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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konversi Lahan Pertanian 

Lahan pertanian yang biasanya dikonversi oleh petani adalah lahan sawah 

yang subur tempat mereka menggantungkan hidupnya. Lahan sawah tersebut 

berfungsi sebagai produk pertanian khususnya bahan pangan. Ketika petani 

mengonversi lahan sawah miliknya maka mata pencaharian mereka akan 

berubahdan ketersediaan bahan pangan rumah tangga mereka pun akan terancam. 

Irawan dan friyatno (2005) mengatakan kegiatan konversi lahan sawah 

cenderung menimbulkan penurunan produksi persatuanm lahan yang semakin 

besar dari tahun ke tahun, sebaliknya pencetakan sawah cenderung memberikan 

dampak peningkatan produksi lahan yang semakin kecil. Kecendrungan demikian 

terjadi karena konversi lahan sawah semakin bergeser ke daerah dengan teknologi 

usahatani yang cukup tinggi, sedangkan pencetakan sawah semakin bergeser ke 

daerah dengan usahatani yang semakin rendah. Hal ini menunjukkan ketersediaan 

sumber daya alam (lahan dan air) yang potensial bagi pencetakan sawah semakin 

terbatas. Dan menurut Nasoetion dan Winoto (1996) Sawah merupakan salah satu 

lahan pertanian yang manjadi objek konversi lahan. Di dalam konteks 

pembangunan pertanian nasional, sistem sawah merupakan tipologi penggunaan 

tanah yang sangat strategis, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu  

1. Sawah merupakan media utama tumbuhnya padi, makanan pokok sebagian 

besar warga negara Indonesia yang memiliki nilai strategis secara ekonomi dan 

politis. 

2. Lahan yang sesuai untuk pembuatan sawah ditinjau dari sudut pandang fisik, 

kimia, dan biologis terutama di luar pulau Jawa yang sangat terbatas. Hal ini 

mempunyai implikasi bahwa penggunaan lahan sawah di Jawa untuk 

penggunaan non padi akan meningkatkan opportunity cost. 

3. Dilihat dari sudut pandang lingkungan dan sumberdaya alam, ekosistem sawah 

dianggap paling stabil dibanding ekosistem budidaya pertanian lain. Ciri yang 

dapat terlihat adalah tingkat erosi dan pencucian hara tanaman pada lahan 

sawah sangat kecil dan efisien, tingkat penggunaan air pada lahan sawah relatif 

tinggi.  
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4. Biaya investasi fisik untuk pencetakan dan pengembangan sistem pertanian 

sawah sangat besar, baik dalam kaitannya dalam pembangunan waduk, sistem 

irigasi, maupun pemantapan ekosistem sawah yang umumnya membutuhkan 

waktu lebih dari 10 tahun.  

5. Biaya investasi pengembangan struktur sosial terutama dalam bentuk 

pengembangan sistem kelembagaan pertanian, yang menjadi soko guru sistem 

produksi beras di Indonesia, sangat besar.  

6. Kepemilikan lahan mempunyai implikasi kultur politik yang luas. Tidak jarang 

struktur kepemilikan lahan sawah (terutama di pulau Jawa) menjadi pilar dari 

struktur distribusi kekuasaan masyarakat desa. Enam faktor diatas menunjukan 

bahwa alih guna lahan pertanian ke non pertanian merupakan sauatu proses 

mahal yang akan dipikul oleh masyarakat, mengingat sampai saat ini belum 

lahir terobosan teknologi dan kelembagaan pertanian yang cukup baik 

sebagaimana pernah di alami Indonesia pada dekade 1960an.  

Sumaryanto dan Sudaryanto (2005) menyatakan bahwa lahan pertanian 

mempunyai sejumlah manfaat yang dibagi ke dalam dua kategori berdasarkan 

nilai penggunaannya antara lain : 

1. Use Values (nilai penggunaan), dihasilkan dari kegiatan eksploitasi atau 

kegiatan usahatani pada lahan pertanian atau yang biasa disebut sebagai 

personal use values. Manfaat yang didapatkan adalah output yang dipasarkan 

dan manfaat lain yang tidak terukur secara empiris (unpriced benefit). 

2. Non-Use Values/ instrinsic values (manfaat bawaan), tercipta dengan 

sendirinya meskipun bukan tujuan utama dari eksploitasi yang dilakukan oleh 

pengelola lahan. Manfaat bawaaan dari lahan pertanian seperti pencegah banjir, 

pengendali keseimbangan tata air, pencegah erosi, dan sebagai pengurang 

pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, serta sebagai 

pencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan. 

Bagi pemilik lahan, mengonversi lahan pertanian untuk kepentingan non 

pertanian saat ini lebih menguntungkan. Secara ekonomis, lahan pertanian 

terutama sawah harga jualmnya tinggi karena biasanya berada dilokasi yang 

berkembang. Namun, bagi petani penggarap dan buruh tani konversi lahan 

menjadi bencana karena mereka tidak bisa beralih pekerjaan. Mereka semakin 
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terjebak dengan semakin sempit kesempatan kerja sehingga akan menimbulkan 

masalah sosial yang pelik (Gunanto, 2007). 

Irawan (2005) menyatakan bahwa konversi lahan sawah di pulau jawa 

didorong oleh kebutuhan lahan utuk pembangunan perumahan yang dapat 

dirangsang oleh pertumbuhan jumlah penduduk yang tinggi, sedangkan diluar 

Jawa konversi lahan sawah tersebut tertama disebabkan oleh kebutuhan lahan 

untuk pembangunan sarana transportasi dan sarana publik lainnya dalam rangka 

mendorong pertumbuhan ekonomi, di samping kebutuhan lahan untuk 

pembangunan perumahan. 

Pada banyak kondisi, konversi lahan tidak berdiri sendiri tapi disertai 

dengan transfer/pemindahan pemilikan lahan dari petani kepada pemilik yang 

baru. Transfer pemilikan lahan dilakukan dengan cara transaksi jual beli tanah, 

warisan, gadai, dan lain sebagainya. Konversi lahan yang dilakukan oleh petani 

sendiri tidak berpengaruh secara signifikan karena mereka akan tetap 

mempertahankan bagian tanahnya untuk diusahakan di bidang pertanian. Menurut 

Yusuf dan Fuadi (2014) mengatakan petani lebih mengutamakan usahatani 

tanaman perkebunan, khususnya kelapa sawit hal tersebut dikarenakan 

kemudahan yang diperoleh petani dalam pengadaan serana produksi pertanian dan 

pemasan hasil usahataninya. Berbagai kemudahan tersebut merupakan salah satu 

penyebab utama banyaknya para petani pangan yang mengalihkan usahatani 

pangan menjadi usahatani perkebunan.   

Pemerintah tidak memiliki data yang akurat tentang luas lahan pertanian yang 

telah dikonversi. Kesulitan pengukuran khususnya terjadi pada alih fungsi yang 

dilakukan secara langsung oleh pemiliknya yang kadang tidak mendaftarkannya 

kepada pemerintah setempat. Kerancuan pengukuran laju konversi lahan sawah 

dapat terjadi akibat perbedaan konsep konversi bruto dan neto. Konversi bruto 

adalah menghitung total luas areal sawah yang mengalami alih fungsi ke 

penggunaan yang lain. Sedangkan konversi neto adalah luas total areal sawah 

yang beralih fungsi dikurangi dengan penambahan areal sawah akibat ada 

pencetakan sawah-sawah baru. 

Pihak yang berperan dalam proses konversi lahan selain pemilik lahan dan 

pengusaha adalah pemerintah, baik pemerintah kabupaten (kota), propinsi, 
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maupun pemerintah pusat. Pihak ini harus berperan positif dalam pengendalian 

konversi dengan membuat program-program bantuan bagi pemilik sawah yang 

tetap berproduksi tinggi di Jawa sebagai insentif. Jenis bantuan dapat bervariasi 

antar daerah, misalnya berupa kemudahan mendapat air irigasi, pemberian subsidi 

pupuk atau pengaturan harga dasar gabah. Persyaratan, insentif, dan peraturan 

(perundangan) berkaitan dengan dukungan data dan penerapan peraturan 

(perundangan) yang berlaku secara konsisten.  

 

2.2.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Konversi Lahan 

Konversi lahan pertanian terutama ditentukan oleh faktor-faktor berikut :(i) 

rendah nilai persewaan (land rent) lahan sawah yang berada dipusat pembangunan 

dibandingkan dengan nilai persewaan untuk pemukiman dan industri (ii) semakin 

menonjolnya tujuan jangka pendek yaitu memperbesar pendapatan asli daerah 

(PAD) tamnpa mempertimbangkan kelestarian (sustainability) sumber daya alam 

diera otonomi ini (Wicaksono, 2007). Menurut (Gunanto, 2007) ada tiga alternatif 

kebijakan yang dibahas dalam pengendalian konversi lahan, yaitu kebijakan 

pengendalian melalui otoritas sentral, pemberian insentif terhadap peluasan sawah 

baru dan pemilik sawah beririgasi yang perlu dilindungi dan pembangunan 

kemampuan kolektif masyarakat tani setempat dalam menggendalikan koversi 

lahan sawah.  

Masyarakat mempunyai hak untuk memutuskan apakah mereka akan 

mengonversi lahan pertanian miliknya atau tidak. Ada dua pola pengambilan 

keputusan yaitu keputusan otoritas dan keputusan oposional (individu). Pada 

keputusan otoritas, pengelola proyek dapat bekerjasama atau meminta bantuan 

kepada eliteanggota sistem sosial yang menduduki posisi atasan guna menekan 

atau memaksa anggota sistem sosial lain dibawahnya yang merupakan kelompok 

mayoritas. Sedangkan keputusan opsional diambil oleh pemilik lahan untuk 

mengonversi lahan pertanian miliknya (Wahyuni,2010). 

 

2.3. Implikasi Sosial Ekonomi Konversi Lahan Pertanian 

Menurut Dewi dan Rudianto (2013) menyatakan perubahan sosial ekonomi 

secara nyata dirasakan oleh penduduk asli Kecamatan Gunung pati yang dulunya 
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menjadi petani. Petani yang kehilangan lahan sawahnya tersebut mayoritas 

mengalami penurunan pendapatan. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan dan 

keterampilan para petani yang terbatas atau tergolong rendah sehingga mereka 

tidak dapat mengakses pekerjaan normal. Perkembangan perekonomian dan 

pertumbuhan penduduk juga diiringi persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan. 

Hal itu mendorong terjadinya konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian. 

Jika hal ini terus berlanjut dikhawatirkan para petani yang bekerja di sektor 

pertanian akan kehilangan mata pencaharian dan menjadi masalah baru dalam 

pembangunan. Selain itu, pengurangan lahan pertanian juga memungkinkan 

penurunan jumlah hasil produksi pertanian itu sendiri yang berimpilkasi terhadap 

tingginya harga di pasar. Secara langsung maupun tidak langsung konversi lahan 

sawah mempunyai potensi ancaman yang nyata terhadap kapasitas nasional dalam 

mewujudkan pasokan pangan yang aman untuk mendukung ketahanan pangan.  

Irawan (2005) menyatakan terdapat empat faktor yang menyebabkan 

implikasi konversi lahan sawah terhadap masalah pangan tidak dapat segara 

dipulihkan yaitu : Pertama, lahan sawah yang dikonversi menjadi non pertanian 

bersifat permanen. Kedua, upaya pencetakan sawah baru dalam rangka pemulihan 

produksi pangan membutuhkan jangka waktu cukup panjang. Ketiga, sumberdaya 

lahan yang dapat dijadikan sawah semakin terbatas terutama di pulau Jawa dan 

anggaran pemerintah semakin sulit. Keempat, stagnasi inovasi teknologi 

pertanian.  

Dampak alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non pertanian menyangkut 

dimensi yang sangat luas dari pada sekedar turunnya produksi pertanian saja, 

karena hal itu terkait dengan aspek-aspek perubahan orientasi ekonomi, sosial, 

dan budaya masyarakat. Arah perubahan ini secara langsung maupun tidak 

langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata ruang 

pertanian, serta prioritas-prioritas pembangunan pertanian wilayah dan nasional 

(Nasoetion dan Winoto, 1996). 

Beralihnya fungsi lahan menjadi “bangunan baru” akan dapat menimbulkan 

multiplier effect dan salah satu diantaranya adalah harga tanah di sekitar 

“bangunan baru” tersebut menjadi tinggi. Penduduk setempat yang sudah tidak 

memiliki sisa tanah akan tergusur ke daerah lain melalui urbanisasi atau menjadi 
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kelompok marjinal dalam masyarakat. Sementara itu, penduduk yang masih 

memiliki sisa lahan akan mendapatkan berkah menikmati mahalnya harga tanah. 

Penduduk pendatang baru yang berduit dan berasal dari perkotaan juga akan 

membaur dengan mereka dan menggeser kelompok penduduk marjinal ke posisi 

yang semakin rendah dan terjepit, sehingga terciptanya kesenjangan sosial yang 

semakin melebar (Wahyuni, 2010). Berdasarkan Purwaningsih dkk  (2015) 

temuan bahwa sumber pendapatan utama rumah tangga tidah alih fungsi maupun 

alih fungsi berasal dari usahatani, bahwa rumah tangga yang tidak ahli fungsi 

mempunyai peluang lebih besar untuk akses pangan baik dan bahwa pendapat 

usahatani pada rumah tangga tidak ahli fungsi pengaruh positif terhadap peluang 

untuk mempunyai akses pangan baik, maka pemerintah hendaknya menghentikan 

alih fungsi lahan atau mengendalikan ahli fungsi lahan.  

 

2.4. Langkah-langkah Pencegahan Konversi Lahan Pertanian 

Sumaryanto dan Sudaryanto (2005) menyatakan bahwa strategi pengendalian 

konversi lahan sawah harus bertumpu pada pemahaman komprehensif tentang 

fungsi dan manfaat lahan sawah dalam arti luas. Laju konversi lahan sawah dapat 

dikurangi melalui Kebijakan dan implementasi pelaksanaan tata ruang, 

pembangunan kelembagaan, pengembangan sistem kelembagaan non pasar.  

Suwarno (1996) menyatakan bahwa pengembangan kebijakan pertanahan 

untuk pengendalian alih fungsi tanah diperlukan pemikiran dari aspek teknis 

ekonomi, sosial budaya dan hukum, hal tersebut dijelaskan sebagai berikut  

1. Dari aspek teknis ekonomi diperlukan pengaturan yang dapat melindungi 

kawasan potensial untuk pengembangan pertanian dalam satuan agribisnis, 

yang dikaitkan dengan rencana tata ruang dan tata guna tanah daerah setempat, 

serta disukung dengan prasarana dan sarana ekonomi agar wilayah tersebut 

memiliki keunggulan komparatif.  

2. Dari aspek sosial budaya diperlukan pengaturan pertanahan yang dapat 

melindungi skala usahatani yang sesuai kondisi luas penguasaan pemilikan 

tanah masyarakat sesuai lingkungan pertanian setempat.  

3. Dari aspek hukum diperlukan pengaturan pertanahan yang dapat melindungi 

wilayah produksi pertanian dari gejala alih fungsi tanah melalui pola kemitraan 
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yang dapat menjamin hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam 

hubungan kemitraan tersebut serta akibat hukum apabila kewajiban tersebut 

tidak dipenuhi.  

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan dan 

pengendalian atas konversi lahan pertanian, salah satu langkah yang diambil 

adalah penerbitan kebijaksanaan yang mencegah konversi lahan pertanian yang 

subur menjadi non pertanian yang tertuang dalam Keppres No.53/1989 tentang 

kawasan industri dan Keppres No. 33/1990 tentang penggunaan tanah bagi 

kawasan industri. Pencegahan dan atau pengendalian konversi lahan pertanian ke 

penggunan non pertanian sesungguhnya dapat dilakukan dengan mekanisme izin 

lokasi yang diterapkan dengan benar (Kustiawan, 1997). 

 

2.5. Pendapatan Rumah Tangga Petani 

Para ekonom pada umumnya membedakan dua ukuran pokok distribusi 

pendapatan, yang keduanya digunakan untuk tujuan analisis dan kuantitatif. 

Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau 

kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang ; dan distribusi 

fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro dan Smith 

cit Whenlis, 2008). 

Pada dasarnya kedua pendekatan inilah yang digunakan untuk menganalisis 

dan menilai distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan fungsional berasal dari 

teori produktivitas marginal, atau yang dikenal sebagai distribusi balas jasa input 

dalam teori ekonomi mikro. Perangkat analisis dari distribusi fungsional adalah 

fungsi produksi serta alokasi faktor-faktor produksi yang diikutsertakan dalam 

fungsi produksi. Pendekatan ini jarang dipakai karena teori yang mendasarinya 

menilai hubungan antara balas jasa input yang dipergunakan dengan output yang 

dihasilkan di dalam suatu proses produksi spesifik.  

Pendekatan yang lazim dipergunakan adalah pendekatan distribusi personal 

atau rumahtangga. Pendekatan ini dilakukan dengan mengelompokkan perorangan 

atau individu-individu berdasarkan pendapatan perorangan kedalam kelompok 

(deciles atau quintiles) yang akan menggambarkan pola pembagian pendapatan 

didalam suatu kelompok masyarakat, kemudian menetapkan proporsi yang 
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diterimanya oleh masing-masing kelompok dari pendapatan total (Nasional 

maupun Daerah).  

Sumber pendapatan rumah tangga petani berasal dari usahatani padi dan non 

usahatani. Pendapatan rumah tangga petani adalah penjumlahan pendapatan dari 

usahatani padi dan pendapatan non usahatani. Pendapatan rumah tangga petani 

dari usahatani padi adalah pendapatan suami dan isteri. Pendapatan rumahtangga 

petani dari non usahatani adalah penjumlahan pendapatan suami, isteri dan anak. 

Untuk menambah total pendapatan rumah tangga petani, maka anggota rumah 

tangga akan mengalokasikan waktu kerja untuk mendapatkan penghasilan. 

Kegiatan tersebut terutama ditujukan pada kegiatan usahatani padi dan non 

usahatani (Rochaeni, 2010). Pendapatan yang berasal dari luar sektor pertanian 

tampak memberikan kontribusi yang lebih besar terutama di daerah-daerah yang 

kurang subur, dalam arti ketergantungan pendapatan rumah tangga terhadap 

sektor ini lebih besar (Nurmanaf dan Karsyono, 2000). Jenis kegiatan di luar 

sektor pertanian yang mampu memberikan pendapatan yang tinggi menuntut 

penguasaan modal dan atau ketrampilan (Soentoro, 1983).  

Tingkat pendapatan rumah tangga bergantung pada jenis-jenis kegiatan yang 

dilakukan. Jenis kegiatan yang mengikutsertakan modal dan atau ketrampilan 

mempunyai produktivitas tenaga kerja lebih tinggi, yang pada akhirnya mampu 

memberikan pendapatan yang lebih besar (Nurmanaf dan Karsyono, 2000).  

 

 


