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ABSTRAK 

Yusmi, Silvia Anggraini. 2016. Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Yang 

Diperuntukkan Untuk Perumahan Di Kabupaten Tegal. Skripsi. Prodi Ilmu 

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Tri Andari Dahlan, 

S.H.,M.Kn dan Rahayu Fery Anitasari, S.H.,M.Kn. 

Kata Kunci : Alih Fungsi Lahan, Perumahan dan Pengendalian. 

Jumlah penduduk yang meningkat berdampak pada kebutuhan lahan, 

seperti permukiman, industri, jasa sehingga terjadi alih fungsi lahan pertanian 

karena lahan terbatas. Penyempitan lahan pertanian di Kabupaten Tegal 

dikarenakan adanya pembangunan perumahan yang semakin bertambah tiap 

tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis faktor- faktor yang mempengaruhi diijinkannya alih fungsi lahan 

pertanian ke perumahan di Kabupaten Tegal dan bentuk pengendalian yang 

dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap alih fungsi lahan pertanian 

yang diperuntukkan untuk perumahan di Kabupaten Tegal. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis 

empiris. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

dan studi dokumen. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor diijinkannya 

alih fungsi lahan di Kabupaten Tegal yaitu harus sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah dan Pola Ruang Kabupaten Tegal, meningkatnya jumlah 

penduduk dan kebutuhan manusia, kebutuhan ekonomi masyarakat, memenuhi 

syarat administratif perijinan alih fungsi lahan, alasan-alasan melakukan alih 

fungsi lahan, rencana alih fungsi lahan dan penggunaan tanah, memperhatikan 

Pertimbangan Teknis Pertanahan, meningkatnya permintaan oleh investor untuk 

lahan sehingga harga lahan menjadi mahal dan merangsang orang- orang untuk 

menjual lahan pertanian untuk menjual lahannya, dan kondisi tanah yang akan 

dialihfungsikan masih produktif atau tidak produktif lagi.Bentuk pengendalian 

yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam alih fungsi lahan pertanian ke 

perumahan yaitu peruntukan tata ruang, melalui perizinannya disetujui atau 

ditolak yang diputuskan dengan pertimbangan- pertimbangan, mekanisme serta 

monitoring yang kemudian membuat laporan ke Bupati dan koordinasi dengan 

dinas yang terkait dengan lahan pangan pertanian. Saran dari penelitian ini adalah 

Pemerintah Kabupaten Tegal perlu meninjau ulang kebijakan perizinan 

pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian terutama untuk keperluan 

perumahan di Kabupaten Tegal dan perlu ketegasan dalam penerapan aturan 

untuk mempertahankan eksistensi lahan pertanian dan penindakan secara tegas 

terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.Bagi masyarakat yang membangun di atas 

lahan yang bukan peruntukkannya seharusnya melakukan permohonan perijinan 

perubahan penggunaan tanah terlebih dahulu dan bagi pemohon yang telah 

mendapatkan ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian hendaknya secara 

cepat direalisasikan apa yang awalnya dimohonkan dan penggunaan serta 

pemanfaatannya harus sesuai permohonan awal alih fungsi tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

1.1. Latar Belakang 

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan 

negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaktub dalam Pembukaan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 

1945). Terkait dengan pelaksana pembangunan nasional, dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD NKRI 1945 amandemen ke-empat memberikan “hak penguasaan kepada 

negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban 

kepada negara untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”. 

Makna yang terkandung dalam kalimat tersebut adalah negara mempunyai 

kewenangan untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan 

sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. 

Menurut Boedi Harsono (2008: 6) biarpun  tidak dinyatakan dengan tegas, 

dari apa yang tercantum dalam konsiderans, pasal- pasal dan penjelasan, dapatlah 

di simpulkan bahwa pengertian agraria dan hukum agraria dalam Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, 

untuk selanjutnya disebut UUPA, digunakan dalam arti yang sangat luas. 

Pengertian agraria meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya. 
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Problematika pertanahan terus mencuat dalam dinamika kehidupan bangsa 

Indonesia. Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik 

permasalahan pertanahan yang berbeda di antara satu wilayah dengan wilayah 

lainnya keadaaan ini semakin nyata sebagai konsekuensi dari dasar pemahaman 

dan pandangan orang Indonesia terhadap tanah. Bertambahnya kebutuhan dan 

permintaan terhadap lahan, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor non-

pertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan. Penyempitan 

lahan pertanian tersebut dikarenakan adanya pembangunan perumahan yang 

semakin bertambah tiap tahunnya. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai 

bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi 

dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan 

rumah yang layak huni. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman 

adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, 

termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem 

pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.  

Untuk negara yang masih dalam tahap berkembang seperti Indonesia, 

tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun 

kawasan industri, turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya, banyak 

lahan sawah, terutama yang berada dekat dengan kawasan perkotaan, beralih 

fungsi untuk penggunaan tersebut.  

 Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah 

administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di Kota 

Slawi, yang terletak di Pesisir Utara Bagian Barat dan sebagian wilayahnya 
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berbatasan dengan Laut Jawa atau dikenal dengan Pantai Utara (Pantura). 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lahan pertanian 

yang cukup luas. Namun dewasa ini lahan pertanian di Kabupaten Tegal tersebut 

telah mengalami  banyak perubahan yang ditandai dengan semakin menyempitnya 

lahan pertanian seperti yang terlihat dalam tabel luas lahan di Kabupaten Tegal. 

 

Tabel 1.1. 

Luas Lahan di Kabupaten Tegal 

Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Tegal, diolah. 

Contoh Penyempitan lahan pertanian di Kabupaten Tegal dikarenakan 

adanya pembangunan perumahan yang semakin bertambah tiap tahunnya. 

Sehingga bisa dikatakan, setiap tahun lahan pertanian akan terus mengalami 

penyempitan. Perumahan yang dikembangkan oleh pihak swasta yang ada di 

Kabupaten Tegal meliputi Griya Bumi Pertiwi, Perumahan Sapphire Residence, 

Griya Tiara Arum, Griya Kabunan Asri, Perumahan Griya Indah Slawi, Pesona 

Amarta Jatilawang, Villa Slawi Regency, Permata Abadi, Lebaksiu Residence, 

Shangrila Land Estate, Taman Indo Kaliwadas, Permata Indah, Sapphire Town 

House, Suradadi Indah, Pendawa  Asri, Sapphire Mediterania, Dirly Lebaksiu 

Residence, Griya Satria Dampyak, Kalisapu Permai Raya, Perumahan Griya Tiara 

Asri, Griya Satria Kajen, RA. Pesona Abadi, Guci Raya Indah, Dampyak Permai 

Raya, Puri Cendana,  Grand Safira City, Grand Panorama, Pala Raya Permai, 

Luas Tanah 
Tahun 

2012 2013 2014 

Jenis Tanah 
Sawah 40.172 39.789 39.789 

Bukan Sawah 48.090 48.090 47.707 
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Griya Pamenang, Villa Slawi Regency, dan Perumahan Griya Tiara Arum 2. 

(Sumber: Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal 2015) 

Penetapan RTRW Kabupaten Tegal No 10 Tahun 2012 dilakukan sebagai 

amanat perundangan yang ada di tingkat atas, mulai dari UU No 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang dan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 06 Tahun 2010 

tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah telah melahirkan kebijakan pemanfaatan 

ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah yang baru. Akibatnya terjadi perubahan pada 

sistem kegiatan, struktur ruang, sistem kewilayahan dan sistem prasarana wilayah 

di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya izin alih fungsi lahan, maka 

pemerintah sekaligus dapat mengendalikan dan menetapkan tanah mana yang 

sesuai ataupun tidak sesuai untuk diberikan izin perubahan penggunaan fungsi 

tanah pertanian ke non pertanian. 

Berdasarkarkan uraian tersebut, penulis berkeinginan untuk meneliti lebih 

lanjut tentang “Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Yang 

Diperuntukkan Untuk Perumahan Di Kabupaten Tegal.” 

 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba mengidentifikasi 

masalah : 

1. Masih ada anggapan masyarakat akan lahan yang dimilikinya 

merupakan sepenuhnya hak mereka, sehingga mereka beranggapan 

bebas untuk menggunakannya. 
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2. Banyak perumahan/ Bangunan rumah yang dibangun diatas lahan yang 

bukan  peruntukkan yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Tegal No 

10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. 

3. Banyak kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam pengendalian 

alih fungsi lahan pertanian yang di peruntukkan untuk perumahan di 

Kabupaten Tegal. 

4. Belum adanya perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) tingkat 

kecamatan yang dapat dijadikan alat sebagai upaya Pemerintah Daerah 

untuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang diperuntukkan 

untuk perumahan di Kabupaten Tegal. 

5. Banyak faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan pertanian ke 

perumahan di Kabupaten Tegal. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Peruntukan Ruang yang diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2012 terdiri dari 

kawasan budidaya dan kawasan lindung, Yang termasuk kawasan budidaya yaitu 

peruntukan pertanian, industri, kehutanan, perkebunan, pertambangan, 

permukiman perkotaan, dan permukiman perdesaam. Di dalam peruntukan 

permukiman perkotaan dan perdesaan diatur zonasi untuk perumahan/bangunan 

rumah. Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini tidak melebar, 

maka peneliti membatasi objek yang akan diteliti, hanya terbatas pada faktor- 

faktor yang mempengaruhi diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan 
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dan pengendalian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap alih 

fungsi lahan pertanian yang diperuntukkan untuk perumahan di Kabupaten Tegal. 

 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi diijinkannya alih fungsi 

lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten Tegal ? 

2. Bagaimana bentuk pengendalian yang dilakukan Pemerintah 

Kabupaten Tegal terhadap alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di 

Kabupaten Tegal ? 

 

1.5. Tujuan dan Manfaat Peneltian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan 

penelitian penulisan ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi 

diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kabupaten 

Tegal. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengendalian yang dilakukan 

Pemerintah Kabupaten Tegal terhadap alih fungsi lahan pertanian ke 

perumahan di Kabupaten Tegal. 

Manfaat Penelitian : 

1. Manfaat Teoritis 
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1.1.Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum lebih 

lanjut khususnya dalam bidang alih fungsi lahan, sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan individu mahasiswa dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

1.2.Menambah sumber pengetahuan bagi masyarakat umumnya 

dan bagi peneliti khususnya mengenai pengendalian alih fungsi 

lahan. 

1.3.Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran, acuan atau 

referensi untuk penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

2.1. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini, Peneliti dapat menemukan 

berbagai persoalan mengenai banyaknya perumahan yang 

dibangun diatas lahan yang tidak sesuai dengan 

peruntukkannya. Selain itu peneliti juga dapat mengetahui 

bagaimana upaya pengendalian alih fungsi lahan di Kabupaten 

Tegal. 

2.2.Bagi Masyarakat 

Dapat memberikan pandangan hukum bagi masyarakat 

mengenai bagaimana membangun perumahan diatas lahan yang 

sesuai dengan peruntukkannya khususnya bagi warga di 

Kabupaten Tegal. 
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2.3.Bagi Pemerintah Daerah 

Dapat memberikan kontribusi dinas tata ruang agar menjadi 

lebih tertib dan lebih baik. 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan pembahasan 

permaslahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. Adapun 

maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah 

dengan baik. 

1.6.1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsimerupakan bagian pendahuluan skripsi 

yang terdiri dari halaman sampul, halaman pengesahan, halaman 

pernyataan, halaman moto dan persembahan, halaman abstrak, 

halaman kata pengantar, halama daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftra lampiran. 

1.6.2. Bagian Isi Skripsi 

Pada bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu : 

BAB 1  Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang   masalah 

penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2  Tinjauan pustaka 

BAB 3 Metodologi penelitian, berisi uraian tentang metode 

penelitian yang digunakan penulis. 
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BAB 4  Hasil dan Pembahasan, berisi uraian jawaban atas masalah 

yang dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, 

sistematis dan tuntas. 

BAB 5  Penutup, berisi simpulan dan saran. 

1.6.3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir terdiri atas daftar pustaka dan lampiran. Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk 

mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pengamatan dan sepengetahuan penulis hingga Penulisan 

Hukum ini dibuat, belum ada penelitian untuk penulisan hukum atau karya tulis 

ilmiah sejenis yang membahas permasalahan sama dengan penulisan hukum ini. 

Adapun penulisan hukum atau karya ilmiah lain yang memiliki kemiripan bahasan 

dengan sebagian unsur yang pada penulisan hukum ini, yaitu perubahan fungsi 

lahan dan analisis dampak konversi lahan. 

Penelitian dengan judul “ Perubahan fungsi lahan pertanian menjadi 

perumahan berdampak terhadap sosial ekonomi di Desa Bongan Kecamatan 

Kediri Kabupaten Tabanan”, yang ditulis oleh Ni Luh Gede Budihari mahasiswa 

UNDIKSHA. Penulisan hukum tersebut membahas tentang bagaimana dampak 

sosial ekonomi di Desa Bongan akibat perubahan fungsi lahan pertanian menjadi 

perumahan. Kondisi lahan pertanian di desa Bongan sebelum adanya 

pembangunan perumahan dan  penyebab terjadinya perubahan fungsi lahan 

pertanian menjadi perumahan. 

Skripsi dengan judul “ Implementasi Peraturan Tentang Pengendalian Alih 

Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di 

Kantor Pertanahan Kota Pekalongan”, yang ditulis oleh Fahriza Aditya 

Kurniawan mahasiswa  UNNES pada tahun 2011. Peneltian hukum tersebut 
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mengkaji laju alih fungsi lahan pertanian di Kota Pekalongan, mengidentifikasi 

kesesuaian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dengan aturan yang ada di 

Kota Pekalongan dan peran Pemerintah Kota Pekalongan dalam pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian ke perumahan di Kota Pekalongan. 

Dari kedua penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka 

perbedaannya terletak pada penelitian ini merupakan pembahasan tentang faktor- 

faktor yang mempengaruhi diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan 

dan bagaimana bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

terhadap alih fungsi lahan pertanian untuk perumahan di Kabupaten Tegal. 

Dengan demikian jika dikaitkan dengan studi perencanaan dan pembangunan 

wilayah dan kota, maka penelitian ini menilai sejauh mana proses perencanaan 

dan implementasi dapat dilakukan secara konsisten. 

 

2.2. Penatagunaan Tanah 

Pengertian tanah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994), yang 

dimaksud dengan tanah adalah : 

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). 

Tanah adalah permukaan bumi yang dalam penggunaanya meliputi juga 

sebagian tubuh bumi yang ada di bawahnya dan sebagian dari ruang yang ada di 
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atasnya, dengan pembatasan dalam Pasal 4 UUPA, yaitu sekedar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah yang 

bersangkutan, dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan yang 

lebih tinggi. 

Pengertian tanah di sini juga meliputi permukaan bumi yang berada di 

bawah air, termasuk air laut. Pengertian tanah memiliki arti yang sangat luas, 

maka dari itu dibutuhkan 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. 

2.2.1. Tata Guna Tanah 

Menurut Johara T. Jayadinata (1999: 10) tata guna tanah adalah 

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

dibicarakan bukan saja mengenai penggunaan permukaan bumi di daratan, tetapi 

juga mengenai penggunaan permukaa bumi di lautan  

Menurut Hasni (2013: 71) penatagunaan tanah adalah sama dengan pola 

pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan 
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pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui 

pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu 

kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Tujuan dari 

penatagunaan tanah adalah : 

1) Mengatur penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi berbagai 

kebutuhan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah. 

2) Mewujudkan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah agar sesuai 

dengan arahan fungsi kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. 

3) Mewujudkan tertib pertanahan yang meliputi penguasaan, penggunaan, 

dan pemanfaatan tanah termasuk pemeliharaan tanah serta pengendalian 

pemanfaatan tanah. 

4) Menjamin kepastian hukum untuk menguasai, menggunakan dan 

memanfaatkan tanah bagi masyarakat yang mempunyai hubungan hukum 

dengan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

Tindakan yang dilakukan dalam penatagunaan tanah diantaranya adalah : 

1) Mengusahakan agar tidak terjadi salah tempat penatagunaan tanah, 

sehingga harus memperhatikan kemampuan fisik tanah, kondisi sosial, 

faktor ekonomi masyarakat. 

2) Mengusahakan agar tidak terjadi salah urus penatagunaan tanah, agar 

kualitasnya tidak menurun. 

3) Pengendalian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat atas tanah 

untuk menghindari konflik. 
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4) Agar terjamin kepastian hokum bagi hak atas tanah warga masyarakat 

(Hasni, 2013: 72). 

2.2.2. Ruang Lingkup Tata Guna Tanah 

Dalam Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 14 disebutkan 

ruang lingkup dari tata guna tanah ( land use planning) yaitu : 

1) Untuk Keperluan Negara 

2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan 

dasarKetuhanan Yang Maha Esa 

3) Untuk keperluan pusat- pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan, 

dan kesejahteraan 

4) Untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, perikanan, serat 

sejalan dengan itu 

5) Untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan 

pertimbangan. 

2.2.3. Asas- Asas Tata Guna Tanah 

Menurut Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2004 Pasal 2 Penatagunaan 

Tanah berasaskan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, 

seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan 

hukum. 

1) Keterpaduan adalah bahwa penatagunaan tanah dilakukan untuk 

mengharmonisasikan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. 
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2) Berdayaguna dan berhasilguna adalah bahwa penatagunaan tanah 

harus dapat mewujudkan peningkatan nilai tanah yang sesuai dengan 

fungsi ruang. 

3) Serasi, selaras dan seimbang adalah bahwa penatagunaan 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. 

4) Berkelanjutan adalah bahwa penatagunaan tanah menjamin kelestarian 

fungsi tanah demi memperhatikan kepentingan antar generasi. 

5) Keterbukaan adalah bahwa penatagunaan tanah dapat diketahui seluruh 

lapisan masyarakat. 

6) Persamaan, keadilan dan perlindungan hukum adalah bahwa dalam 

penyelenggaraan penatagunaan tanah tidak mengakibatkan 

diskriminasi antar pemilik tanah sehingga ada perlindungan hokum 

dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah. 

2.3. Tanah Non Pertanian dan Tanah Pertanian 

Menurut Boedi Harsono (2003: 372) Tanah non pertanian adalah tanah 

yang dipergunakan untuk usaha atau kegiatan selain usaha pertanian. Penggunaan 

tanah non pertanian adalah sebagai berikut : 

1) Tanah perumahan ( misal penggunaan tanah untuk tempat tinggal/ rumah, 

lapangan, tempat rekreasi, pemakaman dan lain- lain). 
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2) Tanah perusahaan ( misal penggunaan tanah untuk pasar, pertokoan, 

gudang, bank, bioskop, hotel, stasiun, dan lain- lain). 

3) Tanah Industri ( misal penggunaan tanah untuk pabrik, percetakan, dan 

lain- lain) 

4) Tanah untuk jasa ( misal penggunaan tanah untuk kantor- kantor 

pemerintah, tempat ibadah, rumah sakit, sekolah dan sarana umum) 

5) Tanah kosong yang sudah diperuntukkan ( siap bangun). 

Menurut Boedi Harsono (2008: 372), tanah pertanian merupakan tanah 

yang digunakan untuk usaha pertanian yang selain sebagai persawahan dan 

tegalan juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat 

pengeembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan lautan yang menjadi 

tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Tanah non pertanian adalah tanah 

yang dipergunakan untuk usaha atau kegiatan selain usaha untuk pertanian, 

misalnya untuk pemukiman, perindustrian, jasa dan lain - lain.) 

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 diatas, dapat dijadikan sebagai tolak 

uur suatu tanah yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai tanah pertanian 

atau tanah non pertanian yang masing- masing kategori tanah tersebut memiliki 

peruntukkan yang berbeda - beda. 
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2.4. Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Pembangunan di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah kabupaten 

tertentu, harus memiliki suatu perencanaan atau konsep tata ruang, di mana 

konsep tersebut sebagai arahan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan, 

sehingga masalah-masalah yang akan timbul yang diakibatkan dari hasil 

pembangunan akan dapat diminimalisir. Rencana tata ruang wilayah atau RTRW 

adalah hasil perencanaan ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya. Rencana tata ruang dibuat 

karena pada dasarnya ruang memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan 

peraturan untuk mengatur dan  merencanakan ruang agar dapat dimanfaatkan 

secara efektif. 

Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 

ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan 

kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya 

tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang 

wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan 

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, Undang-Undang ini 

mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan 

lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan 

penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat 

memberikan pelindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 

terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. 
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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. Alih fungsi tanah pertanian merupakan 

fenomena yang tidak dapat dihindarkan dari pembangunan. Upaya yang mungkin 

dilakukan adalahdengan memperlambat dan mengendalikan kegiatan alih fungsi 

tanah pertanian menjadi tanah non pertanian. 

2.4.1. Pengertian dan Dasar Hukum Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Peraturan Pemerintah Republik Pemerintah No 1 Tahun 2011 Tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bahwa alih 

fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah perubahan fungsi lahan 

pertanian pangan berkelanjutan menjadi bukan lahan pertanian pangan 

berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara. 

Menurut Sasono dan Ali Sofyan dalam Fahriza (2011:20) alih fungsi lahan 

tanah merupakan kegiatan perubahan penggunaan tanah dari suatu kegiatan yang 

menjadi kegiatan lainnya. Alih fungsi tanah muncul sebagai akibat pembangunan 

dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan 

kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan 

dan penggunaan tanah secara terus menerus.  

Dasar kebijaksanaan pertanahan adalah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang 

dijabarkan lebih lanjut dalam UU No 5 tahun 1960 mengenai Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA). Pada Pasal 2 ayat (1) UUPA ditegaskan lagi bahwa bumi, 
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air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya 

dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Selanjutnya 

pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan bahwa hak menguasai dari negara 

memberikan wewenang untuk: 

1.  Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa. 

2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air, dan ruang angkasa. 

3.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-

orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang 

angkasa. 

Landasan Hukum dan Kebijakan alih fungsi lahan pertanian selain UUPA, 

antara lain: 

a. Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

b. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 

Peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan 

Tanah. 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan 

Tanah 

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 tentang 

Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 
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2.4.2. Persyaratan Alih Fungsi Lahan 

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 Pasal 35 ayat (2) huruf a hanya 

dapat dilakukan dengan persyaratan : 

1) Memiliki kajian kelayakan strategis 

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek kepentingan umum 

yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat 

dipisah peruntukkannya untuk pembangunan yang berskala besar, 

menengah dan kecil yang mengarah kepada nasional dan regional, 

pembangunan skala menengah berbasis provinsi dan kabupaten, serta 

pembangunan skala kecil berbasis kecamatan dan desa. 

Kajian ini mempunyai mempunyai dampak dominan terhadap 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan 

petani, serta mempunyai dampak negative rendah yang pelaksanaannya 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Kajian ini dapat menjadi 

bagian dari suatu kajian yang lebih luas dalam pembangunan sektor atau 

subsektor sebagai suatu persyaratan dalam pembangunan tersebut, 

misalnya pembangunan sarana prasarana irigasi dan jalan umum 

dibutuhkan kajian analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), 

pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam PP No 1 

Tahun 2011 Pasal 39 huruf a paling sedikit mencakup :  
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a) luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan, 

b) potensi kehilangan hasil, 

c) resiko kerugian investasi,  

d) dampak ekonomi, lingkungan, social dan budaya. 

2) Mempunyai rencana alih fungsi lahan 

Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan kepentingan umum 

antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, 

peruntukkan, dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak 

mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada. Misalnya 

pembanguanan saluran air minum atau air bersih oleh perusahaan daerah 

air minum (PDAM) harus menyusun rencana tahunan pembangunan 

saluran tersebut. 

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

huruf b paling sedikit mencakup luas dan lokasi yang akan 

dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, 

jadwal penyediaan lahan pengganti dan pemnafaatan lahan pengganti ( 

Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011). 

3) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah 

Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas 

tanah pada pemilik tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. Pembebasan kepemilikan hak atas tanah 

dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada pemilik hak. Pemberian 

ganti rugi diatur dengan tata cara sebagai berikut : 
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a) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang 

mengalihfungsikan. 

b) Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang 

mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi 

infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan. 

c) Pengganti nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi 

pendanaan pembangunan infrastruktur dilokasi lahan 

pengganti. 

d) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan 

penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Provinsi dan Anggraan Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten/ Kota instansi yang melakukan alih fungsi. 

e) Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada tafsiran 

nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan 

yang dialihfungsikan; dan ditaksirkan nilai investasi struktur 

yang diperlukan pada lahan pengganti. 

f) Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu 

oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan 

infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian. 
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g) Selain biaya investasi infrastruktur perlu dimasukkan juga 

biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh diatas tanah 

yang dialihfungsikan. 

4) Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan 

berkelanjutan 

Pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan 

pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan. Pemenuhan lahan pengganti meliputi 

lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih 

fungsi dan bangunan pendukung lainnya : 

a) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi maa 

lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi dengan 

luasan minimal tiga kali luas lahan yang dialihfungsikan. 

b) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi 

maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawah 

pasang surut dan/ atau lebak dengan luasan minimal enam kali 

luas lahan yang dialihfungsikan. 

c) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi 

maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak 

beririgasi dengan luasan minimal sembilan kali luas lahan yang 

dialihfungsikan. 

d) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawah pasang 

surut dan/ atau lebak lahan penggantinya dialokasikan pada 
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lahan rawah pasang surut dan/ lebak dengan luasan minimal 

dua kali luas lahan yang dialihfungsikan. 

e) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawah pasang 

surut dan/ atau lebak lahan penggantinya dialokasikan pada 

daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal empat kali luas 

lahan yang dialihfungsikan. 

f) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak 

beririgasi makan lahan penggantinya dialokasikan pada daerah 

tidak beririgasi dengan luasan minimal satu kali luas yang 

dilaihfungsikan. 

2.4.3. Tata Cara Alih Fungsi Lahan 

Dalam rangka dilakukannya alih fungsi tanah pertanian menjadi tanah 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 tanah pertanian ke non 

pertanian. Perbedaan dari dua mekanisme tersebut adalah terletak pada luasnya 

tanah yang dimohon, apabila luas tanah pertanian yang dimohonkan perubahan 

penggunaannya ke tanah non pertanian kurang dari 10.000 m² maka ijin yang 

diperlukan adalah ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, 

sedangkan apabila lebih dari 10.000 m² maka ijin yang diperlukan adalah ijin 

lokasi.  
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Adapun  tata cara pemberian ijin lokasi sesuai yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 

adalah sebagai berikut : 

1. Ijin lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan 

tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan 

tanah yang bersangkutan, pemilaian fisik wilayah, pemggunaan tanah, serta 

kemampuan tanah. 

2. Surat pemberian ijin lokasi ditandatangani oleh Bupati / Walikota atau untuk 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Gubernur setelah diadakan rapat 

koordinasi antar instansi terkait. 

3. Bahan-bahan untuk keperluan pertimbangan pemberian iin lokasi disiapkan 

oleh Kepala Kanor Pertanahan. 

4. Rapat koordinasi pertimbangan pemberian ijin lokasi disertai konsultasi 

dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon. 

5. Konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah meliputi  

penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan 

dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta 

penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah. Pemberian 

kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan 

tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan 

masalah. 

Setiap pemilik tanah yang berkeinginan merubah penggunaan tanah pertanian 

menjadi tanah non pertanian menurut keperluannya, baik untuk keperluan rumah 
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tempat tinggal dan pekarangan ataupun untuk keperluan pembangunan tempat usaha 

atau perusahaan harus mendapatkan ijin pengeringan terlebih dahulu. 

2.4.4. Faktor- Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan 

Menurut Sihaloho dalam Irvan Maulana Sadikin (2009:11) memaparkan 

bahwa konversi lahan dipengaruhi dua faktor utama, yakni faktor pada aras makro 

yang meliputi pertumbuhan industri, pertumbuhan pemukiman, pertumbuhan 

penduduk, intervensi pemerintah, dan „marginalisasi‟ ekonomi atau kemiskinan 

ekonomi dan faktor pada aras mikro yang meliputi pola nafkah rumah tangga 

(struktur ekonomi rumah tangga), kesejahteraan rumah tangga (orientasi nilai 

ekonomi rumah tangga) dan strategi bertahan hidup rumah tangga (tindakan 

ekonomi rumah tangga). 

Konversi lahan erat kaitannya dengan kepadatan penduduk yang semakin 

meningkat. Menurut Rusli dalam Irvan Maulana Sadikin (2009:11) 

mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, rasio antara 

manusia dan lahan menjadi semakin besar, sekalipun pemanfaatan setiap jengkal 

lahan sangat dipengaruhi taraf perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. 

Pertumbuhan penduduk menyebabkan makin mengecilnya persediaan lahan rata-

rata per orang.  

Menurut Winoto dalam Anneke Puspasari (2012:19) faktor-faktor yang 

mendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara 

lain: 
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1. Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah 

meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup 

masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan.  

2. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas sektor 

nonpertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk 

bertani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil 

pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu karena faktor 

kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau 

keperluan keluarga lainnya. 

3. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang 

menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak 

memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan. 

4. Perilaku myopic, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang 

memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara 

keseluruhan. Hal ini antara lain tercermin dari Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian 

untuk penggunaan tanah nonpertanian. 

5. Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (Law 

Enforcement) dari peraturan-peraturan yang ada. 

Di tingkat wilayah, alih fungsi lahan sawah secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan penduduk, arus 

urbanisasi, dan konsistensi implementasi rencana tata ruang. Sedangkan secara 

tidak langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana transportasi, 
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pertumbuhan lahan untuk industri, pertumbuhan sarana pemukiman, dan sebaran 

lahan sawah. Pengaruh langsung dipengaruhi oleh pengaruh tidak langsung, 

seperti pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pertumbuhan pemukiman, 

perubahan struktur ekonomi ke arah industri dan jasa akan meningkatkan 

kebutuhan pembangunan sarana transportasi dan lahan untuk industri, serta 

peningkatan arus urbanisasi akan meningkatkan tekanan penduduk atas lahan 

dipinggiran kota.  

2.4.5. Alat Pengendalian Penggunaan Lahan 

Menurut Mulyono Sadyohutomo (2016:285) ada dua kelompok alat yang 

bisa dipakai dalam mengefektifkan pengendalian penggunaan tanah, yaitu 

Layanan Pemerintah dan Peraturan Perundangan Pemanfaatan Ruang. Strategi 

yang dapat digunakan dalam aplikasi kedua kelompok ini adalah insentif dan 

disinsentif. Strategi insentif diarahkan untuk merangsang perkembangan 

pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang. Bentuknya dapat berupa 

keringanan pajak atau retrubusi, pemberian kompensasi bagi yang dirugikan 

rencana tata ruang, kemudahan perijinan, penyertaan saham, penyediaan prasarana 

dan sarana, bantuan teknis dan promosi usaha, dan penghargaan. Sedangkan 

strategi disinsentif diarahkan untuk menghambat perkembangan penggunaan 

tanah karena tidak sesuai rencana tata ruang. Bentuknya dapat berupa pengenaan 

pajak yang tinggi, persyaratan yang berat dalam menggunakan tanah, dan 

membatasi tersedianya prasarana dan sarana. 
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2.5. Tinjauan Umum Mengenai Perumahan 

Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana 

pembina keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga 

mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya dan 

penyiapan generasi muda. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan 

lingkungan yang layak dan sehat merupakan wadah untuk pengembangan sumber 

daya bangsa Indonesia di masa depan. Perumahan dan permukiman merupakan 

salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang -

Undang dasar (UUD) 1945 dan Pasal 28 UUD 1945, bahwa rumah adalah salah 

satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap Warga Negara berhak untuk 

bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu 

rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, 

martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi 

dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan 

kepribadian bangsa. 

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan 

seluas luasnya untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan 

permukiman. Pelaksanaan peran serta masyarakat dapat dilakukan secara 

perseorangan atau dalam bentuk usaha bersama.  

Dalam UU No 1 Tahun 2011, setiap orang atau badan yang membangun rumah 

atau perumahan wajib : 

1) Mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif; 

2) Melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan 
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rencana pemantauan lingkungan. 

3) Melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan 

lingkungan. 

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh badan usaha di bidang 

pembangunan perumahan dilakukan hanya di kawasan siap bangun atau di 

lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri. Dalam Pasal 24, badan usaha 

dibidang pembangunan perumahan wajib : 

1) Melakukan pematangan tanah, penataan penggunaan tanah, penataan 

penguasaan tanah, dan penataan pemilikan tanah dalam rangka penyediaan 

kaveling tanah matang; 

2) Membangun jaringan prasarana lingkungan mendahului kegiatan 

membangun rumah, memelihara, dan mengelolanya sampai dengan 

pengesahan dan penyerahannya kepada pemerintah daerah; 

3) Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyediaan utilitas umum; 

4) Membanlu masyarakat pemilik tanah yang tidak berkeinginan melepaskan 

hak atas tanah di dalam atau di sekitarnya dalam melakukan konsolidasi 

tanah; 

5) Melakukan penghijauan lingkungan; 

6) Menyediakan tanah untuk sarana lingkungan; 

7) Membangun rumah. 

Pembangunan lingkungan siap bangun yang dilakukan masyarakat pemilik 

tanah melalui konsolidasi tanah dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 7, 

dapat dilakukan secara bertahap yang meliputi kegiatan - kegiatan : 
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1) Pematangan tanah; 

2) Penataan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah; 

3) Penyediaan prasarana lingkungan; 

4) Penghijauan lingkungan; 

5) Pengadaan tanah untuk sarana lingkungan. 

Penyelenggaraan rumah dan perumahan dilakukan untuk memenuhi 

kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan 

dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan rumah dan perumahan 

dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau setiap orang untuk 

menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau 

memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan 

teratur. 

Dalam Pasal 20 Ayat 3, penyelenggaraan perumahan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 meliputi: 

1) Perencanaan perumahan; 

2) Pembangunan perumahan; 

3) Pemanfaatan perumahan; dan 

4)  Pengendalian perumahan. 

Rumah dibedakan menurut jenis dan bentuknya. Dalam Pasal 21 Ayat 1 jenis 

rumah dibedakan berdasarkan pelaku pembangunan dan penghunian yang 

meliputi: 

1) rumah komersial; 

2) rumah umum; 
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3) rumah swadaya; 

4) rumah khusus 

5) rumah Negara. 

Dalam Pasal 22 Ayat 2 bentuk rumah  meliputi: 

1) rumah tunggal; 

2) rumah deret; dan 

3) rumah susun 

Pembangunan perumahan yang berbadan hukum yang memenuhi kriteria 

sesuai peraturan perundangan. Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 3 Tahun 1987, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh perusahaan 

pembangunan perumahan adalah Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak 

Pengelolaan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1987 

tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk KeperluanPerusahaan 

Pembangunan Perumahan Pasal 1 Ayat (1), pengertian mengenai perusahaan 

pembangunan perumahan adalah  Badan usaha yang berbentuk badan hukum, 

yang berusaha dalam bidang perumahan di atas areal tanah yang merupakan suatu 

lingkungan permukiman yang dilengkapi dengan prasarana sosial, utilitas umum 

dan fasilitas sosial, yang diperlukan oleh masyarakat penghuni lingkungan 

pemukiman. 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif 

Provinsi Jawa Tengah dengan ibu kota kabupaten berada di kota Slawi, yang 

terletak di pesisir Utara bagian Barat dan sebagian wilayahnya berbatasan dengan 

Laut Jawa atau dikenal dengan Pantai Utara (Pantura). Kabupaten Tegal 
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merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. 

Namun dewasa ini lahan pertanian di Kabupaten Tegal tersebut telah mengalami  

banyak perubahan yang ditandai dengan semakin menyempitnya lahan pertanian 

dan semakin berkembang pesatnya pembangunan perumahan. 

Penyempitan lahan pertanian tersebut dikarenakan adanya pembangunan 

perumahan yang semakin bertambah tiap tahunnya. Sehingga bisa dikatakan, 

setiap tahun lahan pertanian di Kabupaten Tegal akan terus mengalami 

penyempitan. Dengan adanya pembangunan perumahan tersebut, maka juga akan 

berdampak pada keadaan sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat 

petani di sekitar daerah tersebut. Selain itu, mengingat lahan sangat memegang 

peranan penting dalam menunjang kehidupan baik pada masa sekarang maupun 

masa yang akan datang.  Sebagian besar petani mengubah lahan pertaniannya 

karena alasan ekonomi. Lahan yang dimiliki petani berasal dari warisan dan 

membeli. Selama menjadi petani, keluarga terus mendukung sehingga para petani 

tidak memiliki niat untuk meninggalkan profesinya. Selain karena adanya 

kebutuhan yang mendesak, para petani menjual lahan pertaniaanya karena 

mendapat tawaran dari masyarakat pendatang dan tergiur oleh harga jual lahan 

yang tinggi. 
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2.6. Kerangka Pemikiran 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UUD 1945 

UU No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan 
Penatagunaan Tanah 

UU No 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

 
Peraturan Menteri Republik Indonesia No 16 Tahun 

2004 Tentang Penatagunaan Tanah. 

 

Perda Kabupaten Tegal No 10 Tahun 2012 Tentang 

RTRW 

Alih Fungsi Lahan Pertanin ke Non Pertanian 

Sesuai Izin Tidak Sesuai 

Izin 

Pengendalian Alih Fungsi 

Lahan 

Faktor diizinkannya alih fungsi lahan 

pertanian ke perumahan 

Pemerintah 

Kabupaten Tegal 

Upaya pengendalian alih fungsi 

lahan pertanian ke perumahan 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum 

kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian 

Kualitatif merupakan pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen 

(Moleong, 2012: 9). Pendekatan yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian 

hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata ataudapat 

dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. 

Pendekatan yurisdis ini menekankan dari segi perundang- undangan dan 

peraturan- peraturan  yang berkaitan dengan alih fungsi lahan lahan pertanian 

yaitu  UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok- Pokok Agraria, Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan 

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dan Perda No 10 Tahun 2012 

Tentang RTRW Kabupaten Tegal. Sedangkan pengertian empirisnya adalah 

bahwa di dalam mengadakan penelitian dilakukan dengan melihat kenyataan yang 

ada dalam praktek yang menyangkut pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke 

non pertanian yang diperuntukkan untuk perumahan di Kabupaten Tegal. 
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3.2.  Fokus Penelitian 

 Fokus penelitian memuat rincian pertanyaan tentang cakupan atau topik - 

topik pokok yang akan diungkap atau digali dalam penelitian. Fokus dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Faktor - faktor yang mempengaruhi diijinkannya alih fungsi lahan 

pertanian yang diperuntukkan untuk perumahan di Kabupaten Tegal. 

b. Pengendalian yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam 

alih fungsi lahan di Kabupaten Tegal. 

3.3.  Sumber Data Peneltian 

 Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 

sekunder. 

3.3.1.  Data Primer 

 Data primer, yang diperoleh dari sumber dilapangan melalui teknik 

wawancara kepada staf di Bappeda di bidang Perencanaan dan Tata Ruang dan di 

bidang Pengendalian dan evaluasi. Wawancara kepada staff Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal yaitu Kepala Seksi Pengaturan Tanah dan Penataan Tanah dan 

Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan. Wawancara kepada Staf BP2T 

dan wawancara kepada badan hukum serta masyarakat yang melakukan alih 

fungsi lahan. Dari kegiatan tersebut akan diperoleh informasi utama yang 

dibutuhkan dalam penelitian yaitu faktor- faktor yang mempengaruhi diijinkannya 

alih fungsi lahan pertanian ke perumahan dan pengendalian yang dilakukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam alih fungsi lahan. 
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3.3.2. Data Sekunder 

 Data sekunder yang diperoleh dari sumber di kepustakaan  melalui studi 

pustaka, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan 

hukum tersier. 

1) Bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang- undangan, 

meliputi : 

a) UUD 1945 

b) UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok 

Agraria 

c) UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang 

d) UU No 1 Tahun 2011 tentang Kawasan Perumahan dan 

Pemukiman 

e) UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan 

f) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang 

Penatagunaan Tanah 

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 1 Tahun 2011 

tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan 

h) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No 5 Tentang Ijin Lokasi 

i) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 2 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam 
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Penertiban Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin 

PerubahanPenggunaan Tanah 

j) Perda No 10 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Tegal 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi data berupa arsip, yaitu berupa data 

statistik dari BPS Kabupaten Tegal. 

3) Bahan hukum tersier, yaitu meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kamus Bahasa Latin. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 

lebih banyak menampilkan uraian kata- kata dari pada angka. Oleh karena itu 

teknik yang digunakan dalam usaha memperoleh data di lapangan yaitu sebagai 

berikut : 

3.5.1. Teknik Wawancara 

 Wawancara menurut Burhan Asofa ( 2013: 95) adalah  cara yang 

digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan 

tertentu, dalam hal ini yang dibahas adalah penelitian yang sifatnya ilmiah, yang 

bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta 

pendapat-pendapat mereka. Penelitian ini akan menggunakan pedoman 

wawancara tak berstruktur, di mana peneliti membuat pedoman wawancara secara 

garis besarnya saja sehingga pertanyaan dapat meluas dan mendalam pada saat 

proses wawancara berlangsung. Wawancara tersebut digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang faktor- faktor yang mempengaruhi diijinkannya 

alih fungsi lahan pertanian ke perumahan dan pengendalian yang dilakukan 
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Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam alih fungsi lahan tersebut. Dalam hal 

ini akan dilakukan wawancara kepada staf di Bappeda di bidang Perencanaan dan 

Tata Ruang yaitu Bapak Afif dan di bidang Pengendalian dan evaluasi yaitu 

Bapak Febri. Wawancara kepada staff Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal yaitu 

Bapak Susiladi selaku Kepala Seksi Pengaturan Tanah dan Penataan Tanah, 

Bapak Rusmanto selaku Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan. 

Wawancara kepada Staf BP2T, Bapak Santoso. 

3.5.2. Studi Kepustakaan 

 Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari, membaca, dan mengkaji buku-buku kepustakaan yang ada 

hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Dilihat dari sumber data tertulis 

dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2012:159). 

 

3.4. Keabsahan Data 

 Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan 

terhadap data itu ( Moleong, 2012: 330). Triangulasi dengan sumber dapat 

ditempuh dengan jalan sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 



40 
 

 
 

Penelitian ini akan membandingkan data hasil pengamatan dengan 

hasil wawancara yang dilakukan dengan staf kantor Bappeda, 

BP2T, BPN. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakan secara pribadi.  

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang- orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai  

pendapat dan pandangan orang. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. Hasil wawancara dengan staf kantor Bappeda, BP2T, 

dan BPN akan dibandingkan dengan peraturan – peraturan terkait 

alih fungsi lahan. 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara menanyakan hal yang sama 

melalui sumber yang berbeda. 

 

3.6. Analisis Data 

 Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2012: 248). 

Data yang diperoleh dari studi lapangan atau studi dokumen merupakan data 
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tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul 

kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis selanjutnya 

dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik 

kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang 

bersifat khusus ( Soekanto, 2013: 10).  

 Penelitian ini akan menarik kesimpulan dengan metode deduktif. Metode 

deduktif yang digunakan untuk menyimpulkan permasalahan penelitian secara 

ringkas dan jelas yaitu dimulai dari hal- hal yang bersifat umum menuju ke hal - 

hal yang bersifat khusus. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.  Hasil Penelitian 

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Propinsi Jawa 

Tengah dengan Ibu Kota Slawi. Terletak antara108°57'6 s/d 109°21'30 Bujur 

Timur dan 6°50'41" s/d 7°15 15'30"Lintang Selatan. Dengan keberadaan sebagai 

salah satu daerahyang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa Tengah, 

Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan arus transportasi 

Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-Cilacap dengan fasilitas pelabuhan 

di Kota Tegal. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah sebelah Utara 

Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah Timur Kabupaten Pemalang, sebelah Barat 

Kabupaten Brebes, sebelah Selatan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas.  

Secara topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 (tiga) kategori 

daerah, yaitu : 

1. Daerah pantai meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan Warureja; 

2. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang, 

Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu sebagian wilayah 

Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan Pangkah; 
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3. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan Jatinegara, 

Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, sebagian Pangkah dan 

Kedungbanteng. 

Secara administratif, Kabupaten Tegal terbagi atas 18 wilayah kecamatan. 

Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Margasari, Bumijawa, Bojong, 

Balapulang, Pagerbarang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, Pangkah, Slawi, 

Dukuhwaru, Adiwerna, Dukuhturi, Talang, Tarub, Kramat, Suradadi dan Warurej. 

Tabel 4.1 

Luas Wilayah Kabupaten Tegal Menurut Jenis Lahan dan Kecamatan Di 

Kabupaten Tegal Tahun 2014 (Ha) 

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Tegal Dalam Angka 2015, diolah. 

 

Kecamatan 
Lahan Sawah Bukan Lahan Sawah Jumlah 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Margasari 3464 3464 3464 5220 5220 5220 8684 8684 8684 

Bumijawa 2278 2278 2278 6577 6577 6577 8855 8855 8855 

Bojong 2244 2244 2244 3608 3608 3608 5852 5852 5852 

Balapulang 3450 3450 3450 4041 4041 4041 7491 7491 7491 

Pagerbarang 2649 2649 2649 1651 1651 1651 4300 4300 4300 

Lebaksiu 2777 2720 2720 1318 1376 1376 4095 4096 4096 

Jatinegara 2111 2111 2111 5851 5851 5851 7962 7962 7962 

Kedungbanteng 1395 1395 1395 7367 7367 7367 8762 8762 8762 

Pangkah 1774 1774 1774 1777 1777 1777 3551 3551 3551 

Slawi 640 440 440 723 923 923 1363 1363 1363 

Dukuhwaru 1848 1848 1848 810 810 810 2658 2658 2658 

Adiwerna 1203 1203 1203 1183 1183 1183 2386 2386 2386 

Dukuhturi 807 775 775 941 972 972 1748 1747 1747 

Talang 1064 1064 1064 773 773 773 1837 1837 1837 

Tarub 1821 1821 1821 861 861 861 2682 2682 2682 

Kramat 2209 2114 2114 1640 1735 1735 3849 3849 3849 

Suradadi 4260 4260 4260 1313 1313 1313 5573 5573 5573 

Warureja 4179 4179 4179 2052 2052 2052 6231 6231 6231 

Total 40173 39789 39789 47706 48090 48090 87879 87879 87879 
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Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 

87.879 hektar yang berupa tanah sawah dan tanah kering. Data yang bersumber 

dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Tegal, 

menginformasikan bahwa dalam tahun 2014 ada pergeseran penggunaan lahan, 

dimana luas tanah sawah relatif tidak berubah dibanding dengan tahun 

sebelumnya yaitu 39.789 hektar. 

Tabel 4.2 

Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan 

Di Kabupaten Tegal (Ha) 

 Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Tegal Dalam Angka 2015, diolah. 

 

 

 

 

Kecamatan 
Irigasi Teknis Tadah Hujan Jumlah 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Margasari 2025 3304 3304 604 160 160 2629 3464 3464 

Bumijawa 60 1639 1639 638 639 639 698 2278 2278 

Bojong 675 1809 1809 435 435 435 1110 2244 2244 

Balapulang 1060 1424 1424 1961 2026 2026 3021 3450 3450 

Pagerbarang 2179 2453 2453 196 196 196 2375 2649 2649 

Lebaksiu 2739 2682 2682 38 38 38 2777 2720 2720 

Jatinegara 0 344 344 1767 1767 1767 1767 2111 2111 

Kedungbanteng 1181 1181 1181 214 214 214 1395 1395 1395 

Pangkah 1563 1674 1674 100 100 100 1663 1774 1774 

Slawi 462 382 382 99 58 58 561 440 440 

Dukuhwaru 1848 1848 1848 0 0 0 1848 1848 1848 

Adiwerna 1194 1194 1194 9 9 9 1203 1203 1203 

Dukuhturi 807 746 746 0 29 29 807 775 775 

Talang 1064 1064 1064 0 0 0 1064 1064 1064 

Tarub 1821 1821 1321 0 0 0 1821 1821 1821 

Kramat 2209 2114 2114 0 0 0 2209 2114 2114 

Suradadi 4245 4245 4245 15 15 15 4260 4260 4260 

Warureja 3939 3939 3939 240 240 240 4179 4179 4179 

Total 29071 33863 33363 6316 5926 5926 35387 39789 39289 
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 Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 

87.879 hektar yang berupa tanah sawah dan tanah kering. Data yang bersumber 

dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Tegal, 

menginformasikan bahwa dalam tahun 2014 ada pergeseran penggunaan lahan, 

dimana luas tanah sawah relatif tidak berubah dibanding dengan tahun 

sebelumnya yaitu 39.789 hektar. 

Tabel 4.2 

Luas Penggunaan Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan 

Di Kabupaten Tegal (Ha) 

 Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Tegal Dalam Angka 2015, diolah. 

Kecamatan 
Irigasi Teknis Tadah Hujan Jumlah 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Margasari 2025 3304 3304 604 160 160 2629 3464 3464 

Bumijawa 60 1639 1639 638 639 639 698 2278 2278 

Bojong 675 1809 1809 435 435 435 1110 2244 2244 

Balapulang 1060 1424 1424 1961 2026 2026 3021 3450 3450 

Pagerbarang 2179 2453 2453 196 196 196 2375 2649 2649 

Lebaksiu 2739 2682 2682 38 38 38 2777 2720 2720 

Jatinegara 0 344 344 1767 1767 1767 1767 2111 2111 

Kedungbanteng 1181 1181 1181 214 214 214 1395 1395 1395 

Pangkah 1563 1674 1674 100 100 100 1663 1774 1774 

Slawi 462 382 382 99 58 58 561 440 440 

Dukuhwaru 1848 1848 1848 0 0 0 1848 1848 1848 

Adiwerna 1194 1194 1194 9 9 9 1203 1203 1203 

Dukuhturi 807 746 746 0 29 29 807 775 775 

Talang 1064 1064 1064 0 0 0 1064 1064 1064 

Tarub 1821 1821 1321 0 0 0 1821 1821 1821 

Kramat 2209 2114 2114 0 0 0 2209 2114 2114 

Suradadi 4245 4245 4245 15 15 15 4260 4260 4260 

Warureja 3939 3939 3939 240 240 240 4179 4179 4179 

Total 29071 33863 33363 6316 5926 5926 35387 39789 39289 
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Tabel 4.5. 

Kepadatan Penduduk Dirinci Menurut  Kecamatan di Kabupaten Tegal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Tegal Dalam Angka 2015, diolah.  

Kecamatan 
Luas Wilayah (Km2) Jumlah Penduduk (Jiwa) Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2) 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 

Margasari 86,83 86,83 86,83 95.755 95.150 95.291 1103 1096 1097 

Bumijawa 88,56 88,56 88,56 84.476 83.943 84.067 954 948 949 

Bojong 58,52 58,52 58,52 62.070 61.675 61.769 1061 1054 1056 

Balapulang 75,91 1424 1424 82.004 81.485 81.606 1095 1088 1089 

Pagerbarang 43 43 43 52.675 52.341 52.418 1225 1217 1219 

Lebaksiu 40,95 40,95 40,95 84.019 83.487 83.611 2052 2039 2042 

Jatinegara 79,62 79,62 79,62 54.175 53.833 53.912 680 676 677 

Kedungbanteng 87,62 87,62 87,62 40.470 40.214 40.274 462 459 460 

Pangkah 35,51 35,51 35,51 100.508 100.086 100.448 2830 2819 2829 

Slawi 13,89 13,89 13,89 70.601 70.574 71.102 5083 5081 5217 

Dukuhwaru 26,3 26,3 26,3 59.208 59.006 59.267 2251 2244 2230 

Adiwerna 23,86 23,86 23,86 119.840 119.083 119.259 5023 4991 4998 

Dukuhturi 17,48 17,48 17,48 89.094 88.530 88.663 5097 5065 5072 

Talang 18,39 18,39 18,39 99.356 99.490 100.407 5403 5410 5466 

Tarub 26,82 26,82 26,82 77.550 77.320 77.695 2891 2883 2897 

Kramat 38,49 38,49 38,49 107.175 107.666 109.009 2784 2797 2832 

Suradadi 55,73 55,73 55,73 81.686 81.169 81.289 1466 1456 1459 

Warureja 62,31 62,31 62,31 60.339 59.957 60.045 968 962, 964 

Total 878,79 878,79 878,79 1.421.001 1.415.009 1.420.132 1617 1610 1616 
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Berdasarkan tabel 4.5 kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal dari tahun 

2012 sampai dengan tahun 2014 semakin meningkat. Jumlah penduduk 

Kabupaten Tegal pada tahun 2012 adalah 1.409.406 jiwa, pada tahun 2013 adalah 

1.420.132 jiwa dan pada tahun 2014 adalah 1.420.009 jiwa sehingga jelas terlihat 

bahwa dalam jangka waktu tiga tahun selalu terjadi peningkatan penduduk di 

Kabupaten Tegal. Banyaknya penduduk di Kabupaten Tegal mempengaruhi 

jumlah penggunaan lahannya. Penggunaan lahan di Kabupaten Tegal semakin 

tahun banyak yang difungsikan untuk pembangunan perumahan.Perumahan di 

Kabupaten Tegal banyak dibangun di atas lahan pertanian, agar lahan tersebut 

bisa digunakan untuk pembangunan perumahan maka harus melakukan ijin 

perubahan penggunaan tanah. 

Prosedur yang harus dilalui untuk permohonan alih fungsi lahan adalah ke 

Kantor Badan  Pelayanan  Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal, dan melengkapi 

persyaratan permohonan ijin tersebut. Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

akan meminta Informasi Peruntukkan Ruang di Badan Perencanaan dan 

Pembangunan Daerah yang berdasarkan Perda Kabupaten Tegal No 10 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Bidang Tata Ruang dan 

Pengembangan Wilayah yang mengatur tentang peruntukkan ruang dan 

mempunyai tugas pokok mengkoordinir dan mnegendalikan tugas-tugas di bidang 

pengelolaan tata ruang da pengembangan wilayah meliputi penataan ruang, 

pengembangan wilayah, yaitu: 

1. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan tata 

ruang dan pengembangan wilayah. 
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2. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata ruang 

dan pengembangan wilayah. 

3. Mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pengelolaan tata ruang 

dan pengembangan wilayah. 

4. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan tata ruang 

dan pengembangan wilayah. 

5. Melaksanakan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang 

pengelolaan tata ruang dan pengembangan. 

6. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan tata ruang dan pengembangan 

wilayah. 

7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan tata ruang dan 

pengembangan wilayah. 

8. Melaksanakan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/ 

instansi. 

Prosedur selanjutnya yaitu ke Kantor pertanahan untuk meminta 

Pertimbangan Teknis Pertanahan dan melakukan survei. Ijin lokasi dan ijin 

perubahan penggunaan tanah meupakan tugas dari Bidang Pengaturan dan 

Penataan Pertanahan terdiri dari: 

1. Seksi Penatagunaan Tanah; 

2. Seksi Penataan Kawasan Tertentu; 

3. Seksi Landreform; 

4. Seksi Konsolidasi Tanah. 
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Seksi Penatagunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan 

penyusunan rencana dan program persediaan, peruntukan dan penatagunaan 

tanah, pengaturan dan penetapan penggunaan dan pemanfaatan tanah; neraca 

penatagunaan tanah dan ketersediaan tanah; bimbingan dan penerbitan 

pertimbangan teknis penatagunaan tanah, ijin perubahan penggunaan dan 

pemanfaatan tanah; inventarisasi data, mengelola basis data dan system 

informasigeografi. Prosedur terakhir yaitu ke Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Tegal untuk melengkapi formulir persyaratan dan waktu 

proses pelayanan perijinan.”(Wawancara, Santoso, Kepala Bidang 

Pemerintahan dan Kesra, di Kantor BP2T, Tanggal 6 April 2016). 

4.1.3. Faktor-Faktor Diijinkannya Alih Fungsi Lahan Pertanian ke 

Perumahan di Kabupaten Tegal 

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang mengalami 

perkembangan pesat dengan berdirinya beberapa fasilitas yaitu fasilitas 

pendidikan, pusat perbelanjaan, industri, maupun perumahan. Perumahan yang 

dikembangkan oleh pihak swasta yang ada di Kabupaten Tegal meliputi Griya 

Bumi Pertiwi, Perumahan Sapphire Residence, Griya Tiara Arum, Griya Kabunan 

Asri, Perumahan Griya Indah Slawi, Pesona Amarta Jatilawang, Villa Slawi 

Regency, Permata Abadi, Lebaksiu Residence, Shangrila Land Estate, Taman 

Indo Kaliwadas, Permata Indah, Sapphire Town House, Suradadi Indah, Pendawa  

Asri, Sapphire Mediterania, Dirly Lebaksiu Residence, Griya Satria Dampyak, 

Kalisapu Permai Raya, Perumahan Griya Tiara Asri, Griya Satria Kajen, RA. 

Pesona Abadi, Guci Raya Indah, Dampyak Permai Raya, Puri Cendana,  Grand 
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Safira City, Grand Panorama, Pala Raya Permai, Griya Pamenang, Villa Slawi 

Regency, dan Perumahan Griya Tiara Arum 2. (Sumber: Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal 2015) 

Pembangunan perumahan – perumahan di Kabupaten Tegal dalam 

perolehan tanahnya masih banyak yang berasal dari tanah pertanian.Tanah yang 

diperoleh untuk pembangunan perumahan tersebut berupa tanah pertanian, maka 

diperlukan suatu Ijin Perubahan Penggunaan Tanah oleh pemegang hak untuk 

merubah penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian (perumahan). 

Hasil wawancara tentang ijin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non 

pertanian yaitu : 

“…sehubungan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 

441Tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan bupati kabupaten 

tegal nomor 1052 tahun 2014 tentang pembentukan panitia Pembina 

penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Tegal dan 

Berdasarkan Surat Nomor 641/400-33.28/VI/2014 Tanggal 24 Juni 

2014 Perihal Tindak Lanjut Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 

2012  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten 

Tegal  bahwa ijin Lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian sebagaimana disebut dalam Bab II 

Peraturan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tegal atau instansi yang ditunjuk apabila dilimpahkan 

kewenangan, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal hanya 

melaksanakan proses Pertimbangan Teknis Pertanahan dan bahwa 

kewenangan untuk ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah 

dilakukan oleh BP2T dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal hanya 

melaksanakan proses Pertimbangan Tekhnis Pertanahan 

(PTP).”(Wawancara, Susiladi, Staf Pengaturan dan Penataan 

Pertanahan, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Tanggal 5 April 

2016). 

 

 

 



51 
 

 
 

Tim teknis penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah pada BP2T 

Kabupaten Tegal berdasarkan Lampiran II Keputusan Bupati Tegal Nomor 441 

Tahun 2015 Tanggal 9 Juni 2015 yaitu : 

Tabel 4.6 

Tim Teknis Penerbitan Izin Perubahan Penggunaan Tanah pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal 

Sumber : Lampiran II keputusan Bupati Tegal No 441 Tahun 2015 

Lampiran 1 Keputusan Bupati Tegal Nomor 441 Tahun 2015 Tanggal 9 

Juni 2015 tim teknis penerbitan ijin lokasi pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Tegal yaitu : 

No Jabatan Dalam Dinas/ Instansi 
Kedudukan 

Dalam Tim 

1. 
Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Tegal 

Ketua 

2. 
Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu  Kabupaten Tegal 

Anggota 

3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra pada BP2T Anggota 

4. 

Kepala Bidang Perekonomian dan Pengembangan 

Infrastruktur pada Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Tegal 

Anggota 

5. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pendapatan Umum 

Kabupaten Tegal 

Anggota 

6. Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dan 

Pengembangan Sarana Teknologi Lingkungan pada Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal 

Anggota 

7. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 

Anggota 

8. Kepala Seksi Ketertiban Umum pada Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Tegal 

Anggota 

9 Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Tanbunhut Kabupaten 

Tegal 

Anggota 

10. Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pendapatan Umum 

Kabupaten Tegal 

Anggota 

11. Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan pada Bagian 

Hukum Setda Kabupaten Tegal 

Anggota 

12. Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan pada Bagian 

Hukum Setda Kabupaten Tegal 

Anggota 

13. 2 (Dua) orang Staf pada Bidang  Pemerintahan pada BP2T 

Kabupaten Tegal. 

Anggota 
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Tabel 4.7 

Tim Teknis Penerbitan Izin Lokasi Pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu Kabupaten Tegal 

Sumber : Lampiran I Keputusan Bupati No 441 Tahun 2015 

 

 

No Jabatan Dalam Dinas/ Instansi 
Kedudukan 

Dalam Tim 

1. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal Ketua 

2. Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Pelayanan Perizinan 

Terpadu  Kabupaten Tegal 

Anggota 

3.  
Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal 

Anggota 

4. Kepala Bidang Perekonomian dan Pengembangan 

Infrastruktur pada Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Tegal 

Anggota 

5. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pendapatan Umum 

Kabupaten Tegal 

Anggota 

6.  Kepala Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan dan 

Pengembangan Sarana Teknologi Lingkungan pada Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal 

Anggota 

7. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Tanbunhut Kabupaten 

Tegal 

Anggota 

8. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal 

Anggota 

9 Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pendapatan Umum 

Kabupaten Tegal 

Anggota 

10. Kepala UPTD PSDA Wilayah Tegal Anggota 

11. Kepala Operasi dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong 

Praja 

Anggota 

12. Kepala Sub Bagian Perundang- Undangan pada Bagian 

Hukum Setda Kabupaten Tegal 

Anggota 

13. Kepala Seksi Bina Program pada Kantor Penanaman Modal 

Kabupaten Tegal 

Anggota 

  Modal Kabupaten Tegal   

14.  

2 (Dua) orang Staf pada Bidang Pemerintahan pada Badan 

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal 

Anggota 
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Perusahaan pembangunan perumahan yang melakukan ijin perubahan 

penggunaan tanah hanyalah perusahaan yang luas tanah dimohonkan kurang dari 

1 ha.  Hasil wawancara di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal tentang alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian yaitu : 

“…sebenarnya, untuk pemohon yang melakukan ijin perubahan 

penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah untuk yang luas 

tanahnya di bawah 1 ha, dan untuk tanah yang luasnya lebih dari 1 ha 

yang diajukan adalah ijin lokasi. Pembangunan perumahan di 

Kabupaten Tegal sendiri banyak yang luas tanahnya di atas 1 ha, jadi 

mereka harus mengajukan ijin lokasi.”(Wawancara, Susiladi, Staf 

Pengaturan dan Penataan Pertanahan, di Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tegal, Tanggal 5 April 2016). 

Ijin Lokasi ini diperlukan bagi perusahaan untuk memperoleh tanah yang 

diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai ijin 

pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha 

penanaman modalnya. Perusahaan perumahan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian adalah PT. Mitra Sapphire yang melakukan permohonan ijin lokasi 

pada tahun 2013. PT. Mitra Sapphire melakukan permohonan ijin lokasi di Kantor 

Pertanahan sebelum adanya Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 441 

Tahun 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 

1052 Tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pembina Penyelenggaraan 

Pelayanan Perijinan Terpadu di Kabupaten Tegal dan Berdasarkan Surat Nomor 

641/400-33.28/VI/2014 Tanggal 24 Juni 2014 Perihal Tindak Lanjut Peraturan 

Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2012  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan 

di Kabupaten Tegal, bahwa yang berwenang dalam memberikan ijin lokasi dan 

ijin perubahan penggunaan tanah adalah BP2T dan Kantor Pertanahan hanya 

mengeluarkan pertimbangan teknis pertanahan. 
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Menurut Susiladi berdasarkan hasil wawancara tentang ijin lokasi yaitu 

sebagai berikut : 

“…diketahui bahwa pemberian ijin lokasi menjadi kewenangan 

Pemerintah Daerah / Kota, yang sebelumnya menjadi kewenangan dari 

Kantor Pertanahan Daerah / Kota. Di dalam Surat Keputusan ijin 

lokasi sudah disebutkan bahwa pemberian ijin lokasi di dalamnya 

sudah termasuk pemindahan hak dan tidak diperlukan lagi adanya Ijin 

Perubahan Penggunaan Tanah. Tidak diperlukannya Ijin Perubahan 

Penggunaan Tanah bila sudah mendapat Ijin Lokasi juga diatur di 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 

Pertanahan Nasional No 2 Tahun 1999  tentang izin lokasi yang 

sekarang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional No 5 Tahun 2015 tentang izin 

lokasi”. ( Wawancara, Susiladi, Staf Pengaturan dan Penataan 

Pertanahan, di Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Tanggal 5 April 

2016). 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas sesuai dengan hasil penelitian bahwa 

PT. Mitra Sapphire mengajukan permohonan ijin lokasi dan tidak melakukan ijin 

perubahan  penggunaan tanah karena luas tanah yang dimiliki oleh PT. Mitra 

Sapphire 3 ha yang sesuai dengan ketentuan jika luas tanah di atas 1 ha maka 

tidak melakukan ijin perubahan  penggunaan tanah. Hasil wawancara dengan 

Santoso yaitu sebagai berikut : 

“…berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan Pasal 2 disebutkan bahwa 

sebagian kewenangan Pemerintah di bidang pertanahan dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah / Kota, salah satunya adalah pemberian ijin 

lokasi. Di dalam Surat Keputusan ijin lokasi sudah disebutkan bahwa 

pemberian ijin lokasi di dalamnya sudah termasuk pemindahan hak 

dan tidak diperlukan lagi adanya Ijin Perubahan Penggunaan 

Tanah.Tidak diperlukannya Ijin Perubahan Penggunaan Tanah bila 

sudah mendapat Ijin Lokasi juga diatur di dalam Keputusan Kepala 

Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberian Ijin Lokasi.”(Wawancara, Santoso, Kepala Bidang 

Pemerintahan dan Kesra, di Kantor BP2T, Tanggal 6 April 2016). 
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Tata Cara Pengajuan Permohonan Ijin Lokasi yang dilakukan PT. 

Sapphire yaitu : 

1. Pemohon mengajukan ijin lokasi kepada Bupati Tegal 

2. Dalam keterangan mengenai orang yang mengajukan permohonan, harus jelas 

nama dan alamat orang yang menandatangani permohonan sesuai dengan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) dan bahwa yang bersangkutan bertindak untuk dan atas 

nama perusahaan yang menjadi pemohon. 

3. Rencana penggunaan tanah dalam permohonan ijin lokasi harusdiuraikan secara 

jelas. 

4. Keterangan tentang perusahaan yang menjadi pemohon harus jelas, meliputi : 

Nama Badan Usaha, Alamat Perusahaan, Rekaman Akte Pendirian Perusahaan, 

Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 

5. Keterangan tentang tanah yang dimohonkan ijin lokasinya harus jelas meliputi : 

luas tanah, letak tanah, sketsa/gambar kasar lokasi, status penguasaan tanah, 

penggunaan tanah sekarang. 

6. Mengisi /membuat kelengkapan permohonan yaitu : 

a) Pernyataan kesanggupan akan memberi ganti rugi dan atau 

menyediakan    tempat penampungan bagi pemilik/yang berhak atas 

tanah, dibuat dan ditandangani oleh pemohon di atas meterai Rp. 

6000,- 

b) Uraian rencana kegiatan yang akan dibangun (proposal). 

(Wawancara, Susiladi, Staf Pengaturan dan Penataan Pertanahan, di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Tanggal 5 April 2016). 
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Berdasarkan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka 

Penerbitan Izin Lokasi  Nomor 2561/ PTP-400.09-33.28/XI/2013 PT. Mitra 

Sapphire telah mendapat Ijin Lokasi Untuk Pembangunan Perumahan Seluas ± 

30.000 m² terletak di Kelurahan Kalisapu Kecamatan Slawi atas permohonan ijin 

lokasi yang diajukan oleh Direktur PT. Mitra Sapphire untuk pembangunan 

perumahan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penertiban Izin Loaksi 

dapat disetujui seluas kurang lebih 30.000 m²  dengan rincian: 

a. Untuk rumah tinggal seluas ±21.000 m² (70 %) 

b. Untuk fasilitas umum dan sosial seluas ±9000 m² (30%) 

2. Ketentuan dan syarat- syarat  penggunaan tanah  adalah sebagai berikut : 

a. Lokasi yang dimohon wajib dipasang patok tanda batas yang 

permanen. 

b. Pemohon agar segera mengurus perizinan lainnya sehubungan 

dengan usaha yang dimohon. 

c. Pada jalan masuk lokasi tidak dipekenankan dibuat perumahan, 

karena merupakan kawasan perkantoran. 

d. Bersedia membuat drainase lingkungan yang terintegrasi dengan 

drainase sekitar untuk mencegah, menanggulangi dampak akibat 

yang terjadi atas dibangunnya perumahan. 

e. Pemohon dilarang menelantarkan tanah terlalu lama. 

f. Pemohon diwajibkan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas 

sosial serta ruang terbuka hijau sebesar 30 %. 
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g. Dalam waktu satu tahun, jenis kegiatan harus sudah sesuai dengan 

rencana penggunaan tanah yang dimohon dan wajib menerapkan 

sistim konservasi guna mendukung ketrtiban, kebersihan dan 

keindahan lingkungan. 

h. Penyimpangan pelanggaran penggunaan tanah yang tidak sesuai 

dengan asas dan fungsi kawasan , serta persyaratan di atas, 

persetujuan ini batal/ tidak boleh dan yang bersangkutan dikenakan 

sanksi sesuai ketentuan/ persyaratan yang dibuat. 

i. Pemohon agar segera bermusyawarah dengan Kepala Desa dan 

atau salah satu tokoh masyarakat disekitarnya dalam rangka untuk 

berkontribusi terhadap tanah makamdan agar mengakomodir / 

merekrut tenaga sekitar dalam pembangunan perumahan. 

Apabila syarat-syarat dan ketentuan yang disebutkan di atas tidak 

dipenuhi, maka keputusan tersebut batal demi hukum.Selain itu adanya 

pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud yang 

dilakukan oleh Bupati Kabupaten Tegal dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur 

dan Kepala Badan Pertanahan Nasional. Permohonan ijin lokasi dapat disetujui 

maupun ditolak dan persetujuan pemberian ijin lokasi dapat berupa disetujui 

seluruhnya maupun disetujui sebagian dari luas lokasi yang dimintakan ijin lokasi. 
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Gambar 4.1 

Perumahan Sapphire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi 

Gambar di atas adalah perumahan yang dibangun oleh PT. Mitra Sapphire. 

Perumahan tersebut dibangun di atas lahan yang sebelumnya merupakan lahan 

pertanian. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 10 Tahun 2012 

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kabupaten 

Tegal benar- benar melakukan seleksi terhadap ijin alih fungsi dengan 

memperhitungkan tata ruang wilayah. Oleh karena itu pelaksanaan ijin alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Tegal tidak serta merta setiap 

permohonan selalu dikabulkan, permohonan ijin alih fungsi lahan pertanian ke 

non pertanian harus memenuhi syarat, baik secara administratif maupun teknis. 

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Afif yaitu: 

“…semua pemanfaatan ruang harus sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah, seharusya kalau harus lebih mendetail harus ada 

RDTR (Rencana Detail Tata Ruang ) yang lebih terperinci tentang 
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peraturan zonasi. Dikarenakan di Kabupaten Tegal ini belum disusun 

Rencana Detail Tata Ruang maka digunakanlah peraturan dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah. Untuk mengendalikan pemanfaatan 

ruang jika tidak menggunakan informasi tata ruang orang-orang akan 

membangun sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, inilah 

salah satu fungsi dari Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten 

Tegal ini.” (Wawancara, Afif, Kepala Bidang Tata Ruang dan 

Pengembangan Wilayah, di Kantor Bappeda, Tanggal 7 April 2016) 

Dalam perijinan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian ini ketika 

untuk tata ruangnya diijinkan kemudian BP2T juga tidak langsung 

menyetujuinya. BP2T akan melihat teknis di lapangan. Seperti yang disampaikan 

oleh Santoso yaitu : 

“Ketika IPR dikeluarkan oleh BAPPEDA ini melihat dari peruntukkan 

ruang.  Syarat pokok alih fungsi lahan ini jika sesuai dengan pola 

ruang maka diperbolehkan, itu secara tata ruang, tapi secara tekhnis di 

lapangan oleh BP2T dan Kantor Pertanahan apakah sawah tersebut 

hamparan yang luas dan irigasi yang bagus maka BP2T berhak 

menolak ijin perubahan penggunaan tanah tersebut walaupun di tata 

ruang diperbolehkan. (Wawancara, Santoso, Kepala Bidang 

Pemerintahan dan Kesra, di Kantor BP2T, Tanggal 6 April 2016). 

 

Berdasarkan  hasil wawancara tentang faktor diijinkannya alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian yaitu alih fungsi lahan harus melihat dari tata 

ruang, kemudian juga penggunaan tanah disekitarnya masih lahan hijau atau 

kuning, kemudian alih fungsi lahan tersebut juga tidak boleh menutup fasilitas 

umum. 

Perda Tata Ruang No 10 Tahun 2012 telah mengatur tentang peruntukkan 

lahan yang ada di Kabupaten Tegal yaitu: 

“Ketika penentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal 

sudah dianalisa, Rencana Tata Ruang Wilayah berumur 20 tahun dan 

mempertimbangkan peningkatan jumlah penduduk 20 tahun kedepan. 

Misal jumlah penduduk 1000 kemudian meningkat 1200, kita sudah 

menyiapkan lahan. Tapi diperjalanan ketika disediakan lahan Atapi 

penduduk menginginkan lahan B, karena lahan A berbatasan dengan 



60 
 

 
 

sungai dan yang lainnya maka inilah yang harus ditinjau dan revisi 

kembali boleh dialihfungsikan atau tidak. Dan kita tidak hanya melihat 

jumlah penduduknya berapa tapi kita yakin disusunnya Rencana Tata 

Ruang Wilayah sudah mempertimbangkan peningkatan penduduk dan 

ekonomi juga.” 

Hasil wawancara diatas menunjukkan, bahwa Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tegal sangat selektif dalam pemberian ijin alih fungsi lahan pertanian 

dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tegal. Menurut 

Susiladi dalam wawancara tentang faktor diijinkan alih fungsi lahan pertanian 

yaitu sebagai berikut: 

“…pemohon juga harus melampirkan alasan- alasan kenapa 

melakukan alih fungsi lahan pertanian.Kami juga mempertimbangkan 

jika alasan mereka jelas. Kemudian pemohon juga melampirkan 

sertipikat tanah dan data diri pemohon dan rencana pembangunannya 

seperti apa. Semua harus dilampirkan untuk menjadi pertimbangan 

kami dalam mengabulkan atau menolak permohonan alih fungsi lahan 

tersebut.”(Wawancara, Susiladi, Staf Pengaturan dan Penataan 

Pertanahan, di Kantor Pertanahan, Tanggal 5 April 2016). 

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa setelah memenuhi 

syarat administrasi, pemohon juga harus melampirkan beberapa hal yaitu: 

1. Alasan yang berisi mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan, 

diperuntukkan untuk apa lahan yang akan dialihfungsikan 

2. Sertipikat tanah  

3. Identitas subyek dan obyek 

4. Rencana penggunaan tanah 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan lahan pertanian ke non 

pertanian dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan 

tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi 
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kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan 

dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. 

Hasil wawancara tentang faktor diijinkannya alih fungsi lahan yaitu 

sebagai berikut: 

“…untuk dapat disetujui dalam hal perijinan alih fungsi lahan maka 

pemohon harus memenuhi syarat- syarat administrasi yang sudah 

diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.2 

Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pertanahan dan juga Perda 

Kabupaten Tegal No. 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kabupaten Tegal.”(Wawancara Pertanahan, Susiladi, Staf 

Pengaturan dan Penataan Kantor Pertanahan, Tanggal 5 April 2016). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi semakin meluasnya alih fungsi lahan 

sawah adalah sebagai berikut: 

1. Pertumbuhan ekonomi,  

2. Jumlah penduduk (rumah tangga), 

3. Menurunnya jumlah petani. ( Wawancara, Susiladi, staf Pengaturan 

dan Penataan Pertanahan, di Kantor Pertanahan, Tanggal 5 April 

2016).  

Faktor lain diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu 

sebagai berikut : 

1. Adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin 

meningkat jumlahnya. 

2. Meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik. 

(Wawancara, Santoso, Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesra, di 

Kantor BP2T, Tanggal 6 April 2016). 
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Hal yang sama mengenai faktor alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian juga disampaikan dalam wawancara yaitu sebagai berikut : 

1. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya 

2. Pertumbuhan akan lahan untuk pertanian 

3. Pertumbuhan sarana perumahan dan pemukiman yang semakin 

meningkat 

4. Meningkatnya permintaan oleh investor untuk lahan sehingga harga 

lahan menjadi mahal dan merangsang orang- orang untuk menjual 

lahan pertanian untuk menjual lahannya. (Wawancara, Afif, Kepala 

Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, Kantor BAPPEDA, 

Tanggal 7 April 2016). 

Perubahan jenis lahan merupakan penambahan penggunaan jenis lahan di 

satu sektor dengan diikuti pengurangan jenis lahan di sektor lainnya. 

Pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan 

cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan di luar 

pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk 

kegiatan pertanian. Walaupun secara kualitas sumber daya lahan dapat 

ditingkatkan, tetapi secara kuantitas sumber daya lahan yang tersedia di setiap 

daerah praktis tetap. Pada kondisi keterbatasan tersebut, maka peningkatan 

kebutuhan lahan untuk permukiman, industri, pembangunan prasarana ekonomi 

umum, fasilitas sosial, dan lain-lain, akan mengurangi ketersediaan lahan untuk 

pertanian. Karena pembangunan ekonomi cenderung mendorong permintaan 

lahan di luar sektor pertanian dengan laju lebih besar dibandingkan permintaan 
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lahan di sektor pertanian maka pertumbuhan ekonomi cenderung merangsang 

terjadinya konversì lahan pertanian ke penggunaan di luar pertanian, terutama di 

daerah dengan kelangkaan lahan tinggi.  

Berdasarkan keterangan dalam wawancara di atas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 

adalah sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang 

2. Meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia 

3. Kebutuhan ekonomi 

4. Memenuhi syarat administratif 

5. Alasan-alasan melakukan alih fungsi lahan 

6. Rencana alih fungsi lahan dan penggunaan tanah 

7. Memperhatikan Pertimbangan Teknis Pertanahan. 

8. Meningkatnya permintaan oleh investor untuk lahan sehingga harga 

lahan menjadi mahal dan merangsang orang- orang untuk menjual 

lahan pertanian untuk menjual lahannya 

9. Kondisi tanah yang akan dialihfungsikan 

Kendala- kendala yang ditemui dalam proses alih fungsi lahan pertanian 

ke non pertanian seperti yang diungkapkan oleh Santoso Kepala Bidang 

Pemerintahan dan Kesra, di Kantor BP2T, Tanggal 6 April 2016 yaitu perbedaan 

pendapat tim teknis di lapangan. Tapi perselisihan itu tetap dapat diatasi karena 

dilakukan rapat koordinasi antar tim pertimbangan teknis di lapangan. 
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Kendala lain juga diungkapkan oleh Susiladi staf Pengaturan dan Penataan 

Pertanahan, di Kantor Pertanahan, Tanggal 5 April 2016 seperti ketika melakukan 

survei ke lokasi ternyata sudah ada bangunan baik rumah atau bangunan lain, 

padahal dari Pemerintah Daerah belum mengeluaran ijin alih fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian. 

Berdasarkan keterangan diatas bahwa kendala pertama dalam alih fungsi 

lahan berasal dari intern yaitu terjadinya perselisihan pendapat tim pertimbangan 

teknis. Pertimbangan yang berbeda sehingga memerlukan waktu yang lama untuk 

mengambil keputusan untuk diterima atau tidaknya permohonan alih fungsi lahan 

tersebut. Tugas dari Tim Pertimbangan Teknis adalah memberikan pertimbangan 

kepada Bupati agar dapat diajdikan pedoman dalam mengambil keputusan 

sehingga pertimbangan tersebut harusnya benar dan berdasarkan pada peraturan-

peraturan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal. Dan kendala yang 

kedua adalah masyarakat telah melakukan pembangunan di atas lahan yang belum 

dialihfungsikan. 

 

4.1.4. Bentuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke 

Perumahan Di Kabupaten Tegal 

Pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian ke perumahan tidak lepas dari 

pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Berdasarkan 

hasil wawancara tentang Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian yaitu: 

“…untuk lahan yang sudah terlanjur dialihfungsikan seharusnya ada 

penindakan, ketika orang membangun ditengah sawah tapi kami tidak 
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bisa melakakan penindakan hukum karena tanah tersebut milik 

mereka, hak asasi mereka.Pemerintah kabupaten tidak bisa 

membongkar bangunan yang sudah dibangun diatas lahan hijau, 

disinsentifnya tidak memberikan pelayanan sertipikat. Sama juga 

dengan perumahan, ketika ingin melakukan balik nama, dari 

pemerintah tidak akan melayani penggantian sertipikat. Ini sebagai 

efek jera bagi mereka. Mekanisme pengawasan alih fungsi lahan 

pertanian, pemerintah akan menetapkan perda tentang LP2B yang 

sampai sekarang masih ada dalam rtrw, pertimbangan tekhnis dari 

Kantor Pertanahan dan  BP2T  yang kemudian akan diputuskan bahwa 

alih fungsi lahan tersebut disetujui atau ditolak.(Wawancara, Afif, 

Kepala Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, di Kantor 

Bappeda, Tanggal 7 April 2016). 

 

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa sumber dapat diketahui bahwa 

bentuk pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu peruntukan tata 

ruang,  melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan dengan 

pertimbangan- pertimbangan, dan mekanisme serta monitoring yang kemudian 

membuat laporan ke Bupati. Hasil wawancara tentang bentuk pengendalian alih 

fungsi lahan pertanian yaitu untuk pengendaliannya sendiri dilihat dari peraturan 

daerah yang ada di Kabupaten Tegal yaitu pengendalian alih fungsi lahan 

pertanian menjadi kawasan perumahan berdasarkan Perda RTRW Kabupaten 

Tegal dilakukan melalui Penetapan Peraturan Zonasi, Perizinan, Pemberian 

insentif dan disintensif, Pengenaan sanksi. 

Berdasarkan hasil wawancara tentang bentuk pengendalian alih fungsi 

lahan pertanian ke perumahan yaitu sebagai berikut : 

“Sanksi yang kita berikan sejauh ini bukan sanksi pidana melainkan 

sanksi administratif seperti pencabutan izin, pembatalan izin, 

penutupan lokasi. Pokoknya untuk masyarakat atau perusahaan swasta 

yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang Kabupaten Tegal kami 

tidak melayani untuk perizinannya.” (Wawancara, Susiladi, staf 

Pengaturan dan Penataan Pertanahan, di Kantor Pertanahan, Tanggal 5 

april 2016). 
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Dari hasil penelitian tentang alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 

di Kabupaten Tegal dapat disimpulkan bahwa bentuk pengendalian alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian ini yaitu dengan perizinan yang dilakukan dari 

pemerintah Kabupaten Tegal dan untuk sanksinya sendiri bukan sanksi pidana 

melainkan sanksi administratif. 

 

4.2. PEMBAHASAN 

4.2.1 Analisis Faktor-Faktor diijinkannya Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Untuk Perumahan di Kabupaten Tegal 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 telah menjelaskan bahwa 

penggunaan atau pemanfaatan tanah telah diatur dan harus sesuai Rencana Tata 

Ruang Wilayah. Bukan untuk membatasi seseorang atau sekelompok orang yang 

memiliki hak atas tanah untuk bagaimana menggunakan tanah tersebut. Sesuai  

dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 7 

menyebutkan: 

ayat (1) : Terhadap tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya harus 

sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; 

ayat (2) : Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah 

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 ditentukan berdasarkan pedoman, 

standar dan criteria teknis yang ditetapkan oleh 

Pemerintah;  

ayat (3) : Pedoman, standar dan criteria teknis sebagaimana yang 

dimaksud pada ayat 2 dijabarkan lebih lanjut oleh 

Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kondisi 

wilayah masing-masing;  

ayat (4) : Penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 
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tidak dapat diperluas atau dikembangkan 

penggunaanya;  

ayat (5) : Pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

tidak dapat ditingkatkan pemanfaatannya”. 

Instansi pemerintah yang memiliki peranan sangat penting ialah Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Kantor Pertanahan, dan Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal yang mempunyai hak memberikan ijin atas 

penggunaan tanah yang dialihfungsikan. Pintu pertama diterimanya permohonan 

atas alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian adalah Kantor Badan Pelayanan 

Perizinan Terpadu. 

Berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 441Tahun 2015 

tentang perubahan atas keputusan bupati kabupaten tegal nomor 1052 tahun 2014 

tentang pembentukan panitia Pembina penyelenggaraan Pelayanan Perijinan 

Terpadu di Kabupaten Tegal dan Berdasarkan Surat Nomor 641/400-

33.28/VI/2014 Tanggal 24 Juni 2014 Perihal Tindak Lanjut Peraturan Bupati 

Tegal Nomor 3 Tahun 2012  tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di 

Kabupaten Tegal  bahwa ijin Lokasi dan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah 

Pertanian ke Non Pertanian sebagaimana disebut dalam Bab II Peraturan tersebut 

merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal atau instansi 

yang ditunjuk apabila dilimpahkan kewenangan, maka Kantor Pertanahan 

Kabupaten Tegal hanya melaksanakan proses Pertimbangan Teknis Pertanahan 

dan bahwa kewenangan untuk ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah 

dilakukan oleh BP2T dan Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal hanya 

melaksanakan proses Pertimbangan Tekhnis Pertanahan (PTP). Kantor 
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Pertanahan mengeluarkan Pertimbangan Teknis Pertanahan berdasarkan Peraturan 

Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Tanah 

dalam Penertiban ijin yang termasuk di dalamnya ijin perubahan penggunaan 

tanah, penetapan lokasi dan ijin lokasi.  

Pembangunan perumahan di Kabupaten Tegal dalam perolehan tanahnya 

masih banyak yang berasal dari tanah pertanian.Oleh karena tanah yang diperoleh 

untuk pembangunan perumahan tersebut berupa tanah pertanian, maka diperlukan 

suatu Ijin Perubahan Penggunaan Tanah.Kemudian oleh pemegang hak 

dimohonkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tersebut untuk merubah 

penggunaan tanah dari tanah pertanian ke non pertanian (perumahan). Kemudian 

oleh pemegang hak dimohonkan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah tersebut yang 

pada saat itu masih wewenang Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal sebelum 

keluar keputusan Bupati Tegal yang baru untuk merubah penggunaan tanah dari 

tanah pertanian ke non pertanian (perumahan).Namun Ijin Perubahan Penggunaan 

Tanah diharuskan ketika luas tanah di bawah 1 (satu) ha. 

Berdasarkan hasil penelitian Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 

mengeluarkan rekomendasi rencana perolehan tanah dan atau penggunaan tanah 

dan keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal 

tentang ijin perubahan penggunaaan tanah untuk perumahan yang luas tanahnya 

tidak lebih dari 1 hektar. 

Prosedur alih fungsi lahan di Kabupaten Tegal yaitu : 

1. Pemohon mengajukan permohonan alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian ke Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu akan meminta 
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Informasi Peruntukkan Ruang di Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah yang berdasarkan Perda Kabupaten Tegal No 10 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Bidang Tata Ruang dan 

Pengembangan Wilayah yang mengatur tentang peruntukkan ruang. 

2. Prosedur selanjutnya yaitu ke Kantor pertanahan untuk meminta 

Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Kantor Pertanahan akan melakukan 

survei. Ijin lokasi dan ijin perubahan penggunaan tanah merupakan 

wewenang bidang pengaturan dan penataan pertanahan. 

3. Prosedur terakhir yaitu ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Tegal untuk melengkapi formulir. Persyaratan dan waktu proses pelayanan 

perijinan perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 

a. Permohonan ijin Bupati Tegal atau Pejabat yang ditunjuk 

b. Fotocopy KTP yang masih berlaku 

c. Salinan tanda bukti kepemilikan tanah 

d. Salinan penegasan badan hukum bagi perusahaan 

e. Gambar rencana penggunaan tanah 

f. Pertimbangan teknis pertanahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten 

Tegal 

g. Surat pernyataan pemohon 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di 

Bidang Pertanahan Pasal 2 disebutkan bahwa sebagian kewenangan Pemerintah di 

bidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah / Kota, salah satunya 

adalah pemberian ijin lokasi. Di dalam Surat Keputusan ijin lokasi sudah 
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disebutkan bahwa pemberian ijin lokasi di dalamnya sudah termasuk pemindahan 

hak dan tidak diperlukan lagi adanya Ijin Perubahan Penggunaan Tanah. Tidak 

diperlukannya Ijin Perubahan Penggunaan Tanah bila sudah mendapat Ijin Lokasi 

juga diatur di dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 2 Tahun 2003 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Ijin Lokasi. 

PT. Mitra Sapphire mengajukan permohonan ijin lokasi pada tahun 2013 

dengan aturan lama berdasarkan keputusan bupati kabupaten tegal nomor 1052 

tahun 2014 tentang pembentukan panitia Pembina penyelenggaraan Pelayanan 

Perijinan Terpadu di Kabupaten Tegal dan Peraturan Menteri Negara Agraria / 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Memperoleh Ijin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka 

Penanaman Modal yang dimaksud dengan ijin lokasi adalah ijin yang diberikan 

kepada perusahaan pembangunan perumahan untuk memperoleh tanah sesuai dengan 

Rencana Tata Ruang Wilayah, yang berlaku pula sebagai ijin perubahan penggunaan 

tanah.  

Prosedur ijin lokasi yang dilakukan PT. Mitra Sapphire di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tegal yaitu : 

1. Mengajukan permohonan ijin lokasi  dan permohonan pertimbangan 

teknis pertanahan dalam rangka penerbitan ijin lokasi, yang dilengkapi 

dengan : 

a. Fotocopy KTP 

b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan 

c. Fotocopy SK Menteri Hukum dan HAM RI 
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d. Denah Lokasi 

e. Fotocopy data tanah 

f. Dokumen Penunjang lainnya 

2. Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan akan melakukan survei dan 

melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas pemohon. 

3. Tim pertimbangan teknis akan menyimpulkan bahwa terhadap tanah 

yang dimohon untuk ijin lokasi tersebut disetujui atau tidak disetujui, 

dengan ketentuan dan syarat penggunaan tanah tersebut adalah : 

a. Lokasi yang dimohon wajib dipasang tanda batas yang permanen 

b. Pada jalan masuk lokasi tidak diperkenankan dibuat perumahan, 

karena merupakan kawasan perkantoran 

c. Pemohon agar segera mengurus perijinan lainnya sehubungan 

denagan usaha yang dimohon 

d. Pemohon dilarang menelantarkan tanah terlalu lama dan dalam hal 

membangun agar mengacu pada Site Plan yang telah disyahkan 

oleh instansi yang berwenang 

e. Pemohon diwajibkan menyediakan fasilitas umum dan sosial 

minimal 30 % dari tanah yang dimohon 

f. Pemohon agar bermusyawarah dengan Kepala Desa dan atau salah 

atu tokoh masyarakat disekitarnya dalam rangka 

untukberkontribusi terhadap tanah makam dan agar 

mengakomodur/ merekrut tenaga kerja sekitar dalam pembangunan 

perumahan 
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g. Bersedia membuat, memperhatikan/ menormalisasikan system 

drainase/ saluran air yang terpadu dengan lingkungan disekitarnya 

untuk mencegah. Menanggulangi dampak akibat yang terjadi atas 

dibangunnya perumahan. 

4. Kantor Pertanahan akan mengeluarkan Risalah Pertimbangan Teknis 

Pertanahan Dalam Rangka Penerbitan Ijin Lokasi dengan ketentuan 

dan syarat-syarat penggunaan tanah. 

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan ijin alih fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian pemohon harus memenuhi syarat administratif dan 

ketentuan-ketentuan yang berlaku. Prosedur dalam ijin perubahan penggunaan 

tanah dan ijin lokasi merupakan faktor Pemerintah Kabupaten Tegal dalam 

memberikan ijin. Jika pemohon tidak memenuhi syarat administratif perijinan 

maka bisa saja permohonan ijin tersebut ditolak. 

Berdasarkan keterangan dalam wawancara di atas, dapat disimpulkan 

bahwa faktor-faktor diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 

adalah sebagai berikut : 

1. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pola Ruang 

2. Meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan manusia 

3. Kebutuhan ekonomi 

4. Memenuhi syarat administratif 

5. Alasan-alasan melakukan alih fungsi lahan 

6. Rencana alih fungsi lahan dan penggunaan tanah 

7. Memperhatikan Pertimbangan Teknis Pertanahan. 
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8. Meningkatnya permintaan oleh investor untuk lahan sehingga harga 

lahan menjadi mahal dan merangsang orang- orang untuk menjual 

lahan pertanian untuk menjual lahannya 

9. Kondisi tanah yang akan dialihfungsikan 

Hasil penelitian tentang faktor-faktor diijinkannya alih fungsi lahan di 

Kabupaten Tegal  seperti yang disampaikan oleh Afif selaku Kepala Bidang Tata 

Ruang dan Pengembangan Daerah di Badan Perencanaan dan Pembangunan 

Daerah Kabupaten Tegal bahwa faktor agar alih fungsi lahan diijinkan yaitu harus 

sesuai dengan pola ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah. Selain memenuhi 

syarat administratif dan tata ruang, syarat alih fungsi lahan pertanian ke non 

pertanian yaitu harus sesuai dengan teknis pertanahan di lapangan. Hasil 

penelitian tentang faktor  alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian belum 

sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Berkelanjutan. 

Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi 

Lahan Pertanian Berkelanjutan  Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan 

dengan persyaratan : 

1) Memiliki kajian kelayakan strategis 

Kajian kelayakan strategis ditinjau dari aspek kepentingan umum 

yang akan mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat 

dipisah peruntukkannya untuk pembangunan yang berskala besar, 
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menengah dan kecil yang mengarah kepada nasional dan regional, 

pembangunan skala menengah berbasis provinsi dan kabupaten, serta 

pembangunan skala kecil berbasis kecamatan dan desa. 

Kajian ini mempunyai mempunyai dampak dominan terhadap 

pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan kesejahteraan 

petani, serta mempunyai dampak negative rendah yang pelaksanaannya 

sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Kajian ini dapat menjadi 

bagian dari suatu kajian yang lebih luas dalam pembangunan sektor atau 

subsektor sebagai suatu persyaratan dalam pembangunan tersebut, 

misalnya pembangunan sarana prasarana irigasi dan jalan umum 

dibutuhkan kajian analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL), 

pengelolaan dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. 

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam PP No 1 

Tahun 2011 Pasal 39 huruf a paling sedikit mencakup : 

a) luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan, 

b) potensi kehilangan hasil, 

c) resiko kerugian investasi,  

d) dampak ekonomi, lingkungan, social dan budaya. 

2) Mempunyai rencana alih fungsi lahan 

Rencana alih fungsi lahan untuk pembangunan kepentingan umum 

antara lain penyusunan rencana tahunan termasuk luas, lokasi, 

peruntukkan, dan dilengkapi dengan rencana induk sehingga tidak 
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mengganggu kelangsungan pemanfaatan infrastruktur yang ada.Misalnya 

pembanguanan saluran air minum atau air bersih oleh perusahaan daerah 

air minum (PDAM) harus menyusun rencana tahunan pembangunan 

saluran tersebut. 

Rencana alih fungsi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 

huruf b paling sedikit mencakup luas dan lokasi yang akan 

dialihfungsikan, jadwal alih fungsi, luas dan lokasi lahan pengganti, 

jadwal penyediaan lahan pengganti dan pemnafaatan lahan pengganti ( 

Pasal 41 Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2011).  

3) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah 

Pengalih fungsi melakukan pembebasan kepemilikan hak atas 

tanah pada pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan.Pembebasan kepemilikan hak atas tanah 

dilaksanakan melalui pemberian ganti rugi kepada pemilik hak. Pemberian 

ganti rugi diatur dengan tata cara sebagai berikut : 

a) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan wajib diberikan ganti rugi oleh pihak yang 

mengalihfungsikan. 

b) Selain ganti rugi kepada pemilik, pihak yang 

mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi 

infrastruktur pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang 

dialihfungsikan. 
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c) Pengganti nilai investasi infrastruktur diperuntukkan bagi 

pendanaan pembangunan infrastruktur dilokasi lahan 

pengganti. 

d) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur dan pendanaan 

penyediaan lahan pengganti bersumber dari Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah Provinsi dan Anggraan Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten/ Kota instansi yang melakukan alih fungsi. 

e) Besaran nilai investasi infrastruktur didasarkan pada tafsiran 

nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan 

yang dialihfungsikan; dan ditaksirkan nilai investasi struktur 

yang diperlukan pada lahan pengganti. 

f) Taksiran nilai investasi infrastruktur dilakukan secara terpadu 

oleh tim yang terdiri dari instansi yang membidangi urusan 

infrastruktur dan yang membidangi urusan pertanian. 

g) Selain biaya investasi infrastruktur perlu dimasukkan juga 

biaya ganti rugi atas nilai komoditas yang tumbuh diatas tanah 

yang dialihfungsikan. 

4) Ketersediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan 

berkelanjutan 

Pemohon alih fungsi dapat melakukan alih fungsi setelah lahan 

pengganti yang diminta oleh pemilik lahan telah dipenuhi sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan. Pemenuhan lahan pengganti meliputi 
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lahan yang telah siap tanam, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat alih 

fungsi dan bangunan pendukung lainnya : 

a) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi 

maka lahan penggantinya dialokasikan pada daerah irigasi 

dengan luasan minimal tiga kali luas lahan yang 

dialihfungsikan. 

b) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi 

maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan rawah 

pasang surut dan/ atau lebak dengan luasan minimal enam kali 

luas lahan yang dialihfungsikan. 

c) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan beririgasi 

maka lahan penggantinya dialokasikan pada lahan tidak 

beririgasi dengan luasan minimal sembilan kali luas lahan yang 

dialihfungsikan. 

d) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawah pasang 

surut dan/ atau lebak lahan penggantinya dialokasikan pada 

lahan rawah pasang surut dan/ lebak dengan luasan minimal 

dua kali luas lahan yang dialihfungsikan. 

e) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan rawah pasang 

surut dan/ atau lebak lahan penggantinya dialokasikan pada 

daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal empat kali luas 

lahan yang dialihfungsikan. 
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f) Apabila lahan yang dialihfungsikan berupa lahan tidak 

beririgasi makan  lahan  penggantinya dialokasikan pada 

daerah tidak beririgasi dengan luasan minimal satu kali luas 

yang dilaihfungsikan. 

Menurut penulis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 

bahwa untuk alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian harus memenuhi syarat 

kajian kelayakan strategis, mempunyai rencana alih fungsi lahan, pembebasan 

kepemilikan hak, dan ketersediaan lahan pengganti. Berdasarkan hasil penelitian 

di Kabupaten Tegal, bahwa untuk rencana alih fungsi lahan sendiri belum efektif 

dilakukan. Seharusnya pemohon alih fungsi melakukan alih fungsi sesuai dengan 

rencana alih fungsi lahan . 

Faktor Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan ijin alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian  yaitu Pertimbangan Teknis Pertanahan. Kantor 

Pertanahan Kabupaten Tegal dalam mengeluarkan Pertimbangan Teknis 

Pertanahan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No 

2 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pertanahan dalam Penertiban Izin Lokasi, 

Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dengan ketentuan : 

a. Tidak boleh mengorbankan kepentingan umum;  

b. Tidak boleh saling mengganggu penggunaan tanah sekitarnya;  

c. Memenuhi azas keberlanjutan;  

d. Memperhatikan azas keadilan; dan  

e. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan. 
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Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan 

Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kantor Pertanahan meliputi: 

a. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan; dan  

b. Peta-peta Pertimbangan Teknis Pertanahan.  

Jika secara teknis tidak memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan tata 

ruang Kabupaten Tegal  maka Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan 

Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah di Kantor 

Pertanahan maka permohonan alih fungsi lahan ditolak. Pertimbangan-

pertimbangan yang diberikan. Pertimbangan teknis pertanahan tersebut : 

a. Kesesuaian ijin permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian dengan Undang-Undang yang terkait 

b. Keadaan fisik tanah yang dimohon, apakah merupakan tanah sawah 

atau tanah tegalan. 

c. Kesesuaian lokasi yang dimohon  

d. Pertimbangan mengenai kondisi saluran pengairan yang ada 

disekitarnya, apakah beririgasi sederhana atau beririgasi teknis. 

Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan tersebut akan mempengaruhi 

dikabulkan atau tidaknya permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke 

non pertanian. Pertimbangan yang telah diberikan oleh masing-masing anggota 

Panitia Tim teknis penerbitan ijin perubahan penggunaan tanah pada BP2T 

Kabupaten Tegal berdasarkan Lampiran II dan III Keputusan Bupati Tegal Nomor 

441 Tahun 2015 Tanggal 9 Juni 2015 yang akan dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan (BAP) tentang perubahan tanah pertanian ke non pertanian tersebut 
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yang ditandatangani oleh semua anggota Panitia Tim teknis penerbitan ijin 

perubahan penggunaan tanah pada BP2T Kabupaten Tegal. 

Pemerintah Kabupaten Tegal dalam memberikan ijin lokasi kepada  PT. 

Mitra Shappire dengan memberikan pertimbangan teknis, syarat-syarat dan 

ketentuan seperti diatas. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan tersebut akan 

mempengaruhi dikabulkan atau tidaknya permohonan perubahan penggunaan 

tanah pertanian ke non pertanian. 

Perubahan penggunaan lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten 

Tegal terjadi hampir setiap tahun. Perubahan penggunaan lahan tersebut menjadi 

indsutri, bengkel, ruko, perumahan, pemukiman maupun sarana dan prasarana. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Tegal 

seperti faktor pertambahan penduduk yang begitu cepat yang berimplikasi kepada 

permintaan terhadap lahan untuk perumahan dan pemukiman semakin meningkat 

dan faktor kepentingan umum yaitu untuk keperluan pembangunan fasilitas, 

sarana dan prasarana umum. 

Hal yang sama juga sesuai pendapat  Ni Luh Gede Budihari (2011) bahwa 

sebagian besar petani mengubah lahan pertaniannya karena alasan ekonomi. 

Lahan yang dimiliki petani berasal dari warisan dan membeli.Selama menjadi 

pettani, keluarga terua mendukung sehingga para petani tidak memiliki niat untuk 

meninggalkan profesinya.Selain karena adanya kebutuhan yang mendesak, para 
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pettani menjual lahan pertaniannya karena mmendapat tawaran dari masyarakat 

pendatang dan tergiur oleh harga jual lahan yang tinggi. 

Berdasarkan  hasil penelitian di Kabupaten Tegal kepadatan penduduk di 

Kabupaten Tegal dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 semakin meningkat. 

Jumlah penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2012 adalah 1.409.406 jiwa, pada 

tahun 2013 adalah 1.420.132 jiwa dan pada tahun 2014 adalah 1.420.009 jiwa 

sehingga jelas terlihat bahwa dalam jangka waktu tiga tahun selalu terjadi 

peningkatan penduduk di Kabupaten Tegal. Banyaknya penduduk menyebabkan 

semakin banyaknya permintaan akan kebutuhan tempat tinggal. Pertumbuhan 

ekonomi yang disebabkan oleh meningkatnya mutu  hidup masyarakat juga sangat 

mempengaruhi permintaan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang 

menyebabkan perubahan  masyarakat agraris ke modern. 

Winoto (2005: 45) mengatakan bahwa faktor - faktor yang mendorong 

terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian antara lain:   

1) Faktor Kependudukan. Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah 

meningkatkan permintaan tanah. Selain itu, peningkatan taraf hidup 

masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan. 

2) Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh aktivitas sektor 

nonpertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk 

bertani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil 

pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu karena faktor 
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kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau 

keperluan keluarga lainnya. 

3) Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang 

menyebabkan terfragmentasinya tanah pertanian, sehingga tidak 

memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan. 

4) Perilaku myopic, yaitu mencari keuntungan jangka pendek namun kurang 

memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara 

keseluruhan. Hal ini antara lain tercermin dari Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian 

untuk penggunaan tanah nonpertanian. 

5) Lemahnya sistem perundang-undangan dan penegakan hukum (Law 

Enforcement) dari peraturan-peraturan yang ada. 

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang dikemukakan oleh Winoto 

(2005:45) bahwa faktor peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan ekonomi 

manusialah yang menjadi faktor utama dari penyebab alih fungsi lahan pertanian 

dan menjadi faktor pemerintah memberikan ijin kepada masyarakat untuk 

melaukakn alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Lemahnya peraturan 

perundangan dan kebijakan pemerintah dalam perijinan alih fungsi lahan 

menyebabkan masyarakat melakukan laih fungsi lahan. Menurut penulis aspek 

regulasi dari pemerintah memang kurang efektif dalam alih fungsi lahan tersebut, 

seperti sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melakukan alih fungsi 

lahan sebelum melakukan permohonan perijinan. 
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Selaras dengan pendapat Rusli dalam Irvan Maulana Sadikin (2009:11) 

mengungkapkan bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, rasio antara 

manusia dan lahan menjadi semakin besar, sekalipun pemanfaatan setiap jengkal 

lahan sangat dipengaruhi taraf perkembangan kebudayaan suatu masyarakat. 

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal menyebabkan makin mengecilnya 

persediaan lahan rata-rata per orang. Seiring bertambahnya penduduk, luas tanah 

yang tersedia semakin terbatas, sedangkan kebutuhan akan tanah semakin 

meningkat. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 87.879 Hektar yang berupa 

tanah sawah dan tanah kering. Meningkatnya jumlah penduduk berdampak 

terhadap lahan pertanian yang dialihfungsikan ke non pertanian. 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa tidak ada 

kendala serius yang ditemui oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Kantor 

Pertanahan dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam peralihan fungsi lahan 

pertanian ke non pertanian. Kendala yang sering ditemui namun dapat 

diselesaikan yaitu adanya perbedaan pertimbangan-pertimbangan dari Tim 

Pertimbangan Teknis Pertanahan ketika melakukan peninjauan lokasi. Hal yang 

sering menjadi perselisihan antar anggota Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan 

Kabupaten Tegal yaitu beberapa tim memiliki pendapat bahwa tanah yang 

dimiliki pemohon yaitu untuk kepentingan pribadi perlu diberikan ijin karena 

pemohon tidak memliki tanah lain selain tanah pertanian tersebut. Pihak lain Tim 

Teknis tidak setuju, tetap pada peraturan dasar bahwa tanah pertanian tidak boleh 

dialihfungsikan. Perbedaan perselisihan pendapat inilah yang akan 
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dimusyawarahkan oleh Tim Teknis berdasarkan peruntukkan ruang dalam 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal. 

Kendala selanjutnya yaitu pemohon telah membangun rumah/ bangunan 

pada lahan pertanian yang belum mendapat ijin.Hal ini sering terjadi pada 

pengembang perumahan, sebelum ijin lokasi keluar mereka telah mendirikan 

bangunan. Keadaan seperti ini sering terjadi karena kurangnya kesadaran para 

pengembang perumahan dalam mentaati hukum yang ada. Masyarakat umum juga 

lebih sering melakukan hal yang sama dengan mendirikan bangunan terlebih 

dahulu baru menurus perijinannya dikarenakan ketidaktahuan tentang aturan alih 

fungsi lahan dan masyarakat berpikir bahwa proses perijinanya rumit. 

i. Analisis Bentuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk 

Perumahan di Kabupaten Tegal 

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang termasuk di dalamnya 

adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Pelaksanaan 

alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian tidak lepas dari pengawasan dan 

pengendalian dari Pemerintah Kabupaten Tegal. Selaras dengan pendapat 

Mulyono Sadyohutomo (2016:285) ada dua kelompok alat yang bisa dipakai 

dalam mengefektifkan pengendalian penggunaan tanah, yaitu Layanan 

Pemerintah dan Peraturan Perundangan Pemanfaatan Ruang. Layanan Pemerintah 

di Kabupaten Tegal yaitu layanan administrasi pemerintah. Bentuk layanan 

administrasi pemerintahan di Kabupaten Tegal yang digunakan sebagai alat 

pengendalian penggunaan tanah berupa layanan kependudukan, pensertifikatan 

tanah dan perpajakan. Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal 
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yang taat pada ketentuan tata ruang berupa kemudahan layanan kependudukan, 

keringanan pajak, pensertifikatan tanah yang dimudahkan. Disinsentif 

diberlakukan bagi penduduk yang melanggar rencana tata ruang, seperti tidak 

melayani KTP bagi penghuni baru di kawasan lindung, tidak melayani 

sambungan listrik baru, air bersih baru, pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan 

penyediaan prasarana dan sarana. 

Bentuk pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di 

Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Perundangan Pemanfaatan Ruang yaitu 

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No 10 Tahun 2012, bentuk pengendalian alih 

fungsi lahan yaitu : 

a. Ketentuan umum peraturan zonasi 

Ketentuan umum peraturan zonasi meliputi ketentuan umum peraturan 

zonasi struktur ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang 

b. Ketentuan perizinan 

Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 

1. Izin Lokasi; 

2.  Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) 

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ; dan 

4. izin lainnya. 

c. Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif 

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan 

imbalan terhadappelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata 
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ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah 

daerah. Bentuk insentif tersebut, antara lain, dapat berupa keringanan 

pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian 

kompensasi, kemudahan prosedur perijinan, dan pemberian penghargaan. 

Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi 

pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan 

rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang 

tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana, serta pengenaan 

kompensasi dan penalti. 

d. Arahan sanksi 

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian 

pemanfaatan ruang, dalam alih fungsi lahan dimaksudkan sebagai 

perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai 

dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.Dalam undang-undang ini 

pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang 

tidak sesuai dengan ketentuan perijinan pemanfaatan ruang, tetapi 

dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang 

menerbitkan ijin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian alih fungsi 

lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Tegal yang selama ini telah 

dilancarkan ternyata belum efektif. Instrument kebijakan yang selama ini menjadi 

andalan dalam pengendalian alih fungsi lahan sawah adalah pelaksanaan 
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Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sangat 

disayangkan bahwa proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang pada 

umumnya cukup alot ternyata belum menghasilkan petunjuk teknis yang benar-

benar operasional.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal 

mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu melalui 

penetapan zonasi, perijinan, pemeberian insentif dan disinsentif dan sanksi. 

Namun untuk pengendaliannya sendiri dirasa belum efektif. Kelemahan pada 

aspekregulasi atau peraturan itu sendiri terutama terkait dengan masalah kekuatan 

hukum, sanksi pelanggaran, dan akurasi objek lahan yang dilarang dikonversi. Di 

Kabupaten Tegal sendiri untuk sanksi pencabutan izin dan pembongkaran belum 

pernah dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal, hanya sejauh tidak dilayaninya 

lagi perijinan yang dilakukan oleh masyarakat dan perusahaan pembangunan 

perumahan yang melakukan alih fungsi lahan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

 Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis 

terhadap pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang diperuntukkan untuk 

perumahan di Kabupaten Tegal dengan permasalahan yang dikemukakan di dalam 

Bab I Pendahuluan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :  

1. Faktor-faktor diijinkannya alih fungsi lahan pertanian ke perumahan di 

Kabupaten Tegal yaitu harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah dan Pola Ruang Kabupaten Tegal, meningkatnya jumlah 

penduduk dan kebutuhan manusia, kebutuhan ekonomi masyarakat, 

memenuhi syarat administratif perijinan alih fungsi lahan, alasan-

alasan melakukan alih fungsi lahan, rencana alih fungsi lahan dan 

penggunaan tanah, memperhatikan Pertimbangan Teknis Pertanahan, 

meningkatnya permintaan oleh investor untuk lahan sehingga harga 

lahan menjadi mahal dan merangsang orang- orang untuk menjual 

lahan pertanian untuk menjual lahannya, dan kondisi tanah yang akan 

dialihfungsikan masih produktif atau tidak produktif lagi. 

2. Bentuk pengendalian yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal 

dalam alih fungsi lahan pertanian ke perumahan yaitu peruntukan tata 

ruang, melalui perizinannya disetujui atau ditolak yang diputuskan 

dengan pertimbangan- pertimbangan, mekanisme serta monitoring 
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yang kemudian membuat laporan ke Bupati dan koordinasi dengan 

dinas yang terkait dengan lahan pangan pertanian berkelanjutan. 

Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal yang 

termasuk di dalamnya adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian 

ke non pertanian yaitu berdasarkan dengan Peraturan Daerah No 10 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal 

yaitu penetapan zonasi, pemberian insentif dan disinsentif, perizinan, 

dan pengenaan sanksi. 

5.2. Saran 

1. Pemerintah Kabupaten Tegal perlu meninjau ulang kebijakan perizinan 

pembangunan yang dilakukan di lahan pertanian terutama untuk 

keperluan perumahan di Kabupaten Tegal. Kebijakan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) perlu diperkuat sehingga mampu 

mengendalikan alih fungsi lahan pertanian. Perlu dikaji lebih lanjut 

mengenai kebijakan alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian di 

Kabupaten Tegal dan dampaknya terhadap lingkungan. Perlu 

ketegasan dalam penerapan aturan untuk mempertahankan eksistensi 

lahan pertanian dan perlu adanya sosialisasi mengenai perundang-

undangan tentang alih fungsi lahan pertanian dan penindakan secara 

tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan. 

2.  Bagi masyarakat yang membangun di atas lahan yang bukan 

peruntukkannya seharusnya melakukan permohonan perijinan 

perubahan penggunaan tanah terlebih dahulu dan bagi pemohon yang 
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telah mendapatkan ijin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian 

hendaknya secara cepat direalisasikan apa yang awalnya dimohonkan 

dan penggunaan serta pemanfaatannya harus sesuai permohonan awal 

alih fungsi tersebut. 
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