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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang 

Sumber daya air merupakan salah satu potensi alam yang penting 

untuk dikelola dan diteliti. Hal ini karena sumberdaya air merupakan 

sumberdaya yang vital dan sekaligus sebagai lambang kemakmuran. 

Indonesia juga merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat 

luas dengan keaneka ragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini membuat 

negara Indonesia menjadi salah satu negara agraris terbesar di dunia. 

Sehingga produk pertanian di Indonesia cukup besar, yang mana di 

Indonesia pertanian mempunyai kontribusi penting terhadap perekonomian 

maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Namun dengan 

semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan dari 

sektor pertanian mengalami peningkatan yang berakibat pada kesejahteraan 

masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis 

kemiskinan
1
. Ditambah lagi masalah yang ditimbulkan dari alih fungsi 

lahan yaitu kelangkaan sumber daya air tanah, hal ini menambah berat 

beban masyarakat karena air merupakan hal penting dalam kehidupan di 

masa sekarang dan yang akan datang. 

Apabila menilik pada fenomena kondisi masyarakat dengan konversi 

lahan yang ada maka sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani 
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sedangkan jumlah penduduk terus meningkat cepat, maka akan berdampak  

terhadap semakin sempitnya lahan pertanian. Sampai saat ini, teori 

produktivitas hasil pertanian masih dipengaruhi oleh luasnya lahan garapan 

yang dimiliki dan dikelola baik secara individu maupun kelompok. 

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan 

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

yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi 

lahan itu sendiri serta konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan 

jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya
2

. Konversi lahan  

menjadi perumahan ataupun perindustrian sesuai rencana tata ruang wilayah 

tersebut. 

Kepadatan penduduk yang meningkat menimbulkan permasalahan 

air yang rumit dan kompleks ,karena tiap satuan volume air yang 

dikonsumsi bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat dapat diikuti dengan 

menipisnya cadangan air hal ini bertambah parah dengan semakin 

meningkatnya konversi lahan bagi industri,permukiman,jalan, unit-unit 

pelayanan umum dan kepentingan lainya serta dengan bertambahnya 

badsn perairan yang disebabkan oleh limbah yang dihasilkannya (Darwati, 

2011) 

Utomo (1992), mendefinisikan alih fungsi lahan atau konversi lahan 

adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi 

semula (seperti yang direncanakan ) menjadi fungsi lain yang menjadi 

                                                      

               
2
Utomo, Eddy Rifai dan Abdul Muthalib, 1992, Pembangunan dan Alih Fungsi Lahan, 

Lampung ; Universitas   Lampung, hlm.12 



3 

 

 

dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensial lahan itu 

sendiri.
3
 Di daerah kabupaten sukoharjo banyak dilakukan konversi lahan, 

yang mana lahan pertanian produktif semakin berkurang dari tahun ke tahun 

luas lahan pertanian produktif tersisa 20.814 Ha
4
 setiap tahun dapat dapat 

berkurang karena kebutuhan lahan bertambah setiap tahunnya oleh karena itu 

pemerintah harus mampu menyeimbangan lonjakan penduduk dan kebutuhan 

lahan agar dapat mempertahankan swasembada pangan. 

Untuk menjaga lahan pertanian baik milik negara, milik badan hukum 

maupun milik pribadi agar tetap terjaga pemerintah membuat UU No. 41 

tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang 

mana hal tersebut juga diatur dalam perda kabupaten sukoharjo No 14 tahun 

2011 tentang rencana tata ruang wilayah kebupaten sukoharjo yang 

menetapkan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan terdapat dalam 

pasal 33 mengenai kawasan peruntukan pertanian serta untuk menjaga 

ketersediaan sumber daya air maka UU No. 7 tahun 2004 tentang sumber 

daya air diperlukan untuk menekan laju alih fungsi lahan. 

Sektor pertanian masih menghadapi permasalahan pelik berupa laju 

pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sekitar1,4-1,5 persen per tahun, 

pasokan air untuk sektor pertanian yang semakin menurun, kebutuhan air 

untuk sektor perkotaaan dan industri yang semakin meningkat,dan luas 
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pemilikan lahan per keluarga semakin menurun, terutama diJawa. 

Permasalahan-permasalahan tersebut diperburuk dengan fragmentasi lahan 

pertanian yang disebabkan oleh sistem pewarisan lahan kepada anggota 

keluarga. Dengan demikian posisi dukungan pengelolaan lahan dan air untuk 

mendorong sektor pertanian semakin memerlukan suatu pemikiran yang 

komprehensif untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di kemudian 

hari.Di lain pihak, anomali iklim, baik lokal,regional dan global, secara 

langsung dan tidak langsung dapat mempengaruhi ketahanan pangan. 

Kejadian tanah longsor, musim kemarau yang berkepanjangan, gempa bumi, 

tsunami,banjir bandang, kebakaran lahan pertanian,  pencemaran air, intruisi 

air laut dan lain sebagainya merupakan faktor yang sulit dihindari dan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan pertanian dan 

perdesaan di tingkat lapangan, kejadian ini merupakan bagian dari 

penanganan pengelolaan lahan dan air yang secara langsung dan tidak 

langsung perlu diperhatikan untuk mempertahankan ketersediaan pangan 

nasional.
5
 Pengelolaan air sangat diperlukan guna melindungi kelangkaan 

sumber daya air serta daya rusak air yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan 

pertanian menjadi perindustrian. 

Permasalahan air yang dihadapi Indonesia adalah keterbatasan 

sumber daya air disatu sisi, dan di sisi lainnya meningkatnya kebutuhan air 

untuk sektor pertanian, industri, perkotaan dan pemukiman, 

pertambangan,pembangkit tenaga listrik, pariwisata, air minum, kesehatan 
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dan lain lain.
6

 alih fungsi lahan sering kali berujung pada kerusakan 

ekosistem yang begitu cepat. Salah satu dampak kerusakan ekosistem 

tersebut adalah munculnya krisis sumber daya air. Air adalah sumber daya 

yang sangat menentukan dan menyeimbangkan”metabolisme” social dan 

lingkungan, maka alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian harus 

memperhatikan ketersedian sumber daya air untuk masyarakat maupun untuk 

irigasi agar terciptanya kemakmuran bagi masyarakat. Karena tingginya 

angka pertambahan penduduk dan ditambah lagi semakin banyak industri-

industri yang berkembang di daerah maka konversi lahan atau alih fungsi 

lahan tidak dapat dihindari . Alih fungsi pertanian menjadi non pertanian 

harus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Saat ini paket 

kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah yang membuka 

besar-besaran kran investor baik asing maupun domestik yang bertujuan 

untuk mendorong laju perekonomian nasional yang diharapkan akan 

memajukan kesejahteraan masyarakat. Melainkan menimbulkan masalah 

baru yaitu berkurangnya ketersediaan sumber daya air karena adanya alih 

fungsi lahan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH KONVERSI LAHAN PERTANIAN MENJADI 

PERINDUSTRIAN TERHADAP KETERSEDIAAN SUMBER DAYA AIR 

TANAH DI KEC. GROGOL KAB. SUKOHARJO ”. 
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B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana 

dikemukakan di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana konversi lahan pertanian menjadi perindustrian dengan 

ketersediaan sumber daya air tanah di kec. Grogol kab. sukoharjo dari 

tahun 2014-2016? 

2. Bagaimanakah perizinan tentang eksploitasi air tanah bagi perindustrian? 

3. Bagaimana dampak konversi lahan pertanian menjadi perindustrian dengan 

ketersediaan sumber daya air tanah di kec. Grogol kab. sukoharjo? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 

1. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu: 

 

a. Untuk mengetahui konversi lahan pertanian menjadi perindustrian 

dengan ketersediaan sumber daya air tanah di kec. Grogol kab. 

sukoharjo dari tahun 2014-2016. 

b. Untuk mengetahui perizinan tentang eksploitasi air tanah untuk 

perindustrian. 

c. Untuk mengetahui dampak konversi lahan pertanian menjadi 

perindustrian dengan ketersediaan sumber daya air tanah di kec. 

Grogol kab. sukoharjo 
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2. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

a. Manfaat teoritis 

 

1) Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan 

bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai konversi 

lahan. 

2) Memperkaya literatur dalam kepustakaan khususnya tentang 

Konversi lahan. 

b. Manfaat Praktis 

 

1) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang konversi 

lahan atau alih fungsi lahan kepada masyarakat Indonesia 

umumnya khususnya warga masyarakat Kabupaten Sukoharjo. 

2) Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk membuat 

suatu kebijakan-kebijakan yang baru mengenai konversi lahan. 

D. Kerangka Pemikiran 
 

Pada dasarnya tanah merupakan sumber kehidupan bagi makluk 

hidup terutama manusia. Di atas tanah manusia melakukan kegiatan dalam 

kelangsungan hidupnya dana dari tanah manusia memperoleh bahan 

makanan untuk mempertahankan hidup. Dalam memasok kebutuhan pangan 

maka diperlukan lahan untuk menanam tanaman-tanaman yang 

menghasilkan bahan makanan pokok seperti tanaman padi yaitu lahan 

pertanian.  

Permasalahan mulau muncul ketika terjadi lonjakan pertumbuhan 
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penduduk dan sektor ekonomi mulai mengalami kenaikan untuk mengejar 

pembangunan nasional hal tersebut dapat berdampak pada kesediaan lahan. 

Diamana semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin 

bertambah pula akan permintaan lahan untuk digunakan hunian. Sedangkan 

pertumbuhan ekonomi mengakibatkan bertumbuh kembangnya sektor 

industri. Sektor industri akan membutuhkan begitu banyak lahan untuk 

menjalankan perindustrian, yang mana jika suatu daerah dengan 

pertumbuhan sektor industri tinggi maka akan mengalami peningkatan 

ekonomi, pengurangan pengangguran, dan menambah kesejahteraan rakyat 

serta melambung tinggi harga lahan-lahan di sekitar perindustrian tersebut. 

perindustrian, yang mana jika suatu daerah dengan pertumbuhan sektor 

industri tinggi maka akan mengalami peningkatan ekonomi, pengurangan 

pengangguran, dan menambah kesejahteraan rakyat serta melambung tinggi 

harga lahan-lahan di sekitar perindustrian tersebut.  

Lahan mempunyai sifat tetap sedangkan penduduk terus bertambah 

dan di sektor ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat maka 

permintaan akan lahan semakin tinggi sehingga tiap tahunnya lahn 

mengalami pengurangan. Tidak hanya perindustrian yang dapat 

mempengaruhi pengurangan lahan, pembangunan insfrastruktur oleh 

pemerintah juga menjadi salah satu faktor pengurangan lahan. 

Lahan yang semakin sempit, dimana setiap tahunnya berkurang 

khususnya lahan persawahan akibatnya hasil produksi padi yang semakin 

menurun. Alih fungsi lahan adalah salah satu permasalahan umum di 
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sumber daya air yang sering diperbincangkan banyak pihak.Peningkatan 

alih fungsi lahan tidakhanya mengancam ketahanan pangan nasional, tetapi 

juga berdampak pada hilangnya investasi pemerintah dalam pembangunan 

jaringan irigasi, peningkatan risiko banjir, dan mengurangi ketersediaan air.
7
 

Oleh karena itu pemerintah harus bisa menekan semakin meningkatnya alih 

fungsi lahan dengan memperketat aturan dan izin tentang konversi lahan 

agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan terutama pad sumber daya air 

karena air berperan penting dalam kehidupan begitu pula dalam pertanian. 

Ketersediaan air sangat mempengaruhi hasil pertanian jika pasokan air 

cukup maka panen yang dihasikan pun memuaska sebaliknya jika 

kekurangan air maka hasil panen kurang maksimal. Oleh sebab itu alih 

fungsi lahan harus memperhatikan ketersediaan air seperti yang tercantum 

dalam pasal 2 UU no 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air “sumber daya 

air dikelola  berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan 

umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta tranparansi 

dan akuntabilitas.” 

Pemerintah harus memperketat izin dan aturan serta mengawasi 

tentang alih fungsi lahan agar tidak berdampak buruk pada lingkungan 

khususnya pada sumber daya air. 

E. METODE PENELITIAN 

Penilitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Yuridis-

empiris tersebut mengacu kepada perundang-undangan dan penelitian 
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dilapangan. Adapun metode digunakan oleh penulis didalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

1. Metode Pengambilan Sampel 
 

Teknik sampling adalah prosedur yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan karakteristik dari suatu populasi dengan mengambil 

sebagian kecilnya. Yang mana populasi sendiri bebarti keseluruhan 

objek yang akan diteliti dan sampel ialah bagian dari populasi yang 

mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.
8

 Teknik 

purposive sampling dengan pemilihan sekelompok subjek atau ciri-ciri 

tertentu yang ada sangkut pautnya dengan populasi.
9
 

 

2. Metode Pendekatan 
 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris, merupakan cara prosedur yang digunakan untuk 

memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih 

dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 

terhadap data primer di lapangan. 
10

 Dan pendekatan kauntitatif dengan 

menggunakan teori-teori yang sudah ada sebagai variabel penelitian. 

Selain itu juga menggunakan survey primer untuk mengetahui kondisi 

lahan pertanian di masyarakat dengan observasi.
11

 

 

                                                      
               8 Zainudin Ali, 2009, Metode Peneltian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 98. 

              9 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

               10 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,Jakarta: Radja 

Grafido Persada, hal. 52. 

               11 Nurmala Kumala Dewi dan Iwan Rudiarto, 2013, Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Kondisi Sosial 

Ekonomi Masyarakat Daerah Pinggiran di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Jurnal Vol.1, Nomor 2, Hal. 178. 
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3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penilitian deskriptif. Karena 

peneliti ingin mengetahui seberapa besar dampak konversi lahan 

pertanian menjadi perindustrian terhadap sumber daya air tanah yang 

berada di kecamatan Grogol kabupaten sukoharjo dan bagaimana 

konversi lahan pertanian menjadi perindustrian terhadap ketersediaan 

sumber daya air tanah dari tahun 2014-2016. 

4. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di kecamatan 

grogol kabupaten sukoharjo  Sumber data yang digunakan di dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Data primer 

Data primer Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama
12

 Dengan melakukan penelitian, wawancara, observasi, 

dan survey langsung ke lapangan. Yaitu meninjau lahan pertanian 

yang menjadi objek penelitian. 

b. Data sekunder 

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, 
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dan sebagainya.
13

 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu sumber yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti atau bahan yang mengikat sebagai 

berikut: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945 

b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang 

penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan 

Ruang. 

d) Undang-Undang No. 41 Tahun 2009  tentang perlindungan 

lahan pertanian pangan berkelanjutan 

e) Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya 

air 

f) Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang 

Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 

g) Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi  Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan. 
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h) Perda kabupaten sukoharjo No 14 tahun 2011 tentang 

rencana tata ruang wilayah kebupaten sukoharjo 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi 

penjelasan terhadap bahan hukum primer Dan tidak memiliki 

kekuatan mengikat 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder.
14

 Seperti kamus, 

dan internet. 

 

5.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah : 

a. Pengumpulan Data Primer 

Penulis menggunakan metode dokumentasi dalam pengumpulan 

data primer yakni dengan mengumpulkan dokumen-dokumen dan 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009, perda kabupaten sukoharjo 

No 14 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah kebupaten 

sukoharjo dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang 

sumber daya air. 
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b. Pengumpulan Data Sekunder 

1) Studi Pustaka 

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi 

kepustakaan yang dilakukan dengan cara mempelajari, 

mengkaji, dan menganalisis peraturan perundang-undangan, 

dokumen serta penelitian lain yang berhubungan dengan objek 

penelitian dan data sekunder yang diperlukan di dalam 

penelitian ini. 

2) Studi Lapangan 

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data studi 

lapangan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

secara langsung terhadap obyek yang diteliti dengan teknik 

wawancara kepada pejabat yang terkait. 

 

6.  Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu 

dengan cara penelitian yang menghasilkan diskriptif-analisis, yaitu apa 

yang dinyatakan reponden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya 

yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh. 

F. Sistematika Skripsi 
 

Penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai serikut 

BAB I terdiri dari pendahuluan yang berisi, tentang latar belakang 
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masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikirian, metode penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II terdiri dari tinjauan pustaka yang mencakup tinjauan umum 

tentang konversi lahan, tinjauan umum tentang ketersediaan sumber daya 

air, dan tinjauan umum tentang hubungan sumber daya air dengan konversi 

lahan. 

BAB III terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan yang di  

dalamnya menguraikan mengenai dampak yang ditimbulkan dari adanya 

konversi lahan terhadap ketersediaan sumber daya air. 

      BAB IV terdiri dari penutup yang mencakup kesimpulan dan 

saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


