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BAB 1 PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Permukaan tanah merupakan sumber daya yang terbatas dan 

merupakan pusat kesejahteraan manusia serta berfungsinya sistem Bumi. 

Secara global, aktivitas manusia dalam mengubah lingkungan terestrial terjadi 

dengan kecepatan dan skala yang tak tertandingi. Contohnya seperti lahan 

pertanian dan padang rumput pada saat ini sudah mencakup sekitar 40 persen 

dari permukaan tanah, hampir sama luasnya dengan yang ditutupi oleh hutan 

(Foley et al., 2005). 

Lahan sendiri merupakan sumber daya yang unik, ketersediaanya relatif 

terbatas dan sangat sulit untuk menambahkan jumlahnya. Maka dapat 

dikatakatan jika penawaran lahan tetap, sedangkan permintaan lahan relatif 

meningkat. Lahan yang jumlahnya relatif tetap, seiring kebutuhan yang 

semakin meningkat menjadikan lahan semakin langka.  

Alih fungsi lahan merupakan bentuk transformasi dalam penggunaan 

sumber daya lahan, sehingga yang menjadi poin penting adalah perubahan 

penggunaannya (Kustiwan, 1997). Misalnya lahan sawah yang dikonversi 

menjadi perumahan, sehingga secara agregat luasan perumahan meningkat 

tetapi peningkatan itu disertai dengan berkurangnya lahan sawah. Perubahan 

penggunaan ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut. Hal ini karena 

perubahan perubahan guna lahan dapat menyebabkan perubahan di aspek lain 
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yang pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan manusia, misalnya kondisi 

lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat. 

Dalam kajian wilayah, penggunaan lahan dapat dikategorikan dalam 

berbagai peruntukan. Setiyanto & Irawan (2015) menjelaskan bahwa konsep 

tata ruang dan wilayah dalam pembangunan ekonomi dikelompokkan dalam 

tujuh kawasan. Kawasan tersebut antara lain: kawasan peruntukan hutan 

produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan pertambangan, 

kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan industri, kawasan 

peruntukan pariwisata, dan kawasan peruntukan perdagangan barang dan jasa. 

Perubahan penggunaan lahan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari 

lahan natural yang diubah menjadi lahan pertanian, perubahan lahan pertanian 

ke perumahan dan industri, dan lain sebagainya. Perubahan ini dilandasi suatu 

alasan dan dapat berdampak pada berbagai aspek, antara lain kondisi 

demografi, sosial ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, alih 

fungsi lahan juga merepresentasikan bagaimana kondisi sosial, lingkungan, 

kelembagaan, dan ekonomi dari masyarakat (Gaucherel & Houet, 2009; Parker 

et al., 2003). 

Pola alih fungsi lahan yang terjadi di wilayah mana pun merupakan efek 

dari faktor alam dan sosial ekonomi serta eksploitasi yang dilakukan (Supriya 

et al., 2019). Briassoulis (2009) memperkuat dengan menyatakan bahwa 

permintaan lahan, pola penggunaan dan alih guna lahan berkaitan juga dengan 

berbagai faktor sosial, seperti struktur dan dinamika populasi, tingkat 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, teknologi, budaya, institusi dan 
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sistem politik. Banyaknya sektor yang melingkupi alih fungsi lahan 

memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalam. 

Alih fungsi lahan pada umumnya terjadi di wilayah yang berada di 

sekitar perkotaan. Hal tersebut terjadi karena wilayah sekitar perkotaan 

dikembangkan untuk mendukung perkembangan yang terjadi dalam sektor 

industri dan jasa (Kustiwan, 1997). Konversi lahan terjadi karena peningkatan 

kebutuhan lahan untuk permukiman, infrastruktur dan pengembangan kawasan 

industri (Sumaryanto et al., 2002). Berdasarkan the natural evolution theory of 

the spatial size of cities, ukuran spasial kota akan meningkat dalam jumlah 

populasi dan pendapatan, seiring dengan itu terjadi penurunan pada biaya 

transportasi dan sewa pertanian (Brueckner & Fansler, 1983; Mcgrath, 2005).  

Brueckner & Fansler (1983) dalam teori the natural evolution theory of 

the spatial size of cities mengatakan bahwa tanah dengan sewa pertanian yang 

tinggi (berkaitan dengan tingkat produktivitas pertanian) akan menjadi pilihan 

terakhir untuk dikonversi. Meskipun demikian, ternyata kondisi empiris tidak 

sesuai dengan pandangan bahwa tingkat kesuburan tanah berpengaruh, karena 

yang paling berpengaruh adalah lokasi lahan. Newburn & Berck (2016) 

berpendapat bahwa lahan pertanian yang berada di dekat perkotaan akan lebih 

cepat dikonversi untuk penggunaan lain yang pada umumnya berupa 

penggunaan perumahan sebagai bentuk pengembangan kawasan perkotaan 

(exurban development). 

Secara realita, harga lahan pertanian berpengaruh pada kecepatan 

konversi lahan pertanian. Penelitian Malaque III & Yokohari (2007) 

menunjukkan bahwa di bagian urban fringe di Metro Manila, Filipina, 
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menunjukkan bahwa harga lahan berpengaruh pada tingkat konversi lahan. 

Harga lahan pertanian lebih rendah berakibat pada banyaknya konversi lahan 

pertanian untuk keperluan perumahan dan fasilitas pendukungnya. Pemilik 

lahan pertanian lebih memilih mengkonversi penggunaan lahan karena lebih 

menguntungkan dibandingkan berusaha di sektor pertanian. Sebaliknya di 

wilayah barat laut Manila, konversi lahan cenderung berjalan lambat karena 

harga lahan pertanian yang tinggi. Hal ini dikarenakan sistem irigasi yang baik 

sehingga petani terdorong untuk memilih melajutkan budidaya pertanian. 

Studi dari Guiling et al. (2009) mengungkapkan bahwa harga lahan 

pertanian di Oklahoma terpengaruh oleh jaraknya ke pusat kota dengan 

populasi yang besar. Semakin jauh dari pusat kota maka harga lahan pertanian 

akan semakin menurun. Berdasarkan hasil penelitiannya juga mengungkapkan 

bahwa faktor spasial yang mempengaruhi harga tanah dari yang mempunyai 

pengaruh paling besar adalah jarak ke pusat kota, jumlah bangunan, jarak ke 

stasiun, dan jarak ke universitas terdekat. 

Harga tanah sendiri sebenarnya memiliki dua jenis fungsi, yatu fungsi 

alokatif dan fungsi distributif. Fungsi alokatif berkaitan dengan nilai tanah dan 

proses pengolahan lahan tersebut digunakan. Sedangkan fungsi distributif 

berkitan dengan pengembalian yang diterima pemilik tanah karena tanah 

tersebut disewakan atau apabila terjadi kenaikan nilai tanah (Ingram, 1998). 

Salvati et al. (2016) berpendapat bahwa tranformasi daerah pedesaan 

yang berada pada daerah pinggiran perkotaan akan berdampak pada perubahan 

penggunaan lahan. Konversi lahan pertanian dan intensitas penggunaan lahan 

pertanian pada akhirnya berdampak pada produksi pertanian (Hualou & Jian, 
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2010; Jiang et al., 2012). Perluasan wilayah kota ke daerah pinggiran juga 

dapat meningkatkan peluang usaha non pertanian, dan selanjutnya akan 

mengurangi tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian (Wu et al., 2011). 

Kemudian dari sudut pandang sosio ekonomi, pada wilayah peri urban 

yang terjadi alih guna lahan menurut Allen (2003) menunjukkan fenomena 

urbanisasi yang berkesinambungan tetapi tidak merata persebarannya. Hal ini 

disertai dengan munculnya spekulasi tanah berupa upaya menggeser 

penggunaan tanah dengan produktivitas yang lebih tinggi. Oleh sebab-sebab 

itu, komposisi sosial masyarakat peri urban sangat heterogen dan cenderung 

dinamis yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Petani kecil, pemukim 

informal, pengusaha industri dan penglaju kelas menengah semuanya dapat 

hidup berdampingan di wilayah yang sama, tetapi dengan minat, praktik, dan 

persepsi yang berbeda dan seringkali bersaing. 

Tanah diketahui sebagai basis dari struktur ekosistem darat, sehingga 

perubahan penggunaan lahan akan berdampak pada berubahnya struktur dan 

fungsi dari ekosistem (Yuan et al., 2019). Khususnya perubahan penggunaan 

lahan dari natural lands ke kawasan perkotaan dan lahan industri dapat 

mempengaruhi siklus karbon, proses hidrologi, dan juga keseimbangan energi 

dari ekosistem lahan (Kuang, 2012; McDonald et al., 2011; Mitchell et al., 

2001; Zhang et al., 2008). Houghton & Hackler (2001) yang meneliti dampak 

praktik perubahan penggunaan lahan menunjukkan sejak tahun 1850, 

penggunaan lahan menyumbang 35 persen emisi CO yang berperan dalam 

mengubah siklus karbon global dan mungkin juga iklim global. Perubahan ini 

juga mempengaruhi iklim regional melalui perubahan energi permukaan dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



6 
 

keseimbangan air (Kalnay & Cai, 2003; Pielke et al., 2002). Siklus hidrologi 

juga berubah untuk keperluan penyediaan air tawar untuk irigasi, industri dan 

konsumsi domestik (Postel et al., 1996; Vörösmarty et al., 2000). 

Keseimbangan air permukaan yang terganggu karena perubahan penggunaan 

lahan seperti penebangan vegetasi alami sebagai sumber serapan tanah (Costa 

et al., 2003; Sahin & Hall, 1996). Keanekaragaman hayati juga terdampak 

melalui hilangnya habitat, degradasi tanah dan air, dan eksploitasi berlebihan 

pada spesies tertentu (Pimm & Raven, 2000). 

Perubahan penggunaan lahan ini merupakan salah satu bentuk 

perkembangan kehidupan masyarakat di wilayah tempat tinggal. Pembangunan 

selalu didasari atas berbagai faktor yang saling terhubung yang kemudian 

menghasilkan dampak, baik yang menguntungkan atau merugikan. Faktor-

faktor tersebut dapat ditelaah secara holistik untuk menemukan hubungan yang 

paling berkaitan.  

Berbagai penelitian menunjukkan fenomena alih fungsi lahan yang 

terjadi di berbagai negara. Seto et al. (2011) menganalisis dengan meta-

analysis dari 326 penelitian atas fenomena konversi lahan perkotaan dari tahun 

1970-2000 yang tersebar di seluruh dunia. Hasil analisis tersebut menunjukkan 

bahwa di India, China, dan Afrika mengalami tingkat perluasan lahan 

perkotaan terbesar. Sedangkan berdasarkan jumlahnya, perubahan terbesar 

dalam total luas perkotaan terjadi di wilayah Amerika Utara. Pada negara 

berkembang, perluasan perkotaan umumya terjadi pada lahan pertanian (Seto 

at al., 2000). Kemudian Radeloff et al. (2010) juga menjelaskan bahwa 
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perluasan perkotaan dalam bentuk pembangunan perumahan mengancam 

kelestarian kawasan lindung yang ada di Amerika Serikat. 

Pertumbuhan ekonomi dan perubahan demografi berjalan seiring 

dengan pertumbuhan populasi terutama di wilayah perkotaan. Fenomena 

tersebut seperti yang ditunjukkan di China dan India yang penduduknya padat. 

Kemudian permintaan akan sumber daya juga semakin meningkat termasuk 

pada lahan (Grimm et al., 2008). Penelitian Li et al. (2016) di Kota Wuhan, 

China menunjukkan bahwa konversi lahan untuk keperluan perluasan 

perkotaan sebagian besar menggunakan lahan pertanian yang subur untuk 

dikonversi menjadi lahan terbangun.  

Shi et al. (2018) mengungkapkan jika periode pertumbuhan ekonomi 

yang tinggi di China juga disertai dengan tingkat urbanisasi yang tinggi. 

Penggunaan lahan juga ikut terdampak untuk menyokong fasilitas yang 

diperlukan dari pengembangan wilayah sekitar urban. Proporsi sektor yang 

menurun adalah pertanian, demikian juga industri, dan yang meningkat adalah 

proporsi sektor pelayanan. Penelitian Liu et al. (2005) menunjukkan bahwa 

dari citra satelit, perkembangan wilayah perkotaan China meningkat hampir 25 

persen selama tahun 1990-an. Selain itu tutupan lahan perkotaan (urban land 

cover) juga meningkat dengan laju yang lebih cepat dibandingkan 

pertumbuhan populasi perkotaan (Seto et al., 2011). 

Selain itu, dari segi sosial Homer-Dixon (1994) menunjukkan bahwa 

environmental scarcity dapat menyebabkan konflik sosial ekonomi di 

masyarakat. Konflik ini bersifat persisten, menyebar, dan kedaerahan. Homer-

Dixon (1994) berpendapat bahwa frekuensi konflik ini dapat melonjak tajam 
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dalam dekade mendatang karena semakin memburuknya kelangkaan yang 

terjadi secara cepat di berbagai berlahan dunia. Hal ini berkaitan dengan 

penguasan lahan yang menjadi unsur penting dalam produksi. 

Alih fungsi lahan yang terjadi secara nasional terutama memfokuskan 

pada pengurangan lahan pertanian akibat dari ekspansi kawasan perkotaan. 

Fenomena ini juga menunjukkan transformasi masyarakat pedesaan. Bagi 

sebagian besar masyarakat Indonesia, adanya lahan melambangkan identitas 

kultural yang diterima secara turun-temurun (Kasryno et al., 2004, dalam 

Pasandaran, 2006). Praktek usaha tani padi telah mewariskan nilai-nilai yang 

melekat pada masyarakat seperti budaya gotong-royong, kepercayaan timbal 

balik dalam alokasi air, dan musyawarah dalam mengambil keputusan seperti 

dicontohkan pada musyawarah dalam melakukan pemeliharaan sistem irigasi 

juga tata tanam (Pasandaran, 2006). Perubahan orientasi penggunaan lahan 

berpengaruh pada produksi, kondisi sosial ekonomi, dan perubahan budaya 

masyarakat agraris menjadi non agraris (Prihatin, 2015). 

Pada tingkat nasional, tren utama proses alih fungsi lahan sekitar tahun 

1960 hingga 1990-an adalah proses deforestasi dan suburbanisasi. Proses 

deforestasi ini disebabkan oleh meningkatnya aktivitas loging, pengembangan 

areal pertanian dan pembangunan permukiman baru melalui skema 

transmigrasi. Deforestasi yang terjadi di luar Pulau Jawa disebabkan oleh 

konsesi-konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), pembangunan perkebunan, 

transmigrasi. Pada sisi lain, terjadi ekspansi aktivitas urban pada daerah di 

sekitar perkotaan (suburbanisasi) sehingga menjadi salah satu penyebab alih 
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fungsi lahan pertanian di daerah sekitar kota untuk menunjang aktivitas urban 

tersebut (Rustiadi, 2001). 

Berdasarkan keterangan Sarwo Edhy selaku Direktur Jenderal 

Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, luasan baku sawah 

(baik dengan irigasi teknis atau non irigasi) di Indonesia berkurang dengan 

luasan sebesar 650.000 hektar per tahun. Luasan sawah yang hilang tersebut 

setara dengan potensi hasil produksi beras yang hilang yaitu sebesar 6,5 juta 

ton beras (Prasetya, 2020). Berdasarkan data Kementerian ATR/BKR, luas 

baku lahan sawah di Indonesia pada tahun 2013 seluas 7,75 juta hektar dan 

menurun menjadi 7,1 juta hektar pada tahun 2018 (Nugroho, 2020).  

Konversi lahan pertanian berdampak pada terganggunya ketahanan 

pangan. Selain itu, konversi lahan sawah ke penggunaan non pertanian pada 

umumnya bersifat menular sehingga konversi lahan sawah semakin meluas 

(Hariyanto, 2010; Irawan, 2005; Prihatin, 2015; Umanailo, 2016; Winoto, 

2005; Wu, 2008). Agusta (2014) berpendapat bahwa terjadi penurunan secara 

terus menerus pada jenis desa pangan (desa persawahan dan perladangan). 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa jumlah desa-desa persawahan di 

Indonesia turun dari 70 persen pada tahun 2003 menjadi 40 persen pada tahun 

2011. Tren juga menunjukkan arah perubahan desa tipe sawah berubah menuju 

tipe perindustrian dan jasa. 

Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Konversi lahan 

pertanian ke penggunaan non pertanian di Pulau Jawa bahkan mencapai luasan 

600.000 hektar pada kurun waktu tahun 2007-2010. Lahan tersebut 

dialihfungsikan menjadi gedung-gedung, jalan tol, industri, perumahan, dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



10 
 

sarana umum lainnya (Elvia, 2012, dalam Dinaryanti, 2014). Perubahan lahan 

sawah ke penggunaan non pertanian bersifat irreversible, yaitu tidak dapat 

kembali ke lahan sawah (Rustiadi, 2001). Sehingga untuk menjaga tingkat 

produktivitas pertanian untuk menjaga ketahanan pangan harus diupayakan 

dalam berbagai cara. 

Ashari (2003) mengatakan bahwa Pulau Jawa mempunyai peran besar 

pada swasembada pangan pada tahun 1984 di mana saat itu mampu 

menyumbang 62 persen dari total produksi nasional. Alih fungsi lahan pada 

tahun 1983-1993 yang dilihat dari hasil sensus pertanian menunjukkan bahwa 

selama kurun waktu tersebut, lahan pertanian menurun sekitar 1,1 juta hektar 

di mana 92 persen merupakan lahan pertanian di Pulau Jawa (Ashari, 2003). 

Ancaman dari alih fungsi lahan terhadap ketersediaan pangan terutama 

diakibatkan alih fungsi lahan pada jenis lahan berirgrasi dengan produktivitas 

tinggi (Basuki et al., 2010). 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui jika secara rata-rata dari tahun 

2007 sampai 2012 jumlah konversi lahan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo 

merupakan yang paling tinggi dibanding wilayah lain di Provinsi Jawa Tengah. 

Meskipun mempunyai tren yang cenderung menurun pada setiap tahun, tetapi 

secara keseluruhan tetap terjadi alih fungsi lahan yang signifikan. Menurunnya 

alih fungsi fungsi lahan ini juga dapat terkait misalnya dengan lahan pertanian 

yang semakin menyempit dan harganya semakin tinggi. Oleh karena itu, tren 

pada tahun berikutnya akan semakin rendah.  

Hal ini menunjukkan perkembangan yang terjadi di Kabupaten 

Sukoharjo yang awalnya bercorak agraris kemudian bertransformasi ke sektor 
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industri dan jasa. Pekembangan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik 

yang bersifat internal dalam wilayah ataupun eksternal. Transformasi ini juga 

didukung fakta bahwa Kabupaten Sukoharjo yang berdekatan dengan Kota 

Surakarta sebagai salah satu pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Tengah. 

Perkembangan yang mendorong peningkatan permintaan lahan di Kota 

Surakarta diduga sudah tidak dapat dipenuhi dari wilayah Surakarta sendiri, 

sehingga permintaan lahan meluas ke daerah di sekitarnya termasuk Kabupaten 

Sukoharjo. 

 

Tabel 1.1. Jumlah Alih Fungsi Lahan di Jawa Tengah Tahun 2007-2012  

Kab/ Kota 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jumlah 
Rata-

Rata 

Kab 

Sukoharjo  
748.953  902.203  773.956  678.692  146.570  252.905  3.930.459  583,880 

Kab Pati  368.102  550.418  559.386  578.661  463.791  517.455  3.745.601  506,302 

Kab Kendal  1.017.448  1.114.678  429.583  220.168  340.525  206.310  3.630.439  554,785 

Kab Demak  381.134  241.199  150.407  567.846  300.161  1.229.459  3.135.126  478,368 

Kab Tegal  408.553  510.892  304.086  437.196  542.463  262.383  2.813.511  410,929 

Kota 

Semarang  
141.900  300.000  394.700  322.961  468.772  516.797  2.372.430  357,522 

Kab Klaten  385.389  471.074  285.985  313.843  252.835    31.963  2.139.948  290,182 

Kab 

Boyolali  
  65.389    80.649  370.195  497.727  453.687  460.486  1.986.119  321,356 

Kab 

Semarang  
253.300  370.850  305.371  363.340  223.239  124.701  1.901.852  273,467 

Kab 

Karanganyar  
230.203  227.362  200.811  194.687  155.946  537.692  1.731.577  257,784 

*(dalam m2) 

Sumber: BPN Kanwil Jawa Tengah dalam Dinaryanti (2014) 

 

Gambar 1.1 menunjukkan fakta bahwa lahan yang terkonversi di 

Kabupaten Sukoharjo sebagian besar adalah lahan sawah. Hal ini dapat dilihat 

dari pola yang terjadi dalam proporsi lahan sawah dan bukan sawah di 

Kabupaten Sukoharjo tahun 2002-2018 di mana proporsi lahan sawah di 
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Kabupaten Sukoharjo terus berkurang seiring dengan bertambahnya 

penggunaan lahan bukan sawah. 

 

 

Gambar 1.1. Persentase Pengguaan Lahan Sawah dan Bukan Sawah 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002-2018 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo (2003, 2004, 2005, 2006, 

2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019) 

 

Kota Surakarta diketahui sebagai pusat pertumbuhan di wilayah 

Subosukowonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten 

Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten). 

Dengan letaknya yang berbatasan dengan Kota Surakarta sebagai wilayah 

urban, maka Kabupaten Sukoharjo dapat diklasifikasikan sebagai wilayah peri 

urban. Yunus (2008) mengungkapkan bahwa wilayah peri urban berada di 

antara the real urban dan the real rural urban, sehingga terjadi percampuran 

dalam pemanfaatan lahan dengan ciri kota di salah satu sisi dan ciri agraris di 

sisi yang lain. 

Desianingtyas (2015) menyatakan bahwa Kabupaten Sukoharjo 

merupakan wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah peri urban 
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dengan pusatnya adalah Kota Surakarta. Karena lokasinya yang berdekatan 

dengan Kota Surakarta, beberapa kecamatan di Kabupaten Sukoharjo 

diungkapkan oleh Sadali (2018) telah berkembang sebagai kota satelit. 

Wilayah Solo baru (Kecamatan Grogol) Kecamatan Kartasuro dan Palur 

(Kecamatan Mojolaban) termasuk dalam kota satelit dari Kota Surakarta.  

Menurut Sumaryanto et al. (2002) jika dalam mengembangkan 

ekonomi regional konsisten dengan kondisi empiris wilayah, maka daerah 

pertanian harus dikembangkan dengan basis pada komoditas pertanian dan 

sumberdaya lokal. Yasar & Siwar (2016) menambahkan bahwa meskipun 

terjadi transformasi ekonomi yang telah mengurangi kontribusi sektor 

pertanian, tetapi pengembangan sumber daya pangan tetap harus menjadi 

agenda penting nasional. 

Pembangunan intensif di Kabupaten Sukoharjo terutama pada kawasan 

perkotaan tidak boleh melupakan fakta bahwa Kabupaten Sukoharjo menjadi 

lumbung padi nasional. Alih fungsi lahan dari proses pembangunan ini dapat 

mempengaruhi keberlanjutan pemenuhan pangan penduduk akibat dari 

berkurangnya lahan sawah. Oleh karena itu, penciptaan linkage antara daerah 

kota dan pinggiran harus dibangun dengan seimbang dan saling 

menguntungkan bagi masyarakat dan perkembangan wilayah (Sadali, 2018). 

Menurut hasil penelitian Desianingtyas (2015) menunjukkan bahwa pada 

periode perbandingan tahun 2000 dan 2013 di Kabupaten Sukoharjo, luas lahan 

yang berkurang paling besar yaitu lahan sawah irigrasi yaitu sebesar 5.835 Ha. 

Oleh karena itu patut ditinjau lebih jauh bagaimana bentuk dan dampak dari 

fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. 
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Memahami penyebab dan konsekuensi dari perubahan lahan 

merupakan salah satu pertanyaan yang sering diajukan dalam penelitian 

mengenai perubahan global (Hersperger et al., 2010). Jiang & Zhang (2016) 

mengungkapkan bahwa fenomena ekspansi kawasan perkotaan yang 

menyebabkan hilangnya lahan pertanian di banyak negara, hal ini tidak disertai 

dengan pemahaman yang cukup tentang pola dan proses yang mendasari alih 

fungsi lahan pertanian pada skala regional. 

Wu et al. (2006) mengungkapkan jika alih guna lahan merupakan salah 

satu subjek penelitian utama dalam kaitannya dengan perubahan lingkungan 

global, pertumbuhan populasi dan pembangunan berkelanjutan. Toh et al. 

(2018) menyarankan bahwa diperlukan kajian interdispliner untuk 

mengintegrasikan analisis alih guna lahan dan penelitian sosial. Hersperger et 

al. (2010) mengatakan terdapat dua pendekatan utama yang digunakan untuk 

menganalisis perubahan penggunaan lahan, yaitu pendekatan antropologis dan 

evaluasi lahan (land evaluation). Pendekatan antropologis berorientasi 

berdasarkan persepsi pemilik lahan. Kemudian evaluasi lahan dapat 

menggunakan analisis penginderaan jauh atau juga dapat menggunakan data 

sensus.  

Penelitian alih fungsi lahan, khususnya di Kabupaten Sukoharjo 

umumnya dilakukan secara parsial. Di mana objek penelitian berfokus pada 

salah satu analisis mengenai sebab, bentuk alih fungsi dan dampak dari alih 

guna lahan. Peneliti beranggapan diperlukan adanya penelitian lebih lanjut 

dengan melakukan analisis secara lebih holistik guna mendapat deskripsi yang 
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lebih lengkap mengenai fenomena alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten 

Sukoharjo.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk alih 

fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Kemudian berdasarkan 

literatur yang dikumpulkan dapat mengetahui sebab-sebab yang mendasari alih 

fungsi lahan dan dampak yang disebabkan dari alih fungsi lahan yang terjadi.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, 

penelitian ini mengajukan tiga poin utama pertanyaan penelitian. Pertanyaan 

ini disusun sebagai upaya mengkaji lebih lanjut mengenai masalah alih fungsi 

lahan yang terjadi di lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi 

Jawa Tengah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan di Kabupaten 

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah? 

2. Apa bentuk alih fungsi lahan yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo Provinsi 

Jawa Tengah? 

3. Apa dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan yang terjadi di 

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian mengenai alih fungsi lahan di Kabupaten Sukoharjo 

bertujuan sebagai berikut. 
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1. Mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang diduga menyebabkan 

terjadinya alih fungsi lahan di Kabupeten Sukoharjo. 

2. Mendeskripsikan pola alih fungsi lahan dan jenis lahan yang berubah di 

Kabupeten Sukoharjo.  

3. Mendeskripsikan dampak dari alih fungsi lahan di Kabupeten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk mengevaluasi penggunaan lahan 

di Kabupaten Sukoharjo dan melihat bagaimana perkembangan penggunaan 

lahan seiring dengan adanya fenomena alih fungsi lahan. Selain itu, dengan 

mengetahui faktor penyebab, deskripsi, dan dampak yang ditimbulkan, dapat 

dijadikan referensi dalam mengambil kebijakan. Baik kebijakan yang bersifat 

preventif maupaun penanganan dari dampak yang ditimbulkan dari alih fungsi 

lahan. 
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