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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Perubahan luasan lahan kolam yang terjadi di Kecamatan Kedungbanteng 

dan Karanglewas pada tahun 2014-2016 yaitu penambahan sekitar 9,84% untuk 

Kecamatan Kedungbanteng dan penambahan sekitar 5,6% untuk Kecamatan 

Karanglewas. Perubahan luasan di Kecamatan Kedungbanteng lebih besar 

dibandingkan dengan Kecamatan Karanglewas. Pada Kecamatan 

Kedungbanteng penambahan luas 100.960m2 yaitu dari 1.025.865m2 menjadi 

1.126.825m2. Sedangkan pada Kecamatan Karanglewas penambahan luas 

10.129m2 yaitu dari 181.034m2 menjadi 191.163m2. 

 

Tabel V. 1 

Perubahan Luas Kolam dan Presentase Tahun 2014-2016 

No. Kecamatan 
Luas Kolam Tahun (m2) Perubahan Luas Kolam 

2014 2016 Total (m2) (%) 

1 Kedungbanteng 1.025.865 1.126.825 100.960 9,84 

2 Karanglewas 181.034 191.163 10.129 5,60 

Sumber: Analisis, Mei  2018 

 

Perubahan fungsi lahan kolam ikan di Kecamatan Kedungbanteng antara 

lain dari kawasan kolam menjadi kawasan terbangun seperti pasar ikan dan rumah 

serta dari kawasan kolam menjadi sawah atau sebaliknya. Sedangkan perubahan 

lahan kolam ikan di Kecamatan Karanglewas antara lain dari kawasan kolam 

menjadi lahan terbuka seperti lapangan, kawasan kolam menjadi kawasan 

terbangun seperti rumah dan kawasan kolam menjadi sawah atau sebaliknya. Alih 

fungsi yang terjadi pada tahun 2016 dapat disimpulkkan menjadi 3 (tiga) alih 

fungsi, yaitu: 

a. Dari kolam menjadi kawasan terbangun (misal menjadi pasar ikan, serta 

menjadi rumah dan peternakan ayam). 

b. Dari kolam menjadi lahan terbuka (misal lapangan). 

c. Dari kolam menjadi sawah atau sebaliknya. 
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Perubahan luasan lahan kolam yang terjadi di Kecamatan Kedungbanteng 

dan Karanglewas pada tahun 2016-2018 yaitu penambahan sekitar 1,66% untuk 

Kecamatan Kedungbanteng dan penurunan sekitar 4,28% untuk Kecamatan 

Karanglewas. Perubahan luasan di Kecamatan Kedungbanteng yaitu bertambah 

sedangkan Kecamatan Karanglewas yaitu berkurang. Pada Kecamatan 

Kedungbanteng penambahan luas 18.689m2 yaitu dari 1.126.825m2 menjadi 

1.145.514m2. Sedangkan pada Kecamatan Karanglewas pengurangan luas 

8.189m2 yaitu dari 191.163m2 menjadi 182.974m2. 

 

Tabel V. 2 

Perubahan Luas Kolam dan Presentase Tahun 2016-2018 

No. Kecamatan 
Luas Kolam Tahun (m2) Perubahan Luas Kolam 

2016 2018 Total (m2) (%) 

1 Kedungbanteng 1.126.825 1.145.514 18.689 1,66 

2 Karanglewas 191.163 182.974 -8.189 -4,28 

Sumber: Analisis, Mei  2018 

 

Perubahan fungsi lahan kolam ikan di Kecamatan Kedungbanteng antara 

lain dari kawasan kolam menjadi kawasan terbangun seperti rumah makan dan 

rumah ataupun perumahan, serta dari kawasan kolam menjadi sawah atau 

sebaliknya. Sedangkan perubahan lahan kolam ikan di Kecamatan Karanglewas 

antara lain dari kawasan kolam menjadi sawah atau sebaliknya. Alih fungsi yang 

terjadi pada tahun 2018 dapat disimpulkkan menjadi 2 (dua) alih fungsi, yaitu: 

a. Dari kolam menjadi kawasan terbangun (misal menjadi rumah makan 

dan perumahan). 

b. Dari kolam menjadi sawah atau sebaliknya. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan diatas ditemukan 3 (tiga) jenis perubahan yang terjadi 

yaitu kolam menjadi lahan terbangun, kolam menjadi lahan terbuka (lapangan) dan 

kolam menjadi sawah serta berlaku pula sebaliknya. Masing-masing perubahan 

memiliki dampak negatif maupun positif. Dari dampak-dampak yang mungkin 

terjadi inilah muncul yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak positif. Rekomendasi yang deiperlukan berdasarkan 

jenis perubahan yang terjadi antara lain; 



76 
 

 

Tabel V. 3 

Tabel Rekomendasi 

No

. 

Jenis 

Perubahan 

Dampak 
Rekomendasi 

Positif Negatif 

1 

Kolam menjadi 

pasar dan 

rumah makan 

(bangunan). 

Mendukung 

perkembangan 

kawasan 

minapolitan dengan 

mempermudah 

proses pemasaran. 

Munculnya 

bangunan pasar 

diatas lahan 

bekas kolam akan 

meningkatkan 

resiko alihfungsi 

lahan kolam 

disekitarnya. 

Perlunya kontrol 

terhadap 

perubahan lahan 

kolam menjadi 

lahan terbangun, 

karena adanya 

resiko munculnya 

alihfungsi lahan 

kolam yang lain 

dan sumber air 

kolam rawan  

tercemar limbah 

rumah tangga. 

2 

Kolam menjadi 

lapangan 

(ruang terbuka). 

Lapangan 

mengalami 

perluasan dan 

meningkatkan 

fungsi sebagai 

sarana olahraga. 

Berkurangnya 

lahan kolam ikan. 

Perlunya kontrol 

terhadap alih 

fungsi lahan kolam 

ikan Jika memang 

sangat diperlukan 

untuk kolam 

dialihfungsikan 

maka perlunya 

lahan yang 

sekiranya dapat 

menggatikan fungsi 

kolam yang telah 

dirubah. 

3 

Kolam menjadi 

sawah dan 

sebaliknya. 

Meningkatkan 

produktifitas lahan 

sesuai musim. 

Kolam dan sawah 

dapat bergantian 

sesuai dengan 

Kegiatan 

perikanan 

terganggu karena 

lahan harus 

bergantian antara 

fungsi sebagai 

Perubahan kolam 

menjadi sawah 

atau sebaliknya 

tidak terlalu 

berpengaruh 

karena proses 
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No

. 

Jenis 

Perubahan 

Dampak 
Rekomendasi 

Positif Negatif 

musim dengan 

mempertimbangka

n produktifitas 

antara kolam dan 

sawah. 

Karena perubahan 

kolam dan sawah 

terbilang cukup 

mudah karena 

kolam pembenihan 

hanya memerlukan 

kedalaman kurang 

lebih 100cm.  

kolam ikan dan 

sebagai sawah. 

pergantian yang 

mudah. Namun 

diperlukan 

penjadwalan yang 

sesuai agar pada 

setiap musimnya 

baik padi maupun 

benih ikan 

mendapatkan hasil 

yang maksimal. 

Sumber: Analisis, Mei 2018 

 

Berdasarkan rekomendasi yang tersusun diatas memiliki garis besar yaitu 

melaksanakan dan menjalankan amanat dari kebijakan yang telah ada. 

Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, mengenai 

penyusunan RTRW harus mempertimbangkan budidaya pangan atau sawah 

irigasi teknis. Pelaksanaan sanksi sesuai Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 

1990, mengenai pelanggaran pemberian izin perubahan fungsi lahan pengairan 

beririgasi. Menjalankan pasal 82 pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi bahwa Pemerintah Pusat, Menteri, 

Gubernur, Bupati/Walikota, serta Instansi terkait mengupayakan ketersediaan 

lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya. 


