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ANALISIS KONVERSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP 

SWASEMBADA PANGAN DI KECAMATAN KARTASURA 

KABUPATEN SUKOHARJO 
 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berpakah prosentase konversi lahan 

pertanian menjadi lahan non-pertanian dan untuk mengetahui apakah dengan 

terjadinya konversi lahan tersebut berpengaruh terhadap swasembada pangan di 

Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Metode penelitian melalui 

pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Jenis data menggunakan 

data primer yaitu sejumlah keterangan atau fakta di lapangan yang diperoleh 

melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku sumber 

hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data melalui 

purposive sampling dengan melakukan generalisasi statistik atau sekedar 

mewakili populasinya. Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas 

dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

konversi lahan sangan berpengaruh terhadap swasembada pangan, pada faktanya 

di desa yang tinggi alih fungsi tidak dapat memenuhi swasembada pangannya 

sendiri. Adapun rata-rata prosentase konversi lahan pertanian menjadi kawasan 

permukiman tiap tahunnya adalah sebesar 7,4%. Apabila konversi lahan terus 

dilakukan secara massif, maka dalam dua belas tahun mendatang tidak menutup 

kemungkinan mengalami batas maksimal dari cakupan lahan yang diperbolehkan 

untuk dikonversi.  
 

Kata Kunci: swasembada, lahan pertanian, lahan pemukiman  

Abstract 

This study aims to determine how the percentage of agricultural land conversion 

to non-agricultural land and to find out whether the occurrence of land 

conversion affects food self-sufficiency in Kartasura District, Sukoharjo Regency. 

The research method is a descriptive sociological juridical approach. This type of 

data uses primary data, namely a number of information or facts in the field 

obtained through interviews, while secondary data is obtained from primary, 

secondary, and tertiary legal sources books. Data collection method through 

purposive sampling by generalizing statistics or just representing the population. 

Data that has been collected and processed will be discussed using the deductive 

method. The results of the study show that land conversion is very influential on 

food self-sufficiency, in fact in the village, the high rate of conversion cannot 

fulfill its own food self-sufficiency. The average percentage of conversion of 

agricultural land into residential areas each year is 7.4%. If land conversion 

continues to be carried out massively, then in the next twelve years it does not rule 

out the possibility of experiencing a maximum limit of the scope of land allowed to 

be converted. 

 

Keywords: self-sufficiency, agricultural land, residential land 
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1. PENDAHULUAN

Lahan merupakan sumberdaya alam strategis bagi pembangunan. Hampir semua 

sektor pembangunan fisik memerlukan lahan, seperti sektor pertanian, kehutanan, 

perumahan, industri, pertambangan dan transportasi. Di bidang pertanian, lahan 

merupakan sumber daya yang sangat penting, baik bagi petani maupun bagi 

pembangunan pertanian. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa di Indonesia 

kegiatan pertanian masih bertumpu pada lahan pertanian.
1

Akhir-akhir ini, sejalan dengan meningkatnya taraf hidup dan terbukanya 

kesempatan untuk menciptakan peluang kerja yang ditandai oleh banyaknya 

investor ataupun masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembangunan, 

semakin meningkatkan kebutuhan akan lahan. Salah satu pemicu aktivitas 

pembangunan adalah meningkatnya jumlah penduduk di berbagai wilayah, 

sementara ketersediaan dan luas lahan bersifat tetap. Kepadatan penduduk di 

perkotaan memberikan pengaruh terhadap peningkatan penduduk di wilayah yang 

dekat dengan pusat pertumbuhan kota.
2

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi 

nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan 

dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Alih fungsi lahan pertanian yang 

tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan 

dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. 

Fenomena ini muncul seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan 

permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non-

pertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pemabangunan. Fenomena 

alih fungsi lahan terjadi akibat transformasi strutural perekonomian dan 

demografis, khususnya di negara-negara berkembang.
3

Untuk negara yang masih dalam tahap berkembang seperti Indonesia, 

tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun 

1
Su Ritohardoyo, 2013, Penggunaan dan Tata Guna Lahan, Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, hlm. 37 
2
Hilda Nurul Hidayati, “Konversi Lahan Pertanian dan Sikap Petani di Desa Cihideung 

Ilir Kabupaten Bogor,” Departmen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas 

Ekologi Manusia, IPB, ISSN:  2302-7517, Vol. 01, No. 03 (Februari, 2013), hlm. 1 
3
Suryana, 2002, dalam Jurnal Analisis Ketahanan Pangan Indonesia 2014, Vol. 9, hlm. 3 
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kawasan industri, turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya, banyak 

lahan sawah, terutama yang berada dekat dengan kawasan perkotaan, beralih 

fungsi untuk penggunaan tersebut. 

Kecamatan Kartasura merupakan salah satu kecamatan yang berada di 

Kabupaten Sukoharjo yang terbagi dalam 12 Desa, 117 RW (Rukun Warga) dan 

415 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah Kecamatan Kartasura pada Tahun 2015 

tercatat 1.923 Ha atau sekitar 4,12% dari luas Kabupaten Sukoharjo (46.666 Ha). 

Luas yang ada terdiri dari 471 Ha atau 75,51% bukan Lahan Sawah.
4

Penyempitan lahan sawah atau lahan pertanian tersebut dikarenakan 

adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang semakin 

bertambah tiap tahunnya. Sehingga bisa dikatakan, setiap tahun lahan pertanian di 

Kecamatan Kartasura akan terus mengalami penyempitan. Dengan adanya 

perubahan alih fungsi lahan tersebut maka juga akan berdampak pada keadaan 

sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, mengingat lahan sangat memegang 

peranan penting dalam menunjang kehidupan baik bagi masa sekarang maupun 

masa yang akan datang. 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui berapa besar prosentase percepatan konversi lahan di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui apakah dengan terjadinya 

konversi lahan tersebut berpengaruh terhadap swasembada pangan di Kecamatan 

Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan 

manfaat secara teroritis yakni (1) Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan 

dan pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai konversi 

lahan, dan (2) Memperkaya literatur dalam kepustakaan khususnya tentang 

konversi lahan. Sedangkan manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat serta membantu penulis khususnya dalam kemampuan untuk 

menerapkan ilmu yang diperoleh serta kepada semua pihak yang terkait dengan 

penelitian ini, terutama memberikan informasi kepada pembaca mengenai 

konversi lahan. 

4
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo, 2016, Kabupaten Sukoharjo Dalam Angka 

2016 . BPS Kabupaten Sukoharjo: BPS-Statistik Indonesia, hlm. 3 
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2. METODE

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada 

metode, sistematika, dan pemikiran yang bertujuan mempelajari satu atau berupa 

gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.
5
 Penelitian ini menggunakan jenis 

pendekatan sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

mengambil bahan pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian yang dilakukan 

penulis adalah penelitian diskriptif, yaitu dimana penelitian ini bertujuan untuk 

membuat pencandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
6
 Jenis data menggunakan data primer, 

yaitu data yang diperoleh dari sejumlah keterangan atau fakta di lapangan melalui 

wawancara dan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku 

yakni bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purpsive sampling  yaitu pengambilan 

sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan pada strata, 

random atau daerah tetapi didasarkan karena tujuan tertentu
7
 dalam penelitian ini 

mengambil subjek dengan tujuan menghomogenisasi daerah menurut tingkat 

kesamaan atau ciri-ciri yang dimiliki dari suatu daerah di penelitian ini yang 

termasuk dalam daerah desa yang ada di Kecamatan Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo. Teknik pengumpulan data ini digunakan dalam usaha untuk melakukan 

generalisasi statistik atau sekedar mewakili populasinya. Metode ini diawali 

dengan melihat pengelompokkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten 

Sukoharjo lalu didapatkan data pengelompokkan dari PNPM Mandiri Kabupaten 

Sukoharjo bahwa Kabupaten Sukoharjo mengelompokkan kecamatannya menjadi 

dua bagian yaitu kecamatan perkotaan dan kecamatan pedesaan. Data yang telah 

terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deduktif, 

yakni suatu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu 

untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagian yang khusus. 

5
Khudzifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: 

Fakultas Hukum UMS, hlm. 4 
6
Suryabrata dan Sumaidi, 1992, Metode Penelitian, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 18 

7
Suharsimi Arikunto, 2006,  Prodesur Penelitian dan Pendekatan Praktik, Rineka Cipta: 

Jakarta, hlm. 139 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Prosentase Percepatan Konversi Lahan Pertanian menjadi Permukiman 

di Kecamatan Kartasura 

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis terhadap percepatan alih fungsi 

lahan pertanian dengan percepatan jumlah penduduk pada tahun 2014-2016, 

karena berhubung sebelumnya peneliti juga melakukan analisis terhadap 

hubungan konversi lahan pertanian terhadap swasembada yang dilakukan 

terhadap sampel kecamatan homogenisasi. Penduduk di Kelurahan Kartasura 

setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini terjadi dikarenakan beberapa faktor 

diantaranya yaitu karena faktor angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan angka kematian, kemudian juga dengan adanya faktor pendatang yang 

juga bertambah sehingga setiap tahunnya Kelurahan Kartasura, Kecamatan 

Kartasura mengalami kenaikan jumlah penduduk. 

Desa Singopuran termasuk ke dalam golongan kelompok Desa Menengah 

juga mengalami kenaikan jumlah penduduk di setiap tahunnya, meskipun tidak 

sesignifikan seperti Kelurahan Kartasura, akan tetapi kenaikan jumlah penduduk 

yang terjadi di Desa Singopuran juga tidak dapat dikatakan sedikit. Beberapa 

faktor yang mempengaruhi bertambahnya jumlah penduduk yaitu karena angka 

kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan angka kematian, kemudian juga 

karena faktor pendatang yang juga terjadi di Desa Singopuran. 

Selanjutnya pada Desa Kertonatan yang termasuk kedalam golongan 

kelompok Desa Murni. Meskipun Desa Kertonatan tergolong Desa Murni akan 

tetapi Desa Kertonatan ini juga mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tidak 

dapat dikatakan sedikit meskipun tidak lebih banyak dibandingkan dengan Desa 

Singopuran. Hal yang menjadikan Desa Kertonatan mengalami kenaikan jumlah 

penduduk yaitu selain karna faktor angka kelahiran yang lebih tinggi, juga karena 

faktor pendatang yang juga terjadi di Desa Kertonatan. 

Jumlah lahan pertanian di setiap tahunnya mengalami penurunan, pada 

Kelurahan Kartasura dituliskan nol bukan berarti tidak terjadi konversi lahan di 

Kelurahan Kartasura, akan tetapi di Kelurahan Kartasura mulai dari tahun 2013-

2016 sudah tidak mempunyai lahan pertanian dan juga tidak memiliki hasil panen 

sama sekali.
8
  Berbeda dengan Desa Singopuran di setiap tahunnya tidak

8
Kecamatan Kartasura Dalam Angka 
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mengalami konversi lahan, justru di setiap tahunnya lahan pertaniann di Desa 

Singopuran ini meningkat sebesar kurang lebih 3 Ha. Kemudian pada Desa 

Kertonatan pada tahun 2014 mengalami konversi lahan pertanian menjadi non 

pertanian yang cukup signifikan yaitu sebesar 24 Ha. Kemudian pada tahun 2015 

Desa Kertonatan tidak mengalami konversi lahan, hal tersebut terbukti jumlah 

lahan pertanian di tahun 2015 lebih luas dibandingkan dengan luas lahan 

pertanian di tahun 2014 yaitu sebesar 2 Ha lebih luas dibandingkan tahun 2014. 

Pada tahun 2016 Desa Kertonatan juga tidak mengalami konversi lahan, justru 

luas lahan pertanian di Desa Kertonatan lebih luas dibandingkan dengan tahun 

2015, yaitu sebesar 4 Ha lebih luas dari tahun sebelumnya. 

Kelurahan Kartasura tidak memiliki lahan pertanian sama sekali, secara 

otomatis Kelurahan Kartasura juga tidak dapat menghasilkan panen. Kemudian 

pada Desa Singopuran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 jumlah luas 

lahan pertaniannya mengalami perluasan. Selanjutnya pada Desa Kertonatan dari 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 juga mengalami perluasan luas lahan 

pertanian. 

Penulis tidak menghitung prosentase konversi lahan desa sampel 

dikarenakan yang pertama di Kelurahan Kartasura dari tahun 2014 sampai dengan 

tahun 2016 sudah tidak mempunyai lahan pertanian. Kemudian di Desa 

Singopuran dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 tidak terjadi konversi 

lahan, hal tersebut dapat dilihat dengan jumlah luas lahan pertanian yang semakin 

meluas di setiap tahunnya. Kemudian pada Desa Kertonatan di tahun 2014 penulis 

sudah menghitung prosentase konversi lahan yang terjadi yaitu sebesar 19%. 

Prosentase alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dari tahun ke tahun 

cenderung meningkat meskipun pada tahun 2016 jumlah prosentasen alih fungsi 

lahan pertanian menjadi non pertanian menurun akan tetapi tetap saja terjadi alih 

fungsi lahan. Kenaikan dan adanya alih fungsi lahan dipicu oleh banyaknya 

jumlah permintaan atas tanah untuk dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian, 

biasanya digunakan untuk kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh 

pemerintahan maupun pihak swasta, sementara yang dapat kita ketahui lahan yang 

tersedia sangatlah terbatas. 

Seperti halnya di Kabupaten Sukoharjo saat ini telah terjadi alih fungsi lahan 

pertanian menjadi non pertanian yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dari 
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tahun ke tahun, terutama pada daerah yang mempunyai potensi yang baik di 

bidang ekonomi baisanya mengalami jumlah alih fungsi lahan pertanian yang 

semakin tinggi hal itu didasari karena para investor tertarik pada daerah yang 

dirasa bernilai ekonomis seperti halnya daerah perkotaan dalam hal ini sampel 

kecamatannya adalah Kecamatan Kartasura yang mana biasanya banyak 

mengalami alih fungsi lahan yang tinggi karena daerah tersebut dekat dengan 

pusat keramaian, selain itu pada daerah perkotaan percepatan jumlah 

penduduknya juga tinggi yang disebabkan oleh banyaknya orang yang 

berbondong-bondong ke kota untuk mengubah nasib hidupnya atau terkadang 

hanya sekedar suka dengan keramaian, dari data tersebut kita dapat menegetahui 

selama tiga tahun terakhir ini yaitu tahun 2014-2016 saja lahan pertanian yang 

beralih fungsi sebanyak 22,19 % dari lahan pertanian yang tersedia, selain itu hal 

tersebut juga di iringi tingginya percepatan jumlah penduduk yang mana selama 

tiga tahun terakhir Kecamatan Kartasura mengalami percepatan penduduk yang 

tinggi, semakin banyaknya jumlah penduduk menyebabkan jumlah lahan 

pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian juga semakin tinggi yang 

disebabkan oleh banyaknya permintaan lahan yang digunakan untuk 

pembangunan. Apabila hal ini di biarkan terus menerus maka lama kelamaan 

lahan pertanian akan semakin berkurang dan akan terancam habis, yang mana 

akan mengancam sektor pertanian khususnya akan berkurangnya jumlah produksi 

pangan sehingga kemampuan swasembada pangannya tidak dapat terpenuhi, 

selain itu akan terjadi semakin ketidak harmonisan antara lahan pertanian dengan 

lahan permukiman. 

3.2 Hubungan Konversi Lahan dengan Swasembada Pangan yang Dihasilkan 

di Desa Kartasura, Kabupaten Sukoharjo 

1. Hubungan Konversi Lahan dengan Swasembada Pangan yang Dihasilkan

di Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura

Luas wilayah yang termasuk Kelurahan Kartasura telah tercatat  134 Ha 

atau sekitar 6,97  persen dari luas cakupan Kecamatan Kartasura, yang terdiri dari: 

(1) Luas Sawah : 0 Ha, (2) Bukan Lahan Sawah : 134 Ha. Desa Kartasura 

berbatasan dengan: (1) Wilayah Timur: Kota Surakarta, (2) Wilayah Selatan: 

Kecamatan Gatak, (3) Wilayah Barat: Kabupaten Boyolali, dan (4) Wilayah 

Utara: Kecamatan Kartasura. Jumlah penduduk Kelurahan Kartasura setiap 
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tahunnya selalu mengalami kenaikan secara terus menerus, hal ini menunjukkan 

bahwa Kelurahan Kartasura mempunyai daya tarik tinggi sehingga banyak 

pendatang yang menetap di Kelurahan Kartasura ini, selain itu juga danya faktor 

kelahiran dan faktor rendahnya kematian. Kelurahan Kartasura tidak memiliki 

hasil panen pertanian padi, hal ini terjadi karena hampir semua lahan yang berada 

di dalam cakupan Kelurahan Kartasura ini mengalami alih fungsi lahan, terlebih 

lagi Kelurahan Kartasura ini merupakan kelompok Kelurahan Kota sehingga 

sudah pasti banyak investor melirik untuk dijadikan bangunan atau pemukiman 

seperti yang saat ini terjadi. Melihat hasil panen yang tidak ada sama sekali 

Kelurahan Kartasura jelas dapat dikatakan tidak dapat memenuhi swasembada 

pangannya sendiri. 

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa Kelurahan Kartasura yang 

dikelompokan menjadi kelurahan kota tidak mempunyai sama sekali hasil panen 

hal tersebut dapat dilihat dari hasil panen yang jumlahnya 0. Bisa kita lihat pula di 

setiap tahunnya di Kelurahan Kartasura mengalami kenaikan selisih minus antara 

yang di produksi dengan jumlah penduduk yang tinggal di Desa Kartasura. Pada 

tahun 2014 jumlah selisih minus antara hasil panen dengan penduduk yang tinggal 

di Kelurahan Kartasura sebanyak -1.842.720. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 

2016 hasilnya juga sama yaitu sama sekali tidak ada hasil panen. Selisih minus 

hasil panen pada tahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya, yaitu -1.845.120 selisih minus hasil panen ini dapat dihitung dengan 

mengalikan jumlah penduduk (jiwa) dengan jumlah kebutuhan pangan individu 

setiap tahunnya (kg), kemudian hasilnya dikurangi hasil produksi panen pertahun 

Kelurahan Kartasura. Selanjutnya tahun 2016 pun, tidak ada sama sekali hasil 

panen yang didapatkan, selisih minus hasil panen pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2016 yaitu 

sebesar -2.412.480. Hasil selisih minus  yang meningkat drastis jika dibandingkan 

dengan tahun sebelumnya terjadi karena beberapa faktor yaitu jumlah penduduk 

yang juga meningkat drastis yang mana pada tahun 2015 jumlah penduduk 

sebanyak 15.376 (jiwa), kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 20.104 

(jiwa). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada Kelurahan/Desa Kota seperti Desa 

Kartasura, jumlah alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sangatlah 
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tinggi sehingga menyebabkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 

Kelurahan Kartasura tidak dapat menghasilkan panen sama sekali, artinya jelas 

swasembada di Kelurahan Kartasura tidak dapat terpenuhi. 

Agar dapat memenuhi kebutuhan swasembada sendiri di Kelurahan 

Kartasura penulis sudah menghitung berapa minimal tanah yang harus dimiliki 

oleh setiap penduduk yang tinggal di Kelurahan Kartasura. Pada tahun 2014 

jumlah selisih kebutuhan pangan di Kelurahan Kartasura adalah -1.842,72 ton, 

karena Kelurahan Kartasura tidak pernah dapat menghasilkan panen sendiri, disini 

penulis membuat perkiraan jumlah hasil panen yang didapat per m
2
 sesuai dengan

desa-desa lainnya yang berada di satu kecamatan dengan Kelurahan Kartasura 

yaitu sebesar 0,745 kg/ tahun. Pada tahun 2014 jumlah kekurangan lahan panen di 

Kelurahan Kartasura sebesar 249,01 Ha, jumlah luas lahan seharusnya yaitu 

sebesar 249,01 Ha, kemudian luas lahan yang harus dimiliki setiap penduduk agar 

dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri pada tahun 2014 yaitu kurang lebih 

sebesar 162,1 M
2
. Selanjutnya pada tahun 2015 Kelurahan Kartasura memiliki

jumlah kekurangan lahan panen yaitu sebesar 249,34 Ha, dan luas lahan yang 

seharusnya dimiliki agar dapat mencukupi kebutuhan pangan penduduknya yaitu 

sebesar 249,34 Ha, kemudian luas lahan yang harus dimiliki setiap penduduknya 

agar dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri pada tahun 2015 yaitu kurang 

lebih sebesar 162,2 M
2
. Selanjutnya pada tahun 2016 Kelurahan Kartasura

memlikiki jumlah kekurangan lahan panen yaitu sebesar 326,01 Ha, dan luas 

lahan yang seharusnya dimiliki agar Kelurahan Kartasura pada tahun 2016 dapat 

memenuhi swasembada pangannya yaitu sebesar 326,01 Ha, kemudian luas lahan 

yang harus dimiliki setiap penduduknya agar dapat memenuhi kebutuhan 

pangannya sendiri pada tahun 2016 yaitu kurang lebih sebesar 162,5 M
2
.

2. Hubungan Konversi Lahan dengan Swasembada Pangan yang Dihasilkan

di Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura

Luas wilayah yang termasuk Desa Singopuran telah tercatat  133 Ha atau 

sekitar 6,92  persen dari luas cakupan Kecamatan Kartasura, yang terdiri dari: (1) 

Luas Sawah: 106 Ha dan (2) Bukan Lahan Sawah: 27 Ha. Desa Singopuran 

berbatasan dengan: (1) Wilayah Timur: Kelurahan Ngabeyan, (2) Wilayah 

Selatan: Kelurahan Kartasura, (3) Wilayah Barat: Kelurahan Ngabeyan, dan (4) 

Wilayah Utara : Kecamatan Colomadu. Desa Singopuran mempunyai jumlah 
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penduduk yang setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan Desa 

Singopuran mempunyai daya tarik sendiri, jumlah penduduk meningkat tinggi 

terjadi karena beberap faktor yaitu faktor kelahiran yang tinggi dan faktor 

kematian yang rendah, kemudian faktor penduduk pendatang yang juga terus 

bertambah disetiap tahunnya, sehingga menyebabkan jumlah penduduk di Desa 

Singopuran ini setiap tahunnya selalu meningkat. 

Desa Singopuran memiliki hasil panen pertanian padi yang setiap 

tahunnya mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, hasil petanian 

pertahun di Desa Singopuran cenderung menurun di setiap tahunnya pada kurun 

waktu antara tahun 2014-2016. Meskipun jumlah lahan pertanian di Desa 

Singopuran ini setiap tahunnya meningkat, tetapi tetap saja Desa Singopuran ini 

tidak dapat memenuhi kubutuhan pangan penduduknya sendiri, karena meskipun 

jumlah lahan di setiap tahunnya meningkat, tetapi jumlah hasil panen yang 

didapatkan menurun, sehingga tetap saja memerlukan suplai pangan dari desa 

lain, akan tetapi pada tahun 2014 pada Desa Singopuran ini dapat memenuhi 

swasembadanya sendiri, bahkan masih memiliki sisa yang dapat diberikan kepada 

desa yang kekurangan, hal yang menyebabkan Desa Singopuran ini mengalami 

penurunan hasil panen dan tidak dapat mencapai swasembadanya sendiri yaitu 

karena jumlah penduduknya yang setiap tahun meningkat, kemudian diiringi 

dengan penurunan hasil panen yang didapatkan pertahunnya, sehingga Desa 

Singopuran tidak dapat mencapai swasembada pangannya sendiri. Desa 

Singopuran ini dikategorikan kedalam desa menengah dalam artian masih sangat 

dimungkinkan dilirik oleh para investor.  

Desa Singopuran yang masuk dalam kelompok desa menengah mengalami 

kenaikan jumlah lahan di setiap tahunnya, akan tetapi hasil panen yang di 

dapatkan mengalami penyusutan, hal ini dapat dilihat dari data diatas yang pada 

mula nya pada tahun 2014 Desa Singopuran dapat memenuhi swasembada 

pangannya sendiri yaitu dengan hasil panen yang di dapat yaitu 1.209 ton, padahal 

jika di bandingkan dengan tahun setelahnya, tahun 2014 memiliki luas lahan 

sawah yang lebih sedikit yaitu 94 Ha. 

Kemudian pada tahun berikutnya yaitu tahun 2015, lahan pertanian yang 

tersedia yang digunakan untuk lahan produktif pangan mengalami kenaikan 9 Ha, 

meskipun jumlah lahan sawah produktif meningkat di bandingkan dengan tahun 

sebelumnya, akan tetapi desa Singopuran ini pada tahun 2015 mengalami hasil 
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panen yang menurun secara signifikan yaitu menjadi sebesar 768 ton, sehingga 

pada tahun 2015 ini Desa Singopuran tidak dapat memenuhi swasembada 

pangannya sendiri, karena terjadi selisih antara hasil kebutuhan pangan penduduk 

pada tahun 2015 dengan hasil panen yang didapatkan pada tahun 2015, selisihnya 

yaitu sebesar -45.360 kg. 

Kemudian pada tahun 2016, lahan pertanian yang tersedia yang digunakan 

untuk lahan produktif pangan mengalami kenaikan kurang lebih 3 Ha. Meskipun 

jumlah lahan produktif meningkat, akan tetapi tetap saja jumlah hasil panen yang 

didapatkan  pada tahun 2016 sebesar 756 ton itu, tidak dapat memenuhi 

swasembada pangannya sendiri. Hal tersebut terjadi karena beberpa faktor yaitu 

selain karena hasil panen yang juga menurun, juga di ikuti karena adanya 

peningkatan jumlah penduduk di Desa Singopuran sehingga jumlah hasil panen 

yang didapatkan tidak dapat memenuhi kebutuhan swasembadanya pangannya 

sendiri. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa pada desa menengah seperti Desa 

Singopuran kebutuhan swasembada pangannya tidak dapat terpenuhi, hal ini dapat 

dilihat dari hasil pertaniannya mengalami penurunan dan selisih minus dari hasil 

panen dan jumlah kebutuhan pangan penduduknya juga menurun. Yang pada 

mulanya pada tahun 2014, desa Singopuran dapat memenuhi swasembada 

pangannya sendiri, kemudian pada tahun 2015 dan tahun 2016, desa Singopuran 

tidak dapat memenuhi swasembadanya sendiri, meskipun pada setiap tahun 

jumlah lahan panen meningkat tetapi ternayat tidak berpengaruh terhadap jumlah 

hasil panen yang diperoleh. 

Agar swasembada Desa Singopuran dapat tercukupi penulis sudah 

menghitung berapa minimal tanah yang harus dimiliki oleh setiap penduduk yang 

tinggal di Desa Singopuran. Penulis tidak menghitung di tahun 2014 karena pada 

tahun tersebut desa Singopuran tidak mempunyai kekurangan hasil panen, artinya 

hasil panen yang di dapat Desa Singopuran pada tahun 2014 dapat memenuhi 

swasembada pangan desa itu sendiri bahkan sisanya dapat diberikan untuk 

memnuhi swasembada desa lainnya. Kemudian pada tahun 2015 penulis 

menghitung hasil panen yang didapat per m
2
 di tahun 2015 yaitu sebesar 0,745

kg/m
2
, kemudian jumlah kekurangan lahan panen di Desa Singopuran pada tahun

2015 yaitu sebesar 6,1 Ha, luas lahan yang harus dimiliki Desa Singopuran agar 

memenuhi swasembada pangan pada tahun 2015 yaitu sebesar 109,1 Ha. 
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Kemudian luas lahan yang harus dimiliki setiap penduduk agar dapat memenuhi 

kebutuhan pangannya sendiri pada tahun 2015 yaitu kurang lebih sebesar 160,9 

m
2
. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah hasil panen yang didapat oleh Desa

Singopuran per m
2
 yaitu sebesar 0,713 m

2
, kemudian jumlah kekurangan lahan

panen di Desa Singopuran pada tahun 2016 yaitu sebesar 42,85 Ha, luas lahan 

yang harus dimiliki Desa Singopuran pada tahun 2016 agar dapat memenuhi 

swasembada pangannya sendiri yaitu sebesar 148,85 Ha. Kemudaian luas lahan 

yang harus dimiliki setiap penduduk agar dapat memenuhi kebutuhan pangannya 

sendiri di tahun 2016 yaitu sebesar 168,2 m
2
.

3. Hubungan Lahan dengan Swasembada Pangan yang Dihasilkan di Desa

Kertonatan, Kecamatan Kartasura

Luas wilayah yang termasuk Desa Kertonatan telah tercatat 127 Ha atau 

sekitar 6,24  persen dari luas cakupan Kecamatan Kartasura, yang terdiri dari: (1) 

Luas Sawah: 118 Ha dan Bukan Lahan Sawah: 9 Ha. Desa Kertonatan berbatasan 

dengan: (1) Wilayah Timur: Desa Kartasura, (2) Wilayah Selatan: Kabupaten 

Boyolali, Banyudono, Sambon, (3) Wilayah Barat: Boyolali, Banyudono, Uwiran, 

dan (4) Wilayah Utara : Desa Ngasem. Jumlah penduduk di Desa Kertonatan, 

setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu 

faktor kelahiran yang tinggi dan faktor kematian yang rendah yang menyebaban 

jumlah penduduk selalu bertambah, serta jumlah penduduk pendatang yang juga 

terus bertambah di setiap tahunnya. Desa Kertonatan memiliki hasil panen yang 

setiap tahunnya mengalami perubahan seiring dengan berjalannya waktu, hasil 

panen pertahun Desa Kertonatan cenderung menaik di setiap tahunnya pada kurun 

waktu 2014-2016. Desa Kertonatan yang masuk dalam kelompok desa murni 

menunjukkan bahwasannya tidak ada penurunan yang begitu signifikan, atau 

sampai berselisih minus, ini menunjukan bahawa pada daerah desa seperti Desa 

Kertonatan tidak begitu banyak lahan yang beralih fungsi, dan tidak begitu banyak 

penduduk yang menetap di desa Kertonatan. Pada tahun 2014 lahan panen yang 

tersedia 121 Ha, dan masih ada sisa dari jumlah panen dengan kebutuhan pangan 

penduduknya dalam setahun tersebut. Dalam tahun 2014 desa Kertonatan mampu 

memenuhi swasembada kebutuhan pangannya sendiri, sehingga tidak 

membutuhkan terlalu banyak pemasok makanan dari daerah lain. 

Kemudian pada tahun 2015 desa Kertonatan memiliki luas lahan sawah 

sebesar 123 Ha, lebih besar 2 Ha di bandingkan dengan tahun 2014. Hal ini 
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menunjukan perubahan ke arah yang lebih baik, hal ini juga terlihat dari hasil 

panen yang didapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 768 ton. Masih terpadat sisa 

apabila di selisihkan dengan jumlah kebutuhan pangan penduduknya di setiap 

tahun yaitu sebesar 492.080 kg, selisih sisa tersebut lebih besar jika dibandingkan 

dengan selisih tahun sebelumnya yaitu 299.840 kg. Dengan adanya selisih sisa 

tersebut diharapkan mampu memberikan swasembada kepada desa yang masih 

tidak bisa memenuhi swasembada pangannya sendiri. 

Kemudian pada tahun 2016 desa Kertonatan memiliki luas sawah yang 

lebih luas jika di bandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 127 Ha. Lebih luas 

kurang kebih 4 Ha di bandingkan dengan tahun 2015. Dengan bertambah luas 4 

Ha lahan sawah di Desa Kertonatan pada tahun 2016 ternyata tidak berdampak 

pada hasil panen nya, karena jika dibandingkan dengan tahun 2015 Desa 

kertonatan mampu menghasilkan sebanyak 492.080 Kg, sedangkan di tahun 2016 

Desa Kertonatan hanya mampu menghasilkan panen sebanyak 345.000. Meskipun 

demikian swasembada di desa Kertonatan dapat terpenuhi sendiri. 

Berbeda dengan desa sebelumnya yang penulis hitung kekurangan lahan 

nya dan berapa m
2
 yang harus dimiliki setiap penduduknya agar tercapai

swasembada pangan, di desa Kertonatan penulis tidak menghitungnya, 

dikarenakan Desa Kertonatan tidak mempunyai selisih minus hasil produksi 

pangan, desa Kertonatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dapat 

dikatakan Desa Kertonatan dapat memenuhi kebutuhan swasembada pangan 

penduduknya sendiri. 

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan 

Pertama, Prosentase Percepatan Konversi Lahan Pertanian menjadi 

Permukiman Di Kecamatan Kartasura. Berdasarkan hasil perhitungan percepatan 

konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman yang terjadi di Kecamatan 

Kartasura, Kabupaten Sukoharjo didapatkan hasil bahwa rata-rata prosentase 

konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di 

Kecamatan Kartasura sebagai representasi kecamatan perkotaan tiap tahunnya 

adalah sebesar 7,4%. Apabila konversi lahan terus dilakukan secara massif maka 

dalam dua belas tahun mendatang tidak menutup kemungkinan mengalami batas 

maksimal dari cakupan lahan yang diperbolehkan untuk dikonversi. Maka dari itu, 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo harus melakukan upaya atau perhatian 

lebih untuk Kecamatan Kartasura ini, karena lokasi Kecamatan yang strategis 

sudah pasti menjadi magnet bagi penduduk pendatang untuk menetap dan 

membangun permukiman maupun developer untuk membangun perumahan. 

Memang konversi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman akan menambah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun juga harus diperhatikan untuk anak cucu 

di masa mendatang, jangan sampai lingkungan rusak hanya karena meraih PAD 

yang besar. 

Kedua, Hasil penelititan yang penulis peroleh pada tiga desa sampel 

tersebut apabila dikaji menurut indikator parameter pertimbangan aspek 

swasembada pangan yang dapat dihasilkan di setiap desanya, maka meyakinkan 

penulis untuk menyimpulkan bahwa hubungan konversi lahan yang terjadi dengan 

swasembada pangan sangat berpengaruh. Karena pada faktanya di Desa yang 

terjadi konversi lahannya tinggi swasembada pangannya tidak dapat terpenuhi 

sendiri. 

Meskipun di satu desa sampel yaitu Desa Kertonatan swasembada 

pangannya dapat terpenuhi akan tetapi dua desa yang juga penulis jadikan sampel 

tidaklah dapat terpenuhi. 

4.2 Saran 

Menurut pandangan penulis sebaiknya pemerintah lebih menekankan 

kembali dan membatasi perijinan terhadap penggunaan lahan pertanian serta lebih 

mempertegas kembali sanksi yang lebih tegas apabila ada yang melakukan 

pelanggaran terhadap penggunaan lahan, terlebih di dalam Pasal 44 UU No 41 

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan telah dijelaskan 

untuk tidak dibolehkannya alih fungsi lahan pertanian kecuali karena adanya 

kepentingan umum dan sesuai dengan syarat dan ketentuan menurut undang-

undang yang berlaku, adanya undang-undang yang mengatur sedemikian rupa 

diharapkan agar laju pertumbuhan alih fungsi lahan dapat diminimalisir dan dapat 

ditekan lebih sedikit untuk ke depannya, karena mengingat permintaan akan 

penggunaan lahan semakin tinggi tetapi lahan yang tersedia terbatas dan 

kemampuan swasembada pangan dapat tercapat sehingga kerhamonisan secara 

otomatis juga akan tercapai. 
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