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Abstract
Forest convertion are a major cause of land destruction in Java Island.
Farm land and watershed are eroded by the swift changes to income
sources and levels that accompany industrial plantation work, civil
community, shopping center etc. Government must be integral with
effective agricultural land preservation programs, plans institution of
conversion land and policies (i.e. erosion management, ground water
protection, buffering, etc.);
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1.2. Alih Fungsi Lahan

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Meningkatnya jumlah penduduk
Indonesia khususnya di Pulau Jawa telah
menyebabkan semakin meningkatnya
penduduk
yang
terkonsentrasi
di
perkotaan. Perkotaan semakin bertambah
padat,
yang
mendorong
terjadinya perluasan wilayah perkotaan
yang mengakibatkan terjadinya konversi
lahan pertanian menjadi peruntukan non
1)
pertanian . Konversi lahan pertanian
umumnya dipicu oleh rendahnya harga
komoditas pertanian di tingkat petani,
hingga petani tidak merasa mendapatkan
keuntungan secara ekonomis dari lahan
yang dimiliki. Padahal dengan merubah
(konversi) menjadi peruntukan lain, maka
nilai lahan mereka menjadi berlipat
ganda, sehingga tidak mengherankan
apabila para petani secara beramai-ramai
menjual lahannya.
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Ditjen Bina Produksi Tanaman
Pangan, Deptan (2003), mengungkapkan
bahwa pada tahu 1997 luas lahan sawah
sekitar 8,5 juta hektar, sedangkan pada
tahun 2000 luasnya berkurang menjadi
7,8 juta hektar. Berarti dalam waktu 3
tahun telah terjadi penyusutan sekitar 0,7
juta hektar atau rata-rata 230.000 hektar
per tahun. Sementara itu, dari hasil
Sensus
Pertanian
(1983-1993)
mengungkapkan bahwa setiap tahunnya
lahan
pertanian
yang
dikonversi
2)
mencapai 40.000 hektar . Apabila setiap
hektar menghasilkan 5 ton gabah, berarti
pada tahun 1993 saja Indonesia sudah
kehilangan produksi sebesar 200.000
ton.
Diperkirakan
alih fungsi lahan
pertanian potensial ke sektor non
pertanian rata-rata kurang lebih 47.000

Mawardi, I. 2006

hektar per tahun, dan sebagian besar
terjadi di Pulau Jawa yaitu sekitar 43.000
3)
hektar per tahun . Hal ini disebabkan
karena pesatnya laju pembangunan di
sektor permukinan.
Pulau Jawa memiliki jenis tanah
dengan kesuburan yang tinggi sehingga
sangat cocok untuk budidaya pertanian
khususnya tanaman pangan. Mengingat
hal tersebut, sudah sewajarnya apabila
lahan subur yang jumlahnya semakin
berkurang harus dapat dimanfaatkan
seoptimal mungkin, karena dana yang
dikeluarkan untuk membangun lahan
pertanian dan prasaran penunjang
pertanian (waduk, bendungan, saluran
irigasi) adalah sangat mahal, sehingga
suatu kerugian besar apabila lahan
pertanian yang sudah dibangun di Pualu
Jawa ini dengan mudah diubah
2)
peruntukannya .
Terjadinya konversi lahan pertanian
dapat dilihat pada kawasan Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi
(Jabodatabek). Pesatnya pertambahan
penduduk mendorong meningkatnya
pembangunan
infrastruktur
besar1)
besaran
di
wilayah
Jabodetabek .
Dampak
yang
ditimbulkan
adalah
terjadinya alih fungsi lahan pertanian
beririgasi teknis menjadi peruntukan non
pertanian (permukiman, jalan lingkar,
pusat
perbelanjaan,
ruko,
serta
peruntukan untuk kaswasan industri, dan
prasarana
transportasi
lainya.
Pemandangan yang sama dapat ditemui
pada kaswasan perkotaan lainya, seperti
kawasan Surabaya, Bandung, Semarang,
Medan, Solo, dan Makasar, bahkan juga
kota kota kecil lainya di luar Pulau Jawa,
dimana alih fungsi lahan pertanian
bergerak dengan cepatnya. Dari segi
wilayahnya,
maka
konversi
lahan
terbesar di Pulau Jawa yaitu sebesar 54
persen dan Sumatera 38 persen. Namun
apabila
dilihat
dari
perubahannya,
perubahan yang terbesar adalah menjadi
lahan permukiman (69 persen), dan
4)
kawasan industri (20 persen) .

Contoh lain dari kasus percepatan
konversi lahan pertanian dapat dilihat di
lumbung padi Karawang, Jawa Barat.
Sejak tahun 1999 hingga sekarang, di
daerah itu dibangun jalan lingkar dengan
panjang 14 kilometer dan lebar 40 meter.
Dari pengamatan, sejak pembuatan jalan
yang melalui sawah beririgasi teknis di
bagian utara kota itu dimulai, banyak
penduduk menjual tanah sawah mereka
sehingga lahan pertanian terancam
5)
beralih fungsi . Di dalam rencana umum
tata ruang (Kabupatan Kerawang)
dimana mengharuskan pembangunan
industri di bagaian selatan dan pertanian
di
bagian
utara.
Namun
bukan
merupakan hal yang mudah untuk
mencegah
bila
penduduk
ingin
membangun rumah di sekitar lahan
beririgasi teknis. Jalan lingkar itu sendiri
dibangun untuk mengatasi kemacetan di
dalam Kota Karawang. Padahal, tanah ini
semula adalah tanah subur beririgasi
teknis.
Tabel :

Luas Konversi Lahan Sawah di Jawa
Dihitung Berdasarkan Perubahan Luas
Sawah di Tingkat Kabupaten dan
Propinsi, 1978-1998 (000 hektar/tahun)

Periode

1978 - 1988
1988 - 1998
1978 - 1998

Data
Data
Kabupaten Propinsi

70,31
36,77
53,54

32,62
15,46
24,04

Selisih antara Data
KabupatenPropinsi
Luas Persentase
(ha)
(%)
37,69
53,61
21,31
57,95
29,50
55,10
6)

Sumber : Bambang Irawan, 2004

Dari data tersebut diatas terlihat
bahwa dalam kurun waktu 20 tahun
konversi lahan sawah di Pulau Jawa
telah terjadi secara besar-besaran,
terutama pada 10 tahun pertama (19781988), rata-rata pertahun penyusutan
lahan sawah di tingkat kabupaten
mencapai 70.310 hektar, sedang di
tingkat propinsi 32.620 hektar. Tetapi dari
data 10 tahun terakhir (1988-1998) alih
fungsi
lahan
pertanian
mengalami
penurunan, yaitu untuk tingkat kabupaten
rata-rata pertahun 36.770 hektar, dan
propinsi: 15.460 hektar.
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Rata-rata alih fungsi dalam 20
tahun
(1978-1998),
untuk
tingkat
kabupaten : 53.540 hektar dan tingkat
propinsi : 24.040 hektar
b.
Penurunan alih fungsi lahan sawah
tersebut
karena lahan subur yang
tertinggal semakin sempit, harga sawah
meningkat tinggi, sehingga terkesan
terjadi
penurunan
konversi
lahan
pertanian menjadi peruntukan.
Dari Survei Bank Dunia tahun 1992
menyebutkan bahwa 3,4 juta ha lahan
beririgasi untuk padi di Jawa sudah dan
akan dialihfungsikan hingga tahun 2010.
Dampak
dari
perubahan
tersebut
menyebabkan pertumbuhan produksi
pangan di berbagai wilayah menjadi
sangat lambat. Bila kondisi ini terus
berlanjut, Indonesia akan kehilangan
sumbangan 60 persen produksi beras
nasional. Berdasarkan data dari Badan
Pusat Statistik (2001), sejak tahun 1997
hingga 2001, tingkat pertumbuhan luas
panen beberapa komoditas pangan
cenderung terus mengalami penurunan.
Tingkat pertumbuhan luas panen padi
hanya 0,52 persen/tahun atau 11,14 juta
ha, luas panen jagung turun 1,3
persen/tahun,
luas
panen
kedelai
menurun 10,82 persen, dan luas panen
6)
tebu turun 0,34 persen . Penurunan luas
lahan ini berbanding terbalik dengan
pertumbuhan penduduk setiap tahun
yang rata-rata sebesar 1,8 persen.
Dengan pertumbuhan jumlah penduduk
1,8 persen tersebut, maka dapat
diprediksikan bahwa jumlah penduduk
pada tahun 2010 akan mencapai 238,4
juta orang.
2. DAMPAK
Dampak penting dari terjadinya
konversi lahan pertanian menjadi lahan
non pertanian adalah:
a.
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Semakin
sempit
atau
bahkan
hilangnya lahan subur untuk lahan

c.

d.

pertanian produktif yang dapat
menghasilkan pangan bagi sekitar
228 juta penduduk Indonesia yang
tetap tumbuh dengan pesatnya.
Hilangnya lahan pertanian akan
menambah
kemiskinan
baru
dipedesaan atau perkotaan, yang
dikarenakan tenaga kerja pertanian
kehilangan pekerjaannya, sedangkan
di lain pihak mereka tidak mempunyai
keahlian untuk bekerja di sektor lain,
seperti industri, sektor jasa, atau
sektor lainnya.
Harga produksi pertanian rendah
atau turun akibat kalah bersaing
dengan produk pertanian impor
(beras, buah-buahan, kedele, gula,
dan
lain-lain),
kondisi
ini
mengakibatkan
kondisi
petani
menjadi terpuruk dan mempercepat
alih fungsi lahan pertanian.
Terjadinya
kekurangan
pangan
akibatnya
pemerintah
harus
mengimpor beras dari negara lain
dalam jumlah cukup besar, sehingga
akan membebani ekonomi negara
dengan mengurangi devisa, dan
kondisi ini dapat juga menjadi pemicu
ketidakstabilan politik.

3. TATA RUANG
Kebijakan
untuk
menghentikan
konversi lahan pertanian dewasa ini dirasa
sudah terlambat dan tak mudah untuk
dicapai. Alasannya, ada aturan lain yang
lebih besar, yaitu aturan mengenai tata
ruang yang tak pernah diikuti secara
konsisten. Hal ini tak mudah karena terkait
dengan kondisi pemerintah daerah yang tak
punya alat dan cara untuk mengatakan
tidak
kepada
industriawan.
Apalagi
sekarang di era otonomi daerah, mereka
justru berupaya keras untuk menarik
sebanyak
mungkin
investor
untuk
menanamkan usaha di wilayahnya7) .
Dari
pengamatan
lapangan,
konversi lahan pertanian memang sulit
dikendalikan, bahkan dari waktu ke waktu
terus bertambah. Penyempitan lahan
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pertanian
biasanya
dimulai
dari
pembangunan infrastruktur seperti jalan
atau perumahan. Di satu sisi infrastruktur
memang dibutuhkan, namun di sisi lain
justru mendorong penyempitan lahan
pertanian yang ada. Dahulu pada
umumnya dikota-kota selalu dikelilingi
oleh hamparan sawah, seperti Jakarta,
Karawang, Bekasi, Solo, Surabaya dan
kota-kota lain, namun sekarang
sulit
pemandangan tersebut sulit dijumpai
karena
banyaknya
tekanan-tekanan
untuk kebutuhan lain. Kota Jakarta pada
tahun 1970 mempunyai luas administratif
2
450 km , pada tahun 1980 meningkat
2
menjadi 560 km , dan pada tahun 1990
2
luasnya bertambah menjadi 640 km .
Dari periode tahun 1970-2000 diwilayah
sekitar DKI Jakarta telah terjadi alih
fungsi
lahan
pertanian
produktif
(termasuk disini situ-situ) menjadi lahan
2
non pertanian sekitar 210.000 km .
Konversi lahan pertanian yang
belakangan ini semakin
meningkat
dengan pesat seharusnya sudah dilarang
sejak
zaman
Orde
Baru.
Dari
pengamatan di lapangan, konversi lahan
pertanian
memang
sangat
sulit
dikendalikan. Di setiap negara, konversi
lahan pertanian juga terjadi. Jadi disini
yang penting yaitu bukan melarang
konversi,
tetapi
seharusnya
mengoptimalkan
tanah-tanah
yang
menganggur yang dikenal sebagai lahan
4)
tidur, yang jumlahnya ribuan hektar .
Di sepanjang jalan Tol Jagorawi,
terlihat lahan kosong yang terhampar
begitu luas, padahal apabila dikelola
dengan benar, lahan tersebut mempunyai
potensi untuk dijadikan lahan yang
produktif. Lahan tersebut umumnya telah
dimiliki oleh perorangan, akan tetapi lahan
tersebut dibiarkan saja menjadi lahan tak
produktif. Seharusnya pemerintah dapat
memberikan pajak pada tanah yang
diterlantarkan/ menganggur itu karena
sudah
bersifat
asosial.
Dengan
dikenakannya pajak, maka yang pemilik
tanah
tentu
akan
berupaya

mengusahakan
tanahnya
atau
menanaminya dengan tanaman produktif,
atau berpikir dulu sebelum membeli
tanah.
Pemerintah sudah seharusnya
merealisasikan program membuka areal
baru (ekstensifikasi lahan) di luar Pulau
Jawa yang diikuti dengan program
transmigrasi.
Berbeda
dengan
transmigrasi tradisional, transmigrasi
yang sekarang harus mengandalkan
mekanisme sehingga petani tidak cukup
hanya diberi dua hektar lahan, tetapi
harus diatas empat hektar.
4. ISU PENTING TERJADINYA
KONVERSI LAHAN PERTANIAN
Isu-isu penting terjadinya konversi
lahan pertanian di Pulau Jawa khususnya
dan Indonesia pada umumnya, adalah :
1) Lahan pertanian pada umumnya
mempunyai luasan yang tetap,
sedangkan
jumlah
penduduk
menunjukkan kenaikan, seperti
deret ukur. Kondisi ini menjadi isu
utama, luasnya lahan yang relatif
tetap dan jumlah penduduk yang
terus
meningkat
akan
mempercepat terjadinya konversi
lahan pertanian.
2) Produksi padi (padi sawah dan padi
ladang) di Indonesia selama ini
terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Menurunnya
kinerja
sektor
pertanian pangan justru semakin
mundur, hal ini disebabkan oleh
alih fungsi lahan dari lahan
pertanian. Selama periode 19901995, jumlah lahan pertanian subur
di Jawa yang berubah fungsi
mencapai 70.360 hektar atau
mencapai 10.000 ha sawah subur
setiap tahun. Perkembangan pesat
sektor industri menyebabkan lahan
pertanian
mengalami
tekanan
berat. Pertumbuhan kesejahteraan
sebagai
hasil
pembangunan
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mengambil cukup banyak lahan
pertanian.
3) Tidak adanya sanksi hukum yang
jelas bagi pelanggaran tata ruang,
sehingga
mendorong
investor
berusaha
mendapatkan
lahan
pertanian subur untuk peruntukkan
industri, karena pada umumnya
lahan
pertanian
subur
telah
tersedia sumber air, sarana jalan,
dan lain-lain.
4) Pembangunan
infrastruktur
di
sektor perhubungan seperti jalan
bebas hambatan (jalan tol) atau
jalan lingkar, akan menjadi salah
satu
faktor
penyebab
yang
mendorong menyempitnya lahan
pertanian. Pembangunan jalan
lingkar, jalan tol, ataupun kawasan
industri mendorong masyarakat
setempat untuk menjual lahannya.
5. KELEMBAGAAN
Mengingat semakin gencarnya alih
fungsi lahan pertanian menjadi lahan non
pertanian, maka sangat diperlukan
adanya suatu institusi atau kelembagaan
yang dapat mencegah atau mengurangi
terjadinya alih fungsi lahan pertanian.
Agar lembaga tersebut dapat berfungsi,
maka disarankan agar pembentukannya
berdasarkan
Keputusan
Presiden,
dengan
nama
“Dewan
Otoritas
Pengembangan dan Konversi Lahan
Pertanian”; dengan fungsi mencegah dan
mengendalikan terjadinya alih fungsi
lahan dari peruntukan pertanian ke
peruntukan lain, atau sebaliknya dari
peruntukan lain ke peruntukan pertanian
sesuai dengan Tata Ruang Wilayah
Nasional,
RTRW
Propinsi,
RTRW
Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan.
Apabila
lembaga
tersebut
berbentuk
Dewan,
keanggotaannya
terdiri dari pimpinan Institusi terkait.
Dewan dibantu Sekretariat Dewan.
Bentuk ini mempunyai kelebihan dalam
penyelesaian masalah secara lebih
terpadu dan hasilnya lebih maksimal,

210

karena didukung oleh institusi terkait.
Sedangkan kelemahannya yaitu tidak
operasional,
keanggotaannya
sering
berganti-ganti sehingga kurang terjadi
adanya kesinambungan kegiatan. Apabila
lembaga
tersebut
berbentuk
Badan
(Lembaga Pemerintah Non Departemen/
LPND), lembaga ini terlepas dari institusi
lain dan langsung dibawah Presiden.
Bentuk ini mempunyai kelebihan karena
bersifat otonom, hasil kebijakannya bersifat
operasional, personilnya terdiri dari SDM
yang sesuai dengan bidang kerjanya.
Kelemahannya
yaitu
dapat
terjadi
pengambilan fungsi sektor, sehingga
kebijakan
yang
ditetapkan
kurang
didukung oleh sektor terkait.
Atau dalam upaya mencegah dan
mengendalikan konversi lahan pertanian
sebenarnya tidak perlu dibuat institusi
atau kelembagaan baru, namun cukup
dengan memanfaatkan kelembagaan
yang sudah ada yaitu Badan Koordinasi
6)
Tata Ruang Nasional (BKTRN) . Dasar
hukum BKTRN adalah Pasal 29 UU
No.24, tahun 2000 tentang Koordinasi
Tata Ruang Nasional. Sesuai dengan
Keppres No. 62 Tahun 2000, BKTRN
dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Untuk
kepentingan teknis, BKTRN memiliki Tim
Teknis yang dipimpin oleh Menteri
Kimpraswil, salah satu keanggotaannya
dari Tim Teknis adalah Menteri Pertanian.
Dalam
Rakernas
BKTRN,
Surabaya 14 Juli 2003, Gubernur se
Indonesia telah mengadakan kesepakatan
bersama
dalam
menyikapi
permasalahan penataan ruang di daerah,
untuk bersama-sama:
1.

2.

Meningkatkan
kualitas
penataan
ruang dengan melakukan penguatan
peran dan fungsi Gubernur dalam
menyerasikan kebijakan penataan
ruang nasional dan daerah;
Meningkatkan keterpaduan kebijakan
pembangunan nasional dan daerah,
mengingat penataan ruang yang
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3.

4.

5.

6.

7.

6.

diselenggarakan oleh Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota
adalah
satu
kesatuan sistem penataan ruang
yang tidak terpisahkan, yang dicapai
melalui pengembangan kerjasama
antar daerah;
Mengambil langkah-langkah proaktif
dalam pengendalian pemanfaatan
ruang
didaerah
dalam
rangka
menyelesaikan
konflik-konflik
pemanfaatan raung dan mengatasi
kesenjangan antar wilayah yang
berpotensi mengancam keutuhan
wilayah NKRI;
Melaksanakan peran aktif dalam
proses penyempurnaan Undangundang Nomor 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang dalam
rangka;
Mengusulkan pelimpahan sebagian
kewenangan Pemerintah di bidang
pentaan ruang kepada Gubernur
terutama
dalam
koordinasi
penyelenggaraan penataan ruang
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, mengingat
waktu
yang
dibutuhkan
untuk
penyesuaian peraturan perundangan
cukup lama;
Membentuk dan memberdayakan Tim
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
untuk menjamin tercapainya tujuan
koordinasi pentaan ruang yang efektif;
Menegaskan pentingnya peningkatan
peran Pemerintah untuk memfasilitasi
Pemerintah Provinsi dalam meng
koordinasikan
penataan
ruang,
terutama pengendalian pemanfaatan
ruang di daerah.

1.
2.

3.

DAFTAR PUSTAKA
1.

2.
3.

4.

5.

PENUTUP

Konversi lahan pertanian dewasa ini
semakin
meningkat dan sukar untuk
dikendalikan,
namun
yang
perlu
dipikirkan
adalah
bukan
melarang
konversi lahan pertanian, tetapi mencari
jalan keluar yang dapat diterima oleh
semua pihak, adalah:

Mengoptimalkan lahan nganggur
yang jumlahnya jutaan hektar.
Pemerintah
sudah
seharusnya
merealisasikan program membuka
areal baru (ekstensifikasi lahan) di luar
Pulau
Jawa,
melalui
program
optimalisasi
pemanfaatan
lahan
gambut, rawa, lahan kering, dalam
kerangka program transmigrasi.
3. Diperlukan adanya institusi atau
kelembagaan,
misalnya
“Dewan
Otoritas
Pengembangan
dan
Konversi Lahan Pertanian”; yang
berfungsi
mencegah
dan
mengendalikan terjadinya alih fungsi
lahan pertanian yang disesuaikan
dengan Tata Ruang Wilayah Nasional,
RTRW
Propinsi,
RTRW
Kabupaten/Kota.
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