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BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam setiap penelitian harus selalu disertai dengan teori-teori, konsep-

konsep maupun pandangan-pandangan para parkar yang berpengaruh sebagai

landasan pemikiran penelitian, pandangan-pandagan teoritis dimaksud dijadikan

dasar dalam mengkaji prmasalahan dalam penelitian. Berikut merupakan teori-

teori, konsep-konsep dan pandangan-pandangan yang penulis gunakan dalam

penelitian ini:

2.1 Implementasi Kebijakan Publik

Secara umum istilah implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia

berarti pelaksanaan atau penetapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan

dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Implementasimenurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dikutipLeo

Agustino,2012:139) implementasi kebijakan publik merupakan pelaksanaan

keputusan kebijaksanaan dasar, bisanya dalam bentuk undang-undang, namun

dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang

penting atau keputusan badanperadilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dikutip Leo Agustino,2012:139)

implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau

swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan

dalam keputusan kebijaksanaan.

15
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Keberhasilan implementasi kebijakan sangat berkaitan erat dengan

beberapa aspek diantaranya pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen

dengan konsistensi tinggi para pelaksana kebijakan, dan prilaku sasaran.

impementasi sebuah kebijakan secara konseptual bisa dikatakan sebagai sebuah

proses pengumpulan sumber daya alam, manusia maupun biaya dan diikuti

dengan penentuan tindakan-tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan

kebijakan.

Menurut George C. Edward III (dikutip leo agustino,2012:149) dalam

pandangan, impelementasi kebijakan dipegaruhi oleh, yaitu : (1) komunikasi (2)

sumber daya (3) disposisi (4) struktur birokrasi.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan

pada organisasi atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan

kebijakan,dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan.

Sumber daya (Resources) berkenaan dengan ketersediaan sumber daya

pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkenaan dengan

kecakapan pelaksana kebijakan secara efektif.

Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari pada implementator kebijakan

publik tersebut.Kecakapan saja tidak cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk

melaksanakan kebijakan.

Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang

menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah

bagaimana agar tidak terjadi bureaucratic fragmentation karena struktur ini

menjadi proses implementasi menjadi jauh dari efektif.
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Menurut Teori Merilee S. Grindle Keberhasilan pelaksanaan

programnasional E-KTP dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni : isi kebijakan

(content ofpolicy) dan lingkungan implementasi (context of implementation).

a. Content Of Policy Menurut Grindle adalah :

1. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups

termuat dalam isi kebijakan.

2. Type of benefits (tipe manfaat) atau jenis manfaat yang diterima oleh

target groups. Contoh : masyarakat diwilayah slum areas (daerah

kumuh) lebih suka menerima program air bersih dan perlistrikan dari

pada menerima program kredit sepeda motor

3. Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai dari

sebuah kebijakan) contoh : progrgam yang bertujuan untuk

mengubah sikap danperilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit

diimplementasikan dari pada program yang sekedar memberikan

bantuan kredit atay bantuan beras kepadakelompok masyarakat

miskin.

4. Site of decision making (letak pengambilan keputusan) apakah letak

sebuah program sudah tepat disuatu lembaga.

5. Program implementer (pelaksana program) apakah sebuah kebijakan

telah menyebutkan implementornya/pelaksananya dengan rinci.

6. Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) apakah

sebuah program didukung sumber daya yang memadai.
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b. Context of implementation Menurut Grindle adalah :

1. Power, interest, and strategy of actor involved (kekuasaan,

kepentingan,dan strategi dari aktor yang terlibat) artinya seberapa

besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor

yang terlibatdalam implementasi kebijakan.

2. Institusion and regime characteristic (karakteristik lembaga dan

rezim yangberkuasa) artinya karakteristik institusi dan rejim yang

sedang berkuasa.

3. Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon

daripelaksana) artinya tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok

sasaran kebijakan.

Dari beberapa defenisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi

kebijakan menyangkut minimalnya tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran kebijakan

2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan, dan

3. Adanya hasil kegiatan

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi

kebijakan adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan

suatuaktivitas atau kegiatan yang terarah sehingga ada akhirnya akan mendapat

suatu hasildengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Dari beberapa defenisi implementasi diatas, maka penulis mengartikan

implementasi kebijakan sebagai suatu proses pelaksanaan dari kebijakan yang
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telah direncanakan, dibuat dan disahkan oleh pemerintah dalam rangka untuk

memperoleh hasil yang diharapkan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengkaji lebih baik suatu implementasi kebijakan publik maka

perlu diketahui variabel dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu,

diperlukan suatu model kebijakan guna menyederhanakan pemahaman konsep

suatu implementasi kebijakan. Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk

menganalisis sebuah implementasi kebijakan, namun kali ini peneliti bagikan

adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward III.

Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang

dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan

mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan

guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap

implementasi.

Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam

pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor communication,

resources, disposition, dan bureucratic structure (Edward dalam Widodo,

2011:96-110).

a. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari

komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan

berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat
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kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy

implementors) (Widodo, 2011:97).

Widodo kemudian menambahkan bahwa informasi perlu

disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat

memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target

group) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-

hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar

proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai

dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa

dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan

informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi

tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan

kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan

pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang

jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan

interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak

yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi

konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus

konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana

kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait.
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b. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi

kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011:98) mengemukakan bahwa:

bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan

aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-

ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang

bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai

sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka

implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat

digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas,

informasi dan kewenangan yang dijelaskan sebagai berikut :

1) Sumber Daya Manusia (Staff)

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya

dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan

kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan

keterampilan, dedikas, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya,

sedangkan kuatitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia

apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan

implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan

sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.
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2) Anggaran (Budgetary)

Dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan

kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan

untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan

anggaran yang memadahi, kebijakan tidak akan berjalan dengan

efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3) Fasilitas (facility)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu

faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan

fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran

akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program

atau kebijakan.

4) Informasi dan Kewenangan (Information and Authority)

Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi

kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait

bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara

wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan dan

menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang

dikehendaki.

c. Disposisi (Disposition)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana

kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan

yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus
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dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen

yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada

dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang

tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias

dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam

implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang

baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya

tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

d. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal

yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah

mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat

standart operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap

implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak

melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah

struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan

menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang
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selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak

fleksibel.

Dalam faktor implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian ini

Pelaksanaan program merupakan Implementasi kebijakan Undang- undang

nomor 41 tahun 2009 ditinjau baik dari pelaksana kebijakan maupun dari sasaran

dari kebijakan. Adapun faktor-faktor yang dilihat dalam implementasi undang –

undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah komunikasi,

sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan. MenurutUndang-

undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan,

mengembangkan, memanfaatkan, membina, mengendalikan, dan mengawasi

lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Perlindungan

Lahan Pertanian diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut:

Melindungi kawasan dan Lahan Pertanian pangan secara berkelanjutan

a. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan

b. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan

c. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani

d. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat

e. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani

f. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak

g. Mempertahankan keseimbangan ekologis

h. Mewujudkan revitalisasi pertanian
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Selain itu menurut Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan pasal 2 menjelaskan tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan asas:

1. Manfaat adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

diselenggarakan untuk memberikan manfaat kesejahteraan dan kebutuhan

hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa yang akan

datang.

2. Keberlanjutan dan Konsisten adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang berdasarkan fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas

lahannya secara konsisten dan lestari untuk menjaminnya terwujudnya

kemandirian dan ketahanan pangan nasional dengan memperhatikan

generasi masa kini dan masa yang akan datang.

3. Keterpaduan adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan

yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku

kepentingan.

4. Keterbukaan dan akuntabilitas adalah Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk

mendapatkan informasi mengenai Program Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan.

5. Kebersamaan dan gotong royong adalah Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik
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antara Pemerintah, Pemerintah daerah, pemilik lahan, petani, dan

kelompok tani.

6. Partisipatif adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

yang melibatkan masyarakat.

7. Keadilan adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

harus mencerminkan sikap keadilan bagi setiap warga negara.

8. Keserasian, Keselarasan, dan Ketimbangan adalah Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian,

keselarasan, dan ketimbangan.

9. Kelestarian lingkungan dan kearifan lokal adalah Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan kelestarian

lingkungan atau ekosistemnya terhadap daerahnya masing-masing.

10. Desentralisasi adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

yang memperhatikan kemampuan lahan maksimum daerah.

11. Tanggung Jawab adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan yang mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap aspek

pengelolaan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan.

12. Keragaman adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

yang memperhatikan keragaman produk pertanian.

2.2 Teori Penggunaan Lahan

Menurut Hardjowigeno dan Widiatmaka (2007) lahan adalah suatu

lingkungan fisik yang meliputi tanah, iklim, relief, hidrologi dan vegetasi dimana

faktor-faktor tersebut mempengaruhi potensi penggunaanya. Lahan pertanian
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merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas sehingga keberadaanya

diperlukan untuk kebutuhan pangan dalam jangka panjang. Menurut Vink (dalam

Widayanti, 2010) Penggunaan lahan (land use) adalah setiap bentuk campur

tangan (intervensi) manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan

hidupnya baik material maupun spiritual.

Penggunaan lahan dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar

yaitu

1. Penggunaan lahan pertanian

2. Penggunaan lahan bukan pertanian

Menurut Suparmoko (dalam Widayanti, 2010) Tata guna lahan secara

umum tergantung pada kemampuan lahan pada lokasi lahan. Untuk aktivitas

pertanian penggunaan lahan tergantung pada kelas kemampuan lahan yang

dicirikan oleh adanya perbedaan pada sifat-sifat yang menjadi penghambat bagi

penggunaanya seperti tekstur tanah, lereng permukaan tanah, kemampuan

menahan air dan tingkat erosi yang telah terjadi. Penggunaan lahan juga

tergantung pada lokasi, khususnya untuk daerah-daerah permukiman, lokasi

industri, maupun untuk daerah-daerah rekreasi.

Menurut Barlowe (dalam Widayanti, 2010) faktor-faktor yang

mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis. Mencakup

kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan geologi, tanah, air, iklim, tumbuh-

tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan

oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi dicirikan oleh
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hukum pertanahan, keadaan politik, keadaan sosial dan secara administrasi dapat

dilaksanakan.

2.3 Teori Perubahan Penggunaan

Lahan Perubahan tata guna lahan adalah bertambahnya suatu penggunaan

lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan lainnya diikuti dengan

berkurangnya tipe tata guna lahan yang lain dari suatu waktu ke waktu berikutnya,

atau berubahnya fungsi suatu lahan pada kurun waktu yang berbeda (Wahyunto et

al., 2001). Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak

dapat dihindari mengingat bertambahnya jumlah penduduk pada setiap tahunnya.

Perubahan penggunaan lahan terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk

untuk kebutuhan tempat tinggal dan perubahan penggunaan lahan untuk

kebutuhan pekerjaan penduduk untuk meningkatkan kebutuhan hidup penduduk.

Menurut McNeill (dalam widayanti, 2010) faktor-faktor yang mendorong

perubahan penggunaan lahan adalah politik, ekonomi, demografi dan budaya.

Aspek politik adalah adanya kebijakan yang dilakukan oleh pengambil keputusan

yang mempengaruhi terhadap pola perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya

pertumbuhan ekonomi, perubahan pendapatan dan konsumsi juga merupakan

faktor penyebab perubahan penggunaan lahan. Sebagai contoh, meningkatnya

kebutuhan akan ruang tempat hidup, transportasi dan tempat rekreasi akan

mendorong terjadinya perubahan penggunaan lahan. Teknologi juga berperan

dalam menggeser fungsi lahan.
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Grubler (dalam Widayanti, 2010) mengatakan ada tiga hal bagaimana teknologi

mempengaruhi pola penggunaan lahan. Pertama, perubahan teknologi telah

membawa perubahan dalam bidang pertanian melalui peningkatan produktivitas

lahan pertanian pertanian dan produktivitas tenaga kerja. Kedua, perubahan

teknologi transportasi meningkatkan efisiensi tenaga kerja, memberikan peluang

dalam meningkatkan urbanisasi daerah perkotaan. Ketiga, teknologi transportasi

dapat meningkatkan aksesbilitas pada suatu daerah.

2.4 Pemberdayaan Masyarakat atau Petani

Menurut Sulistiyani (dalam Said et al., 2012) Pemberdayaan adalah

sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau

proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya

kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Menurut Kartasasmita (dalam

Rahmawati, 2014) Pemberdayaan merupakan sebuah strategi untuk membangun

kesejahteraan sebagai upaya yang berkesinambungan dan berkeadilan. Konsep ini

digunakan sebagai alternatif terhadap konsep-konsep pembangunan yang selama

ini dianggap tidak berhasil memberikan jawaban mengenai masalah-masalah

pembangunan seperti masalah kekuasaan (power) dan ketimpangan (equity).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pemberdayaan petani

adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan

usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan

pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian,

konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu

pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.
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Pemberdayaan diperlukan oleh petani dalam mewujudkan kesejahteraan petani

mengingat petani sebagai subyek pembangunan pertanian.

Peran pemerintah diperlukan dalam melakukan pemberdayaan petani

meliputi kerjasama atau koordinasi pemerintah terhadap petani untuk

meningkatkan kapasitas produksinya. Pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk

pendidikan, pelatihan, pembudidayaan dalam mengolah hasil pertanian serta

dilakukan monitoring dan evaluasi mengenai pencapaian dari hasil pertanian

tersebut. Peningkatan pemberdayaan petani dilakukan dengan tujuan untuk

meningkatkan pembangunan pertanian karena petani adalah sebagai objek dari

pembangunan pertanian.

Menurut Sunyoto (dalam Rahmawati, 2014) Tujuan pemberdayaan petani

adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan

dan keterbelakangan/ kesenjangan/ ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat

dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/ layak.

Kebutuhan dasar itu mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan,

dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan misalnya, produktivitas yang

rendah, sumber daya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal

ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar

lokal/ tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan

internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut

struktural (kebijakan) dan cultural. Kemiskinan merupakan indikator terjadinya

konversi lahan.
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Pemberdayaan petani dilakukan dengan cara memberikan informasi atau

pengetahuan untuk menjaga lahan pertanian agar tetap lestari dan dapat

meningkatkan produksinya supaya tidak terjadi konversi lahan pertanian. Selain

itu peran pemerintah diperlukan untuk memberikan pengarahan dalam menjaga

kelestarian lahan pertanian dengan tujuan cadangan pangan dalam jangka panjang

dapat terpenuhi sehingga pembangunan pertanian berkelanjutan dapat tercapai.

2.5 Pembangunan Ekonomi

Menurut (Irawan dan Suparmoko, 1992)  pembangunan ekonomi adalah

usaha-usaha untuk menigkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur

dengan tinggi rendahnya pendapatan riel perkapita. Jadi tujuan pembangunan

ekonomi disamping untuk meningkatkan pendapatan nasional riel juga untuk

meningkatkan  produktivitas.

Menurut (Sukirno, 1981) pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang

menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang.

Pembangunan ekonomi mempunyai 3 sifat penting yaitu:

1. Suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi secara terus

menerus.

2. Usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan perkapita, dan

3. Kenaikan pendapatan harus terus berlangsung dalam jangka panjang .

Pembangunan ekonomi di sektor pertanian terjadi apabila output yang

tersedia meningkat juga didukung dengan kemajuan teknologi,  keadaan pasar dan

sistem perekonomian yang memihak untuk meningkatkan taraf hidup petani

sehingga kesejahteraan petani tercapai.
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Menurut (Todaro, 2003) tiga tujuan inti pembangunan ekonomi  adalah

sebagai berikut:

1. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam

barang kebutuhan  hidup  pokok seperti  pangan, sandang, papan,

kesehatan dan perlindungan  keamanan.

2. Peningkatan  standar  hidup  yang  tidak  hanya  berupa peningkatan

pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan  lapangan

kerja, perbaikan  kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas

nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemuanya itu tidak hanya

untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga

menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

3. Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta

bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari

belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap

orang atau negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang

berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

2.6 Pembangunan Pertanian Berkelanjutan

Menurut (Iqbal dan Sudaryanto, 2008) Pembangunan Pertanian merupakan

salah satu sektor utama dalam pembangunan nasional yang implementasinya

harus sinergis dengan pembangunan ekonomi sektor lainnya. Kongkretnya

pembangunan ekonomi diemban oleh departement teknis terkait, pemerintah

daerah, petani, masyarakat, pihak swasta, dan pemangku kepentingan

(stakeholders) lainnya. Koordinasi lintas institusi merupakan elemen pokok dalam
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mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian. Pada hakikatnya,

Pembangunan pertanian diimplementasikan dalam beberapa program kegiatan.

Program kegiatan tersebut diantaranya meliputi:

1. Penerapan berbagai pola pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku

pembangunan agribisnis, terutama petani.

2. Fasilitasi terciptanya iklim yang kondusif bagi perkembangan

kreativitas dan kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Penyediaan prasarana dan sarana fisik oleh pemerintah dengan fokus

pemenuhan kebutuhan publik yang mendukung sektor pertanian serta

lingkungan bisnis secara luas; dan

4. Akselerasi pembangunan wilayah dan stimulus tumbuhnya investasi

masyarakat serta dunia usaha.

Menurut Mosher (dalam Mubyarto, 1989) ada 5 syarat mutlak yang harus

diperlukan untuk mencapai pembangunan pertanian, adapun 5 syarat tersebut

dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani

2. Teknologi yang senantiasa berkembang.

3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal.

4. Adanya perangsang produksi bagi petani, dan

5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu.

Selain syarat mutlak adapun syarat untuk memperlancar untuk mencapai

pembangunan pertanian tersebut. Adapun syarat-syarat ataupun sarana pelancar

adalah sebagai berikut :
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1. Pendidikan pembangunan.

2. Kredit Produksi.

3. Kegiatan gotong royong petani.

4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian.

5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian.

Pembangunan terjadi apabila ada peningkatan jumlah penduduk untuk

mendapatkan kebutuhan yang layak dan fasilitas yang memadai. Namun dalam

melakukan kebutuhan pembangunan tersebut secara otomatis akan mempengaruhi

penurunan lingkungan atau sumber daya alam yang ada, disamping itu perlu

adanya implementasi kebijakan perlindungan sumber daya alam untuk jangka

panjang dengan tujuan penduduk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembangunan berkelanjutan (Suistanable development) adalah pembangunan

untuk mendapatkan keuntungan yang luas jangkauan antar sektor, lintas batas dan

antar generasi. Dengan kata lain, keputusan harus mempertimbangkan dampak

potensi yang ditimbulkan oleh masyarakat, lingkungan dan ekonomi, dan tetap

memperhatikan bahwa tindakan yang kita lakukan sekarang akan berpengaruh

pada masa yang akan datang. (Tracy Strange and Anne Bayley, 2008)

Pembangunan berkelanjutan merupakan implikasi konsep disiplin ilmu

yang terdiri dari beberapa aspek yaitu aspek ekonomi, teknis, ekologi, sumber

daya manusia, sosiologi dan politik (Sharp, 2001). Penekanan untuk aspek

ekonomi mengacu pada pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian yang dapat

dilihat dari pendapatan, insentif  dan produksi yang dihasilkan,  kemudian untuk

aspek teknis menekankan pada perbaikan infrastruktur petani meliputi perbaikan
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sarana irigasi, untuk aspek ekologi menekankan pada efek dari pembangunan

tersebut meliputi, jumlah industri, atau rumah yang terbangun kemudian

kemacetan, polusi udara, dan lain sebagainya. Untuk aspek sumber daya manusia

pada sektor pertanian menekankan pada pendidikan, lamanya jam kerja dan usia

petani, untuk aspek sosiologi menekankan hubungan kerjasama antara petani

dengan kelompok tani, maupun petani dengan institusi atau pemerintah, dan untuk

aspek politik menekankan pada hukum yang berlaku pada program Perlindungan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada aspek ini menekankan pada

ketegasan  peraturan mengenai larangan terjadinya konversi lahan yang berada

pada lahan pertanian produktif dengan tujuan untuk melindungi lahan pertanian

berkelanjutan dengan tujuan ketahanan jangka panjang dapat terpenuhi.

Pertanian Berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya yang dapat

diperbaharui (renewable resouces) dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui

(unrenewable resources) untuk proses produksi pertanian dengan menekan

dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Keberlanjutan yang

dimaksud adalah penggunaan sumber daya, kualitas dan kuantitas produksi serta

lingkungannya.

Menurut Sitohang (2009), pertanian berkelanjutan adalah keberhasilan

dalam mengelola sumberdaya untuk kepentingan pertanian dalam memenuhi

kebutuhan manusia, sekaligus mempertahankan dan meningkatkan kualitas

lingkungan serta konservasi sumberdaya alam.
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2.7 Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan

Alasan utama pengendalian konversi lahan dapat dilihat dari beberapa

sudut pandang, yaitu :

1. Sudut pandang finansial

Konversi lahan merupakan ancaman bagi ketahanan pangan

nasional. Upaya perbaikan konversi lahan diantaranya adalah perbaikan

fasilitas irigasi danpembukaan sawah baru,keduanya membutuhkan

investasi untuk perbaikannya sangat besar,disamping memerlukan waktu

yang lama.

2. Sudut pandang pelestarian lingkungan

Sawah dipandang sebagai sistem pertanian yang berkelanjutan,

disebabkan oleh ekosistem sawah yang relatif stabil, dengan tingkat erosi

dan pencucian hara yang kecil. Selain itu tingkat efisiensi penggunaan air

sawah relatif tinggi karena adanya lapisan kedap air di bawah lapisan top

soil. Maka dengan adanya konversi lahan dipandang akan sangat

mengganggu upaya pelestarian lingkungan

3. Sudut pandang struktur sosial budaya masyarakat

Konversi lahan akan mengganggu keseimbangan hubungan

sistemik antara petani dengan lahannya. Sawah merupakan pengikat

kelembagaan perdesaan. (Rustiadi dan Reti, 2008)

Menurut Siamatupang dan Irawan,(2003), untuk mencegah dan

mengendalikan kegiatan konversi lahan pertanian, sejauh ini pemerintah lebih

terfokus pada pendekatan hukum yaitu dengan membuat peraturan dan
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perundang-undangan yang bersifat melarang konversi lahan pertanian, khususnya

lahan sawah beririgasi teknis. Dalam pelaksanaannya terdapat dua jenis acuan

instrumen hukum yang digunakan yaitu: (1) RUTRW yang mengatur lokasi

kegiatan pembangunan termasuk lahan pertanian yang dapat dikonversi ke

penggunaan di luar pertanian dan (2) peraturan-peraturan yang mengatur prosedur

pelaksanaan konversi lahan pertanian.

Berikut adalah bentuk-bentuk peraturan sebagai upaya mencegah dan

mengendalikan konversi lahan:

1. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan

Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang di dalamnya mengatur tentang asas,

tujuan, ruang lingkup, perencanaan dan penetapan, pengembangan,

penelitian, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem

informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, sanksi

administrasi, serta ketentuan pidana.

2. Peraturan Daereah Kabupaten Siak No 2 Tahun 2014 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta monitoring dan evaluasi alih fungsi

lahan sawah menjadi non pertanian.

Mulyani, et al (2011) berpendapat bahwa agar terjadi keseimbangan antara

peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan pangan, strategi dan upaya

pemanfaatan sumber daya lahan adalah sebagai berikut:

1. 1.Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan yang ada saat ini agar

lebih produktif dan lestari, baik secara kuantitas (luasan) maupun kualitas

(kesuburan/produktivitas).
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2. Perluasan areal pertanian antara lain dengan memanfaatkan lahan potensial

di lahan basah maupun lahan kering. Pemanfaatan lahan potensial

diprioritaskan untuk tanaman pangan, sedangkan pengembangan tanaman

perkebunan/bioenergi diarahkan pada lahan kering dan lahan suboptimal.

3. Percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan

regulasi/kelembagaan, seperti reforma agraria untuk mempercepat

perluasan areal pertanian, pemberdayaan masyarakat perdesaan, serta

implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 dan Permentan

Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Budi Daya Lahan

Pegunungan.

4. Menghindari konversi lahan dari pertanian produktif ke nonpertanian dan

dari lahan tanaman pangan ke tanaman nonpangan (perkebunan) melalui

perbaikan sistem insentif dan subsidi bagi petani tanaman pangan dan

penerapan secara tegas Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009.

5. Inventarisasi dan percepatan re-evaluasi lahan potensial untuk

pengembangan pertanian, dengan memanfaatkan lahan terlantar yang

sudah dilepas, lahan cadangan (reforma agraria), dan lahan suboptimal

potensial, seperti lahan rawa pasang surut dan lebak.

2.8 Definisi Konsep

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dalam penelitian ini penulis merasa

perlu untuk menjelaskan definisi Peran, Perlindungan, Alih fungsi Lahan dan

Berkelanjutan karena istilah-istilah ini selalu ditemukan dalam pembahasan-

pembahasan selanjutnya.
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1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasii

biasanya dilakuhkan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara

sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky

mengemukakan pelaksanaan adalah perluasaan aktifitas yang saling

menyesuaikan.

2. Program

Program diartikan sebagai cara yang disahkan untuk mencapai

tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih teroganisir

dan lebih mudah untuk dioprasionalkan demi tercapainya kegiatan

pelaksanaankarena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek

yang harus dijalankan atau dilaksanakan agar tujuan program itu sendiri

dapat tercapai (Jones : 1994)

3. Perlindungan

Usaha, kegiatan dan tindakan untuk mencegah terjadinya kerusakan

terhadap sesuatu oleh karena perbuatan manusia atau alam.

4. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan adalah dirubahnya fungsi lahan yang telah di

rencanakan baik itu sebagian maupun seluruh kawasan lahan dari fungsi

semula menjadi fungsi yang lain dan biasanya di alih fungsikan ke sektor

pembangunan. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai berubahnya

guna lahan awal yang telah dialih fungsikan ke guna lahan lain yang telah
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di rencanakan oleh pihak – pihak tertentu yang bersangkutan dengan

pengalih fungsian lahan tersebut.

5. Berkelanjutan

Berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis,

masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa

mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut

Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Pembangunan berkelanjutan adalah

terjemahan dari Bahasa Inggris, sustainable development.

2.9 Konsep Operasional

Tabel 2.1
Konsep Operasional

Variabel Indikator Sub Indikator
Implementasi Kebijakan
Publik (Teori Edward III
dalam Leo Agustino
2012:149)

1. Komunikasi
2. Sumber Daya

3. Disposisi

4. Struktur Birokrasi

- Sosialisasi
- Petugas
- Dana
- Respon implementor
- Pemahan tentang

Program

- Peraturan Pendukung
- SOP
- Koordinasi antar

instansi
- Komitmen pelaksana

Sumber:Leo Agustino, 2012, implementasi Kebijakan Pablik,149.
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2.10 Pandangan Islam tentang Fungsi Lahan

Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw

bersabda:

َمْن َكاَنْت َلُه َأْرٌض فـَْليَـْزَرْعَها َأْو لَِيْمَنْحَها َأَخاُه فَِإْن َأَبى فـَْلُيْمِسْك َأْرَضهُ 

“Barangsiapa mempunyai tanah pertanian hendaklah ia menanaminya atau
menyerahkan kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk digarap. Jika tak mau
hendaklah ia menahan tanahnya.” (HR. Ibnu Majah).

ِْيَمٌة ِإالَّ   ٌر أَْو ِإْنَساٌن أَْوَ َما ِمْن ُمْسِلٍم يـَْغِر ُس َغْرًسا، أَْو يـَْزرَُع َزْرًعا، فـََيْأُكلٌّ ِمْنُه طَيـْ
َكاَن َلُه بِِه َصَدَقةٌ 

Tidaklah ada seorang muslim yang menanam satu pohon atau menanam
tetumbuhan, lalu ada burung, atau manusia atau hewan ternak yang turut
memakan hasil tanamannya, melainkan tanaman itu bernilai sedekah baginya.”
[Riwayat Bukhori hadits dan Muslim hadits].

نَـَنا َو بـَْنيَ ِإْخَوانَِناالنَِّخيَل، قَاَل :الَ قَاَلِت األَْنَصاُر لِلنَِّىبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  اْقِسم بـَيـْ
ْعَناَوَأطَعَنا :فـََقاَلوا َتْكُفونَا اْلَمُئونََة َوُنْشرُِكُكْم ِىف الشََّمَرِة، قَاُلوا مسَِ

“Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
“Bagilah ladang kurma kami menjadi dua bagian, satu bagian untuk kami dan
yang lain untuk saudara-saudara kami Muhajirin.” Namun Nabi Shallallahu
‘alaihi wa sallam menjawab usulan ini dengan bersabda: Tidak. Lalu beliau
menawarkan solusi lain melalui sabdanya:”Bila demikian, kalian
mempercayakan kepada kami urusan ladang kalian, dan selanjutnya kami turut
serta bersama kalian dalam menikmati hasilnya.” Spontan kaum Anshar
menyambut tawaran beliau ini dan berkata: “Ya, kami mendengar dan patuh
kepada petunjuk ini.” [Bukhari hadits no. 2200]

2.11 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang di lakukan untuk melihat

kemiripan antara peneliti dahulu atau sebelumnya dengan penelitian yang sedang

di lakukan. Berikut tiga peneliti yang melakukan penelitian yang objeknya sama,
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tapi beda masalah, lokasi sama, beda konsep operasional, beda definisi konsep,

dan cara analisa sama:

Penelitian terdahulu pertama mengenai Strategi Pencapaian Program

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penelitian pertama

dilakukan oleh Muhammad Iqbal dan Sumaryanto (2007) dengan judul “Strategi

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Bertumpu Pada Partisipasi

Masyarakat”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi keragaan alih

fungsi lahan pertanian dan kinerja pengendaliannya”. Hasil penelitian

menjelaskan strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian bertumpu pada

partisipasi masyarakat adalah dengan melibatkan peran serta aktif segenap

pemangku kepentingan (stakeholder) sebagai entry point perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian perundang-undangan dan peraturan yang

ada. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa partisipasi masyarakat tidak akan

terwujud bila tidak diiringi dalam bentuk sosialisasi dan advokasi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ikhwannudin Muwardi (2006) dengan

judul “Kajian Pembentukan Kelembagaan untuk Pengendalian Konversi dan

Pengembangan Lahan Peran dan Fungsinya”. Tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan

dan menganalisis peran dan fungsi kelembagaan dalam pengendalian konversi

lahan dan pengembangan lahan. Hasil penelitian menjelaskan untuk

mengoptimalkan lahan nganggur yang jumlahnya jutaan hektar, pemerintah

seharusnya merealisasi membuka areal baru (ekstensifikasi lahan) di luar pulau

jawa, melalui progam optimalisasi pemanfaatan lahan gambut, rawa, lahan kering,



43

dalam kerangka program transmigrasi; diperlukan adanya institusi atau

kelembagaan yang berfungsi mencegah dan mengendalikan terjadinya alih fungsi

lahan pertanian yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik

kota maupun provinsi.

Penelitian terdahulu ketiga dilakukan oleh Anita Widhy Handayari (2012)

dengan judul “Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian

Berkelanjutan di Kabupaten Magelang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengkaji implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi

pencapaiannya. Hasil penelitian menjelaskan berdasarkan analisis AHP aspek

ekologis dan alternatif konservasi tanah dan air menempati prioritas utama. Hal

ini menunjukkan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

sangat berkaitan dengan kelestarian lingkungan.

Dampak dari kerusakan tanah tidak secara langsung berpengaruh pada

hasil produksi pertanian, tetapi tanpa adanya upaya konservasi, produktivitas

lahan pertanian yang tinggi dan usaha pertanian tidak ada keberlanjutan. Dengan

kondisi lingkungan dewasa ini, sistem pertanian konservasi dianggap tepat untuk

pemulihan dan kelestarian lingkungan. Untuk meningkatkan koordinasi kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, dan konsistensi kebijakan dalam pengelolaan PLP2B perlu

ditetapkan lembaga/ institusi yang berwenang menetapkan, mengawasi dan

memberi sanksi jika lahan pertanian produktif dialihkan ke penggunaan lain.

Untuk itu, kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) yang konsisten dan tegas

mengenai kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Deskriptif penelitian yang sedang dilakukan dengan sebelumnya yaitu

pada penelitian yang sedang saya lakukan mengenai peran Dinas Tanaman pangan
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dan Holtikultural di kabupaten Siak dalam perlindungan alih fungsi lahan

berkelanjutan di kabupaten Siak lebih menjelaskan pada bagaimana peranan

dinas tanaman pangan dan holtikultural guna memberikan inovasi-inovasi dengan

berbagai strategi yang dibuat oleh dinas tersebut, dan dalam hal ini terdapat

perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang

terdahulu yaitu objeknya sama,tapi beda masalah, lokasi berbeda, beda konsep

operasional, beda definisi konsep, dan cara analisa sama, dengan begitu

terdapatlah perbedaaan dengan penelitian sebelumnya.

2.12 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran.
Sumber : George C. Edward lll
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