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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia yang masih masuk dalam kategori negara berkembang 

membutuhkan banyak pembangunan infrastruktur dalam berbagai bidang 

kehidupan. Pembangunan yang terus menerus terjadi di Indonesia dalam 

kaitannya memenuhi kebutuhan manusia yang semakin kompleks 

menyebabkan terjadinya konversi lahan dari yang semula adalah lahan 

pertanian menjadi lahan non-pertanian. Konversi lahan tersebut menimbulkan 

banyak dampak yang positif maupun negative. 

Jumlah penduduk dari hari ke hari semakin bertambah selaras dengan 

kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masing-masing manusia, 

dimana bukan hanya kebutuhan primer yang harus dipenuhi tetapi juga 

kebutuhan sekunder dan tersier. Seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk dengan segala kebutuhannya, maka akan diiringi oleh usaha 

pemenuhan kebutuhan dari masing-masing manusia.  

Semakin kompleksnya kebutuhan manusia berdampak pada kebutuhan 

lahan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing manusia. 

Jumlah penduduk bertambah namun tidak dengan jumlah lahan yang ada. 

Dalam Undang Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 33 

ayat (3) sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 

1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut 

UUPA) Pasal 2 ayat (1), menyatakan “Atas dasar ketentuanPasal 33 ayat (2) 
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UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan 

ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh 

rakyat”1. Karena sifat lahan yang tetap dan tidak akan bertambah maka UUD 

1945 Pasal 33 ayat (3) merupakan landasan konstitusional bagi negara untuk 

melakukan politik hukum pertanahan. Politik hukum pertanahan adalah arah 

kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara atau pemenrintah untuk 

mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dan 

sasaran tersebut adalah agar lingkungan hidup tidak rusak atau tercemar dan 

tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai  tujuan negara. 

Jika fungsi ini terganggu, maka lingkungan akan rusak atau tercemar, SDA 

akan menipis atau bahkan habis, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat 

yang menjadi salah satu tujuan negara tidak akan tercapai secara 

berkelanjutan.2 Teori lain menyatakan bahwa politik hukum pertanahan adalah 

dimana negara berperan sebagai satu-satunya organisasi kekuasan yang 

memiliki hak untuk mengatur peruntukan tanah tersebut. Terjadinya 

pertambahan penduduk dan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga 

permintaan akan lahan atau tanah semakin meningkat. Dimana luas tanah atau 

lahan bersifat tetap.3 

                                                           
1 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (1) 
2Muhammad Akib, 2012,Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk 

Hukum Otonomi Daerah, Jakarta: Rajawali Press, hal.6. 
3Harun, 2017. Reformulasi Kebijakan Konversi Lahan Pertanian: Potensi, Dampak 
danRevitalisasi Fungsi di Kabupaten Sukoharjo, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1. 
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Pembangunan dan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin 

kompleks membuat terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian 

semakin marak. Terbukti dengan adanya penyusutan lahan pertanian di 

Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2014 sampai 2015 yaitu dari 20.508 ha 

menjadi 18.758 ha atau menyusut sebanyak 1.750 ha.4Tidak hanya penyusutan 

lahan pertanian, terjadinya konversi lahan pertanian ke non-pertanian juga 

ditandai dengan menurunnya profesi petani di Kabupaten Sukoharjo dari tahun 

ke tahun. Terjadi penurunan sangat pesat di Tahun 2014 sampai 2015 yaitu 

dari 14.097 orang menjadi 10.783 orang, atau turun sebanyak 3314 orang.5 

Maraknya konversi lahan pertanian ke non-pertanian membuat lahan pertanian 

menyusut dan menimbulkan masalah dalam jangka panjang, seperti kerusakan 

jalan, tersumbatnya aliran drainase sehingga menyebabkan meluapnya air 

drainase, sedikitnya daerah resapan air sehingga terjadi nya banjir, 

berkurangnya ketahanan pangan, dll. Kerusakan lingkungan tersebut terjadi 

karena akumulasi dari kekeliruan pemanfaatan tata ruang dan pemanfaatan 

lahan. Kerugian yang di dapat dari konversi lahan ini bersifat jangka panjang 

dimana jika terjadi kekeliruan pemanfaatan lahan maka akan terjadi dampak 

negative yaitu terjadinya bencana alam dan dampak negative lain. Kondisi ini 

semakin parah ketika muncul masalah baru dari maraknya para pelaku alih 

fungsi lahan yang dilakukan secara illegal. Alih fungsi lahan yang dilakukan 

secara illegal yang tentu saja mempengaruhi lingkungan hidup.  

                                                           
4 Diakses dari www.pertanian.go.id pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 21.19 
5 Diakses dari https://sukoharjokab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/45/penduduk-berumur-15-

tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-2011---

2015.html pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 21.19 

http://www.pertanian.go.id/
https://sukoharjokab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/45/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-2011---2015.html
https://sukoharjokab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/45/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-2011---2015.html
https://sukoharjokab.bps.go.id/statictable/2016/12/02/45/penduduk-berumur-15-tahun-ke-atas-yang-bekerja-selama-seminggu-yang-lalu-menurut-status-pekerjaan-utama-2011---2015.html
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Melihat kondisi yang tertera di atas, maka peneliti tertarik dan 

bermaksud mengadakan penelitian di Kabupaten Sukoharjo dengan 

mengambil judul “PENGARUH KONVERSI LAHAN ILLEGAL 

TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN SUKOHARJO” 

B. Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi mengenai konversi lahan ilegal ? 

2. Bagaimana hubungan antara peraturan perundang-undangan sehingga 

terjadi alih fungsi lahan ilegal ? 

3. Bagaimana dampak konversi lahan illegal terhadap lingkungan hidup ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui deskripsi mengenai konversi lahan ilegal. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara peraturan perundang-undangan 

sehingga terjadi alih fungsi lahan ilegal. 

3. Untuk mengetahui dampak dari konversi lahan illegal terhadap lingkungan 

hidup. 

D. Manfaat Penelitian  

Di dalam penelitian ini manfaat yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran, wawasan dan pengetahuan bagi 

perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai konversi lahan. 
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b. Memperkaya literatur dalam kepustakaan khususnya tentang konversi 

lahan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta membantu penulis 

dalam kemampuannya untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta 

kepada semua pihak yang terkait dengan penelitian ini, terutama 

memberikan informasi kepada pembaca mengenai konversi lahan dan 

sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pemerintah untuk 

membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan konversi lahan. 

E. Kerangka Berfikir 

Tanah merupakan sumber daya fisik wilayah utama yang sangat 

penting untuk diperhatikan dalam perencanaan tataguna lahan. Bersama 

dengan sumber daya fisik wilayah yang lain seperti iklim, topografi, geologi, 

dan lain-lai, sifat tanah sangat menentukan potensinya untuk berbagai jenis 

penggunaan. Tanah sangat diperlukan manusia baik sebagai tempat untuk 

mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan-bangunan lain maupun 

tempat untuk bercocok tanam guna memnuhi kebutuhan hidupnya.6 Tanah 

merupakan sumber kehidupan utama dalam kehidupan manusia. Semua 

kebutuhan manusia tersedia dari tanah atau di bangun diatas tanah. Dari tanah 

manusia dapat menanam tanaman bahan makanan, mendirikan rumah atau 

tempat usaha dan juga digunakan sebagai resapan air. 

                                                           
6 Sarwono Hardjowigeno Widiatmaka, 2007, Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan 

Tataguna Lahan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hal. 1 
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Tanah tidak bertambah, sedangkan kebutuhan meningkat terus. 

Seirama dengan pertumbuhan dan perkembangan di dalam masyarakat.7 

Melonjaknya jumlah penduduk dan semakin kompleksnya kebutuhan 

manusia. Dimana semakin banyaknya penduduk dan kebutuhannya, maka 

akan semakin banyak permintaan lahan guna dimanfaatkan untuk pemenuhan 

kebutuhan manusia tersebut antara lain adalah hunian, sarana pendidikan, 

sarana kesehatan, dll. Selaras dengan pertumbuhan penduduk, maka di bidang 

ekonomi juga terjadi pertumbuhan. Dalam bidang ekonomi, yaitu sector 

industry akan membutuhkan banyak lahan untuk dimanfaatkan sebagai sarana 

menjalankan perindustriannya, semakin banyak industry maka akan semakin 

berkurangnya angka pengangguran dan menambah kesejahteraan penduduk 

disuatu wilayah. 

Permintaan lahan dari berbagai bidang membuat semakin maraknya 

konversi lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian. Tidak hanya dari sector 

industry sendiri yang memiliki banyak permintaan lahan, namun juga dari para 

penduduk untuk huniannya dan dari pemerintah sendiri dalam melaksanakan 

pembangunan infrastruktur dalam berbagai bidang kehidupan. Permintaan 

lahan tersebut menyebabkan semakin berkurangnya lahan pertanian. 

Maraknya permintaan konversi lahan maka pemerintah perlu membuat 

atau merevisi aturan yang ada untuk menekan laju pengurangan lahan 

pertanian. Ketika laju konversi lahan pertanian dapat ditekan maka lahan 

pertanian tidak akan habis dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

                                                           
7 John Salindeho, 1994, Manusia, Tanah, Hak dan Hukum, Jakarta: SINAR GRAFIKA, hal. 39 
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Walaupun pemerintah sudah memperketat perolehan izin konversi 

lahan namun hal tersebut tidak menurunkan permintaan izin konversi lahan. 

Ketika konversi lahan dibiarkan saja tanpa perencanaan tata ruang yang 

matang dan berkelanjutan maka lama kelamaan terjadi bencana dan dampak 

negatif lain dari tidak tersedianya lahan pertanian/hijau yang cukup. Bencana 

dan dampak negative lainnya dapat terjadi karena akumulasi kekeliruan 

pemanfaatan tata ruang dan pemanfaatan lahan. Kerugian yang di dapat dari 

konversi lahan ini bersifat jangka panjang dimana jika terjadi kekeliruan 

pemanfaatan lahan maka akan terjadi dampak negative yaitu terjadinya 

bencana alam dan dampak negative lain. 

Semakin ketatnya peraturan pemerintah yang berkaitan dengan izin 

alih fungsi lahan ternyata malah menimbulkna semakin maraknya alih fungsi 

lahan yang dilakukan secara illegal oleh oknum-oknum yang ingin 

menguntungkan diri sendiri tanpa mempedulikan imbas perilakunya pada 

lingkungan ataupun orang lain. Alih  fungsi lahan yang dilakukan secara 

illegal ini tentu mempengaruhi lingkungan hidup dimana alih fungsi lahan itu 

dilakukan. Alih fungsi lahan yang dilakukan secara ilegal akan memperparah 

kondisi lingkungan hidup menjadi lebih rusak atau tercemar. 

F. Metodologi Penelitian 

Metodologi Penelitian diartikan dengan tata cara atau prosedur untuk 

menjalankan seluruh kegiatan penelitian.8 Dalam melakukan penelitian agar 

                                                           
8M. Aslam Sumhudi, 1991, Komposisi Disain Riset, Ramdhani: Solo,  hal 37. 
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terlaksana dengan maksimal maka penelitian ini mempergunakan metode 

sebagai berikut: 

1. Metode Pendekatan 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengunakan pendekatan 

yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan 

hukum di dalam masyarakat. Pendekatan yuridis empiris merupakan 

pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam 

interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang 

untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi 

keperluan penelitian atau penulisan hukum.9 

Pendekatan kuantitatif 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.10 

2. Metode Pengambilan Sampel 

Dalam pembuatan karya ilmiah dikenal 2 (dua) macam 

pengambilan sampel, yaitu cara random (random sampling atau probability 

sampling) dan non random (non random sampling). Peneliti dalam 

membuat karya tulis ilmiah ini akan menggunakan non random sampling 

yaitu sampel bertujuan/purpossive sampling. Purpossive sampling adalah 

pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang 

                                                           
9 Zainuddin Ali, 2016, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 105 
10 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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dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang telah diketahui sebelumnya.11 

3. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penilitian deskriptif. 

Dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang 

terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Dengan tujuan 

penelitian ini memberikan gambaran terhadap alih fungsi atau konversi 

illegal di Kabupateen Sukoharjo 

Penelitian ini merupakan penelititan deskriptif, yaitu penelitian 

yang menggambarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat secara 

mendalam. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menyuguhkan data-data 

yang benar dan seteliti mungkin secara sistematis mengenai alih fungsi 

lahan ilegal di Kabupaten Sukoharjo. 

4. Lokasi Penelitian 

Data penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Sukoharjo 

Provinsi Jawa Tengah dengan sampling 3 kecamatan yaitu Kecamatan 

Kartasura, Kecamatan Mojolaban dan Kecamatan Polokarto. 

5. Jenis Data  

Data yang disajikan diperoleh dari sumber data primer dan data 

sekunder, yaitu : 

  

                                                           
11Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, hal. 106 
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a. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber 

pertama.12 Dengan melakukan wawancara, observasi, dan survey 

langsung ke lapangan. 

b. Data sekunder 

Bahan-bahan pustaka yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan hokum yang mempunyai 

otoritas (autoriatif). Bahan hokum tersebut terdiri atas : 

a) Peraturan perundang-undangan; 

b) Catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu 

perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang 

diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan 

perundang-undangan dan atau peraturan daerah; 

c) Putusan hakim;13 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hokum 

yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut 

terdiri atas : 

a) Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan atau beberapa 

permasalahan hokum; 

b) Kamus-kamus hukum; 

                                                           
12 Ibid, hal.30 
13Ibid, hal. 47 
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c) Jurnal-jurnal hukum; 

d) Komentar-komentar atas putusan hakim.14 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder.15 

6. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

beberapa metode untuk memperoleh data, diantaranya adalah:  

a. Studi Kepustakaan  

Dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menginvestarikan dan  

mempelajari data-data yang berupa bahan pustaka.  

b. Studi Lapangan  

Penulis melakukan wawancara dan observasi secara langsung kepada 

pihak terkait yang bersangkutan baik pemilik pengusaha maupun 

tenaga kerja atau buruh yang berkerja pada perusahaan tersebut 

7. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang sesuai dengan jenis penilitian deskritif 

ini adalah menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu sifat data yang 

dikumpulkan dalam jumlah yang besar, mudah dikualifikasikan ke dalam 

kategori-kategori16 

  

                                                           
14Ibid, hal. 54 
15Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiyono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 19. 
16 Amirudin dan Zainal Asikin , Op. Cit, hal. 168 
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G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini memberikan gambaran serta mempermudah 

dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penelitiannya sebagai 

berikut:   

Bab I berisi tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab  

yaitu, A. Latar Belakang Masalah, B. Perumusan masalah, C. Tujuan 

Penelitian, D. Manfaat Penelitian, E. Kerangka Pemikiran,  F. Metodologi 

penelitian dan G. Sistematika Penulisan. 

Bab II  berisi Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai tinjauan 

umum mengenaikonversi lahan, tinjauan umum mengenai istilah “illegal” dan 

tinjaun umum mengenai lingkungan hidup 

Bab III, Berisi tentang hasil penelititan dan pembahasan. 

Bab IV, Berisi tentang Penutup, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu 

A.Kesimpulan dan B. Penutup 

 

 

 

 

 

 


