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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara agraris, dimana pertanian menjadi basis 

utama perekonomian nasional. Hal ini diindikasikan oleh peningkatan 

impor beras Indonesia yang cukup tajam pada tahun 2009 hingga 2011, 

yaitu sekitar 2 juta ton . Menurut Undang- Undang no. 41 Tahun 2009 

Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), 

adalah kondisi dimana terpenuhinya pangan bagi rumah tangga baik secara 

kuantitas maupun kualitas. Adanya peningkatan impor beras menandakan 

bahwa secara kuantitas Indonesia mengalami kesulitan dalam memenuhi 

kebutuhan pangan bagi penduduknya. Oleh karena itu, ketahanan pangan 

merupakan isu utama dalam pembangunan Indonesia kedepan
1
. 

Sebagian besar masyarakat Indonesia menggantungkan 

kehidupannya pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah memberikan 

sumbangan besar dalam pembangunan nasional, seperti peningkatan 

ketahanan nasional, pembarian swasembada pangan, penyerapan tenaga 

kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan peningkatan pendapatan 

domestik regional bruto. 

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan bertambahnya 

jumlah  masyarakat yang membutuhkan lahan sebagai wadah atau tempat 
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untuk kepentingan aktivitas kehidupannya. Maka lahan berperan penting 

dalam hal perkembangan masyarakat sejalan dengan jumlah penduduk dan 

pemenuhan kebutuhan pangan masyarakatnya. Bahkan lahan pertanian di 

asumsikan bahwa semakin luas lahan pertanian semakin dapat mencapai 

swasembada pangan masyarakat. Lahan merupakan sumberdaya alam 

strategis bagi pembangunan.  

Pertambahan penduduk memerlukan lahan yang semakin luas, 

tidak hanya untuk perluasan pemukiman namun juga sebagai sarana 

perluasan kegiatan perekonomian masyarakat agar kebutuhan masyarakat 

terpenuhi untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan 

terjadinya alih fungsi (konversi) terhadap lahan pertanian yang dilakukan 

oleh pihak lain akibat adanya pelepasan hak pemilikan lahan petani 

kepada pihak lain yang kemudian di manfaatkan untuk kegiatan non 

pertanian. Dengan adanya alih fungsi (konversi) tersebut akan berdampak 

pada swasembada pangan masyarakat khususnya para petani karena 

adanya penyempitan lahan pertanian. 

Alih fungsi (konversi) lahan pertanian mengandung pengertian 

sebagaimana yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan 

dan Alih Fungsi lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yakni :”Perubahan 

fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan 

pertanian pengan berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara“.
2
 

Untuk pengertian lahan pertanian juga di jelaskan dalam Pasal 1 angka (5) 
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah Yang Belum 

Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah yakni : “Bidang lahan yang 

digunakan untuk usaha pertanian
3
.Lahan pertanian juga di kategorikan 

sebagai kawasan peruntukan pertanian untuk tanaman pangan 

sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka (37) Peraturan Daerah 

Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 yakni : kawasan 

lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebakdan lahan basah tidak 

beririgasi serta lahan kering potensialuntuk pemanfaatan dan 

pengembangan tanaman pangan. 

Transformasi ekonomi yang ditandai dengan pergeseran peran 

antar sektor menuntut alih fungsi (konversi) lahan pertanian dalam jumlah 

yang tidak sedikit. Kasus alih fungsi (konversi) lahan pertanian di daerah 

dengan produktivitas rendah tidak begitu mengancam produksi pangan. 

Namun ketika alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian terjadi pada lahan irigasi dengan produktivitas tinggi maka, 

dapat menimbulkan ancaman bagi ketersediaan panagan khususnya 

makanan pokok penduduk. 

Alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi non pertanian 

diharapkan dapat memajukan kehidupan ekonomi. Namun pada 
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kenyataannya selain menimbulkan dampak positif, juga dapat 

menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian masyarakat khususnya 

bagi masyarakat yang mengantungkan perekonomiannya pada sektor 

pertanian. Hal ini disebabkan oleh adanya alih fungsi (konversi) lahan 

pertanian menjadi non pertanian sehingga terjadi penyempitan lahan. 

Penyempitan pada lahan itu sendiri akan berdampak langsung pada 

kondisi perolehan hasil pangan. Petani yang awalnya merupakan petani 

pemilik kini secara perlahan berubah menjadi petani penggarap, buruh 

tani, pengangguran ataupun pindah ke pekerjaan lain. Hal tersebut 

menyebabkan pendapatan hasil panen petani setiap tahunnya berkurang 

dan petani lebih konsumtif. 

Dengan banyaknya lahan pertanian yang dialih fungsikan menjadi 

lahan non petanian , merupakan tantangan baru bagi pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah dalam mewujudkan swasembada pangan 

karena secara asumsinya semakin banyak lahan pertanian yang di alih 

fungsikan menjadi non pertanian secara otomatis jumlah produksi pangan 

menurun sehingga target dari pemerintah pusat maupun daerah untuk 

dapat swsembada pangan sendiri tidak akan tercapai. Dapat diketahui 

bahwa hubungan antara konversi lahan dengan swasembada sangat 

berpengaruh satu sama lain, karena untuk mencapai swasembada pangan 

di butuhkan lahan pertnian yang cukup yang nantinya akan di gunakan 

sebagai lahan produksi pangan. Namun dengan demikian yang menjadi 

persoalannya adalah dimana setiap tahunnya jumlah lahan pertanian yang 

tersedia sebagai lahan produksi pangan mengalami pengurangan lahan hal 
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ini berpengaruh pada penurunan produktifitas pangan yang di hasilkan, hal 

ini seperti yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, dimana setiap tahunnya 

Kabupaten Sukoharjo mengalami penurunan ketersediaan lahan pertanian 

yang berpengaruh pada produktifitas pangan menurun karena banyaknya 

lahan pertanian yang di alih fungsikan ke non pertanian. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin meneliti 

mengenai : “Dampak Konversi Lahan Pertanian Menjadi Non Pertanian 

Terhadap Swasembada Pangan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Studi 

Kasus di Kabupaten Sukoharjo)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah penulis utarakan di dalam latar 

belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana konversi lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo? 

2. Bagaimana hubungan antara konversi lahan pertanian dengan 

swasembada pangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun beberapa tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Objektif 

a) Untuk mengetahui konversi lahan pertanian di Kabupaten 

Sukoharjo. 

b) Untuk mengetahui hubungan antara konversi lahan pertanian 

dengan swasembada pangan 

2. Tujuan Subyektif 
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a) Untuk menambah wawasan, pemahaman serta pengetahuan 

penulis dalam rangka memenuhi syarat mencapai gelar sarjana di 

bidang ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka 

manfaat yang ingin di capai oleh penulis dalam penelitian hukum ini, 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemikiran yang 

baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

pengetahuan ilmu hukum terhadap dampak konversi lahan pertanian 

menjadi non pertanian terhadap swasembada pangan masyarakat di 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini oleh penulis di harapkan dapat di jadikan masukan 

dan pemikiran mengenai dampak konversi (alih fungsi)lahan petanian 

menjadi  non pertanian terhadap swasembada pangan, serta hasil 

penelitian ini di harapkan dapat menjadi salah satu pembaharuan 

pemikiran dan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan pola 

pikir yang dinamis terhadap dampak konversi lahan pertanian menjadi 

non pertanian terhadap swasembada pangan masyarakat Kabupaten 

Sukoharjo. 

E. Kerangka Pemikiran 
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Lahan mempunyai arti penting bagi kehidupan manusia. Fungsi 

lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata 

pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi 

makanan dan keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset 

untuk mengakumulasikan modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan 

kedaulatan suatu negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya
4
. Dalam hal ini 

menyebabkan adanya alih fungsi (konversi) lahan pertanian menjadi lahan 

non pertanian.  

Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian cenderung terus 

meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan 

perkembangan sektor perekonomian. Alih fungsi (konversi) lahan tidak 

dapat di hindari akibat peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan 

sektor perekonomian. Beberapa kasus menunjukkan bahwa suatu lokasi 

terjadi alih fungsi lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan sekitar 

juga beralih fungsi secara progresif. 

Menurut Isa, ada beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya alih 

fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, diantaranya :  

1. Faktor kependudukan, jumlah penduduk yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun memberikan dampak pada kebutuhan lahan yang 

semakin meningkat. Tekanan penduduk terhadap lahan juga 

diakibatkan oleh peningkatan taraf hidup penduduk. Peningkatan taraf 

hidup penduduk akan menambah intensitas kegiatan penduduk, hal ini 

turut berperan dalam menciptakan tambahan permintaan lahan seperti: 
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lahan untuk lapangan golf, pusat perbelanjaan, jalan tol, tempat 

rekresai, dan lain sebagainya.  

2.  Lahan pertanian termasuk sawah adalah lahan yang paling luas 

terkonversi sebagai kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian 

antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan 

perdagangan, dan jasa-jasa lainnya. Lokasi pinggiran kota yang 

sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi 

salah satu sasaran pengembangan kegiatan non pertanian. Hal ini 

terjadi karena lahan-lahan tersebut cenderung memiliki harga yang 

relatif murah. Selain itu keberadaan “sawah kejepit” juga menjadi 

salah satu pendorong lahan dapat terkonversi secara lebih mudah. 

Sawah kejepit yang dimaksud disini adalah suatu lahan sawah yang 

tidak terlalu luas yang berada di daerah lahan terbangun. Petani akan 

merasa untuk meakukan pengolahan sawah karena keterbatasan akses, 

seperti akses untuk memperoleh air karena tidak tersedianya sarana 

irigasi, keterbatasan tenaga kerja untuk mengolah sawah, dan lain 

sebagainya. Beberapa keterbatasan tersebut membuat para petani lebih 

memilih untuk beralih profesi, karena dianggap akan lebih banyak 

memberikan keuntungan.  

3.  Faktor Ekonomi, dapat dilihat dari tingginya harga jual lahan (land 

rent) yang diperoleh dari aktivitas non pertanian dibanding dengan 

sektor pertanian. Hal ini mndorong petani untuk lebih memilih menjual 

lahannya.  
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Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian yang dapat 

membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat khususnya pada 

masyarakat petani. Lahan pertanian yang dulunya merupakan sektor utama 

bagi ekonomi masyarakat yang mengantungkan kebutuhan kehidupannya 

dan sebagai penyumbang kebutuhan pangan pada hasil pertanian. 

Transformasi ekonomi yang ditandai pergeseran peran antar sektor 

menuntut alih fungsi lahan pertanian dalam jumlah yang tidak sedikit. 

Kasus alih fungsi lahan pertanian di daerah dengan produktivitas rendah 

tidaklah terlalu mengancam produksi pangan. Namun ketika alih fungsi 

lahan pertanian menjadi kawasan non pertanian terjadi di lahan beririgasi 

dengan produktivitas tinggi maka hal ini merupakan ancaman bagi 

ketersediaan pangan khususnya bahan makanan pokok penduduk.
5
 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan gejala atau 

beberapa penyebab yang bertujuan guna memperoleh data-data yang benar 

dan riil, di dalam penelitian ini menggunakan suatu metode sesuai dengan 

apa yang penulis teliti. Di dalam penelitian ini metode yang digunakan 

penulis adalah sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan 

Metode pendekatan yang di gunakan penulis adalah metode 

pendekatan Sosiologis atau non doktrinal dengan konsep metode 

                                                           
5
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Provinsi Jawa Tengah”, Caraka Tani XXV No.1 Maret 2010 hal. 39 
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penelitian soaiologi secara khusus, yang bersifat induktif dengan 

menelaah suatu hal yang terfokus pada perolehan hasil atau simpulan 

secara lebih luas dan bersifat umum, karena penulis lebih merujuk 

kepada kenyataan dan perilaku  kehidupan ekonomi masyarakat 

sebagai dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang di gunakan penulis adalah jenis penelitian 

deskriptif sosiologis, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat 

suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam 

masyarakat
6
., karena penulis ingin memaparkan mengenai dampak 

konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian terhadap 

swasembada pangan mayarakat kabupaten sukoharjo. 

3. Bentuk dan Jenis Data 

a. Data Sekunder 

Data Sekunderyang berupa bahan pustaka yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang meliputi norma atau kaidah dasar 

yang merupakan peraturan perundang-undangan, dalam 

penelitian ini bahan hukum primer yang di gunakan adalah 

sebagai berikut : 
                                                           

6
 Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, hal. 25. 
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a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 

18 Tahun 2012 tentang Pangan. 

b. Undang-undang Republik Indonesia No. 

41 Tahun 2009 tentang Perlindungan 

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

c. Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional 

republik Indonesia Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan Pada Wilayah 

Yang Belum Terbentuk Rencana Tata 

Ruang Wilayah. 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo 

No. 14 tahun 2011 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo 

Tahun 2011-2031. 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan Hukum Sekunder meliputi literatur-literatur yang 

merupakan hasil karya ilmiah para sarjana Hukum, khususnya 

mengenai dampak konversi lahan. 
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3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum guna 

mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 

yang meliputi bahan yang di dapatkan dari media internet, 

kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Dalam hal ini penulis menggunakan pengumpulan data sebagai 

berikut : 

a) Wawancara bertahap untuk mengetahui dan menggali 

mengenai dampak konversi lahan pertanian menjadi lahan 

pertanian terhadap swasembada pangan masyarakat. 

b) Observasi langsung terhadap permasalahan yang di teliti. 

c) Teknik dokumentasi dengan melihat sumber-sumber berupa 

data-data dan catatan terkait dengan penelitian. 

G. Sistematika Penelitian Hukum 

Hasil penelitian akan di susundalam format empat bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan di 

uraikan penulis dalam penelitian ini. Untuk lebih mempermudah dalam 

melakukan pembahasan maka penulis, menyusun sistematika penulisan 

dalam empat bab. 

Bab I berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika 

Penelitian. 
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Bab II berisi tinjauan Pustaka yang berisi tentang tinjauan umum 

konversi lahan, tinjauan lahan pertanian, tinjauan umum pertanian, 

tinjauan umum pangan, tinjauan umum swasembada pangan. 

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya 

menguraikan secara detail mengenai konversi lahan pertanian di 

Kabupaten Sukoharjo dan hubungan antara konversi lahan pertanian 

dengan swasembada pangan.. 

Bab IV berisi penutup yang di dalamnya memuat kesimpulan 

penelitian dan saran dari penulis. 

 

 


