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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki letak yang strategis karena memiliki wilayah yang luas

dan sebagian besar wilayahnya berupa lahan pertanian. Sektor pertanian

mempunyai peranan strategis untuk meningkatkan pembangunan ekonomi

nasional karena sebagian besar penduduk tergantung dari hasil produksi pertanian

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari selain itu

ketersediaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduk dalam

jangka panjang dapat terpenuhi.

Menurut Mubyarto (2006) lahan merupakan faktor produksi utama untuk

menentukan hasil produksi pertanian dan didukung dengan faktor produksi lain.

Produksi pertanian dalam jangka panjang akan terjaga apabila jumlah lahan yang

tersedia tetap serta didukung dengan peningkatan faktor-faktor produksi sehingga

kebutuhan pangan dalam jangka panjang dapat terpenuhi, namun fenomena yang

terjadi jumlah lahan pertanian di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan luas

lahan pertanian dalam jangka panjang berpotensi mengancam ketahanan pangan

nasional. Untuk melindungi lahan pertanian dalam jangka panjang diperlukan

Kebijakan pemerintah mengendalikan terjadi konversi lahan supaya kebutuhan

pangan dalam jangka panjang dapat terpenuhi.

Fenomena penyusutan lahan pertanian terutama lahan sawah berkelanjutan

di sebuah Kabupaten dan  kota-kota besar menunjukan dinamika perubahan

penggunaan lahan pertanian yang cukup intensif dengan semakin berkembangnya
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perekonomian wilayah. Pengamanan lahan pertanian terutama pada lahan sawah

berkelanjutan sudah merupakan kebijakan pemerintah, dan untuk itu telah dibuat

berbagai kebijakan pemerintah, baik dalam bentuk undang-undang maupun

peraturan-peraturan.

Mengingat dampak yang ditimbulkan  oleh adanya konversi lahan yang

begitu luas, perlu kiranya ada upaya-upaya pengendaliannya. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Mukhtar Rosyid Harjono (2005) pengendalian

konversi lahan pertanian merupakan sebuah sistem yang melibatkan peraturan dan

pelakunya. Sehingga diperlukan adanya keterikatan misi antar instansi agar dapat

mengintergrasikan berbagai kepentingan dalam rangka pengendalian lahan

pertanian. Disamping itu juga perlu adanya sosialisasi pada masyarakat akan

pentingnya menjaga kelestarian lahan pertanian demi ketahana pangan.

Isu penting dalam pembangunan dewasa ini adalah pertanian

berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan adalah suatu proses yang memanfaatkan

sumber daya pertanian secara optimal untuk memenuhi kebutuhan dan

kesejahteraan masyarakat masa kini tanpa harus mengorbankan kebutuhan dan

kesejahteraan generasi yang akan datang. Seiring dengan laju konversi lahan

pertanian kelahan non pertanian, sumberdaya pertanian yang perlu mendapatkan

prioritas adalah lahan pertanian, terutama lahan pertanian pangan. Untuk

mengendalikan konversi lahan pertanian, melalui undang-undang  RI Nomor 41

Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelajutan,

diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga
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kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Undang-undang Nomer 41 Tahun

2009 bertujuan untuk:

a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan

d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani

e. Meningkatkan kemekmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat

f. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak

g. Meningkatkan keseimbangan ekologis, dan

h. Mewujudkanrevitalisasi petani

Kabupaten Siak adalah salah satu Kabupaten penghasil atau produksi

pangan terbesar di Indonesia dengan kondisi lahan pertanian yang sangat subur

dan sangat disayangkan saat ini konversi untuk kegiatan non pertanian terus

mengalami peningkatan di setiap tahunnya.. Jika praktek konversilahan pertanian

ini tidak dikendalikan maka akan mengganggu ketahanan pangan. Dengan

konversi lahan produksi pertanian akan berkurang dan untuk memenuhi

kebutuhan pokok kita harus memenuhinya dengan import.

Permasalahan pertanian yang dihadapi Kabupaten Siak berdampak pada

permasalahan ketahanan pangan merupakan masalah yang sangat urgent untuk

dapat diselesaikan, alih fungsi lahan yang saat ini terjadi adalah akibat dari

maraknya konversi tersebut.

Para petani diharapkan untuk tidak mengalih fungsikan areal sawah yang

saat ini terus digarap untuk kepentingan lain diluar produksi padi. Jika hal



4

demikian terus dilakukan, maka dalam jangka panjang alih fungsi lahan pertanian

itu jelas akan mengacam ketahanan pangan di Siak. Program dalam penelitian ini

merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Kabupaten Siak dalam menanggulangi

permasalahan alih fungsi lahan di Kabupaten Siak. Hal ini diatur dalam undang-

undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan dan

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2014 tentang perlindungan

lahan pertanian Pangan Berkelanjutan. Dimana Lahan yang sudah ditetapkan

sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih

fungsikan. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah sistem dan

proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan

dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan

kawasannya secara terus menerus.

Tanaman padi di Kabupaten Siak memiliki permasalahan yang kompleks

dan harus diselesaikan. Terutama pada permasalahan alih fungsi lahan yang tiap

tahunnya terus mengalami peningkatan, sehingga sangat sulit diatasi. Berikut ini

adalah jumlah besaran alih fungsi lahan di Kabupaten Siak dari kurun waktu tahun

2009-2016` yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pengurangan Lahan Pertanian 2012-216

Kabupaten Siak

No KECAMATAN

Lahan
Sawah
thn
2009

Lahan
Sawah
thn
2010

Lahan
Sawah
thn
2011

Lahan
Sawah
thn
2012

Lahan
Sawah
thn
2013

Lahan
Sawah
thn
2014

Lahan
Sawah
thn
2015

Lahan
Sawah
thn
2016

Total
Alih
Fungsi
Lahan

1 SIAK - - - - - - 5 - -

2 BUNGARAYA 2.964 2.787 2.415 2..534 2.202 2.202 2.202 2.202 650

3 SUNGAI APIT 641 373 373 373 449 502 502 502 715

4 DAYUN 107 - - - - - - - 107
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No KECAMATAN

Lahan
Sawah
thn
2009

Lahan
Sawah
thn
2010

Lahan
Sawah
thn
2011

Lahan
Sawah
thn
2012

Lahan
Sawah
thn
2013

Lahan
Sawah
thn
2014

Lahan
Sawah
thn
2015

Lahan
Sawah
thn
2016

Total
Alih
Fungsi
Lahan

5 KOTO GASIP 1.640 640 - - - - 640 1.640 1640

6 KANDIS 45 33 82 82 82 105 325 183

7 MINAS 22 22 5 - - - - - 22

8
KERINCI
KANAN

- - - - - - - -
-

9 TUALANG 205 205 55 11 - - - 4 197

10
SUNGAI

MANDAU
816 219 258 606 606 906 596 504

192

11
LUBUK
DALAM

- - - - - - - -
-

12 MEMPURA 10 - - - - - - - 10

13 SABAKAUH 2002 2002 2002 1659 1380 1380 1380 1380 394

14 PUSAKO 43 - 32 32 32 32 30 30 17

Jumlah 8495 6286 5222 5297 4751 5127 5035 4817 3944

Sumber: Kantor pertanahan Kabupaten Siak. 2016

Dari tahun ke tahun luas lahan sawah di Kabupaten Siak mengalami

penurunan. Pada tahun 2009 terjadi kegiatan alih fungsi lahan sebesar 4817 Ha

dan mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi 8495 Ha. Hal ini

menunjukkan bahwa praktek konversi lahan pertanian untuk kegiatan  non

pertanian masih banyak terjadi. Dari kantor pertanahan kabupaten Siak diperoleh

data mengenai pengajuan izin perubahan penggunaan lahan pertanian, yaitu pada

tahun 2013 sebanyak 47, tahun 2014 sebanyak 22 dan pada tahun 2015 sebanyak

15 pengajuan. Ini belum termasuk yang melakuhkan konversi tanpa melalui

prosedur perizinan yang resmi.

Pemerintah Kabupaten Siak telah menerapkan program untuk mengelola

kebutuhan rumah tangga sendiri. Dimana masyarakat atau petani tidak termasuk

kebutuhan rumah tangga. Program pertanian Padi menjadi tulang punggung

penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Siak. Kuncinya bagaimana

memanfaatkan sumberdaya dan teknologi dalam memanfaatkan sentra-sentra
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pertanian unggulan. Sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah

melalui gerakan ini dapat memenuhi produksi beras dan swasembada pangan.

Dalam mewujudkan swasembada berkelanjutan dan sasaran produksi tanaman

pangan, Dinas Pertanian Pangan dan Holtikultura Kabupaten siak menempuh

langkah melalui catur strategi tanaman pangan di antaranya peningkatan

produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi dan penguatan

kelembagaan dan pembiayaan. Makanya Pemerintah harus mulai intens membina

petani dan mengajak kembali melakukan penanaman padi melalui cetak sawah

dan pemberian berbagai teknologi pendukung peningkatan produksi.

Berikut ini adalah identifikasi permasalahan yang terjadi pada tanaman padi di

Kabupaten Siak diantaranya:

1. Alih fungsi lahan di Kabupaten Siak jelas sangat berpengaruh besar terhadap

target surplus beras di Siak. Dimana dahulunya Kabupaten Siak salah satu

lumbung padi dan penghasil beras terbesar di Riau yakni 40.000 Ton

pertahun, namun sejak terjadinya alih fungsi lahan surplus beras tersebut

berkurang, dimana pada Tahun 2013 lalu hanya tinggal 2000 Ton saja.

2. Tidak adanya sarana irigasi di Kabupaten Siak yang mengakibatkan

berkurangnya produksi padi di Kabupaten Siak.

3. Bantuan Tracktor dari Pemerintah Kabupaten Siak yang tidak sesuai

peruntukannya, yang seharusnya setiap kelompok tani mendapatkan 2-3

mesin traktor justru hanya mendapat 1 mesin tracktor.

4. Masih kurangnya segala peralatan dan kebutuhan penunjang pertanian yang

modern dari Pemerintah Kabupaten Siak untuk peningkatan hasil produksi
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padi yang diinginkan. Akibat dari permasalahan yang terjadi di Kabupaten

Siak menyebabkan hasil pertanian di Kabupaten Siak mengalami penurunan

dari tahun ke tahun seperti yang di jelaskan pada tael berikut:

Tabel 1.2
Hasil pertanian dari tahun 2012-216

Kabupaten Siak

NO
Hasil Pertanian Kab.

Siak 2012 2013 2014 2015 2016

1 Luas Tanam (Ha) 8.118 7.813 7.459 7.421 5.973
2 Luas Panen (Ha) 7.100 7.702 8.017 8.738 6.639
3 Produksi (Ton) 33.318 32.881 27.446 26.398 23.527

4
Produktivitas
(Ton/Ha)

4,13 4,10 3,43 3,81 3,31

Sumber: Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Siak. 2016

Dari tahun ke tahun hasil pertanian di Kabupaten Siak mengalami

penurunan. Pada tahun 2012 hasil pertanian di kabupaten Siak tercatat sebanyak

4,13 ton dan menyusut tinggal 3,31 ton pada tahun 2016.

Dari data tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan produktivitas

atau hasil pertanian di setiap tahun akibat terjadinya pengalih fungsian lahan. Oleh

karena itu perlu upaya peningkatan produktvitas melalui peningkatan penguasaan

teknologi dan managerial pada semua stakeholders yang terlibat.

Melihat permasalahan alih fungsi lahan yang terjadi seperti tersebut, visi

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura memantabkan ketahanan pangan melalui

produktifitas, meningkatkan instensitas penanaman, pangamanan produksi dan

pengembangan diversifikasi pangan mustahil akan terwujud. Dinas Tanaman

Pangan dan Holtikultura Kabupaten Siak sebagai lembaga yang ada di tingkat

kabupaten mempunyai tugas besar dalam mencegah dan menanggulangi

terjadinya alih fungsi lahan oleh para petani khususnya, maka sangat dibutuhkan
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cara atau taktik yang jitu untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya alih

fungsi lahan tersebut agar para petani tidak sampai melakuhkan kegiatan alih

fungsi lahan. Dalam proses pencegahan dan penanggulangan alih fungsi lahan di

Kabupaten Siak sendiri, menurut observasi awal penulis sudah banyak program-

program yang dilakukan oleh Dinas tanaman pangan dan holtikultura dan

merupakan wewenang dari sub bagian program, di antaranya adalah sebagai

berikut :

1. Program peningkatan kesejahteraan petani

Dinas tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten Siak

menyalurkan bantuan melalui program PDMP (Pengembangan Mandiri

Desa Pangan) adapun pengembangan desa mandiri pangan dilaksanakan

pengembangan desa mandiri di Kecamatan Bungaraya dalam meujudkkan

daerah yang memiliki penghasilan produksi padi yang maju dan lumbung

produksi yang terbesar. Pemerintah terlebih dahulu memperhatikan

kebutuhan petani agar pelaksanaan pertanian dan hasil produksi tanaman

meningkat.

Pemerintah melaksanakan bantuan pertanian melalui program

pelaksanaan kegiatan pengembangan Desa Pertanian Padi, tujuan program

ini untuk pemberdayaan masyarakat miskin, penguatan kelembagaan

masyarakat dan pemerintah, pengembangan sistem ketahanan pangan,

peningkatan kordinasi lintas sektor untuk mendukung pembangunan dan

pengembangan sarana dan prasarana pedesaan maupun untuk

mensejahterakan para petani.
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2. Pemberdayaan penyuluhan pertanian lapangan (PPL)

Pemberdayaan penyuluhan pangan lapangan adalah bentuk

pemerintah sebagai penyelenggara pemantauan, evaluasi, dan pengawasan

secara berkala terhadap kebijakan atau proses produksi, penyimpanan,

pengangkutan atau peredaran pangan oleh pelaku usaha pangan (petani).

Dengan adanya pemerintah menyediakan Petugas penyuluh petani

lapangan (PPL) untuk membantu petani dalam pengawasan, penyuluhan

dan sosialisasi tentang pengetahuan wawasan bercocok tanam maupun

ketersediaan pangan.

Dinas tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten Siak membuat

kebijakan mengadakan penyuluhan pertanian lapangan (PPL). Dengan

menurunkan anggota penyuluhan tanaman pertanian kelapangan disetiap

Kecamatan, dan seluruh desa yang ada di Kabupaten Siak. Namu jumlah

tenaga PPL saat ini baru mencapai 70 orang, sementara dari jumlah

tersebut tidak sebanding dengan luas lokasi.

3. Program peningkatan ketahanan pangan.

Salah satu prioritas utama pembangunan ketahanan pangan dengan

memberdayakan masyarakat agar terus menghidupkan semangat petani,

agar mampu mengatasi masalah pangan secara mandiri, serta dapat

mewujudkan daerah lumbung produksi padi yang lebih banyak dalam

peningkatan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan dapat

meningkatkan produktifitas, produksi dengan pendapatan yang baik

melalui usaha tani maupun usaha lainnya. Kecamatan Bungaraya
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merupakan salah satu kecamatan terbesar di Kabupaten Siak. Tingginya

alih fungsi lahan menjadikan Kecamatan Bungaraya memperoleh hasil

produksi yang menurun. Dengan masa tanam yang dilakuhkan 2 dua kali

dalam satu tahun, sebenarnya  sangat duisayangkan apabila sejauh ini

pemerintah tidak melakuhkan upaya peningkatan program pertanian yang

sama seperti yang dilakuhkan di daerah lain. Karena kecamatan ini

memiliki potensi yag sangat tinggi untuk membangun perekonomian di

Kabupaten Siak terkhusus pada sektor pertanian.

4. Program gerakan pangan beragam, bergizi, dan beribang.

Program Gerakan Pangan Bergizi Berimbang Dinas Tanaman Pangan dan

Holtikultura sebagai mana di amanatkan pada Peraturan Pemerintah nomor 68

tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi

rumah tangga yang tercermin dari ketersediaannya pangan yang cukup baik

jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Program dalam penelitian ini merupakan hasil dari kebijakan pemerintah

Kabupaten Siak dalam menanggulangi permasalahan alih fungsi lahan di

Kecamatan Bungaraya, sebagaimana telah di jelaskan bahwa hal ini diatur dalam

undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 tahun 2014 tentang

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tanaman padi di Kecamatan Bungaraya memiliki permasalahan yang

kompleks dan harus diselesaikan. Dimana permasalahan alih fungsi lahan yang

tiap tahunnya terus mengalami peningkatan, sehingga sangat sulit di atasi. Berikut
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ini adalah jumlah besaran alih fungsi lahan di Kecamatan Bungaraya dalam kurun

waktu tahun 2012-2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.3
Luas Lahan Padi di Kecamatan Bungaraya

Tahun 2012-2016

No Kampung

Luas  Lahan (Ha)
Tahun

2012/
2013

2114/
2015 2016

1. Desa Buatan Lestari 480 480 419
2. Desa Jati Baru 580 450 316
3. Desa Jaya Pura 50 50 27
4. Desa Kemuning Muda 344 250 237,5
5. Desa Langsat Permai 88 75 70
6. Desa Tuah Indrapura 117 75 75

Jumlah 1659 1380 1144,5
Sumber data : UPTD tanaman pangan dan Holtikultura kecamatan Bungaraya

2016

Dari uraian tabel diatas dapat diketahui bahwa setiap tahun luas lahan di

Kecamatan Bungaraya mengalami penurunan, dan dapat disimpulkan bahwa alih

fungsi lahan yang terjadi selama kurun waktu 2012-2016 adalah 569,1 ha.

Dilihat dari beberpa fenomena dan data yang ada, usaha penanggulangan

dan pencegahan (preventif) yang dilakukan di atas masih perlu ditingkatkan dan

harus dengan perencanaan, manajemen yang baik, dan program-program yang

dilaksanakan harus menyentuh kepada akar masalah yang menyebabkan petani

tersebut melakuhkan alih fungsi lahan, sehingga dapat mencapai hasil yang

memuaskan, yakni berkurangnya atau bahkan tidak adanya kegiatan alih fungsi

lahan oleh para petani. Berdasarkan gejala-gejala diatas maka mendorong penulis

untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Analisis Pelaksanaan

Program Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
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Oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtiultura Di Kecamatan Bungaraya

Kabupaten Siak

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Perlindungan Alih Fungsi Lahan Di

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak ?

2. Kendala-kendala apa yang di hadapi dalam pelaksanaan program

perlindungan alih fungsi lahan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pelaksanaan Program Perlindungan Alih Fungsi Lahan di

Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak.

2. Mengetahui kendala-kendala yang di hadapi dalam Pelaksanaan Program

Perlindungan Alih Fungsi Lahan di  Kecamatan Bungaraya Kabupaten

Siak.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat mengetahui lebih jauh tentang program-program

Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural Kabupaten Siak dalam

pengembangan sector pertanian

2. Sebagai masukan bagi Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural

Kabupaten Siak dalam membuat suatu program untuk perlindungan alih

fungsi lahan pertanian.

3. Sebagai bahan perbandingan dan sebagai sumbangan informasi bagi

peneliti dengan topic dan permasalahan yang sama.
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1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, secara umum penulis membagi sistematika penulis

dalam tiga bab dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Telaah Pustaka

Isi dari bab ini terdiri dari konsep teoro, devinisi konsepdefinisi

operasional, hipotesa, metode penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Pada bab ini berisikan bebtuk penelitian, lokasi penelitian,

populasi dan sampel, bentuk pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum

Pada bab ini berisikan sejarah dinas, visi dan misi dinas, tujuan

dari  dinas, struktur organisasi dari dinas.
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BAB V : Hasil Pembahasan

Hasil Pembahasan Berisikan tentang deskripsi objek penelitian,

deskripsi responden dan hasil penilaian responden, analisis data,

serta hasil dari pembahasan permasalahan yang diangkat.

BAB IV : Kesimpulan dan Saran

Berisikan simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang

diperlukan untuk penelitian selanjutnya agar nantinya mampu

memperbaiki serta dapat mencari jalan keluar yang lebih baik

dalam menyelesaikan permasalahan.


