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DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN 
PERINDUSTRIAN TERHADAP KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA 

(Studi di Nguter, Sukoharjo) 

Abstrak  
Konversi lahan merupakan perubahan fungsi lahan kedalam penggunaan lain yang 
disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi untuk pemenuhan 
kebutuhan penduduk yang semakin bertambah jumlahnya serta tuntutan akan 
mutu kehidupan yang lebih baik. Keuntungan lain dari adanya konversi lahan 
pertanian menjadi lahan perindustrian memang menciptakan lapangan pekerjaan 
baru bagi penduduk yang membutuhkan sehingga dapat menunjang perekonomian 
masyarakat, namun Konversi lahan pertanian menjadi lahan perindustrian 
mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian sehingga berkurang pula hasil 
produktifitas padi dimasa  yang akan datang oleh karena itu Pemerintah harus 
tetap mengontrol perizinan konversi lahan.  
Kata kunci : Konversi, lahan pertanian, lahan perindustrian.  

Abstract 
Land conversion is a change of land function into other uses caused by factors that 
largely include to meet the needs of an increasing number of people and the 
demand for a better quality of life. Another advantage of the conversion of 
agricultural land into industrial land is creating new jobs for the population in 
need so as to support the economy of the community, but the conversion of 
agricultural land into industrial land resulting in reduced agricultural land so that 
the production of rice will also decrease in the future so the Government must 
keep control of land conversion permits. 

Keyword : Conversion, land agricultural, land industrial. 

1. PENDAHULUAN

Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 

pertanian.Sedangkan arti pertanian sendiri adalah suatu sistem keruangan 

merupakan subsistem fisis dan subsistem manusia. Yang termasuk dalam 

subsistem fisis yaitu komponen-komponen tanah, iklim, hidrologi, topografi, 

dengan segala proses alaiahnya. Sedangkan subsistem manusia ialah tenaga kerja, 

kemapuan ekonomi dengan kondisi politik setempat (Sumaatmaja, 1988:166). 

Indonesia merupakan negara agraris yang dibuktikan bahwa 40% mata 

pencaharian penduduk adalah bertani. Indonesia adalah negara agraris dengan luas 

lahan yang begitu luas serta keaneragaman hayati yang beraneka ragam.  

Negara Indonesia pertanian mempunyai kontribusi yang baik terhadap 

perekonomian maupun pemenuhan kebutuhan pokok penduduk Indonesia, dengan 
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semakin meningkatnya jumlah penduduk di negara Indonesia maka kebutuhan 

dari sektor pertanian yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian 

besar berada di bawah garis kemiskinan. 1 

. Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), 

berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan.Perubahan spesifik 

dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi nonpertanian yang 

kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan yang kian waktu 

kian meningkat.2Konversi atau alih fungsi lahan adalah suatu proses perubahan 

penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain 

misalnya ke-nonpertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsinya mengarah ke 

hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri.3 

Banyaknya penyusutan lahan sawah di Kabupaten Sukoharjo dikarenakan 

banyaknya pendirian pabrik-pabrik atau berubahnya lahan pertanian menjadi 

daerah industri. Kecamatan Nguter merupakan daerah terjadinya banyak 

perubahan lahan pertanian menjadi indutri, bahkan Bupati Sukoharjo Wardoyo 

Wijaya menggagas pembangunan terminal peti kemas di wilayah Nguter, 

rencananya terminal ini akan mendistribuksikan hasil produksi maupun memasok 

bahan baku ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kecamatan Nguter dengan 

menggunakan jalur keta api. Terminal peti kemas nantinya juga terkoneksi 

langsung dengan pelabuhan Tanjung Emas Semarang maupun Tanjung Perak 

Surabaya.4Dengan adanya banyak industri memang mempunyai peranan dan 

fungsi yang penting dan strategis untuk mewujudkan struktur industri 

1Handoko Probo Setiawan, Alih Fungsi (Konversi) Lahan Pertanian ke Non Pertanian Kasus di 
Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda. Ejutrnal Sosiatri-sosiologi, volume 
4, 2016:280-293 
2 Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi Masyarakat , 
Muh. Iqbal dan Sumaryanto. 
3 I Made Muhaidi Dwipradnyana, 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan 
Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani(study kasus si subak jadi, 
kecamatankediri, tabanan). Skripsi: program pascasarjana universitas uduyana denpasar.  
4Elshinta.com. Senin, 12 Juni 2017 “Kawasan Industri Nguter, ladang investasi di lahan tandus 
Sukoharjo”, dikses pada 9 Maret 2018 pukul 21.05 WIB.  
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berkeunggulan komparatif dan kompetetif serta meningkatkan produktivitas, 

efisien dan memperkokoh stabilitas ekonomi nasional.5 

Ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa 

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dipergunakan 

untuk kemakmuran rakyat,menjadikan hukum sebagai alat pencapai keadilan. 

Penggunaan tanah bersama dengan pengaturan dan dibawah pimpinan negara 

harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam artian 

masyarakat Indonesia bukan hanya golongan tertentu saja maka dalam 

pemenuhan kemakmuran tidak boleh sampai merugikan kepentingan bersama 

hanya untuk menguntungkan golongan tertentu saja.6 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

dapat ditarik beberapa masalah yang menarik unuk dikaji, yaitu:  

a. Bagaimanakah kebijakan perubahan lahan pertanian menjadi lahan

industri terhadap lapangan kerja setelah menjadi daerah industri?

b. Bagaimanakah dampak dari konversi lahan pertanian menjadi lahan

industri terhadap buruh tani?

c. Bagaimankah konsep kebijakan yang ideal dalam menghadapi konversi

lahan?

Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas maka dapat

disimpulkan tujuan penelitian, antara lain: 

a. Mengetahui apakah dengan adanya kebijakan perubahan lahan pertanian

menjadi perindustrian memberikan pengaruh terhadap masyarakat Nguter?

b. Mengetahui dampak dari adanya konversi lahan pertanian menjadi industri

terhadap keberadaan petani.

c. Mengetahui konsep kebijakan yang ideal dalam menghadapi konversi

lahan.

5Zulaika Tipe Nurhidayah.2017.“Aspek Keadilan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non 
Pertanian”.Volume IV (hal.157).Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.   
6Zulaika Tipe Nurhidayah.2017.“Aspek Keadilan Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non 
Pertanian”.Volume IV (hal.158).Surakarta : Universitas Sebelas Maret Surakarta.   
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2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-empiris yaitu dengan

mengkaji perarturan dan membandingkan dengan keadaan nyata atau yang

sesungguhnya serta melakukan pendekatan kepada masyarakat yang

tinggal didaerah dimana akan dilakukan penelitian. Sedangkan jenis

penelitian ini adalah Eksplanatif, yaitu penelitian ini bertujuan untuk

menjelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya

konversi lahan di Kecamatan Nguter.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Perubahan Lahan Pertanian menjadi Non Pertanian 

Konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan 

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

menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan. 

Konversi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain 

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

memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan 

meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.7 Bila kita 

perhatikan bahwa faktor penting penyebab kerusakan tanah yang utama adalah 

dikarenakan kegiatan industri. 8 Banyaknya kerusakan-kerusakan tanah, udara, 

ekosistem air, semua itu berkaitan dengan perilaku manusia yang menempatkan 

Alam sebagai komoditas yang dieksploitasi tanpa menghiraukan daya dukung 

tanah yang mengalami degradasi.9 

Dengan adanya fenomena yang terjadi di Negara Indonesia ini maka 

7Rustiati dan Reti. 2008. Urgensi Lahan Pertanian pangan Abadi dalam Perspektif ketahanan 
Pangan, dalam Arsyad, S dan E. Rustiati (Ed), Penyelamatan tanah, Air dan Lingkungan. 
Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia .p61-86 
8 Rosa Chun, “Etichal Values and Environmentalism in China: Comparing Employess from State-
Owned and Private firms,”Journal of Business Ethics 84, no.3 (2009): 341-348 
9 Absori, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan 
Dengan Pendekatan Partisipatif (Surakarta: Muhammadiyah University Perss, 2014), 12.   
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Pemerintah perlu membentuk kebijakan. Pembangunan industri lebih nampak lagi 

kebijakan penggunaan pertanahan, yang lebih mengutamakan pertimbangan 

ekonomi (investasi) dibanding pertimbangan tata ruang atau lingkungan hidup.10 

Kebijkan perizinan lingkungan hendaklah mengacu pada kebijakan 

perarturan/hukum (legal policy), yang artinya bahwa bagaimana perarturan dibuat 

dan dilaksanakan dengan disertai adanya pembinaan aparat pelaksana penegakan 

hukum.11 

Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi 

“Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara hanya dipergunkan untuk kemakmuran rakyat”  

Bila konversi tanah pertanian menjadi perindustrian kita hubungkan dengan 

pasal diatas, bahwa kebijakan konversi tanah berada ada Pemerintah namun hal 

tersebut hanya untuk kepentingan umum yaitu kemakmuran rakyat bukan 

kemakmuran Pemerintah saja. Kebijakan perizinan lingkungan yang berkaitan 

dengan kepetingan investasi disorot oleh banyak pihak, dianggap mempunyai 

andil besar yang menyebabkan krisis tanah di negeri ini.12 

B. Dampak Konversi Lahan Pertanian menjadi Perindustrian Terhadap 

Buruh Tani 

Luas wilayah Kecamatan Nguter pada tahun 2014 hingga tahun 2016 

tercatat 5.488 Ha atau sekitar 11,76 persen dari luas Kabupaten Sukoharjo (46.666 

Ha). Luas yang ada terdiri dari 2.418 Ha atau 44,05 persen yang merupakan 

Lahan Sawah dan 3.070 Ha atau  ada55,95 persen bukan Lahan Sawah. 

Dibandingkan dengan tahun 2015 luas lahan sawah dan luas lahan bukan sawah 

tidak mengalami perubahan. Luas Bukan Lahan Sawah yang digunakan untuk 

pekarangan sebesar 62,54 persen dari total luas lahan bukan lahan sawah. 

10 Absori, Hukum Ekonomi Indonesia, Muhammadiyah University Perss, Surakarta, 2010, hlm. 
140 
11 Absori dan Nunik, Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup dan Kepentingan 
Investasi, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 7 No. 
2, Desember 2017, hal 99  
12 Ibid. Abori dan Nunik 
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Presentase tersebut merupakan yang terbesar dibandingkan presentase 

penggunaan bukan lahan sawah yang lain.13 

Jumlah luas beberapa lahan tanah di 16 Desa Kecamatan Nguter.Lahan 

tanah diantaranya meliputi tanah sawah, tanah tegal, pekarangan, dan lahan 

lainnya namun tidak ada penggunaan hutan negara di Kecamatan Nguter. Dari 

ketiga tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan tanah sawah pada 

tahun 2014-2015 mengalami perubahan luas yang awalnya 2.569ha menjadi 

2.418ha di tahun 2015, angka tersebut menunjukkan adanya penurunan luas tanah 

sawah sebesar 151ha selama 2014-2015, sedangkan pada tahun 2015-2016 jumlah 

luas tanah sawah tetap stabil pada angka 2.418ha tidak mengalami perubahan. 

Dari 16 Desa di Kecamatan Nguter terdapat 2 Desa yang sering 

mengalami konversi lahan dari tahun ketahun mulai tahun 2014, yitu Desa 

Pengkol dan Desa Celep. Presentase percepatan konversi di Desa Pengkol dan 

Desa Celep, pada tahun 2014 Desa Pengkol mengalami percepatan konversi 

sebanyak 25,6% dari lahan yang tersedia ini merupakan angka yang cukup besar, 

sedangkan di tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan percepatan konversi 

yaitu 8,35% dan 3,41% namun angka ini bukan berarti menunjukkan adanya 

progres yang positif karena di tahun 2014 telah terjadi konversi dengan angka/luas 

yang cukup besar.Sedangkan di Desa Celep tidak menunjukkan adanya konversi 

di tahun 2014, konversi terjadi pada tahun 2015 dengan presentase 5,14% dari 

lahan yang tersedia dan di tahun 2016 terjadi percepatan konversi sebesar 0,56%.  

Dengan adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan perindustrian 

menimbulkan perubahan ketersediaan lapangan pekerjaan di Desa Pengkol dan 

Desa Celep Kecamatan Nguter.Hal ini dapat dibuktikan dari tabel diatas yang 

menunjukkan ketersediaan lapangan pekerjaan dari tahun 2014-2018, peneliti 

menuliskan data diatas berdasarkan wawancara kepada masyarakat Desa Pengkol 

dan Desa Celep Kecamatan Nguter. Bahwa pada tahun 2014 lapangan pekerjaan 

yang tersedia bagi masyarakat hanya sebagai petani, buruh tani dan mayoritas 

masyarakat mencari pekerjaan diluar kota (merantau). Sedangkan pada tahun 

13Sukoharjokab.bps.go.id 
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2015 sedikit mengalami perubahan yaitu masyarakat ada yang menjadi buruh 

pabrik di desanya karena adanya pendirian Pabrik Tekstil (Desa Pengkol) dan 

Pabrik Plastik (Desa Celep) dan sebagian warga membuka warung makan dan 

toko kelontong sebagai mata pencaharian yang baru. Perubahan ketersediaan 

lapangan kerja yang menonjol mulai terjadi pada tahun 2016, masyarakat sekitar 

membangun kost bagi buruh pabrik yang berasal dari luar kota, namun semakin 

kesini jumlah petani mulai berkurang, petani memilih beternak atau merantau 

keluar kota.  

Dengan adanya peralih fungsian lahan pertanian menjadi lahan 

perindustrian memiliki pengaruh postif terhadap ketersediaan lapangan kerja bagi 

masyarakat setempat. Masyarakat yang biasanya merantau kelur kota setelah lulus 

sekolah namun sekarang mereka memilih untuk tinggal didesanya dan bekerja 

menjadi buruh pabrik di daerahnya, selain itu masyarakat yang lain juga terbuka 

lapangan pekerjaan dengan membuka warung-warung disekitar pabrik dan kost.  

Selain pengaruh positif, konversi juga memiliki pengaruh yang negatif 

bagi petani. Sebagian petani kehilangan lahannya untuk bercocok tanam/bertani 

karena mereka telah menjual lahannya kepada pemilik industri.  

C. Konsep Kebijakan Yang Ideal 

Semakin tingginya lajur pertumbuhan penduduk maka semakin tinggi pula 

kebutuhan penduduk yang harus terpenuhi. Kemajuan jaman membuat manusia 

semakin maju dan konsumtif. Untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan 

penduduk dan kebutuhan utama penduduk (pangan) maka mau tidak mau 

produktivitas pangan harus ditingkatkan dengan melakukan pengoptimalan 

sumber daya alam yang dapat dikelola.14 Pembangunan berkelanjutan diletakkan 

pada hak asasi manusia. Dasar pembangunan berkelanjutan harus merata dan 

berkeadilan sosial, menghargai keaneragaman, pendekatan integratif, dan harus 

memperhatikan jangka panjang terhadap pembangunan berkelanjutan.  

14 Absori, 2002, Penegakan Hukum Lingkungan Antisipasi Pas Era Liberalisasi Perdagangan, 
Surakarta: Muhammadiyah University Perss, hal. 9  
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Namun, banyaknya pembangunan berkelanjutan yang tidak 

memperhatikan kondisi lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan dimasa 

yang akan datang menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan. Pembangunan 

perindustrian yang besar-besaran dinilai dapat menyelesaikan permasalahan 

pokok manusia yaitu pemenuhan kebutuhan. Pendirian perindustrian dilakukan 

diatas lahan pertanian dengan kata lain konversi lahan pertanian menjadi lahan 

perindustrian. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 

2007 Tentang Penataan Ruang  

“Penataan Ruang hendak memperhatikan a. kondisi Negara Kesatuan 

Rebuplik Indonesia yang rentan terhadap bencana, b. Potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial, budaya, 

politk, ukum, pertahanan dan kemanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan 

sebagai satu kesatuan, dan c. Geostrategi, geopolitik, dan geoekonimi”.  

Agar pembangunan berkelanjutan akan pemenuhan kebutuhan manusia 

yang semakin meningkat maka perlu dibentuk kebijakan yang ideal. Kejahatan 

terhadap tanah merupkan kejahatan tindak pidana administratif atau tindak pidana 

yang mengganggu kesejahteraan masyarakat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.15 Penegakan hukum lingkungan 

yang dilakukan lembaga formal, seperti pengadilan dan pemerintah selama ini 

belum bergesar dari pendekatan positif formal dan prosedural. Aparat penegak 

hukum dalam merespon dan menyelesaikan berbagai persoalan lingkungan 

menunjukkan sikap yang formalis, deterministik, dan memberi peluang terjadinya 

perilaku yang eksploitatif dikalangan pelaku usaha. Pelaksaan instrumen hukum 

hanya berorientasi kepada prosedur dan tidak dapat diandalkan sebagai pilar 

utama untuk mengatasi problem lingkungan.16 

Selain itu, kebijakan pertnahan yang harus dilakukan memfokuskan pada 

masalah sebagai berikut pertama, pengaturan tata ruang dan penggunaan tanah, 

kedua, pembatasan luas penguasaan/ pemilikan tanah, ketiga, penetapan dan 
                                                           
15 Absori, Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 8, No. 2, September 2005, hal. 223 
16 Ibid  
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pengendalian harga tanah, keempat, penertiban penggunaan tanah, kelima, 

konsolidasi tanah.17 Pada intinya kebijakan yang ideal dalam menghadapi 

peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perindustrian hendak dilaksanakan 

berdasarkan perarturan yang telah ditetapkan, meskipun konversi dilakukan atas 

dasar kebijakan pemerintah tetap harus memperhatikan perarturan yang diatasnya.  

Apabila konversi dilakukan secara terus menerus dengan merenggut tanah 

pertanian maka akan mengancam terhadap ekosistem lingkungan serta ketahanan 

pangan dimasa yang akan datang.  

 

4. PENUTUP  

4.1 Kesimpulan  

a. Alif fungsi lahan yang ada di Kecamatan Nguter khususnya Desa 

Pengkol dan Desa Celep telah terjadi sejak tahun 2014. Dengan 

beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi lahan perindustrian maka 

kehidupan masyarakat setempat mengalami perubahan baik sosial 

maupun ekonomi baik perubahan positif maupun negatif. Pengaruh 

adanya alih fungsi lahan terhadap perekonomian nyata adanya, 

masyarakat sekitar daerah industri memiliki kesempatan peningkatan 

taraf perekonomian dengan memilih bekerja sebagai buruh di pabrik 

tersebut ataupun membuka toko kelontong yang tentunya untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat setiap harinya bahkan banyak yang 

mendirikan bangunan untuk dijadikan kost-kostan yang biasa 

ditempati buruh pabrik yang berasal dari luar daerah Sukoharjo. 

Dengan begitu, maka perekonomian masyarakat mengalami perubahan 

menjadi lebih baik.  

b. Petani adalah sasaran utama adanya alih fungsi lahan dikarenakan alih 

fungsi ini merubah fungsi lahan pertanian petani menjadi fungsi 

industrial di kawasan Nguter. Para petani menjual lahan tani mereka 

                                                           
17 Absori, Hukum Ekonomi Indonesia, Muhammadiyah University Perss, Surakarta, 2010, hlm. 
139 
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lalu banyak yang kehilangan mata pencaharian mereka, namun tidak 

seluruhnya petani kehilangan mata pencahariannya. Ada sebagian 

petani membeli lahan sawah diluar daerah mereka sehingga petani bisa 

tetap bertani meskipun diluar daerahnya, namun ada pula petani yang 

memilih beralih profesi menjadi peternak atau memilih merantau 

meninggalkan desa mereka untuk mencari pekerjaan yang baru.  

c. Kebijakan pertanahan yang harus dilakukan memfokuskan pada

masalah sebagai berikut pertama, pengaturan tata ruang dan

penggunaan tanah, kedua, pembatasan luas penguasaan/ pemilikan

tanah, ketiga, penetapan dan pengendalian harga tanah, keempat,

penertiban penggunaan tanah, kelima, konsolidasi tanah.

2. Saran

a. Saran pertama, Pemerintah diharapkan melakukan pengawasan yang lebih

terhadap perindustrian yang berada dilingkungan penduduk, hal ini dikarenakan 

kawasan perindustrian tidak bisa lepas dengan yang namanya Dampak 

Lingkungan yang akan diterima oleh masyarakat bahkan dapat merusak 

lingkungan dimasa yang mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan 

lebih selektif dalam memberikan izin konversi terhadap Perusahaan-perusahaan 

dan memang benar-benar memperketat perizinan.  

b. Saran kedua, untuk masyarakat apabila menjual lahan untuk dijadikan

perindustrian dipergunakan dengan baik sebagai modal usaha lainnya supaya taraf 

kehidupan petani tetap sejahtera dan tidak merosot. 

c. Kebijkan yang ideal haruslah dibentuk serta diterapkan dalam pemerintahan

untuk tetap menjaga lingkungan serta mempertahankan swasembada pangan 

jangka panjang.  
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