
 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Konsep Pengawasan 

1. Pengertian Pengawasan 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan 

tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan 

kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring 

performance and taking action to ensure desired results (Schermerhorn, 2002:32). 

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang 

terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. The process of ensuring 

that actual activities conform the planned activities. (Stoner, Freeman & Gilbert, 

2005) 

 

Pengawasan mempunyai arti penting bagi setiap organisasi. Pengawasan bertujuan 

agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan 

berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-

pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang 

dikehendaki (Lubis, 2003:154). 

 

Menurut Manullang (2001:173), pengawasan adalah suatu proses untuk 

menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi 
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bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana-

rencana semula. Pendapat ahli lain, pengawasan adalah suatu usaha sistematik 

untuk menetapkan standart pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, 

merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan 

standart yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur 

penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan 

untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara 

paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Handoko, 

2002:360-361).  

 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan 

merupakan suatu kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan atau suatu 

kebijakan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil yang 

dikehendaki. 

 

2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 

a. Maksud Pengawasan 

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan dan untuk mencapai tujuan dari pemerintah 

yang telah direncanakan maka perlu ada pengawasan, karena dengan pengawasan 

tersebut serta tuuan akan dicapai yang dapat dilihat dengan berpedoman rencana 

(planning) yang ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah sendiri (Situmorang, 

2002:22). 
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Pengawasan diadakan dengan maksud untuk: 

a) Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak 

b) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat pegawai dan mengadakan 

pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau 

timbulnya kesalahan-kesalahan baru. 

c) Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana 

terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan 

d) Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat 

pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. 

e) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam 

planning yaitu standard. 

 

Sedangkan menurut Lubis (2003:23) maksud dari pengawasan adalah: 

a) Untuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintah 

dan mendapat dukungan serta persetujuan dari rakyat 

b) Untuk melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang 

dari pada tindakan penyalahgunaan kekuasaan 

 

Arifin Abdul Rachman (2001:23) menyebutkan yang dimaksud dari pengawasan 

adalah: 

a) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditetapkan 

b) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan 

instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan 
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c) Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan 

kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk 

memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah. 

d) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak 

dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi 

yang lebih besar 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu 

hal yang sangat penting terlebih-lebih dalam Negara-negara berkembang, karena 

dalam negara berkembang pembangunan dilaksana sangat pesat sedang tenaga 

atau personil belum siap mental dalam melaksanakan pembangunan tersebut, 

sehingga mungkin saja terjadi kesalahan, kecurangan dan kelalaian. 

 

b. Tujuan Pengawasan 

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001:23) pengawasan mempunyai tujuan 

sebagai berikut: 

1) Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijakan dan 

perintah 

2) Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan/Mencegah pemborosan dan 

penyelewengan 

3) Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang 

dihasilkan 

4) Membina kepercayaan masayrakat terhadap kepemimpinan organisasi, 

Dengan demikian mengenai tujuan pengawasan yang sangat erat kaitannya 

dengan rencana dari suatu organisasi. 
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3. Indikator Pengawasan 

Menurut Arifin Abdul Rachman (2001:23), salah satu indikator keberhasilan suatu 

organisasi pemerintah dalam mencapai tujuannya banyak ditentukana oleh 

keberhasilan pengawasan. Jika pengawasan berjalan dengan baik maka 

pengawasan merupakan unsur  paling pokok dalam menentukan keberhasilan 

suatu program. Keberhasilan program pengawasan sendiri dapat dilihat dari 

berbagai macam indikator sebagai berikut: 

a. Indikator meningkatnya disiplin, prestasi dan pencapaian sasaran pelaksanaan 

tugas, antara lain: 

 Rencana yang disusun dapat menggambarkan adanya sasaran yang jelas 

dan dapat diukur, terlihat kaitan antara rencana dengan program dan 

anggaran 

 Tugas dapat selesai sesuai dengan rencana, baik dilihat dari aspek fisik 

maupun biaya  

b. Indikator berkurangnya penyalahgunaan weweang yaitu berkurangnya 

tuntutan masyarakat terhadap pemerintah 

c. Indikator berkurangnya kebocoran, pemborosan dan pungutan liar antara lain: 

 Kualitas dan kuantitas kasus-kasus penyimpangan, penyelewengan, 

kebocoran, pemborosan dapat dikurangi sebagaimana laporan pengawasan 

fungsional dan laporan pengawasan lainnya 

 Berkurangnya tingkat kesalahan dalam pelaksanaan tugas 
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4. Beberapa Kendala dalam Pengawasan 

Menurut Lubis (2003:160), Ada beberapa kendala dalam pengawasan, yaitu: 

a. Adanya sementara pejabatan yang “Salah kaprah” terhadap tugas 

pengawasan yang dilaksanakannya 

b. Adanya iklim budaya seolah-olah pengawasan hanya semata-mata mencari 

kesalahan 

c. Adanya perasaan enggan melaksanakan pengawasan 

d. Adanya perasaan “ewuh pekewuh” dalam melaksanakan pengawasan. Hal ini 

disebabkan karena seolah-olah nampak adanya kontroversi dalam 

melaksanakan tugas termasuk pengawasan. 

e. Masih kurangnya penguasaan atasan terhadap substansi masalah yang diawasi 

f. Pimpinan “kecipratan” atau terlibat sendiri dalam penyimpangan atau bahkan 

adanya kolusi (persekongkolan) antara atasan dan bawahan. 

 

5. Prinsip Pengawasan 

Menurut Lubis (2003:160), agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan 

efektif perlu adanya system pengawasan yang efektif maka perlu dipenuhi 

beberapa pengawasan yaitu: 

1. Pengawasan harus bersifat fact finding, artinya pengawasan harus menentukan 

fakta-fakta tentang bagaimana tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. 

2. Pengawasan harus bersifat preventif, artinya harus dapat mencegah timbulnya 

penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan-penyelewengan dari 

rencana semula. 

3. Pengawasan diarahkan kepada masa sekarang. 
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4. Pengawasan hanya sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi dan tidak boleh 

dipandang sebagi tujuan. 

5. Karena pengawasan hanya sekedar alat administrasi, pelaksanaan pengawasan 

harus mempermudah tercapainya tujuan. 

6. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk terutama menemukan siapa yang salah 

jika ada ketidakberesan, akan tetapi untuk menemukan apa yang tidak benar. 

7. Pengawasan bersifat harus membimbing agar supaya para pelaksana 

meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang telah 

ditentukan baginya.  

 

Sedangkan menurut Handoko (2002:373-374), bahwa karakteristik-karakteristik 

pengawasan yang efektif dapat diperinci sebagai berikut: 

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak 

akurat dari system pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil 

tindakan koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang 

sebenarnya tidak ada. 

2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi 

secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilakukan segera. 

3. Obyektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat 

obyektif secara lengkap. 

4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus 

memusatkan perhatiannya pada bidang-bidang dimana penyimpangan-

penyimpangan dari standart paling sering terjadi atau yang akan 

mengakibatkan kerusakan paling fatal. 
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5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan system pengawasan harus lebih 

rendah, atau paling tidak sama dengan kegunaan yang diperoleh dari system 

tersebut. 

6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau 

harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi. 

7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Informasi pengawasan harus 

terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap proses 

pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi, 

dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh personalia yang 

memerlukannya. 

8. Fleksibel. Pengawasan harus mempunyai fleksibelitas untuk memberikan 

tanggapan atau reaksi terhadap ancaman ataupun kesempatan dari lingkungan. 

9. Bersifat sebagai petunjuk dan operasional. Sistem pengawasan efektif harus 

menunjukkan baik deteksi atau deviasi dari standart, tindakan koreksi apa 

yang seharusnya diambil. 

10. Diterima para anggota organisasi. Sistem pengawasan harus mampu 

mengarahkan pelaksanaan kerja para anggota organisasi dengan mendorong 

perasaan otonomi, tanggung jawab dan berprestasi. 

 

6. Proses Pengawasan 

Menurut Lubis (2003:160), Proses pengawasan terdiri dari beberapa tindakan 

(langkah pokok) tertentu yang bersifat fundamental bagi semua pengawasan 

manajerial. Adapun langkah-langkah pokok ini meliputi : 

1. Penentuan ukuran atau pedoman baku (standart) Standar terlebih dahulu harus 

ditetapkan. Ini tidak lain suatu model atau suatu ketentuan yang telah diterima 
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bersama atau yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang. Standar 

berguna antara lain sebagai alat pembanding didalam pengawasan, alat 

pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau sesuatu hasil 

telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih cepat 

antara pengawasan dengan yang diawasi, sebagai cara untuk memperbaiki 

uniformitas. 

2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah atau senyatanya 

dikerjakan. Ini dapat dilakukan dengan melalui antara lain : laporan (lisan atau 

tertulis), buku catatan harian tentang itu tentang bagan jadwal atau grafik 

produksi, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan/konperensidengan 

petugas-petugas yang bersangkutan, survei yang dilakukan oleh tenaga staf 

atas badan tertentu. 

3. Perbandingan antara pelaksanaan pekerjaan dengan ukuran atau pedoman 

baku yang telah ditetapkan untuk mengetahui penyimpanganpenyimpangan 

yang terjadi. Ini dilakukan untuk pembandingan antara hasil pengukuran tadi 

dengan standar, dengan maksud untuk mengetahui apakah diantaranya 

terdapat suatu perbedaan dan jika ada seberapa besarnya perbedaan itu, 

kemudian untuk menentukan perbedaan itu perlu diperbaiki atau tidak. 

4. Perbaikan atau pembetulan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 

terjadi sehingga pekerjaan tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. 

 

Bila hasil analisa menunjukkan adanya tindakan koreksi, tindakan ini harus 

diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar mungkin 

diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan. (Lubis, 

2003:160). Dari pembahasan 4 proses pengawasan diatas, maka yang menjadi 
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indikator pengukuran pengawasan yaitu standard, tingkat pengawasan, tingkat 

penyimpangan dan perbaikan kesalahan 

 

7. Teknik Pengawasan 

Menurut Lubis (2003:163) Pengawasan dapat dilakukan dengan mempergunakan 

cara-cara sebagai berikut : 

1. Pengawasan langsung, dilakukan oleh manajer/pimpinan pada waktu kegiatan-

kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung dapat berbentuk : 

a. Inspeksi langsung 

b. Observasi ditempat (on the spot observation) 

c. Laporan ditempat (on the spot report), berarti penyampaian keputusan 

ditempat bila diperlukan. 

2. Pengawasan tidak langsung, Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang 

disampaikan oleh para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk : 

a. Laporan tertulis 

b. Laporan lisan.  

 

 

B. Konsep Alih Fungsi Lahan 

1. Pengertian Alih Fungsi Lahan 

Alih fungsi lahan merupakam kegiatan perubahan peggunaan lahan dari suatu 

kegiatan yang menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat 

pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan 

peningkatan kebutuhan lahan untuk kegiatan pembangunan telah merubah strukur 

pemilikan dan penggunaan lahan secara terus menerus. Perkembangan struktur 

industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya lahan pertanian secara besar-
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besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi lahan juga terjadi 

secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih 

besar (Adi Sasono, 2005:13).  Alih fungsi lahan merupakan fenomena yang tidak 

dapat dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin dilakukan adalah 

dengan memperlambat dan mengendalikan kegiatan alih fungsi tanah pertanian 

menjadi tanah non pertanian. 

 

Dalam rangka dilakukannya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non 

pertanian para pihak yang bersangkutan harus mengajukan permohonannya 

melalui mekanisme perijinan. Mekanisme tersebut terbagi dalam dua jalur yaitu 

dapat melalui ijin lokasi atau ijin perubahan penggunaan lahan pertanian ke lahan 

non pertanian. Perbedaan dari dua mekanisme tersebut adalah terletak pada 

luasnya lahan yang dimohon, apabila luas lahan pertanian yang dimohonkan 

perubahan penggunaannya ke lahan non pertanian kurang dari 10.000 m3 maka 

ijin yang diperlukan adalah ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian, sedangkan apabila lebih dari 10.000 m3 maka ijin yang diperlukan 

adalah ijin lokasi.  

 

2. Faktor-Faktor Penyebab Beralihnya Fungsi Lahan  

 

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur 

perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan nonpertanian cenderung terus 

meningkat. Kecenderungan tersebut menyebabkan alih fungsi lahan pertanian sulit 

dihindari. Beberapa kasus menunjukkan jika di suatu lokasi terjadi alih fungsi 

lahan, maka dalam waktu yang tidak lama lahan di sekitarnya juga beralih fungsi 

secara progresif.  
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Menurut Irawan (2005:17), hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama, 

sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi 

alih fungsi lahan, maka aksesibilitas di lokasi tersebut menjadi semakin kondusif 

untuk pengembangan industri dan pemukiman yang akhirnya mendorong 

meningkatnya permintaan lahan oleh investor lain atau spekulan tanah sehingga 

harga lahan di sekitarnya meningkat. Kedua, peningkatan harga lahan selanjutnya 

dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Wibowo (2006) 

menambahkan bahwa pelaku pembelian lahan biasanya bukan penduduk 

setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara 

umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan. 

 

Secara empiris lahan pertanian yang paling rentan terhadap alih fungsi adalah 

sawah. Hal tersebut disebabkan oleh: (1) kepadatan penduduk di pedesaan yang 

mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi 

dibandingkan agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan 

juga lebih tinggi; (2) daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan 

daerah perkotaan; (3) akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur 

wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering; dan 

(4) pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan 

sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana 

pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem 

pertaniannya dominan areal persawahan. Maraknya fenomena alih fungsi lahan 

pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak.  
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Sebagai ilustrasi, data terakhir dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan 

Air, Departemen Pertanian (Dirjen PLA, 2005) menunjukkan bahwa sekitar 

187.720 hektar sawah beralih fungsi ke penggunaan lain setiap tahunnya, terutama 

di Pulau Jawa. Lebih mengkhawatirkan lagi, data dari Direktorat Penatagunaan 

Tanah Badan Pertanahan Nasional (Winoto, 2005:45) menggambarkan bahwa jika 

arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada pada saat ini tidak 

ditinjau kembali, maka dari total lahan sawah beririgasi (7,3 juta hektar), hanya 

sekitar 4,2 juta hektar (57,6%) yang dapat dipertahankan fungsinya. Sisanya, 

yakni sekitar 3,01 juta hektar (42,4%) terancam beralih fungsi ke penggunaan 

lain. 

 

Sebetulnya berbagai kebijakan yang berkaitan dengan masalah pengendalian alih 

fungsi lahan sawah sudah banyak dibuat. Akan tetapi, hingga kini 

implementasinya belum berhasil diwujudkan secara optimal. Hal ini antara lain 

karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke 

arah pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut. Terkait dengan itu, Nasoetion 

(2003:18) mengemukakan bahwa setidaknya terdapat tiga kendala mendasar yang 

menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit terlaksana, 

yaitu:  

1. Kendala Koordinasi Kebijakan. Di satu sisi pemerintah berupaya melarang 

terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih 

fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan 

sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah 

pertanian. 
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2. Kendala Pelaksanaan Kebijakan. Peraturan-peraturan pengendaliah alih 

fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap 

perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan lahan dan 

atau akan merubah lahan pertanian ke nonpertanian. Oleh karena itu, 

perubahan penggunaan lahan sawah ke nonpertanian yang dilakukan secara 

individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, 

dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat 

luas. 

3. Kendala Konsistensi Perencanaan. RTRW yang kemudian dilanjutkan dengan 

mekanisme pemberian izin lokasi, merupakan instrumen utama dalam 

pengendalian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi 

teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang justru merencanakan 

untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi nonpertanian. 

 

Sehubungan dengan tiga kendala di atas, tidak efektifnya peraturan yang telah 

ada, juga dipengaruhi oleh: (1) lemahnya sistem administrasi tanah; (2) kurang 

kuatnya koordinasi antar lembaga terkait; dan (3) belum memasyarakatnya 

mekanisme implementasi tata ruang wilayah. Di samping itu, persepsi pemerintah 

tentang kerugian akibat alih fungsi lahan sawah cenderung bias ke bawah (under 

estimate), sehingga dampak negatif alih fungsi lahan sawah tersebut kurang 

dianggap sebagai persoalan yang perlu ditangani secara serius dan konsisten 

(AKP, 2007: 167-182) 

 

Selanjutnya, senada dengan Nasoetion (2003:46), Simatupang dan Irawan 

(2002:85) menyimpulkan bahwa dari beberapa peraturan perundang-undangan 
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alih fungsi lahan pertanian yang ada memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan-

kelemahan tersebut antara lain : 

1. Obyek lahan pertanian yang dilindungi dari proses alih fungsi ditetapkan 

berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan tersebut relatif 

mudah direkayasa, sehingga alih fungsi lahan dapat berlangsung tanpa 

melanggar peraturan yang berlaku. 

2. Peraturan yang ada cenderung bersifat himbauan dan tidak dilengkapi sanksi 

yang jelas, baik yang menyangkut dimensi maupun pihak yang dikenai sanksi. 

3. Jika terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, maka sulit ditelusuri pihak mana yang paling bertanggungjawab, 

mengingat izin alih fungsi lahan merupakan keputusan kolektif berbagai 

instansi. 

4. Peraturan perundangan-undangan yang berlaku kadangkala bersifat paradoksal 

dan dualistik. Di satu sisi bermaksud untuk melindungi alih fungsi lahan 

sawah, namun di sisi lainnya pemerintah cenderung mendorong pertumbuhan 

industri yang notabene basisnya membutuhkan lahan.  

 

Di wilayah yang lahan keringnya terbatas, seperti pantai utara Jawa, kebijakan 

tersebut jelas akan menekan eksistensi lahan sawah yang ada. Selain beberapa hal 

dikemukakan di atas, terdapat dua faktor strategis lainnya yang selama ini 

tertinggalkan. Pertama, belum banyak dilibatkannya petani sebagai pemilik lahan 

dan pelaku dalam kelembagaan lokal secara aktif dalam berbagai upaya 

pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kedua, belum terbangunnya komitmen, 

perbaikan sistem koordinasi, dan pengembangan kompetensi lembaga-lembaga 

formal dalam menangani alih fungsi lahan pertanian. Akhirnya, kondisi tersebut 
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menyebabkan instrumen kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang 

selama ini telah disusun, tidak dapat menyentuh secara langsung simpul-simpul 

kritis permasalahan empiris yang terjadi di lapangan. 

 

C. Konsep Tanah dan Hak Atas Tanah 

1. Pengertian Tanah dan Tanah Pertanian 

Istilah tanah memiliki arti yang sangat luas, untuk itu diperlukan batasan-

batasannya. Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 

Tahun 1960, batasan resmi mengenai tanah adalah sebagai berikut : 

“Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam 

Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang 

disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, 

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan 

hukum”. 

 

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) di atas, maka yang dimaksud dengan tanah adalah 

permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 

Istilah “menguasai” bukan berarti memiliki, namun mempunyai arti sebagai 

organisasi kekuasaan bangsa Indonesia, dimana Negara diberikan wewenang 

untuk mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan tanah (Boedi Harsono, 

2005:18).  

 

Pemerintah sebagai wakil negara dapat mengatur  peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa termasuk di dalamnya 

juga mengenai tanah. Pengertian tanah selain dijumpai di dalam UUPA dapat 

dilihat juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2004), yang dimaksud dengan 

tanah adalah : 
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1. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang ada di atas; 

2. Keadaan bumi di suatu tempat; 

3. Permukaan bumi yang diberi batas; 

4. Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal dan 

sebagainya). 

 

Dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas 

Tanah Pertanian tidak diberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan tanah 

pertanian. Berhubung dengan itu dalam Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri 

dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekra 9/ 

1/ 12 tentang Pengertian Tanah Pertanian , diberikan penjelasan sebagai berikut: 

“Yang dimaksud dengan “tanah pertanian” ialah juga semua tanah perkebunan, 

tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas 

ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada 

umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain 

tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah berdiri rumah 

tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, 

berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan 

tanah pertanian” (Sudargo, 2000:54).  

 

Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang pertanian dalam arti 

mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, tegalan, padang, 

pengembalaan dan semua jenis penggunaan lain yang lazim dikatakan sebagai 

usaha pertanian. Pengertian tanah pertanian di atas, dapat dijadikan sebagai tolok 

ukur suatu tanah yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai tanah pertanian 
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atau tanah non pertanian yang masing-masing kategori tanah tersebut memiliki 

peruntukan yang berbeda-beda. 

 

2. Tanah Mempunyai Fungsi Sosial 

Kecenderungan untuk memandang tanah lebih pada nilai ekonomisnya semata, 

yakni tanah sebagai barang dagangan yang tentunya lebih mudah dikuasai oleh 

mereka yang mempunyai kelebihan modal dan mengakibatkan ketimpangan 

distribusi penguasaan tanah karena perbedaan akses, jelas tidak sesuai dengan 

jiwa UUPA. Tanah itu merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 

UUPA). Dengan demikian selain memiliki nilai fisik, tanah juga mempunyai nilai 

kerohanian. Sebagai titipan Tuhan, perolehan dan pemanfaatannya harus 

sedemikian rupa sehingga dirasakan adil bagi semua pihak. Tanah merupakan 

unsur penting dalam setiap kegiatan pembangunan. Semua kebutuhan manusia 

juga dapat terpenuhi dengan adanya tanah, dengan kata lain bahwa tanah 

merupakan faktor pokok dalam kelangsungan hidup manusia (Maria, 2005:42). 

 

Pasal 33 Ayat (3) UUD’45 menyebutkan bahwa: “Bumi, air serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya dikuasasi oleh Negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal 33 Ayat (3) merupakan landasan 

adanya hubungan hukum antara tanah dan subyek tanah, dimana Negara bertindak 

sebagai subyek yang mempunyai kewenangan tertinggi terhadap segala 

kepentingan atas tanah yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. 

 

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) UUPA yang menyatakan 

bahwa: “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar dan 

hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, 
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termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi 

dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Hak 

menguasai dari Negara memberikan wewenang untuk: 

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; 

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa; 

 

Ditegaskan pula di dalam Pasal 6 UUPA mengenai fungsi sosial dari tanah , yaitu: 

“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi tanah”. Tidak hanya hak milik tetapi 

semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Ini berarti, bahwa hak atas tanah 

apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu 

akan dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Penggunaan tanah 

harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga 

bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya 

maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara. Namun demikian tidak 

berarti kepentingan perseorangan dikalahkan dengan kepentingan masyarakat. 

Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling seimbang, 

hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok : kemakmuran, keadilan dan 

kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. 
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3. Hak-hak Atas Tanah Dalam Hukum Tanah Nasional 

Hak-hak atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional terdiri atas : 

1. Hak Primer (tetap) yaitu semua hak yang langsung diperoleh dari Negara yang 

meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan 

Hak Pengelolaan. 

2. Hak Sekunder (sementara) yaitu semua hak yang berasal dari pemegang hak 

atas tanah lain berdasarkan atas adanya perikatan (perjanjian) yang meliputi 

Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, Hak Gadai, Hak Guna Usaha Bagi-Hasil, 

Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-lainnya (Pasal 37, 41 dan 53). 

Persamaan kedua kategori hak tersebut terletak pada hak pemegangnya untuk 

menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk 

mendapatkan keuntungan dari orang lain melalui perjanjian dimana satu pihak 

memberikan hak-hak sekundernya pada pihak lain. 

 

 

D. Konsep Tata Ruang dan Tata Guna Tanah 

1. Penataan Ruang 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses 

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, 

dimana kegiatannya meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan 

pengawasan penataan ruang. 

 

Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan 

Penjelasannya bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia 

penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: 
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a. Keterpaduan, adalah bahwa penataan ruang diselengarakan dengan 

mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sector, lintas 

wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara 

lain adalah Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 

b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan, adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan 

pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, 

keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah serta antara 

kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan. 

c. Keberlanjutan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. 

d. Keberdayaan dan keberhasilgunaan, adalah bahwa penataan ruang 

diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya 

yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang 

berkualitas. 

e. Keterbukaan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan 

memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. 

f. Kebersamaan dan kemitraan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Perlindungan kepentingan 

umum, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan 

kepentingan masyarakat.  
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g. Kepastian hukum dan keadilan, adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan 

dengan berlandaskan hukum/ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan 

masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil 

dengan jaminan kepastian hukum 

h. Akuntabilitas, adalah bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik prosesnya, pembiayaannya, maupun hasilnya. 

 

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 disebutkan bahwa penataan ruang 

bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, 

produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan 

Nasional dengan: 

a. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; 

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber 

daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan 

c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negative 

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. 

 

Mengenai rencana tata ruang yang penyusunannya dilakukan pemerintah pada 

hakekatnya dapat pula digambarkan sebagai penjabaran dari instrument kebijakan 

Tata Guna Tanah, yang harus merupakan pelaksanaan rencana tata ruang. 

Rencana Tata Guna Tanah harus diserasikan dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah, sehingga pengguanaan tanah sesuai dengan tujuan penataan ruang. 

Rencana Umum Tata Ruang secara hirarki terdiri atas: Rencana Tata Ruang 

Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi, Rencana Tata Ruang 
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Wilayah Kabupaten/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten memuat: 

a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; 

b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di 

wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan system jaringan 

prasarana wilayah kabupaten; 

c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung 

kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; 

d. penetapan kawasan strategis kabupaten; 

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program 

utama jangka menengah lima tahunan; 

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi 

ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan 

disinsentif, serta arahan sanksi. 

 

Ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten berlaku mutatis mutandis 

untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan tambahan, yaitu: 

a. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau; 

b. rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka non hijau; 

c. rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan 

kaki, angkutan umum, kegiatan informal, dan ruang evakuasi bencana, yang 

dibutuhkan untuk menjalankan fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan 

sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Rencana Tata Ruang Wilayah 

Perkotaan mempunyai jangka waktu selama 20 tahun yang ditinjau kembali 

dalam 5 tahun. 
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2. Tata Guna Tanah 

Manusia hidup bermasyarakat dan di dalam masyarakat tersebut dilakukan 

berbagai macam usaha dan kegiatan, yang pada dasarnya tidak terlepas dari 

masalah pertanahan, misalnya kegiatan bertani, kegiatan berindustri, kegiatan 

pembangunan perumahan dan pemukiman. Demi kelancaran kegiatan dan usaha-

usaha serta untuk mencegah masalahmasalah yang kemudian timbul, Pemerintah 

mengadakan penataan pendayagunaan tanah atau lazim disebut penatagunaan 

tanah. 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan 

Tanah disebutkan dalam Pasal 1 mengenai pengertian penatagunaan tanah, yaitu: 

“Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang 

meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berwujud 

konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait 

dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan 

masyarakat secara adil”. Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 

2004 Penatagunaan tanah berasakan keterpaduan, berdayaguna dan berhasilguna, 

serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan , keterbukaan, persamaan, keadilan dan 

perlindungan hukum.  

 

Maksud dari keterpaduan adalah bahwa penatagunaan tanah dilakukan untuk 

mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 

Berdayaguna dan berhasilguna mempunyai maksud bahwa penatagunaan tanah 

harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan fungsi 

ruang. Serasi, selaras dan seimbang mempunyai maksud bahwa penatagunaan 
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tanah menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara 

hak dan kewajiban masing-masing pemegang hak atas tanah atau kuasanya 

sehingga meminimalkan benturan kepentingan antar penggunaan atau 

pemanfaatan tanah. Maksud dari keberlanjutan adalah bahwa penatagunaan tanah 

menjamin kelestarian fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar 

generasi. 

 

Keterbukaan mempunyai maksud bahwa penatagunaan tanah dapat diketahui 

seluruh lapisan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan persamaan, 

keadilan dan perlindungan hukum adalah bahwa dalam penyelenggaraan 

penatagunaan tanah tidak mengakibatkan diskriminasi antar pemilik tanah 

sehingga ada perlindungan hukum dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. 

Pengaturan tentang tata guna tanah di dalam UUPA terdapat dalam Pasal 14 yang 

menyebutkan bahwa : 

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) dan 

(2) Pasal 9 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 10 Ayat (1) dan (2), 

 

Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia,membuat suatu rencana umum 

mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa 

serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: 

a. Untuk keperluan Negara 

b. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, sesuai 

dengan dasar KeTuhanan Yang Maha Esa 

c. Untuk pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain 

kesejahteraan 
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d. Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan 

perikanan serta sejalan dengan itu 

e. Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan 

pertambangan 

(3) Berdasarkan rencana umum tersebut pada Ayat (1) Pasal ini dan mengingat 

peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, 

peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya sesuai 

dengan keadaan daerahnya masing-masing 

 

(4) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini berlaku 

setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah tingkatI dari Presiden, Daerah 

tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III 

dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan. Tata guna tanah (land 

use) adalah pengaturan penggunaan tanah (tata = pengaturan). Dalam tata guna 

tanah dibicarakan bukan saja mengeani penggunaan permukaan bumi di daratan, 

tetapi juga mengenai penggunaan permukaan bumi di lautan (Johara, 2005:28).  

 

Tujuan dari penatagunaan tanah adalah : 

a. mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai 

kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah; 

b. mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai 

dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah; 



 

 

 

36 

c. mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan dan 

pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian 

pemanfaatan tanah; 

d. menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 

memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum 

dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 

 

E. Kerangka Pikir Penelitian 

Kebijakan penatagunaan tanah selama ini dilakukan dengan mengacu pada 

RTRW. Penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan Rencana 

Tata Ruang Wilayah yang ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria 

teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pedoman, standar dan kriteria teknis 

pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah diatur lebih lanjut oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota. Pengawasan pemerintah daerah dalam pengelolaannya mutlak 

diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai 

dengan RTRW dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan 

yang ditimbulkannya. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 


