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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui keeratan regresi antara laju pertambahan penduduk 

dengan alih fungsi lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Penelitian 

dilaksanakan April sampai Agustus 2013, di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa 

Penelitian menggunakan metode survey. Data yang dikumpulkan diolah dengan 

menggunakan analisis regresi. Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien determinasi 

antara alih fungsi lahan dengan tahun r
2
=0.9, berarti terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara alih fungsi lahan dengan tahun. Nilai koefisien determinasi antara jumlah 

penduduk dengan alih fungsi lahan r
2
=0.8, berarti terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara jumlah penduduk dengan alih fungsi lahan. Nilai koefisien determinasi 

antara total penurunan produksi padi dengan alih fungsi lahan r
2
=1, berarti terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara total penurunan produksi padi dengan alih 

fungsi lahan. Koefisien determinasi antara kerugian ekonomi dengan alih fungsi lahan 

r
2
=1, berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kerugian ekonomi 

dengan alih fungsi lahan. Nilai koefisien determinasi antara rasio lahan dan manusia 

dengan alih fungsi lahan r
2
=0.9, berarti terdapat hubungan yang negatif dan 

signifikan/sangat kuat antara rasio lahan dan manusia dengan alih fungsi lahan. 

Kata kunci: Regresi, jumlah penduduk dan alih fungsi lahan 

 

ABSTRACT 

The study aims to determine the regression between population growth with land use in the 

District of Somba Opu, Gowa Regency. This study was conducted in April until August 

2012, in District of Somba Opu Gowa Regency. The research used by the survey method. 

The data collected are then processed using regression analysis. The results show the value 

of the coefficient of determination between land conversion with years r2 = 0.9 years , 

mean there is a positive and significant relationship between land use by year. The 

coefficient of determination between the number of people with land conversion r2 = 0.8, 

means that there is a positive and significant relationship between the number of people 

with land conversion. The coefficient of determination between the total decline in rice 

production with land conversion r2 = 1, meaning there is a positive and significant 

relationship between the total decline in rice production with land conversion. The 

coefficient of determination between the economic loss with land conversion r2 = 1 , 

means that there is a positive and significant relationship between economic loss with land 

conversion. The coefficient of determination between the ratio of men to land and land 

conversion r2 = 0.9, means that there is a negative and significant relationship/very strong 

between the ratio of land and human land use  

Keywords: Regression, population and land use 
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PENDAHULUAN 

Alih fungsi lahan pertanian, khususnya 

dari lahan sawah ke non pertanian menjadi 

persoalan yang serius yang harus dihadapi 

pemerintah. Meski pemerintah telah 

menerbitkan Undang-Undang No 41 tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan ternyata 

laju konversi lahan sawah masih saja 

berlangsung. Salah satu faktor penyebab 

meningkatnya alih fungsi lahan adalah 

pertambahan penduduk yang tinggi. 

Meningkatnya jumlah penduduk dari 

tahun ke tahun menyebabkan 

bertambahnya kebutuhan lahan terutama 

untuk membangun perumahan, 

perkantoran, jalan, dan infrastruktur 

lainnya (Singgih, 1997). Di lain pihak 

ketersediaan sumberdaya lahan, dimana 

manusia mendapatkan pemuasan 

kebutuhan hidupnya, tetap dan sangat 

terbatas. Keadaan dua hal yang saling 

bertentangan tersebut akan meningkatkan 

tekanan penduduk atas sumberdaya lahan, 

baik jumlah maupun karakteristik lahan. 

Lahan yang terbatas ini menjadi semakin 

terbatas dengan diperuntukkannya lahan 

tersebut untuk kepentingan perumahan 

dan industri. 

Pemerintah mencatat laju kehilangan 

sawah di Indonesia sudah mencapai 

110,000 ha tahun
-1

. Sementara 

kemampuan mencetak sawah baru hanya 

hanya sekitar 45,000 ha tahun
-1

. Laju 

konversi lahan sawah untuk kegiatan di 

luar bidang pertanian sudah sangat 

mengkhawatirkan, bahkan bisa 

mengancam produksi pangan dalam 

negeri (Irianto, 2013). Aktifitas 

pembangunan fisik yang sangat cepat 

namun pada umumnya tidak disertai daya 

dukung (carrying capasity) lahan yang 

memadai menyebabkan pemanfaatan 

lahan yang tidak semestinya. Misalnya 

lahan pertanian di pinggir kota yang 

sebenarnya masih potensial untuk aktifitas 

usahatani terpaksa digunakan untuk 

membangun kompleks perumahan, 

pertokoan, industri atau infrastruktur 

kehidupan kota lainnya. Padahal jika 

lahan pertanian beralih fungsi ke non 

pertanian, implikasinya akan sangat 

kompleks. Dari segi perspektif ekologi 

manusia misalnya, alih fungsi lahan 

menyebabkan terganggunya 

keseimbangan ekosistem pertanian. 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa 

seiring dengan pertumbuhan jumlah 

penduduk, luas lahan secara keseluruhan 

akan mengalami penurunan. Bila 

pertumbuhan jumlah penduduk 

dibandingkan dengan perubahan luas 

lahan sawah, maka akan diperoleh rasio 

penurunan lahan baku sawah kapita
-1

 yang 

cukup signifikan.  Lahan pertanian seperti 

sawah memang sangat diminati karena 

kontur permukaan yang relatif rata dengan 

luas yang memadai. Karakteristik inilah 

yang disukai para pelaku konversi lahan 

pertanian karena pendirian gedung atau 

sarana transportasi menjadi mudah 

dilakukan. Mengingat dampak negatif alih 

fungsi lahan ini bukan hanya menurunkan 

produksi padi melainkan mengancam 

kehidupan manusia. Oleh karena itu, 

masyarakat perlu mencegah konversi 

lahan tersebut. 

Laju konversi lahan sawah irigasi yang 

tinggi (100,000 ha tahun
-1

) meningkatnya 

intensitas, frekuensi dan durasi banjir dan 

kekeringan akibat perubahan iklim dan 

degradasi lingkungan (Sinar Tani, 2010). 

Agus and Irawan. (2006) data 

menunjukkan peningkatkan frekuensi 

banjir di Tokyo disebabkan 

pengembangan industri. Kondisi yang 

sama terjadi di Indonesia dimana 

frekwensi banjir di sekitar Bandung dan 

Jakarta dan di sekitar kota-kota besar 

berhubungan dengan konversi lahan 

pertanian ke penggunaan lahan non 

pertanian. 

Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa 

merupakan salah satu Kecamatan di 
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Kabupaten Gowa dengan jumlah 

kelurahan sebanyak 14 dan dibentuk 

berdasarkan PERDA No. 7 tahun 2005 

dengan ibukota Kecamatan 

Sungguminasa. Kecamatan Somba Opu 

merupakan salah satu kecamatan di 

Kabupaten Gowa yang mempunyai laju 

pertambahan penduduk yang cukup tinggi 

yaitu 6.7 persen (BPS Kabupaten Gowa, 

2012). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

keeratan hubungan/regresi antara laju 

pertambahan penduduk dengan alih fungsi 

lahan di Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa. 

 

 

BAHAN DAN METODE 

A. Waktu dan Tempat 

Waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada 

April sampai dengan Agustus 2013.Di 

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten 

Gowa.  Alasan rasional yang mendasari 

sehingga penelitian ini dilaksanakan di 

Kecamatan Somba Opu adalah disebabkan 

laju pertambahan penduduk tergolong 

tinggi sehingga alih fungsi lahan juga 

tergolong tinggi. 

 

B. Bahan dan Alat 

Bahan dan alat yang digunakan selama 

penelitian adalah: literatur/referensi yang 

mendukung penelitian dan alat tulis 

menulis 

 

C. Pelaksanaan 

1. Persiapan 

Kegiatan pada tahap persiapan berupa 

kegiatan studi literatur, dan pembuatan 

proposal penelitian, kegiatan seminar 

proposal, serta administrasi persuratan. 

Kegiatan pada tahap ini, berupa kegiatan 

yang bertujuan untuk 

mendukung/memperlancar kegiatan 

pelaksanaan pengambilan data di 

lapangan.  Waktu yang dibutuhkan pada 

tahap persiapan selama 2 bulan. 

 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan di lapangan berupa 

kegiatan pengambilan data baik data 

primer maupun data sekunder.  

Pengambilan data primer diperoleh 

melalui wawancara terhadap petani.  

Sementara pengambilan data sekunder 

berasal dari instansi terkait seperti Dinas 

Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten 

Gowa, Biro Pusat Statistik Kabupaten 

Gowa, dan Kantor Kecamatan Somba Opu 

Kabupaten Gowa 

 

3. Pengakhiran 

Kegiatan pada tahap pengakhiran, 

bertujuan untuk pembuatan laporan 

lengkap. Data dan informasi yang 

diperoleh di lapangan selanjutnya diolah 

lalu dianalisis/ditafsir kemudian disajikan 

dalam bentuk laporan lengkap. 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengambilan data dilakukan pada bulan 

April 2013. Pengambilan data primer 

diperoleh melalui wawancara dengan 

Camat Somba Opu, Kepala Cabang Dinas 

Pertanian Somba Opu. Sementara 

pengambilan data sekunder diperoleh dari 

Kantor Kecamatan Somba Opu, Kantor 

Cabang Dinas pertanian Somba Opu, 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Provinsi Sulsel dan Kantor BPS Sulawesi 

Selatan. 

Jenis data yang dikumpulkan berupa data 

alih fungsi lahan 5 tahun terakhir (ha), 

data produksi tanaman padi 5 tahun 

terakhir (ton ha
-1

), data jumlah penduduk 

(jiwa), luas lahan (ha), kepadatan 

penduduk (jiwa km
-2

). 
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E. Analisis Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan analisis regresi 

(Sugiyono, 2005). Persamaan regresi 

linier sederhana adalah: 

bXaY  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil 

1. Hubungan Antara Parameter Alih 

Fungsi Lahan Dengan Tahun 

Regresi antara parameter alih fungsi lahan 

dengan tahun dapat dilihat pada Gambar 

1. Gambar 1 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien determinasinya r
2
=0.9. Hal ini 

berarti terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara alih fungsi lahan dengan 

tahun. Dengan kata lain telah terjadi 

peningkatan alih fungsi lahan selama 5 

tahun terakhir.  

 

2. Hubungan Antara Parameter 

Jumlah Penduduk Dengan Alih 

Fungsi Lahan 

Gambar 2 menunjukkan bahwa nilai 

koefisien determinasinya r
2
=0.8. Hal ini 

berarti terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara jumlah penduduk dengan 

alih fungsi lahan. Dengan kata lain bahwa 

peningkatan jumlah penduduk secara 

nyata menyebabkan peningkatan alih 

fungsi lahan. 
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              Gambar 1. Regresi antara alih fungsi lahan dengan tahun 
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      Gambar 2. Regresi antara jumlah penduduk dengan alih fungsi lahan 
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Gambar 3. Regresi antara total penurunan produksi padi dengan alih fungsi lahan 

 

 

3. Hubungan Antara Parameter 

Produksi Tanaman Padi Dengan 

Alih Fungsi Lahan 

Regresi antara total penurunan produksi 

dengan alih fungsi lahan (Gambar 3), 

diketahui nilai koefisien determinasinya 

r
2
=1. Hal ini berarti terdapat hubungan 

yang positif dan signifikan antara total 

penurunan produksi padi dengan alih 

fungsi lahan. Dengan kata lain jumlah 

penurunan produksi padi semakin 

meningkat sesuai dengan meningkatnya 

luasan alih fungsi lahan.  

 

4. Hubungan antara Kerugian Ekonomi 

Dengan Alih Fungsi Lahan 

Regresi antara kerugian ekonomi dengan 

alih fungsi lahan dapat dilihat pada 

Gambar 4. Gambar 4 menunjukkan bahwa 

nilai koefisien determinasinya r
2
=1. Hal 

ini berarti terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara kerugian ekonomi 

dengan alih fungsi lahan.  Dengan kata 
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lain kerugian ekonomi semakin besar 

seiring dengan meningkatnya alih fungsi 

lahan. 

 

5. Hubungan antara Rasio Lahan dan 

Manusia (LM) dengan Alih Fungsi 

Lahan 

Regresi antara Rasio lahan dan manusia 

dengan alih fungsi lahan dapat dilihat 

pada Gambar 5. Gambar 5 menunjukkan 

bahwa nilai koefisien determinasinya 

r
2
=0.9. Hal ini berarti terdapat hubungan 

yang negatif dan signifikan/sangat kuat 

antara rasio lahan dan manusia dengan 

alih fungsi lahan. Dengan kata lain luas 

lahan yang dikelola oleh manusia semakin 

berkurang seiring dengan bertambah 

luasnya alih fungsi lahan. 
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     Gambar 4. Regresi antara kerugian ekonomi dengan alih fungsi lahan 
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Gambar 5. Regresi antara rasio lahan dan manusia dengan alih fungsi lahan  
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B. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju 

pertambahan jumlah penduduk 

menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan 

rata-rata sebesar 30 ha tahun
-1

 (r
2
=0.9), 

rasio lahan dan manusia menurun dari 

292.11 m² menjadi 198.17 m² dengan 

bertambahnya waktu (r
2
=0.92), 

meningkatnya kepadatan penduduk dari 

3.423 jiwa km
-2

 menjadi 5.045 jiwa km
-2

 

(r
2
=0.85) menurunnya rata-rata produksi 

padi 150 ton ha
-1

 selama 5 tahun terakhir 

(r
2
=1) untuk satu musim tanam. 

Berdasarkan data dan informasi yang 

diperoleh menunjukkan bahwa laju 

pertumbuhan penduduk Kecamatan 

Somba Opu sekitar 6.78 persen.  Laju 

pertumbuhan penduduk sekitar 6.78 

persen tergolong tinggi (tingkat nasional 

1.49 persen). Bertambahnya jumlah 

penduduk secara drastis di Kecamatan 

Somba Opu dikarenakan Kecamatan 

Somba Opu merupakan daerah urban yang 

berasal dari Kotamadya Makassar dan 

sekitarnya. Bertambahnya jumlah 

penduduk menyebabkan meningkatnya 

kebutuhan dasar manusia (basic need) 

yaitu kebutuhan fisiologis yang meliputi 

sandang, pangan dan papan/perumahan.  

Meningkatnya jumlah penduduk 

menyebabkan aktifitas pembangunan fisik 

di Kecamatan Somba Opu bergerak sangat 

pesat.  Namun kepesatan pembangunan 

fisik tidak disertai dengan oleh daya 

dukung (carrying capacity) lahan yang 

memadai, sehingga sering terjadi 

pemanfatan lahan yang tidak semestinya.  

Misalnya lahan pertanian yang sebenarnya 

masih potensial untuk aktivitas usahatani, 

terpaksa digunakan untuk membangun 

kompleks perumahan, pertokoan, industri 

atau infrastruktur lainnya. Meskipun lahan 

pertanian Somba Opu makin menyempit, 

namun tidak berarti lahan tersebut layak 

dikorbankan untuk mendukung pesatnya 

proses pembangunan. 

Berdasarkan hasil penelitian, jika 1 ha 

lahan pertanian, terutama sawah beralih 

fungsi untuk aktivitas nonpertanian, maka 

akan terjadi perubahan sebagai berikut: 

petani tidak bisa lagi menyalurkan energi 

biotiknya sebesar 4.940 jam kerja yang 

digunakan setara dengan 61.75 tenaga 

kerja manusia yang bekerja selama 8 jam 

hari
-1

 untuk mengcangkul sawah.  Petani 

tidak biasa lagi memperoleh materi 

sebesar 4.0 ton gabah kering giling 

(GKG), atau setara dengan energi untuk 

melakukan pekerjaan sejumlah 5,760 

orang (Singgih, 1997).       

Proses alih fungsi lahan pertanian ke 

nonpertanian diikuti pula oleh proses alih 

profesi dari sektor pertanian ke 

nonpertanian.  Dari petani menjadi tukang 

batu, tukang kayu, dan tukang ojek. 

Proses alih fungsi lahan yang 

menyebabkan tidak seimbangnya fungsi 

ekologis lahan, menyebabkan banjir. 

Lokasi banjir terjadi di sekitar Jalan Basoi 

dg Bunga, dan Jalan Poros Malino di 

sekitar perempatan jalan ke Takalar.  

Terjadinya banjir disebabkan karena pori-

pori tanah tertutup oleh beton/aspal 

sehingga kemampuan air hujan untuk 

terinflitrasi ke dalam tanah menjadi 

berkurang, sehingga air mengalir dalam 

bentuk aliran permukaan (run off).    

Tidak bisa dipungkiri, bahwa lahan telah 

jadi salah satu sumberdaya yang dilematis.  

Ini disebabkan di satu sisi lahan menjadi 

berdaya potensial.  Namun di sisi lain 

lahan menjadi lahan juga juga menjadi 

sumberdayakrusial.  Secara pedologis, 

dilematisnya permasalahan sumberdaya 

lahan tersebut, tidak hanya bisa dilihat 

dari posisinya sebagai ruang (space) yang 

banyak diperebutkan pemilik lahan, 

namun juga bisa dilihat dari posisinya 

sebagai bahan batuan dan media 

kehidupan tumbuhan yang keberadaannya 

semakin langka. Khususnya di perkotaan, 

saat ini lahan juga menjadi salah satu 

komponen politik.  
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Dorongan perubahan penggunaan lahan ke 

pemukiman disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya lahan pemukiman memberi 

nilai tambah (land rent) yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan untuk usaha di 

sektor pertanian.  Hasil usahatani hanya 

mencukupi 43.36 persen dari biaya hidup 

atau 39.56 persen dari kebutuhan hidup 

layak, serta mekanisme pengaturan dan 

pengendalian perubahan penggunaan 

lahan oleh pemerintah tidak berfungsi 

secara efektif.  Sementara Singgih (1997) 

mengatakan bahwa masyarakat 

menghargai lahan karena nilai rent yang 

terkandung di dalamnya, yaitu; Pertama 

Rent Ricardian, yaitu rent yang timbul 

sebagai akibat adanya perbedaan 

kesuburan dan letak lahan (differential 

rent) atau kelangkaannya. Kedua, rent 

lokasi, yaitu rent yang timbul sebagai 

akibat lokasi lahan yang strategis.  Ketiga, 

rent lingkungan, yaitu rent yang timbul 

akibat adanya fungsi ekologis lahan.  

Keempat, rent sosial, yaitu rent yang 

timbul sebagai akibat adanya hak-hak 

sosial tertentu.  Kelima, rent politik, yaitu 

rent yang timbul akibat dari adanya akses 

politik tertentu, jika seseorang memiliki 

dan/atau menguasai lahan. Dalam 

kenyataan di lapangan-apalagi dalam 

masyarakat perkotaan-kelima jenis rent 

tersebut saling berhimpitan satu sama lain, 

sehingga makin mempengaruhi posisi 

lahan sebagai sumberdayayang daya 

dukungnya terbatas.       

Mencermati berbagai kondisi tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai 

otoritas yang memberi izin pemanfaatan 

lahan perlu konsisten dan selalu mengacu 

kepada peraturan yang telah dibuat.  

Peraturan Tata Ruang Kabupaten/Kota, 

Tata Ruang Provinsi dan Tata Ruang 

Nasional perlu segera disesuaikan dengan 

Undang-Undang No. 26 tahun 2007 

tentang Penataan Ruang dan Dinamika 

Penduduk dengan tetap memperhatikan 

ruang terbuka hijau sebagai persyaratan 

sebuah kota. 

Dalam pengendalian pemanfaatan lahan 

perlu dimaksimalkan peran pemangku 

kepentingan melalui kegiatan perencanaan 

partisipatif.  Hal yang tak kalah 

pentingnya  pemerintah perlu bertindak 

tegas terhadap pelanggaran yang terjadi 

termasuk melakukan penertiban 

penggunaan lahan dan penegakan aturan 

yang tegas (law enforcement)  melalui 

mekanisme perizinan, pemantauan, dan 

peningkatan building capacity. Selain itu 

Pemerintah Kabupaten Gowa perlu 

mengadakan perluasan dan pemanfaatan 

basis produksi secara berkelanjutan 

melalui konsolidasi, optimalisasi 

pemanfaatan lahan, pembukaan lahan 

baru, dan pelestarian dan konservasi 

sumberdaya lahan hayati  

Implikasi nyata dari penelitian alih fungsi 

lahan di Kecamatan Somba Opu yaitu 

akibat meningkatnya laju pertambahan 

penduduk menyebabkan terjadinya alih 

fungsi lahan dari lahan pertanian ke 

pemukiman, pertokoan, dan infrastruktur 

lainnya sebanyak 150 ha selama 5 tahun 

terakhir (2007 sampai dengan 2011). Alih 

fungsi lahan menyebabkan luas lahan 

sawah menjadi berkurang dan pada 

gilirannya produktivitas tanaman padi  

berkurang mulai tahun 2007 sampai 

dengan 2011 sebanyak 750 ton ha
-1

.    

Dalam mengantisipasi alih fungsi lahan 

agar tidak terjadi lagi di Kabupaten Gowa-

Kecamatan Somba Opu ada beberapa poin 

penting yang perlu diperhatikan secara 

serius sebagai seruan kepada Pemerintah 

Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu 

dalam konteks perlindungan lahan 

pertanian sebagai penghasil pangan 

utama. Pertama, sudah seharusnya mulai 

sekarang pemerintah melakukan upaya 

perlindungan lahan pertanian produktif 

sebagai penghasil pangan maupun lahan 

pertanian pangan yang sudah ada agar 

fungsinya berkelanjutan seperti yang di 

amanatkan melalui Undang-Undang No 

41 Tahun 2009. Begitu pula dengan lahan-



Jurnal Agrisistem, Desember 2013, Vol. 9 No.2                                                         ISSN 2089-0036 

 177 

lahan potensial yang masih banyak di 

jumpai di wilayah Sulsel yang mana 

berfungsi sebagai lahan cadangan juga 

harus mendapat perlindungan yang nyata 

berdasarkan UU perlindungan lahan yang 

telah disebutkan diatas. Dengan demikian, 

pada masa yang akan datang ada jaminan 

dan kepastian hukum untuk melakukan 

perluasan lahan pertanian. Hal ini sebagai 

upaya dalam mengantisipasi kehilangan 

hak penguasaan lahan bagi petani di 

pedesaan sekaligus mengatasi dampak 

pertambahan jumlah penduduk yang 

berimplikasi pada pemenuhan untuk 

kecukupan kebutuhan pangan bagi rakyat 

melalui peningkatan produktifitas 

pertanian.  Yang kedua, masih banyaknya 

lahan terlantar yang dijumpai di wilayah 

Provinsi Sulawesi Selatan adalah 

merupakan salah satu peluang dan potensi 

yang besar untuk bisa dijadikan lahan 

yang produktif untuk dimanfaatkan 

semaksimal mungkin dalam usaha 

pertanian dan persawahan. Karena itu, 

sudah saatnya pemerintah secara serius 

memperhatikan fenomena lahan terlantar 

dengan diterbitkannya Peraturan 

Pemerintah (PP) No 11 Tahun 2010 

tentang Penertiban dan Pendayagunaan 

Tanah Telantar. Sosialisasikan kebijakan 

ini sebagai angin segar kepada masyarakat 

pedesaan khususnya kaum tani jika agar 

kebijakan ini bisa diimplementasikan 

dengan baik. Pemanfaatan lahan terlantar 

harus bisa terus digalakkan oleh 

pemerintah sehingga dapat menekan 

jumlah angka lahan terlantar yang terus 

meningkat. Pemanfaatan lahan terlantar 

adalah merupakan bentuk kepedulian akan 

keseimbangan sumberdaya alam yang 

mempunyai nilai ekonomi, sosial, dan 

spiritualisme. 

Momentum pemanfaatan lahan telantar ini 

adalah upaya perlindungan lahan 

pertanian pangan berkelanjutan sangat 

tepat sekali untuk dikaitkan dengan 

pelaksanaan agenda reformasi agraria. 

Reformasi agraria mencakup suatu proses 

yang berkesinambungan berkenaan 

dengan penataan kembali penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan 

sumberdaya agraria khususnya lahan 

pertanian. Reformasi agraria diyakini akan 

memberikan kepastian dan perlindungan 

hukum serta keadilan dan kemakmuran 

bagi seluruh masyarakat khususnya para 

petani. Lebih penting lagi, upaya 

perlindungan lahan pertanian pangan 

secara berkelanjutan tidak hanya terbatas 

pada perlindungan secara fisik terhadap 

lahan pertanian dari ancaman dan 

gangguan alih fungsi lahan. Upaya 

tersebut juga diarahkan untuk 

mengembangkan lahan agar fungsinya 

dapat lebih optimal dan lebih produktif 

untuk menunjang peningkatan produksi 

secara signifikan sehingga dengan 

sendirinya tingkat kesejahteraan para 

petani juga mengalami peningkatan yang 

berarti. 

Khusus kepada para petani yang berada di 

pedesaan sebaiknya diberikan 

perlindungan dan pemberdayaan secara 

khusus, bahkan para petani selayaknya 

diberikan berbagai insentif, baik insentif 

fiskal maupun nonfiskal. Dengan 

demikian, terjadi prinsip keselarasan dan 

keseimbangan antara hak dan kewajiban 

warga negara yang dapat diakomodasi 

dalam undang-undang ini. Pemerintah 

melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 

2009 dengan segala instrumen yang di 

milikinya haruslah diimplementasikan 

dengan baik di seluruh pelosok negeri ini, 

sehingga substansi yang ada dalam UU ini 

bisa menjadi muatan, mulai dari rencana 

pembangunan jangka menengah (RPJM), 

rencana pembangunan jangka pendek, 

rencana tahunan baik di pusat, provinsi, 

maupun kabupaten/kota melalui rencana 

kerja pemerintah (RPP) sampai ke 

peraturan daerah (perda). Hal ini terkait 

dengan rencana tata ruang wilayah yang 

akan dilakukan pemerintah daerah baik 

tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. 
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Peneliti mengharapkan kepada pemerintah 

Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu 

bahwa setelah diberlakukannya undang-

undang tersebut terkait alih fungsi lahan 

sebagai persoalan yang sangat mendasar 

di sektor pertanian, sangat diperlukan 

sikap konsistensi dari pemerintah 

Kabupaten Gowa, Kecamatan Somba Opu 

sebagai langkah strategis untuk mengawal 

implementasi UU tersebut secara nyata di 

lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

Diperlukan sosialisasikan secara 

berkesinambungan ke seluruh lapisan 

masyarakat dan para pemangku 

kepentingan yang ada (stake holder) agar 

substansi dari UU tersebut benar-benar 

dipahami yang selanjutnya ditaati untuk di 

laksanakan. Pemerintah sebaiknya 

melibatkan elemen yang ada seperti LSM, 

Ormas untuk melakukan pengawalan dan 

pengawasan agar undang-undang ini dapat 

dilaksanakan dan ditegakkan secara 

konsisten. Sehingga ke depannya, 

permasalahan fenomena alih fungsi lahan 

tidak akan terjadi lagi di Kabupaten 

Gowa. Sangat disayangkan masih banyak 

pihak yang belum sadar akan bahaya alih 

fungsi lahan.  Lahan bukan masa depan 

pertanian, tapi juga bangsa Indonesia. 

Kedepan Pemerintah Kabupaten Gowa 

hanya memberikan izin untuk 

pembangunan perumahan sekitar 35 ribu 

hektar, itupun pada lahan kering dan lahan 

persawahan tadah hujan (bukan pada 

lahan irigasi teknis). Agar lahan pertanian 

tidak terus menyusut, Pemerintah 

Kabupaten Gowa mengusulkan ke 

Kementerian Pertanian agar 

mengalokasikan program pembukaan 

lahan pertanian baru pada tahun 2014 

mendatang.  

 

KESIMPULAN  

1. Nilai koefisien determinasi antara alih 

fungsi lahan dengan tahun r
2
=0.9, 

berarti terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara alih fungsi lahan 

dengan tahun. 

2. Nilai koefisien determinasi antara 

jumlah penduduk dengan alih fungsi 

lahan r
2
=0.8, berarti terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan 

antara jumlah penduduk dengan alih 

fungsi lahan. 

3. Nilai koefisien determinasi antara total 

penurunan produksi padi dengan alih 

fungsi lahan r
2
=1, berarti terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan 

antara total penurunan produksi padi 

dengan alih fungsi lahan. 

4. Koefisien determinasi antara kerugian 

ekonomi dengan alih fungsi lahan 

r
2
=1, berarti terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan antara kerugian 

ekonomi dengan alih fungsi lahan. 

5. Nilai koefisien determinasi antara 

rasio lahan dan manusia dengan alih 

fungsi lahan r
2
=0.9, berarti terdapat 

hubungan yang negatif dan 

signifikan/sangat kuat antara rasio 

lahan dan manusia dengan alih fungsi 

lahan. 
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