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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan salah satu agenda pembangunan nasional dalam 

rangka memperkuat ketahanan perekonomian bangsa. Hal ini ditandai dengan 

lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. Sektor pertanian berkelanjutan ini dapat 

dikatakan berhasil apabila pengembangan usaha pertanian, sumber daya manusia 

yang handal dan berkualitas serta ditopang oleh kelengkapan sarana dan prasarana 

dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik (Mustopa, 2011). 

Kesulitan perekonomian yang dialami sebagian besar masyarakat Indonesia 

yang juga menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian semakin 

memprihatinkan. Sektor pertanian yang menjadi tulang punggung bangsa 

Indonesia dengan penyumbang devisa negara terbesar, saat ini semakin tertinggal 

dari sektor lainnya. Kesejahteraan petani yang tidak semakin membaik menjadi 

faktor pendorong terjadinya konversi lahan pertanian, peningkatan taraf hidup 

menjadi alasan krusial yang tidak bisa ditolak ketika para petani mengalih 

fungsikan lahan mereka menjadi lebih produktif (Irawan, 2005). 

Pembangunan infrastruktur yang berjalan timpang menjadi stimulus para 

masyarakat pedesaan sebagai komunitas yang marginal, program pengentasan 

kemiskinan di pedesaan melalui industri pedesaan ternyata sekedar retorika dan 

tidak banyak merubah kondisi perekonomian masyarakat desa (Karsyno, 2000). 

Menjadi sebuah kewajaran jika petani atau masyarakat desa melakukan 

tindakan mengalihfungsikan lahan yang mereka miliki sebagai strategi adaptasi 

petani untuk bertahan hidup. Lahan non pertanian memang lebih menjanjikan 

keuntungan dari pada lahan pertanian, jika dialokasikan menjadi perkantoran, 

industri, perumahan. Konversi lahan pertanian yang dilakukan secara individual 

dan dengan secara massive akan semakin sulit dihentikan (Setiawan dan Dharma, 

1996). 

Asmara (2011) mengemukakan bahwa faktor yang melatarbelakangi para 

petani mengkonversi lahan adalah faktor internal yaitu meningkatkan pendapatan, 

komoditas lain lebih menjanjikan keuntungan, iklim dan cuaca yang kurang 

bersahabat serta faktor eksternal lainnya. Menurut Hidayati dan Kinseng (2013) 
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mengatakan dampak konversi lahan terhadap kondisi sosial ekoniomi petani di 

Desa Cihideung Ilir antara lain berkurangnya hasil sawah, penurunan pendapatan, 

berkurangnya peluang kerja dalam pertanian, berkurangnya ketahan pangan 

keluarga, sulitnya akses petani terhadap lahan, dampak lainnya dan positif atau 

manfaat yg diterima. Sebagian besar dampak yang terjadi adalah kesempatan kerja 

dalam pertanian berkurang dan ketahanan pangan keluarga mengalami penurunan. 

Kebutuhan manusia terhadap lahan semakin meningkat untuk berbagai 

pembangunan. Salah satu pemicu aktivitas pembangunan adalah meningkatnya 

jumlah penduduk di berbagai wilayah. Kepadatan penduduk di perkotaan 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan penduduk di wilayah yang dekat 

dengan pusat pertumbuhan kota. Konversi lahan pertanian di wilayah pinggiran 

kota menjadi alternatif yang dilakukan untuk mengatasi persoalan pertambahan 

penduduk. Oleh karena itu, konversi lahan semakin sulit untuk dikendalikan 

(Asmara, 2011). 

Di Provinsi Riau, pembangunan dan pengembangan sektor pertanian 

merupakan salah satu sektor yang diprioritaskan. Sektor pertanian memberikan 

sumbangan yang cukup besar terhadap pembentukan produk domestik regional 

bruto (PDRB) sebesar 18.65 % salah satunya adalah sub sektor perkebunan, 

sedangkan sub sektor pertanian tanaman pangan, menurun produksinya 

dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1.44 % . Komoditas yang mengalami 

penurunan tingkat produksinya, antara lain tanaman padi sebesar 11.974 ton dan 

sayuran sebesar 269 ton (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, 2009). 

Termasuk Kabupaten Kampar yang mengalami penurunan tingkat 

produksinya akibat berkurangnya luas areal pertanian salah satunya di kecamatan 

Kampar dengan luas areal pertaniannya dari tahun 2014 sampai dengan 2016 

yaitu 802, 746, 687 ha yang mengakibatkan kesejahteraan para petani menjadi 

terganggu. Perkembangan kabupaten kampar yang sangat pesat menuntut adanya 

areal lahan yang sangat luas untuk kegiatan pembangunan, sebagai 

konsekuensinya banyak lahan pertanian yang telah beralih fungsi untuk kegiatan 

tersebut. perubahan penggunaan lahan pertanian dipengaruhi oleh banyak faktor, 

baik faktor pendorong internal maupun eksternal akibat mekanise pasar maupun 

sistem kelembagaan (Badan Pusat Statisik Kampar, 2016). Salah satu perubahan 



3 
 

alih fungsi lahan karet menjadi lahan sawit pada anggota KUD Langgeng 

kecamatan Logas tanah datar kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari aspek 

ekonomi berpengaruh terhadap alih fungsi lahan karena tingkat harga produksi 

sawit lebih besar dibandingkan karet dan dari aspek lingkungan ketika cuaca tidak 

bagus petani karet tidak bisa menyadap karet sedangkan petani sawit tidak 

pengaruh (Sari dkk, 2014). 

Faktor yang dominan mempengaruhi petani melakukan konversi lahan adalah 

pengaruh pengusaha dan frekuensi kedatangan pengusaha dalam membujuk petani 

untuk mengalihkan kepemilikan lahannya, semakin besar luasan konversi lahan 

pendapatan petani setelah melakukan konversi lahan menjadi turun, semakin 

banyak lahan yang dikonversi maka tingkat kesejahteraan petani semakin 

menurun (Danapriatna dkk, 2013). Jika para petani terus melakukan konversi 

lahan pertanian bukan saja berdampak pada diri individu yang menjual lahannya 

tetapi juga pada tatanan masyarakat sekitar yang menggantungkan kehidupannya 

pada bidang pertanian akan berubah. Konversi lahanpun berimplikasi pada 

kehidupan masyarakat, petani dan warga di sekitar lahan pertanian dari sisi sosial, 

ekonomi dan budaya. Kondisi ini tentu memberikan dampak terhadap kehidupan 

petani. Salah satu wilayah yang memiliki tingkat konversi lahan cukup tinggi 

adalah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Wilayah ini merupakan salah satu 

Kecamatan yang masyarakatnya banyak melakukan konversi lahan. (BPS 

Kampar, 2016). 

Berdasarkan alasan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Pendapatan Petani Setelah Konversi Lahan Sawah Menjadi Kolam Ikan Di 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti lebih dalam oleh peneliti tentang konversi 

lahan pertanian adalah : 

1. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi petani yang melakukan konversi lahan 

pertanian di Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

2. Faktor apa saja yang menjadi latar belakang petani melakukan konversi lahan 

pertanian menjadi bentuk pemanfaatan lain. 
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3. Bagaimana dampak sosial ekonomi dari konversi lahan pertanian terhadap 

pendapatan pemilik lahan 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui karakteristik sosial ekonomi petani yang melakukan 

konversi lahan pertanian di Kecamatan KamparKabupaten Kampar 

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi latar belakang petani 

melakukan konversi lahan pertanian menjadi bentuk pemanfaatan lain. 

3. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi dari konversi lahan pertanian 

terhadap pendapatan pemilik lahan 

 

1.4.Manfaat 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagi akademisi diharapkan bisa menjadi rujukan dan sumber data, informasi 

serta literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya dan dapat 

menambah pengetahuan tentang permasalahan konversi lahan pertanian serta 

implikasinya pada tatanan masyarakat. 

2. Bagi pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi untuk 

melakukan perbaikan dan koreksi terhadap kebijakan agraria secara substansial 

maupun pada tatanan implementasi. 

3. Bagi masyarakat diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman saat akan 

melakukan konversi lahan pertanian yang mereka miliki menjadi bangunan 

atau bentuk usaha seperti perikanan, peternakan dan wirausaha lainnya. 


