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BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah 

segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang 

diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konumsi manusia, termasuk bahan 

tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses 

penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pangan merupakan 

suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat yang harus dipenuhi untuk dapat hidup dan 

beraktivitas sebagaimana mestinya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan pangan tersebut 

mucul sebuah istilah yaitu ketahan pangan, ketahanan pangan berdasarkan yang sudah 

dijelaskan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan adalah kondisi 

terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, 

merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, produktif secara berkelanjutan. Pemenuhan 

kebutuhan akan pangan ini harus dipenuhi oleh masyarakat itu sendiri, pemerintah daerah 

maupun pemerintah pusat. 

Pertanian merupakan salah satu sektor penyediaan pangan yang sangat penting 

karena hasil produksi di sektor pertanian ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat 

Indonesia secara umum yaitu padi. Padi merupakan hasil produksi pertanian yang 

kemudain akan diolah menjadi beras yang menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. 

Dalam proses produksi padi itu sendiri tentunya dibutuhkan lahan untuk sawah yang tidak 

sedikit jika ingin tercapainya ketahanan pangan. Pada saat ini lahan yang berfungsi sebagai 

sawah produksi padi masih sangat banyak, namun seiiring berjalannya waktu jumlah 

populasi manusia semakin banyak yang mengakibatkan kebutuhan akan lahan juga 

semakin tinggi. Hal ini tidak dibarengi dengan bertambahnya luasan lahan tidak terbangun 

yang ada namun lahan tersebut akan berkurang setiap tahunnya karena digunakan untuk 

diubah menjadi lahan terbangun baik untuk kepentingan kebutuhan pembangunan secara 

pribadi maupun pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum. Karena lahan 

yang tersedia di bumi ini tidak bertambah makan sudah sewajarnya terjadi peralihfungsian 

lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun. Lahan tidak terbangun yang biasanya 
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dialih fungsikan menjadi lahan terbangun adalah sawah yang menjadi tempat produksi padi 

itu sendiri.  

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai dan 

sudah ditetapkan sebagai lahan peruntukan pertanian baik pertanian lahan basah maupun 

pertanian lahan kering didalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Pada 

tahun 2016 Kabupaten Semarang mempunyai luasan lahan pertanian sawah seluas 

23.867,71 Ha (BPS, 2017) yang mana luasan tersebut sama dengan 25% dari luas lahan 

pertanian di Kabupaten Semarang itu sendiri. Dengan luasan lahan sawah tersebut pada 

tahun 2016 hasil produksi padi sawah di Kabupaten Semarang mencapai angka 237.519,83 

ton. Dalam beberapa tahun terakhir hasil produksi padi sawah yang ada di Kabupaten 

Semarang selalu meningkat seperti pada tahun 2016 hasil produksi tersebut mengalami 

kenaikan sebesar 1.207,07 ton dari tahun sebelumnya. 

RTRW Kabupaten Semarang mempunyai tujuan penataan ruang untuk menjadikan 

Kabupaten Semarang menjadi daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan 

kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, 

produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dengan tujuan penataan ruang 

tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya perubahan lahan tidak terbangun 

menjadi lahan terbangun. Perubahan lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun 

tersebut sejatinya pasti akan mengkonversi lahan pertanian dahulu. Pengkonversian lahan 

pertanian tersebut mengakibatkan luasan lahan pertanian berkurang, yang akan 

berdampak pada hasil produksi pertanian dalam hal ini adalah padi sawah. Berkurangnya 

hasil produksi padi sawah tersebut dapat mengganggu ketahanan pangan yang ada di 

Kabupaten Semarang yang mana jika luasan lahan pertaniannya berkurang namun jumlah 

penduduk yang harus dicukupi kebutuhan pangannya setiap tahun pasti meningkat. 

Dalam penelitian ini maka akan dilakukan tahap identifikasi dan kemudian akan di 

analisis yang mana hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi 

keberlangsungan ketahanan pangan di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian ini juga 

dapat digunakan untuk meninjau kembali dokumen perencanaan di Kabupaten Semarang 

yaitu RTRW Kabupaten Semarang agar mengatasi pengkonversian lahan yang berlebihan 

sehingga ketahanan pangan di Kabupaten Semarang tetap terjaga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Kabupaten Semarang merupakan kabupaten yang berpotensi dalam berbagai hal 

karena banyaknya potensi sumber daya alamnya maupun karena letaknya yang strategis. 

Saat ini Kabupaten Semarang mempunyai hasil produksi padi yang sangat banyak 
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didukung dengan luasan lahan pertanian sawah yang mencapai 25% dari total luasan lahan 

pertanian yang ada. Namun hal ini bisa saja berkurang setiap tahunnya mengingat bahwa 

pada RTRW Kabupaten Semarang mempunyai tujuan pengembangan kawasan berbasis 

industri yang diutamakan daripada pertanian. Hal ini bisa memicu terjadinya 

pengkonversian lahan pertanian menjadi lahan peruntukan industri. Pengkonversian 

tersebut dapat berpengaruh terhadap produksi padi sawah yang ada dan dapat 

mengganggu ketahan pangan yang ada di Kabupaten Semarang. Dalam penelitian ini 

maka peneliti akan melakukan langkah-langkah identifikasi serta analisis untuk melihat 

apakah dengan adanya rencana tersebut akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan 

yang ada di Kabupaten Semarang, yang mana hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat 

dan dapat digunakan sebagai dasar kajian untuk meninjau kembali dokumen perencaaan 

tersebut dan tentunya agar ketahan pangan di Kabupaten Semarang tetap terjaga. 

 

1.3 Tujuan dan Sasaran 

Berikut merupakan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada penelitian ini: 

 

1.3.1 Tujuan 

Tujuan yang ingn dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa 

besar perubahan lahan yang akan terjadi di Kabupaten Semarang dan untuk mengetahui 

apakah perubahan lahan tersebut akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan di 

Kabupaten Semarang itu sendiri. 

 

1.3.2 Sasaran 

Adapun sasaran dari penyusunan laporan proyek akhir ini adalah: 

1. Identifikasi Jumlah Penduduk; 

2. Menganalisis Kebutuhan Pangan (Beras); 

3. Identifikasi Luasan Lahan Pertanian; 

4. Menganalisis Hasil Produksi Pangan (Beras); 

5. Menganalisis Swasembada Beras; 

6. Menganalisis Perubahan Lahan Pertanian; 

7. Menganalisis Pengaruh Perubahan Lahan Terhadap Ketahanan Pangan 

(swasembada beras) di Kabupaten Semarang. 
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1.4 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas di dalam laporan proyek akhir ini meliputi 

ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

 

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah 

Kabupaten Semarang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa 

tengah. Kabupaten Semarang berperan sebagai daerah penyangga Ibukota Provinsi Jawa 

Tengah yaitu Kota Semarang. Kabupaten Semarang juga terlatak di lokasi yang sangat 

strategis yaitu sebagai jalur penghubung pusat perkembangan wilayah Yogyakarta, Solo 

dan Semarang (Joglosemar). Lokasi yang strategis tersbut membuat Kabupaten Semarang 

mempunyai potensi pengembangan industri, pertanian dan pariwisata yang sangat 

mungkin untuk dikembangkan.  

Secara geografis Kabupaten Semarang terletak antara 110˚14’54,75” sampai 

110˚39’3” Bujur Timur dan 7˚3’57” sampai dengan 7˚30 Lintang Selatan. Adapun wilayah 

yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Kota Semarang; 

Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak; 

Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali; 

Sebelah Barat : Kabupaten Kendal dan Kabupaten Temanggung. 

Adapun selain berbatasan dengan beberapa kabupaten maupun kota seperti diatas, 

di tengah-tengah Kabupaten Semarang terdapat wilayah Kota Salatiga. Secara 

administratif Kabupaten Semarang terdiri dari 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa 

dengan luas keselurahan seluas 950,2067 km2, luasan tersebut sama dengan 2,92% dari 

luas keselurhan Provinsi Jawa Tengah.
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Peta I-1 

Ruang Lingkup Wilayah
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1.4.2 Ruang Lingkup Materi 

Ruang lingkup materi dalam penelitian ini berkaitan dengan kajian penggunaan 

lahan, perubahan lahan, proyeksi penduduk, dan ketahan pangan atau daya dukung lahan 

pangan di Kabupaten Semarang. Penggunaan lahan dan perubahan lahan digunakan 

untuk melihat luasan penggunaan lahan yang ada dan perubahan yang akan terjadi di 

kemudian hari di Kabupaten Semarang, luasan dan perubahan tersebut akan digunakan 

untuk melihat apakah produksi padi di Kabupaten Semarang dapat memenuhi kebutuhan 

pangan dalam hal ini adalah padi pada tahun berikutnya setelah terjadinya perubahan lahan 

tersebut. Sedangkan proyeksi penduduk akan digunakan untuk melihat seberapa besar 

jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya. Karena itulah di dalam penelitian ini 

akan mengakaji serta membahas terkait karakteristik wilayah, penggunaan lahan, 

perubahan lahan dan analisis daya dukung lahan pangan di Kabupaten Semarang. 
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1.5 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Analisis Penyusun, 2018 

Gambar 1.1 

Kerangka Pikir 

Lahan pertanian sawah yang menjadi tempat produksi padi sawah terancam dikonversi menjadi 
lahan terbangun. Hal ini dapat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Di Kabupaten 
Semarang sesuai dengan salah satu tujuan penataan ruang pada RTRW-nya yaitu ingin 

menjadi kawasan pertumbuhan berbasis industri, pengkonversian lahan menjadi suatu hal yang 
mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis untuk melihat apakah perubahan lahan 

yang akan terjadi di Kabupaten Semarang akan berdampak kepada Ketahanan Pangan di 
Kabupaten Semarang itu sendiri. 

 

Tujuan 
untuk mengetahui seberapa besar perubahan lahan yang akan terjadi di Kabupaten 

Semarang dan untuk mengetahui apakah perubahan lahan tersebut akan berpengaruh 
terhadap ketahanan pangan di Kabupaten Semarang. 

Sasaran: 
1. Identifikasi ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Semarang 
2. Identifikasi perubahan lahan di Kabupaten Semarang 
3. Identifikasi hasil produksi pertanian di Kaupaten Semarang 
4. Identifikasi kebutuhan pangan di Kabupaten Semarang 
5. Menganalisis pengaruh perubahan lahan terhadap ketahanan 

pangan di Kabupaten Semarang 
 

Pengumpulan Data 

Kependudukan Penggunaan Lahan 

Rencana Luasan Lahan 

Proyeksi Hasil Produksi Pangan 

Proyeksi Penduduk 

Proyeksi Kebutuhan Pangan 

Analisis perubahan lahan terhadap ketahanan Pangan di Kabupaten Semarang 

Arahan Perubahan Penggunaaan Lahan di Kabupaten 
Semarang Untuk Menjaga Ketahanan Pangan  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang teradat dalam laporan proyek akhir ini terdiri dari lima 

bab yaitu, Pendahuluan, Kajian Literatur, Gambaran Umum Wilayah Studi, Pembahasan 

dan Kesimpulan. Hal-hal ini telah disusun secara sistematis sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, 

ruang lingkup, kerangka piker, dan sistematika penulisan 

BAB II  KAJIAN LITERATUR DAN METODE ANALISIS 

Bab ini akan membahasa mengenai literatur dan metode analisis yang akan 

digunakan dalam penyusunan laporan proyek akhir ini. 

BAB III KARAKTERISTIK KABUPATEN SEMARANG 

Bab ini akan membahas mengenai karakteristik Kabupaten Semarang secara 

umum maupun karakteristik tentang lahan pertanian dan hasil produksi pertanian 

yang ada di Kabupaten Semarang. 

BAB IV ANALISIS PERUBAHAN LAHAN PERTANIAN TERHADAP 

KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SEMARANG 

Bab ini akan membahas mengenai analisis yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini yang bertujuan untuk melihat pengaruh perubahan lahan terhadap ketahanan 

pangan di Kabupaten Semarang. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi yang diberikan 

penyusun terhadap perubahan lahan yang berdampak terhadap ketahan pangan di 

Kabupaten Semarang. 

 

 

  


