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SARI 

Waraswati, Dini. 2020. Implikasi Alih Guna Lahan Pertanin Menjadi Guna Lahan Wisata 

Terhadap Perubahan Mata Pencaharain Petani di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. 

Skripsi. Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. 

Hariyanto, M.Si. 147 Halaman 

Kata Kunci : Lahan, KSN Borobudur , Alih Guna Lahan, Mata Pencaharian 

Fenomena pemanfaatan lahan yang mengalami perubahan cukup pesat adalah perubahan 

penggunaan lahan dilokasi strategis pariwisata. Memiliki lokasi strategis dan keberadaan obyek 

wisata dikancah internasional Candi Borobudur menyebabkan Kecamatan Borobudur mengalami 

perubahan pemanfaatan lahan yang cukup signifikan terutama di wilayah yang telah ditetapkan 

sebagai Ssubkawasan Pelestarian I (SP-I) yaitu Desa Borobudur dan Desa Wanurejo. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui (1) faktor pendorong terjadinya alih guna lahan, dan (2) perubahan 

mata pencaharian petani setelah mengalihgunakan lahan pertanian.  

Populasi dalam penelitian ini adalah petani  yang mengalihgunakan lahan pertaniannya di 

Desa Borobudur dan Desa Wanurejo, dengan sampel yang diambil menggunakan metode sensus 

atau sampling jenuh sebanyak 64 orang. Metode pengumpulan data menggunakan instrumen 

kuesioner, wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan 

pendekatan kuantitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif presentase. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tercatat dari tahun 2008-2018 lahan pertanian yang 

teralihguna menjadi lahan terbangun wisata bertambah seluas 28,26 ha. Faktor alih guna lahan 

pertanian di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo disebabkan oleh dorongan dari luar, kebutuhan 

ekonomi, modal keuntungan sebagai modal usaha, lahan yang sudah tidak produktif dan masih 

rendahnya pemahaman petani terkait KSN Borobudur. Alih guna lahan berimplikasi terhadap 

perubahan mata pencaharian petani, sebesar 81,26% petani yang mengalihgunakan  lahan bekerja 

di sektor non pertanian dengan memanfaatakn potensi yang ada sebagai daerah strategis wisata, 

hal ini menunjukkan bahwa mobilitas petani sangat kecil untuk bekerja di luar daerah. 

Saran perlu adanya sosialisasi terkait penetapan KSN Borobudur secara umum dengan 

berbagai potensi lahan, sehingga dapat djadikan pertimbangan bagi petani sebelum menjual atau 

mengalihgunakan lahannya. Para petani diharapkan memiliki rencana yang jelas sebelum 

mengalihgunakan lahannya sehingga hasil dari alih guna lahan tersebut dapat digunakan secara 

berkelanjutan. Serta perlu adanya tinjauan ulang dari pemerintah daerah terkait implementasi 

kebijakan perizinan pembangunan khususnya yang dilakukan di lahan sawah terkait penetapan 

KSN Borobudur. 
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Abstrak 

Waraswati, Dini. 2020. The Implication of Agricultual  Land Use Change into Tourism Land Use 

Towards the Farmers’ Livelihood Changing in Borobudur Sub District Magelang District. 

Geography Departement FIS UNNES. Advisor Dr. Hariyanto, M.Si.147 pages. 

The phenomenon of land use that is changing rapidly is the change in land use in strategic 

tourism loations. Having a strategic location and the existence of an international tourist attratction, 

namely Candi Borobudur has caused Borobudur District to experience  signifanct change in land 

use especialy in areas designated as SP-I including Borobudur Village and Wanurejo Village. The 

purpose of this researh was to determine (1) the factors driving the change of land use, and (2) 

changes in famers’ livelihoods after the change of agricultural land. 

The population in this research were farmers who changed the use of their agricultural land 

in Borobudur and Wanurejo villages with a sample taken by census methode or saturated sampling 

of 64 people. The methode of collecting data uses questionnaire instruments, interview, 

documentation and field observation. This research is a research with qualitative approach. The 

technique of data analysis uses descriptive percentages.  

The result of this research shows that from 2008-2018 agricultural land converted into 

tourism developed land increased by 28,26 ha. Factors of agricultural land use change are caused 

by encouragement from outsiders with the lure of high prices, increasingly urgent economic need, 

profit capital as startup capital, unproductive land, and poor understanding of farmers about KSN 

Borobudur. The change of land use has implications for changes in farmers’ livelihoods, 

amounting to 81,26% switching livelihood in the non agricultural sector by utilizing the potential 

in the strategic tourism area, it shows that the mobility of farmers is very small to work outside the 

area. 

Suggestions, it need for socialization about the determination of KSN Borobudur in general 

with a variety of potential land, so that it can be made a consideration for the farmers before 

selling or changing their land use. The farmers are expected to have a clear plan before change 

their land use so that the results of the land use change can be used sustainably. As well as the 

need for a review from the government related to the implementation of development licensing 

policies, especially those carried out in paddy fields related to the determination of Borobudur 

KSN. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lahan merupakan sumber daya yang tidak hanya mencukupi kebutuhan 

manusia akan suatu tempat tinggal, tetapi kandungan yang ada pada suatu lahan 

dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap suatu daerah atau bahkan suatu 

negara (Nugroho,dkk. 2016). Persediaan lahan yang bersifat tetap sedangkan 

permintaan akan kebutuhan lahan yang terus bertambah menjadikan penggunaan 

lahan berubah ke arah aktivitas yang lebih menguntungkan dilihat dari potensi 

yang ada di sekitarnya., begitu juga dengan erubahan penggunaan lahan tidak 

terjadi di setiap lokasi dikarenakan lahan memiliki tingkat kestrategisan dan 

potensi yang berbeda, sehingga lahan dengan tingkat kestrategisan yang tinggi 

akan berpeluang mengalami proses perubahan penggunaan lahan (Ramadhan, 

2011). Fenomena pemanfaatan lahan yang mengalami perubahan cukup pesat 

adalah perubahan penggunaan lahan dikawasan strategis pariwisata.  

Wilayah strategis pariwisata adalah salah satu contoh wilayah  yang 

mengalami alih guna lahan dengan angka yang cukup tinggi. Fenomena alih guna 

lahan yang terjadi di kawasan strategis pariwisata adalah perubahan guna lahan 

yang dulunya berupa lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian atau 

komersial (Riswandha dan H. Wahyono, 2017). Disatu sisi pemerintah daerah 

memiliki kepentingan untuk mendukung sektor pariwisata yang dikembangkan 

masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai jual pariwisata daerah. Aktivitas 

pariwisata merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam upaya 
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pembangunan dan pengembangan wilayah dengan berkontribusi terhadap 

pendapatan daerah (Ramadhan, 2011).  

Pariwisata juga bersifat multiplier effect yang mampu mendorong sektor-

sektor lain seperti sektor perdagangan dan jasa, hunian, tenaga kerja, untuk ikut 

tumbuh dan mampu berkembang bersamanya atau memberikan stimulus bagi 

perkembangan sektor lainnnya (Biantoro dan Samsul, 2014). Hal ini dikarenakan 

pariwisata tidak hanya sebagai sumber pendapatan asli daerah, namun juga 

memberikan pengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung kepada 

masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap perubahan penggunaan lahan. Disisi 

lain pemerintah mengemban tugas untuk mempertahankan sektor pertanian 

dengan cara melakukan pengendalian alih guna lahan.  

Laju pembangunan merupakan alasan yang seringkali memaksa untuk 

mengalihgunakan lahan pertanian. Pemilik lahan akan mengalihgunakan lahan 

pertaniannya ketika sektor yang lain memberikan keuntungan yang lebih banyak 

(Zinkhan, 1991). Perubahan penggunaan lahan semakin cepat berubah dari waktu 

ke waktu, dimana semakin tinggi harga tanahnya dan intensif penggunaannya 

maka semakin pesat perkembangan wilayah tersebut. Salah satu kabupaten di 

Jawa Tengah yang memiliki kawasan pariwisata budaya dengan skala 

internasional dan mengalami perkembangan wilayah cukup pesat adalah 

Kabupaten Magelang. 

Kabupaten Magelang yang memiliki lokasi strategis berada di daerah 

perlintasan jalur transportasi darat provinsi Jawa Tengah maupun Daerah 

Istimewa  Yogyakarta, dan keberadaan obyek wisata yang beragam memberikan 
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andil yang cukup besar dalam perkembangan perubahan penggunaan lahan. 

Berkembangnya wilayah Kabupaten Magelang dipengaruhi adanya keberadaan 

obyek wisata dikancah intenasional yaitu Candi Borobudur. Obyek wisata Candi 

Borobudur telah dikenal di berbagai penjuru dunia sehingga wisatawan yang 

berkunjung tidak hanya wisatawan domestik tetapi juga wisatawan mancanegara.  

Kawasan Borobudur merupakan Kawasan Strategis Nasional yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam Peraturan Presiden Nomor 

58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kawasan Strategis 

Nasional Borobudur dan sekitarnya yang terdiri dari Subkawasan Pelestarian I dan 

Subkawasan Pelestarian II. Penetapan wilayah tersebut secara otomatis 

berdampak terhadap pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Borobudur 

yang merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (Sularsih, 2015).  

Salah satu cakupan wilayah pada KSN Borobudur tersebut adalah 

Kecamatan Borobudur, dimana Kecamatan Borobudur merupakan wilayah 

dengan perubahan pemanfaatan lahan yang cukup signifikan. Berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik (BPS Kabupaten Magelang) penggunaan lahan pertanian 

yang meliputi lahan sawah dan lahan kering mengalami penurunan masing-

masing dengan luas lahan sawah 1.393 ha dan lahan kering 2.632 ha pada tahun 

2008. Pada tahun 2018 luas lahan sawah berkurang menjadi 1.207 ha dan lahan 

kering 2.550 ha. Hal ini menunjukkan bahwa selama kurun waktu 10 tahun luas 

lahan pertanian berkurang seluas 186 ha dan 82 ha lahan kering. Disisi lain 

perkembangan lahan terbangun meningkat seluas 269 ha selama kurun waktu 10 

tahun.  
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Memiliki letak yang strategis juga potensi alam dengan latar belakang 

rangkaian pegunungan menoreh dan budaya tradisi yang khas sehingga berpotensi 

dalam mendukung sektor pariwisata. Perubahan- perubahan fisik dan pergeseran 

sosial budaya yang terus terjadi secara perlahan di Kawasan Candi Borobudur 

dialami pada wilayah Subkawasan Pelestarian I di Kecamatan Borobudur yang 

meliputi Desa Borobudur dan Desa Wanurejo. Keberadaan Candi Borobudur ini 

berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Borobudur dan 

Desa Wanurejo yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. 

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahunnya di 

Candi Borobudur mendorong adanya pengembangan kawasan berbasis pariwisata, 

seperti peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung untuk keperluan 

berbagai kebutuhan manusia, penginapan, perdagangan dan jasa, sehingga 

keberadaan Candi Borobudur secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi penggunaan lahan di wilayah sekitarnya. Hal tersebut 

menyebabkan daya tarik yang kuat bagi masyarakat untuk menggunakan lahan ke 

berbagai penggunaan non pertanian.  

Tingginya angka kedatangan wisatawan disetiap tahunnya yang 

berkunjung ke Candi Borobudur, hal ini juga didukung dengan banyaknya event 

yang diselenggarakan disetiap tahunnya sehingga meningkatkan angka kunjungan 

wisatawan. Menurut Kepala Disporapar Jateng Sinoeng Rahmadi mengatakan 

“Candi Borobudur merupakan salah satu ikon Bali baru, yang disiapkan 

pemerintah sebagai magnet bagi wisatawan, oleh karenanya setiap tahun diadakan 

event atau agenda dalam menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, 
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untuk itu pemerintah provinsi akan gencar melakukan promosi dan event wisata 

tahunan”. Event wisata tahunan tersebut seperti Perayaan Waisak, Borobudur Nite, 

Borobudur Cultural Feast,  Borobudur international 10K, Borobudur Maraton, 

Borobudur International Festival, dan lain-lain. Semakin banyak event wisata 

yang diselenggarakan akan sukses menggerakkan perekonomian masyarakat 

sekitarnya sehingga mendorong adanya pemenuhan kebutuhan bagi wisatawan 

dengan memanfatakan lahan yang ada.  

Banyaknya pembangunan baru khususnya pada bekas lahan pertanian yang 

dijadikan sebagai fasilitas pendukung wisata yang memanfaatkan lahan pertanian, 

sehingga perubahan penggunaan lahan yang semula untuk pertanian beralih 

menjadi lahan non pertanian menjadi faktor utama semakin menyempitnya lahan 

pertanian dan pergeseran profesi mata pencaharian petani. Pergeseran profesi 

masyarakat Borobudur didominasi untuk perdagangan dan jasa sebagai 

pendukung kegiatan di sektor pariwisata yang awalnya bertani berpindah profesi 

di bidang pariwisata banyak dijumpai seiring dengan perubahan penggunaan lahan. 

Kegiatan wisata Candi Borobudur ini semakin berkembang dan menjadi pusat 

pertumbuhan permukiman baru bagi masyarakat Kecamatan Borobudur untuk 

memanfaatkannya demi keuntungan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas peneliti 

tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Implikasi Alih Guna Lahan 

Pertanian Menjadi Guna Lahan Wisata Terhadap Perubahan Mata 

Pencaharian Petani di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas pada latar belakang masalah tersebut, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu: 

1. Apa faktor pendorong terjadinya alih guna lahan pertanian di Kecamatan 

Borobudur Kabupaten Magelang? 

2. Bagaimana implikasi alih guna lahan pertanian menjadi guna lahan wisata 

terhadap perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan Borobudur, 

Kabupaten Magelang? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui faktor pendorong terjadinya alih guna lahan pertanian menjadi 

guna lahan wisata di Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. 

2. Mengetahui implikasi alih guna lahan pertanian menjadi guna lahan wisata 

terhadap perubahan mata pencaharian petani di Kecamatan Borobudur, 

Kabupaten Magelang. 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua 

pihak baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis. Manfaat yang 

diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan dan sumber data, 

informasi serta literatur bagi kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya serta dapat 
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menambah pengetahuan tentang permasalahan alih guna lahan pertanian yang 

akan berdampak pada kehidupan masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi alih guna lahan yang terjadi serta 

implikasi yang ditimbulkan adanya alih guna lahan pertanian menajdi non 

pertanian yang akan berdampak pada kehidupan masyarakat. 

b. Bagi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan serta pengambilan kebijakan 

mengenai implikasi alih guna lahan pertanian menjadi non pertanian di 

Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. 

E. Batasan Istilah 

Batasan istilah bertujuan untuk menjelaskan pada pembaca guna 

menghindari kesalahan dalam memahami judul yang dimaksud. Penelitian yang 

dilakukan berjudul “Implikasi Alih Guna Lahan Pertanian menjadi Guna Lahan 

Wisata Terhadap Perubahan Mata Pencaharian Petani di Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang”. 

1. Implikasi 

Implikasi merupakan suatu efek atau akibat yang didapatkan ketika obyek 

diberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak sengaja dan dampak ini dapat 

di lihat dalam jangka waktu tertentu (dalam http://www.seputarpengetahuan.co.id). 

http://www.seputarpengetahuan.co.id/
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Implikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah akibat yang ditimbulkan dari 

adanya alih guna lahan pertanian menjadi guna lahan wisata terhadap perubahan 

mata pencaharian petani dan selanjutnya akan memberi pengaruh baik itu positif 

maupun negatif. 

2. Alih guna lahan  

Alih guna lahan yaitu perubahan atau penyesuaian peruntukan penggunaan 

yang disebabkan oleh berbagai faktor yang secara garis besar meliputi keperluan 

untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang jumlahnya kian hari kian bertambah 

(Utomo, 1992). Menurut Hariyanto (2010) pola konversi lahan pertanian meliputi 

pola keruangan (distribusinya atau persebaran) dan pola perubahan penggunaan 

lahan dari apa menjadi apa. Pada penelitian ini alih guna lahan yang dimaksud 

adalah perubahan penggunaan lahan pertanian yang meliputi lahan sawah dan 

tegalan menjadi guna lahan wisata yang mana perubahannya terjadi secara 

permanen. 

3. Guna Lahan Wisata 

Guna lahan wisata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan 

penggunaan lahan petanian menjadi guna lahan terbangun wisata untuk 

peningkatan penunjang fasilitas sarana dan prasarana pendukung wisata seperti 

hotel, homestay, rumah makan, dan ruko/pertokoan. Pada penelitian ini adalah 

perubahan penggunaan lahan pertanian yang dijadikan untuk hotel dan resto, 

homestay ataupun rumah hunian. 
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4. Perubahan Mata pencaharian 

Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan 

memanfaatkan sumber daya yang ada pada lingkungan fisik, sosial dan budaya 

yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi (Mulyadi dalam 

Widyanto, 2017). Perubahan orientasi pekerjaan yang dimaksud yaitu berubahnya 

sikap, pandangan dan kecenderungan seseorang terhadap suatu pekerjaan guna 

memenuhi kebutuhannya utnuk memperoleh taraf hidup yang layak. Perubahan 

mata pencaharian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perubahan mata 

pencaharian petani yang bekerja di diluar bidang pertanian setelah 

mengalihgunakan lahan pertaniannya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Deskripsi Teoritis 

1. Lahan  

a) Definisi Lahan 

Menurut Ritohardoyo (2013:15) lahan merupakan permukaan bumi 

yang bermanfaat bagi kehidupan manusia dan terbentuk secara kompleks 

oleh faktor-faktor fisik maupun nonfisik yang terdapat di atasnya. Lahan 

(land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua 

komponen biosfer yang dianggap tetap atau bersifat siklis dan berada di atas 

maupun di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, hidrologi, relief, 

tanah, batuan induk, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang 

ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang dan 

berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang 

dan di masa akan datang (Brinkman dan Smyth, 1973; Vink, 1975;dan FAO, 

1976 dalam Juhadi, 2007:11). 

Lahan merupakan konsep geografis karena dalam pemanfaatannya 

selalu terkait dengan ruang ataupun lokasi tertentu, sehingga karakteristik 

lahan juga akan berbeda tergantung dari lokasinya (Ramadhan, 2011). 

Kemampuan atau daya dukung lahan untuk suatu penggunaannya akan 

berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Secara langsung maupun tidak 

langsung, aktivitas manusia akan selalu berkaitan dengan lahan seperti 

halnya untuk pertanian, pemukiman, transportasi, industri atau untuk 
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rekreasi, sehingga dapat dikatakan bahwa lahan merupakan sumberdaya 

alam yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.  

Berdasarkan pengertian diatas lahan merupakan sumber daya alam 

dengan segala karakteristiknya, kemampuan, sifat dan proses-proses serta 

segala sesuatu yang terdapat didalamnya, dimana dengan cara-cara tertentu 

dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kegiatan 

pemanfaatan lahan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hasil 

dari lahan tersebut merupakan tujuan penggunaan lahan (land use). 

b) Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan Menurut Ritohardoyo (2013:16)  adalah usaha 

manusia yang memanfaatkan lingkungan alamnya untuk memenuhi 

berbagai kebutuhan tertentu dalam kehidupan dan keberhasilannya. Menurut 

Sitorus (2017) penggunaan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia 

terhadap sumber daya lahan, baik yang sifatnya permanen maupun siklus 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kajian penggunaan 

lahan merupakan bagian kajian geografi yang didalamnya merupakan 

hubungan manusia dengan lingkungan yang menekankan pola penggunaan 

lahan dan persebarannya (Hariyanto, 2010).  

Menurut Jones, 1975; Parsudi, 1980 (dalam Banowati, 2009) bahwa 

interaksi antara manusia dengan lingkungan alam tidak semata-mata hanya 

terwujud sebagai hubungan ketergantungan manusia terhadap lingkungan 

alam, melainkan terwujud sebagai hubungan dimana manusia 

mempengaruhinya dan merubah lingkungan alam tersebut. Penggunaan 
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lahan pada umumnya digunakan untuk mengacu pemanfaatan lahan masa 

kini, karena aktivitas manusia bersifat dinamis, sehingga perhatian kajian 

sering kali diarahkan pada perubahan penggunaan lahan (baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif) atau segala sesuatu yang berpengaruh 

terhadap lahan (Ritohardoyo, 2013:17) 

Penggunaan lahan dalam kajian geografi termasuk dalam pendekatan 

keruangan. Pendekatan keruangan ini merupakan pendekatan yang khas 

dalam geografi karena merupakan studi tentang keragaman ruang muka 

bumi dengan menelaah masing-masing aspek keruangannya. Dalam 

pendekatan ini mengkaji kesamaan atau perbedaan suatu fenomena geosfer 

melalui aspek keruangan. Aspek-aspek ruang dan spasial geografi meliputi 

faktor lokasi, kondisi alam dan kondisi sosial budaya masyarakat.  

c) Klasifikasi Penggunaan Lahan 

Lillesand dan Kiefer lahan (dalam Sajow dkk., 2016) menjelaskan 

penggunaan lahan berhubungan dengan kegiatan manusia pada suatu bidang. 

Berikut tabel klasifikasi lahan menurut Malingreau. 

Tabel 2.1 Klasifikas Liputan Lahan/ Penggunaan Lahan Menurut Malingreau  

Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol 

1.  Daerah 

Bervegetasi 

A.  Daerah 

Pertanian 

1.  Sawah Irigasi  Si 

2.  Sawah Tadah 

Hujan 

 St 

3.   Sawah Lebak  Sl 

4. Sawah pasang 

surut 

 Sp 

5.   Ladang/Tegal  L 

6.   Perkebunan Cengkeh C 

Coklat Co 

Karet K 

Kelapa Ke 
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Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol 

Kelapa 

Sawit 

Ks 

Kopi Ko 

Panili P 

Tebu T 

Teh Te 

Tembakau Tm 

7.  Perkebunaan 

Campuran 

 Kc 

8.  Tanaman 

Campuran 

 Te 

 B. Bukan 

Daerah 

Pertanian 

1. Hutan lahan 

kering 

Hutan 

bambu 

Hb 

Hutan 

campuran 

Hc 

Hutan jati Hj 

Hutan 

pinus 

Hp 

Hutan 

lainnya 

Hl 

2. Hutan lahan 

basah 

Hutan 

bakau 

Hm 

Hutan 

campuran 

Hc 

Hutan 

nipah 

Hn 

Hutan sagu Hs 

3.      Belukar  B 

4.      Semak  S 

5.     Padang 

Rumput 

 Pr 

6.      Savana  Sa 

7.     Padang alang-

alang 

 Pa 

8.   Rumput rawa  Rr 

II. Daerah tak 

bervegetasi 

C.  Bukan 

daerah 

pertanian 

1.   Lahan terbuka  Lb 

2.   Lahar dan Lava  Ll 

3.   Beting Pantai  Bp 

4.   Gosong sungai  Gs 

5.   Gumuk pasir  Gp 

III. Permukiman 

dan lahan bukan 

pertanian 

D.  Daerah 

tanpa liputan 

vegetasi 

1.   Permukiman  Kp 

2.   Industri  In 

3.   Jaringan jalan   

4.  Jaringan jalan   
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Jenjang I Jenjang II Jenjang III Jenjang IV Simbol 

KA 

5.   Jaringan listrik 

tegangan tinggi 

  

6.  Pelabuhan udara   

7.   Pelabuhan laut   

IV.Perairan E.  Tubuh 

perairan 

1.   Danau  D 

2.   Waduk  W 

3.   Tambak ikan  Ti 

4.   Tambak garam  Tg 

5.   Rawa  R 

6.   Sungai   

7.   Anjir pelayaran   

8.   Saluran irigasi   

9.  Terumbu karang   

10.  Gosong pantai   

Sumber: Malingreau, J.P. Rosalia Cristiani, 1981(dalam Suharyadi, 2001) 

Untuk mengetahui penggunaan lahan di suatu wilayah, maka perlu 

diketahui komponen-komponen penggunaan lahan. Dalam penggunaannya 

lahan biasanya dibedakan menjadi dua yaitu lahan terbangun dan lahan tidak 

terbangun. Lahan terbangun terdiri dari perumahan, industri, perdagangan, 

jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tidak terbangun terbagi menjadi 

lahan tak terbangun yang digunakan untuk aktivitas seperti rekreasi, 

transportasi, ruang terbuka dan lahan tak terbangun non aktivitas seperti 

pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber 

daya alam.  

Penggunaan lahan dipengaruhi oleh kondisi geografis, yakni 

kemampuan tanah, lokasi, kondisi fisik lahan seperti ketinggian, kemiringan, 

jenis tanah, kebijakan penggunaan lahan, kepadatan penduduk dan kondisi 

sosial ekonomi. Lingkungan fisik dan abiotik lahan berkaitan dengan daya 
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dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia (Banowati, dkk., 

2018:8). 

d) Lahan Pertanian  

Lahan pertanian merupakan lahan yang diperuntukan untuk kegiatan 

pertanian. Menurut Sudrajat (2015) lahan sawah merupakan suatu tipe 

penggunaan lahan, dalam pengolahannya memerlukan genangan air, 

mempunyai permukaan yang datar atau dibuat teras, dan dibatasi oleh 

pematang untuk menahan airnya. Lahan pertanian berupa lahan sawah 

biasanya dicirikan oleh adanya pematang yang mengelilinginya dengan 

maksud untuk membatasi antara bidang lahan sawah satu dengan bidang 

sawah yang lainnya (Roosyikhoh. 2018). Selain itu lahan sawah dicirikan 

dengan jenis tanaman yang ditanam pada lahan sawah biasanya tanaman 

pokok seperti padi dan palawija, sayuran dan buah-buahan. Penggunaan 

lahan di pedesaan sebagian besar dimanfaatkan sebagai areal untuk aktivitas 

bertani dalam arti sempit maupun dalam arti luas yang meliputi pertanian, 

perhutanan, peternakan dan perikanan sebagai mata pencaharian mayoritas 

penduduk (Banowati, dkk., 2018) 

Menurut Nasoetion dan Winoto, dkk (1996) manfaat langsung lahan 

sawah dapat dikaitkan dengan unsur-unsur berikut: (1) penghasil bahan 

pangan, (2) penyedia kesempatan kerja pertanian, (3) sumber Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) melalui pajak lahan, (5) mencegah urbanisasi melalui 

kesempatan kerja yang diciptakan, (6) sarana bagi tumbuhnya kebudayaan 

tradisional, (7) sarana tumbuhnya rasa kebersamaan atau gotongroyong, (8) 
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sumber pendapatan masyarakat, (9) sarana refreshing, dan (10) sarana 

pariwisata. Manfaat tidak langsung mencakup fungsi-fungsi pelestarian 

lingkungan yang terdiri dari unsu-unsur berikut: (1) mengurangi peluang 

banjir, (2) mengurangi peluang erosi, (3) mengurangi peluang tanah longsor, 

(4) mengurangi pencemaran udara, sementara manfaat bawaan terdiri dari 

dua unsur beikut: (1) sarana pendidikan, dan (2) sarana untuk 

mempertahankan keragaman hayati. Untuk mengetahui pemahaman 

mengenai multifungsi lahan diberikan score nilai 5 (sangat tinggi), 4  

(tinggi), 3 (sedang), 2 (rendah) dan 1 (sangat rendah). 

Lahan pertanian merupakan sumber daya alam yang sangat penting 

bagi keberlangsungan hidup manusia. Keragaman fungsi lahan sawah dapat 

dilihat dari berbagai manfaat lahan sawah baik dari segi ekonomi, sosial 

budaya maupun lingkungan, seperti penghasil bahan pangan, tempat 

berinteraksi antar manusia melalui sistem kerja, sebagai tempat bertumbuh 

kembangnya rasa kebersamaan dan gotong royong, juga membantu 

mengurangi  dampak erosi, banjir, dan pencegahan pencemaran lingkungan. 

2. Alih Guna Lahan 

Alih guna lahan merupakan perubahan atau penyesuaian penggunaan 

lahan disebabkan oleh berbagai faktor yang secara garis besar meliputi 

keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin bertambah 

jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik 

(Utomo, 1992). Perubahan penggunaan lahan yiatu bertambahnya suatu 

jenis penggunaan lahan dari satu sisi penggunaan ke penggunaan lainnya 
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yang diikuti berkurangnya jenis penggunaan lahan yang lain dari suatu 

waktu ke waktu. Perkembangan suatu wilayah akan berdampak pada 

meningkatnya tekanan terhadap lahan dan perubahan penggunaan lahan 

sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk, aktivitas sosial ekonomi 

masyarakat (Sitorus, 2017).  

Struktur lingkungan geografi secara umum ada 2 komponen 

lingkungan yaitu lingkungan perilaku (manusia) dan lingkungan gejala 

(fisik), komponen lingkungan perilaku meliputi perubahan gagasan dan nilai 

geografis, serta respon terhadap lingkungan sedangkan komponen 

lingkungan fisik meliputi perwujudan fenomena fisik berupa hasil campur 

tangan  manusia dengan fenomena fisik alami (Ritohardoyo, 2013). 

Pola konversi lahan meliputi penggunaan lahan awal dari apa 

menjadi apa dan dimana persebaran konversi lahan terjadi (Hariyanto, 2010). 

Perubahan penggunaan lahan tidak terjadi di setiap lokasi karena lahan 

memiliki tingkat kestrategisan dan potensi yang berbeda-beda, sehingga 

lahan yang memiliki tingkat kestrategisan yang tinggi akan berpeluang 

mengalami proses perubahan alih guna lahan (Ramadhan, 2011). Perubahan 

alih guna biasanya terjadi di kawasan tertentu yang memiliki keunikan dan 

karakteristik yang berbeda seiring berkembangnya suatu wilayah.  

Fenomena alih guna lahan dapat dilakukan oleh orang ataupun 

individu kepada individu dan individu dengan pemerintah untuk kegiatan 

non pertanian sesuai dengan rencana tata ruang wilayah tersebut. Setiap 

kegiatan alih guna lahan memiliki peruntukkan yang berbeda sesuai dengan 
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tujuan dari adanya penggunaan lahan seperti untuk pertanian, pemukiman, 

fasilitas umum dan sebagainya. Perubahan alih guna lahan dapat diikuti 

dengan melihat atau membandingkan peta tata guna lahan dari beberapa 

tahun (Meidayanti, 2014). 

Informasi mengenai karakteristik petani dapat memberikan 

keterangan kondisi petani dan potensi sumber daya yang dapat 

dikembangkan, dimana karakteristik petani dikelompokkan menjadi tiga 

bagian yaitu karakter demografi, sosial ekonomi maupun sosial budaya 

(Agunggunanto, 2011), dimana karakteristik demografi terbagi menjadi 

umur, pendidikan dan jumlah tanggungan keluarga (Afandi, 2010; 

Budiartiningsih et al, 201; Nurhasikin, 2013; Andini et al, 2013; 

Manyamsari & Mujiburrahmad, 2014), karakteristik sosial ekonomi antara 

lain adalah luas lahan garapan dan pendapatan (Suratiyah, 2001), sedangkan 

karakteristik sosial budaya terdiri dari mata pencaharian petani (Mubyarto 

1979 & Saadah 1990) dan kelembagaan (Sanudin et al. 2016) dalam (Dewi, 

dkk. 2018). 

3. Faktor-Faktor Pendorong Alih Guna Lahan 

Perkembangan suatu wilayah dapat ditentukan oleh kondisi geografis 

serta karakteristik tempat dimana suatu proses kegiatan berlangsung. Ada 

beberapa faktor yang mepengaruhi perubahan penggunaan lahan 

diantaranya yaitu (Roosyikhoh, 2017): 

a. Faktor alamiah 
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Penggunaan lahan disuatu wilayah dipengaruhi oleh faktor alamiah 

wilayah masing-masing. Manusia mengolah lahan dengan komposisi 

penggunaan lahan sesuai dengan kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, 

baik yang menyangkut kondisi iklim, topografi, tanah maupun morfologi 

wilayah. 

b. Faktor sosial 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak bisa melepaskan 

diri dari pemanfaatan sumber daya alam, yang tergantung pada tingkat 

pendidikan, keterampilan, mata pencaharian dan penggunaan teknologi serta 

adat istiadat yang berlaku diwilayah yang bersangkutan. 

Menurut Winoto (2005) faktor-faktor yang mendorong terjadinya alih 

guna lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain: 

a. Faktor kependudukan, yaitu peningkatan dan penyebaran penduduk suatu 

wilayah, dengan pesatnya peningkatan jumlah penduduk akan 

meningkatkan permintaan lahan, selain itu peningkatan taraf hidup 

masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan. 

b. Faktor ekonomi, yaitu tingginya land rent yang diperoleh dari aktifitas 

sektor non pertanian dibanding dengan pertanian. Rendahnya intensif 

untuk bertani disebabkan tingginya biaya produksi, sementara harga hasil 

pertanian relatif rendah dan berfluktuasi, yang mana faktor kebutuhan 

keluarga petani yang semakin mendesak mendorong petani  

mengalihgunakan lahan. 
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c. Faktor sosial budaya, antara lain keberadaan hukum waris yang 

menyebabkan terfragmentasinya lahan pertanian, sehingga tidak 

memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan. 

d. Perilaku myopic, yaitu mencari keuntungan jangka pendek atau kurang 

memperhatikan jangka panjang dan kepentingan nasional secara 

keseluruhan. Hal ini tercermin dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) 

yang cenderung mendrong alih guna lahan pertanian untuk penggunaan 

lahan non pertanian. 

e. Lemahnya sistem perundang – undangan dan penegakan hukum dari 

peraturan yang ada. 

4. Land Rent atau Nilai Ekonomi Lahan 

Lahan memiliki nilai ekonomi dan juga nilai pasar yang berbeda 

disetiap lokasi yang berbeda. Sumber daya lahan cenderung digunakan 

untuk berbagai tujuan yang diharapkan dapat diperoleh penghasilan yang 

tingggi. Berdasarkan teori Von Thunen menjelaskan bahwa dalam 

menentukan nilai ekonomi lahan atau land rent dipegaruhi oleh faktor lokasi 

lahan dengan pasarnya. Lahan dengan lokasi dekat pasar digunakan untuk 

daerah kegiatan ekonomi yang memberikan kapasitas sewa lebih tinggi 

untuk berbagai alternatif penggunaan. Nilai lahan yang tertinggi biasanya 

terdapat di lokasi industri dan perdagangan, daerah permukiman, kemudian 

untuk daerah pertanian, dan yang terakhir untuk ladang penggembalaaan, 

daerah liar yang tidak ditanami (Suparmoko, 1989). 
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Pemanfaatan sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaan yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Menurut Rustiadi (2004) 

pemanfaatan sumberdaya lahan dibedakan menjadi tiga yaitu ricardian rent 

adalah nilai yang timbul akibat dari kualitas lahan untuk suatu penguasaan 

tertentu (sifat dari kualitas lahan), yang sering berkorelasi dengan location 

rent yaitu nilai yang disebabkan oleh sifat lokasi relatif yang besarnya 

ditentukan oleh jarak, kemudahan transportasi, dan environmental rent 

adalah nilai yang timbul karena sifat lahan sebagai komponen ekosistem 

(atau fungsi ekologis) 

5. Implikasi Alih Guna Lahan 

Alih guna lahan pada umumnya memiliki dampak positif dan juga 

dampak negatif. Dampak positif alih guna lahan adalah majunya 

pembangunan dan tercukupinya fasilitas-fasilitas baik pendidikan, kesehatan, 

transportasi, hiburan, dan sebagainya, bahkan alih guna lahan dapat 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dibangunnya industri, 

perusahaan, dan lain-lain yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

masyarakat (Priticia, 2016). Namun alih guna lahan secara besar-besaran 

dapat mengakibatkan dampak negatif. Alih guna lahan dapat menyebabkan 

terjadinya perubahan pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial (Rupini, 

2017). 

Menurut Sumaatmadja (dalam Meidayanti, 2014) pergeseran fungsi 

tata guna lahan tanpa memperhatikan kondisi geografis yang meliputi faktor 

fisik dengan daya dukungnya dalam jangka panjang akan membawa dampak 
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negatif terhadap lahan dan lingkungan bersangkutan yang akhirnya 

berdampak pada kegiatan manusia itu sendiri. Sihaloho (dalam Meidayanti, 

2014) menjelaskan bahwa konversi lahan berimplikasi pada perubahan 

struktur agraria. Adapun perubahan yang terjadi yaitu: 

1. Perubahan pola penguasaan. Perubahan yang terjadi akibat konversi 

yaitu terjadinya perubahan penguasaan lahan. Petani pemilik berubah 

menjadi penggarap dan penggarap berubah menjadi buruh tani. 

Implikasi dari perubahan ini adalah buruh tani sulit untuk mendapatkan 

lahan dan terjadi proses marginalisasi. 

2. Perubahan pola penggunaan lahan. Konversi lahan menyebabkan 

pergeseran tenaga kerja dalam pemanfaatan sumber agraria. Konversi 

lahan pertanian ini menyebabkan perubahan pada pemanfaatan lahan 

dengan intensitas pertanian yang makin tinggi. 

3. Perubahan pola hubungan agraria. Tanah yang semakin terbatas 

menyebabkan berubahnya sistem bagi hasil, demikian juga sistem 

munculnya tanah baru yaitu sistem sewa dan jual gadai. 

4. Perubahan pola nafkah agraria. Keterbaasan lahan pertanian dan 

keterdesakan ekonomi rumah tangga petani menyebabkan pergeseran 

mata pencaharian dari pertanain menjadi non pertanian. 

5. Perubahan sosial dan komunitas. Konversi lahan menyebabkan 

kemunduran kemampuan ekonomi sepertin pendapatan yang semakin 

menurun. 
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Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan membawa implikasi 

bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat yang menjadi 

indikator kesejahteraan masyarakat desa (Furi dalam Prabowo, 2015). 

Terbatasnya akses untuk menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses 

masyarakat dalam manfaat lahan yang menjadi modal utama mata 

pencaharian, sehingga terjadi pergeseran kesempatan kerja ke sektor non-

pertanian seperti industri maupun perdagangan dan jasa. Seberapa besar 

manfaat yang diberikan oleh alih guna lahan manusia harus tetap 

memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan (Drummond dan Loveland, 

2010). 

6. Kawasan Strategis Nasional Borobudur (KSN Borobudur) dalam 

Peraturan Presiden Nomor 58 tahaun 2014 

Kawasan Borobudur merupakan Kawasan Strategis Nasional yang 

ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 2014 dalam 

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan 

Wilayah Kawasan Strategis Nasional Borobudur dan sekitarnya. Kawasan 

Strategis Nasional (yang selanjutnya disingkat KSN) adalah wilayah yang 

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat 

penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan 

keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk 

wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Penetapan wilayah 

tersebut secara otomatis berdampak terhadap pengendalian pemanfaatan 
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ruang Kawasan Borobudur yang merupakan salah satu kawasan strategis 

nasional (Sularsih, 2015). 

Ditetapkannya Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Strategis 

Nasional (KSN) di bidang kebudayaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum 

yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 

tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), dimana 

dinyatakan bahwa yang termasuk dalam KSN adalah warisan budaya dunia, 

warisan budaya dunia yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Candi 

Borobudur. 

Kawasan Borobudur dan sekitarnya yang selanjutnya disebut 

Kawasan Borobudur adalah kawasan Strategis Nasional yang mempunyai 

pengaruh sangat penting terhadap budaya yang berada dalam radius paling 

sedikit 5 kilometer dari pusat Candi Borobudur dan Koridor Palbapang yang 

berada di luar radius 5 kilometer dari pusat Candi Borobudur, yang terdiri 

atas Subkawasan Pelestarian I (SP-1) dan Subkawasan Pelestarian II (SP-2) 

serta telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dalam Dokumen Daftar 

Warisan Dunia Nomor C-592 (Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014). 

Subkawasan Pelestarian I yang selanjutnya disebut SP-1 adalah 

kawasan Cagar Budaya Nasional dan warisan budaya dunia yang 

merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs cagar budaya yang 

mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan terbangun dalam 

rangka kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon dan Candi Mendut 
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beserta lingkungannya. Subkawasan Pelestarian II yang selanjutnya disebut 

SP-2 adalah kawasan penyangga Kawasan Cagar Budaya Nasional dan 

warisan budaya dunia yang merupakan kawasan pengamanan sebaran situs 

yang belum tergali diarahkan untuk megendalikan pertumbuhan kawasan 

terbangun dalam rangka menjaga keberadaan potensi sebaran cagar budaya 

yang belum tergali dan kelayakna pandang (Peraturan Presiden Nomor 58 

Tahun 2014). 

Kawasan Borobudur yang termasuk dalam SP-1 merupakan bagian 

wilayah Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, meliputi: 

a. Desa Bojong, Desa Paremono, Desa Pabelan, Desa Ngrajek, dan 

Kelurahan Mendut di Kecamatan Mungkid; dan 

b. Desa Wanurejo dan Desa Borobudur di Kecamatan Borobudur 

Kawasan Borobudur yang termasuk dalam SP-2 meliputi: 

a. Berada dalam lingkaran dengan batas koordinat terluar. 

b. Bagian wilayah Kabupaten Magelang, meliputi: 

1) Desa Wringi Putih, Desa Bumiharjo, sebagian Desa Tegalarum, 

sebagian Desa Kebonsari, Desa Kembanglimus, Desa Karangrejo, 

sebagian Desa Ngadiharjo, Desa Karanganyar, sebagian Desa 

Giripurno, Desa Giritengah, Desa Tanjungsari, Desa Tuksongo, 

Desa Majaksingi, Desa Ngargogondo, Desa Candirejo, sebagian 

Desa Sambeng, dan sebagian Desa Kenalan di Kecamatan 

Borobudur; 
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2) Kelurahan Sawitan, Desa Progowati, dan sebagian Desa 

Rambeanak di Kecamatan Mungkid; 

a) Desa Deyangan, sebagian Desa Pasuruhan, sebagian Desa 

Donorojo, dan sebagian Desa Kaliegoro di Kecamatan Mertoyudan 

b) Sebagian Desa Ringinanom dan sebagian Desa Sumberarum di 

Kecamatan Tempuran; dan 

c) Sebagian Desa Menayu, sebagian Desa Adikarto, sebagian Desa 

Tanjung, sebagian Desa Sukorini di Kecamatan Muntilan. 

c. Bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa 

Yogyakarta, meliputi: 

1) Sebagian Desa Sidoharjo dan sebagian Desa Gerbosari di 

Kecamatan Samigaluh; dan 

2) Sebagian Desa Banjaroyo di Kecamatan Kalibawang. 

Penataan Ruang Kawasan Borobudur tersebut bertujuan 

mewujudkan tata ruang Kawasan Borobudur yang berkualitas dalam rangka 

menjamin terciptanya pelestarian Kawasan Borobudur sebagai kawasan 

cagar budaya nasional dan warisan budaya dunia.  

7. Pengaruh Keberadaan Pawisata Terhadap Penggunaan Lahan 

Keberadaan sektor pariwisata di suatu daerah akan berdampak 

positif bagi pemerintahan daerah seperti dapat meningkatkan PAD 

kabupaten maupun bagi masyarakat sekitar yang dapat meningkatkan 

pendapatan masyarakat setempat, penyerapan tenaga kerja, memberikan 

peluang usaha, dan lain sebagainya (Rahmayanti, 2018). Konsep 
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pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam 

Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 disebutkan bahwa penyelenggaraan 

kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam 

rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui perluasan dan 

pemerataan kesempatan berusaha dan bekerja serta mendorong 

pembangunan infrastruktur daerah, dalam rangka kemudahan untuk 

memperkenalkan obyek dan daya tarik wisata (Rahmayanti, 2018). 

Menurut Kodyat dalam Biantoro dan Samsul (2014) pariwisata 

merupakan suatu sektor yang tidak jauh berbeda dengan sektor ekonomi 

yang lain, yaitu dalam proses perkembangannya, mempunyai pengaruh baik 

positif maupun negatif dibidang sosial ekonomi dan fisik kawasan. Untuk 

mencegah perubahan ke arah negatif maka diperlukan suatu perencanaan 

yang mencangkup aspek fisik, sosial dan ekonomi, sehingga harus 

melibatkan masyarakat setempat untuk ikut dalam perencanaan dan 

pengembangan wisata. Hal ini diperlukan guna mendukung keberhasilan 

pengembangan daerah wisata yang bersangkutan, proses pembangunan, dan 

pengembangan suatu wilayah ditunjang oleh potensi wisata yang 

dimilikinya. 

Penggunaan lahan sekitar objek wisata akan mengalami perubahan 

yang cukup pesat, hal ini dikarenakan insdustri pariwisata tidak hanya 

sebagai sumber pendapatan asli daerah tetapi juga memberikan pengaruh 

secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat sekitar. 

Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi penggunaan lahan di sekitar 
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obyek wisata, dimana semakin besar dampak perubahan di sekitar obyek 

wisata, semakin cepat pula perubahan penggunaan lahannya (Ramadhan, 

2011). Penggunaan lahan disuatu wilayah dapat menjadi ciri khas suatu 

daerah, baik dari segi fisik, sosial dan ekonomi masyarakat serta sebagai 

gambaran aktivitas manusia di daerah tersebut.  

Semakin besar pengaruh ekonomi suatu obyek wisata terhadap 

kehidupan perekonomian penduduk sekitar, perubahan penggunaan lahan 

akan semakin cepat berubah dari waktu ke waktu, semakin tinggi harga 

tanahnya dan semakin intensif penggunaannya, semakin pesat 

perkembangan wilayah tersebut (Bimantoro, 2012).  

Adanya keberadaan wisata disuatu daerah akan memicu proses 

ekonomi, seperti lebih bervariasinya penggunaan lahan untuk berbagai jenis 

pengembangan pariwisata sehingga berpengaruh terhadap kondisi sosial 

ekonomi masyarakat. Menurut I Nyoman Erawan (dalam Rahmayanti, 

2018) kepariwisataan ditinjau dari segi ekonomi, menurutnya pengaruh 

ekonomi akibat adanya industri pariwisata mendatangkan devisa dan 

terciptanya kesempatan kerja bagi masyarakat luas.  

8. Perubahan Mata Pencaharian 

Mata pencaharian merupakan keseluruhan kegiatan untuk 

mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada pada lingkungan 

fisik, sosial dan budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi 

dan konsumsi (Mulyadi dalam Maulana, 2018). Menurut Daldjoeni (dalam 

Maulana, 2018) menyatakan mata pencaharian adalah aktivitas sosial 
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ekonomi manusia untuk memperoleh taraf hidup layak dimana antara daerah 

yang satu dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan 

penduduk dan keadaan geografisnya. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, bahwa mata pencaharian adalah 

cara yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam memanfaatkan sumber 

daya lingkungan fisik, sosial budaya yang terwujud sebagai kegiatan 

produksi, distribusi dan konsumsi untuk memperoleh taraf hidup yang layak 

melalui mata pencaharian utama maupun diluar mata pencaharian pokok 

antara daerah yang satu dengan daerah lainnya akan berbeda sesuai dengan 

taraf kemampuan penduduk dan keadaan geografisnya. 

Perubahan lingkungan yang terjadi di pedesaan akibat adanya 

pembangunan dan alih fungsi lahan dapat menyebabkan perubahan sosial 

dan perubahan kebudayaan sesuai dengan pendapat Adimiharji (dalam 

Meidayanti, 2014) yang mengemukakan mengenai dua teori tentang 

perubahan kebudayaan yaitu: environtmental determinism dan 

environtmental posibilism. Determinis lingkungan ini berdasarkan pada 

pengaruh faktor geografi seperti topografi, lokasi, iklim dan sumber daya 

alam yang memengaruhi kondisi-kondisi dalam suatu lingkungan tempat 

tinggalnya. Lingkunganlah yang menentukan perubahan terhadap pola 

kehidupan manusia, sebagai tempat manusia hidup memberikan daya 

dukung terhadap berbagai bentuk kemungkinan yang dapat dipilih manusia 

dalam memilih jalan hidupnya.  
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Kondisi lingkungan sangat berperan penting dalam menentukan pola 

kehidupan manusia, termasuk pekerjaan sebagai sarana untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Kondisi fisik dan perubahan yang terjadi pada lingkungan 

akan berpengaruh terhadap pekerjaan di suatu wilayah karena manusia 

melakukan penyesuaian dalam menentukan pekerjaan dengan 

memperhatikan sumber daya dan kondisi geografi wilayah tersebut, 

sehingga alih guna lahan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat 

(Barbier, 2007). Demikian pula yang dilakukan masyarakat pedesaan yang 

mengalami alih guna lahan, mereka melakukan perubahan orientasi 

pekerjaan sebagai upaya adaptasi dan memperoleh penghasilan untuk dapat 

tetap memenuhi kebutuhan hidupnya.   

Dapat disimpulkan bahwa perubahan orientasi pekerjaan yaitu 

berubahnya sikap, pandangan dan kecenderungan seseorang terhadap suatu 

pekerjaan dan dapat terjadi secara sukarela maupun terpaksa karena adanya 

dorongan dari berbagai faktor. Perubahan orientasi pekerjaan tidak terlepas 

dari pengaruh faktor-faktor yang beragam. Faktor-faktor yang memengaruhi 

perubahan orientasi pekerjaan adalah sebagai berikut:  

1) Usia/Umur  

Usia merupakan salah satu faktor yang memengaruhi orientasi pekerjaan 

seseorang. Menurut Murniatmo (dalam Meidayanti, 2014) generasi muda 

tidak terpaku dengan pekerjaan turun-temurun, mereka bahkan memiliki 

keinginan untuk merubah nasib dan memiliki pekerjaan yang lebih baik dari 

generasi tua. Sedangkan generasi tua cenderung tidak memiliki pilihan 
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pekerjaan yang beragam karena keterbatasan tenaga dan sikap yang 

biasanya tertutup dengan perubahan.  

2) Pendidikan  

Menurut Suardiman (dalam Thasya dan Said, 2017) pendidikan 

merupakan unsur modernisasi yang menuju kepada terciptanya suatu cara 

berfikir rasional dan gaya hidup yang akan mendorong seseorang mampu 

mengaplikasikan teknologi modern sehingga dapat meningkatkan 

pendapatan kerjanya. Pendidikan berpengaruh terhadap orientasi pekerjaan 

seseorang karena semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar 

peluang orang tersebut untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan 

dan kesejahteraan yang lebih tinggi. 

3) Keterampilan  

Rolina (dalam Meidayanti, 2014) mengemukakan bahwa keterampilan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi orientasi perubahan mata 

pencaharian. Keterampilan dapat menjadi modal seseorang sebagai keahlian 

untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dengan keterampilan yang dimiliki 

orang dapat berupaya untuk menemukan pekerjaan yang lebih baik atau 

menghasilkan lebih banyak penghasilan bagi dirinya.  

4) Tingkat Pendapatan  

Menurut Pringgodigdo (dalam Meidayanti, 2014) menyatakan bahwa 

pendapatan biasanya berupa sejumlah uang yang diterima seseorang atau 

lebih anggota/keluarga dari jerih payah keluarga. Besar kecilnya pendapatan 

seseorang akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Manusia yang 
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memiliki pendapatan yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya akan bertahan menjalani pekerjaan tersebut, sedangkan orang 

yang memiliki pendapatan yang dianggap kecil dan tidak mencukupi 

kebutuhan hidupnya, akan berupaya untuk merubah orientasi pekerjaan 

untuk mencari pekerjaan lain yang menawarkan tingkat kesejahteraan yang 

lebih baik. Berdasarkan penggolongan Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) 

membedakan pendapatan menjadi 4 golongan: 

1. Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata 

lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan 

2. Golongan prndapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 

2.500.000,00 s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan. 

3. Golongan pendapatan sedang apabila jika pendapatan rata-rata antara 

Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan. 

4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp. 

1.500.000,00 per bulan. 

5) Perubahan lingkungan fisik  

Lingkungan fisik sangat berpengaruh terhadap jenis pekerjaan 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Krumboltz (dalam Meidayanti, 

2014) dimana faktor lingkungan yang berpengaruh dalam pemilihan 

pekerjaan dipengaruhi oleh kesempatan kerja, pengetahuan yang dimiliki 

manusia, kondisi alam, pendapatan dan kemampuan teknologi yang dimiliki 

penduduk suatu wilayah. Ketika terjadi perubahan pada lingkungan fisik, 

maka akan terjadi perubahan orientasi pekerjaan masyarakat di lingkungan 
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tersebut. Hal ini disebabkan karena lingkungan fisik di sekitar masyarakat 

dianggap sudah tidak mendukung untuk dimanfaatkan sebagai lahan 

produksi untuk suatu pekerjaan.  

6) Mobilitas 

Mobilitas penduduk dibagi menjadi dua yaitu mobilitas penduduk 

vertikal dan mobilitas penduduk horizontal atau mobilitas penduduk 

geografis. Mobilitas penduduk vertikal adalah perubahan status seseorang. 

Mobilitas penduduk horizontal atau mobilitas geografis adalah gerak 

penduduk dari satu wilayah menuju ke wilayah lain dalam jangka waktu 

tertentu. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mobilitas penduduk 

horizontal yaitu wilayah/ ruang (space) dan waktu/ time, hal ini sesuai 

dengan paradigma geografi yang didasarkan atas konsep runag dan waktu 

(space and time concept) (Banowati, 2013:70). 

7) Curahan jam kerja 

Curahan jam kerja adalah proporsi waktu bekerja yang dicurahkan untuk 

kegiatan-kegiatan tertentu di sektor pertanian dan di luar sektor pertanian 

terhadap total waktu kerja angkatan kerja (dalam Thasya dan Said, 2017). 

Curahan jam kerja tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan. 

Tingginya waktu yang dicurahkan oleh pekerja maka makin tinggi pula 

kesempatan untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Curahan jam kerja 

menurut BPS digolongkan menjadi dua, yaitu: Curahan jam kerja tinggi 

apabila >35 jam perminggu dan curahan jam kerja rendah apabila ≤35 jam 

perminggu. 
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B. Kajian Hasil-Hasil Penelitian yang Relevan 

Kajian dari penelitian yang terdahulu dijadikan sebagai referensi atas 

dasar kesamaan pembahasan utama yang disajikan, yaitu mengenai alih guna 

lahan pertanian dan akibat yang ditimbulkannya. Penelitian ini juga memiliki 

beberapa perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, seperti pada 

daerah yang dijadikan lokasi penelitian, metode penelitian, serta pada beberapa 

tujuan penelitian yang ingin dicapai. Jurnal yang digunakan berasal dari 

berbagai sumber yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Yang Relevan 

No 

Penulis, 

Tahun, dan 

Judul 

Variabel 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1.  Rupini, A.A. 

Ayu Dyah dan 

Ni Ketut 

Agustina Dewi 

& Ngakan Putu 

Sueca. 2017 

(dalam Jurnal 

Ilmiah 

Arsitektur) 

“ Implikasi Alih 

Fungsi Lahan 

Pertanian Pada 

Perkembangan 

Spasial Daerah 

Pinggiran Kota 

(Studi Kasus 

Desa 

Batubulan, 

Gianyar) 

Alih Fungsi 

lahan, 

Perkembangan 

Spasial 

Daerah 

Pinggiran 

Kota 

Metode 

analisis yang 

dipergunakan 

adalah analisis 

deskriptif 

kualitatif yang 

diperkuat 

dengan data-

data kuantitatif 

dan teknik 

overlay 

mapping 

(pemetaan). 

Terjadi 

perkembangan pola 

spasial desa sebagai 

implikasi terjadinya 

alih fungsi lahan 

pertanian dan 

terjadinya aglomerasi 

ekonomi wilayah 

Desa Batubulan. 

Implikasi yang 

terjadi harga lahan 

semakin tinggi di 

sepanjang jalan 

utama, karena 

semakin dekat 

dengan akses 

transportasi dan 

fasilitas kawasan 

yang ada di Desa 

Batubulan. 

2 Nurma Kurmala 

Dewi dan Iwan 

Rudiarto (2013) 

berjudul 

Alih Guna 

Lahan, Mata 

Pencaharian, 

Penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif 

Alih fungsi lahan 

terjadi secara progresif 

pada area – area 

pengembangan seperti 
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No 

Penulis, 

Tahun, dan 

Judul 

Variabel 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

“Identifikasi 

Alih Fungsi 

Lahan Pertanian 

dan Kondisi 

Ekonomi 

Masyarakat 

Daerah 

pinggiran di 

Kecamatan 

Gunung Pati 

Kota 

Semarang” 

Aset Keluarga dengan 

menggunakan 

tabel dan 

deskriptif 

pada area dekat pusat 

kota, pada kawasan 

pendidikan dan pada 

koridor yang 

merupakan pintu 

masuk ke Kecamatan 

Gunungpati. 

Bagipetani yang 

kehilangan lahan 

mayoritas mengalami 

penurunan pendapatan. 

3 Sula Ari. A., 

Juhadi, dan 

Harianto, 2014 

(Dalam Geo 

Image Sapasial-

Ecological-

Regional) 

“Dampak 

Spasial 

Perkembangan 

Parik Rokok 

Terhadap Lahan 

Pertanian di 

Kabupaten 

Kudus” 

Dampak 

spasial 

perkembangan 

pabrik rokok, 

lahan 

pertanian 

Penelitian ini 

merupakan 

penelitian 

yang 

mengggunaka

n teknik 

pengumpulan 

dengan cara 

dokumentasi 

dan observasi, 

menggunakan 

teknik analisis 

SIG, analisis 

temporal, dan 

analisis 

deskriptif. 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

perubahan lahan 

pertanian oleh pabrik 

rokok di Kabupaten 

Kudus mengalami 

peningkatan yang 

terjadi pada tahun 

1998-2010. Pola 

spasial perkembangan 

pabrik rokok yang 

terjadi berpola spasial 

secara lompat katak 

hampir di seluruh 

bagian wilayah lahan 

pertanian di 

Kabupaten Kudus.  

4 Arya 

Citra 

Ramadhan, 

2011 berjudul 

“Pengaruh alih 

fungsi 

lahan pertanian 

terhadap kondisi 

ekonomi 

masyarakat 

di Desa Duren 

Kecamatan 

Alih Fungsi 

Lahan, 

Kondisi 

Ekonomi 

Masyarakat 

Metode 

analisis  

dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

kuantitatif dan 

kualitatif. 

Analisis 

kuantitatif 

dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

Adanya alih fungsi 

tersebut memberikan 

dampak keuntungan 

dan kerugian kepada 

petani. Dampak 

keuntungan dirasakan 

pada petani besar 

karena mereka 

cenderung mempunyai 

lahan pertanian yang 

cukup besar. 

Sedangkan untuk 



36 
 

 

No 

Penulis, 

Tahun, dan 

Judul 

Variabel 
Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Bandungan” 

 

metode 

distribusi 

frekuensi. 

Distribusi 

frekuensi 

 

petani non pemilik 

dengan adanya alih 

fungsi lahan dirasakan 

sangat merugikan 

karena lahan pertanian 

yang mereka miliki 

hanya lahan garapan. 

Penelitian yang dilakukan Ayu Dyah Rupini, dkk (2017) berjudul 

“Implikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pada Perkembangan Spasial Daerah 

Pinggiran Kota (Studi Kasus Desa Batubulan, Gianyar)”. Penelitian ini mengkaji 

perkembangan pola spasial wilayah yang terjadi di Desa Batubulan sebagai Urban 

Fringe Area (daerah pinggiran kota) yang berawal dari beberapa titik momentum 

masa kerajaan hingga tahun 2016. Diperoleh hasil terjadinya perkembangan pola 

spasial Desa Batubulan dari masa ke masa sebagai implikasi terjadinya alih fungsi 

lahan pertanian dan terjadinya aglomerasi ekonomi. Implikasinya  berupa harga 

lahan semakin tinggi di sepanjang jalan utama, karena semakin dekat dengan 

akses transportasi dan fasilitas kawasan yang ada. 

Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Rudiarto dan Nurma Kurmala Dewi 

dan Iwan Rudiarto  (2013) berjudul “ Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian 

dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Daerah pinggiran di Kecamatan Gunung Pati 

Kota Semarang”. Penelitian ini mengkaji mengenai perkembangan alih fungsi 

lahan pertanian menjadi lahan terbangun (non pertanian) dan menganalisis kondisi 

sosial ekonomi penduduk. Hasil dari penelitian ini adalah alih fungsi lahan terjadi 

secara progresif pada area – area pengembangan seperti pada area dekat pusat 
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kota, pada kawasan pendidikan dan pada koridor yang merupakan pintu masuk ke 

Kecamatan Gunungpati.  

Penelitian oleh Sula Ari. A., Juhadi, dan Harianto (2014) berjudul 

“Dampak Spasial Perkembangan Pabrik Rokok Terhadap Lahan Pertanaian di 

Kabupaten Kudus”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola sebaran 

spasial pabrik rokok, proses spasial pabrik rokok dan dampak spasial 

perkembangan pabrik rokok terhadap lahan pertanian di Kabupaten Kudus. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan lahan pertanian oleh pabrik rokok di 

Kabupaten Kudus mengalami peningkatan yang terjadi pada tahun 1998-2010. 

Pola spasial perkemabngan pabrik rokok yang terjadi berpola spasial secara 

lompat katak hampir di seluruh bagian wilayah lahan pertanian di Kabupaten 

Kudus.  

Penelitian yang dilakukan oleh Arya Citra Ramadhan (2011) dengan judul 

“Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat 

di Desa Duren Kecamatan Bandongan”, diperoleh hasil bahwa adanya alih fungsi 

tersebut memberikan dampak positif dan negatif kepada petani dengan lahan yang 

mereka miliki berubah fungsinya. Desa Duren terdapat dua jenis petani yang 

terkena alih fungsi lahan tersebut. Ada petani besar dan petani non pemilik (petani 

garapan). Dampak yang memberikan keuntungan tersebut dirasakan pada petani 

besar karena mereka cenderung mempunyai lahan pertanian yang cukup besar. 

Sedangkan untuk petani non pemilik (petani garapan) dengan adanya alih fungsi 

lahan dirasakan sangat merugikan bagi mereka karena lahan pertanian yang 

mereka miliki hanya lahan garapan yang bukan miliknya sendiri.  
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C. Kerangka Berfikir 

Ditetapkannya wilayah KSN Borobudur dalam Peraturan Presiden 

Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kawasan 

Strategis Nasional Borobudur dan sekitarnya, hal ini dimaksudkan sebagai 

upaya pelestarian tidak hanya Candi Borobudur saja tetapi juga kawasan 

disekitarnya. Kecamatan Borobudur merupakan salah satu yang termasuk 

dalam cakupan Kawasan Strategis Nasional Borobudur. Tujuan pembentukan 

wilayah KSN Borobudur untuk melestarikan lahan pertanian sebagai salah satu 

cultural landscape (bentang budaya) dan dapat menjadi sebuah paket wisata 

yang mendukung pariwisata daerah. Memiliki lokasi strategis dan potensi 

wisata maka berpeluang mengalami proses perubahan penggunaan lahan oleh 

aktivitas komersial. Kawasan wisata Candi Borobudur sebagian luas lahannya 

digunakan sebagai lahan pertanian, perlahan berubah menjadi kawasan 

komersial berupa fasilitas-fasilitas pendung wisata seperti hotel, resto, caffe 

dan rumah hunian. Adanya kawasan komersial untuk mendukung kawasan 

wisata tersebut memberikan pengaruh baik positif maupun negatif kepada 

masyarakat. 

Terletak dikawasan strategis wisata Candi Borobudur, Kecamatan 

Borobudur dengan berbagai potensi yang ada khusunya radius kuarng lebih 5 

km yaitu Desa Borobudur dan Desa Wanurejo mengakibatkan adanya daya 

tarik obyek wisata yang semakin besar dan memberikan pengaruh terhadap 

penggunaan lahan dan juga perubahan mata pencaharian penduduk yang akan 

berdampak khususnya masyarakat petani yang telah mengalihgunakan lahan 
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pertaniannya. Keberadaan obyek wisata Candi Borobudur dengan tingkat 

kunjungan wisatawan yang terus meningkat baik domestik maupun wisatawan 

mancanegara menjadikan daya tarik penduduk untuk hidup dan mencari nafkah 

di sekitar obyek wisata sehingga mempengaruhi penggunaan lahan di sekitar 

obyek wisata tersebut. Bergesernya perubahan penggunaan lahan secara 

langsung maupun tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap mata 

pencaharian khusunya petani yang mengolah lahan. Perubahan mata 

pencaharian menurut Mulyadi (dalam Indra Maulana, 2018) dapat dilihat dari 

usia, pendidikan, tingkat pendapatan, curahan jam kerja, mobilitas, dan 

modal/keuntungan. Untuk lebih jelasnya berikut adalah kerangka pikir dalam 

penyusunan penelitian ini: 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

 

 

 

  Berkembangnya daerah komersial untuk 

mendukung pariwisata  

Berkurangnya lahan pertanian yang cukup signifikan di Kecamatan 

Borobudur dari tahun 2008-2018 (Alih Guna Lahan) 

Mata Pencaharian 

Pendapatan Curahan jam 

kerja 

Modal/keun-

tungan 
Mobilitas 

Faktor pendorong alih guna lahan 

Kecamatan Borobudur termasuk dalam cakupan 

wilayah KSN Borobudur 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang. Kecamatan Borobudur merupakan cakupan Kawasan 

Strategis Nasional Borobudur yang terbagi menjadi SP I dan SP 2. Dari 20 desa 

yang ada di Kecamatan Borobudur terpilih dua desa yang termasuk dalam SP I 

dan dijadikan tempat penelitian yaitu Desa Borobudur dan Desa Wanurejo. 

Subkawasan Pelestarian I disebut SP-I adalah Kawasan Cagar Budaya nasional 

dan warisan budaya dunia yang merupakan kawasan pelestarian utama situs-situs 

cagar budaya yang mendesak untuk dikendalikan pertumbuhan kawasan 

terbangun dalam rangka menjaga kelestarian Candi Borobudur, Candi Pawon, dan 

Candi Mendut beserta lingkungannya. Dipilihnya lokasi tersebut sebagai tempat 

penelitian dikarenakan Desa Borobudur dan Desa Wanurejo merupakan daerah 

dengan kondisi terjadinya alih guna lahan yang cukup signifikan dari beberapa 

desa yang lain, selain itu  letak yang strategis berada dekat dengan wisata 

sehingga banyaknya terjadi alih guna lahan pertanian menajdi lahan terbangun 

wisata. Secara astronomis lokasi penelitian terletak pada 110
0
11’17” – 110

0
13’51” 

BT dan 7
0
35’37” – 7

0
37’17” LS. Secara administratif desa tersebut berbatasan 

dengan sebelah utara Desa Bumiharjo dan Desa Wringinputih, sebelah timur 

berbatasan dengan Kecamatan Mungkid, sebelah selatan berbatasan dengan Desa 

Candirejo, Desa Ngargogondo, Desa Toksongo dan Desa Tanjungsari, sebelah 

barat berbatasan dengan Desa Karangrejo dan Desa Karanganyar. 
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B. Populasi Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah petani pemilik lahan pertanian yang 

telah mengalihgunakan lahan pertaniannya menjadi lahan terbangun wisata di SP I 

yaitu Desa Borobudur dan Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Pada  cakupan 

wilayah yang telah ditetapkan SP I KSN Borobudur ini banyak para petani yang 

memilih mengalihgunakan lahan pertaniannya, bukan hanya untuk tempat tinggal 

melainkan mulai banyak berkembang kawasan komersil dengan banyaknya lahan 

terbangun wisata yang dibangun diatas bekas lahan pertanian petani, sehingga 

adanya perubahan penggunaan lahan akan berpengaruh terhadap pergeseran mata 

pencaharian petani, hal terebut menarik untuk diteliti mengenai faktor pendorong 

petani dalam mengalihgunakan lahan dan pergeseran mata pencaarian petani. 

Setelah melakukan observasi dilapangan jumlah petani pemilik lahan yang 

mengalihgunakan lahan pertaniannya di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 

berjumlah 64 orang, sehingga populasi yang diguankan dalam penelitian ini 

sebanyak 64 reponden. Berikut data jumlah petani di Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo Kecamatan Borobubur. 

Tabel 3.1 Jumlah Petani yang mengalihgunakan lahan di Desa Borobudur dan 

Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur. 

No. Desa 
Jumlah petani yang megalihgunakan 

lahan pertanian 

1 Desa Borobudur 41 

2 Desa Wanurejo 23 

Jumlah 64 

Sumber: Data Primer hasil observasi penelitian, 2020. 

C. Sampel dan Teknik Sampling  

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh petani pemilik lahan yang 

mengalihgunakan lahan pertaniannya menjadi lahan terbangun wisata di Desa 
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Borobudur dan Desa Wanurejo. Lokasi dipilih dengan purposive yang artinya 

penentuan berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan data yang diperoleh 

lebih representatif (Sugiyono, 2018:124), dimana lokasi tersebut merupakan SP I 

dan terjadi perubahan pengggunaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun 

wisata secara siginifikan dibanding desa yang lain. Penentuan sampel pada 

penelitian ini menggunakan metode sensus atau disebut juga sampling jenuh, 

karena pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah sampel dari seluruh 

populasi yaitu petani pemilik lahan yang mengalihgunakan lahan pertaniannya 

menjadi lahan terbangun wisata di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 

Kecamatan Borobudur dari tahun 2008-2018 yang berjumlah 64 responden. 

Metode ini dipilih karena jumlah petani yang masuk dalam kategori responden 

jumlahnya sedikit yaitu 64 responden. Jumlah sampel tersebut didapatkan dari 

catatan data kantor Desa, yang mana data tersebut  masih terdapat data yang tidak 

tercatat dan tidak melapor sehingga belum sepenuhnya mengantongi surat izin 

mendirikan bangunan.  

D. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:60).  

Variabel yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Alih guna lahan 

Alih guna lahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan 

perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi guna lahan terbangun 
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wisata yang meliputi hotel, homestay, resto, dan tempat wisata baru. 

Perubahan penggunaan lahan yang terjadi sejalan dengan semakin 

meningkatnya pertambahan jumlah wisatawan di setiap tahunnya sehingga 

secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada kebutuhan 

terhadap lahan yang semakin meningkat, sedangkan sumber daya lahan 

tidak bertambah. 

Indikator variabel alih guna lahan dalam penelitian ini meliputi: 

a) Pola perubahan penggunaan lahan 

b) Status kepemilikan lahan 

c) Luasan perubahan penggunaan lahan 

d) Faktor pendorong  alih guna lahan 

e) Pola Keruangan (Distribusi) 

 Pemilihan indikator variabel berdasarkan pada teori, penelitian terdahulu, 

dan hasil observasi lapangan. 

2. Perubahan Mata Pencaharian 

Alih fungsi lahan tidak hanya berdampak terhadap perubahan 

lingkungan fisik karena perubahan penggunaan lahan, tetapi juga perubahan 

aktivitas sosial ekonomi yang terjadi pada masyarakat seperti berubahnya 

mata pencaharian. Mata pencaharian yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah perubahan aktivitas sosial ekonmi yang terjadi pada petani pemilik 

lahan yang telah mengalihgunakan lahannya sehingga beralih pekerjaan 

diluar mata pencaharian pokok yang semula petani dengan memanfaatkan 

potensi daerah sekitar dengan sumber daya pada lingkungan fisik, sosial , 
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budaya untuk memperoleh taraf hidup yang layak melalui mata 

pencahariannya.  

Dalam penelitian ini indikator perubahan mata pencaharian yang 

dimaksud meliputi:  

a. Pendidikan 

b. Pendapatan petani sebelum dan sesudah mengalihgunakan lahan 

pertanian (perbulan) 

c. Curahan jam kerja  

d. Mobilitas (mobilitas veritikal dan mobilitas horisontal) 

e. Modal/ keuntungan mengalihgunakan lahan 

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner, 

wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan 

pada teknik pengumpulan data. 

E. Alat Dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan angket 

atau kuesioner berikut penjelasan mengenai angket penelitian. 

a. Kuesioner 

Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan kuesioner semi terbuka 

yang bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai perubahan 

penggunaan lahan, faktor pendorong perubahan penggunaan lahan, dan 

mata pencaharian petani setelah mengalihgunakan lahan pertanian di 

Kecamatan Borobudur. Hasil dari kuesioner nantinya akan dihitung 



42 
 

 

dengan rumus deskriptif presentase dan dinarasikan secara deskriptif 

melalui metode distribusi frekuensi. 

b. Handphone  

Alat ini digunakan untuk mengambil dokumentasi dan komunikasi 

serta digunakan untuk mengambil data titik-titik lokasi perubahan lahan 

pertanian menjadi lahan terbangun wisata dengan aplikasi Avenza map. 

Titik yang dihasilkan nantinya akan dibuat peta menggunakan Arcgis 10.3. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan teknik sebagai berikut. 

a. Wawancara 

Pada penelitian ini pedoman wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang memuat secara rinci 

mengenai informasi yang akan ditanyakan. Dengan wawancara 

terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan 

pengumpul data mencatatnya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi pendukung mengenai faktor-faktor 

pendorong alih guna lahan, sebagai narasumbernya adalah Kepala Desa 

Borobudur dan Kepala Desa Wanurejo atau tokoh masyarakat. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

pendukung dengan cara mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam 

dokumen dari instansi terkait. Data-data dokumen dalam penelitian ini 
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adalah peta administrasi, peta rencana tata ruang wilayah, peta perubahan 

penggunaan lahan SP I Kawasan Borobudur yang diperoleh dari 

BAPPEDA, dan data dari BPS, serta instansi lain yang bersangkutan 

dengan penelitian. 

c. Observasi 

Dalam penelitian ini observasi lapangan dilakukan untuk melihat 

gambaran nyata kondisi lapangan penelitian serta data dari kantor desa, 

kemudian digunakan untuk memperoleh letak koordinat lokasi terjadinya 

alih guna lahan yang dilakukan dengan menggunakan bantuan alat GPS 

(Avenza Map) yang hasilnya digunakan untuk mengetahui sebaran lokasi 

terjadinya alih guna lahan terbangun wisata. 

d. Analisis Citra 

Analisis peta atau citra digunakan untuk melihat perubahan 

penggunaan lahan. Citra yang digunakan dalam penelitian ini 

mengggunakan citra Google Earth, kemudian diolah menggunakan 

ArcGis 10.3. Olahan data tersebut akan menghasilkan peta perubahan 

penggunaan lahan di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo. 

F. Teknik analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

presentase menggunakan tabel frekuensi baik dalam bentuk angka maupun 

persentase, sehingga dapat memperjelas hasil penelitian kemudian dalam 

menganalisis dilakukan dengan mendeskripsikan jawaban dari responden. 

Analisis deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis variabel-
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variabel penelitian yaitu alih guna lahan, dan  perubahan mata pencaharian petani 

setelah mengalihgunakan lahan pertanian. Peneliti menggunakan teknik deskripsi 

presentase dengan cara setelah jawaban dihitung, kemudian dihitung lagi dalam 

bentuk presentase, sehingga dapat memberikan deskripsi untuk setiap variabel, 

dimana dari hasil yang diperoleh dihitung menggunakan rumus.  

Metode kuantitaif digunakan untuk menghitung data yang diperoleh dari 

metode angket (Banowati, 2009) dengan rumus:  

 

   
 

 
     

 

Keterangan:  

DP : Deskriptif Presentase 

n : Jumlah nilai yang diperoleh 

N : Jumlah seluruh nilai 
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Tabel 3.2.  Matriks Skripsi Implikasi Alih Guna Lahan Pertanian Menjadi Guna 

Lahan Wisata Terhadap Perubahan Mata Perncaharian Petani di Kecamatan 

Borobudur Kabupaten Magelang. 

Tujuan 

penelitian 
Variabel Indikator Variabel 

Teknik 

Pengumpu-

lan Data 

Sumber 

Data 

Analisis 

Data 

Mengetahui 

faktor 

pendorong 

terjadinya alih 

guna lahan 

pertanian 

menjadi guna 

lahan wisata di 

Kecamatan 

Borobudur, 

Kabupaten 

Magelang. 

Alih guna 

lahan 
 Pola perubahan 

pengggunaan 

lahan 

 Status 

kepemilikan lahan 

 Luasan 

kepemilikan lahan 

 Waktu 

mengalihgunakan 

lahan 

 Harga lahan 

 Faktor pendorong 

alih guna lahan 

 Pola Keruangan 

(Distribusi) 

Survei 

dengan 

Kuesioner, 

Wawancara,  

Analisis 

Citra 

Petani yang 

mengalihgu

nakan lahan 

Kepala 

Desa  

 

Analisis 

deskriptif 

presentase 

Mengetahui 

implikasi alih 

guna lahan 

pertanian 

menjadi guna 

lahan terhadap 

perubahan 

mata 

pencaharian 

petani di 

Kecamatan 

Borobudur, 

Kabupaten 

Magelang. 

Perubahan 

Mata 

Pencaharian 

 Pendidikan petani 

 Pendapatan 

sebelum 

mengalihgunakan 

lahan 

 Pendapatan 

setelah 

mengalihgunakan 

lahan 

 Mobilitas petani 

 Curahan jam 

kerja 

 Modal/keuntunga

mengalihgunakan 

lahan 

Kuesioner Petani yang 

mengalihgu

nakan lahan 

Analisis 

deskriptif 

presentase 

Sumber: Hasil oleh Peneliti, 2020.
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Gambaran umum lokasi penelitian ini menguraikan beberapa hal meliputi 

kondisi alam, kondisi sosial ekonomi, dan kependudukan pada Kecamatan 

Borobudur. 

a. Lokasi Penelitian 

Kecamatan Borobudur secara astronomis terletak antara 

110
0
16’42”-110

0
44’17” BT dan 7

0
59’99”-7

0
64’87” LS. Kecamatan 

Borobudur merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten 

Magelang yang memiliki luas wilayah yaitu 55,18 km2 dan terdiri dari 

20 desa. Kecamatan Borobudur memiliki topografi berupa dataran rendah 

dengan ketinggian 235 meter. Iklim pada wilayah ini adalah tropis 

dengan temperatur tara-rata 25,00
0
C (BPS Kabupaten Magelang, 2019). 

Batas wilayah administrasi Kecamatan Borobudur antara lain sebagai 

berikut. 

Sebelah timur : Kecamatan Ngluwar 

Sebelah barat : Kecamatan Tempuran dan Kecamatan Salaman. 

Sebelah selatan : Kecamatan Kalibawang Prov. DIY 

Sebelah utara : Kecamatan Mertoyudan 

Kecamatan Borobudur merupakan salah satu cakupan wilayah 

Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur yang terbagi menjadi 

Subkawasan Pelestarian I (SP-I) dan Subkawasan Pelestarian II (SP-II).  
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a. Subkawasan pelestarian I meliputi Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo.  

b. Subkawasan pelestarian II meliputi Desa Wringi Putih, Desa 

Bumiharjo, sebagian Desa Tegalarum, sebagian Desa Kebonsari, 

Desa Kembanglimus, Desa Karangrejo, sebagian Desa Ngadiharjo, 

Desa Karanganyar, sebagian Desa Giripurno, Desa Giritengah, 

Desa Tanjungsari, Desa Tuksongo, Desa Majaksingi, Desa 

Ngargogondo, Desa Candirejo, sebagian Desa Sambeng, dan 

sebagian Desa Kenalan di Kecamatan Borobudur.  

Penelitian ini hanya mengambil dua desa yaitu desa yang termasuk 

dalam cakupan wilayah KSN Borobudur Subkawasan Pelestarian I 

meliputi Desa Borobudur dan Desa Wanurejo yang terletak pada 

110
0
11’17” – 110

0
13’51” BT dan 7

0
35’37” – 7

0
37’17” LS. Masing-

masing memiliki luas wilayah Desa Borobudur 4,21 km
2
 dan Desa 

Wanurejo 2,75 km
2
. Pemilihan lokasi berdasarkan informasi yang 

diperoleh dari Dinas Perhubungan Umum dan dinas Tata Ruang 

Kabupaten Magelang oleh Bapak Dealson bahwa banyak terjadinya alih 

guna lahan di Kawasan Strategis Nasional Borobudur dalam beberapa 

tahun terakhir terutama di kawasan Subkawasan Pelestarian I (SP-I) yaitu 

Desa Borobudur dan Desa Wanurejo.  
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kecamatan Borobudur 
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b. Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di Kecamatan Borobudur terbagi menjadi 2 yaitu 

lahan pertanian dan non pertanian. Penggunaan lahan pertanian berupa 

lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah dapat diperinci menjadi sawah 

irigasi teknis seluas 274 ha, sawah irigasi sederhana seluas 501 ha dan 

sawah tadah hujan seluas 432 ha dengan jumlah total 1.207 ha. 

Penggunaan lahan kering dapat diperinci menjadi tegalan/kebun seluas 

2.207 ha dan hutan rakyat seluas 343 ha dengan total 2.550 ha. Lahan non 

pertanian berupa permukiman seluas 1.491 ha serta penggunaan lain 

seperti jalan seluas 207 dengan jumlah total seluas 1.698 ha. 

Tabel 4.1. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Borobudur 

No Penggunaan Lahan Luas % 

1 Lahan Pertanian   

Lahan Sawah: 1.207 ha  

Sawah irigasi teknis 274 ha 5,02 

Sawah irigasi sederhana 501 ha 9,18 

Sawah tadah hujan 432 ha 7,92 

Lahan Kering 2.550 ha  

Tegalan/Kebun 2.207 ha 40,46 

Hutan Rakyat 343 ha 6,29 

2 Lahan Non Pertanian 1.698 ha  

Permukiman 1.491 ha 27,33 

Lainnya 207 ha 3,79 

 Jumlah 5.455 ha/ 54,5 km 100 

Sumber: Kecamatan Borobudur dalam angka 2018 

Berikut penggunaan lahan di dua desa yang akan diteliti. 

a) Penggunaan Lahan Desa Borobudur 

Desa Borobudur memliki luas wilayah 421,28 ha yang terbagi 

menjadi beberapa penggunaan lahan. Penggunaan lahan seluas 132 ha atau 

sekitar 31,33% yang ada di Desa Borobudur sebagian besar digunakan 
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untuk perumahan dan pekarangan. Selain itu digunakan untuk kegiatan 

pertanian dengan sawah irigasi teknis seluas 44 ha atau 10,44% dan sawah 

sederhana 11,28 ha atau sekitar 2,68%. Tegalan/kebun seluas 45 ha atau 

sekisar 10,68% dan sisanya digunakan untuk fasilitas umum seperti, tanah 

kas desa 98 ha atau sekisar 23,26%, lapangan 5 ha atau sekisar 1,19%, 

perkantoran pemerintahan 1 ha atau sekisar 0,24% dan lainnya 85 ha atau 

sebesar 20,18 %. 

Tabel 4.2. Luas Penggunaan Lahan Desa Borobudur 

No Penggunaan Lahan Luas % 

1 Sawah irigasi teknis 44 ha 10,44 

2 Sawah sederhana  11,28 ha 2,68 

3 Tegal/ladang 45 ha 10,68 

4 Pemukiman  132 ha 31,33 

5 Kas desa 98 ha 23,26 

6 Lapangan  5 ha 1,19 

7 Perkantoran pemerintah 1 ha 0,24 

8 Lainnya  85 ha 20,18 

 Jumlah  421,28 ha/ 4,21 km
2
 100 

Sumber: Buku Profil Desa Borobudur, 2018. 

b) Pengguaan Lahan Desa Wanurejo 

Penggunaan lahan di Desa Wanurejo sebagian besar juga digunakan 

untuk perumahan dan pekarangan yaitu seluas 83 ha atau sekisar 30% dari 

luas yang ada. Selain itu digunakan untuk kegiatan pertanian dengan 

sawah irigasi teknis seluas 38,21 ha atau sekisar 14, sawah sederhana 59 

ha atau sekitar 21% dan sawah tadah hujan seluas 33 ha atau sekisar 12%. 

Untuk tegalan/kebun seluas 46,03 ha atau sekisar 17% dan sisanya 

digunakan untuk lainnya seluas 16 ha atau sekisar 6%. 
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Tabel 4.3. Luas Penggunaan Lahan Desa Wanurejo 

No Penggunaan Lahan Luas % 

1 Sawah irigasi teknis 38,21ha 13,88 

2 Sawah sederhana  59 ha 21,44 

 Sawah tadah hujan 33 ha 11,99 

3 Tegal/ladang 46,03 ha 16,71 

4 Pemukiman  83 ha 30,16 

8 Lainnya  16 ha 5,81 

 Jumlah  275,21 ha/ 2,75 km
2
 100 

Sumber: Buku Profil Desa Wanurejo, 2018. 

c. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Borobudur setiap tahunnya mengalami 

kenaikan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kecamatan Borobudur 

sebanyak 55.602 jiwa per km
2
, dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 

59.476 jiwa per km
2
, sedangkan di tahun 2019 bertambah menjadi 62.517 

jiwa per km
2
. Desa Borobudur merupakan desa dengan jumlah penduduk 

terbesar di Kecamatan Borobudur yaitu sebanyak 9.430 jiwa per km
2
, yang 

terdiri dari 4.696 laki-laki dan 4.734 perempuan dengan kepadatan 

penduduk 2.239 jiwa km
2
 yang berarti setiap km

2 
terdapat 2.239 jiwa 

penduduk. Hal ini dikarenakan Desa Borobudur merupakan pusat kota 

Kecamatan Borobudur dan terdapatnya obyek wisata internasional yaitu 

Candi Borobudur yang berada di tengah-tengah Desa Borobudur. Begitu 

juga dengan jumlah penduduk Desa Wanurejo tahun 2018 sebanyak 4.365 

jiwa, yang terdiri dari 2.212 laki-laki dan 2.153 perempuan dengan 

kepadatan penduduk 1.587 jiwa per km
2
 yang berarti setiap km

2 
terdapat 

1.587 jiwa penduduk. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 

mengenai kepadadat penduduk Kecamatan Borobudur. 
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Tabel 4.4. Kepadatan Penduduk Kecamatan Borobudur Tahun 2019 

No Desa/Kelurahan 

Luas 

Daerah 

km
2
 

Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 

Penduduk per 

km
2
 

1 Giripurno  3,62 2.497 689,78 

2 Giritengah  4,32 3.380 782,41 

3 Tuksongo  2,92 3.777 1.293,49 

4 Majaksingi 4,7 2.867 610 

5 Kenalan  2,42 1.296 535,54 

6 Bigaran  1,96 1.227 626,02 

7 Sambeng  1,4 1.416 1.011,43 

8 Candirejo  3,66 4.462 1.219,13 

9 Ngargogondo  1,53 1.791 1.170,59 

10 Wanurejo  2,75 4.365 1.587,27 

11 Borobudur 4,21 9.430 2.239,9 

12 Tanjungsari 0,65 1.384 2.129,23 

13 Karanganyar  1,57 1.831 1.166,24 

14 Karangrejo  1,74 2.798 1.608,05 

15 Ngadiharjo  5,9 5.108 865,76 

16 Kebonsari 2,49 2.141 859,84 

17 Tegalarum  1,66 2.652 1.597,59 

18 Kembanglimus  2,13 1.980 929,58 

19 Wringinputih  3,78 5.920 1.566,14 

20 Bumiharjo  1,77 2.195 1.240,11 

 Jumlah  55,18 62.517 1.132,96 

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2019. 

1. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat 

dilihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Borobudur didominasi 

oleh penduduk yang berusia 60+ tahun yaitu berjumlah 8.907 jiwa atau 

14,25% dari keseluruhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada usia 

ini dapat dikategorikan usia yang sudah tidak produktif lagi. Kondisi 

tersebut mengindikasikan rendahnya tingkat mortalitas di Kecamatan 

Borobudur. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit jumlahnya 
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adalah penduduk yang berusia 55-59 tahun yaitu berjumlah 3.554 jiwa 

atau 5,69% dari keseluruhan penduduk. 

Tabel 4.5. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kecamatan 

Borobudur Tahun 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Kecamatan Borobudur dalam angka, 2019 

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk di Kecamatan Borobudur cukup 

beragam. Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mayoritas 

tingkat penddikan di Kecamatan Borobudur adalah tamat SD/sederajat 

dengan presentase 33,42% atau sejumlah 20.893 jiwa, kemudian disusul 

tamat SLTA/sederajat sebesar 18,08% atau 11,305 jiwa, tamat 

SLTP/sederajat sebesar 17,13% atau 10.709 jiwa, tamat D-I hingga Strata 

III sebesar 3,98% atau 2.491 jiwa dan belum tamat SD sebesar 10,28% 

atau 6.429 jiwa. Kondisi ini menggambarkan bahwa tingkat pendidikan 

penduduk Kecamatan Borobudur masih rendah, hal tersebut dapat dilihat 

dari besarnya penduduk yang hanya tamatan SD/Sederajat. 

No Kelompok Umur (Th) Jumlah (Jiwa) % 

1 0-4 4.165 6,66 

2 5-9 4.652 7,44 

3 10-14 4.603 7,36 

4 15-19 4.459 7,13 

5 20-24 4.898 7,83 

6 25-29 4.674 7,48 

7 30-34 4.411 7,06 

8 35-39 4.835 7,73 

9 40-44 4.707 7,53 

10 45-49 4.440 7,10 

11 50-54 4.212 6,74 

12 55-59 3.554 5,69 

13 60+ 8.907 14,25 

 Jumlah/Total 62.517 100 
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Tabel 4.6. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenjang Pendidikan di 

Kecamatan Borobudur Tahun 2018. 

No Jenjang Pendidikan Jumlah % 

1. Tidak/Belum sekolah 10.693 17,10 

3. Belum tamat SD 6.429 10,28 

4. Taman SD 20.893 33,42 

5. Tamat SLTP 10.709 17,13 

6. Tamat SLTA 11.305 18,08 

7. D-I/II 226 0,36 

9. Akademi/D-III/Sarjana Muda 628 1,00 

10. D-IV/S-I 1.577 2,52 

11. S-II 51 0,08 

12. S-III 9 0,01 

 Jumlah 62.517 100 

Sumber: Kecamatan Borobudur Dalam Angka, 2019. 

3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 

Mata pencaharian di Kecamatan Borobudur didominasi oleh 

penduduk yang belum/tidak bekerja, hal tersebut dapat dilihat dari 

jumlah penduduknya sebesar 16.678 jiwa dengan presentase 26,68% 

belum bekerja. Kondisi ini dapat terjadi karena beberapa hal diantaranya 

adalah rendahnya pendidikan dan banyaknya penduduk yang berusia 60+ 

tahun. Sebagian besar masyarakat Kecamatan Borobudur bermata 

pencaharian sebagai petani/ perkebun/ peternak/ perikanan dengan 

jumlah 10.918 jiwa. Meskipun disetiap tahunnnya jumlah petani maupun 

buruh tani semakin berkurang hal tersebut terjadi karena semakin 

berkurangnya lahan pertanian yang dialihgunakan, akan tetapi masih ada 

beberapa petani dan buruh tani bekerja bertahan dengan lahan yang 

tersisa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.7. mengenai 

jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Kecamatan Borobudur. 
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Tabel 4.7. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Kecamatan 

Borobudur Tahun 2018 

No Pekerjaan Jiwa % 

1 Belum/Tidak Bekerja/Mengurus Rumah 

Tangga/Pensiunan 

16.678 26,68 

2 Pelajar/Mahasiswa 10.345 16,55 

3 PNS/TNI/Kepolisian RI 986 1,58 

4 Perdagangan/Pedagang 1.947 3,11 

5 Petani/perkebun/peternak/perikanan 10.918 17,46 

6 Karyawan Swasta 10.134 16,21 

7 Karyawan BUMN/BUMD/Honorer 130 0,21 

8 Buruh/Pembantu Rumah Tangga 3.344 3,35 

9 Dosen/Guru 420 0,67 

10 Wiraswasta 6101 9,76 

12 Lainnya 1514 2,42 

 Jumlah/Total 62.517 100 

Sumber: BPS Kabupaten Magelang 2018 

1) Mata Pencaharian Penduduk Desa Borobudur 

Berdasarkan data monografi desa mata pencaharian penduduk Desa 

Borobudur didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai petani 

sebanyak 1.006 dengan rincian petani pemilik lahan sebanyak 325 orang 

dan buruh tani sebanyak 681 orang dari jumlah penduduk. Hal tersebut 

tentu berkaitan dengan potensi lahan pertanian yang cukup luas di Desa 

Borobudur sehingga mayoritas penduduk bekerja dengan memanfaatkan 

potensi lahan sawah yang ada untuk diolah. Jenis mata pencaharian lain 

yang ada di Desa Borobudur yaitu PNS sebanyak 205 orang, 

pedagang/wiraswasta sebanyak 620 orang, dan juga sebagian penduduk 

bekerja di sektor wisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

mengenai mata pencaharian penduduk di Desa Borobudur. 
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Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa 

Borobudur Tahun 2018 

No Pekerjaan Jiwa % 

1 PNS 205 6,96 

2 TNI/POLRI 30 1,02 

3 Swasta 344 11,67 

4 Wiraswasta/Pedagang 620 21,04 

5 Petani 325 11,03 

6 Buruh Tani 681 23,11 

7 Tukang 75 2,54 

8 Pensiunan 125 4,24 

9 Peternak  5 0,17 

10 Jasa 215 7,30 

11 Pengrajin 95 3,22 

12 Pekerja Seni 27 0,92 

13 Lainnya 70 2,38 

14 Tidak Bekerja 130 4,41 

Sumber: Buku Profil Desa Borobudur, 2018. 

2) Mata Pencaharian Penduduk Desa Wanurejo 

Tabel 4.9. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa 

Wanurejo Tahun 2018 

No Pekerjaan Jiwa % 

1 Petani 467 9,70 

2 Buruh tani 590 12,26 

3 Buruh/swasta 1.306 27,14 

4 PNS 390 8,10 

5 Pengrajin 80 1,66 

6 Pedagang 1.722 35,79 

7 Peternak 7 0,15 

8 Montir 209 4,34 

9 Dokter 20 0,42 

10 Tukang Pijat 21 0,44 

Sumber: Buku Profil Desa Wanurejo, 2018. 

Berdasarkan data monografi Desa Wanurejo mayoritas penduduk 

bekerja sebagai pedagang sebanyak 1.722 orang atau 35,79%. Penduduk 

yang bekerja sebaai petani sebanyak 1.057 orang dengan rincian petani 

pemilik lahan sebesar 467 orang dan buruh tani sebesar 590 orang. Dapat 

dilihat bahwa mata pencaharian penduduk Desa Wanurejo ini tergolong 
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sudah beragam, beberapa penduduk bekerja sebagai pengrajin, tukang pijat, 

dan montir. 

4. Obyek Wisata disekitar Borobudur 

Terdapat berbagai macam obyek wisata disekitar kawasan Candi 

Borobudur, salah satu obyek wisata utama yang sudah dikenal dikancah 

internasional adalah Candi Borobudur, selain Candi Borobudur tren saat 

ini banyak berkembangnya obyek wisata baru di beberapa titik yang 

berada dekat degan radius Candi Borobudur. Untuk lebih jelasnya 

pesebaran obyek wisata baru dapat dilihat pada Gambar 10.4. 

1) Candi Borobudur 

Candi Borobudur disebut sebagai salah satu mahakarya terbesar 

manusia sepanjang sejarah dan merupakan candi Budha terbesar di 

dunia yang ada di Indonesia berlokasi di Desa Borobudur, Kecamatan 

Borobudur, Kabupaten Magelang. Candi Borobudur ditetapkan 

UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Selain menjadi 

obyek wisata yang ramai dikunjungi baik wistawan domestik dan juga 

mancanegara, Candi Borobudur menjadi salah satu pusat tempat 

peribadatan bagi umat Buddha di dunia pada setiap perayaan waisak. 

2) Candi pawon 

Candi pawon merupakan salah satu candi peninggalan agama Budha 

yang berjarak 1,7 km dari Candi Borobudur berada di Dusun 

Brojonalan, Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten 

Magelang. Candi Pawon diperkirakan dibangun bersamaan pada 



58 
 

 

pertengahan abad ke 8 masehi bersama Candi Borobudur, Candi 

Mendut dan Candi Prambanan. Selain menjadi obyek wisata sejarah, 

Candi Pawon juga masih digunakan untuk upacara waisak. Candi 

pawon menjadi titik tengah atau terletak tepat di sumbu garis yang 

menghubungkan Candi Borobudur dan Candi Mendut. Candi yang 

berbentuk persegi empat dengan atap bertingkat dan sebuah bilik yang 

ada didalamnya relatif lebih kecil dibandingkan candi mendut. 

3) Bukit Rhema (Gereja Ayam) 

Bukit Rhema terletak 4,5 km sebelah barat Candi Borobudur. Setelah 

menjadi lokasi pembuatan film AADC Bukit Rhema menjadi salah 

satu destinasi wisata yang ramai dikunjjungi. Bukit Rhema ini 

merupakan wisata alam dengan keindahan sunrise dan melihat view 

puncak Candi Borobudur. Bangunan gereja dengan gaya dan bentuk 

arsitektur yang unik dan khas yang berada di bukit sekilas menyerupai 

seekor ayam lengkap dengan leher dan kepalanya, menjadi destinasi 

wisata dengan panorama keindahan perbukitan. Spot foto terbaik di 

mahkota ayam tingkat keempat, dimana pengunjung dapat menikmati 

keindahan alam Bukit Rhema, selain itu pengunjung juga dapat 

menikmati kopi dengan bersantai di caffe sayap kiri atau kanan 

bangunan. 

4) Puthuk setumbu 

Putuk setumbu menjadi destinasi wisata berburu matahari terbit yang 

ramai dikunjungi wisatawan mancanegara maupun domestik. Puthuk 



59 
 

 

setumbu terletak di Dusun Kerahan, Desa Karangrejo, Borobudur 

Kabupaten Magelang. Di puncak putuhuk setumbu dapat melihat jelas 

bangunan Arupadatu Candi Borobudur selain itu keindahan gunung 

Merapi dan Gunung Merbabu manambah keindahan pemandangan di 

Puthuk setumbu. Selian menikmati pemandangan dari ketinggian juga 

ditawarkan kopi hangat di deretan warung yang sudah disediakan. 

5) SvargaBumi 

SvargaBumi merupakan destinasi wisata hits baru yang menyuguhkan 

wisata alam dengan view persawahan dan juga berlatar belakang bukit 

menoreh juga Candi Borobudur, sehingga dapat dikatakan spot foto 

yang instagrammable dengan merasakan langsung atmosfer wisata 

baru bernuansa persawahan. Obyek wisata ini menyediakan spot foto 

yang berada di hamparan persawahan dengan spot yang ada kurang 

lebih 20 spot foto. Wisata ini terletak disebalah selatan Candi 

Borobudur tepatnya di perbatasan Dusun Ngaran dan Gopalan, Desa 

Borobudur, Kecamatan Borobudur.  

6) Jungyard Autopark & Cafe 

Destinasi wisata baru yang kekinian bertema otomotif dengan 

menyajikan spot foto unik berupa taman mobil-mobil bekas yang 

instragamable yang berlokasi tepat di Balai Ekonomi Desa 

(Balkondes) Wanurejo, Kecamatan Borobudur. Wisata ini berupa 

taman di tengah di tengah persawahan yang berisi belasan mobil atau 

kendaraan klasik yang sudah tidak terpakai, ditata sedemikian rupa 
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ditambah ornamen-ornamen seperti di Kota Eropa yang menjadi spot 

foto menarik sehingga banyak dikunjungi wisatawan. Selain spot foto 

yang trendi fasilitas yang tersedia tidak jauh-jauh dari konsepnya, 

dimana pengunjung dapat bersantai di pendopo dan menikmato kopi 

cafe dengan suasana sejuk di tengah sawah 

7) Mata langit by plataran 

Restoran yang terletak di Perbukitan Menoreh ini menyuguhkan 

panorama Candi Borobudur yang terlihat dari kejauhan dan juga 

kemegahan Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Sumbing 

dan Prau. Mata Langit ini tidak hanya sebagai restoran saja namun 

dijadikan obyek wisata dengan spot foto pemandangan dan dapat 

dijadikan sebagai corporate gathering, prewedding dan juga wedding. 

Aktivitas yang ditawarkan selain restoran dan obyek wisata juga dapat 

dijadikan tempat yoga dan meditation. Untuk bisa menikmati sunrise 

di Mata Langit, diwajibkan mengambil salah satu dari dua paket yang 

tersedia. Paket Breakfast Alfresco dengan budget Rp Rp. 500.000,00, 

paket American Breakfast dengan budget Rp. 175.000,00. Utntuk 

sampai di lokasi Mata Langit pengunjung harus reservasi terlebih 

dahulu mengingat jalan menuju lokasi hanya satu jalur dengan 

tanjakan yang sempit sehingga nantinya akan dipandu. 

8) Ladon Little Island 

Obyek wsiata baru yang belokasi di Dusun Sangen, Desa Candirejo, 

Borobudur ini meyuguhkan wisata alam dengan spot foto menarik 
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yang berlatar belakang Sungai Progo dan Bukit Menoreh. Air sungai 

yang biru kehijauan, pepohonan yang rimbun dan pemandangan 

perbukitan menoreh menjadikan obyek wisata ini terasa asri. 

Bentangan pasir putih bak pantai yang luas melingkar di tepian sungai 

begitu elok da bisa disebut seperti gumum pasir. Pengunjung dapat 

berswafoto di spot yang telah disedaiakn dan dapat menunggang kuda 

memutari gumuk pasir atau menaiki perahu karet menyusuri aliran 

sungai progo. 

9) Balkondes (Balai Ekonomi Desa) 

Balkondes merupakan singkatan dari Balai Ekonomi Desa yang 

dibentuk oleh BUMN guna membantu meningkatkan kesejahteraan 

ekonomi masyarakat desa di sekitar Candi Borobudur serta program 

pemberdayaan dan pengembangan SDM dengan berbasis wisata, 

sehingga dapat mengembangan desa-desa wisata sebagai tulang 

punggung perekonomian. Tidak hanya menyajikan wisata lam tetapi 

juga wisata kuliner, dan kerajinan dikenalkan dalam Balkondes di 

setiap desa yang ada di Kecamatan Borobudur. Balkondes yang ada di 

Borobudur ini juga dilengkapi dengan fasilitas berupa penginapan dan 

dijadikan sebagai titik kumpul pengunjung untuk berwisata ke desa-

desa dengan berbagai potensi wisata Borobudur. Terdapat 20 

Balkondes Borobudur diantaranya Balkondes Borobduur, Balkondes 

Wanurejo, Balkondes Ngadiharjo, Balkondes Ngargogondo, 

Balkondes Candirejo, Balkondes Wringinputih, Balkondes 
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Kembanglimus, Balkondes Giri Tengah, Balkondes Kebonsari, 

Balkondes Kenalan, Balkondes Tanjungsari, Balkondes Tuksongo, 

Balkondes Majaksingi, Balkondes Karanganyar, Balkondes Bigaran, 

Balkondes Bumiharjo, Balkondes Sambeng, Balkondes Giripurno, 

Balkondes Karangrejo dan Balkondes Saka Pitu Tegalarum. 

10) Desa Wisata 

Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi wsiata yang banyak 

dikunjungi wisatawan baik wisatwan domestik amupun mancanegara, 

sehingga memberikan banyak dampak positif bagi perkembangan 

wisata di Borobudur. Sebagai magnet pariwisata, selain Candi 

Borobudur saat ini sudah banyak obyek wisata yang menarik untuk 

dikunjungi dan sebagai pelengkap kunjungan wisata Candi Borobudur 

yaitu dengan berkeliling Desa Borobudur dengan alat transportasi 

berupa sepeda ontel, mobil klsik VW, andong ke berbagai desa-desa 

wisata. Desa Wanurejo, Desa Tanjungsari, Desa Majaksingi, Desa 

Giritengah, Desa Candirejo, Desa Giri Purno, Desa Tuksongo, Desa 

Bumiharjo, Desa Kebonsari, Desa Kenalan. Setiap desa memiliki 

keunikan tersendiri baik berupa pesona alam, budaya, seni hingga 

kerajinan tangan menghasilkan beberapa produk seperti gerabah, batik, 

patung, kria dan kerajinan lainnya. Dengan berbagai potensi tersebut 

desa wisata ini dijadikan sebagai paket wisata edukasi. 
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11) Bukit Barede 

Lokasi Bukit Barede berada di Dusun Sendaren 2, Desa Karangrejo, 

Borobudur yang berjarak 2 km dari Candi Borobudur. Obyek wisata 

barede menyuguhkan panorama khas pegunungan dengan latar 

belakang pepohonan hijau yang rindang seolah membentuk benteng 

bukit-bukit dan hamparan dataran rendah yang memukau menjadi 

salah satu tempat spot foto instagramable dengan menyaksikan 

fenomena sunrise terbaik di Magelang dan pengunjung dapat melihat 

kegagahan Candi Borobudur. Untuk melihat “The Famous Sunrise” 

dengan sempurna, pengunjung sudah harus ada view point Bukit 

Barede pukul 04.00 wib. Bukit Barede ini sudah dilengkapi dengan 

fasilitas berupa ttempat parkir yang tidak jauh dari Bukt Barede, 

rumah panggug, gezebo, dan banyak kursi yang bisa digunakan untuk 

mengamati pemandangan alam dan pengunjung dapat menikmati 

seduhan kopi di atas bukit dengan sensasi pemandangan alam ini. 

Pengunjung juga dapat melakukan camping di puncak bukit barede 

agar tidak melewatkan moment terbitnya mentari. 

12) Rumah Kamera 

Rumah kamera merupakan sebuah galeri seni yang bangunanannya 

berbentuk kamera DSLR raksasa didalamnya terdapat berbagai 

lukisan karya seorang seniman asal Semarang tetapi sudah lama 

tinggal di Bali yang bernama Tanggol Angien Jatikusumo. Terdapat 

berbagai lukisan 3D yang dapat dijadikan spot foto selfie menarik 
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sehingga sering pula temapt ini disebut surganya para selfer. Di 

bagian bangunan lensa kamera pengunjung dapat melihat 

pemandangan Candi Borobudur dan alam sekitar. Rumah kamera 

berada di Dusun Majaksingi, Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa 

Tengah yang dibangun sejak tahun 2013. 

13) Desa Bahasa Borobudur 

Desa bahasa Borobudur yang berlokasi di Dusun Parakan, Desa 

Ngargogondo, Kecamatan Borobudur merupakan salah satu destinasi 

wisata edukasi yang instagramabel dilengkapi dengan spot foto berupa 

Taman Kelinci. Wisata ini dirintis sejak tahun 2019 dan kini sudah 

banyak diminati wisatawan. Terdapat skitar 30 kelinci yang berhasil 

dibudidayakan. Pengunjung dapat berinteraksi langsung, mulai dari 

memberi makanan, bermain dan tentunya berfoto bersama kelinci. 

Kelinci yang ada mulai dari jenis kelinci Jawa dan kelinci campuran 

Jawa-Australia. Selain wisata Taman Kelinci, terdapat juga Rumah 

Hobbit, Perkusi Angklung, Industri Udeng ala Borobudur, Fun Magic, 

fun game, shopping in English dan berbagai kuliner. Desa bahasa 

borobudur ini mampu menciptakan masyarakat melek bahasa 

internasional sehingga dapat berkomunikasi dengan turis yang 

berkunjung. 

14) Butterfly Park 

Brorobudur Butterfly Park yang berlokasi di Jalan Bumi Sambhara 

Borobudur, menyuguhkan tempat wisata edukasi guna mendidik dan 



65 
 

 

memperkaya pengetahuan pengunjung maupun anak-anak sekitar. 

Pengunjung bisa melihat proses berlangsungnya siklus hidup serangga 

yang bermula dari telur, ulat, satu larva, kepompong atau pupa, yang 

kemudian menetas dan bisa terbang menjadi kupu-kupu yang 

memiliki bentuk dan warna yang sangat indah. Arela wisata ini sudah 

dilengkapi dengan cafe sehingga pengunjung dapat menikmati menu 

hidangan yang ada. 

15) Khayangan Watu Kendil 

Perbukitan Menoreh di Magelang popules sebagai spot foto yang 

berlatar belakang Candi Borobudur dan area persawahan hijau. Salah 

satu tempat baru yang tidak kalah populer dengan Puthuk Setumu 

adalah Watu Kendil. Lokasinya berada di Desa Candirejo Borobudur 

sekitar 5km dari Candi Borobudur. Penamaan watu kendil diambil 

dalam bahasa jwa yan artinya watu berarti batu dan kendil berarti 

periuk. Areal wisata watu kendil ini banyak dijumpai hamparan 

tanaman pandan, dan masyarakat setempat memanfaatkannya untuk 

membuat berbagai kerajinan tangan seperti topi, tikar, dan hiasan 

dinding. 

16) Gondopurowangi Sunrise 

Obyek wisata baru di kawasan pegunungan yang menawarkan pesona 

alam keindahan dari ketinggian. Keberadaan obyek wsiata baru yaitu 

Gondopurowangi tentu menabah kekayaan sektor wisata selain 

berkunjung ke Candi Borobudur. Letak bukit Gondopurowangi berada 
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di Desa Kenalan, Borobudur, obyek wisata ini dikenal sebagai salah 

stau spot terbaik untuk menikmati keindahan matahari terbit dan 

menyuguhkan panorama lama hari yang tidak kalah menawan. Disana 

dilengkapi sbeuha ornamen berbentuk bulan sabit sehingga dapat 

dijadikan spot foto terbaik dengan gemerlap cahaya lampu pada 

malam hari bak bintang dunia. 

5. Jumlah Pengunjung Wisata 

Pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa setiap tahunnya jumlah 

wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur terus meningkat. Pada 

tahun 2017 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung sebanyak 

224.473 ribu, tahun 2018 sebanyak 192.231 ribu dan di tahun 2019 jumlah 

wisatawan mancanegara meningkat sebesar 1.382.342 wisatawan. 

Sedangkan jumlah wisatawan domestik pada tahun 2017 mencapai 

3.551.326 ribu, dan bertambah ditahun 2018 sebanyak 3.663.054 dan di 

tahun 2019 meningkat menjadi 4.774.127 wisatawan, hal tersebut 

mendorong adanya peningkatan jumlah fasilitas pendukung untuk berbagai 

kebutuhan wisatawan. 

Tabel 4.10. Data Pengunjung Obyek Wisata Candi Borobudur 

No Wisatawan 
Tahun 

2015 2017 2018 2019 

1 Mancanegara 185.394 224.473 192.231 532.142 

2 Domestik 3.392.993 3.551.326 3.663.054 4.143.127 

 Jumlah 3.578.387 3.777.799 3.855.285 4.675.269 

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang Tahun 2019 
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d. Alih guna lahan 

Berdasarkan Tabel 4.11 penggunaan lahan di Kecamatan Borobudur 

dibagi ke dalam tiga tipe, yaitu lahan sawah, lahan kering dan lahan bukan 

pertanian. Penggunaan sawah seluas 1.207 ha, lahan kering 2.550 ha dan 

lahan bukan pertanian 1.698 ha. (Sumber: Kab. Magelang dalam angka 

2019). Pada data monografi Kecamatan Borobudur menunjukkan bahwa 

selama kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai 2018 keberadaan 

lahan pertanian terutama lahan sawah dan tegalan semakin berkurang.  

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Alih Guna Lahan di Kecamatan Borobudur 

No Penggunaan Lahan 
Tahun   

2008 2018 Perubahan 

1 Lahan Sawah 1.393 ha 1.207 ha -186 ha 

2 Lahan Kering/Tegalan 2.632 ha 2.550 ha -82 ha 

3 Lahan Bukan Pertanian 1.429 ha 1.698 ha + 269 ha 

Sumber: Monografi Kecamatan Borobudur, 2019. 

Hal tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2008 lahan sawah yang 

ada seluas 1.393 ha tahun 2018 berkurang menjadi 1.207 ha, sementara 

lahan tegalan atau lahan kering pada tahun 2008 seluas 2.632 dan pada 

tahun 2018 berkurang menjadi 2.550 ha. Hal ini menunjukkan bahwa 

selama kurun waktu 10 tahun luas lahan sawah berkurang seluas 186 ha 

dan luas lahan kering bekurang seluas 82 ha. Untuk lebih jelanya dapat 

dilihat pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2. Diagram Batang Alih Guna Lahan 

Keberadaan lahan sawah terutama yang berada di wilayah startegis 

dengan aksesibilitas yang mudah dijangkau dan memiliki radius yang 

berada dekat dengan Candi Borobudur inilah yang cenderung banyak 

mengalami alih guna lahan. Lahan sawah yang masih terbentang luas di 

bagian selatan Candi Borobudur lebih banyak dijumpai adanya perubahan 

penggunaan menjadi lahan terbangun wisata dibangdingkan lokasi yang 

berada di utara Candi Borobudur yang sudah padat dengan permukiman 

penduduk. 

B. Hasil Penelitian 

1. Profil Responden 

Profil responden dideskripsikan berdasarkan umur, tempat tinggal, 

dan tingkat pendidikan. Karakteristik responden pada penelitian ini 

diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan angket terhadap 64 

responden di dua desa yaitu Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 
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Kecamatan Borobudur. Responden dalam penelitian ini adalah petani 

pemilik lahan pertanian yang lahannya telah dialihgunakan.  

Pemilihan petani pemilik lahan sebagai responden dikarenakan 

petani pemilik menerima manfaat langsung dari hasil produksi lahannya 

dan memiliki kuasa penuh atas lahannya yang dimilikinya sehingga tepat 

untuk melihat faktor apa saja yang mendorong petani tersebut menjual 

ataupun mengalihgunakan lahannya serta implikasi yang ditimbulkan 

khususnya terhadap perubahan mata pencahariannya. 

a. Karakteristik Berdasarkan Umur Responden 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi umur 

petani yang menjadi responden berkisar antara umur 35-75 tahun ke atas 

dengan rata-rata umur responden adalah 55 tahun dan didominasi oleh 

petani yang berumur 55-59 tahun dengan presentase 29,69% dari 

keseluruhan jumlah petani. Hal ini diperkuat oleh fakta yang diperoleh 

penulis berdasarkan pengalaman wanwancara dengan angket di lokasi 

penelitian, responden mengatakan bahwa untuk meneruskan usaha tani 

yang minat hanyalah sedikit, sehingga mereka lebih memilih menjual 

lahannya dengan berbagai pertimbangan, seperti anaknya atau ahli waris 

lebih memilih bekerja diluar sektor pertanian sehingga tidak ada yang 

melanjutkannya, hal ini selaras dengan penelitian Benu dkk (2016) rata-

rata petani yang mengalihgunakan lahan dikawasan wisata sudah berusia 

lanjut dan tidka mampu mengolah lahan serta tidak ada keiingan generasi 
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muda untuk mengolah lahan pertaniannya. Distribusi umur responden 

dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Umur Responden  

No Kelompok Umur Jumlah % 

1 30-34 0 0,00 

2 35-39 3 4,69 

3 40-44 6 9,38 

4 45-49 9 14,06 

5 50-54 13 20,31 

6 55-59 19 29,69 

7 60-64 6 9,38 

8 65-69 6 9,38 

9 70-74 1 1,56 

10 75+ 1 1,56 

 Jumlah 64 100 

Sumber : Data Primer, 2020 

b. Karakteristik Berdasarkan Domisili Responden 

Pada Tabel 4.13 menunjukkan bahwa sebagian besar responden 

didominasi oleh petani yang berdomisili petani Desa Borobudur yaitu 

dengan angka yang cukup banyak didominasi petani dari Dusun 

Tanjungan sebesar 26,56 persen atau 17 petani dari 64 keseluruhan jumlah 

responden. Responden dengan jumlah yang banyak juga terdapat di Desa 

Wanurejo yaitu Dusun Jowahan sebesar 15,63 persen atau 10 petani. Hal 

ini didukung bahwa lokasi yang berada di dekat jalan dengan aksesibilitas 

yang mendukung sehingga mayoritas petani yang mengalihgunakan berada 

di daerah tersebut, karena dengan aksesibilitas yang mudah sehingga akan 

memudahkan tercapainya suatu perencanaan pembangunan terutama pada 

fasilitas saran dan prasarana sebagai pendukung aktivitas kegiatan 

pariwisata. 
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Tabel 4.13. Domisili Petani Yang Mengalihgunakan Lahannya 

No Desa Dusun Jumlah % 

1 Desa Borobudur Tanjungan 17 26,56 

Tamanan 5 9,38 

Bumi Segoro 1 1,56 

Maitan 1 1,56 

Ngaran  7 7,81 

Kurahan 6 9,38 

Gopalan 2 3,13 

Kujon 2 3,13 

2 Desa Wanurejo Jowahan 10 15,63 

Brojonalan 4 7,81 

Bejen 9 14,06 

 Jumlah  64 100 

Sumber : Data Primer, 2020 

c. Karakteristik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Responden 

Tingkat pendidikan pada penelitian ini meliputi pendidikan formal 

yang diperoleh oleh responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Tabel 4.14. 

Tabel 4.14. Tingkat Pendidikan Petani 

No Tingkat Pendidikan Jumlah % 

1 Tidak Sekolah 2 3,13 

2 Tamat SD 24 37,50 

3 Tamat SMP 17 26,56 

4 Tamat SMA 18 28,13 

5 Tamat PT 3 4,69 

 Jumlah 64 100 

Sumber : Data Primer, 2020 

Berdasarkan Tabel diketahui bahwa rata-rata tingkat pendidikan 

responden yang mengalihgunakan lahan adalah tamatan SD dengan 

presentase 37,50% atau sejumlah 24 petani. Kondisi ini menggambarkan 

bahwa tingkat pendidikan petani di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 

tergolong masih rendah, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya penduduk 
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yang hanya tamatan SD/Sederajat. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pula 

pada perilaku petani dalam mengelola usaha taninya dengan masih 

kurangnya pemahaman akan manfaat lahan tersebut serta mempengaruhi 

keputusannya dalam mengalihgunakan lahannya dan dampak dari adanya 

laih guna lahan tersebut. Tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pola 

pikir seseorang dalam menghadapi sesuatu sehingga membuat cara 

pengambilan keputusan berbeda antara satu sama lain. Pada penelitian ini 

dengan tingkat pendidikan petani yang masih rendah mempengaruhi 

keputusannya dalam mengalihgunakan lahannya dan mengenai 

ditetapkannya KSN Borobudur serta manfaatnya. 

d. Tanggungan Rumah Tangga 

Jumlah tanggungan merupakan jumlah anggota dalam satu rumah 

tangga petani yang menjadi tanggungan kepala rumah tangga baik meraka 

yang tinggal di dalam satu rumah ataupun diluar rumah. Jumlah 

tanggungan ini dapat mempengaruhi keadaan sosial ekonomi rumah 

tangga.  

Tabel 4.15. Jumlah Tanggungan Keluarga 

No Tanggungan anak Jumlah % 

1 <2 orang 14 21,88 

2 3-4 orang 37 57,81 

3 >5 orang 13 20,31 

 Jumlah 64 100 

Sumber : Data Sekunder, 2020. 

Pada Tabel 4.16 menunjukkan bahwa sebesar 21,88% memiliki 

jumlah tanggungan sebanyak 2 orang atau kurang. Sebesar 57,81% 

mimiliki jumlah tanggungan sebanyak 3-4 orang, dan sebesar 20,31% 
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memiliki jumlah tanggungan 5 orang atau lebih. Banyak sedikitnya jumlah 

tanggungan akan berpengaruh pada beban tangggungan. Semakin banyak 

jumlah tanggungan maka akan semakin tinggi beban tanggungannya, 

begitu juga sebaliknya, hal ini sejalan dengan penelitian Benu, dkk (2016) 

yang mengindikasikan bahwa semakin banyak tanggungan keluarga 

tentunya pengeluaran semakin besar sehingga tidak sedikit orang yang 

memiliki lahan akan mengalihgunakan lahan pertaniannya untuk 

menghasilkan tambahan guna mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. 

2. Alih Guna Lahan 

a. Jenis Perubahan Penggunaan Lahan 

Lahan pertanian yang semula digunakan untuk kegiatan di sektor 

pertanian perlahan peruntukannya berubah untuk kegiatan yang berkenaan 

dengan sektor pariwisata. Lahan pertanian sedikit demi sedikit mulai 

tergantikan oleh bangunan-bangunan penunjang fasilitas bagi para 

wisatawan asing maupun domestik. Hal ini dipengaruhi letaknya yang 

berada di jalur startegis pariwisata sehingga menyebabkan para investor 

terdorong ingin mendirikan bangunan berupa hotel untuk penunjang wisata 

dan mendapat keuntungannya. Hal ini dilakukan dengan cara membeli 

tanah dari petani pemilik lahan di daerah tersebut. Untuk lebih jelanya 

dapat dilihat pada Tabel 4.16 mengenai perubahan penggunaan lahan 

Subkawasan Pelestarian I yaitu Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 

Kecamatan Borobudur. 
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Tabel 4.16. Perubahan Penggunaan Lahan Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo 

 

Sumber: Data Primer, 2020 

Berdasarkan Tabel 4.16 dapat diketahui bahwa perubahan lahan 

pertanian terbesar adalah menjadi bangunan hotel dan resto dengan 

presentase 53,13% dari keseluruhan jenis perubahan lahan yang berarti 

sebanyak 34 petani mengalihgunakan lahannya yang awalnya lahan 

pertanian menjadi lahan terbangun wisata. untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3. Diagram Pie Perubahan Penggunaan Lahan 

Hal tersebut juga berkaitan dengan peningkatan jumlah pengunjung 

wisata yang setiap tahunnya terus meningkat sehingga membutuhkan 

fasilitas sarana prasarana untuk menetap sementara berwisata. Keberadaan 

penginapan merupakan salah satu fasilitas pendukung pariwisata yang 
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Pertanian Hotel dan resto Pertanian  Homestay/rumah hunian

Pertanian  Coffe/resto Pertanian Obyek wisata baru

No Penggunaan 

lahan awal 

Penggunaan lahan baru Jumlah % 

1 Pertanian Hotel dan resto 34 53,13 

2 Pertanian  Homestay/rumah hunian 20 31,25 

3 Pertanian  Coffe/resto 7 10,94 

4 Pertanian Obyek wisata baru 3 4,69 

 Jumlah  64 100 
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paling penting, karena wisatawan baik domestik serta mancanegara ingin 

menikmati keindahan Candi Borobudur dalam waktu yang lama. Oleh 

karena itu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan untuk beristirahat dan 

menetap sementara berwisata, mendorong adanya perubahan pengggunaan 

lahan menjadi lahan terbangun wisata seperti hotel, resto dan penginapan 

yang lain, hal ini dijadikan sebagai peluang modal usaha.  

Dapat dilihat bahwa di semua desa (20 Desa) Kecamatan Borobudur 

telah dibangun Balai Ekonomi Desa (Balkondes) guna mendukung wisata-

wisata desa dengan berbagai potensi yang ada. Tentunya pembangunan 

tersebut menyebabkan adanya alih guna lahan pertanian. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.8 mengeni peta sebaran lahan 

terbagun wisata di Subkawasan Pelestarian I (SP-I) Kecamatan Borobudur. 

 

Gambar 4.4. Lahan Sawah beralihguna menjadi Balkondes (wisata dan 

penginapan) di Desa Wanurejo. 
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Gambar 4.5. Lahan sawah beralihguna menjadi tempat wisata Jungyard di Desa 

Wanurejo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6. Lahan Pertanian (tegalan) menjadi balkondes di Desa Borobudur 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Lahan pertanian (tegalan) beralihguna menjadi rumah hunian di 

Desa Borobudur.
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Gambar 4.8 Peta Sebaran Lahan Terbangun Wisata  
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b. Status Kepemilikan Lahan 

Pada Tabel 4.18 menunjukkan bahwa rata-rata status kepemilikan 

lahan sebagian besar adalah milik sendiri dengan presentase sebesar 

67,19% atau sebanyak 43 petani. Sebagian petani dengan kepemilikan 

lahan warisan sebesar 32,81% atau sebanyak 21 petani yang 

mengalihgunakan lahnnya merupakan lahan warisan. Hal tersebut 

dikarenakan sistem bagi waris yang diterapkan oleh para petani dengan 

membagikan lahan sawah yang dimiliki kepada anak-anaknya, namun 

dengan rendahnya minat anak muda saat ini terhadap pertanian, banyak 

lahan sawah yang teralih guna menjadi lahan terbangun khususnya 

wilayah yang berada di strategis pariwisata ini. 

Tabel 4.17. Status Kepemilikan Lahan 

No Status Kepemilikan Jumlah % 

1 Milik sendiri  43 67,19 

2 Warisan  21 32,81 

 Jumlah 64 100 

Sumber :Data Primer, 2020 

c. Rata-Rata Luas Lahan Yang dialihgunakan 

Petani di Kecamatan Borobudur tidak hanya memiliki lahan satu petak 

namun rata-rata memiliki lahan lebih dari satu petak. Lahan yang 

dialihgunakan tentu tidak semuanya, namun hanya sebagian saja. Hal 

tersebut dilatarbelakangi karena lahan sawah bisa dijadikan investasi untuk 

masa depan kaitannya dengan harga jual lahan yang kian tahun terus 

meningkat. Namun yang mengalihgunakan lahan lebih dari 500m
2
 juga 

tidak sedikit. Pada Tabel 4.19 menunjukkan bahwa rata-rata luasan lahan 
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yang dialihgunakan berkisar antara 500-1.000m
2
 dengan presentase 

54,69%. 

Tabel 4.18. Luas Lahan Yang Dialihgunakan 

No Luas Lahan (M
2
) Jumlah % 

1 Kurang dari 500 18 23,13 

2 Antara 500-1.000 35 54,69 

3 Lebih dari 1.000 11 17,19 

 Jumlah  64 100 

Sumber : Data Primer, 2020 

d. Harga jual Lahan 

Harga lahan di Kecamatan Borobudur saat ini berkisar antara 

Rp.2.000.000,00 – Rp.3.000.000,00 permeter. Jauh berbeda dengan harga 

lahan di tahun 2008 hanya berkisar Rp.100.000,00 – Rp.700.000,00 

permeter. Harga lahan sawah yang mencapai Rp. 3.000.000,00 

permeternya adalah lahan sawah yang berada di jalur strategis pariwisata 

dengan aksesibilitas yang mudah dijangkau. Letak lahan yang strategis ini 

sehingga ketika akan dialihgunakan menjadi tempat hotel, restoran dan 

lain-lain akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, dan harga jual 

lahan sawah cenderung lebih mahal dibandingkan dengan harga lahan 

sawah yang jauh dari pusat kota dan juga aksesibilitas yang masih sulit 

dijangkau. 

Tabel 4.19. Rata-Rata Harga Jual Lahan  

No Luas Lahan (m
2)

 Rata-Rata Harga Jual Lahan 

1 Kurang dari 500 Rp. 174.722.222 

2 Antara 500 -1.000 Rp. 793.333.333 

3 Lebih dari 1.000 Rp. 1.562.272.727 

 Rata-rata Rp. 843.442.761,00 

Sumber : Data Primer, 2020 
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Pada Tabel 4.20 diketahui bahwa dengan kisaran harga 

Rp.100.000,00– Rp.3.000.000,00 permeternya tahun 2008-2018, rata-rata 

para petani Borobudur dan Desa Wanurejo mendapat keuntungan sebesar 

Rp.843.442.761,00 (Rp. 840.000.000,00). Nilai lahan disetiap tahunnya 

mengalami perkembangan, memiliki radius yang dekat dengan candi 

Borobudur, lokasi yang strategis, mudahnya aksesibilitas serta pusat 

perekonomian lebih memiliki nilai lahan yang lebih tinggi. Petani Desa 

Borobudur dan Desa Wanurejo memanfaatkan keuntungannya tersebut 

untuk mencukupi kebutuhan hidup agar lebih baik khususnya dalam 

meningkatkan pendapatan untuk jangka panjang, namun tidak sedikit juga 

yang memanfaatkannya untuk jangka pendek sehingga keuntungan 

tersebut akan habis begitu saja.  

e. Faktor Perubahan Lahan 

Terdapat berbagai faktor pendorong para petani di Desa Borobudur 

dan Desa Wanurejo mengalihgunakan lahannya. Baik faktor internal 

maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar.  

Tabel 4.20. Faktor Pendorong Perubahan Penggunaan Lahan 

No Faktor-Faktor Jumlah % 

1 Kebutuhan Ekonomi 25 39,06 

2 Dorongan dari luar 28 43,75 

3 Modal Usaha 6 7,81 

4 Lahan tidak produktif 5 9,38 

 Jumlah  64 100 

Sumber : Data Primer, 2020 

Pada Tabel 4.21 menunjukkan bahwa faktor utama pendorong yang 

menyebabkan lahan dialihgunakan disebabkan karena adanya dorongan 
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dari luar dengan iming-iming harga yang tinggi. Faktor ini merupakan 

faktor terbesar lahan yang dialihgunakan dengan presentase sebesar 

43,79%, selain dorongan dari luar juga kaitannya dengan faktor kebutuhan 

ekonomi sebagai peningkatan kebutuhan ekonmi yang semakin tinggi 

sehinggga mendesak para petani pemilik lahan terdorong untuk 

mengalihgunakan lahannya dengan presentase sebesar 39,06%.  

Tidak hanya itu saja, lahan yang sudah tidak produktif juga turut 

andil dalam mempengaruhi petani untuk mengalihgunakan lahannya 

dengan presentase 9,38%. Faktor modal usaha dengan presentase 7,81% 

juga mempengaruhi beberapa petani untuk merubah lahannya dengan 

alasan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan merubah 

lahannya untuk membangun hotel dan resto maupun homestay dengan 

memanfaatkan potensi yang ada dan dapat menunjang fasilitas bagi para 

wisatawan yang setiap tahunnya terus meningkat. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9. Diagram Pie Faktor Pendorong Alih Guna Lahan 

Kebutuhan 
Ekonomi 
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dari luar 
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e. Pemahaman Petani terkait penetapan KSN Borobudur 

Sektor pertanian dapat menjadi sebuah paket wisata yang 

mendukung pariwisata dengan dietapkannya KSN Borobudur apabila 

ditangani dengan profesional. Penetapan wilayah KSN Borobudur 

bertujuan untuk melestarikan lahan pertanian sebagai salah satu cultural 

landscape yang semestinya juga didampingi dengan program-program 

yang mendukung sektor pertanian, namun dengan ditetapkannya KSN 

Borobudur tahun 2014 ini belum semua kalangan masyarakat petani 

sepenuhnya memahami mengenai KSN tersebut kaitannya dengan manfaat 

lahan sawah yang nantinya dapat mempengaruhi dalam perubahan 

penggunaan lahan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.15. 

Tabel 4.21. Pemahaman petani mengenai multifungsi lahan sawah di Desa 

Borobudur dan Desa Wanurejo 

No Fungsi Lahan Score 

1 Manfaat langsung sawah 3,35 

 Penghasil bahan pangan 4,64 

 Menyediakan kesempatan kerja 3,55 

 Sumber PAD melalui pajak tanah 2,80 

 Saran tumbuh kebersamaan/ gotong royong 3,03 

 Sumber pendapatan masyarakat 3,02 

 Sarana refreshing, pariwisata 3,03 

2 Manfaat tidak langsung sawah 3,18 

 Mengurangi peluang banjir 3,19 

 Mengurangi peluang pendangkalan sungai 3,13 

 Mengurangi peluang longsor 3,05 

 Mengurangi pencemaran udara 3,33 

3 Manfaat bawaan 2,90 

 Sarana pendidikan 2,81 

 Sarana mempertahankan keberagaman hayati 2,98 

Sumber: Data Primer, 2020 (Klasifikasi berdasarkan Nasoetion dan 

Winoto, dkk dalam Iskandar (2014). 

Catatan: Score nilai 5 (sangat tinggi), 4  (tinggi), 3 (sedang), 2 (rendah) 

dan 1 (sangat rendah). 
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Berdasarkan Tabel 4.15 pemahaman petani terhadap multifungsi 

lahan sawah menunjukkan bahwa secara umum pemahaman petani 

terhadap manfaat langsung lebih tinggi dibandingkan dengan manfaat 

tidak langsung maupun manfaat bawaan. Nilai score rataan untuk masing-

masing unsur manfaat tersebut adalah sebesar 3,35 ; 3,18 ; dan 2,90.  

Dua unsur manfaat langsung yang mendapat score tinggi adalah 

fungsi sebagai penghasil bahan pangan dan penyedia kesempatan kerja. 

Masing-masing memiliki nilai score rata-rata sebesar 4,64 dan 3,55. 

Unsur-unsur fungsi lainnya menempati kategori sedang. Unsur-unsur 

manfaat tidak langsung secara umum memperoleh score dengan tingkat 

kategori sedang, sebaliknya tingkat pemahaman petani terhadap manfaat 

bawaan khususnya fungsi lahan sawah sebagai sarana pendidikan 

menunjukkan score yang rendah sebesar 2,81. Kenyataannya ini 

disebabkan oleh semakin kurangnya minat generasi muda sebagai pewaris 

untuk bekerja di lahan pertanian. 

Secara umum pemahaman petani mengenai multifungsi lahan sawah 

belum disadari sepenuhnya oleh para petani di Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo. Banyaknya para petani yang kurang memahami arti penting 

dari multifungsi lahan sawah, maka hal ini dapat berimplikasi pada 

semakin sulitnya upaya pengendalian perubahan penggunaan lahan sawah 

ke penggunaan lainnya.  
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f. Pola Persebaran Lahan Terbangun Wisata 

Meningkatnya jumlah wisatawan disetiap tahunnya menjadikan 

kebutuhan akan lahan pertanian untuk pembangunan penunjang fasilitas 

wisata semakin meningkat, sehingga kebutuhan akan lahan pertanian 

semakin berkurang. Pada tahun 2018 persebaran fasilitas penunjang wisata 

seperti hotel, homestay, rumah makan persebarannya sudah terlihat di 

daerah pedesaan. Adanya faktor dorongan dari luar yang menjadi salah 

satu faktor utama petani mengalihgunakan lahannya, sehingga 

menghasilkan pola perubahan penggunaan lahan yang membentuk suatu 

pola unik mengikuti akses jalan dengan perubahan luas lahan terbangun 

wisata yang merambat selama kurun waktu 10 tahun.  

Perkembangan yang pesat di daerah yang terletak di pinggiran jalan 

karena fasilitas jalan merupakan sarana aksesibilas yang sangat 

mendukung bagi perkembangan penggunaan lahan sehingga menjadikan 

lokasi lahan pertanian yang strategis menjadi daya tarik tersendiri bagi 

peruntukan penggunaan lahan non pertanian. Perkembangan pariwisata 

tidak hanya terjadi di kawasan inti namun juga telah melebar ke desa-desa 

yang lain dengan berbagai potensi yang dimilikinya. Tidak semua desa 

berkembang dengan dibangunnya fasilitas penunjang wisata. Desa 

Borobudur dan Desa Wanurejo merupakan desa yang mengalami alih guna 

lahan cukup banyak. 

Hal ini juga menjadi bukti adanya konsekuesni perkembangan desa-

desa wisata di Borobudur, yang dapat dilihat dari munculnya obyek-obyek 
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wisata yang dikemas baru sebagai paket desa wisata sehingga tidak hanya 

fokus pada wisata Candi Borobudur saja. Hal tersebut menunjukkan 

kuatnya keinginan masyarakat untuk menikmati peluang yang ada sebagai 

daerah strategis wisata. 

Pada Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa persebaran lahan terbangun 

wisata terdapat di Dusun Tanjungan, Dusun Ngaran, Dusun Kurahan, 

Dusun Brojonalan, Dusun Jowahan dan Dusun Tingal. Berbeda di tahun 

2008 persebarannya hanya di Dusun Tanjungan dan Dusun Kurahan 

dengan luas perubahan terbangun wisata 7,7 ha sedangkan di tahun 2018 

meningkat menjadi 36,05 ha (Analisis Citra Google Earth). Hal tersebut 

menunjukkan bahwa perubahan lahan yang terjadi tidak berlangsung 

secara spontan dan menyeluruh.  

Sebanyak 64 petani yang mengalihgunakan lahan dapat dilihat bahwa 

perubahan lahan pertanian menjadi guna lahan terbangun wisata menjadi 

kurang lebih 35 unit titik perubahan lahan terbangun wisata. Hal ini 

dikarenakan tidak setiap petak luas lahan pertanian tersebut dialihgunakan 

menjadi lahan terbangun wisata, akan tetapi gabungan dari beberapa luas 

petak lahan pertanian yang digabung menjadi satu lahan terbangun wisata 

seperti Hotel Plataran yang membutuhkan beberapa luas petak lahan 

pertanian. 

Persebaran perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan 

terbangun wisata ini banyak terjadi di daerah selatan Candi Borobudur, hal 

ini dikarenakn selain radius yang dekat dengan Candi Borobudur juga 
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aksesibiltas yang sangat mendukung, dan lahan pertanian khusunya di 

dearah selatan Candi Borobudur masih tersisa luas dibandingkan dengan 

lahan yang berada disebelah utara Candi Borobudur sudah padat untuk 

permukiman penduduk, hal ini selaras dengan penelitian Kusrini (2011) 

perkembangan yang pesat terleak dipinggiran jalan karena fasilitas jalan 

merupakan sarana aksesibiltas yang mendukung bagi perkembangan 

penggunaan lahan akan dimanfaatkan sebagai tumbuhnya sarana dan 

prasarana sosial ekonomi karena akan mudah dicapai. 

Lahan terbangun wsiata ini tentu menjadi fasilias pendukung yang 

mewadahi wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur. Tingginya 

angka kedatangan wisatwan yang berkunjung ke Candi Borobudur disetiap 

tahunnya terus meningkat menyebabkan adanya tren perubahan 

penggunaan lahan, baik dengan diikuti banyak berkembangnya obyek 

wisata baru di sekitar Candi Borobudur dan juga perubahan penggunaan 

lahan untuk berbagai fasilitas pendukung wisata. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa adanya tren perubahan penggunaan lahan terbangun 

wisata di Subkawasan Pelestarian I (SP-I) Kawasan Strategis Nasional 

Borobudur mengikuti perkembangan obyek wisata baru yang ada di sekitar 

Candi Borobudur, sehingga banyak wisatawan yang tidak hanya berwisata 

di Candi Borobudur, namun sebagai pelengkapnya wisatwan akan menetap 

sementara dan berkunjung ke wisata lain yang yang berada diradius dekat 

dengan Candi Borobudur. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada 

Lampiran 11 mengenai peta sebaran obyek wisata sekitar Borobudur. 
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Gambar 4.10. Peta Perubahan Penggunaan Lahan 
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a. Perubahan Mata Pencaharian 

Keterkaitan petani dengan lahan pertaniannya sangat erat, seseorang 

dikatakan petani jika mata pencahariaanya adalah mengolah lahan 

pertanian yang menjadi miliknya atau dibawah penguasaanya. Fenomena 

perubahan pengggunaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun wisata 

telah di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo mengakibatkan sejumlah 

konsekuensi berupa perubahan terhadap perubahan matapencaharian 

pokok petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.22 

mengenai perubahan mata pencaharian petani setelah mengalihgunakan 

lahan pertaniannya. 

Tabel 4.22. Perubahan Matapencaharian 

No 
Mata pencaharian 

awal 
Mata pencaharian baru Jumlah % 

1. Petani Petani  10 15,63 

2. Petani  Pedagang  13 20,31 

3. Petani  Pegawai  10 15,63 

4. Petani  Jasa wisata  14 21,88 

5. Petani Double pekerjaan  11 17,19 

6. Petani  Lainnya  6 9,38 

 Jumlah   64 100 

Sumber: Data Primer, 2020 

Pada Tabel 4.22 menunjukkan adanya perubahan mata pencaharian 

petani di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur. 

Presentase terbesar perubahan mata pencaharain petani beralih pekerjaan 

di sektor wisata yaitu sebagai pengrajin, pengelola wisata, jasa penyewaan 

mobil/sepeda dengan presentase 21,88%. Hal ini dikarenakan adanya 

pengaruh yang kuat dari adanya keberadaan obyek wisata Candi 

Borobudur terhadap penduduk sekitar yang menyebabkan beragamnya 
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mata pencaharian penduduk di daerah ini. Meskipun ada beberapa petani 

yang masih tetap bekerja sebagai petani dengan sisa lahannya sebesar 

15,63% dan juga memiliki doubel pekerjaan sebesar 17,19% yang mana 

tetap bekerja di sektor pertanian dan juga non pertanian, selanjutnya 

beralih pekerjaan sebagai pedagang sebesar 20,31%, sebagai pegawai 

sebesar 15,63% dan, sedangkan sisanya bekerja sebagai buruh ataupun 

karyawan (lainnya) sebesar 9,38%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa 

sebagian petani Desa Borobudur dan Desa Wanurejo bekerja dengan 

memanfaatkan potensi keberadaan wisata. 

b. Pendapatan Petani 

Adanya alih guna lahan pertanian menjadi lahan terbangun wisata di 

Desa Borobudur dan Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur, menyebabkan 

beberapa petani beralih mata pencaharian. Besarnya kenaikan pendapatan 

yang dimiliki oleh petani disebabkan karena berubahnya mata pencaharian 

baik sebelum ataupun sesudah merubah lahannya. Untuk mengetahuinya 

dilakukan dengan melihat pendapatan petani sebelum mengaligunakan 

lahan dan setelah mengalihgunakan lahan. Pendapatan diperhitugkan dari 

pendapatan pokok petani atau kepala keluarga selama satu bulan 

berdasarkan golongan dari pendapatan BPS.  Setelah mengalihguanakn 

lahan sebagian petani menempatkan bidang pertanian sebagai pekerjaan 

sampingan dan pekerjaan pokok mereka adalah dibidang non pertanian 

seperti pedagang, pegawai, karyawan, pengrajin, pengelola wisata dll. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.23. mengenai pendapatan 
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petani sebelum mengalihgunakan lahan dan Tabel 4.24. mengenai 

pendapatan petani setelah mengalihgunakan lahan pertanian menjadi lahan 

terbangun wisata. 

a) Pendapatan Petani Sebelum Mengalihgunakan Lahan 

Tabel 4.23. Pendapatan  Kepala Rumah Tangga Responden Sebelum 

Merubah Lahan di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 

No Pendapatan Golongan Jumlah % 

1. ≤ Rp. 1.5.000.000 Rendah 56 87,50 

2. Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000 Sedang 5 7,81 

3. Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 Tinggi 3 4,69 

4. ≥ Rp. 3.500.000 Sangat 

Tinggi 

0 0 

 Jumlah  64 100 

Sumber: Data Primer, 2020 (Penggolongan Pendapatan Berdasarkan BPS) 

Berdasarkan golongan pendapatan BPS pada tabel tersebut 

menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani sebelum merubah lahan 

pertaniannya yaitu kurang dari Rp.1.5.000.000 dengan presentase 87,50% 

atau sebanyak 56 petani masih tergolong memiliki pendapatan rendah. 

Tidak hanya itu, sebanyak 7,81% petani memiliki pendapatan dengan 

golongan pendapatan sedang yaitu Rp.1.500.000 - Rp.2.500.000 dan 

4,69% petani sudah memiliki golongan pendapatan tinggi, yang mana 

petani dengan golongan pendapatan tinggi memiliki pekerjaan sampingan 

disektor nonpertanian dengan nominal pendapatan dari pekerjaan tersebut 

Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 atau sebesar 4,69%. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa hanya dengan bertumpu pada pengelolaan lahan 

pendapatan petani yang didapatkan masih tergolong rendah, hal ini tentu 

akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 
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b) Pendapatan Petani Setelah Mengalihgunakan Lahan 

Tabel 4.24. Pendapatan Setelah Merubah Lahan 

No Pendapatan Golongan Jumlah % 

1. ≤ Rp. 1.5.000.000 Rendah 15 23,44 

2. Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 Sedang 34 53,13 

3. Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 Tinggi 11 17,19 

4. ≥ Rp. 3.500.000 Sangat Tinggi 4 6,25 

 Jumlah  64 100 

Sumber: Data Primer, 2020 (Penggolongan Pendapatan Berdasarkan BPS) 

Pada Tabel 4.24 menunjukkan rata-rata pendapatan petani setelah 

merubah lahan cenderung meningkat, meskipun beberapa petani masih 

termasuk golongan rendah namun nominal pendapatan meningkat. Hal 

tersebut terlihat dari kisaran pendapatan Rp. 1.500.000 dengan presentase 

23,44% dimana petani yang masih mengolah lahan pertaniannya 

cenderung memiliki pendapatan tetap, petani dengan pendapatan sedang 

Rp. 1.500.000 – Rp. 2.500.000 sebesar 53,13%, golongan pendapatan 

sedang ini merupakan golongan pendapatan terbesar setelah petani 

merubah lahannya. Sebagian petani lainnya masuk dalam golongan tinggi 

pada kisaran Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000 dengan presentase 17,19% 

dan setelah mengalihgunakan lahan beberapa petani dengan golongan 

pendapatan sangat tinggi berkisar lebih dari Rp. 3.500.000 dengan 

presentase 6,25%. 

c. Total jam kerja 

Berdasarkan Tabel 4.25 menunjukkan bahwa adanya perbedaan jam 

kerja sebelum dan setelah petani mngalihgunakan lahannya. Sebelum 

mengalihgunakan lahan petani Desa Borobudur dan Desa Wanurejo rata-

rata memiliki jam kerja yang kurang dari 35 jam perminggunya dengan 
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presentase 60,94% dan sebagian petani sudah memiliki jam kerja yang 

lebih dari 35 jam perminggu dengan presentase 39,06%. Hal ini 

dikarenakan tidak ada jam kerja yang pasti untuk kegiatan mengolah 

pertanian yang tidak dilakukan disetiap harinya. 

Hal ini berbeda dengan jam kerja petani setelah mengalhgunakan 

lahan, bahwa setelah petani mengalihgunakan lahannya rata-rata petani 

memiliki jam kerja yang lebih tinggi dibandingkan jam kerja petani 

sebelum mengalihgunakan lahannya yaitu jam kerja lebih dari 35 jam 

perminggunya dengan presentase 64,06%. Dan sebagian petani juga masih 

memiliki jam kerja kurang dari 35 jam permingggu dengan presentase 

39,54%. Berubahnya jam kerja para petani di Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo ini dipengaruhi oleh perubahan mata pencaharain petani setelah 

merubah lahannya yang bekerja di sektor nonpertanian, sehingga dengan 

curhana jam kerja yang tinggi maka juga akan berpengaruh terhadap 

pendapatan petani yang cenderung meningkat, hal ini selaras dengan 

penelitian Hariyanto (2016) dengan hanya mengolah lahan pertanian 

dengan tidak ada jam kerja yang pasti, berbeda setalah mengalihgunakan 

lahan ada jam kerja yang pasti untuk melakukan kegiatan. 

Tabel 4.25. Total Jam Kerja Petani Sebelum dan Sesudah mengalihgunakan 

Lahan 

No Total jam kerja 
Sebelum Sesudah 

Jumlah % Jumlah % 

1. ≤ 35 jam perminggu 39 60,94 23 39,54 

2. ≥ 35 jam perminggu 25 39,06 41 64,06 

 Jumlah 64 100 64 100 

Sumber: Data Primer, 2020 (Golongan Jam Kerja Berdasarkan BPS) 
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d. Mobilitas bekerja 

Tabel 4.26. Mobilitas Kerja Petani Setelah Mengalihgunakan Lahan 

No  Mobilitas kerja Jumlah  % 

 1 Bekerja di daerah asal 45 70,31 

 2 Bekerja di luar daerah 19 29,69 

 Jumlah  64 100 

Sumber: Data Primer, 2020 

Adanya alih guna lahan pertanian yang terjadi di Desa Borobudur 

dan Desa Wanurejo mengakibatkan adanya mobiltas kaitanyya dengan 

mata pencaharain petani yang mengalihgunakan lahannya. Pada Tabel 

4.26 menunjukkan mobilitas petani setelah mengalihguanan lahan rata-rata 

masih tetap bekerja di daerah tempat tinggal atau daerah asal dengan 

presentase 70,31%. Hal ini dikarenakan lokasi daerah tempat tinggal 

petani yang berada di lokasi strategis wisata yaitu adanya keberadaan 

Candi Borobudur sehingga mayoritas petani memilih untuk bekerja 

didaerah asal dengan memnfaatkan potensi yang ada bekerja di sekor 

wisata, mebuat kerjainan ataupun berdagang. Berbekal ketrampilan yang 

dimilikinya para petani mampu bertahan dengan pekerjaan barunya untuk 

mencukupi kebutuhan hidup. Namun, terdapat sebagain petani yang yang 

memilih bekerja di luar daerah seperti luar di Kecamatan Borobudur untuk 

bekerja sebagai karyawan pabrik, berdagang, ataupun pegawai dengan 

presentase sebesar 29,69%.  Meskipun demikian mobilitas yang terjadi 

pada lokasi penelitian ini tidak banyak terjadi, sehingga sebagian besar 

petani yang mengalihgunakan lahan tetap bekerja di daerah asal dengan 

memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut. 
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C. Pembahasan 

Pembahasan dari hasil penelitian ini menjelaskan faktor-faktor pendorong 

terjadinya alih guna lahan dan perubahan mata pencaharian petani setelah 

mengalihgunakan lahannya di Desa Borobudur dan Desa Wanurejo Kecamatan 

Borobudur.  

1. Faktor pendorong terjadinya alih guna lahan pertanian menjadi guna lahan 

wisata 

Beberapa tahun terakhir ini lahan pertanian di Kecamatan Borobudur 

khususnya cakupan wilayah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur 

Subkawasan Pelestarian I (SP I) meliputi Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo banyak terjadi alih guna lahan pertanian yang mengakibatkan 

semakin berkurangnya lahan pertanian dari tahun ke tahun. Tercatat dalam 

kurun waktu 10 tahun, mulai tahun 2008-2018 lahan terbangun wisata yang 

dibangun diatas lahan pertanian bertambah hingga 28,26 ha. Pada tahun 

2008 tercatat luas lahan terbangun yang ada adalah 7, 79 ha dan pada tahun 

2018 menjadi 36,05 ha (Analisis Citra Google Earth).  

Alih guna lahan pertanian menjadi salah satu bentuk nyata dari 

dampak atau konsekuensi akibat kebutuhan wisatawan yang terus 

meningkat. Hal tersebut ditandai dengan areal-areal persawahan dan juga 

tegalan yang berubah menjadi bangunan-bangunan penunjang fasilitas 

wisata seperti hotel, homestay, restoran, dan lain-lain. Perubahan lahan 

pertanian tidak banyak terjadi di setiap desa yang ada di Kecamatan 

Borobudur.  
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Meningkatnya perubahan lahan ini terjadi di Desa Borobudur dan 

Desa Wanurejo merupakan desa yang mengalami alih guna lahan yang tidak 

hanya untuk pemukiman penduduk saja namun karena terletak di jalur 

strategis pariwisata serta aksesibilitas yang baik menyebabkan terjadinya 

pergeseran penggunaan lahan bekas pertanian menjadi guna lahan wisata. 

Pernyataan demikian sejalan dengan hasil penelitian oleh Baiquni (2009) 

mengenai kondisi pengembangan desa wisata diarahkan pada lanscape yang 

lebih luas yaitu diluar kawasan inti Borobudur dengan melihat dan 

menggarap kawasan wisata baru di desa-desa sekitarnya. Sangat 

disayangkan yang mana wilayah tersebut yang seharusnya sebagai kawasan 

penyangga kaitannya dengan ditetapkaknnya KSN Borobudur justru terjadi 

perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun. 

Desa Borobudur dan Desa Wanurejo mengalami perkembangan yang 

relatif lebih cepat apabila dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan 

Borobudur. Seiring meningkatnya kunjungan pariwisata maka usaha-usaha 

pendukung kepariwisataan semakin ramai dan bersaing. Perkembangan 

yang menonjol adalah terbangunnya fasilitas-fasilitas pendukung pariwisata 

di daerah tersebut guna memenuhi kebutuhan wisatawan dan keuntungan 

yang lebih. Banyaknya alih guna lahan dengan menjual ataupun sistem sewa 

bagi hasil selama 20 tahun semakin banyak terjadi, yang mana nantinya 

setelah 20 tahun bangunan yang berdiri diatas lahan pertanian milik petani 

akan kembali dan diserahkan ke tangan petani. Berdasarkan penelitian di 

Desa Borobudur dan Desa Wanurejo, dapat dilihat bahwa faktor pendorong 
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para petani mengalihgunakan lahan memiliki alasan dasar yang berbeda-

beda. Berbagai kepentingan telah mewarnai tujuan dari mengalihgunakan 

lahan pertanian. Faktor- faktor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Dorongan dari luar dengan penawaran harga yang tinggi  

Harga lahan yang berada dekat dengan kegiatan wisata jauh lebih mahal 

dibandingkan dengan harga lahan yang jauh dengan kegiatan wisata. 

Sebesar 43,75% faktor ini sangat berpengaruh terhadap para petani dalam 

mengalihgunakan lahnnya. Hal ini diperkuat dari hasil jawaban wawancara 

oleh Kepala Desa, terdapat perbedaan harga lahan antara daerah yang dekat 

dengan kegiatan wisata dan daerah yang jauh dari kegiatan wisata. Lokasi 

lahan yang dekat dengan kegiatan wisata juah lebih strategis dengan 

aksesibilitas yang mudah. Melihat adanya potensi tersebut mendorong para 

pemodal untuk mendirikan bangunan fasilitas pendukung wisata demi 

keuntungan yang lebih di masa yang akan datang. Disisi lain petani yang 

terdorong dengan iming-iming harga lahan yang tinggi saat itu terdorong 

untuk melepas lahannya dengan tujuan memenuhi kebutuhannya dan petani 

berharap tingkat kehidupan yang lebih baik sehingga pada saat yang 

bersamaan investor memberikan penawaran yang memang dibutuhkan 

masyarakat walaupun pada kenyataannya masih terhambat dengan perizinan 

pemanfaatan lahan. Sehingga pemilik lahan dengan penawaran harga lahan 

yang tinggi mereka terdorong untuk melepaskan atau menjual lahannya, hal 

ini sejalan dengan penelitian Priticia (2016) penawaran harga yang tinggi 

mendoong pemilik lahan akan mengalihgunakan lahnnya. 
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b) Kebutuhan ekonomi 

Kebutuhan ekonomi yang terus meningkat menjadi pendorong petani 

pemilik lahan mengalihgunakan lahannya dengan presentase sebesar 

39,06% . Hal ini disebabkan karena kebutuhan hidup sehari-hari yang terus 

mendesak sehingga petani memilih untuk mengalihgunakan lahannya yang 

nantinya dapat meningkatkan pendapatan yang ada dan mampu memenuhi 

kebutuhannya. Selain itu pendapatan dari hasil usaha tani tidak menjanjikan 

karena tidak setiap hari petani mengolah lahan pertaniannya, sehingga 

petani pemilik lahan terdorong untuk mengalihgunakan lahannya dan 

beralih mata pencaharian di sektor non pertanian yang mampu menutupi 

kebutuhan ekonominya dan memperleh pendapatan yang pasti, hal ini 

sejalan dengan penelitian Setyoko,dkk (2014) jika hanya menggantungkan 

pendapatan pada sektor pertanian yang tidak menentu kesejahteraan 

perekonomian yang diinginkan tidak akan tercapai. Tidak hanya itu saja 

tuntutan dalam menyekolahkan anak mendesak petani harus memiliki 

pendapatan yang lebih. Sehingga sebagian petani berfikir untuk 

mengalihgunakan lahannya untuk menambah pendapatan guna 

menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.  

c) Modal usaha 

Kegiatan wisata Candi Borobudur yang semakin berkembang, 

sehingga memberi peluang sebagian masyarakat maupun pemodal atau 

investor untuk memanfaatkan demi keuntungan ekonominya. Tidak semua 

alih guna lahan yang terjadi disebabkan oleh pemodal dari luar, sebesar 
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7,81% petani memilih mengalihgunakan lahannya untuk dijadikan modal 

usaha dengan mendirikan bangunan di bekas lahannya sendiri seperti 

membuka caffe ataupun homesaty, penginapan dan rumah makan. Selain itu 

dengan keuntungan menjual lahannya dengan harga lahan yang tinggi 

dimanfaatkan petani sebagai modal usaha di lokasi wisata untuk menaikan 

pendapatannya, meskipun sebagian besar petani lebih memilih 

memanfaatkan keuntungannya tersebut untuk merenovasi rumah ataupun 

penambahan aset seperti kendaraan berupa mobil ataupun motor, dan juga 

memanfaatkannya untuk menunaikan ibadah haji dan biaya pendidikam 

anak. Selain itu juga adanya sitem sewa lahan dari pemodal yang 

membangun diatas lahan pertanian dengan jangka waktu 20 tahun dan 

setelah 20 tahun bangunan yang berdiri diatas lahan bekas pertanian tersebut 

kembali ke tangan pemilik yaitu petani pemilik lahan, sehingga pendapatan 

yang didapat dari sewa lahan tersebut digunakan untuk memenuhi 

kehidupannya juga membuka usaha. 

d) Lahan tidak produktif 

Lahan sawah yang sudah tidak produktif menjadi salah satu faktor 

petani mengalihgunakan lahannya dengan presentase sebesar 9,38%. Hal ini 

dikarenakan beberapa lahan pertanian yang masih berada di wilayah yang 

seharusnya dipertahankan sebagai lahan pertanian tetapi justru lahan 

tersebut berada dekat dengan aksesibiltas yang mudah, disamping itu kanan 

kiri lahan tersebut sudah berubah menjadi lahan terbangun, sehingga 

menyebabkan sisa lahan yang tersedia dengan sistem pengairan yang 



99 
 

 

terhambat dan tanah yang kurang subur menyebabkan susah untuk 

ditanaman. Faktor ini yang menjadi dasar petani memilih untuk 

mengalihgunakan lahannya. 

e) Kurangnya Pemahaman Petani terkait KSN Borobudur  

Secara umum pemahaman petani mengenai multifungsi lahan sawah 

belum disadari sepenuhnya oleh para petani di Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo. Banyaknya para petani yang kurang memahami arti penting dari 

multifungsi lahan sawah, sehingga hal ini dapat berimplikasi pada semakin 

sulitnya upaya pengendalian perubahan penggunaan lahan sawah ke 

penggunaan lainnya. Ditetapkannya KSN Borobudur tahun 2014, dari hasil 

penelitian petani belum memahami sepenuhnya mnegani tujuan penetapan 

wilayah KSN Borobudur untuk melestarikan lahan pertanian sebagai salah 

satu cultural lanndscape. Pemahaman petani terhadap multifungsi lahan 

menunjukkan bahwa secara umum pemahaman petani tekait manfaat 

langsung lebih tinggi dibanding manfaat tidak langsung maupun manfaat 

bawaan dengan nilai score rataan untuk masing-masing unsur manfaat 

tersebut adalah sebesar 3,35; 3,18; dan 2,90.  Mayoritas petani hanya 

memahami fungsi lahan sebagai penghasil bahan pangan sedangkan manfaat 

lahan sebagai sarana pendidikan masih kurang, hal tersebut dapat dilihat 

dari kurangnya minat generasi muda sebagai pewaris untuk bekerja 

mengelola sektor pertanian, hal ini selaras dengan penelitian Iskandar 

(2014). Selain itu, hal tersebut dapat terjadi karena masih kurangnya 
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pemahaman masyarakat dan keadaan perekonomian masyarakat yang 

mendorong untuk menjual lahan yang dimilikinya. 

Belum maksimalnya sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kementerian 

Pekerjaan Umum baik tingkat daerah meupun pusat kepada masyarakat 

petani khususnya terkait penetapan KSN Borobudur, hanya saja target 

sosialisasi yang dilaksanakan beberapa kali hanya dihadiri oleh aparat desa 

dan belum menyentuh masyarakat secara langsung. Alangkah baiknya jika 

sosialisai ditargetkan langsung kepada msyarakat di masing-masing desa, 

sebagia sarana pemahaman kepada masyarakat dan juga bisa didapat 

aspirasi dari masyarakat khususnya para petani dalam pelestarian lahan 

pertanian. Sangat diperlukan peningkatan pemahaman petani dan 

masyarakat bahwa dengan ditetapkannya Kawasan Strategis Nasional 

Borobudur ini akan bermanfaat tidak secara instan, melainkan 

membutuhkan waktu dan peran serta stakholder termasuk masyarakat 

sendiri khususnya para petani. 

Fenomena perubahan penggunaan lahan pertanian yang diwarnai 

dengan berbagai faktor pendorong terutama dengan berkembangnya lahan 

komersial yang terjadi terus menerus tanpa pengendalian, sehingga dalam 

waktu relatif singkat kawasan Borobudur akan kehilangan ciri khasnya yang 

berupa lahan pertanian yang dijadikan cultural landscape juga paket wisata. 

Hal tersebut juga bertolak belakang dengan strategi pelestarian dan fungsi 

lindung lingkungan yang terdapat pada Peraturan Presiden No 58 tahun 

2014 yang merupakan tindak lanjut dari UU RI No 26 tahun 2007 tentang 
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Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 tahun 

2008. 

Hal ini selaras dengan penelitian Sri Sularsih (2015) yang 

mengharuskan pembatasan pengendalian pengembangan sarana dan 

prasarana yang harus diawasi lebih lanjut lagi di Kawasan Strategis 

Nasional Borobudur (KSN Borobudur) untuk dikendalikan pengembangan 

sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional. 

Pada pasal 8 Perpres No 58 Tahun 2014 Kawasan strategis Nasional (KSN) 

Borobudur dengan jelas telah memberikan pembatasan mengenai strategi 

perlindungan karakter kawasan diantaranya adalah mempertahankan 

Kawasan Cagar Budaya dari kerusakan permanen, mencegah alih fungsi 

lahan kawasan pertanian dan kawasan hutan, membatasi kawasan terbangun 

perkotaan, dan membatasi kegiatan pemanfaatan yang dapat mengancam 

kerusakan situs maupun potensi yang belum tergali. 

2. Perubahan Mata Pencaharian 

Keberadaan obyek wisata Candi Borobudur dengan daya tarik 

wisatawan lokal maupun mancanegara disetiap tahunnya yang terus 

meningkat mendorong adanya peningkatan fasilitas sarana prasarana, 

sehingga menyebabkan terjadinya alih guna lahan pertanian menjadi guna 

lahan wisata yang dibangun dengan memanfaatkan diatas lahan bekas 

pertanian seperti hotel, homestay ataupun penginapan, resto dan caffe, 

sehingga dengan berkurangnya lahan berimplikasi terhadap perubahan mata 

pencaharian petani khususnya petani yang mengalihgunakan lahannya 
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tersebut, hal ini selaras dengan penelitian Jannah,dkk (2017) bahwa alih 

guna lahan mempunyai dampak terhadap alih pekerjaan petani ke sektor non 

pertanian. 

Seiring berkembangnya zaman dan berbekal pendidikan, para petani 

mampu memanfaatkan peluang yang ada dengan beralih pekerjaan di sektor 

nonpertanian yang lebih menjanjikan. Dalam penelitian ini didapatkan 

bahwa sebanyak 21,88% responden petani dari Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo yang sebelum mengalihgunakan lahan bermata pencaharian 

sebagai petani namun setelah mengalihgunakan lahan terjadi perubahan 

mata pencaharian disektor non pertanian, dengan berbekal potensi yang ada 

dan ketrampilan yang dimiliki para petani bekerja sebagai pengelola wisata, 

jasa penyewaan mobil wisata, dan pengrajin. Hal ini dikarenakan adanya 

potensi wisata yang terdapat didaerah tersebut.  

Sebanyak 20,31% beralih mata pencaharian sebagai pedagang  karena 

lokasi yang dekat dengan pusat perekonomian seperti pasar dan tempat 

wisata, dan 15,63% petani yang menjual lahannya beralih mata pencaharian 

sebagai pegawai, hal ini dikarenakan kegiatan pertanian hanya sebegai 

pekerjaan sampingan, sebagian petani yang memiliki doubel pekerjaan 

sebesar 17,19% cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi, yang 

mana pekerjaan mengolah lahan dijadikan sebagai pekerjaan sampingan 

sedangkan pekerjaan pokoknya disektor non pertanian, dan sebesar 9,38% 

petani baralih pekerjaan menajdi buruh, karyawa, lainnya. Meskipun jumlah 

mata pencaharian petani menurun, sebagian petani masih mempertahankan 
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mata pencaharian sebagai petani yaitu sebesar 15,63%. Hasil ini selaras 

dengan penelitian Priticia (2016) dengan mengandalkan matapencaharian 

sebagai petani kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga 

beralih mata pencaharian  untuk mencukupi kebutuhan hidup. 

Berubahnya mata pencaharia tentu akan berpengaruh terhadap 

kehidupan perekonomian petani pemilik lahan yang telah dialihgunakan 

lahannya di desa tersebut, yang tentunya akan ada perbedaan pendapatan 

sebelum dan setelah mengalihgunakan lahannya. Dalam hal ini pendapatan 

petani sebelum mengalihgunakan lahan masih tergolong rendah, 

dikarenakan hanya berfokus pada mata pencaharian sebagai petani, sehingga 

pendapatan yang dihasilkan hanya berasal dari  bertani dengan proporsi 

waktu yang dicurahkan untuk bekerja disektor pertanian masih rendah yaitu 

kurang dari 35 jam perminggu dikarenakan tidak setiap harinya bekerja 

mengelola lahannya. Rata- rata penghasilan petani sebelum 

mengalihgunakan lahannya masih tergolong rendah yaitu kurang dari 

RP.1.500.000 per bulan. Dengan rata-rata pendapatan kurang dari 

Rp.1.500.00 per bulan tentu akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari. 

Berbeda dengan kondisi petani setelah mengalihgunakan lahannya, 

memiliki pendapatan yang cenderung meningkat yang sebelumnya berada 

pada kisaran kurang dari Rp.1.500.000 sekarang meningkat menjadi 

Rp.1.500.000 – Rp.2.500.000, sebagian petani juga berpenghasilan lebih 

dari Rp.2.500.000. Dalam hal ini pendapatan yang dihasilkan masuk dalam 
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golongan rendah sampai tinggi, karena petani tidak hanya fokus pada 

pendapatan hasil bertani namun mendapat pendapatan yang lebih dari 

pekerjaan di sektor non pertanian dengan memanfaatkan keuntungan dari 

mengalihguakan lahannya, hal ini sejalan dengan penelitian Benu, dkk 

(2016) peningkatan pendapatan dipengaruhi oleh pengelolaan hasil 

penjualan lahan yang dimanfaatkan untuk membuka usaha dan pekerjaan 

tambahan di obyek wisata. Meskipun sebagain petani memanfaatkan 

keuntungan dari menjual lahannya unuk memperbaiki rumah, membeli 

kendaraan, menunaikan ibadah haji juga membiayai anak untuk sekolah. 

Sebagian petani memanfaatkan keuntungan dari mengalihgunakan 

lahannya untuk modal usaha dengan menjadikan tempat homestay ataupun 

penginapan bagi wisatwan yang berkunjung ke Candi Borobudur. Selain itu 

juga dengan keuntungan menjual lahan dapat membuka usaha penyewaan 

mobil wisata dan usaha untuk berdagang di daerah sendiri. Tampak adanya 

perubahan setelah mengalihgunakan lahan kini petani dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya termasuk kebutuhan sekunder seperti penambahan aset 

kendaraan, perabotan rumah, dan pendidikan anaknya ke jenjang yang 

tinggi, hal ini sejalan dengan penelitian Setyoko (2014) setelah 

mengkonversi lahan terlihat adanya peningkatan pendapatan. Dilihat dari 

mobilitasnya sebesar 70,31% mayoritas petani tetap bekerja di daerahnya 

sendIri, hal ini membuktikan bahwa mobilitas petani setelah 

mengalihgunakan lahannya sangat kecil, para petani lebih memilih 
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memanfaatkan potensi yang ada untuk tetap bekerja demi kelangsungan 

hidupnya.  

Meskipun perubahannya kecil, masih dapat dilihat pengaruh 

pariwisata terhadap penggunaan lahan sehingga berpengaruh terhadap 

perubahan mata pencaharian penduduk di sekitarnya. Dapat diketahui 

bahwa mata pencaharian di desa ini sangat beragam meskipun masih berupa 

pedesaan. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh yang kuat dari adanya 

obyek wisata Candi Borobudur terhadap penduduk sekitar menyebabkan 

beragamnya mata pencaharian penduduk di desa.  

Berkembangnya pembangunan komersial di atas bekas lahan 

pertanian pada lokasi strategis wisata dengan tujuan untuk meningkatkan 

fasilitas sarana dan prasarana untuk kebutuhan wisatawan yang berkunjung 

disetiap tahunnya yang terus meningkat, sehingga menjadikan peluang bagi 

penduduk sekitar untuk membuka usaha khususnya dilokasi sepanjang jalan 

wisata Candi Borobudur. Adanya fenomena alih guna lahan yang terjadi di 

Desa Borobudur dan Desa Waurejo menciptakan peluang yang jika 

dimanfaatkan dengan baik akan meningkatkan pendapatan masyarakat 

petani yang telah mengalihgunakan lahannya. Pemanfaatan lahan dengan 

perencanaan yang baik sesuai dengan RTRW yang sudah ditetapkan dan 

pemeliharaan lingkungan maka akan menjadi peluang kesempatan kerja 

bagi penduduk Kecamatan Borobudur, dengan penyerapan tenaga kerja 

yang berasal dari penduduk sekitar sebagai pengelola wisata baik sebagai 

jasa wisata ataupun pelaku usaha, sehingga penyerapan tenaga kerja ini 
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dapat ikut mengurangi jumlah pengangguran di Desa Borobudur dan Desa 

Wanurejo. 

Perlunya peningkatan pendidikan khususnya pada generasi muda di 

Desa Borobudur dan Desa Wanurejo terkait pendidikan yang tinggi 

khususnya pendidikan di sektor pariwisata sehingga kedepannya diharapkan 

dapat menjadi pioner bisnis pariwisata di kancah internsional Candi 

Borobudur, sehingga tidak hanya menjadi follower ataupun penonton bisnis 

yang saat ini berkembang, yang diharapkan dengan terjadinya fenomena alih 

guna lahan pertanian menjadi guna lahan wisata ini dapat menjadikan 

peluang membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk setempat.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai implikasi alih guna 

lahan pertanian menjadi guna lahan terbangun wisata, maka dapat diperoleh 

simpulan sebagai berikut. 

1. Perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan terbangun wisata di 

SP-I meliputi Desa Borobudur dan Desa Wanurejo dari tahun 2008-2018 

banyak terjadi meskipun perubahannya tidak terjadi secara spontan dan 

menyeluruh dan diikuti perubahan nilai lahan. Diketahui bahwa selama 

kurun waktu 10 tahun perubahan penggunaan  lahan yang berubah menjadi 

lahan terbangun wisata bertambah seluas 28,26 ha. Hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor diantaranya dorongan dari pihak luar dengan harga 

lahan yang tinggi, kebutuhan ekonomi, modal usaha, lahan yang sudah tidak 

produktif, dan masih rendahnya pemahaman petani terkait KSN Borobudur 

kaitannya dengan multifungsi lahan yang menyebabkan terjadinya alih guna 

lahan. 

2. Alih guna lahan pertanian berimplikasi terhadap perubahan mata 

pencaharian petani, yang sebelumnya bekerja disektor pertanian, setelah 

mengalihgunakan lahannya bekerja disektor non pertanian untuk memenuhi 

kebutuhannya. Mata pencaharian petani setelah mengalihgunakan lahan 

seperi pengelola jasa wisata, pedagang, dan pengrajin. Rata-rata jam kerja 

yang dicurahkan petani setelah mengalihgunakan lahannya lebih dari 35 jam 

perminggunya, dalam hal ini pendapatn petani yang didapat cenderung 
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meningkat. Rata-rata pendapatan petani sebelum mengalihgunakan lahannya 

masih tergolong rendah kurang dari Rp.1.500.000 perbulan. Sedangkan 

setelah mengalihgunakan lahan pendapatan petani cenderung meningkat 

menjadi Rp. 1.500.000- 2.500.000, adapun yang berpenghasilan lebih dari 

Rp. 2.500.000 dan masuk golongan rendah-tinggi. Dengan begitu adanya 

alih guna lahan berpengaruh pada mata pencaharian petani, meskipun 

perubahannya kecil, masih dapat dilihat pengaruh pariwisata terhadap 

penggunaan lahan khususnya terhadap para petani ynag mengalihgunakan 

lahannya. 

B. Saran 

1. Perlu adanya sosialisasi terkait penetapan KSN Borobudur secara umum 

dengan berbagai potensi lahan, sehingga dapat djadikan pertimbangan bagi 

petani sebelum menjual atau mengalihgunakan lahannya. 

2. Para petani diharapkan memiliki rencana yang jelas sebelum 

mengalihgunakan lahannya sehingga hasil dari alih guna lahan tersebut 

dapat digunakan secara berkelanjutan. 

3. Perlu adanya tinjauan ulang dari pemerintah daerah terkait implementasi 

kebijakan perizinan pembangunan khususnya yang dilakukan di lahan 

sawah terkait penetapan KSN Borobudur dan pengawasan yang lebih 

mengingat daerah tersebut merupakan Kawasan Strategis Nasional 

Borobudur. 
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Lampiran 1. Kisi-kisi Instrumen Kuesioner 

 “Implikasi Alih Guna Lahan Pertanian Menjadi Guna Lahan Wisata Terhadap  

Perubahan Mata Pencaharian Petani di Kecamatan Borobudur  

Kabupaten Magelang” 

Variabel Sub Variabel Indikator 
Nomor 

Soal 

Alih Guna 

Lahan 

Lahan Pertanian  Jenis perubahan penggunaan 

lahan 

1 

 Status kepemilikan lahan 2 

 Luas kepemilikan lahan 3 

 Waktu (tahun) 

mengalihgunakan lahan 

4 

 Harga Jual lahan (m
2
) 5 

 Faktor pendorong 

mengalihgunakan Lahan 

6 

Perubahan 

Mata 

Pencaharian 

Mata 

pencaharain 

petani setalah 

mengalihgunakan 

lahan 

 Tingkat Pendapatan  

- Jenjang pendidikan petani 

- Jumlah tangggungan 

anggota keluarga 

- Pendapatan pokok 

sebelum mengalihgunakan 

lahan 

- Pendapatan pokok setelah 

mengalihgunakan lahan 

- Pendapatan tambahan 

suami istri 

- Pendapatan sampingan 

suami istri 

 

7 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 Perubahan mata pencaharian 13 

 Curahan jam kerja 

- Total jam kerja sebelum 

mengalihgunakan lahan 

- Total jam kerja setelah 

mengalihgunakan lahan 

 

14 

 

15 

 Mobilitas bekerja 16 

 Modal/ keuntungan 

mengalihguankan lahan 

17 

 Mengetahui KSN Borobudur 18 

 Manfaat lahan  

- Manfaat langsung 

- Manfaat tidak langsung 

- Manfaat bawaan 

 

19 

 

20 



117 
 

 

Lampiran 2. Lembar Kuesioner 

LEMBAR KUESIONER 

“Implikasi Alih Guna Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Wisata Terhadap 

Perubahan Mata Pencaharian Petani di Kecamatan Borobudur Kabupaten 

Magelang” 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Isilah identitas seperti yang tertera dibawah ini secara lengkap. No 

responden akan diisi oleh peneliti. 

2. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan cermat 

sebelum menjawabnya. 

3. Pilih salah satu jawaban yang sesuai dengan keadaan, dengan cara 

memberi tana (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu pilih atau mengisi 

jawaban pada kolom yang tersedia sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. 

4. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini tidak ada jawaban yang salah. 

Oleh karena itu usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.  

IDENTITAS RESPONDEN 

No. Responden :  (diisi oleh peneliti) 

Tanggal pengisian : ......................................... 

Nama   : ......................................... 

Alamat   : ......................................... 

Jenis kelamin  :  Laki-laki Perempuan  

Umur   : ...........Tahun 

No. Pertanyaan Jawaban 

A. Alih Guna Lahan 

1. Jenis Perubahan Penggunaan Lahan 

a. Lahan Pertanian - Obyek wisata 

b. Lahan Pertanian – Hotel & Resto 

c. Lahan Pertanian - Homestay 

d. Lahan Pertanian - Perdagangan dan Jasa 

e. Lahan Pertanian - lain-lain  

 

2. Status kepemilikan lahan  

a. Warisan 
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No. Pertanyaan Jawaban 

b. Milik sendiri 

3.  Total luasan lahan (m
2
) 

a. Luas sebelum dijual 

b. Luas Setelah dijual 

c. Perubahan luas lahan 

 

4.  Waktu (tahun) mengalihgunakan lahan  

5. Harga jual lahan (m
2
)  

6. Faktor pendorong mengalihgunakan lahan 

a. Kebutuhan ekonomi 

b. Modal usaha 

c. Dorongan dari pihak luar 

d. Lahan sudah tidak produktif 

 

B. Sosial Ekonomi (Perubahan Mata Pencaharian) 

7. Jenjang pendidikan yang sudah Bapak/Ibu 

tempuh 

a. Tidak Sekolah 

b. Tamat SD 

c. Tamat SMP 

d. Tamat SMA 

e. Perguruan Tinggi (PT) 

 

8. Jumlah tanggungan anggota keluarga 

Bapak/Ibu 

a. 2 orang 

b. 3 orang 

c. 4 orang 

d. 5 orang 

e. > 5 orang 

 

9. Jumlah pendapatan pokok rumah tangga 

yang Bapak/Ibu peroleh selama satu bulan 

sebelum mengalihgunakan lahan?  

a. Tidak memiliki pendapatan 

b. Kurang dari Rp. 1.500.000,- 

c. Antara Rp. 1.500.000 - Rp. 2.500.000,- 

d. Antara Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000, 

e. Lebih dari Rp. 3.500,000,- 

Nominal Rp. ............. 

10. Jumlah pendapatan pokok rumah tangga 

yang Bapak/Ibu peroleh selama satu bulan 

setelah mengalihgunakan lahan?  

a. Tidak memiliki pendapatan 

b. Kurang dari Rp. 1.500.000,- 

c. Antara Rp. 1.500.000 - Rp. 

2.500.000,- 

Nominal Rp. ............. 
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No. Pertanyaan Jawaban 

d. Antara Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000, 

e. Lebih dari Rp. 3.500,000,- 

11. Jumlah pendapatan tambahan Suami/Istri 

yang diperoleh selama satu bulan 

a. Tidak memiliki pendapatan 

b. Kurang dari Rp. 1.500.000,- 

c. Antara Rp. 1.500.000 - Rp.2.500.000,- 

d. Antara Rp. 2.500.000 - Rp. 3.500.000, 

e. Lebih dari Rp. 3.500,000,- 

 

Nominal Rp. ............. 

12. Jumlah pendapatan sampingan yang 

Bapak/Ibu peroleh selama selama satu bulan 

a. Tidak memiliki pendapatan 

b. Kurang dari Rp. 500.000,- 

c. Antara Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,- 

d. Antara Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000, 

e. Lebih dari Rp. 1.500,000,- 

Nominal Rp. ............. 

13. Perubahan Mata Pencaharian 

a. Petani – Pegawai 

b. Petani – Sektor wisata 

c. Petani – Buruh 

d. Petani – Pedagang dan jasa 

e. Petani – lain-lain 

 

14. Total jam kerja Bapak/Ibu sebelum 

mengalihgunakan lahan 

a. > 35 jam perminggu 

b. < 35 jam perminggu 

 

15. Total jam kerja Bapak/Ibu sesudah 

mengalihgunakan lahan 

a. < 35 jam perminggu 

b. > 35 jam perminggu 

 

16. Mobilitas bekerja 

a. Bekerja di tempat asal daerah 

b. Bekerja di luar daerah 

 

17. Keuntungan mengalihgunakan lahan 

a. Modal usaha 

b. Membeli lahan pertanian baru 

c. Pendidikan anak 

d. Membayar hutang, dll 

 

18. Apakah Anda mengetahui mengenai 

Kawasan Strategis Nasional Borobudur 

(KSN Borobudur)?. 
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No. Pertanyaan Jawaban 

19. Manfaat Langsung Sawah  

a. Penghasilan bahan pangan  

b. Menyediakan kesempatan kerja  

c. Sumber PAD melalui pajak tanah  

d. Saran tumbuh kebersamaan/ gotong 

royong 

 

e. Sumber pendapatan masyarakat  

 Manfaat Tidak Langsung Sawah  

a. Mengurangi peluang banjir  

b. Mengurangi peluang pendangkalan 

sungai 

 

c. Mengurangi peluang longsor  

d. Mengurangi pencemaran udara  

20. Manfaat bawaan sawah  

a. Sarana pendidikan  

b. Sarana mempertahankan keberagaman 

hayati 

 

c. Sarana refreshing, pariwisata, dll.  

Penetuan Score nilai 5 (sangat tinggi), 4  (tinggi), 3 (sedang), 2 (rendah) dan 1 

(sangat rendah) berdasarkan Nasoetion dan Winoto dalam Iskandar (2014). 

Setiap alternatif pertanyaan respon pada skala linkert pada jawaban sangat tahu 

diberi skor 5, untuk jawaban tahu skor 4, untuk jawaban ragu-ragu skor 3, 

untuk jawaban tidak tahu diberi skor 2, dan untuk jawaban sangat tidak tahu 

diberi skor 1. 
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Lampiran 3. Pedoman Wawancara untuk Kepala Desa 

PEDOMAN WAWANCARA 

(Kepala Desa) 

“Implikasi Alih Guna Lahan Pertanian Menjadi Guna Lahan Wisata Terhadap  

Perubahan Mata Pencaharian Petani di Kecamatan Borobudur  

Kabupaten Magelang” 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama  : ......................................... 

Alamat  : ......................................... 

Umur  : Tahun 

Jenis Kelamin  :  Laki-laki Perempuan 

Pendidikan Terakhir : ......................................... 

Instansi/Jabatan : ......................................... 

Lama Bekerja  : ......................................... 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu mengenai alih guna lahan sawah menjadi 

guna lahan terbangun wisata yang terjadi di Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang? 

2. Sejak kapan fenomena alih guna lahan mulai banyak terjadi? 

3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab dalam terjadinya alih guna 

lahan? 

4. Jenis perubahan lahan seperti apa yang terjadi di Kecamatan Borobudur 

SP-I ini? 

5. Bagaimana persebaran lahan terbangun wisata saat ini, apakah sudah 

merata di setiap desa? 

6. Terkait perizinan apakah selama ini banyak yang sudah berizin? 

7. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari adanya alih guna lahan ini? 

8. Bagaimana respon masyarakat berkaitan dengan alih guna lahan ini? 

9. Bagaimana peran dari pemerintah dalam menanggapi terjadinya alih guna 

lahan? 
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Lampiran 4. Profil Responden 

No Nama Alamat 
Jenis 

Kelamin 
Umur Pendidikan 

Tanggungan 

Keluarga 

1 R1 Tanjungan L 45 SD 4 

2 R2 Tanjungan L 66 tidak sekolah 5 

3 R3 Tanjungan L 43 SD 3 

4 R4 Tanjungan L 39 SMP 2 

5 R5 Tanjungan L 57 SD 3 

6 R6 Tanjungan L 51 SD 3 

7 R7 Tanjungan L 52 SD 4 

8 R8 Tanjungan P 60 SMA 6 

9 R9 Tanjungan P 47 SMP 2 

10 R10 Tanjungan P 51 SD 3 

11 R11 Tanjungan P 55 SMA 4 

12 R12 Tanjungan P 61 SMA 5 

13 R13 Tanjungan L 46 SMA 3 

14 R14 Tanjungan L 55 SD 4 

15 R15 Tanjungan L 55 SMA 4 

16 R16 Tanjungan L 43 SMP 3 

17 R17 Tanjungan L 48 SMP 4 

18 R18 Tamanan L 50 SD 5 

19 R19 Tamanan L 51 SMP 4 

20 R20 Tamanan L 75 SD 7 

21 R21 Tamanan L 57 SMP 3 

22 R22 Tamanan L 53 SD 3 

23 R23 Bumi Segoro L 60 SD 6 

24 R24 Maitan L 40 SMA 2 

25 R25 Kurahan L 61 S1 4 

26 R26 Kurahan L 57 SD 3 

27 R27 Kurahan L 59 SD 6 

28 R28 Kurahan L 67 S1 5 

29 R29 Kurahan L 51 SMP 3 

30 R30 Kurahan P 44 SMA 3 

31 R31 Gopalan L 56 SMA 2 

32 R32 Gopalan L 58 SMP 3 

33 R33 Ngaran L 46 SMA 3 

34 R34 Ngaran L 58 SMP 4 

35 R35 Ngaran L 59 SD 4 

36 R36 Ngaran L 49 SMP 2 

37 R37 Ngaran L 56 SMA 3 

38 R38 Ngaran L 67 SMA 3 

39 R39 Ngaran L 52 S1 4 

40 R40 Kujon L 50 SD 2 

41 R41 Kujon L 55 SD 3 

42 R42 Jowahan L 43 SMP 2 

43 R43 Jowahan L 50 SMA 2 

44 R44 Jowahan L 58 SMP 3 
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No Nama Alamat 
Jenis 

Kelamin 
Umur Pendidikan 

Tanggungan 

Keluarga 

45 R45 Jowahan L 57 SD 4 

46 R46 Jowahan P 46 SMA 3 

47 R47 Jowahan P 37 SMA 2 

48 R48 Jowahan L 53 SD 2 

49 R49 Jowahan L 56 SMP 4 

50 R50 Jowahan P 46 SMA 2 

51 R51 Jowahan L 50 SMP 2 

52 R52 Bejen L 66 SD 5 

53 R53 Bejen L 69 SD 5 

54 R54 Bejen L 57 SMA 4 

55 R55 Bejen L 71 tidak sekolah 6 

56 R56 Bejen L 43 SMA 3 

57 R57 Bejen L 60 SD 5 

58 R58 Bejen L 50 SMA 2 

59 R59 Bejen L 67 SD 3 

60 R60 Bejen L 36 SMA 2 

61 R61 Brojonalan L 46 SMP 3 

62 R62 Brojonalan L 57 SMP 4 

63 R63 Brojonalan L 55 SD 4 

64 R64 Brojonalan L 60 SD 5 
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Lampiran 5. Alih Guna Lahan 

Respon

den 

Luas 

Lahan M2 

Status 

Kepemilikan 

Jenis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Harga Nilai 

Lahan 

Faktor Pendorong 

Alih Guna Lahan 

R1  600  Warisan Plataran  60.000.000  Faktor Ekonomi 

R2  2.250  Milik Sendiri Plataran  225.000.000  Faktor Ekonomi 

R3  1.300  Warisan Plataran  130.000.000  Faktor Ekonomi 

R4  350  Warisan Plataran  35.000.000  Faktor Ekonomi 

R5  650  Milik Sendiri Plataran  65.000.000  Faktor Ekonomi 

R6  600  Warisan Plataran  60.000.000  Faktor Ekonomi 

R7  1.250  Warisan Plataran  125.000.000  Dorongan Dari Luar 

R8  350  Milik Sendiri Plataran  35.000.000  Dorongan Dari Luar 

R9  600  Warisan Plataran  60.000.000  Faktor Ekonomi 

R10  650  Warisan Plataran  65.000.000  Faktor Ekonomi 

R11  150  Warisan Plataran  15.000.000  Faktor Ekonomi 

R12  150  Milik Sendiri Plataran  15.000.000  Faktor Ekonomi 

R13  150  Warisan Plataran  15.000.000  Faktor Ekonomi 

R14  100  Milik Sendiri Plataran  10.000.000  Faktor Ekonomi 

R15  100  Warisan Plataran  10.000.000  Lahan Tidak 

Produktif 

R16  200  Warisan Plataran  20.000.000  Lahan Tidak 

Produktif 

R17  100  Warisan Plataran  10.000.000  Faktor Ekonomi 

R18  1.100  Milik Sendiri Plataran  110.000.000  Faktor Ekonomi 

R19  800  Milik Sendiri Plataran  80.000.000  Faktor Ekonomi 

R20  1.450  Milik Sendiri Plataran  145.000.000  Dorongan Dari Luar 

R21  800  Milik Sendiri Plataran  80.000.000  Dorongan Dari Luar 

R22  700  Milik Sendiri Plataran  70.000.000  Faktor Ekonomi 

R23  200  Milik Sendiri Plataran  20.000.000  Faktor Ekonomi 

R24  2.000  Warisan Plataran  200.000.000  Dorongan Dari Luar 

R25  5.000  Milik Sendiri Hotel Shankara  5.000.000.000  Modal Usaha 

R26  1.000  Milik Sendiri Nalaya Hotel Resto  1.500.000.000  Dorongan Dari Luar 

R27  1.000  Milik Sendiri Nalaya Hotel Resto  1.500.000.000  Dorongan Dari Luar 

R28  300  Milik Sendiri Borobudur Bamboo 

Caffe 

 450.000.000  Lahan Tidak 

Produktif 

R29  1.000  Milik Sendiri Nirwana Borobudur 

Resto 

 1.500.000.000  Lahan Tidak 

Produktif 

R30  1.000  Milik Sendiri Benoa Borobudur 

Resto 

 1.500.000.000  Lahan Tidak 

Produktif 

R31  650  Milik Sendiri Hotel Gopalan  650.000.000  Dorongan Dari Luar 

R32  700  Milik Sendiri Hotel Gopalan  700.000.000  Dorongan Dari Luar 

R33  3.000  Milik Sendiri Balkon Borobudur  4.500.000.000  Dorongan Dari Luar 

R34  200  Milik Sendiri Balkon Borobudur  100.000.000  Dorongan Dari Luar 

R35  600  Milik Sendiri Balkon Borobudur  300.000.000  Dorongan Dari Luar 

R36  700  Warisan Warung Coffe  350.000.000  Faktr Ekonomi 

R37  950  Milik Sendiri Warung Coffe  475.000.000  Faktr Ekonomi 

R38  450  Milik Sendiri Rumah Ketela  315.000.000  Modal Usaha 
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Respon

den 

Luas 

Lahan M2 

Status 

Kepemilikan 

Jenis Perubahan 

Penggunaan Lahan 

Harga Nilai 

Lahan 

Faktor Pendorong 

Alih Guna Lahan 

R39  100  Milik Sendiri Hotel Amrtha  200.000.000  Modal Usaha 

R40  350  Warisan Homestay Samping 

Kec 

 525.000.000  Faktor Ekonomi 

R41  700  Milik Sendiri Kolam Renang 

Timun Mas 

 350.000.000  Faktor Ekonomi 

R42  450  Warisan Bumi Kasuryan  450.000.000  Faktor Ekonomi 

R43  900  Warisan Bumi Kasuryan  900.000.000  Dorongan Dari Luar 

R44  650  Milik Sendiri Rumah Dharma  650.000.000  Dorongan Dari Luar 

R45  800  Milik Sendiri Rumah Dharma  800.000.000  Dorongan Dari Luar 

R46  1.000  Milik Sendiri Rumah Dharma  1.000.000.000  Dorongan Dari Luar 

R47  1.500  Milik Sendiri Mettaloka  2.250.000.000  Dorongan Dari Luar 

R48  1.000  Milik Sendiri Mettaloka  1.000.000.000  Dorongan Dari Luar 

R49  700  Milik Sendiri Hotel Pak Randhop  700.000.000  Faktor Ekonomi 

R50  1.500  Milik Sendiri Hotel Pak Randhop  1.500.000.000  Dorongan Dari Luar 

R51  1.000  Milik Sendiri Hotel Pak Randhop  1.000.000.000  Dorongan Dari Luar 

R52  600  Warisan Garengpong  900.000.000  Modal Usaha 

R53  750  Milik Sendiri Garengpong  1.125.000.000  Modal Usaha 

R54  450  Milik Sendiri Sebelah Garengpong  675.000.000  Modal Usaha 

R55  1.500  Milik Sendiri Balkondes Wanurejo  3.000.000.000  Dorongan Dari Luar 

R56  700  Milik Sendiri Balkondes Wanurejo  1.400.000.000  Dorongan Dari Luar 

R57  800  Milik Sendiri Balkondes Wanurejo  1.600.000.000  Dorongan Dari Luar 

R58  750  Milik Sendiri Balkondes Wanurejo  1.500.000.000  Dorongan Dari Luar 

R59  650  Milik Sendiri Junkyard Autopark 

Coffe 

 1.300.000.000  Dorongan Dari Luar 

R60  850  Warisan Junkyard Autopark 

Coffe 

 1.700.000.000  Dorongan Dari Luar 

R61  350  Milik Sendiri Joglo Panglipuran  245.000.000  Faktor  Ekonomi 

R62  600  Warisan Joglo Panglipuran  420.000.000  Faktor  Ekonomi 

R63  750  Warisan Joglo Panglipuran  525.000.000  Dorongan Dari Luar 

R64  600  Milik Sendiri Joglo Panglipuran  420.000.000  Dorongan Dari Luar 
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Lampiran 6. Perubahan Mata Pencaharian 

Respon

den 

Perubahan Mata Pencaharian Jam Kerja Mobilias 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

R1 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R2 Petani Buruh  >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R3 Petani Pedagang <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R4 Karyawan 

Pabrik 

Karyawan Pabrik >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R5 Petani Pedagang >35 >35 Asal Daerah Luar Daerah 

R6 Pedagang Pedagang <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R7 Petani Petani >35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R8 Petani Wiraswsata <35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R9 Petani Pedagang <35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R10 Petani Pedagang <35 <35 Asal Daerah Luar Daerah 

R11 Petani Pedagang >35 >35 Asal Daeah Asal Daeah 

R12 Pegawai Pegawai >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R13 Pegawai Pegawai <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R14 Petani Petani >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R15 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R16 Pedagang Pedagang <35 >35 Asal Daerah Luar Daerah 

R17 Petani Pedagang >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R18 Petani Pedagang <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R19 Petani Pedagang <35 <35 Asal Daerah Luar Daerah 

R20 Pegawai Pegawai >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R21 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R22 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R23 Petani Buruh <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R24 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R25 Pegawai Pegawai >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R26 Petani Pedagang <35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R27 Petani Pengelola <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R28 Pegawai Pegawai >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R29 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R30 Petani Pegawai >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R31 Petani Pegawai >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R32 Sektor Wisata Sewa Dan Jasa 

Setir Mobil 

Wisata 

>35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R33 Sektor Wisata Pengelola Wisata <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R34 Petani Pedagang <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R35 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R36 Petani Pengelola Wisata <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R37 Petani Pengelola Wisata <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R38 Pegawai Pemilik Hotel >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R39 Pegawai Pemilik Hotel >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R40 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 
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Respon

den 

Perubahan Mata Pencaharian Jam Kerja Mobilias 

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah 

R41 Petani Buruh <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R42 Petani Pedagang >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R43 Pegawai Pegawai >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R44 Pegawai Wiraswasta <35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R45 Pengrajin Pengrajin >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R46 Pedagang Pedagang <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R47 Pegawai Pegawai Guru >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R48 Pengrajin Pengrajin <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R49 Pegawai Pegawai Guru >35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R50 Petani Buruh <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R51 Petani Pedagang <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R52 Petani Buruh >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R53 Petani Buruh <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R54 Pengrajin Pengrajin >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R55 Petani Pengrajin >35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R56 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R57 Petani Pedagang <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R58 Sektor Wisata Pengelola Wisata <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R59 Pedagang Pedagang <35 >35 Luar Daerah Luar Daerah 

R60 Sektor Wisata Pengelola Wisata <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R61 Sektor Wisata Pengelola Wisata <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R62 Petani Pedagang <35 >35 Asal Daerah Asal Daerah 

R63 Petani Pedagang >35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 

R64 Petani Petani <35 <35 Asal Daerah Asal Daerah 
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Lanjutan 7. Pendapatan Petani 

Respon

den 
Pendapatan Sebelum Pendapatan Sesudah Selisih Perubahan 

 Nominal Golongan Nominal Golongan Nominal % 

R1 Rp. 650.000  Sangat rendah Rp. 1.800.000  Sedang Rp. 1.150.000  176,9 

R2 Rp. 500.000  Sangat rendah Rp. 500.000  Rendah Rp. 0  0,0 

R3 Rp. 1.000.000  Sangat rendah Rp. 2.150.000  Sedang Rp. 1.150.000  115,0 

R4 Rp. 1.000.000  Sangat rendah Rp. 2.000.000  Sedang Rp. 1.000.000  100,0 

R5 Rp. 600.000  Sangat rendah Rp. 1.850.000  Sedang Rp. 1.250.000  208,3 

R6 Rp. 500.000  Sangat rendah Rp. 2.100.000  Sedang Rp. 1.600.000  320,0 

R7 Rp. 650.000  Sangat rendah Rp. 1.000.000  Rendah Rp. 350.000  53,8 

R8 Rp. 1.000.000  Sangat rendah Rp. 2.100.000  Sedang Rp. 1.100.000  110,0 

R9 Rp. 750.000  Sangat rendah Rp. 2.000.000  Sedang Rp. 1.250.000  166,7 

R10 Rp. 500.000  Sangat rendah Rp. 1.550.000  Sedang Rp. 1.050.000  210,0 

R11 Rp. 1.500.000  Sangat rendah Rp. 3.000.000  Tinggi Rp. 1.500.000  100,0 

R12 Rp. 550.000  Sangat rendah Rp. 1.700.000  Sedang Rp. 1.150.000  209,1 

R13 Rp. 1.550.000  Sangat rendah Rp. 2.200.000  Sedang Rp. 650.000  41,9 

R14 Rp. 750.000  Sangat rendah Rp. 1.200.000  Rendah Rp. 450.000  60,0 

R15 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 1.200.000  Rendah Rp. 300.000  33,3 

R16 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 2.100.000  Sedang Rp. 1.200.000  133,3 

R17 Rp. 1.000.000  Sangat rendah Rp. 2.100.000  Sedang Rp. 1.100.000  110,0 

R18 Rp. 1.000.000  Sangat rendah Rp. 2.500.000  Sedang Rp. 1.500.000  150,0 

R19 Rp. 700.000  Sangat rendah Rp. 1.950.000  Sedang Rp. 1.250.000  178,6 

R20 Rp. 400.000  Sangat rendah Rp. 1.550.000  Sedang Rp. 1.150.000  287,5 

R21 Rp. 1.200.000  Sangat rendah Rp. 1.200.000  Rendah  -  0,0 

R22 Rp. 500.000  Sangat rendah Rp. 1.200.000  Rendah Rp. 700.000  140,0 

R23 Rp. 700.000  Sangat rendah Rp. 1.500.000  Rendah Rp. 800.000  114,3 

R24 Rp. 650.000  Sangat rendah Rp. 1.200.000  Rendah Rp. 550.000  84,6 

R25 Rp. 2.750.000  Tinggi Rp. 4.000.000  Sangat 

Tinggi 

Rp. 1.250.000  45,5 

R26 Rp. 700.000  Sangat rendah Rp. 1.500.000  Rendah Rp. 800.000  114,3 

R27 Rp. 500.000  Sangat rendah Rp. 1.700.000  Sedang Rp. 1.200.000  240,0 

R28 Rp. 2.000.000  Sedang Rp. 3.650.000  Tinggi Rp. 1.650.000  82,5 

R29 Rp. 600.000  Sangat rendah Rp. 1.500.000  Rendah Rp. 900.000  150,0 

R30 Rp. 2.100.000  Sedang Rp. 3.000.000  Tinggi Rp. 900.000  42,9 

R31 Rp. 1.500.000  Sangat rendah Rp. 3.150.000  Tinggi Rp. 1.650.000  110,0 

R32 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 1.800.000  Sedang Rp. 900.000  100,0 

R33 Rp. 700.000  Sangat rendah Rp. 2.100.000  Sedang Rp. 1.400.000  200,0 

R34 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 2.000.000  Sedang Rp. 1.100.000  122,2 

R35 Rp. 500.000  Sangat rendah Rp. 1.600.000  Sedang Rp. 1.100.000  220,0 

R36 Rp. 1.250.000  Sangat rendah Rp. 2.000.000  Sedang Rp. 750.000  60,0 

R37 Rp. 1.050.000  Sangat rendah Rp. 2.000.000  Sedang Rp. 950.000  90,5 
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Respon

den 
Pendapatan Sebelum Pendapatan Sesudah Selisih Perubahan 

 Nominal Golongan Nominal Golongan Nominal % 

R38 Rp. 3.000.000  Tinggi Rp. 3.900.000  Sangat 

Tinggi 

Rp. 900.000  30,0 

R39 Rp. 3.000.000  Tinggi Rp. 4.000.000  Sangat 

Tinggi 

Rp. 1.000.000  33,3 

R40 Rp. 1.000.000  Sangat rendah Rp. 1.000.000  Rendah  -  0,0 

R41 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 1.800.000  Sedang Rp. 900.000  100,0 

R42 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 2.250.000  Sedang Rp. 1.350.000  150,0 

R43 Rp. 1.500.000  Sangat rendah Rp. 2.500.000  Sedang Rp. 1.000.000  66,7 

R44 Rp. 1.000.000  Sangat rendah Rp. 1.700.000  Sedang Rp. 700.000  70,0 

R45 Rp. 700.000  Sangat rendah Rp. 2.000.000  Sedang Rp. 1.300.000  185,7 

R46 Rp. 1.500.000  Sangat rendah Rp. 2.550.000  Tinggi Rp. 1.050.000  70,0 

R47 Rp. 2.250.000  Sedang Rp. 3.000.000  Tinggi Rp. 750.000  33,3 

R48 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 2.550.000  Tinggi Rp. 1.650.000  183,3 

R49 Rp. 1.500.000  Sangat rendah Rp. 2.650.000  Tinggi Rp. 1.150.000  76,7 

R50 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 1.500.000  Rendah Rp. 600.000  66,7 

R51 Rp. 600.000  Sangat rendah Rp. 1.800.000  Sedang Rp. 1.200.000  200,0 

R52 Rp. 700.000  Sangat rendah Rp. 1.250.000  Rendah Rp. 550.000  78,6 

R53 Rp. 500.000  Sangat rendah Rp. 1.200.000  Rendah Rp. 700.000  140,0 

R54 Rp. 1.500.000  Sangat rendah Rp. 3.100.000  Tinggi Rp. 1.600.000  106,7 

R55 Rp. 650.000  Sangat rendah Rp. 2.000.000  Sedang Rp. 1.350.000  207,7 

R56 Rp. 1.200.000  Sangat rendah Rp. 1.200.000  Sedang  -  0,0 

R57 Rp. 600.000  Sangat rendah Rp. 1.800.000  Sedang Rp. 1.200.000  200,0 

R58 Rp. 1.750.000  Sedang Rp. 3.000.000  Tinggi Rp. 1.250.000  71,4 

R59 Rp. 450.000  Sangat rendah Rp. 1.000.000  Sedang Rp. 550.000  122,2 

R60 Rp. 2.100.000  Sedang Rp. 3.650.000  Sangat 

Tinggi 

Rp. 1.550.000  73,8 

R61 Rp. 1.000.000  Sangat rendah Rp. 1.850.000  Sedang Rp. 850.000  85,0 

R62 Rp. 750.000  Sangat rendah Rp. 2.500.000  Sedang Rp. 1.750.000  233,3 

R63 Rp. 900.000  Sangat rendah Rp. 3.000.000  Tinggi Rp. 2.100.000  233,3 

R64 Rp. 500.000  Sangat rendah Rp. 1.250.000  Rendah Rp. 750.000  150,0 

Jumlah Rp. 67.150.000 Rp. 132.350.000 Rp. 65.200.000 7.495 

Rata-

rata 
Rp. 1.049.219 Rp.  2.067.969 Rp. 1.018.750  
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Lampiran 8. Pemahaman Petani Terkait Multifungsi Lahan 

No Responden Manfaat Langsung Manfaat Tidak Langsung Sawah Manfaat Bawaan 

  
Penghasil 

Bahan Pangan 

Menyediakan 
Kesempatan 

Kerja 
Sumber PAD Pariwisata Gotong Royong 

Mengurangi 
Peluang Banjir 

Pendangkalan 
Sungai 

Longsor 
Pencemaran 

Udara 
Pendidikan Keberagaman 

1 R1 4 4 3 2 5 3 4 3 3 2 3 

2 R2 5 4 2 2 4 2 3 4 5 2 2 

3 R3 4 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 

4 R4 5 3 2 2 5 2 5 4 3 3 3 

5 R5 5 2 2 2 2 3 2 5 2 3 2 

6 R6 5 3 2 3 3 2 3 5 3 4 3 

7 R7 5 4 2 3 3 3 5 3 3 2 3 

8 R8 5 4 2 3 2 3 4 3 3 2 4 

9 R9 5 5 2 2 2 4 2 2 4 3 2 

10 R10 5 5 3 4 2 3 4 2 4 4 4 

11 R11 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

12 R12 5 5 2 3 4 2 4 4 2 2 4 

13 R13 5 3 3 2 3 3 3 5 3 4 3 

14 R14 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 

15 R15 4 3 3 4 2 3 2 4 3 4 2 

16 R16 4 3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 

17 R17 5 3 2 4 1 2 4 2 2 4 4 

18 R18 5 4 2 3 1 3 4 2 2 2 2 

19 R19 4 4 3 4 1 3 3 2 3 3 3 

20 R20 5 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 

21 R21 5 4 3 2 5 3 4 3 3 2 4 

22 R22 5 3 3 4 5 3 2 4 3 2 2 

23 R23 4 4 2 2 3 2 2 4 2 2 2 

No Responden Manfaat Langsung Manfaat Tidak Langsung Sawah Manfaat Bawaan 
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Penghasil 
Bahan Pangan 

Menyediakan 
Kesempatan 

Kerja 
Sumber PAD Pariwisata Gotong Royong 

Mengurangi 
Peluang Banjir 

Pendangkalan 
Sungai 

Longsor 
Pencemaran 

Udara 
Pendidikan Keberagaman 

24 R24 4 3 2 3 3 2 3 5 2 4 2 

25 R25 5 3 3 4 1 3 3 2 3 4 3 

26 R26 5 3 1 3 2 3 2 4 5 3 2 

27 R27 5 2 1 3 3 4 3 4 5 2 3 

28 R28 5 3 2 2 1 4 2 4 4 3 2 

29 R29 5 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 

30 R30 5 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 

31 R31 4 5 3 3 2 3 3 2 3 3 3 

32 R32 5 5 4 3 2 4 2 2 4 2 2 

33 R33 3 5 4 4 5 4 5 2 4 2 5 

34 R34 5 4 2 2 4 2 4 3 2 3 4 

35 R35 5 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 

36 R36 4 3 4 2 3 4 3 3 4 3 3 

37 R37 4 3 4 3 1 4 2 2 4 3 2 

38 R38 4 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 

39 R39 5 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 

40 R40 5 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 

41 R41 5 3 5 3 3 5 3 3 5 3 4 

42 R42 5 4 5 3 1 5 3 2 5 2 2 

43 R43 5 4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 

44 R44 5 5 4 2 4 4 2 3 4 2 4 

45 R45 5 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

46 R46 5 3 2 2 2 3 4 3 5 3 4 

47 R47 5 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 

48 R48 5 2 2 2 4 2 4 2 2 4 4 

49 R49 4 3 3 3 5 3 5 2 3 3 5 

No Responden Manfaat Langsung Manfaat Tidak Langsung Sawah Manfaat Bawaan 

  
Penghasil 

Bahan Pangan 
Menyediakan 
Kesempatan 

Sumber PAD Pariwisata Gotong Royong 
Mengurangi 

Peluang Banjir 
Pendangkalan 

Sungai 
Longsor 

Pencemaran 
Udara 

Pendidikan Keberagaman 
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Kerja 

50 R50 4 3 3 3 1 3 3 3 3 4 3 

51 R51 4 4 3 3 4 3 2 4 3 2 2 

52 R52 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

53 R53 5 4 4 3 5 4 3 4 4 2 3 

54 R54 5 5 5 4 5 5 3 2 5 3 3 

55 R55 5 5 5 2 3 5 2 3 5 3 2 

56 R56 5 3 2 3 3 4 3 4 2 3 3 

57 R57 3 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 

58 R58 3 4 1 4 3 4 3 2 3 3 3 

59 R59 3 3 1 3 2 4 2 4 4 2 2 

60 R60 4 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 

61 R61 5 4 3 3 4 4 4 2 3 2 4 

62 R62 5 2 3 4 5 3 3 4 3 3 2 

63 R63 5 4 4 3 3 4 3 2 4 3 3 

64 R64 5 4 2 3 4 3 2 3 4 3 2 

  Total 4,64 3,55 2,80 3,03 3,03 3,19 3,13 3,05 3,33 2,81 2,98 
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Lampiran 9. Hasil Wawancara Kepala Desa 

Narasumber : Kepala Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu 

mengenai alih guna lahan sawah 

menjadi guna lahan terbangun wisata 

yang terjadi di Kecamatan Borobudur 

Kabupaten Magelang? 

Keberadaan Candi Borobudur di tengah Desa 

Borobudur ini secara otomatis tentu berdampak 

terhadap daerah sekitar, seperti alih guna lahan 

yang terjadi meskipun sudah ditetapkannya 

peraturan namun masih sulit untuk dikendalikan 

apalagi di cakupan SP I jadi tidak hanya Desa 

Borobduur saja tetapi juga Desa Wanurejo sebagai 

pintu gerbang masuknya Candi Borobudur ini.  

2 Sejak kapan fenomena alih guna 

lahan mulai banyak terjadi? 

Alih guna lahan mulai terjadi seiring dengan 

berkembangnya wisata Candi Borobudur yaitu 

mulai di tahun 1980an terdapat dua desa yang harus 

dipindahkan yauitu dusun ngaran dan dusun 

kenayan. Dab mulai banyaknya perubahan 

penggunaan lahan di Desa Borobudur sendiri 

terjadi mulai tahun 2008 dengan adanya Plataran 

sehinggga memicu daerah sekitarnya untuk 

berkembang sehinga terjadi alih guna lahan di Desa 

Borobudur ini juga Desa Wanurejo. 

3 Apa saja faktor-faktor yang menjadi 

penyebab dalam terjadinya alih guna 

lahan? 

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya alih 

guna lahan adalah dorongan dari luar yang pada 

saat itu dengan iming-iming harga yang tinggi, 

selain itu juga faktor ekonomi untuk merubah taraf 

hidupnya. Disisi lain motivasi dan kreatifitas 

masyarakat untuk ikut mengembangkan sektor 

wisata yang saat ini telah diarahkan ke desa-desa 

wisata sehingga kontrol akan perubahan lahan 

masih sulit, dan balik lagi karena itu lahan milik 

pribadi sehingga mereka yang lebih berhak untuk 

memutuskan walupun dari pemerintah menekankan 

untu tetap mempertahankan sawah yang nantinya 
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Narasumber : Kepala Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 

No Pertanyaan Jawaban 

dapat dijadikan sebagai landcape budaya wisata 

dengan pemandangan alam yang disuguhkan dan 

masih indah. 

4 Jenis perubahan lahan seperti apa 

yang terjadi di Kecamatan Borobudur 

SP-I ini? 

Sebelum ditetapkannya KSN Borobudur tahun 

2014 perubahan yang terjadi yaitu dari sawah juga 

tegalan, selain digunakan untuk permukiman lahan 

disini juga dijadikan sebagai hotel maupun 

homestay karena memliki radius yang dekat dengan 

Candi sehingga memiliki potensi yang besar. 

Meskipun perubahan penggunaan lahan sudah 

diarahkan di lahan kering namun masih terjadi 

lahan sawah yang dialihgunakan. 

5 Bagaimana persebaran lahan 

terbangun wisata saat ini, apakah 

sudah merata di setiap desa? 

Persebaran lahan terbangun wisata mengikuti jalan 

yang mana memiliki aksesibiitas yang mudah dan 

persebaran lahan terbangun wisata banyak terjadi 

dibagian selatan borobudur hal ini terjadi karena 

potensi yang ada dengan view pemandangan 

monoreh hill, keinginan masyarakat snediri dengan 

memanfaatkan peluang yang ada, dan juga 

dikarenakan dibagian utara candi Borobudur lahan 

sudah padat dengan permukiman penduduk. 

6 Terkait perizinan apakah selama ini 

banyak yang sudah berizin? 

Belum semuanya perizinan perubhana penggunaan 

lahan sudah mengantongi surat perizinan. Hal ini 

karena menang kalau lahan tersebut milik 

sendirinya jadi penguasaan lahan oleh pemilik. Dan 

setelah ditetapkaknnya ksn perizinan semakin sulit, 

sehingga banyak yang tidak melalui prosedur IMB. 

7 Bagaimana implikasi yang 

ditimbulkan dari adanya alih guna 

lahan ini? 

Tentunya akan berpengaruh baik positif dan juga 

dampak negatif. Untuk dampak positifnya adalah 

mingkatakan perekonmian baik bagi pemerintah 

maupun petaninya sendiri. Dampak negatif yang 



135 
 

 
 

Narasumber : Kepala Desa Borobudur dan Desa Wanurejo 

No Pertanyaan Jawaban 

ditimbulkan adalah berkurangnya lahan sawah, dan 

produktifitas menurun. 

8 Bagaimana respon masyarakat 

berkaitan dengan alih guna lahan ini? 

Selama ini respon dari masyarakat masih baik, 

bahkan banyak beralihnya profesi petani yang 

bekerja diluar sektor pertanian dengan 

memnafaatkan potensi yang ada dengan bekerja 

seperti berdagang, dan pengelola jasa wisata. 

9 Bagaimana peran dari pemerintah 

dalam menanggapi terjadinya alih 

guna lahan? 

Peran pemerintah dalam hal ini tentu berpedoman 

pada kebijakan-kebijakan yang ada. Sejauh ini 

menekankan perubahan penggunaan lahan lebih 

pada lahan kering dan tetap mempertahankan lahan 

kususnya sawah untuk dipertahankan sebagai 

cultural landscape dan wisata alam. 
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Lampiran 10. Surat Izin Penelitian 
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Lampiran 11. Peta Perubahan Penggunaan Lahan  
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Lampiran 12. Peta KSN Borobudur 

Sumber: Dokumentasi BKB 
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Lampiran 13. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Magelang 
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Lampiran 14. Foto-foto Kegiatan 

 

Gambar 1. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Balkondes di Desa Wanurejo 

 

Gambar 2. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Tempat Wisata di Desa Wanurejo 

 

Gambar 3. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Resto di Desa Wanurejo 
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Gambar 4. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Rumah Hunian di Desa Wanurejo 

 

Gambar 5. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Hotel di Desa Borobudur 

 

Gambar 6. Perubahan Lahan Tegalan Menjadi Resto dan Rumah Hunian di Desa 

Borobudur 
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Gambar 7. Perubahan Lahan Tegalan Menjadi Hotel dan Resto di Desa Borobudur 

 

Gambar 8. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Hotel dan Resto di Desa Borobudur 

 

Gambar 9. Perubahan Lahan Tegalan Menjadi Balkondes Desa Borobudur 
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Gambar 10. Perubahan Lahan Sawah menjadi Hotel dan Resto di Desa Borobudur 

 

Gambar 11. Perubahan Lahan Sawah Menjadi Balkondes 

 

Gambar 12. Perubahan Lahan Tegalan Menjadi Hotel dan Resto di Desa Wanurejo 
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Gambar 13. Pengisian Kuesioner 

 

Gambar 14. Pengisian Kuesiner 

 

Gambar 15. Pengisian Kuesiner 
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Gambar 16. Wawancara Bersama Kepala Desa Borobudur 

 

Gambar 17. Wawancara Bersama Kepala Desa Wanurejo 

 

 


