fungsi lahan sementara.   

Pola alih fungsi lahan dapat dibedakan menjadi dua : 1. Sistematis dan 2. 

Sporadis. Alih fungsi lahan pertanian untuk pembangunan kawasan industri, 

perkotaan, kawasan pemukiman, jalan raya, komplek perkantoran dan sebagainya 

yang mengakibatkan pola alih fungsi lahan yang sistematis. Lahan pertanian yang 

beralih fungsi pada umumnya mencakup suatu hamparan cukup luas dan 

terkonsolidasi. Disisi lain, alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan  sendiri oleh 

pemilik lahan pertanian umumnya bersifat sporadis. Luasan lahan yang 

terkonversi kecil - kecil dan terpencar. Alih fungsi lahan dilakukan secara 

langsung oleh petani pemilik lahan ataupun tidak langsung yang sebelumnya 

diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah. 

 

2.5. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan 

Penelitian, Irawan (2005) di Indonesia menemukan bahwa ada dua hal 

yang mempengaruhi alih fungsi lahan. Pertama peningkatan jumlah penduduk 

yang mengakibatkan sejalan dengan kawasan pembangunan perumahan atau 
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industri di suatu lokasi alih fungsi lahan, maka aksesibitas di lokasi tersebut 

semakin kondusif untuk pengembangan industri dan perumahan yang akhirnya 

mendorong meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain sehingga harga 

lahan di sekitar meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat 

merangsang petani lainnya di sekitarnya untuk menjual lahan. Penelitian di 

Kabupaten Klaten, Uchiyani dan Ani (2012) menemukan bahwa daerah dengan 

infrastruktur yang baik sekaligus sebagai pusat pasar yang besar maka alih fungsi 

lahan pertanian tidak dapat dihindarkan. Kondisi ini membuka pilihan bagi para 

investor untuk menanamkan modalnya. Persoalan sumberdaya manusia dan lahan 

yang dinilai cukup bagus maka besar alih fungsi lahan berlangsung secara terus 

menurus sejalan dengan peningkatan pembangunan yaitu untuk keperluan bidang 

industri, pariwisata, pemukiman dan sebagainya maka akan menjadi masalah yang 

cukup serius untuk lingkungan tersebut.  

Penelitian di Kabuapten Subang, Rohmadiani (2011) menemukan bahwa 

faktor - faktor yang mendorong perubahan lahan adalah politik, ekonomi, 

demografi dan budaya. Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan 

oleh pengambilan keputusan yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. 

Perubahan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsusmsi yang semakin 

meningkat atau menurun merupakan faktor penyebab perubahan penggunaan 

lahan, sebagai contoh peningkatan kebutuhan akan ruang tempat hidup, 

transportasi dan tempat rekreasi mendorong terjadinya perubahan penggunaan 

lahan.  
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Perubahan penggunaan lahan di suatu wilayah merupakan cerminan upaya 

manusia untuk memanfaatkan dan mengelola sumberdaya lahan akan berpengaruh 

terhadap manusia dan kondisi lingkungannya. Terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan antara lain faktor kependudukan, faktor sosial 

budaya, mencari keuntungan, serta lemahnya sistem perundang - undangan dan 

penegakan hukum dari peraturan - peraturan yang ada sehingga menimbulkan alih 

fungsi lahan tidak dapat dikendalikan sehingga tidak ada ketakutan dari penduduk 

terhadap pemerintah yang tidak melaksanakan secara penuh undang - undang 

yang telah dibuat. Dalam studinya di Bali, Dewi dan Sarjana (2015) menemukan 

bahwa para pemuda tidak tertarik lagi pada pertanian, yang akibatnya juga 

mendorong terjadinya alih fungsi lahan. 

 Penelitian, Witjaksono et al. (2015) menemukan bahwa faktor yang dapat 

mempengaruhi lahan pertanian ke lahan non pertanian yaitu kepadatan penduduk, 

pertumbuhan industri, pertumbuhan sektor non pertanian, perkembangan wilayah 

pedesaan ke wilayah perkotaan dan perubahan sosial masyarakat atau karena 

aspek sosial ekonomi masyarakat, hal tersebut disebabkan karena luasan lahan 

yang diperlukan semakin meningkat sehingga mengakibatkan permintaan setiap 

tahunnya meningkat sedangkan persediaan setiap tahunnya berkurang 

menyebabkan kenaikkan harga lahan yang cukup tinggi yang dapat 

mempengaruhi petani untuk menjual lahan pertanian. Hal tersebut juga 

disebabkan lemahnya peraturan perundang - undangan yang ada, karena alih 

fungsi lahan dilakukan oleh individual pemilik yang memiliki kuasa penuh 

terhadap kepemilikan lahan. 
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Penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah,  Putri (2015) 

menemukan bahwa persaingan dalam pemanfaatan lahan merupakan akibat dari 

tiga yaitu keterbatasan sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk dan 

pertumbuhan ekonomi sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian. 

Persaingan semakin ketat dalam pemanfaatan lahan maka mengakibatkan suatu 

permintaan untuk suatu kebutuhan meningkat dan mengakibatkan kenaikkan 

harga lahan. Penelitian, Priyono (2011) mendapatkan bahwa faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian antara lain yaitu faktor ekonomi, 

demografi, pedidikan dan ipteks, sosial dan politik, kelembagaan, instrument 

hukum dan penegakannya yang terjadi disuatu wilayah dengan sumberdaya lahan 

yang terbatas sehingga mengakibatkan alih fungsi lahan tidak dapat dihindarkan 

lagi.  

 Penelitian di Kota Solok, Nofita et al. (2016) menemukan bahwa faktor  - 

faktor yang menyebabkan konversi lahan sawah di Kota Solok adalah alokasi 

lahan untuk industri dan untuk pemukiman yang setiap tahunnya meningkat dan 

permintaan lahan semakin lama semakin banyak. Dalam penelitiannya di wilayah 

Pedesaan Indonesia, Winarso (2012) mendapatkan bahwa ada beberapa proses 

yang mengakibatkan alih fungsi lahan diantaranya terjadi karena adanya transaksi 

jual beli, hibah atau transaksi lainnya seperti bagi hasil, transaksi pembagian 

waris, sewa dan gadai. 

Penelitian di Kawasan Bandung Utara, Fadjarajani (2008) mendapatkan 

bahwa alih fungsi lahan atau konversi lahan dapat terjadi yang di sebabkan karena 

berubahnya nilai lahan (land rent) yang menyebabkan lahan dapat memberikan 
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manfaat yang lebih tinggi bagi manusia. Harga lahan yang tinggi menyebabkan 

lahan tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan - kegiatan yang produktif dan 

menguntungkan. Jika pada awalnya suatu lahan digunakan untuk kegiatan yang 

kurang produktif, kemudian diubah menjadi kegiatan yang lebih produktif, maka 

perubahan kegiatan yang dilakukan di atas lahan tersebut akan mempengaruhi 

nilai lahan menjadi lebih tinggi.  

Penelitian di daerah aliran sungai (DAS) pada lansekap agroforestri 

berbasis kopi di Sumatera, Verbist et al. (2004) menemukan bahwa faktor 

pendorong terjadinya alih guna lahan dibedakan atas faktor eksternal dan internal. 

Empat faktor pendorong (pertumbuhan alami penduduk, migrasi, hujan, dan harga 

pasar internasional) dikategorikan sebagai variabel eksternal. Pada skala analisis 

ini (tingkat Kecamatan) faktor - faktor tersebut tidak dapat dipengaruhi ataupun 

ditangani. Keenam faktor lain, yang dikategorikan sebagai variabel internal, 

merupakan faktor yang sampai pada tingkat tertentu dapat ditangani atau 

dipengaruhi oleh pihak tertentu, seperti inovasi teknis, pembangunan jalan dan 

infrastuktur, pemungutan retribusi atau pajak, subsidi, konservasi tanah dan air, 

serta pengaturan penguasaan tanah.  

Penelitian Di Kota Batu Sebagai Kawasan Agropolitan, Putra (2015) 

mendapatkan bahwa Ada 6 penyebab alih fungsi lahan pertanian antara lain 1) 

faktor ekonomi, 2) faktor demografi, 3) faktor pendidikan dan ipteks, 4) faktor 

sosial dan politik, 5) perubahan perilaku, 6) hubungan pemilik lahan dengan 

penggarap. Penelitian di Kabupaten Gresik bahwa Firmansyah dan Purwadio 

(2013) menemukan bahwa ada beberapa faktor - faktor yang menyebabkan alih 
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fungsi lahan diantaranya adalah pendapatan petani yang rendah, produktivitas 

lahan pertanian rendah, ketersediaan air tidak dapat memenuhi pengairan untuk 

lahan pertanian ketika musim kemarau, harga lahan yang tinggi yang membuat 

petani menjadi tertarik dan banjir selalu ada ketika musim hujan.   

 

2.6. Dampak Alih Fungsi Lahan 

Alih fungsi lahan berdampak pada kondisi ekonomi, nilai budaya dan 

kesempatan kerja serta kesempatan berusaha masyarakat. Dampak tersebut 

tercemin dari kondisi perubahan alih fungsi lahan menjadi industri yang menyerap 

banyak tenaga kerja yang merubah kebiasaan di kondisi lingkungan. Dampak 

selanjutnya pada alih pekerjaan, luasan kepemilikan lahan dan pola persediaan 

pangan. Penelitian, Witjaksono et al. (2015) menemukan bahwa perubahan lahan 

(konversi lahan) dapat mempengaruhi aspek sumberdaya air pada kawasan 

dibawahnya baik secara kualitas maupun kuantitas karena kurangnya lahan untuk 

resapain air yang dibutuhkan dapat berdampak terhadap kondisi masyarakat 

karena air merupakan kebutuhan paling utama karena semua aktivitas masyarakat 

memerlukan air. Kualitas air yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan 

penduduk karena air merupakan kebutuhan primer yang tidak dapat di tinggalkan 

seperti minum dan makan, air yang kualitas rendah maka dapat mengakibatkan 

gizi yang diperlukan oleh tubuh hilang. Penelitiaan di Jawa Tengah, Mawardi 

(2006) menemukan bahwa dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan 

pertanian ke lahan non pertanian yaitu perubahan pemanfaatan lahan seperti 
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pemukiman, jalan lingkar, pusat pembelanjaan, ruko serta peruntuan untuk 

kawasan industri, dan prasarana transportasi lainnya. 

Penelitian di wilayah Pedesaan Indonesia, Winarso (2012) mendapatkan 

bahwa alih fungsi lahan pertanian diawali dengan perubahan pola penguasaan 

lahan pertanian. Hilang dan munculnya hak atas lahan dapat saja melalui berbagai 

proses sehingga seseorang berhak atau tidak berhak atas lahan yang bersangkutan. 

Baik perubahan karena hilangnya hak penguasaan maupun hak kepemilikan atas 

sebidang lahan. Dampak tidak saja terjadi terhadap status lahan yang 

bersangkutan, akan tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kondisi kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan. Adanya perubahan kepemilikan 

maupun penguasaan lahan bagi seorang petani sangat besar pengaruhnya terhadap 

kehidupan ekonomi keluarga petani yang bersangkutan, tingkat pendapatan rumah 

tangga di pedesaan, terutama rumah tangga yang berbasis lahan pertanian salah 

satunya ditentukan oleh besar luasan penguasaan lahan. Semakin kecil  lahan 

petanian yang dikuasai, maka tinggkat pendapatan secara relatif akan semakin 

rendah. 

Penelitian di Kota Bekasi di Kecamatan Bekasi Utara dan Bantar Gebang, 

Kamila (2013) mendapatkan bahwa alih fungsi lahan memberikan dampak besar 

bagi pendapatan rumah tangga petani. Karena lahan pertanian merupakan pusat 

produksi yang digunakan. Oleh karena itu alih fungsi lahan tidak hanya 

memberikan menyebabkan hilangnya pekerjaan juga menurunkan pendapatan 

petani.  
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Penelitian di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung, 

Dipayana dan Sunarta (2015) mendapatkan bahwa gencarnya perkembangan 

pariwisata membawa pengaruh dan efek negatif terutama bagi alam dan sosial - 

budaya masyarakat. Kegiatan pariwisata yang erat kaitanya dengan proses sosial 

secara perlahan mulai mempengaruhi semua elemen didalam pariwisata termasuk 

masyarakat. Selain itu pengaruh - pengaruh pariwisata secara perlahan berdampak 

negatif terhadap kelestarian alam lingkungan di Desa Tibubeneng.   

Penelitian di Kota Gorontalo, Dunggio dan Wunarlan (2013) menemukan 

bahwa tingginya nilai alih fungsi lahan di Kota Gorontalo telah memberikan 

dampak perubahan parameter iklim di wilayah Kota Gorontalo seperti naiknya 

suhu atau temperatur, meningkatnya intensitas curah hujan dan kelembapan nisbi 

sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas. Hal tersebuat 

dapat berpengaruh terhadap kenaikkan permukaan air laut (rob) dan banjir di Kota 

Gorontalo yang dapat melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi serta aktivitas 

pemerintahan akibat beralihnya lahan daerah resapan menjadi daerah terbangun 

sehingga terjadi penurunan kualitas lingkungan. Penelitian di Kota Batu Sebagai 

Kawasan Agropolitan, Putra (2015) mendapatkan bahwa cepat laju konversi lahan 

pertanian ini secara otomatis akan mempengaruhi kinerja para petani sendiri dan 

nantinya menyebabkan jumlah produksi dari sektor pertanian menurun drastis 

yang dapat mempengaruhi pendapatan petani mengakibatkan kesejahteraan 

keluarganya petani berkurang  yang dapat mengganggu kesehatan keluarga. 
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2.7. Dampak Terhadap Luas Kepemilikan Lahan 

Penelitian di Bali Santoso et al. (2011) manemukan bahwa alih fungsi 

lahan menjadi penyebab terjadinya penyempitan lahan pertanian yang mengarah 

perubahan menjadi non pertanian berdampak serius terhadap luas kepemilikan 

lahan dan berpengaruh terhadap sulit petani untuk mencari pekerjaan sehingga 

berdampak pengangguran petani yang dapat mempengaruhi penurunan 

pendapatan, penurunan tingkat kesejahteraan meningkatnya kemiskinan yang  

mengakibatkan terjadi kerusakan lingkungan dan hilangnya lahan produktif tidak 

dapat dihindarkan. Alih fungsi lahan yang diawali dengan penjualan dapat 

berpengaruh terhadap luasan kepemilikan lahan. Luas kepemilikan yang sempit 

berakibat terhadap pendapatan petani yang rendah mengakibat tidak mencukupi 

kebutuhan keluarga.  

Penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Putri (2015) 

menemukan bahwa pembangunan perekonomian yang mulai memfokuskan pada 

sektor non pertanian seperti investasi di sektor industri, infrastruktur, hotel, 

restoran dan bangunan lainnya yang membuat lahan pertanian semakin sempit 

dengan pembangunan tersebut tentu membutuhkan sumberdaya yang lebih luas 

sehingga terjadi peningkatan kebutuhan lahan untuk pembangunan di berbagai 

sektor  yang mengakibatkan kenaikkan harga tidak dapat dihindarkan, sedangkan 

kebutuhan petani meningkat sehingga mendorong petani untuk menjual  lahan 

pertanian yang dapat berdampak terhadap luasan kepemilikan lahan selanjutnya. 

Penelitian di Jawa Tengah, Mawardi (2006) menemukan bahwa dampak 

konversi lahan pertanian menjadi non pertanian yang sangat penting adalah 
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semakin sempitnya luasan lahan kepemilikan oleh petani untuk menunjang 

kehidupannya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan keluarga yang disebabkan 

pendapatan berkurang. Penelitian di Kota Bekasi di Kecamatan Bekasi Utara dan 

Bantar Gebang, Kamila (2013) mendapatkan bahwa alih fungsi lahan pertanian 

yang dilakukan melalui proses mengkibatkan berbagai dampak yang ditimbulkan 

kepada petani, dampak berkurangnya luasan kepemilikan lahan tidak dapat 

dihindarkan lagi yang dapat memberikan kecenderungan penurunan pendapatan 

usahatani yaitu penerunan tingkat kesejahteraan petani dan keluarganya. Faktor 

yang paling penting yang berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan petani 

adalah luasan lahan yang diusahakan. Berdasarkan penguasahan lahan oleh petani 

setelah mengalami alih fungsi lahan rata - rata berkurang dari lahan sebelumnya 

yang menjadi lebih sedikit. 

 

2.8. Dampak Terhadap Alih Pekerjaan 

Penelitian di Kabupaten Subang Rohmadiani (2011) menemukan bahwa 

dengan peningkatan konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian di 

Kecamatan Pamanukan menyebabkan pergeseran struktur mata pencaharian 

penduduk dari sektor pertanian kesektor perdagangan, jasa dan buruh. Penelitian 

di Jawa Tengah, Mawardi (2006) menemukan bahwa hilangnya pertanian akan 

menambah kemiskinan baru di pedesaan, dikarenakan tenaga kerja pertanian 

kehilangan pekerjaannya, sedangkan dipihak lain mereka tidak memiliki keahlian 

dan tingkat pendidikan mereka rata - rata rendah untuk bekerja disektor lain 

seperti sektor industri, sektor jasa ataupun sektor lainnya.  
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Penelitian di Kecamatan Gunungpati  Kota Semarang, Dewi dan Rudiarto 

(2013) menemukan bahwa adanya alih fungsi lahan terutama lahan pertanian 

disana telah membawa perubahan pada area - area tertentu yaitu pada area dekat 

pusat Kota, kawasan pendidikan dan yang dekat dengan koridor jalan utama. 

Perubahan yang dapat secara nyata dirasakan oleh penduduk Kecamatan 

Gunungpati adalah beralihnya sumber mata pencaharian mereka dari petani 

menjadi bukan petani. petani yang mempunyai modal lebih dan keterampilan 

lebih  dapat melangsungkan hidupnya dengan usaha atau pedagang membuka 

warung, buka kos - kosan, toko dan sebagainya. Petani yang kurang mempunyai 

modal,  ketrampilan dan pendidikan yang rendah  mereka biasanya menjadi buruh 

tani maupun buruh serabutan. Penelitian di Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan 

Palaran Kota Samarinda, Setiawan (2016) menemukan bahwa alih fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian memiliki beberapa dampak antara lain ketersediaan 

lapangan pekerjaan bagi petani dan buruh berkurang, pengurangan jumlah 

produksi padi dan rusaknya sumber - sumber ekonomi masyarakat yang mampu 

mempengruhi kehidupan masyarakat selanjutnya. 

Penelitian di wilayah Pedesaan Indonesia, Winarso (2012) mendapatkan 

bahwa perubahan status atas penguasaan sebidang tanah pertanian dapat 

mengakibatkan alih fungsi lahan yang melalui suatu proses yang dapat berdampak 

mata pencahariaan, dapat berdampak status sosial dan juga berdampak terhadap 

kegiatan sehari - hari. Dalam penelitiannya di Kota Bekasi di Kecamatan Bekasi 

Utara dan Bantar Gebang, Kamila (2013) mendapatkan bahwa lahan pertanian 

yang dimiliki petani merupakan pusat petani untuk bekerja. Lahan berkurang 



22 
 

maka mengakibatkan hilangnya pekerjaan dan produksi pertanian menurun. Oleh 

karena itu alih fungsi lahan menyebabkan hilangnya kesempatan kerja dan juga 

menurunkan pendapatan petani.  

 

2.9. Dampak Terhadap Persediaan Pangan  

Penelitian di Kabupaten Magelang, Distianto dan Pigawati (2014) 

menemukan bahwa perubahan fungsi lahan sawah kepengunaan lain telah menjadi 

salah satu faktor menurunnya luas lahan pertanian di berbagai wilayah. Terjadinya 

perubahan lahan pertanian tersebut menjadi ancaman yang serius terhadap 

persediaan pangan, keberlanjutan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan 

di suatu wilayah. Perubahan lahan pertanian terjadi karena peningkatan jumlah 

penduduk yang mempengaruhi peningkatan permintaan lahan untuk pemukiman 

setiap tahunnya. Penelitian di Desa Cihideung Ilir Kabuapten Bogor, Hidayati dan 

Kinseng (2013) menemukan bahwa dampak negatif konversi lahan sawah adalah 

penurunan produksi padi yang disebabkan oleh berkurangnnya lahan pertanian 

yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional, pendapatan petani menurun, 

meningkatnya kemiskinan dan dampak negatif lainnya. 

Penelitian di Provinsi Jawa Timur, Witjaksono et al. (2015) menemukan 

bahwa ketahanan pangan di Indonesia mengalami permasalahan yang berkaitan 

dengan persediaan pangan. Persediaan pangan dipengaruhi oleh luas lahan 

pertanian, produktifitas lahan dan intensitas panen pertahun yang disebabkan 

luasan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dapat berpengaruh 

terhadap produksi padi, semakin banyaknya alih fungsi lahan maka jumlah 
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produksi padi akan semakin berkurang. Persediaan pangan berkurang yang dapat 

mempengaruhi ketahanan pangan. Alih fungsi lahan mengakibatkan pengurangan 

volume produksi gabah kering di Kecamatan di Jawa Timur hal tersebut 

disebabkan tingginya perubahan penggunaan lahan pertanian yang mempengaruhi 

luasan sawah irigasi. Meningkatnya konversi lahan sawah dan lahan pertanian 

produktif dapat mengancam persediaan pangan yang disebabkan rendahnya 

produktifitas hasil pertanian, buruknya kondisi jaringan irigasi dan prasarana 

irigasi di lahan produksi. Penelitian di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, 

Putri  (2015) mendapatkan bahwa alih fungsi lahan pertanian berdampak terhadap 

penyempitan lahan pertanian. penyempitan lahan tersebut terjadi hampir disemua 

daerah Provensi Jawa tengah. Dengan adanya penyempitan lahan pertanian 

tersebut tentu akan berdampak pada penurunan produksi padi. Hal tersebut 

merupakan suatu ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan serta 

mempunyai masalah yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta 

kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya bergantung 

pada lahan pertanian. 

Penelitian di Jawa Tengah, Mawardi (2006) menemukan bahwa alih fungsi 

lahan pertanian di Jawa mengakibatkan penurunan produksi padi di Indonesia 

khususnya di jawa, hal tersebut disebabkan pengurangan jumlah lahan subur di 

Jawa yang dapat berdampak terhadap ketahanan pangan di Provinsi di Jawa, 

karena padi merupakan makanan pokok bagi penduduk Indonsia. Dalam 

penelitiannya di Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten 

Banjar, Rusady et al. (2014) menemukan bahwa perubahan produksi padi 
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dipengaruhi oleh luasan lahan pertanian, ketika luasan lahan luas maka produksi 

akan banyak dan sedangkan luasan lahan sempit maka produksi rendah. 

Sempitnya lahan pertanian yang ada  disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang 

sangat meningkat sedangkan pendapatan dari pertanian tidak pasti yang 

mengakibatkan banyaknya pemilik sawah menjual sawah. 

 


