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Abstrak 

Ketahanan pangan minimal terdiri tiga sub-sistim utama atau tiga pilar utamayaitu ketersediaan pangan, akses 

pangan, dan penyerapan pangan.Artikel ini bertujuan  manakar ketahanan pangan Kalsel (utamanya dari indikator 

komoditas padi) berdasar data Sensus Pertanian 2013. Persentase rumahtangga di sektor pertanian yang mengalami 

kekurangan pangan relatif kecil dan sebagian besar dari persentase tersebut hanya pada buruh tani. Ada tiga hal yang 

perlu diwaspadai dalam rangka keberlanjutan ketersediaan pangan yaitu demografi; dampak alih fungsi lahan pertanian; 

dan dampak perubahan iklim.  Indeks ketahanan pangan (IKP) Kalsel tergolong tinggi. Hanya saja masih ada dua 

Kabupaten yang IKP masih terindeks cukup dengan   dengan salah satunya merupakan Kabupaten yang justru menjadi 

sentra produksi padi 

Kata kunci :  Katahanan pangan; ketersediaan, akses  dan penyerapan pangan. 

 

Abstract 

Food security contains minimum by three main sub-system or three main pilars, such as food availability, food 

access and food  utilization. This article aims to measure South Kalimantan food security (mainly from paddy comodity 

indicator) based on Agriculture Survey (census) 2013. The percentage of household in agriculture sector that 

experiencing food unavailability is relative small and mostly from that percentage is farm labor. There are three things 

that should be warned in continuing of food availability such as demografic, impact of refunctional of agricultural land, 

and impact of climate change. Index of food sustainability of South Kalimantan still in high category. But there are still 

two regency that have index of food security in standart category, with one of them is the regency that become paddy 

production centre.  

Keyword : Food security; food availability, food access and food  utilization.

 

I. PENDAHULUAN 

Arti Strategis Pangan (khususnya padi) dalam 

kehidupan bangsa Indonesia sudah sejak dulu  disadari 

pemimpin bangsa.  Pidato Presiden RI pertama, Ir. 

Soekarno pada peletakan batu pertama gedung Fakultas 

Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor – 27 April 1952 

:“soal persediaan makanan rakjat adalah soal mati-

hidoepnja bangsa kita.  Undang-Undang No 18 Tahun 

2012 tentang pangan mengamanatkan bahwa pangan 

merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama 

dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi 

manusia yang dijamin oleh UUD 1945 sebagai komponen 

dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia 

berkualitas.  Selanjutnya di dalam UU No 18 tahun 2012 

tersebut dikemukakan pula bahwa ketahanan pangan 

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya 

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, 

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya 

masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif 

secara berkelanjutan.   

Beberapa data empiris menyebutkan : (a) lebih dari 

800 juta penduduk tidur dalam kelaparan; (b) setiap 5 

detik anak mati karena kelaparan; (c) orang mati 

kelaparan karena gizi buruk lebih banyak dibandingkan 

akibat penyakit AIDS, TBC dan Malaria; (d) banyak 

orang sakit karena gizi buruk [9].  Bahkan menurut [5];  

tahun 2010 jumlah penduduk kelaparan semakin 

meningkat menjadi 925 juta orang. Ketahanan pangan, 

rawan pangan dan kemiskinan merupakan fenomena 

saling terkait, bahkan dipandang memiliki hubungan 

sebab akibat[8],[7].  

Ketahanan pangan nasional merupakan syarat 

keharusan namun tidak cukup untuk menjamin 

pemenuhan kebutuhan konsumsi penduduk secara fisik 

maupun ekonomi setiapprovinsi dan kabupaten.Beberapa 

kejadian rawan pangan mengisyaratkan belum kokohnya 

ketahanan pangan utamanya di kabupaten, atau kecamatan 

atau desa dan atau rumahtangga walaupun secara nasional 

seolah-oleh tidak terjadi masalah. Ketahanan pangan 

minimal terdiri dari tiga sub-sistim utama atau tiga pilar 

utamayaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan 

penyerapan pangan [3],[5].Outcome dari ketahanan 

pangan adalah status gizi keluarga atau individu agar 

tercipta manusia sehat dan produktif sehingga berdaya 

secara ekonomi dan sosial.Ketimpangan dan gangguan 

pada salah satu pilar akan mengganggu kinerja ketahanan 

pangan secara keseluruhan.  Hal ini perlu diwaspadai oleh 

Kalsel sebagai salah satu lumbung padi nasional. Walaupun 

selama ini secara agregat produksi padi Kalsel selalu 

surplus namun ternyata tidak berlaku untuk semua 

Kabupaten/Kota serta tidak pula menjamin ketahanan 

pangan daerah ini senantiasa kokoh dan stabil.  Apalagi 

pangan tidak hanya komoditas padi tetapi juga komoditas 

lain termasuk sub sektor peternakan dan perikanan.  Artikel 

ini akan manakar ketahanan pangan Kalsel (utamanya dari 
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indikator komoditas padi) berdasar data Sensus Pertanian 

2013. 

 

II. METODE 

Penelitian yang dijadikan artikel inimenggunakan 

basis data sekunder hasil Sensus Pertanian Kalimantan 

Selatan tahun 2013 (ST2013) serta menggunakan rujukan 

pada analisis hasil survei pendapatan rumahtangga 

pertanian yang keduanya telah dipublikasikan oleh BPS 

Kalsel pada tahun 2014. Dalam beberapa bagian 

pembahasan; analisis data tersebut akan dibandingkan 

dengan temuan empiris yang bersumber data primer dan 

juga dibandingkan dengan data hasil Sensus Pertanian 

tahun 2003(ST2003).   

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1. Dimensi Ketersediaan Pangan 

Secara umum, petani di Kalsel tidak menghadapi 

kendala dalam hal ketersediaan pangan.  Berdasar 

ST2013; dimensi ketersediaan pangan diwakili oleh aspek 

kecukupan pangan dan ditakar dari tiga indikator yaitu : 

a. Kecukupan persediaan pangan,  yaitu apakah 

kebutuhan pangan selama setahun yang lalu telah 

tercukupi dalam rumahtangga petani atau tidak 

b. Tidak kekurangan pangan, yaitu kondisi tidak 

mampu mengkonsumsi makanan sesuai 

kebiasaannya atau tidak mampu mempertahankan 

pola makan normal setiap saat selama periode 

setahun yang lalu dan mengubah pola makan secara 

terpaksa . 

c. Ketakutan kekurangan pangan.   

Berdasar tiga indikator tersebut diperoleh hasil 

bahwa : (a) masih dijumpai satu dari lima rumahtangga di 

sektor pertanian yang masih belum mempunyai 

persediaan makanan yang cukup.  (b) Persentase 

rumahtangga di sektor pertanian yang mengalami 

kekurangan pangan hanya sebesar 1,52 % dan sebagian 

besar dari persentase tersebut adalah rumahtangga dengan 

pekerjaan sebagai buruh tani.  (c) Rumahtangga petani di 

Kalsel yang merasa takut kekurangan pangan sebesar 

18,47 % dan rumahtangga petani yang paling banyak 

merasa takut kekurangan pangan tersebut adalah 

rumahtangga perikanan [1], [2]. 

Jika melihat pada statistik kekurangan pangan seperti 

pada Tabel 1 dan kemampuan produksi padi Kalsel yang 

pada tahun 2013 mencapai 2,031 juta ton, memang 

masalah kekurangan pangan (khususnya pangan pokok 

beras) jarang terjadi dan hanya pada kasus-kasus tertentu 

saja.   
Tabel I. Persentase rumahtangga usaha pertanian menurut 

dimensi ketersediaan pangan 

Sumber Pendapatan 

Utama 

Tidak 

Mempunyai 

Cukup 

Persediaan 

Pangan (%) 

Mengalami 

Kekurangan 

Pangan (%) 

Merasa Takut 

Kekurangan 

Pangan (%) 

Sektor Pertanian 20.54 1.52 18.47 

Tanaman Padi & 

Palawija 

20.70 2.21 21.61 

Hortikultura 15.10 2.05 14.89 

Perkebunan 20.21 0.36 12.79 

Peternakan 22.78 2.34 16.57 

Perikanan 20.19 3.01 31.68 

Kehutanan 27.45 0.00 30.34 

Jasa Pertanian 

(buruh tani) 

37.91 4.21 7.50 

Sektor Non 

Pertanian 

24.56 0.44 12.63 

Lainnya 22.05 0.00 10.68 

Jumlah 21.22 1.32 17.44 

Sumber : BPS Kalsel, 2014 

 

Ada tiga hal yang perlu diwaspadai dalam rangka 

keberlanjutan pilar ketersediaan pangan, : (a) demografi; 

(b) dampak alih fungsi lahan pertanian; dan (c) dampak 

perubahan iklim.  Masalah demografi yang dihadapi pada 

masa akan datang bisa dilihat dari struktur penduduk 

Kalsel pada tahun 2013 menunjukkan bahwa median 

penduduk terletak pada umur 24,8 tahun dan usia 

produktif mencapai 67%[2].  Seiring berjalannya waktu, 

tentu umur median tersebut akan semakin bertambah.  Hal 

ini tentu membawa konsekwensi berupa kebutuhan hidup 

yang semakin meningkat.  Tidak hanya konsumsi pangan 

tetapi juga keperluan perumahan sehingga  berdampak 

pula terhadap ketersediaan lahan pertanian. Faktor 

konsumsi pangan dan ketersediaan lahan menjadi salah 

dua dari berbagai aspek yang terdampak dari perubahan 

demografi ini. Angkatan kerja Kalsel sekarang ini juga 

tidak terlalu berminat untuk bekerja di sektor pertanian 

(khususnya tanaman pangan) sehingga dalam kurun 

waktu sepuluh tahun terakhir (ST2003 – ST2013) terjadi 

penurunan rumahtangga pertanian dari 472 ribu menjadi 

432 ribu dimana penurunan tersebut sebagian besar terjadi 

di sub sektor tanaman pangan dan menindikasikan pula 

terjadi perubahan sumber nafkah utama keluarga petani.  

Faktor selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah alih 

fungsi lahan pertanian. Pengurangan luasan lahan sawah 

di Kalsel  tidak sebanding dengan target  penambahan 

luas lahan sebagai upaya mempertahankan produksi 2 juta 

ton per tahun.  Jumlah rumahtanggaselama kurun waktu 

10 tahun (periode ST2003 – ST2013) mengalami 

penurunan -8,40 %.  Penurunan ini merupakan salah satu 

indikator adanya alih fungsi lahan dimana tanaman 

pangan mengalami penurunan sebesar -7,99 % dan khusus 

tanaman padi -3,58 %.Sentra produksi tanaman padi; 

penurunan penggunaan lahan terjadi hampir di semua 

Kabupaten termasuk Kabupaten HSU (tipologi lahan rawa 

lebak);  maupun Kabupaten Batola dan Banjar (tipologi 

lahan rawa pasang surut).  Penelitian oleh [4]   

menunjukkan bahwa faktor signifikanyang mempengaruhi 

alih fungsi lahan sawah adalah harga lahan sawah dan 

pendapatan usahatani padi.  Adanya peningkatan harga 

lahan sawah akibat adanya kegiatan ekonomi dan 

pengembangan wilayah akan mendorong atau menjadi 

penyebab utama beralih fungsinya lahan pertanian 

khususnya sawah.  Sebaliknya  akibat rendahnya 

pendapatan yang diperoleh rumahtangga petani dari 

usahatani padi akan mendorong atau menjadi salah satu 

penyebab beralih fungsinya lahan pertanian khususnya 

sawah.  Secara rasional, petani akan menjual lahan sawah 

dengan harga tinggi daripada hanya sekedar mengharap 

pendapatan dari usahatani padi yang senantiasa tidak 

mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumahtangganya.  

Diprediksi,bila alih fungsi lahan terus berlanjut maka 

dalam kurun sepuluh tahun kedepan Kalsel tidak lagi 
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menjadi provinsi yang tergolong penopang produksi padi 

nasional.  

Faktor lain yang perlu diantisipasi dalam hal 

ketersediaan pangan adalah ancaman akibat dampak 

perubahan iklim.Bahkan dampak perubahan iklim pada 

usahatani  padi ternyata tidak hanya berpengaruh pada 

aspek produksi namun juga pada aspek pendapatan 

rumahtangga serta aspek sosial ekonomi lainnya. Hal ini 

terbukti ketika terjadi banjir menimpa Kabupaten Hulu 

Sungai Utara selaku sentra produksi pangan lahan lebak 

pada tahun 2008; produksi padi Kabupaten tersebut turun 

sebesar 22 % akibat kerusakan tanaman [6].   

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

menurun karena pertumbuhan  sektor pertanian  

mengalami kontraksi -1,52 pada tahun 2010 akibat banjir 

di lahan lebak Nagara. Kedepan, antisipasi  maupun 

mitigasi yang diimplementasikan untuk penanggulangan 

dampak perubahan iklim ini harus tidak lagisekedar 

reaktif; temporer; bersifat instan, serta hanya cenderung 

berorientasi proyek sehingga tidak menyentuh akar 

masalah serta tidak berkesimbungan.   

1.2. Dimensi Akses Pangan 

Akses pangan adalah kemampuan rumahtangga untuk 

memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari 

produksi sendiri maupun membeli.  Aspek ini meliputi : 

(a) produksi pangan di lokasi / lingkungan petani; (b) 

aksesibilitas untuk akses / pengadaan pangan; (c) harga 

yang terjangkau.  Pangan yang mampu diproduksi pada 

lokasi/ lingkungan petani menunjukkan kemudahan akses 

pangan.  Berdasar data ST2013; 12 % rumahtangga 

pertanian di Kalsel menyatakan bahwa sebagian besar 

pangan yang dikonsumsi diproduksi di luar Kecamatan 

tempat domisilinya.  Namun khusus produksi padi 

sebagian besar diproduksi di desa setempat.Terdapat 3% 

rumahtangga yang menyatakan kesulitan menjangkau 

lokasi pembelian pangannya  dan rumahtangga perikanan 

merupakan rumahtangga terbesar persentasenya yang 

menyatakan hal tersebut.  Faktor harga juga menentukan 

akses suatu rumahtangga terhadap pangan yang 

dikonsumsinya.  Penurunan nilai tukar petani (NTP) 

Kalsel dari 107,84 pada tahun 2012 menjadi 105,5 pada 

tahun 2013 lebih disebabkan sebagai respons atas 

kenaikan harga yang terjadi dimana salah satunya adalah 

kenaikan harga pada komponen bahan makanan yang 

kenaikannya mencapai 9,94 %[2].  Data ST2013 

menunjukkan persentase terbesar yang keterjangkauan 

pangannya terganggu karena mahalnya harga pembelian 

pangan adalah rumahtangga sub sektor perikanan yaitu 

21,31%.   

 

1.3. Dimensi Pemanfaatan Pangan  

Dimensi ketahanan pangan lainnya adalah dimensi 

pemanfaatan pangan.  Pangan yang tersedia harus dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga tidak ditemukan 

lagi kasus balita kurang gizi atau bahakan balita yang 

meninggal karenanya.  Dimensi pemanfaatan pangan 

dibangun oleh dua variabel : (a) kecukupan asupan.  

Indikator kecukupan asupan dicerminkan oleh variabel 

balita yang kurang gizi dan variabel balita yang 

meninggal karena sakit; (b) kualitas air. Indikator kualitas 

air diperoleh dari variabel sumber air minum utama dan 

sumber air untuk memasak.  Meskipun relatif sedikit 

rumahtangga pertanian yang menyatakan bahwa ada 

balita yang kurang gizi ataupun ada balita yang meninggal 

karena sakit namun dalam hal penggunaan sumber air 

minum relatif banyak yang masih menggunakan air 

sungai/lainnya.  Bahkan 36 dari 100 rumahtangga petani 

usaha tanaman padi palawija di Kalsel, sumber air minum 

utamanya bukan berasal dari PDAM.  Kondisi tersebut 

bukan hanya pada sumber air minum utama yang terdapat 

pada rumahtangga petani padi palawija akan tetapi juga 

air untuk memasak.   

Berdasar tinjauan tiga dimensi tersebut, dimanakah 

posisi Kalsel ?. Secara nasional Kalsel masih berada di 

posisi keempat dalam hal ketahanan pangan dengan 

indeks ketahanan pangan (IKP) sebesar 84,94 dan 

tergolong tinggi[2].Namun hal ini tidak berlaku bila 

ditelusuri setiap Kabupaten/Kota.  Dari 13 

Kabupaten/Kota; masih ada dua yang IKP nya masih 

tergolong hanya cukup yaitu Kabupaten Batola 

(IKP=81,87) dan Kotabaru (IKP=80,22).  Ironis bagi 

Kabupaten Batola; walau menjadi sentra produksi padi 

namun tidak otomatis semua rumahtangga petani 

memiliki ketahanan pangan yang tinggi.  Kabupaten 

Batola terkendala pada aspek pemanfaatan pangan 

terutama pada air minum dan transportasi, sedangkan 

Kotabaru terkendala pada nilai akses/keterjangkauan 

pangan.   

 

IV. KESIMPULAN 

1. Persentase rumahtangga di sektor pertanian yang 

mengalami kekurangan pangan hanya sebesar 1,52 % 

dan sebagian besar dari persentase tersebut adalah 

rumahtangga dengan pekerjaan sebagai buruh tani. 

2. Ada tiga hal yang perlu diwaspadai dalam rangka 

keberlanjutan pilar ketersediaan pangan; : (a) 

demografi; (b) dampak alih fungsi lahan pertanian; 

dan (c) dampak perubahan iklim. 

3. Dimensi akses pangan di Kalsel  meliputi : (a) 

produksi pangan di lokasi / lingkungan petani; (b) 

aksesibilitas untuk akses / pengadaan pangan; (c) 

harga pangan. 

4. Dimensi pemanfaatan pangan di Kalsel dibangun oleh 

dua variabel : (a) kecukupan asupan; dan (b) kualitas 

air. 

5. Secara nasional Kalsel masih berada di posisi keempat 

dalam hal ketahanan pangan dengan indeks ketahanan 

pangan (IKP) sebesar 84,94 dan tergolong tinggi. 

Hanya saja masih ada dua Kabupaten yang IKP masih 

tergolong cukup dengan salah satunya merupakan 

Kabupaten yang justru menjadi sentra produksi padi.   
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Abstrak 

Lahan pertanian khususnya lahan sawah memiliki arti penting terkait isu kebutuhan pangan  terutama dalam upaya 

mewujudkan kedaulatan pangan sesuai dengan Nawa Cita. Makalah ini bertujuan  mengkaji faktor-faktor penyebab 

terjadinya alih fungsi lahan  sawah di Kabupaten Banjar selaku sentra produksi padi dan   menganalisis dampak alih 

fungsi lahan sawah terhadap pendapatan.Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah, utamanya  adalah 

faktor harga lahan sawah; pendapatan Usahatani dan faktorperkembangan lingkungan sekitar lahan.Pendapatan 

rumahtangga petani sebagai variabel dependen dipengaruhi dengan tanda positif  oleh adanya alih fungsi lahan.  Ada 

dua hal yang dapat dijelaskan dari fenomena ini; yaitu :  (1) petani yang mengalihfungsikan lahan usahatani padinya 

kembali menginvestasikan hasil penjualan tersebut pada kegiatan ekonomi yang produktif walaupun tidak lagi pada 

usahatani padi.  Justru investasi dari hasil penjualan lahan ini lebih menguntungkan bagi rumahtangga petani dibanding 

dari melaksanakan usahatani padi.  (2) Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini hanya melihat dampak dalam 

jangka pendek saja (1-2 tahun) setelah alih fungsi lahan terjadi sehingga dampak alih fungsi lahan terhadap pendapatan 

cenderung positip atau masih menguntungkan.  Hal ini bisa berbeda bila dianalisis dampaknya untuk  jangka panjang 

(6-10 tahun).   

 

Kata kunci :  Alih Fungsi  Lahan dan Faktor yang mempengaruhinya.  

 

Abstract 

Agricultural area, especially paddy field has significance related to the issue of food needs, especially the efforts to 

achieve food security in accordance with Nawa Cita. This paper aims to examine the cause of the conversion of paddy 

field in the district of Banjar and analyze the impact of wetland conversion to income. Factors that affect the transfer of 

land conversion, primarily the price factor of paddy field, farm income and environmental development factors 

surrounding the land. Farm household income as the dependent variable and influenced by a real positive sign by the 

land conversion. There are two things that can be explained by this phenomenon, namely farmers who converted their 

paddy farmland back to re-invest the sale proceeds in productive economic activities even while no longer on rice 

farming. instead of investment from land sales is more profitable than rice farming. (2) analysis that undertaken in the 

this study only see the impact in the short term (1-2 years) after land conversion occurs so that the impact of land 

conversion for earnings tend to be positive or still profitable. It may be different when analyzed its impact in the long 

term (6-10 years).  

 

Keyword  : Land conversion and factors influence. 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Lahan pertanian khususnya lahan sawah memiliki arti 

penting terkait isu kebutuhan pangan  terutama dalam 

upayamewujudkan kedaulatan pangan sesuai dengan 

Nawa Cita.  Implementasi UU Nomor 41 Tahun 2009 

tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan sebagai salah satu instrumen kebijakan 

mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian 

khususnya sawah belum berhasil. Alih fungsi lahan 

terutama lahan pangan terus terjadi dan rata-rata setiap 

tahun secara nasional minimal ada 50.000 ha lahan 

pangan subur yang beralih fungsi.  Menyikapi itu, maka 

Pemerintah Daerah Kalsel juga membuat aturan untuk 

memperkuat UU Nomor 41 tersebut.  Sesuai dengan 

Peraturan Daerah No 2 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Lahan pangan berkelanjutan Kalsel menyebutkan bahwa 

luas lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan di 

Kalsel minimal tersedia seluas 383.803 ha yang tersebar 

di Kabupaten/kota.  Perda juga mengamanatkan luas 

lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan 

ditetapkan di Kalsel paling kurang 76.548,23 ha[17].  

Berdasar Perda tersebut maka Kabupaten Banjar 

diharuskan mempertahankan lahan pertanian tanaman 

pangan berkelanjutan seluas 15.828 ha dan lahan 

cadangan untuk tanaman pangan seluas 17.356 ha.  

Namun pengurangan lahan pertanian khususnya sawah  

terus terjadi.   Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir 

terjadi penurunan penggunaan lahan terjadi hampir di 

semua Kabupaten yang menjadi sentra produksi padi.  Di 

Kabupaten Banjar mengalami penyusutan lahan pangan 

sebesar 6,55 %; Kabupaten HSU sebesar 11,37% dan 

Batola sebesar 0,62 % [4].Target  penambahan luas lahan 

guna mempertahankan produksi 2 juta ton per tahun di 
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Kalsel  masih tidak sebanding dengan lahan yang beralih 

fungsi [7].  Makalah ini bertujuan  mengkaji faktor-faktor 

penyebab terjadinya alih fungsi lahan  sawah di 

Kabupaten Banjar selaku sentra produksi padi dan 

menganalisis dampak alih fungsi lahan sawah terhadap 

pendapatan. 

II. METODE 

Secara makro; penelitian ini menggunakan basis data 

hasil Sensus Pertanian Tahun 2013 (ST2013).  Selain data 

sekunder tersebut; penelitian ini juga menggunakan data 

primer yang diperoleh dari para petani yang lahan 

sawahnya beralih fungsi.  Sumber data primer adalah para 

petani yang lahan sawahnya beralih fungsi pada desa dan 

atau kelurahan yang terdapat pada Kecamatan-Kecamatan 

di Kabupaten Banjar yang dekat dengan kota 

Banjarmasin. Kecamatan tersebut tergolong daerah 

hinterland bagi kota Banjarmasin selaku pusat 

perekonomian Kalsel 

Menganalisis faktor-faktor  yangmempengaruhi alih 

fungsi lahan digunakan model regresi linear berganda: 

ln Y = α + β1 ln X1 + β2 lnX2 + β3 ln X3 + β4D1 

+ β5D2 + ε 

.............................................................................  (1) 

Dimana: 

Y =  Pengurangan lahan pertanian akibat alih fungsi 

lahan (ha / borong) 

α = Intersep 

Xi =  Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi alih 

fungsi lahan 

βi = Koefisien Regresi 

D = Dummy 

ε = Eror Term 

Untuk menganalisis dampak alih fungsi lahan 

sawah terhadap pendapatan dilakukan  menggunakan 

fungsi model logit. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Secara makro; berdasar ST2013 maka dampak alih 

fungsi lahan berpengaruh terhadap produksi padi 

walaupun jumlah produksi Kalsel tidak berkurang karena 

adanya kenaikan produktivitas dan adanya penambahan 

luas lahan padi melalui program ekstensifikasi.   

Di Kabupaten Banjar, berdasarST2013 jumlah rumah 

tangga usaha pertanian mengalami penurunan sebesar 

7,28 persen. Berkurangnya jumlah rumah tangga usaha 

pertanian tersebut tidak terlepas dari kegiatan alih fungsi 

lahan pertanian menjadi kawasan perumahan, industri dan 

pergudangan. Beberapa tahun belakangan ini fenomena 

tersebut tampak makin nyata seiring dengan pesatnya 

pembangunan dan pengembangan wilayah, seperti yang 

terjadi di  Kecamatan Gambut dan Kertak Hanyar. 

Beberapa alasan yang menyebabkan petani menjual 

lahannya adalah:  

1. Kecamatan yang tergolong  hinterland (Kecamatan 

Kertak Hanyar; Gambut dan Sungai Tabuk)merupakan 

wilayah belakang yang banyak dilakukan kegiatan 

pembangunan untuk tujuan bisnis karena dekat dengan 

kota Banjarmasin.  Pihak swasta banyak memerlukan 

lahan untuk pembangunan perumahan, ruko, 

pergudangan dan menawar dengan harga tinggi 

sehingga banyak petani yang lebih memilih menjual 

lahan sawah karena tergiur harga yang ditawarkan 

tersebut.Harga lahan sawah yang masih relatif agak 

jauh dari jalan raya saja sudah ditawar dengan harga 

senilai Rp. 1.000.000/m
2
.  Jika lokasi dekat atau 

pinggir  jalan raya maka harga yang diberikan cukup 

tinggi dan bervariasi kisaran antara Rp. 2.500.000 – 

Rp. 6.000.000/ m
2
. Dengan tawaran pihak swasta 

seperti ini,mendorong petani lebih memilih untuk 

menjual lahan pertaniannya. Meskipun pemerintah 

daerah Kabupaten Banjar sudah mengeluarkan 

peraturan bahwa bila jarak lebih dari  120 meter dari 

jalan raya, maka  lahan persawahan tidak boleh dijual 

dan dikhususkan untuk lahan pertanian abadi, akan 

tetapi praktek dilapangannya tidak sesuai.  Sebagian 

petani ada yang menjual habis namun ada juga 

sebagian petani yang menyisakan lahan usahataninya 

karena mata pencaharian utama mereka dari 

berusahatani tersebut.Fenomena yang sama juga 

terjadi di Kabupaten Lain. 

2. Petani yang menjual lahan sawahnya karena tawaran 

harga tinggi tersebut menggunakan uangnya untuk 

kebutuhan keluarga sehari-hari, ibadah haji, membeli 

rumah, mobil dan untuk biaya pendidikan utamanya 

kuliah. Alasan  menjual lahan juga karena faktor 

pembagian warisan dari orang tua sehingga terjadi 

perpecahan lahan.  Hanya sebagian kecil dari petani 

yang menginvestasikan kembali untuk usahatani di 

lokasi lain.  

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih 

fungsi lahan pertanian banyak dan beragam sesuai dengan 

karakteristik lokasi lahan tersebut. Secara makro, semua 

faktor penyebab tersebut dapat dikelompokkan menjadi 

dua kelompok yaitu faktor internal dan eksternal 

([2],[8],[9],[16]).  Faktor internal antara lain rendahnya 

produktivitas usahatani, rendahnya pendapatan usahatani; 

keperluan ekonomi rumahtangga yang mendesak; jumlah 

anggota keluarga; umur; pembagian warisan dan 

sebagainya.  Faktor eksternal meliputi : aturan 

pemerintah; harga lahan; faktor lingkungan sekitar lahan 

dan lain-lain. Nmaun dalam penelitian ini hanya beberapa 

faktor yang dimasukkan dalam model. Hasil pendugaan 

fungsi yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah pada 

Tabel 1. 

Faktor harga lahan sawah (X1) dan  pendapatan 

Usahatani (X2)berpengaruh nyata terhadap terjadinya alih 

fungsi lahan.  Ini sejalan pula dengan penelitian [10].  

Dua faktor lain yaitu  yaitu jumlah anggota rumahtangga 

(X3) dan faktor aksesibilitas ke lahan usahatani / lokasi 

(dummy D5) tidak berpengaruh terhadap terjadinya alih 

fungsi lahan.Tanda pada faktor harga lahan sawah (X1) 

positip sesuai yang diharapkan. Artinya bahwa adanya 

peningkatan harga lahan sawah akibat adanya kegiatan 

ekonomi dan pengembangan wilayah terutama adanya 

pembangunan perumahan, ruko, hotel maupun 

pergudangan  akan mendorong atau menjadi penyebab 

utama beralih fungsinya lahan pertanian khususnya sawah 

di lokasi penelitian.  Ini sejalan dengan temuan pada 

penelitian [15]  dan penelitian [6].   
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Tabel I. Hasil pendugaan fungsi yang mempengaruhi alih fungsi 

lahan 

Variabel Penyebab 

terjadinya alih 

fungsi lahan 

Koefisien 

Parameter 

Standar 

error 
t-Rasio 

(Konstanta) 5,165 5,643 0,915 

Harga lahan sawah 

(X1) 

0,307 0,168 1,826* 

Pendapatan 

Usahatani (X2) 

-0,691 0,249 -2,780* 

Jumlah anggota 

rumah-tangga   (X3) 

0,134 0,107 1,251 

Dummy (D4) : 

perkem-bangan 

lingkungan sekitar 

lahan.   

D=1 sudah 

berkembang 

D=0 belum 

berkembang 

 

0,429 

 

0,126 

 

3,401* 

Dummy (D5) : 

Faktor aksesibilitas 

ke lahan usahatani / 

lokasi 

D=1 baik  dan D=0 

tidak baik 

 

0,166 

 

0,119 

 

1,401 

F Hitung 69,53*   

Adj-R2 0,85   

 

Sebaliknya  pada faktor pendapatan usahatani (X2) 

bertanda negatip sesuai yang diharapkan.  Artinya bahwa 

akibat rendahnya pendapatan yang diperoleh rumahtangga 

petani dari usahataninya akan mendorong atau menjadi 

salah satu penyebab beralih fungsinya lahan pertanian 

khususnya sawah.  Rendahnya pendapatan ini tidak 

semata-mata oleh faktor harga output, namun juga 

dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas karena 

penggunaan input yang tidak sesuai.  Rendahnya 

produktivitas juga bisa disebabkan karena adanya 

pencemaran sehingga menurunkan tingkat kesuburan 

lahan.  Tanda negatip dari faktor pendapatan usahatani 

(X2) juga bisa diartikan bahwa bila pendapatan usahatani 

yang diperoleh rumahtangga petani tinggi, ada 

kecenderungan akan keengganan petani menjual 

lahannya.  Beberapa temuan penelitian sebelumnya, 

alasan utama petani melakukan konversi lahan adalah 

karena kebutuhan dan harga lahan yang tinggi serta skala 

usaha yang kurang efisien untuk diusahakan. Ini berarti 

hasil penelitian terdahulu masih sejalan dengan hasil 

penelitian ini.  Menurut studi [2]dan [11]; pada awalnya 

petani merasa untung menjual sawahnya namun 

sesungguhnya dalam jangka panjang merugikan baik dari 

sisi ekonomi rumahtangga petani maupun untuk  

ketahanan pangan. Bahkan hasil penelitian [13] 

menyebutkan bahwa alih fungsi lahan justru merupakan 

variabel penting penyebab kemiskinan di pertanian.   

Dorongan bagi terjadinya alih fungsi lahan pertanian 

ke non pertanian tidak sepenuhnya bersifat alamiah, tetapi 

ada juga yang secara langsung atau tidak langsung 

dihasilkan oleh proses kebijakan pemerintah. Dalam 

proses alih fungsi lahan, telah terjadi asimetris informasi 

harga tanah, sehingga sistem harga tidak mengandung 

semua informasi yang diperlukan untuk mendasari suatu 

keputusan transaksi. Kegagalan mekanisme pasar dalam 

mengalokasikan lahan secara optimal disebabkan faktor-

faktor lainnya dari keberadaan lahan sawah terabaikan, 

seperti fungsi sosial, fungsi kenyamanan,fungsi 

konservasi tanah dan air, dan fungsi penyediaan pangan 

bagi generasi selanjutnya [11],[12],[14]. 

Berdasar analisis regresi untuk melihat dampak alih 

fungsi lahan terhadap pendapatan yang dilakukan di 

Kecamatan Gambut tidak sejalan dengan hipotesis.  

Ternyata pendapatan rumahtangga petani sebagai variabel 

dependen dipengaruhi dengan tanda positif  dan nyata 

oleh adanya alih fungsi lahan (variabel independen).  

Artinya adanya alih fungsi lahan ternyata tidak 

menurunkan pendapatan rumahtangga petani namun 

justru meningkatkan pendapatan.   Minimal ada dua hal 

yang dapat dijelaskan dari fenomena ini :  (1) petani yang 

mengalihfungsikan lahan usahatani padinya (umumnya 

dijual kepada pengembang perumahan) kembali 

menginvestasikan hasil penjualan tersebut pada kegiatan 

ekonomi yang produktif walaupun tidak lagi pada 

usahatani padi.  Justru investasi dari hasil penjualan lahan 

ini lebih menguntungkan bagi rumahtangga petani 

dibanding dari melaksanakan usahatani padi.  (2) Analisis 

yang dilakukan dalam penelitian ini hanya melihat 

dampak dalam jangka pendek saja (1-2 tahun) setelah alih 

fungsi lahan terjadi sehingga dampak alih fungsi lahan 

terhadap pendapatan cenderung positip atau masih 

menguntungkan.  Hal ini bisa berbeda bila dianalisis 

dampaknya untuk  jangka panjang (6-10 tahun).   

 

IV. KESIMPULAN 

 

Faktoryang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah, 

utamanya  adalah faktor harga lahan sawah; pendapatan 

Usahatani dan faktorperkembangan lingkungan sekitar 

lahan. Artinya adanya peningkatan harga lahan sawah 

akibat kegiatan ekonomi dan pengembangan wilayah akan 

mendorong atau menjadi penyebab utama beralih 

fungsinya lahan pertanian khususnya sawah.  Sebaliknya  

akibat rendahnya pendapatan yang diperoleh rumahtangga 

petani dari usahataninya akan mendorong atau menjadi 

salah satu penyebab beralih fungsinya lahan pertanian 

khususnya sawah.  Rendahnya pendapatan ini tidak 

semata-mata oleh faktor harga output, namun juga 

dipengaruhi oleh rendahnya produktivitas karena 

penggunaan input yang tidak sesuai.   

Bagi petani yang menjual lahan sawahnya;  alih fungsi 

lahan ternyata justru meningkatkan pendapatan 

rumahtangga petani. Ada dua hal yang dapat dijelaskan 

dari fenomena ini :  (1) petani yang mengalihfungsikan 

lahan usahatani padinya kembali menginvestasikan hasil 

penjualan tersebut pada kegiatan ekonomi yang produktif 

walaupun tidak lagi pada usahatani padi.  Justru investasi 

dari hasil penjualan lahan ini lebih menguntungkan bagi 

rumahtangga petani dibanding dari melaksanakan 

usahatani padi.  (2) Analisis yang dilakukan dalam 

penelitian ini hanya melihat dampak dalam jangka pendek 

saja (1-2 tahun) sehingga dampak alih fungsi lahan 

terhadap pendapatan cenderung positip atau masih 

menguntungkan.  Hal ini bisa berbeda bila dianalisis 

dampaknya untuk  jangka panjang (6-10 tahun).   
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