
 

                             13  

 

Institut Teknologi Nasional 

BAB 2  

ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 

 

Teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah yang akan diteliti 

yaitu mengenai alih fungsi lahan pertanian dan ketahanan pangan dibutuhkan untuk 

mengindentifikasi arah penelitian dan menjustifikasi masalah penelitian. Konsep 

yang berkaitan dengan penelitian ini akan dipaparkan sebagai berikut: 

 

2.1 Pertanian 

Pertanian adalah kegiatan bercocok tanam yang dilakukan oleh para petani, 

menghasilkan bahan pangan bagi berlangsungnya kehidupan manusia untuk 

bertahan hidup. Julius (2015) menyebutkan bahwa pertanian adalah kegiatan 

pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia mengahasilkan bahan 

pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan 

hidup. Menurut Suratiyah (2006), pertanian sebagai kegiatan manusia dalam 

membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman yang termasuk 

tanaman semusim maupun tanaman tahunan dan tanaman pangan maupun tanaman 

non-pangan serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. 

 

Pertanian dapat mengandung dua arti yaitu (1) dalam arti sempit atau sehari- hari 

diartikan sebagai kegiatan cocok tanam dan (2) dalam arti luas diartikan sebagai 

kegiatan yang menyangkut proses produksi menghasilkan bahan-bahan kebutuhan 

manusia yang dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan yang disertai dengan 

usaha untuk memperbaharui, memperbanyak (reproduksi) dan mempertimbangkan 

faktor ekonomis (Lestari, 2017). Pertanian merupakan kegiatan dalam usaha 

mengembangkan (reproduksi) tumbuhan dan hewan supaya tumbuh lebih baik 

untuk memenuhi kebutuhan manusia, misalnya bercocok tanam, beternak, dan 

melaut. Pertanian juga sebagai jenis usaha atau kegiatan ekonomi berupa 

penanaman tanaman atau usahatani (pangan, holtikultura, perkebunan, dan 

kehutanan), peternakan (beternak) dan perikanan (Rahim dan Hastuti, 2007). 
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Sumaryanto dan Tahlim (2005) menyebutkan bahwa manfaat lahan pertanian dapat 

dibagi menjadi dua kategori. 

1. Use values atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai personal use 

values. Manfaat ini dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usahatani 

yang dilakukan pada sumber daya lahan pertanian.  

2.  Non use values dapat pula disebut sebagai intrinsic values atau manfaat 

bawaan. Berbagai manfaat yang tercipta dengan sendirinya walaupun bukan 

merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari pemilik lahan pertanian 

termasuk dalam kategori ini.  

 

Yoshida (1994) dan Kenkyu (1996) dalam Sumaryanto dan Tahlim (2005) bahwa dari 

aspek lingkungan, keberadaan lahan pertanian dapat berkontribusi dalam lima manfaat, 

yaitu pencegahan banjir, pengendali keseimbangan tata air, pencegahan erosi, 

pengurangan pencemaran lingkungan yang berasal dari limbah rumah tangga, dan 

mencegah pencemaran udara yang berasal dari gas buangan. 

 

2.2 Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Alih fungsi lahan adalah berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan 

lainnya, sehingga permasalahan yang timbul akibat konversi lahan, banyak terkait 

dengan kebijakan tataguna tanah (Ruswandi, 2005). Alih fungsi lahan adalah 

kegiatan yang dilakukan secara sengaja oleh manusia untuk merubah fungsi suatu 

lahan atau guna lahan tertentu dengan tujuan untuk memenuhi fungsi kebutuhan 

lahan yang sesuai dengan keinginan. Alih fungsi lahan juga bisa berdampak postitif 

maupun negatif. Dampak positif yang diberikan yaitu berkembangnya guna lahan 

yang ada sehingga mobilitas yang ada sekitar alih fungsi lahan berkempang dengan 

pesat. Namun alih fungsi juga lahan juga berdampak negatif pada ekosistem yang 

ada di lingkungan sekitar. Dampak negatif lain yang disebabkan oleh alih fungsi 

lahan pertanian adalah potensi berkurangnya lahan produksi padi sehingga dapat 

mengancam ketahanan pangan penduduk.  
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Kustiawan (1997) menyatakan alih fungsi atau konversi lahan secara umum 

menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu 

penggunaan ke penggunaan lainnya. Proses alih fungsi lahan yang dilakukan oleh 

pihak lain tersebut biasanya berlangsung melalui dua tahapan (Dinaryanti, 2014), 

yaitu: 

a. Pelepasan hak pemilikan lahan petani kepada pihak lain;  

b. Pemanfaatan lahan tersebut untuk kegiatan non pertanian. 

 

Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat sementara. Jika 

lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri, 

maka alih fungsi lahan bersifat permanen. Akan tetapi, jika sawah tersebut berubah 

menjadi perkebunan tebu, maka alih fungsi lahan tersebut bersifat sementara, 

karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali. Alih fungsi 

lahan permanen biasanya lebih besar dampaknya dari pada alih fungsi lahan 

sementara (Utomo, 1992). Irawan (2005) dalam Sutomo dan Purwaningish (2015) 

menyatakan adanya alih fungsi lahan pertanian, akan menghilangkan pendapatan 

para petani, baik petani pemilik, penyewa, penggarap maupun buruh tani yang 

menggantungkan hidupnya dari usaha tani.  

 

2.3 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian  

Dampak alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan nonpertanian menyangkut 

dimensi yang sangat luas. 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 pembangunan pertanian 

wilayah dan nasional (Nasoetion dan Winoto, 1996). 

 

Menurut Widjanarko (2006), alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan 

dampak langsung maupun dampak tidak langsung. Dampak langsung yang 

diakibatkan oleh alih fungsi lahan berupa hilangnya lahan pertanian subur, 

hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural lanskap, dan 
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masalah lingkungan. Kemudian dampak tidak langsung yang ditimbulkan berupa 

inflasi penduduk dari wilayah perkotaan ke wilayah tepi kota. Dampak negatif 

akibat alih fungsi lahan, antara lain:  

1. Berkurangnya luas sawah yang mengakibatkan turunnya produksi padi, 

yang mengganggu tercapainya swasembada pangan.  

2. Berkurangnya luas sawah yang mangakibatkan bergesernya lapangan kerja 

dari sektor pertanian ke nonpertanian, yang apabila tenaga kerja lokal yang 

ada tidak terserap seluruhnya justru akan meninggikan angka 

pengangguran. Dampak sosial ini akan berkembang dengan meningkatnya 

kecemburuan sosial masyarakat setempat terhadap pendatang yang pada 

gilirannya berpotensi meningkatkan konflik sosial. 

3. Investasi pemerintah dalam pengadaan prasarana dan sarana pengairan 

menjadi tidak optimal pemanfaatannya. 

4. Kegagalan investor dalam melaksanakan pembangunan perumahan maupun 

indusri sebagai dampak krisis ekonomi atau karena kesalahan perhitungan 

mengakibatkan tidak termanfaatkannya tanah yang telah diperoleh sehingga 

meningkatkan luas lahan tidur yang pada gilirannya akan menimbulkan 

konflik sosial seperti penjarahan tanah. 

 

Menurut Ruswandi et al (2007) secara faktual alih fungsi lahan atau konversi lahan 

menimbulkan beberapa konsekuensi, antara lain berkurangnya lahan terbuka hijau 

sehingga lingkungan tata air akan terganggu, serta lahan untuk budidaya pertanian 

semakin sempit. Dampak yang terjadi pada alih fungsi lahan dapat dipandang dari 

dua sisi. Pertama, dari fungsinya, lahan sawah diperuntukkan untuk memproduksi 

padi. Dengan adanya konversi lahan sawah ke fungsi lain akan menurunkan 

produksi padi nasional. Kedua, dari bentuk perubahan lahan sawah ke pemukiman, 

perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berpengaruh terhadap besarnya kerugian 

sudah diinvestasikan dana untuk mencetak sawah, membangun waduk, dan sistem 

irigasi (Ilham et al, 2003). 
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2.4 Ketahanan Pangan 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, 

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah 

maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan 

bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau 

pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2012). 

 

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara 

sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, 

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta 

tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat 

hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Badan Ketahanan Pangan 

Kementrian Pertanian, 2018). 

 

Berdasarkan definisi ketahanan pangan dari FAO (1996) ada 4 komponen yang 

harus dipenuhi untuk mencapai kondisi ketahanan pangan yaitu: kecukupan 

ketersediaan pangan, stabilitas ketersediaan pangan tanpa fluktuasi dari musim ke 

musim atau dari tahun ke tahun, aksesibilitas/keterjangkauan terhadap pangan 

sertakualitas/keamanan pangan. 

 

Suprianto (2014) menyatakan ada dua cara yang dapat ditempuh untuk 

meningkatkan ketahanan pangan, antara lain : 

1) Meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan menaikkan tingkat 

produksi pangan secara keseluruhan. Peningkatan supply pangan dan 

daya beli masyarakat merupakan hal yang tidak mudah karena terkait 

dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh suatu negara. 

2) Pendistribusian kembali supply pangan dari daerah ke daerah defisit 

pangan dengan menggunakan mekanisme yang dapat meningkatkan daya 

beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang kekurangan pangan, 
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selain menaikkan insentif untuk meningkatkan produksi pangan dalam 

jangka panjang. 

 

Menurut Food and Agriculture Organization (1997) dalam Febrianto (2010), 

ketahanan pangan lebih banyak ditentukan oleh kondisi sosial ekonomi daripada 

iklim pertanian, dan pada akses terhadap pangan ketimbang produksi atau 

ketersediaan pangan. Strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan 

pembangunan ketahanan pangan menurut Hanafie (2010) adalah sebagai berikut : 

1. Pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat. 

2. Pengembangan sistem dan usaha agrobisnis. 

3. Mewujudkan kebersamaan antara masyarakat sebagai pelakudan 

pemerintah sebagai fasilitator. 

4. Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga, mengelola 

produksi pangan dengan baik dalam memenuhi kebutuhan konsumsi 

keluarga.  

5. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam 

perencanaan, kebijakan, pembinaan, dan pengendalian. 

 

2.5 Studi Terdahulu Terkait Topik Penelitian 

Banyak penelitian terdahulu mengenai alih fungsi dampak pertanian terhadap 

ketahanan pangan rumah tanggan tani. Hanya saja yang membedakan penelitan 

terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lingkup substansi wilayah 

dan variabel yang berbeda. Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan untuk dijadikan 

referensi dan membantu bagaimana cara memahami permasalahan yang ada di 

wilayah studi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. 

Referensi yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Amirian, dkk. (2008) 

dengan judul penelitian “Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Sawah Di 

Wilayah Enclave Taman Nasional Bukit Barisan Selatan”. Tujuan penelitian untuk 

mengetahui ketahanan pangan rumah tangga petani sawah di lokasi penelitian. 

Dengan melakukan analisis ketersediaan pangan pokok rumah tangga, 
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menganalisis akses pangan rumah tangga, menganalisis pemanfaatan pangan rumah 

tangga, menganalisis ketahanan pangan rumah tangga, menganalisis faktor yang 

berhubungan dengan ketersediaan energi per kapita per hari, dalam konteks 

kemandirian pangan rumah tangga petani. Penelitian menggunakan disain 

crosssectional study. Pengamatan subyek dilakukan dengan cara mengambil contoh 

dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. 

Berdasarkan komponen ketersediaan pangan pokok, 70.0% rumah tangga tahan 

pangan. Berdasarkan komponen akses pangan, 65.0% rumah tangga tahan pangan, 

sedangkan berdasarkan komponen pemanfaatan pangan, 43.3% rumah tangga tahan 

pangan dan berdasarkan komposit komponen ketahanan pangan, 63.3% rumah 

tangga tahan pangan. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih, Sutomo, dkk. (2015) dengan judul 

penelitian “Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Tingkat Ketahanan 

Pangan Rumah Tangga Petani di Karanganyar, Jawa Tengah”. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengidentifikasi sumber pendapatan rumah tangga serta 

menganalisis faktor yang mempengaruhi pengeluaran pangan dan aksesibilitas 

pangan rumah tangga petani padi yang tidak beralih fungsi lahan dan yang 

melakukan alih fungsi lahan. Teknik analisis yang digunakan adalah diskripsi untuk 

mengidentifikasi sumber pendapatan rumah tangga dan uji beda dua mean untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata pendapatan dari berbagai sumber antara 

rumah tangga petani yang tidak beralih fungsi dan yang melakukan alih fungsi. 

Hasil penelitian menunjukan rata-rata pendapatan sebulan dari usahatani untuk 

rumah tangga tidak alih fungsi lahan lebih besar dibanding rumah tangga alih 

fungsi. Alih fungsi lahan, umur, jumlah anggota rumah tangga dan aset signifikan 

berpengaruh terhadap aksesibilitas pangan rumah tangga, sedangkan pendapatan 

usahatani dan pendapatan rumah tangga tidak signifikan. 

 

Prasada, dan Rosa (2018) juga melakukan penelitian topik yang sama dengan judul 

“ Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan Pangan Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak alih 



 

 

20 

 

Institut Teknologi Nasional 

fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan penduduk di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis stastistik uji paired sample t test 

untuk mengetahui perbedaan ketahanan pangan sebelum dan sesudah alih fungsi 

lahan sawah terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan sawah 

menyebabkan hilangnya produksi beras sebesar 18.359,27 ton selama periode tahun 

2006-2015. Akan tetapi, ketahanan pangan penduduk tetap terjaga meskipun terjadi 

alih fungsi lahan sawah. Uji t menunjukkan terdapat beda signifikan tingkat 

ketahanan pangan penduduk antara sebelum dan sesudah terjadinya alih fungsi 

lahan sawah. 

 

Penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurpita, Wihastuti, dkk. (2018) 

dengan judul penelitian “Dampak Alih Fungsi Lahan Terhadap Ketahanan Pangan  

Rumah Tangga Tani Di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo”.  Penelitian 

ini bertujuan menganalisis dampak alih fungsi lahan terhadap tingkat ketahanan 

pangan rumah tangga tani di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Data 

yang digunakan data primer. Data primer yang dimaksud adalah data cross sction 

pada waktu tertentu. Pengambilan data menggunakan kuesioner. Alat analisis yang 

digunakan uji beda dua rata-rata dengan paired sample t-test. Hasil penelitian ini 

adalah tidak terdapat perbedaan ketahanan pangan sebelum dan sesudah alih fungsi 

lahan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo. Artinya alih fungsi lahan tidak 

memberikan pengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga tani di Kecamatan 

Temon Kabupaten Kulon Progo namun jika dilihat dari olah data statistika 

deskriptif terlihat ada penambahan jumla rumah tangga tani yang rawan pangan 

setelah adanya alih fungsi lahan. 

 

Penelitian mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan 

sudah banyak dilakukan sebelumnya, namun penelitian tersebut hanya terbatas 

pada tahun penelitian dilakukan, fokus penelitian terhadap ketahanan pangan hanya 

dimasa sekarang tidak melihat pada masa yang akan datang. Penelitian terkait juga 

belum ada yang meneliti bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian ketahanan 

pangan jika konsumsi pangan masyarakat dihitung berdasarkan harga perkapita 
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menurun dengan menekan angka konsumsi beras. Penelitian ini dapat dibedakan 

dengan penelitian yang terdahulu dari cara menganalisisnya, dalam menganalisis 

ketahanan pangan, tidak hanya berlandaskan pada lahan pertanian sawah yang 

berkurang tetapi dilihat juga dari produksi beras yang dihasilkan sehingga beras 

yang ada dapat benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat. 


