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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tantangan terbesar dalam pembangunan ekonomi Indonesia saat ini adalah 

peningkatan kesejahteraan, pemberantasan kemiskinan, dan penciptaan lebih banyak 

lagi kesempatan kerja. Tantangan ini memang tidaklah mudah dijawab ketika bangsa 

Indonesia tengah melewati masa-masa transisi menuju keterbukaan yang lebih besar 

dalam perdagangan, mobilitas penduduk, investasi, sistem demokrasi, desentralisasi, 

otonomi daerah, hingga kebebasan nmengemukakan pendapat. Kondisi ini harus dapat 

dijadikan sebagai gold opportunity dengan mengembangkan potensi bangsa seperti 

halnya di sektor pertanian, perikanan,kehutanan hingga pada peternakan. Salah satu 

sektor yang penting, pertanian memiliki cakupan yang sangat luas, termasuk 

didalamnya adalah sektor perikanan, peternakan dan kehutanan. Indonesia merupaka 

negara agraris yang mayoritas penduduknya bekerja disektor pertanian (Suhardiyanto, 

2005). Struktur tenaga kerja Indonesia yang masih bekerja di sektor pertanian yaitu 

42,76 persen (BPS, 2009). Indonesia merupakan salah satu negara yang pantas 

dijuluki sebagai negara agraris selain Thailand, Vietnam, India, Brasil, dan Cina, hal 

tersebut didasarkan pada pengertian dari negara agraris yaitu negara agraris adalah 

negara dengan mayoritas penduduk yang di dominasi bekerja pada sektor pertanian 

(Suhardiyanto, 2005). 

Konsep tentang perubahan tenaga kerja dari pertanian ke industri, nampaknya 

belum memajukan prospek perubahan pekerjaan yang menjanjikan. Hal ini 

disebabkan oleh faktor perekrutan pekerjaan berbasis formal/informal (non pertanian) 

membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian yang cukup, sehingga 

pemberdayaan yang harus dimulai dari tingkatan paling bawah sangatlah dibutuhkan 

(khususnya dalam hal ini ialah pemberdayaan bagi para petani). Tingkat kemiskinan 

di desa per Maret 2017 mencapai 13,93%, Data Badan Pusat Statistik (BPS). 

Pemerintah menargetkan pada 2017 tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,5%-

10% dari total penduduk indonesia yang sudah mencapai ± 257,9 juta jiwa/km² (BPS, 

2017). Pemerintah mendompleng perekonomian desa dengan dana desa. Adanya dana 

desa yang saat ini dikucurkan oleh pemerintah diharapkan indonesia melalui 

Kementrian desa dapat membangun desa-desa menjadi lebih maju dan masyarakat 
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desa yang identik dengan pertanian dapat berkembang dan meningkatkan 

produktivitas hasil pertaniannya, mengingat alokasi dana desa memang disasarkan 

bagi desa guna membangun tiap desa menjadi lebih maju dan ekonomi tumbuh dari 

perekonomian desa. 

Masyarakat desa pada umumnya identik dengan profesi sebagai petani, dalam 

hal ini sektor pertanian masih menjadi sumber mata pencaharian utama bagi sebagian 

orang desa, oleh karena itu fungsi lahan sangatlah crucial bagi keberlangsungan para 

petani dalam mencari penghasilan untuk bertahan hidup. Faktor Pendidikan dan 

lingkungan melatar belakangi masyarakat desa memilih pekerjaan sebagai petani. 

Seiring berjalannya waktu, di abad ke-21 ini terjadi berbagai fenomena alam yang 

sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian bagi para petani terutama perubahan iklim 

yang sulit untuk diprediksi, sehingga didalam menentukan masa tanam sering kali 

petani mengalami kesulitan untuk menentukan masa tanam yang sesuai dengan iklim, 

selain itu lahan sawahan juga mengalami permasalahan, banyaknya hama yang 

menyerang tanaman membuat petani jatuh, padahal modal yang dimiliki petani untuk 

menanam sangatlah terbatas, apabila mengalami kegagalan panen terus menerus ini 

menjadi permasalahan bagi para petani, (apa yang di tanam tidak sesuai dengan apa 

yang diharapkan) selain itu kualitas benih sering kali menjadi masalah kualitas hasil 

panin. Sehingga hal tersebut sangatlah berpotensi terjadi Disaster bagi petani untuk 

berkembang karena selalu terancam kegagalan panen akibat dari climate change yang 

sering berubah-ubah. 

Peran pemerintah didalam mendorong petani untuk produktif dan berkembang 

melalui pelatihan-pelatihan kerja dan berbagai pelatihan keterampilan kewirausaha 

lainya. Oleh sebab itu, improvisasi sektor pertanian itu sendiri menjadi sebuah 

rekomendasi agar terwujudnya tenaga kerja yang lebih baik dan dapat menekan angka 

kemiskinan utamanya di desa. Kabupaten Boyolali merupakan salah satu kabupaten 

yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi strategis, yaitu berada pada 

segitiga wilayah kota yang cukup besar antara lain Yogyakarta, Solo, 

Semarang(Joglosemar), sehingga potensi mengembangkan pembangunan berbasis 

pada desa sangatlah mendukung pembangunan daerah. Disamping itu, seiring dengan 

mulai perencanaan pembangunan jalan tol Solo-Semarang dan jalan tol Solo-Ngawi 

yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, maka diharapkan potensi pengembangan 

Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor perekonomian dan industri menjadi 

Maupun dibidang jasa sangat besar. Kabupaten Boyolali memiliki 19 kecamatan 
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dengan jumlah desa dan kelurahan 267 (BPS, 2009). 

Kelurahan Kemiri merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan 

Mojosongo, Boyolali. Kecamatan Mojosongo memiliki luas 43,4110 

km² dengan jumlah penduduk 52.758 jiwa (BPS, 2012). Kelurahan Kemiri sendiri 

memiliki luas wilayah 244.5154 ha, dengan jumlah penduduk 8.812 Jiwa (Data 

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2017), dengan jumlah dusun 

28 yang terdiri dari 15 RW dan 81 RT. Mata pencaharian masyarakat kelurahan 

kemiri antara lain, Petani pemilik tanah 769 orang, Petani penggarap sawah 379 

orang, Pengusaha 1 orang, Pengrajin 27 orang, Buruh industri 59 orang, Buruh 

perkebunan 7 orang, Pengangkutan 99 orang, Pegawai negeri sipil 93 orang, TNI 13 

orang, Polri 7 orang, Peternak 830 orang (Data Web Resmi Kelurahan Kemiri, 2015). 

Konservasi berbasis kebun raya yang diberi nama Kebun Raya Indrokilo 

secara administrasi terletak diKelurahan Kemiri. Lebih tepatnya berada di Dukuh 

Gunungsari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Pada 

awal tahun 2016 pembangunan Kebun Raya Indrokilo dimulai dengan menggunakan 

lahan kas desa dengan luas 9 ha, yang awal mulanya Kelurahan Kemiri merupakan 

kawasan desa yang mengalami perubahan status pemerintahan dari desa ke kalurahan 

kota.  Awalnya lahan kas desa yang disewakan kepada petani untuk digarap sebagai 

lahan pertanian beralih pada sektor pemanfaatan lahan sebagai daerah wisata Kebun 

Raya Indrokilo, hal tersebut dikarenakan pemerintah Kabupaten Boyolali ingin 

membangun lokasi wisata berbasis kebun raya. Pembangunan kebun raya tersebut 

sudah terealisasi ke tahap 2 dimana tahap pertama sudah dimulai pada tahun 2016 dan 

pada tahap ke 2 sudah berjalan pada pertengahan tahun 2017 saat ini, pembangunan 

tersebut di targetkan akan selesai dalam 4 tahap hingga pada tahun 2019. Saat ini 

pembangunan Kebun Raya Indrokilo masih berjalan, tentunya hal tersebut akan 

memberikan dampak pada masyarakat disekitar Kebun Raya Indrokilo tersebut 

utamanya mereka yang berprofesi sebagai petani karena selama ini mereka hanya 

mengandalkan lahan kas desa yang disewakan oleh desa untuk mencari sumber 

penghasilan dari hasil tani, peralihan fungsi lahan tersebut awal-awal tahun 

pembangunan kebun raya pada tahap pertama hingga tahap kedua yang sedang 

berjalan ini sudah memberikan dampak yang dapat dirasakan masyarakat khususnya 

mereka yang berada disekitar kawasan pembangunan dan mereka yang berprofesi 

sebagai petani di lahan yang saat ini sedang dibangun. Dampak yang dapat dirasakan 

ialah mulai dari menurun drastisnya penjualan pupuk-pupuk petani dari kelompok tani 

https://www.google.co.id/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=2&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwjgpJ3KzKfWAhXGLY8KHQerAYAQFggwMAE&amp;url=https%3A%2F%2Fid.wikipedia.org%2Fwiki%2FDirektorat_Jenderal_Kependudukan_dan_Pencatatan_Sipil&amp;usg=AFQjCNHoNOeJL_RNVpfy66uSnci7wTIHBA
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karena lahan yang digunakan untuk bercocok tanam sudah tidak ada lagi, selain itu 

mereka yang pekerjaan pokoknya hanya bertani saja dan tidak punya lahan lain selain 

lahan sewa kas desa dapat dipastikan para petani ini menganggur, selain tidak punya 

lahan lain untuk digarap, para petani juga terbatas dengan faktor usia dan pendidikan 

maupun keahlian untuk beralih ke pekerjaan yang lain, sehingga potensi 

bertambahnya pengangguran akan sangat tinggi bagi mereka yang awalnya yang 

bekerja disektor pertanian tersebut. 

Konsep pembangunan kebun raya adalah berbasis ekowisata, yang 

mensinergikan antara konservasi dan pariwisata dengan mencantumkan pengertian- 

pengertian dasar sebagai berikut ; 

a) Ekowisata atau Ekoturisme adalah perjalanan yang bertanggung jawab ke 

daerah-darah alami yang melestarikan lingkungan, menopang kesejahteraan 

masyarakat saetempat, melibatkan interpretasi serta pendidikan lingkungan 

hidup. Demikian konsep ekowisata menurut The International Ecotourism 

Society (2015). 

b) Konservasi adalah suatu proses pengolahan tempat, ruang, objek agar 

memiliki makna kultural yang didalamnya dapat terpelihara dengan 

berorientasi pada sumber daya alam (Adhishakti, 2007). 

c) Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat 

sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasian dan kebahagian dengan lingkungan dalam 

dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Kodhyat, 1998) 

d) Kebun Raya (botanical garden) merupakan tempat di mana tumbuhan tumbuh 

dan dipertunjukkan terutama untuk tujuan ilmiah dan pendidikan. Kebun raya 

memiliki koleksi tumbuhan di alam terbuka dan di dalam rumah kaca, juga 

terdapat koleksi tumbuhan yang dikeringkan atau herbarium, serta ada fasilitas 

ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, museum, dan tanaman percobaan 

(Esiklopedia Encarta, 2000). 
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Pembangunan kebun raya dapat memberikan dampak positif maupun 

dampak negatif. Dampak positif apabila masyarakat dapat menyambut pembangunan 

tersebut secara baik, namun tak lepas dari itu masyarakat yang berlatar belakangkan 

rendahnya pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman, pemerintah harusnya andil 

didalam merangkul masyarakat untuk menyongsong adanya kebun raya ini sebagai 

roda penggerak perekonomian daerah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan 

pelatihan kewirausahaan dan keterampilan terkait pengembangan wisata berbasis 

konservasi tersebut. Dampak positif tersebut dapat dideskripsikan dalam ”rantai sebab 

–akibat” dalam sistematika berfikir. Pertanian Tegalan beralih fungsi menjadi kebun 

raya yang awalnya sektor pertanian 1 jenis tanaman kemudian berubah menjadi sektor 

pertanian agroforestri yang dikemas dalam suatu tourism yang diharapkan dapat 

meningkatkan perekonomian masyarakat. 

Dampak negatif yang juga berpotensi mengancam ialah apabila mereka yang 

kehilangan mata pencaharian dari pertanian tidak dirangkul dan tidak diberikan suatu 

pelatihan yang baik, pengetahuan mengenai pengembangan kawasan wisata alam 

seperti halnya kebun raya, maka akan menimbulkan pengangguran bertambah akibat 

dari peralihan fungsi lahan yang tidak merangkul masyarakat demi meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kebun raya tersebut dapat berdampak positif 

maupun negatif tergantung pada persepsi, sikap, dan adaptasi masyarakat, serta 

pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini dapat dibuat tabel 

kemungkinan sebagai berikut. 

 

 Tabel 1.1 Tabel Kemungkinan 
 

No Masyarakat Pemerintah Hasil 

1 Masyarakat (+) Pemerintah (+) Untung 

2 Masyarakat (-) Pemerintah (+) Kurang 

3 Pemerintah (-) Masyarakat (+) Kurang 

4 Pemerintah (-) Masyarakat (-) Rugi 

 

Dari hasil tabel diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dan 

masyarakat sangatlah penting didalam kemajuan dan keberhasilan pembangunan 

wisata berbasis konservasi tersebut, hal tersebut dapat dilihat dari rangkuman tabel 
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kemungkinan untung, rugi, dan kurang maksimalnya hasil pembangunan kebun raya 

yang berbasis ekologi tersebut, apabila tidak ada sinergitas antara pemerintah dan 

masyarakat khususnya petani yang kehilangan mata pencahariannya sebagai petani. 

Atas dasar analogi di atas, pentingnya kajian terhadap daya adaptasi 

masyarakat terhadap pembangunan kebun raya, sehingga dapat diketahui persepsi, 

adaptasi, dan sikap masyarakat. Oleh karena itu peniliti melakukan penelitian dengan 

judul “Strategi Adaptasi Rumah Tangga Tani diKel. Kemiri, Kec. Mojosongo, 

Kab. Boyolali Terhadap Adanya Alih Fungsi Lahan dari Sektor Pertanian ke 

Pariwisata Berbasis Kebun Raya.”. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan 

bagi pemerintah guna merealisasikan program pemberdayan masyarakat yang lebih 

baik. 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari Penelitian ini adalah ; 

Bagaimana strategi adaptasi masyarakat terhadap alih fungsi lahan dari sektor 

pertanian ke pariwisata di Kelurahan Kemiri ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu ; 

Mengkaji strategi adaptasi masyarakat terhadap alih fungsi lahan dari sektor 

pertanian ke pariwisata di Kelurahan Kemiri. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu ; 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian 

berikutnya, sebagai bahan evaluasi pemerintah Kabupaten Boyolali, dan dapat 

menjadi pengetahuan untuk masyarakat dalam hal peralihan fungsi lahan. 

2. Manfaat Praktis 

Pengetahuan yang telah diperoleh masyarakat dari alih fungsi lahan 

dapat menjadi bentuk aplikasi berupa peningkatan produktivitas dalam hal 

perekonomian dan kesejahteraan. 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Lahan 

Lahan merupakan daerah dari permukaan bumi yang dicirikan oleh adanya 

suatu susunan sifat-sifat khusus dan proses-proses yang saling terkait dalam ruang dan 

waktu dalam tanah, atmosfer dan air, bentuk lahan, vegetasi dan populasi fauna, sebagai 

hasil dari aktifitas manusia atau tidak (Townshend, 1981). (Hadjowigeno et al, 1999) 

menjelaskan bahwa lahan adalah lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, 

hidrologi, dan vegetasi, dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi 

penggunaannya. Faktor-Faktor juga akibat kegiatan-kegiatan manusia, seperti 

reklamasi daerah pantai, penebangan hutan dan akibat-akibat yang merugikan seperti 

erosi dan akumulasi garam. 

(Vink, 1975) mengemukakan bahwa lahan adalah suatu konsep yang dinamis. 

Lahan merupakan tempat dari berbagai ekosistem tetapi juga merupakan bagian dari 

ekosistem-ekosistem tersebut. Lahan juga merupakan konsep geografis karena dalam 

pemanfaatannya selalu terkait dengan ruang atau lokasi tertentu, sehingga 

karakteristiknya juga akan sangat berbeda tergantung dari lokasinya. Kemampuan 

atau daya dukung lahan untuk suatu penggunaan tertentu juga akan berbeda dari suatu 

tempat ke tempat lainnya. (Mather, 1986) menambahkan bahwa sumberdaya lahan 

mungkin dinilai dalam aspek atau atribut yang berbeda dalam pemanfaatannya. 

Perbedaan dalam cara penilaian lahan ini akan menyebabkan perbedaan dalam 

penggunaannya. 

 1.5.1.2 Tata Guna Lahan 

Tata guna lahan (land use) adalah setiap bentuk campur tangan (intervensi) 

manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya baik material 

maupun spiritual (Vink, 1975). Tata guna lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua 

kelompok besar yaitu (1) pengunaan lahan pertanian dan (2) penggunaan lahan 

bukan pertanian. 

Tata guna lahan secara umum tergantung pada kemampuan lahan dan pada 

lokasi lahan. Aktivitas pertanian, penggunaan lahan tergantung pada kelas 

kemampuan lahan yang dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang 

menjadi penghambat bagi penggunaannya seperti tekstur tanah, lereng permukaan 
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tanah, kemampuan menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Tata guna lahan 

juga tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah pemukiman, lokasi 

industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi (Suparmoko, 1995). 

Menurut Barlowe (1986) faktor-faktor yang mempengaruhi Tata guna lahan 

adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi 

(kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti 

keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-tumbuhan, hewan dan kependudukan. 

Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan 

transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik, 

keadaan sosial dan secara administrasi dapat dilaksanakan.Perubahan tata guna lahan 

di suatu wilayah merupakan pencerminan upaya manusia memanfaatkan dan 

mengelola sumberdaya lahan. Perubahan tata guna lahan tersebut akan berdampak 

terhadap manusia dan kondisi lingkungannya. Menurut Suratmo (1982) dampak 

suatu kegiatan pembangunan dibagi menjadi dampak fisik-kimia seperti dampak 

terhadap tanah, iklim mikro, pencemaran, dampak terhadap vegetasi (flora dan 

fauna), dampak terhadap kesehatan lingkungan dan dampak terhadap sosial ekonomi 

yang meliputi ciri pemukiman, penduduk, pola lapangan kerja dan pola pemanfaatan 

sumberdaya alam yang ada. 

1.5.1.3 Alih Fungsi Lahan 

Lestari (2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai 

konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari 

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

dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih 

fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan 

oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi 

kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan 

akan mutu kehidupan yang lebih baik. 

 

1.5.1.4 Fakta Alih Fungsi Lahan 

Kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus meningkat 

seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur 

perekonomian. Alih fungsi lahan pertanian sulit dihindari akibat kecenderungan 

tersebut. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi lahan, 
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maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi secara 

progresif. Menurut Irawan (2005), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, 

sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi alih 

fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif untuk 

pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong meningkatnya 

permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga harga lahan di 

sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang 

petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Wibowo (1996) menambahkan bahwa 

pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan 

terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi 

lahan. 

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widjanarko, dkk (2006) secara 

nasional, luas lahan sawah kurang lebih 7.800.000 ha, dimana 4.200.000 juta ha 

berupa sawah irigasi dan sisanya 3.600.000 ha berupa sawah nonirigasi. Selama Pelita 

VI tidak kurang dari 61.000 ha lahan sawah telah berubah menjadi penggunaan lahan 

nonpertanian. Luas lahan sawah tersebut telah beralih fungsi menjadi perumahan 

(30%), industri (65%), dan sisanya (5%) beralih fungsi penggunaan tanah lain. 

Penelitian yang dilakukan Irawan (2005) menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan di 

luar Jawa (132.000 ha/tahun) ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di Pulau 

Jawa (56 ribu ha per tahun). 58,68 % alih fungsi lahan sawah tersebut ditujukan untuk 

kegiatan non pertanian dan sisanya untuk kegiatan bukan sawah. Alih fungsi lahan 

sebagian besar untuk kegiatan pembangunan perumahan dan sarana publik. 

Winoto (2005) mengemukakan bahwa lahan pertanian yang paling rentan 

terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh : 

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan 

sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan 

kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi.  

2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan. 

3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya. Infrastruktur wilayah 

persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering 

4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan 

sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana 

pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem 
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pertaniannya dominan areal persawahan. Fenomena alih fungsi lahan pertanian 

sudah menjadi perhatian semua pihak. Penelitian yang dilakukan Winoto (2005) 

menunjukkan bahwa sekitar 187.720 ha sawah beralih fungsi ke penggunaan lain 

setiap tahunnya, terutama di Pulau Jawa. Hasil penelitian tersebut juga 

menunjukkan total lahan sawah beririgasi seluas 

7.300.000 ha dan hanya sekitar 4.200.000 ha (57,6%) yang dapat dipertahankan 

fungsinya sedang sisanya sekitar 3.010.000 ha (42,4%) terancam beralih fungsi 

ke penggunaan lain. 

Menurut Lestari (2009) proses alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan 

nonpertanian yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Ada tiga faktor penting 

yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan sawah yaitu: 

1. Faktor Eksternal. 

Merupakan faktor yang disebabkan oleh adanya dinamika pertumbuhan 

perkotaan, demografi maupun ekonomi. 

2. Faktor Internal 

Faktor ini lebih melihat sisi yang disebabkan oleh kondisi sosial-ekonomi 

rumah tangga pertanian pengguna lahan. 

3. Faktor Kebijakan. 

Aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang 

berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian. Kelemahan pada aspek 

regulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan 

hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi. 

Menurut Sudirja (2008) alih fungsi lahan pertanian bukan hanya sekedar 

memberi dampak negatif seperti mengurangi produksi beras, akan tetapi dapat pula 

membawa dampak positif terhadap ketersediaan lapangan kerja baru bagi sejumlah 

petani terutama buruh tani yang terkena oleh alih fungsi tersebut serta meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi. 

1.5.1.5 Pertanian 

Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang 

dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau 

sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan 

sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai 

budidaya tanaman serta pembesaran hewan ternak. 

Menurut Van Aarsten (1953), agriculture adalah digunakannya kegiatan 
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manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan 

yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala 

kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan 

dan atau hewan tersebut, dari batasan tersebut jelas bahwa untuk dapat disebut 

sebagai pertanian perlu dipenuhi beberapa persyaratan: 

a. adanya alam beserta isinya antara lain tanah sebagai tempat kegiatan, dan 

tumbuhan serta hewan sebagai obyek kegiatan. 

b. adanya kegiatan manusia dalam menyempurnakan segala sesuatu yang 

telah diberikan oleh alam dan atau Yang Maha Kuasa untuk kepentingan/ 

kelangsungan hidup manusia melalui dua golongan yaitu 

tumbuhan/tanaman dan hewan/ternak serta ikan. 

c. ada usaha manusia untuk mendapatkan produk/hasil ekonomis yang lebih 

besar daripada sebelum adanya kegiatan manusia. 

 

1.5.1.6 Pariwisata 

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat 

sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasiaan dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam 

dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu (Kodhyat, 1998). 

 

1.5.1.7 Pembangunan 

Pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang 

terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma 

tertentu. Pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-

macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda 

oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara 

satu dengan Negara lain. Secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan 

merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi 

Bratakusumah, 2005). 

(Ginanjar Kartasasmita, 1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, 

yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang 

dilakukan secara terencana”.  Proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan 

masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro 
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(nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya 

kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi, sebagaimana 

dikemukakan oleh  para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan 

yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Riyadi dan Deddy 

Supriyadi Bratakusumah, 2005).  

 

1.5.1.8 Kebun Raya 

Kebun Raya merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang merupakan Pusat 

Pengetahuan Botani, Kawasan Konservasi, Kawasan Pendidikan dan Penelitian, dan 

sekaligus sebagai sarana Rekreasi di alam terbuka. Diseluruh dunia saat ini ada sekitar 

2000 kebun raya, sedangkan di Indonesia sekarang baru ada 7 Kebun Raya. Kebun 

Raya (botanical garden) merupakan tempat di mana tumbuhan tumbuh dan 

dipertunjukkan terutama untuk tujuan ilmiah dan pendidikan. Kebun raya memiliki 

koleksi tumbuhan di alam terbuka dan di dalam rumah kaca, juga terdapat koleksi 

tumbuhan yang dikeringkan atau herbarium, serta ada fasilitas ruang belajar, 

laboratorium, perpustakaan, museum, dan tanaman percobaan (Ensiklopedia Encarta, 

2000). 

Penanaman tumbuhan dalam kebun raya diatur menurut pengolongan dalam 

ilmu botani, seperti pengaturan menurut sistematik tumbuhan (penggolongan 

tumbuhan), ekologis (hubungan lingkungannya), atau geografi (daerah asal). Kebun 

raya yang besar sering meliputi pengelompokan khusus, seperti taman bebatuan (rock 

garden), kebun air (water garden), kebun “wildflower”,dan lain-lain. Kebun yang 

terbatas bagi tumbuhan kayu hutan disebut arboretum. 

 

1.5.1.9 Perekonomian 

Secara umum, ekonomi bisa dibilang sebuah bidang kajian tentang pengurusan 

sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan 

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang 

dengan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi 

dan atau distribusi. Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan 

kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh 

berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat (Paul 

a. Samuelson, 1970) 
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Berbicara tentang ekonomi, secara otomatis kita juga akan membicarakan 

mengenai ilmu ekonomi dimana ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu kajian yang 

membahsa dan memperlajari tentang ekonomi itu sendiri. Secara umum, ilmu 

ekonomi dibagi menjadi dua yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. 

Ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku ekonomi sebagai keseluruhan tentang 

kehidupan ekonomi dan ilmu ekonomi mikro lebih memfokuskan pada keputusan-

keputusan individu baik sektor rumah tangga maupun perusahaan dalam 

mengalokasina sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Adaptasi dan perubahan adalah dua sisi yang tidak terpisahkan bagi makhluk 

hidup. Adaptasi berlaku bagi setiap makhluk hidup dalam menjalani hidup dalam 

kondisi lingkungan yang senantiasa berubah. (Bennet, 1976) dan Pandey (1993) 

memandang adaptasi sebagai suatu prilaku responsif manusia terhadap perubahan-

perubahan lingkungan yang terjadi. Prilaku responsif tersebut memungkinkan mereka 

dapat menata sistem-sistem tertentu bagi tindakan atau tingkah lakunya, agar dapat 

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Perilaku tersebut berkaitan 

dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melewati keadaan-keadaan tertentu dan 

kemudian membangun suatu strategi serta keputusan tertentu untuk menghadapi 

keadaan-keadaan selanjutnya. Adaptasi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh 

manusia dalam masa hidupnya guna mengantisipasi perubahan lingkungan baik fisik 

maupun sosial (Alland, 1975; Barlett, 1980). 

Sebagai suatu proses perubahan, adaptasi dapat berakhir dengan sesuatu yang 

diharapkan atau tidak diharapkan. Oleh karenanya, adaptasi merupakan suatu sistem 

interaksi yang berlangsung terus antara manusia dengan manusia, dan antara manusia 

dengan ekosistem yang ada ataupun lingkungan hidupnya. Tingkah laku manusia 

dapat mengubah suatu lingkungan atau sebaliknya, lingkungan yang berubah 

memerlukan suatu adaptasi yang selalu dapat diperbaharuhi agar manusia dapat 

bertahan dan melangsungkan kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya (Bennett, 

1976). 

Walaupun proses adaptasi pada dasarnya merupakan perubahan tingkah laku 

di tingkat individu (Pavola & Adger 2006; Adger et al, 2003), akan tetapi dalam 

bahasan ini proses adaptasi disajikan dalam unit analisis rumah tangga tani. Adaptasi 

yang dimaksud adalah bagaimana rumah tangga tani melakukan tindakan sosial-

ekonomi dalam merespon berbagai macam bentuk perubahan yang terjadi akibat dari 

alih fungsai lahan dari sektor pertanian ke pariwisata. 
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(Soerjono Soekanto, 2000), memberikan beberapa batasan pengertian dari 

adaptasi sosial: 

1. proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan, 

2. penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan, 

3. proses perubahan-perubahan menyesuaikan dengan situasi yang berubah, 

4. mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan, 

5. memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk kepentingan 

lingkungan dan sistem, dan 

6. penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi alamiah. 

 

Dari batasan-batasan diatas, disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses 

penyesuaian-penyesuaian dari individu, kelompok, maupun unit sosial, terhadap 

norma-norma, proses perubahan, ataupun suatu kondisi yang diciptakan lebih lanjut 

tentang proses penyesuaian tersebut, (Aminudin, 2009)  menyebutkan bahwa 

penyesuaian dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya: 

1. Mengatasi halangan-halangan dari lingkungan 

2. Menyalurkan ketegangan sosial 

3. Mempertahankan kelangsungan keluarga/unit sosial 

4. Bertahan hidup 

Strategi adaptasi dimaksud oleh (Edi Suharto, 2003) seorang pengamat 

kemiskinan, disebut juga dengan istilah coping strategies, secara umum coping 

strategies dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang dalam menerangkan 

seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi 

kehidupanya. 

Berdasarkan konsepsi ini (Suharto, 2002) membuat kerangka analisis yang 

disebut “The Framework Analysis” kerangka ini meliputi berbagai pengolahan aset 

yang dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian/pengembangan strategi tertentu 

dalam mempertahankan kelangsungan hidup seperti: 

1. Aset tenaga kerja 

meningkatkan keterlibatan wanita dan anak dalam keluarga untuk bekerja 

membantu ekonomi rumah tangga. 

2. Aset modal manusia 

memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan kapasitas orang 

untuk bekerja atau keterampilan dan pendidikan yang meminimumkan 
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umpan balik atau hasil kerja terhadap tenaga yang dikeluarkanya. 

3. Aset produktif 

contohnya menggunakan rumah, sawah, ternak, tanaman untuk keperluan 

hidupnya 

4. Aset relasi rumah tangga/keluarga 

 memanfaatkan jaringan dan dukungan dari sistem keluarga, kelompok etnis,                            

migrasi tenaga kerja dan mekanisme “uang kiriman” 

5. Aset modal sosial 

memanfaatkan lembaga-lembaga sosial lokal,arisan, dan pemberi kredit 

informal dalam proses dan sistem perekonomian keluarga. 

Coping strategis dalam mengatasi goncangan dari tekanan ekonomi dapat 

dikelompokkan menjadi 3 kategori yaitu: 

1. Strategi aktif yaitu strategi yang mengoptimalkan segala potensi keluarga 

untuk (misalnya melakukan aktivitas sendiri, memperpanjang jam kerja, 

memanfaatkan sumber atau tanaman liar di lingkungan sekitar dan 

sebagainya. 

2. Strategi pasif yaitu mengurangi pengeluaran keluarga (misalnya 

pengeluaran biaya untuk sandang, pangan, pendidikan, dan sebagainya) 

3. Strategi jaringan pengaman Misalnya menjalin relasi, baik secara informal, 

maupun formal dengan lingkungan sosialnya dan lingkungan kelembagaan 

(misalnya meminjam uang tetangga, mengutang ke warung, memanfaatkan 

program anti kemiskinan, meminjam uang kerentenir/bank dan sebagainya) 

Oleh karena itu strategi yang harus dipersiapkan guna menyongsong 

pembangunan obyek wisata di kebun raya ialah dengan mengawal pembangunan yang 

pro terhadap masyrakat dan pemberdayaan masyarakat melalui wirausaha di kawasan 

kebun raya, memberi pekerjaan pengganti bagi masyarakat terdampak yang masih 

produktif di kebunraya guna mengurangi pengangguran akibat dari alih fungsi lahan. 

Mata pencaharian penduduk yang memiliki corak sederhana biasanya sangat 

berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam, contohnya ialaha 

pertanian, perkebunan, dan peternakan. Mata pencaharian penduduk yang memiliki 

corak modern biasanya lebih mendekati sektor-sektor yang tidak terlalu berhubungan 

dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam seperti jasa, transportasi, dan 

pariwisata (Allison, 2001). Konsep mata pencarian (livelihood) sangat penting dalam 

memahami coping strategis karena merupakan bagian dari atau bahkan kadang-
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kadang dianggap sama dengan strategi mata pencarian (livelihood strategies). Suatu 

mata pencarian meliputi pendapatan (baik yang bersifat tunai maupun barang), 

lembaga- lembaga sosial, relasi gender, hak-hak kepemilikan yang diperlukan guna 

mendukung dan menjamin kehidupan (Ellis, 2000). Pendekatan pembangunan ala 

sustainable livelihood adalah pendekatan pembangunan kontemporer yang berusaha 

mengoreksi pendekatan pembangunan ala modernisasi yang dikenal sangat tidak akrab 

terhadap lingkungan. Pendekatan nafkah berkelanjutan berusaha mencapai derajat 

pemenuhan kebutuhan sosial, ekonomi, dan ekologi secara adil dan seimbang. 

Pencapaian derajat kesejahteraan sosial didekati melalui kombinasi aktivitas dan 

utilisasi modal-modal yang ada dalam tata nafkah (Ellis, 2000). 

Strategi nafkah meliputi aspek pilihan atas beberapa sumber nafkah yang ada 

di sekitar masyarakat. Banyak pilihan sangat memungkinkan terjadinya strategi 

nafkah, secara jelas dalam bidang pertanian digambarkan dengan adanya pola 

intensifikasi dan diversifikasi. Strategi nafkah juga dapat ditinjau dari sisi ekonomi 

produksi melalui usaha cost minimization dan profit maximization. Terdapatnya 

banyak pilihan, strategi nafkah mengharuskan adanya sumber daya manusia dan 

modal. Pola hubungan sosial juga turut memberikan warna dalam strategi nafkah. Pola 

relasi patron-klien dianggap sebagai sebuah lembaga yang mampu memberikan 

jaminan keamanan subsistensi rumah tangga petani (Crow, 1989). 

(Carner, 1984) menyatakan bahwa terdapat beberapa strategi yang dapat 

dilakukan oleh rumah tangga miskin pedesaan antara lain: 

a) melakukan beraneka ragam pekerjaan meskipun dengan upah yang 

rendah, 

b) memanfaatkan ikatan kekerabatan serta pertukaran timbal balik dalam 

pemberian rasa aman dan perlindungan, dan 

c) melakukan migrasi ke daerah lain biasanya migrasi desa-kota sebagai 

alternatif terakhir apabila sudah tidak terdapat lagi pilihan sumber nafkah 

di desanya. 

Transformasi pertanian juga menjadi titik tolak strategi nafkah rumah tangga. 

Introduksi komoditas baru menyebabkan perubahan dalam strategi nafkah yang 

dijalankan oleh rumah tangga petani. Penelitian Cramb et al. (2009) menunjukkan 

bahwa strategi nafkah rumah tangga petani menjadi sangat bergantung pada pasar 

komoditas yang diusahakan. Alasan utama melakukan strategi nafkah ganda pada 

rumah tangga berbeda pada masing-masing lapisan. Pada rumah tangga lapisan atas, 
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pola nafkah ganda merupakan strategi akumulasi modal dan lebih bersifat ekspansi 

usaha, sedangkan pada lapisan menengah, pola nafkah ganda merupakan upaya 

konsolidasi untuk mengembangkan ekonomi 

rumah tangga. Sebaliknya pada lapisan bawah, pola nafkah ganda merupakan strategi 

bertahan hidup pada tingkat subsistensi dan sebagai upaya untuk keluar dari 

kemiskinan (Sajogyo, 1982). 

Hasil penelitian Salim dan Supriyati (2006), memperlihatkan bahwa strategi 

nafkah yang dilakukan oleh petani lahan sawah adalah dengan cara diversifikasi usaha 

tani. Diversifikasi usaha tani ini sudah berkembang secara terbatas dengan komoditas 

utama terutama di wilayah irigasi masih padi. Faktor yang mempengaruhi apakah 

petani melakukan diversifikasi atau tidak antara lain adalah pengairan, komoditas 

yang sesuai, pola tanam dan tingkat pendapatan. Usaha tani diversifikasi diperkirakan 

akan berkembang jika pemerintah memberikan pelayanan modal, jasa informasi harga 

dan jaminan pasar yang dapat memberikan insentif berproduksi pada petani secara 

berlanjut 

Pendekatan mata pencaharaian rumah tangga tani dapat berubah dengan 

adanya alih fungsi lahan yang terjadi karena lahan yang digunakan sebagai obyek 

wisata kebun raya merupakan lahan yang dulunya digunakan rumah tangga tani untuk 

bercocok tanam dan mencari pundi-pundi rupiah. Adaptasi yang dapat dilakukan 

dalam hal ini adalah penyesuaian pekerjaan yang awalnya sebagai petani dapat 

menyesuaikan kedalam sektor jasa, pariwisata, dan trasnsportasi. 

Strategi nafkah yang diterapkan oleh rumah tangga tani miskin di 5 dukuh 

yang merasakan dampak dari alih fungsi lahan dari sektor pertanian ke pariwisata 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu strategi ekonomi dan strategi sosial. Strategi 

ekonomi yang digunakan berupa pola nafkah ganda, optimalisasi tenaga kerja rumah 

tangga dan migrasi. 

Tabel 1.2 Strategi Ekonomi Rumah Tangga Tani 

 

Strategi Ekonomi Kegiatan Pelaku 

Pola Nafkah Ganda Jasa Tenaga Kerja kasar baik 

disektor pertanian maupun non 

pertanian 

Laki-Laki 

Optimalisasi Tenaga Terlibat dalam pemanenan Laki-Laki 
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Kerja Rumah Tangga membantu maupun  

 pengelolahan lahan garapan  

  

Membantu menjual Hasil 

Panen 

 

 

Perempuan 

Migrasi Bekerja Sebagai Pedagang 

dan Usaha di sektor pertanian 

maupun disektor non 

pertanian seperti Jasa, 

Industri, Pariwisata dll 

Laki-Laki 

Perempuan 

dan 

 

Sedangkan strategi sosial berupa pemanfaatan lembaga kesejahteraan lokal 

dan jejaring sosial seperti kekerabatan, pertetanggaan dan perkawanan. Pertanian 

lahan kering dikelurahan kemiri cenderung kurang intensif sehingga kebutuhan tenaga 

kerja relatif rendah. Ini sangat berbeda dengan pertanian pada sawah yang cenderung 

membutuhkan banyak tenaga kerja. Rendahnya kebutuhan tenaga kerja pada sektor 

pertanian memberikan dampak berkurangnya pilihannya nafkah yang tersedia. Praktis 

kondisi ini menyebabkan semakin buruknya ekonomi rumah tangga miskin 

Pemanfaatan tenaga kerja dalam rumah tangga menjadi salah satu strategi ekonomi 

yang dilakukan oleh rumah tangga miskin. Anggota rumah tangga di libatkan secara 

aktif dalam menambah pendapatan rumah tangga. Anggota rumah tangga berjenis 

kelamin laki-laki, utamanya mereka yang sudah dewasa, cenderung 

terlibat dalam kegiatan penangkapan. Sedangkan yang masih anak-anak 

keterlibatannya terbatas pada memilah-milah hasil panen. Anggota rumah tangga 

perempuan terlibat dalam penjualan hasil panen. 

Tabel 1.3 Strategi Sosial Rumah Tangga Tani 

 

Strategi Ekonomi Kegiatan Pelaku 

Pemanfaatan Lembaga 

Kesejahteraan lokal 

(Menyumbang biaya hajatan), Arisan 

(Kumpulan RT, Pemuda maupun 

Karang Taruna) 

Laki-laki 
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Jejaring Sosial Hutang Pada Tetangga atau kerabat 

hingga pada Tukar menukar informasi 

Laki-Laki 

dan 

Perempuan 

Strategi nafkah yang dominan dilaksanakan adalah migrasi. Untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya, banyak anggota rumah tangga tani miskin yang melakukan 

migrasi ke beberapa kota besar. Sebagian besar pelaku migrasi adalah laki-laki dan 

setelah dirasa sukses mereka akan menetap di kota-kota besar tersebut. Pelaku migrasi 

pada umumnya masih berusia muda, mereka tidak lagi tertarik dengan pekerjaan 

sebagai petani. Rendahnya pendapatan menjadi salah satu alasan mereka untuk 

meninggalkan sektor pertanian yang selama ini digeluti oleh orang tua mereka. Selain 

itu daya tarik kehidupan kota masih menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya 

migrasi. Pelaku migrasi pada umumnya masih berusia muda dan bekerja di kota besar 

pada sektor informal. Tujuan migrasi adalah kota-kota besar yang ada di Jabodetabek 

(Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) . Selain itu, Jakarta merupakan salah satu 

kota tujuan yang paling diminati. Jenis pekerjaan yang dilakukan antara lain pedagang 

kaki lima, buruh pabrik, tukang becak hingga 

sebagai tukang bangunan. Migrasi dilakukan secara berkelompok baik berdasarkan 

kekerabatan atau hubungan sosial yang lain. Sudah menjadi kebiasaan apabila ada 

perantau yang telah sukses akan mengajak kerabat, tetangga dan teman untuk ikut 

serta merantau. Selama dalam perantauan, kebutuhan hidup akan ditanggung oleh 

perantau yang telah sukses. Bahkan tak jarang mereka yang telah sukses bersedia 

untuk memberi pinjaman modal. 

Torkelsson (2007) mengungkapkan bahwa ikatan sosial dan kerjasama antar 

penduduk perempuan sangat bergantung pada dukungan penduduk laki-laki. Bentuk 

dukungan dapat berupa pemberian informasi dan pemberian fasilitas bagi istri untuk 

melaksanakan kegiatan produktif seperti arisan, pelatihan, simpan pinjam dan 

sebagainya. 

Ekologi adalah suatu ilmu mengenai hubungan timbal balik diantara 

organisme serta sesamanya dan juga dengan lingkungannya.Terdapat prinsip utama 

yang terdapt didalam ekologi (Miller, 1975). 

Prinsip ekologi antara lain sebagai berikut ; 

1. Interaksi (interaction) 

2. Saling ketergantungan (interdependence) 

3. Keanekaragaman (diversity) 
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4. Keharmonisan (harmony) 

5. Kemampuan berkelanjutan (sustainability) 

Dalam ekologi, Terdapat tiga aspek utama ekologi yang digunakan dalam tiap-

tiap kajian Antara lain ; 

1. Ilmu mengenai suatu hubungan organisme dengan lingkungannya 

2. Ilmu mengenai suatu hubungan antara organisme terhadap lingkungannya 

3. Ilmu mengenai suatu hubungan struktur serta fungsi alam. 

1.6 Penelitian Sebelumnya 

Penelitiaan tentang alih fungsi lahan telah dilakukan oleh Rudiarto dan 

Dewi (2013) dengan judul Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan 

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan 

Gunung pati Kota Semarang dengan latar belakang bahwa banyaknya konversi 

lahan pertanian kedalam lahan pemukiman dan saranan pendidikan di kecamatan 

Gunung Pati Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan 

alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun (non- pertanian) dan 

menganalisis kondisi sosial ekonomi masyarakat terkait alih fungsi lahan pertanian 

yang terjadi. Metode yang digunakan Analisis Data Sekunder dan Primer. Hasil 

penelitian disebutkan bahwa Alih fungsi lahan pertanian terjadi secara progresif 

pada area-area pengembangan seperti pada area dekat pusat kota, petani yang 

kehilangan lahan sawahnya mayoritas mengalami penurunan pendapatan, Selain 

itu, karena hilangnya lahan pertanian, saat ini mereka mencari kegiatan 

ekonominya masing-masing secara berbeda. Adanya perbedaan aktivitas ekonomi 

dan didorong masuknnya penduduk pendatang pada area mereka membuat 

kekerabatan antar warga menjadi memudar. 

Penelitiaan tentang alih fungsi lahan telah dilakukan Kurniasari dan 

Ariastita (2014) dengan judul Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan 

Pertanian di Kabupaten Lamongan dengan latar belakang banyaknya petani 

yang merasa pendapatan dari pertanian sudah tidak lagi menjanjikan dan mereka 

memilih untuk menjual lahannya selain itu juga banyaknya kebutuhan lahan 

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis prediksi perkembangan lahan pertanian 

sebagai upaya mempertahankan lahan pertanian di Kabupaten Lamongan. Metode 

yang digunakan Analisis Data Sekunder. Hasil penelitian disebutkan bahwa Alih 

fungsi lahan sawah di Kabupaten Lamongan pada tahun 2009-2012 antara lain Alih 
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fungsi lahan pertanian sawah terhadap permukiman; Alih fungsi lahan pertanian 

sawah terhadap industri; Alih fungsi lahan pertanian sawah terhadap perdagangan 

dan jasa. Selain itu Variabel yang signifikan mempengaruhi alih fungsi lahan 

sawah di kabupaten Lamongan menghasil kelompok-kelompok yang memiliki 

kesamaan karakteristik. 

Penelitiaan tentang alih fungsi lahan telah dilakukan Setiawan (2016) 

dengan judul Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertaniann Ke-Non Pertanian 

Kasus Di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. 

Latar Belakang dari penelitian tersebut ialah banyaknya daerah yang subur namun 

beralih fungsi lahan menjadi lahan pemukiman sedangkan di Samarinda hasil 

tanaman hasil pertanian masih didominasi hasil pertanian impor dari daerah lain. 

Tujuasn dari penelitian tersebut Mengetahui tanggapan masyarakat dan faktor apa 

yang menyebabkan petani mengkonversi lahan dikelurahan Simpang Pasir 

Kecamatan Palaran Kota Samarinda.metode yang digunakan Analisis Data 

Sekunder dan Primer. Hasil dari penelitian tersebut ialah alih fungsi lahan sawah di 

Kabupaten Lamongan pada tahun 2009-2012 antara lain alih fungsi lahan 

pertanian sawah terhadap permukiman, alih fungsi lahan pertanian sawah terhadap 

industri, alih fungsi lahan pertanian sawah terhadap perdagangan dan jasa dan juga 

Variabel yang signifikan mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di kabupaten 

Lamongan menghasil kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan karakteristik. 

Berdasarkan paparan dari penelitian sebelumnya dengan penilitian penulis 

yaitu terdapat perbedaan dimana penulis menekankan terhadap bentuk bentuk atau 

strategi adaptasi dari adanya alih fungsi lahan yang terjadi. sedangkan penelitian 

sebelumnya berfokus pada alasan adanya alih fungsi lahan dan faktor yang 

mempengaruhi alih fungsi lahan di lokasi penelitian masing- masing.. 
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Tabel 1. 4. Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

 

Nama 

Peneliti 

Judul Tujuan Metode Hasil 

Rudiarto dan 

Dewi (2013) 

Identifikasi Alih Fungsi 

Lahan Pertanian dan 

Kondisi Sosial Ekonomi 

Masyarakat Daerah 

Pinggiran di Kecamatan 

Gunungpati Kota 

Semarang 

- Mengidentifikasi 

perkembangan alih fungsi 

lahan pertanian menjadi lahan 

terbangun (non-pertanian) 

- Menganalisis kondisi sosial 

ekonomi masyarakat terkait 

alih fungsi lahan pertanian. 

 

Analisis 

Data 

Sekunder 

dan Primer 

- Alih fungsi lahan pertanian terjadi secara progresif pada 

aera-area pengembangan seperti pada area dekat pusat 

kota, petani yang kehilangan lahan sawahnya mayoritas 

mengalami penurunan pendapatan. 

- Selain itu, karena hilangnya lahan pertanian, saat ini 

mereka mencari kegiatan ekonominya masing-masing 

secara berbeda. Adanya perbedaan aktivitas ekonomi dan 

didorong masuknnya penduduk pendatang pada area 

mereka membuat kekerabatan antar warga menjadi 

memudar. 

Kurniasari 

dan Ariastita 

(2014) 

Faktor - Faktor yang 

Mempengaruhi Alih 

Fungsi Lahan Pertanian 

Sebagai Upaya Prediksi 

Perkembangan Lahan 

- Menganalisis prediksi 

perkembangan lahan pertanian 

sebagai upaya 

mempertahankan lahan 

Analisis 

Data 

Sekunder 

 

- Alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Lamongan 

pada tahun 2009-2012 antara lain Alih fungsi lahan 

pertanian sawah terhadap permukiman; Alih fungsi 

lahan pertanian sawah terhadap industri; Alih fungsi 
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 Pertaniandi Kabupaten 

Lamongan 

pertanian di Kabupaten 

Lamongan. 

 lahan pertanian sawah terhadap perdagangan dan 

jasa . 

- Variabel yang signifikan mempengaruhi alih fungsi 

lahan sawah di kabupaten Lamongan menghasil 

kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan 

karakteristik. 

Setiawan 

(2016) 

Alih Fungsi (Konversi) 

Lahan Pertanian Ke Non 

Pertanian Kasus Di 

Kelurahan Simpang Pasir 

Kecamatan PalaranKota 

Samarinda 

- Mengetahui 

tanggapanmasyarakat dan 

faktor apa yang menyebabkan 

petani mengkonversi lahan 

dikelurahan Simpang Pasir 

Kecamatan Palaran Kota 

Samarinda. 

 

Analisis 

Data 

Sekunder 

dan Primer 

- Alih fungsi lahan terjadikarena banyak masyarakat 

mengalami masalah ekonomi dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. 

Secara tidaklangsung haltersebut mendorong alih 

fungsi lahan itu terjadi. 
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Setyo Ari 

Wibowo 

(2017) 

Strategi Adaptasi Rumah 

Tangga Tani di Kel. 

Kemiri, Kec.Mojosongo, 

Kab. Boyolali Terhadap 

Adanya Alih Fungsi 

Lahan dari Sektor 

Pertanian ke Pariwisata 

Berbasis Kebun Raya. 

- Mengetahui Strategi 

Adaptasi Masyarakat 

Terhadap Alih Fungsi 

Lahan dari Sektor 

Pertanian ke Pariwisata. 

 

Metode 

yang 

digunakan 

adalah 

Deskriptif 

dengan 

pendekata 

n survey 

berbasis 

sensus 

- Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat potensi 

yang dapat digunakan Rumah Tangga Tani guna 

menghadapi alih fungsi lahan yang terjadi, dengan 

mengoptimalkan tenaga kerja yang belum bekerja 

dan kepala rumah tangga tani yang sudah tidak lagi 

memiliki pekerjaan dapat bekerja di sektor-sektor 

yang tidak membutuhkan persyaratan ketat seperti 

bekerja membuat alat-alat pramuka dan membuat 

sapu tanpa harus mengeluarkan modal cukup dengan 

mau belajar menjahit maupun belajar memproduksi 

sapu. Soal alat dan bahan sudah disediakan pemilik 

pekerjaan dan barang yang sudah jadi dapat 

disetorkan kemabali ke pemilik pekerjaan untuk 

dibayar sesuai jumlah yang dihasilakn, oleh karena 

itu dapat dijadikan sebagi strategi adaptasi masyrakat 

terutama RTT (Rumah Tangga Tani) 
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1.7 Kerangka Pemikiran 

Pada penelitian ini, peneliti ingin mengetahui strategi adaptasi dapat dilakukan oleh 

rumah tangga tani akibat dari adanya alih fungsi lahan yang terjadi di lokasi penelitian yang 

berada tepat di Dukuh Gungsari, Cikalan, Tempurejo, Gunung dan Tegal Rejo. Adanya alih 

fungsi lahan yang terjadi akan sangat berpengaruh terhadap lingkungan disekitarnya seperti 

halnya masyarakat yang berada di sekitar kebun raya maupaun masyarakat yang langsung 

terkena dampak dari pembangunan proyek kebun raya tersebut yaitu rumah tangga tani yang 

dulunya menggarap lahan pertanian di lahan yang saat ini dijadikan sebagai lokasi 

pengembangan obyek wisata. Pembangunan kebun raya pada dasarnya memberikan dampak 

positif maupun negatif, dampak positifnya ialah apabila pemerintah bersama dengan 

masyarakat saling mendukung adanya pembangunan mengingat lahan yang digunakan oleh 

pemerintah saat ini untuk di bangun kebun raya merupakan lahan yang dulunya kas desa, 

namun setelah adanya perubahan status desa menjadi kota aset yang dimiliki Kelurahan 

Kemiri beralih menjadi milik pemerintah kabupaten dalam hal ini Kabupaten Boyolali, 

sehingga petani yang awalnya memiliki lahan garapan meskipun statusnya hanya sewa dari 

lahan kas desa tersebut mereka tetap dapat bekerja disektor pertanian dan mencukupi 

kebutuhan sehari-hari dari hasil tani yang mereka garap. 

Dampak negatifnya yaitu apabila masyarakat yang secara langsung dapat merasakan 

dampak dari peralihan fungsi lahan ini yaitu khususnya petani dan masyarakat disekitar lokasi 

penelitian tidak dirangkul bersama-sama dengan pemerintah untuk diberikan pelatihan 

kewirausahaan di daerah sekitar obyek wisata maka masyarakat akan berada pada kondisi 

terpuruk mengingat wacana dari pemerintah, akses menuju obyek wisata tidak melewati jalur 

desa-desa yang terkena dampaknya. 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survey yang berbasis sensus dengan 

menggunakan responden semua rumah tangga tani yang dulunya menggarap lahan pertanian 

yang saat ini dijadikan sebagai pembangunan obyek wisata kebun raya. Sehingga pentingnya 

dilakukan penelitian guna menghadapai fenomena yang terjadi akibat dari alih fungsi lahan 

tersebut, baik untuk pemerintah maupun masyarakat didalam mempersiapkan strategi adaptasi 

untuk mendapatkan keuntungan yang akan muncul akibat dari perubahan lahan tersebut. 
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PEMBANGU

N OBYEK 

WISATA 

1. Pantai 

2. Gunung 

3. Kebun raya 

ALAM 

1. CAGAR ALAM 

2. TAMAN NASIONAL 

3. KEBUN RAYA 

DAMPAK 

POSITIF 

DAN 

NEGATIF 

Aset Relasi 

STRATEGI 

ADAPTASI 

Bentuk-Bentuk 

Strategi 

Aset Modal 
Sosial 

Pemanfaatan 

Status Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUATAN  

  

 1. Waduk 

2. Kebun Binatang 

3. Wisata air Buatan 

 

 

 

 

 

 

 

PENINGKATAN 

PEREKONOMIAN 
KONSERVASI 

 

ALIH FUNGSI LAHAN 

Pemanfaatan

Ruang 

Optimalisasi 
Tenaga Kerja 
Rumah Tangga 

Kebijakan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Boyolali 

Pembangunan Kebun Raya 

dari Lahan Pertanian 
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1.8 Kerangka Peneltian 

Permasalahan yang ada di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten 

Boyolali mendasari adanya suatu permasalahan yang dapat diangkat menjadi sebuah 

penelitian yang berawal dari alih fungsi lahan pertanian menjadi pariwisata, yang menjadi 

masalah ialah lahan yang digunakan pemerintah Kabupaten Boyolali adalah lahan kas desa 

yang dimanfaatkan petani sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat daerah lahan 

yang mengalami alih fungsi lahan tersebut, sehingga hal tersebut dapat berdampak negatif 

apabila pemerintah tidak merangkul petani yang kehilangan pekerjaannya ini karena akan 

sangat berpontensi meningkatkan pengangguran didaerah tersebut. Alih fungsi lahan tersebut 

dapat dikaji dengan daya adaptasi masyarakat dengan metode survey berbasis sensus dengan 

menggunakan kuisioner kemudian diolah dalam koding pada tabel tabulasi dan selanjutnya 

analisis data, kemudian menghasilkan sebuah hasil. Selain menggunakan survey, peneliti 

menggunakan data sekunder dan pemetaan alih fungsi lahan di lokasi yang dijadikan obyek 

wisata kebun raya yang saat ini masih dalam proses pembangunan dimana nanti hasilnya juga 

akan di sinkronkan dengan hasil sensus yang dilakukan kemudian menjadi hasil data dari 

penelitian yang dilakukan di Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali. 

1.9 Batasan Operasional 

1.9.1 Adaptasi 

adaptasi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya 

guna mengantisipasi perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial (Alland 1975; Barlett 

1980). 

1.9.2 Alih Fungsi Lahan 

(Lestari, 2009) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai 

konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari 

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

dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. 

1.9.3 Pariwisata 

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat 

sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari 

keseimbangan atau keserasiaan dan kebahagiaan dengan lingkungan dalam dimensi 

sosial, budaya, alam dan ilmu (Kodhyat, 1998). 

1.9.4 Kebun Raya 

Kebun Raya (botanical garden) merupakan tempat di mana tumbuhan 

tumbuh dan dipertunjukkan terutama untuk tujuan ilmiah dan pendidikan. Kebun 
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raya memiliki koleksi tumbuhan di alam terbuka dan di dalam rumah kaca, juga 

terdapat koleksi tumbuhan yang dikeringkan atau herbarium, serta ada fasilitas 

ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, museum, dan tanaman percobaan 

(Ensiklopedia Encarta, 2000). 

1.9.5 Perekonomian 

Ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan 

kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk 

memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat (Paul a. Samuelson, 1970) 

 


