
 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Simpulan 

1. Pengawasan Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam alih fungsi lahan 

dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Artinya pengawasan yang 

dilakukan bersifat fact finding (pencarian fakta), yakni pengawasan bersifat 

menentukan fakta-fakta dan tugas-tugas dijalankan dalam kebijakan daerah, 

pengawasan tersebut dilakukan melalui cara;  inspeksi langsung, observasi, 

dan penerimaan laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan dengan 

adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan kebijakan 

pemerintah daerah. Dikarenakan belum adanya payung hukum yang baku 

maka pengawasan yang dilakukan selama ini dirasa belum efektif. Tidak 

efektifnya pengawasan yang ada, juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya, 

yaitu: lemahnya sistem administrasi tanah, kurang kuatnya koordinasi antar 

lembaga terkait, dan belum memasyarakatnya mekanisme implementasi tata 

ruang wilayah. 

2. Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pesawaran dalam pelaksanaan 

pengawasan alih fungsi lahan selama ini adalah: Kendala koordinasi 

kebijakan, Kendala pelaksanaan kebijakan, dan kendala konsistensi 

perencanaan. Selain itu juga kendala yang dihadapi meliputi: lemahnya sistem 

administrasi tanah; kurang kuatnya koordinasi antar lembaga terkait; dan 

belum memasyarakatnya mekanisme implementasi tata ruang wilayah. 
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3. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan selama ini 

oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah melalui strategi: (a) regulation, 

yaitu pendekatan dimana pengambil kebijakan perlu menetapkan sejumlah 

aturan dalam pemanfaatan lahan yang ada; (b) acquisition and management, 

yaitu pendekatan pihak terkait perlu menyempurnakan sistem dan aturan jual 

beli lahan serta penyempurnaan pola penguasaan lahan; dan (c) incentive and 

charge, yaitu pemberian subsidi kepada para petani yang dapat meningkatkan 

kualitas lahan yang mereka miliki, serta penerapan pajak yang menarik bagi 

yang mempertahankan keberadaan lahan pertanian, merupakan bentuk 

pendekatan lain yang disarankan dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan 

sawah irigasi teknis menjadi lahan lainnya seperti sarang burung walet. (d) 

partisipasi masyarakat, yakni dengan melibatkan peran serta aktif segenap 

pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai entry point perencanaan, 

pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian (fokus analisis) perundang-undangan 

dan peraturan yang ada.  

 

B. Saran 

 

1. Perlunya strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian dengan pendekatan 

holistik yang didalamnya memuat instrumen yuridis, instrumen insentif bagi 

pemilik lahan pertanian, dan instrumen rencana tata ruang wilayah dan 

perizinan lokasi secara terpadu.  

2. Diperlukan instrumen hukum yang merupakan kondisi derajat pertama, dan 

instrumen ekonomi sebagai kondisi derajat kedua. Selain itu, diperlukan pula 

adanya rekayasa kelembagaan sosial atau penguatan kelembagaan lokal di 
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tingkat petani sehingga permasalahan alih fungsi lahan yang terjadi tidak 

menimbulkan sengketa di masyarakat. 

3. Perlunya peraturan daerah yang mengatur tentang usaha sarang burung walet 

dan alih fungsi lahan. Tujuannya agar adanya payung hukum yang menaungi 

praktek alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW. 


