
 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mengkaji permasalahan tentang fungsi lahan sawah terkait erat dengan mengkaji 

masalah pangan, khususnya beras. Hal ini berpijak dari fakta bahwa suatu 

komunitas mengubah ekosistem hutan atau lahan kering menjadi sawah adalah 

dalam rangka menciptakan lingkungan biosifik yang paling optimal bagi 

bertumbuhkembangnya tanaman padi.  

 

Seandainya diskusi dan kajian/penelitian dipakai sebagai ukuran dari popularitas 

suatu komoditas, mungkin tidak salah kalau disimpulkan bahwa di negeri ini tak 

ada komoditas yang menandingi popularitas padi. Ironisnya, sampai sekarang 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan komoditas ini masih sangat banyak. 

Deretan panjang permasalahan itu tidak selalu bersifat baru. Sebagian besar di 

antaranya mungkin justru bersumber dari masalah-masalah lama yang sampai kini 

tidak/belum terpecahkan, sebagian lain merupakan generasi kedua dari 

permasalahan lama yang dihindari karena dianggap tidak mendesak untuk 

dipecahkan.  

 

Ancaman lain dari permasalahan lahan adalah lahan-lahan sawah yang telah ada 

beralih fungsi ke penggunaan lain dan sampai saat ini tindakan nyata yang 

ditujukan untuk memperkecil konversi tersebut tidak terwujud. Sebagian dari 
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lahan sawah yang terkonversi itu beralih fungsi menjadi lahan pertanian lahan 

kering, dan sebagian lainnya beralih fungsi ke penggunaan nonpertanian untuk 

memenuhi kebutuhan pemukiman, pengembangan industri, jasa, dan lain 

sebagainya. Dalam kasus-kasus tertentu, konversi lahan sawah memang tak dapat 

dihindari. Meskipun demikian, sesungguhnya dapat diperkecil apabila ada 

komitmen yang kuat dari pemerintah. Sudah barang tentu, untuk itu dibutuhkan 

seperangkat argumen yang kuat yang menunjukkan bahwa sesungguhnya konversi 

lahan sawah ke penggunaan lain mengakibat-kan terjadinya kerugian yang sangat 

besar walaupun secara empiris sifat multifungsi lahan sawah tak terbantahkan. 

 

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan sudah menjadi salah satu 

unsur utama dalam menunjang kelangsungan kehidupan. Konkritnya, lahan 

difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan 

eksistensi. Aktivitas yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk 

bercocok tanam (pertanian). Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan 

peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik. Keterusikan 

ini akhirnya menimbulkan kompleksitas permasalahan akibat pertambahan jumlah 

penduduk, penemuan dan pemanfaatan teknologi, serta dinamika pembangunan. 

Lahan yang semula berfungsi sebagai media bercocok tanam (pertanian), 

berangsur-angsur berubah menjadi multifungsi pemanfaatan. 

 

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan bagi 

nonpertanian yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, 

kian waktu kian meningkat. Khusus untuk Indonesia, fenomena ini tentunya dapat 

mendatangkan permasalahan yang serius di kemudian hari, jika tidak diantisipasi 
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secara serius dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak 

terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam 

jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial. 

 

Sebetulnya sejumlah perundang-undangan telah dibuat dan berbagai peraturan 

sudah diciptakan, namun semuanya seakan-akan mandul dalam pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian. Dengan kata lain, efektifitas implementasi instrumen 

pengendalian alih fungsi tersebut belum berjalan optimal sesuai dengan yang 

diharapkan. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu strategi pengendalian 

alternatif, yaitu yang bertumpu pada partisipasi masyarakat.  

 

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang sangat 

penting untuk membangun masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. 

Peningkatan intensitas pembangunan yang membutuhkan tanah relatif luas, 

dihadapkan dengan kondisi tanah di Indonesia yang sebagian besar berupa tanah 

pertanian menyebabkan terjadinya peningkatan alih fungsi tanah pertanian 

menjadi tanah non pertanian. Masalah alih fungsi tanah pertanian diatur dalam 

Surat Menteri Agraria/Kepala BPN No.410-1850 Tanggal 15 Juni 1994 Tentang 

Perubahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis Untuk Penggunaan Non-

Pertanian. Meskipun telah ada aturan yang meregulasi tentang alih fungsi tanah 

pertanian, jumlah luas tanah pertanian yang beralih fungsi setiap tahun semakin 

meningkat dan akan mempengaruhi kondisi ketahanan pangan secara nasional. 

 

Berdasarkan berita harian Lampung Post tanggal 22 November 2006, dinyatakan 

bahwa alih fungsi tanah pertanian di kabupaten Pesawaran relatif kecil. Alih 

fungsi tanah pertanian diiringi dengan penambahan areal produktif di kabupaten 
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Pesawaran. Namun pada kenyataannya, alih fungsi yang terjadi seolah tidak 

terkendali. Berdasarkan observasi di lapangan, dapat dilihat bahwa alih fungsi 

tanah pertanian masih terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Pesawaran. 

Persoalan lain yang muncul adalah semakin banyak tumbuhnya gedung-gedung 

sarang walet yang tidak berizin IMB, belum lagi faktor pencemaran lingkungan 

dan tata ruang wilayah yang terkadang terabaikan. Dengan jumlah area pesawahan 

sebanyak 1.383 Ha, kondisi ini dikhawatirkan akan mempersempit jumlah area 

pesawahan dan mengganggu ekosistem lingkungan (Pesawaran Dalam Angka, 

2010). 

 

Perhatian dan kekhawatiran para ahli dan pengambil kebijakan masalah pangan 

terhadap gejala peningkatan alih fungsi lahan sawah ke non-pertanian akhir-akhir 

ini semakin mengemuka, terutama yang terjadi di Jawa, karena hal itu akan 

menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan sistem pertanian dan 

ketahanan pangan nasional. Argumen yang mendasari pemikiran tersebut antara 

lain adalah (Winoto, 1985; Nasoetion dan Rustiadi, 1990; Nasoetion, 1994; 

Sumaryanto, dkk., 1996): (i) pusat-pusat pembangunan pertanian di luar Jawa 

masih belum mampu mengkompensasi kehilangan produksi pertanian pangan 

yang ada di Jawa akibat konversi lahan pertanian; (ii) sistem pertanian di Jawa 

didukung oleh fasilitas infrastruktur dan kelembagaan yang paling lengkap dan 

kondusif dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia; dan (iii) biaya 

yang ditanggung masyarakat akan terlalu mahal apabila sistem pertanian di Jawa 

harus dikorbankan bagi pengembangan industri nasional, mengingat investasi 

yang ditanamkan untuk pembangunan pertanian sawah di Jawa selama ini telah 

sangat tinggi. 
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Dampak alih fungsi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian menyangkut 

dimensi yang sangat luas daripada sekedar turunnya produksi pertanian saja, 

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

budaya, dan politik masyarakat. Arah perubahan ini secara langsung atau tidak 

langsung akan berdampak terhadap pergeseran kondisi ekonomi, tata ruang 

pertanian, serta prioritas-prioritas pem-bangunan pertanian wilayah dan nasional 

(Winoto, 2006:32). Dorongan-dorongan bagi terjadinya alih fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian tidak sepenuhnya bersifat alamiah, tetapi ada juga yang 

secara langsung atau tidak langsung dihasilkan oleh proses kebijaksanaan 

pemerintah (Anwar dan Pakpahan, 2000:13). 

 

Dalam proses alih fungsi lahan, telah terjadi asimetris informasi harga tanah, 

sehingga sistem harga tidak mengandung semua infor-masi yang diperlukan untuk 

mendasari suatu keputusan transaksi. Artinya, harga pasar belum mencerminkan 

nilai sebenarnya dari lahan pertanian, sehingga harga yang ditetapkan melalui 

mekanisme pasar cenderung under valuation. Menurut Winoto (2006:45), 

Kegagalan mekanisme pasar dalam mengalokasikan lahan secara optimal 

disebabkan faktor-faktor rent lainnya dari keberadaan lahan sawah terabaikan, 

seperti fungsi sosial, fungsi kenyamanan, fungsi konservasi tanah dan air, dan 

fungsi penyediaan pangan bagi generasi selanjutnya. 

 

Hal itu menunjukkan bahwa penilaian terhadap penggunaan lahan untuk industri, 

perumahan, pariwisata, dan hutan industri masing-masing memberikan rente 500; 

622; 14; dan 2,6 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan penggunaan lahan 

untuk sawah. Penilaian yang demikian menyebabkan proses alih fungsi lahan 
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sawah ke penggunaan lain sulit dihindari. Jika alokasi lahan sepenuhnya 

diserahkan pada mekanisme pasar, maka pertum-buhan ekonomi akan selalu 

menimbulkan konversi lahan sawah yang pada umumnya telah memiliki 

infrastruktur yang sudah berkembang. Ketersediaan infrastruktur ekonomi 

merupakan faktor positif dominan yang berpengaruh terhadap preferensi investor 

dalam memilih lokasi lahan yang akan dibangun untuk kegiatan non-pertanian. 

 

Tujuan dari bernegara sebagaimana yang diatur dalam Pembukaan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi 

dan kehidupan sosial. Oleh karena itulah pembangunan yang dilakukan oleh 

bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai kehidupan yang sejahtera lahir batin 

menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.  

 

Memasuki era globalisasi diperlukan sarana dan prasarana untuk menunjang 

terlaksananya pembangunan tersebut, salah satunya adalah tanah. Tanah 

memegang peranan yang penting sebagai lahan untuk merealisasikan 

pembangunan dalam hal ini adalah pembangunan fisik. Seperti diketahui, tanah 

tidak dapat dipisahkan dengan manusia karena tanah merupakan salah satu faktor 

penting dalam kehidupan manusia. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat 

melakukan kegiatan manusia, bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah. 

 

Usaha pembangunan sarang burung walet yang semakin banyak dan berkembang 

di Kabupaten Pesawaran perlu mendapat penanganan dan perhatian dari 
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Pemerintah daerah, usaha sarang burung walet menimbulkan dampak bagi 

masyarakat, disisi lain juga dapat memberikan kontribusi bagi daerah dan 

sekaligus meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Untuk itu, 

pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet memerlukan pengaturan 

berupa penetapan payung hukum berupa Peraturan Daerah yang mengatur tentang 

sistem dan mekanisme pengelolaan usaha sarang burung walet di Kabupaten 

Pesawaran. 

  

Salah satu tujuan dari penerbitan Perda tentang sarang burung walet tersebut 

adalah untuk mengendalikan kegiatan usaha pengelolaan sarang burung walet dan 

meminimalisir adanya dampak yang ditimbulkan dari pengusahaan dan 

pengelolaan sarang burung walet tersebut termasuk juga dengan adanya Peraturan 

daerah tersebut dapat mengatur penyebaran dan pekembangan usaha sarang 

burung walet di Kabupaten Pesawaran. 

 

Kabupaten Pesawaran merupakan daerah yang cukup potensial untuk 

pengembangan usaha pengelolaan sarang burung walet, hal tersebut terlihat 

maraknya bangunan-bangunan yang difungsikan ganda yaitu selain dari pada 

fungsi utama seperti tempat tinggal, ruko juga difungsikan sebagai sarang burung 

wallet khusunya di desa Gedung Tataan. Selain itu Kabupaten Pesawaran 

mempunyai karakteristik alam yang cocok untuk usaha sarang burung walet. 

 

Walaupun demikian, diperlukan upaya pengaturan usaha sarang burung walet agar 

dapat menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari adanya usaha 

pengelolaan sarang burung walet terhadap masyarakat, terutama pengelolaan 
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sarang burung walet yang terdapat di lingkungan pemukiman padat penduduk dan 

dan lahan-lahan irigasi pesawahan. 

 

Untuk itu, Peraturan Daerah yang mengatur dan memberikan izin usaha dan 

pengelolaan sarang burung walet seharusnya diadakan untuk pengaturannya. 

Selain itu Peraturan Daerah sarang burung walet hendaknya berisikan hal-hal 

seperti aspek lingkungan, perizianan bangunan serta tata ruang, sehingga 

kedepannya harus ada upaya pembinaan dan pengawasan agar usaha dan 

pengelolaan sarang burung walet tidak mengganggu kepentingan masyarakat dan 

tidak melanggar aturan yang berlaku. Disinilah letak peranan pengawasan 

pemerintah Kabupaten Pesawaran yang harusnya segera dimunculkan dalam 

pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan. Berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam 

tentang masalah-masalah alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Pesawaran.  

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Merujuk pada pemaparan latar belakang masalah di atas dan agar tidak terjadi 

penyimpangan-penyimpangan dan masalah yang mengambang tidak terselesaikan 

dari penelitian ini, peneliti akan tekankan bahwa pokok bahasan permasalahan 

yang akan menjadi titik fokus kajian penelitian ini adalah:  

1. Bagaimanakah pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesawaran 

terhadap alih fungsi lahan? 

2. Apa sajakah kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesawaran 

dalam pelaksanaan pengawasan alih fungsi lahan?  
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui: 

1. Mekanisme proses pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten 

Pesawaran terhadap alih fungsi lahan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam 

pelaksanaan pengawasan alih fungsi lahan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu administrasi sosial dan pertanahan khususnya mengenai 

pelaksanaan alih fungsi lahan.  

b. Secara Praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 

Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam mengurangi hambatan atau kendala 

yang timbul dalam pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian untuk 

pembangunan gedung sarang burung walet di Kabupaten Pesawaran. Serta 

secara teknis diharapkan dapat menjadi dasar sumbangan pemikiran dalam 

pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah kedepannya dalam hal rancangan 

tata ruang wilayah. 


