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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. PROFIL DESA MARGAHAYU SELATAN 

Kabupaten Bandung adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Barat, 

Indonesia. Ibukotanya adalah Soreang. Secara geografis letak Kabupaten Bandung 

berada pada 6˚,41’-7˚,19’ Lintang Selatan dan diantara 107˚22’-108˚5’ Bujur 

Timur dengan luas wilayah 176.239 ha. 

Kabupaten Bandung ini memiliki batasan, diantaranya batasan utara yaitu 

Kabupaten Bandung Barat; sebelah timur yaitu Kabupaten Sumedang dan 

Kabupaten Garut; sebelah selatan yaitu Kabupaten Garut dan Kabupaten Cianjur; 

sebelah barat yaitu Kabupaten Bandung Barat dan dibagian tengah yaitu Kota 

Bandung dan Kota Cimahi. 

Kabupaten Bandung terdiri atas 31 kecamatan, 266 desa dan 9 Desa. 

Dengan jumlah penduduk sebesar 3.2  juta jiwa (berdasarkan sensus 2010) dengan 

mata pencaharian yaitu di sektor industri, pertanian, pertambangan, perdagangan 

dan jasa. Diantara 31 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, 

Kecamatan Margahayu merupakan salah satunya. Di Kecamatan Margahayu ini 

terdapat beberapa desa, diantaranya adalah Desa Margahayu Selatan, Desa 

Margahayu Tengah, Sayati, Sukamenak dan Sulaeman. 

Margahayu Selatan ini berjumlah 29.000 jiwa. Mata pencaharian asli 

penduduknya adalah di bidang pertanian. Namun saat ini, seiring bertambahnya 

tahun maka penduduk Desa Margahayu Selatan ini beralih profesi ke bidang 

industri. Luas wilayah Desa Margahayu Selatan ini seluas 253 Ha. Desa 

Margahayu Selatan ini memiliki batasan wilayah administratif, yaitu sebelah utara 

berbatasan dengan Margahayu Tengah; sebalah timur berbatasan dengan Sayati; 

sebelah selatan berbatasan dengan Sulaeman dan sebelah barat berbatasan dengan 

Rahayu. 
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Mata pencaharian penduduk di Desa Margahayu Selatan ini adalah di 

bidang pertanian. Namun seiring berkembangnya waktu, mata pencaharian yang 

ada di Desa Margahayu Selatan ini menjadi di bidang industri. Ada yang bekerja 

di industri skala rumahan ada pula yang menjadi buruh pabrik. Berikut data 

pekerjaan yang ada di Desa Margahayu Selatan. 

Tabel 4.1 

Data Mata Pencaharian Penduduk 

Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

Petani 

Petani Pemilik Tanah 

Petani Penggarap 

Buruh Tani 

 

5 orang 

10 orang 

15 orang 

Nelayan - 

Pengusaha Sedang / Besar 155 orang 

Pengrajin / Industri Kecil 13.936 orang 

Buruh 

Buruh Industri 

Buruh Bangunan 

Buruh Pertambangan 

Buruh Perkebunan 

 

256 orang 

68 orang 

- 

- 

Pedagang 354 orang 

Pengangkutan - 

Pegawai Negeri Sipil 4056 orang 
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Anggota TNI 89 orang 

Pensiunan PNS / TNI 7088 orang 

Sumber : Data Primer Desa Margahayu Selatan Tahun 2012 

Tabel diatas merupakan data rata-rata pekerjaan yang dilakukan oleh 

penduduk Desa Margahayu Selatan. Data tersebut merupakan data primer dari 

data Desa Margahayu Selatan dan merupakan data terbaru dari pihak desa. Dari 

tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata pekerjaan penduduk Desa 

Margahayu Selatan ini bekerja di bidang non pertanian, yaitu bidang perdagangan 

dan industri. Jumlah pekerjaan dari bidang non pertanian jumlahnya jauh lebih 

banyak daripada jumlah orang yang bekerja di bidang pertanian. Hal ini sangat 

jauh berbeda pada tahun 2006. Pada tahun 2006, meskipun jumlah rata-rata 

pekerjaan penduduk masih banyak di bidang non pertanian, penduduk yang 

bekerja di bidang pertanian pun masih jauh lebih banyak jika dibandingkan 

dengan tahun 2012. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini. 

Tabel 4.2 

 Data Mata Pencaharian Penduduk 

Desa Margahayu Selatan Kabupaten Bandung 

Jenis Pekerjaan Jumlah 

Petani 

Petani Pemilik Tanah 

Petani Penggarap 

Buruh Tani 

 

13 orang 

17 orang 

46 orang 

Nelayan - 

Pengusaha Sedang / Besar 65 orang 

Pengrajin / Industri Kecil 12.675orang 
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Buruh 

Buruh Industri 

Buruh Bangunan 

Buruh Pertambangan 

Buruh Perkebunan 

 

89 orang 

54 orang 

- 

- 

Pedagang 247 orang 

Pengangkutan - 

Pegawai Negeri Sipil 3751 orang 

Anggota TNI 56 orang 

Pensiunan PNS / TNI 6988 orang 

Sumber : Data Primer Desa Margahayu Selatan Tahun 2006 

Jika dibandingkan dari kedua tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam 

jangka 6 tahun jumlah rata-rata pekerjaan non pertanian semakin meningkat dan 

rata-rata jumlah pekerjaan di bidang pertanian semakin menurun. Penurunan 

jumlah rata-rata mata pencaharian masyarakat Desa Margahayu Selatan ini 

mempengaruhi kehidupan masyarakat Desa Margahayu Selatan, baik secara sosial 

maupun secara ekonomi. 

Kehidupan masyarakat yang lebih baik ini sedikitnya hasil dari alih fungsi 

lahan pertanian. Di sisi lain dampak negatif terjadi kepada petani tetapi di sisi lain 

bagi masyarakat desa kehidupannya menjadi lebih baik, seperti penghasilan yang 

meningkat dari tiap keluarga pendatang meskipun bukan dari bidang pertanian 

karena bidang pertanian sudah berkurang sehingga penduduknya mencari 

pekerjaan di luar bidang pertanian, seperti yang terlihat dalam tabel diatas. 

Banyak penduduk yang bekerja di perkantoran, seperti menjadi pegawai negeri 

sipil (PNS) dan bidang industri. 
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B. HASIL PENELITIAN 

1. Penyebab Dominan dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Lahan pertanian yang ada di Desa Margahayu Selatan ini semakin 

berkurang. Banyak faktor yang menyebabkan berkurangnya lahan pertanian 

secara signifikan. Namun, penyebab yang paling dominan dalam alih fungsi lahan 

pertanian ini adalah berubahnya lahan pertanian menjadi pemukiman karena 

banyaknya penduduk pendatang. Meskipun demikian, kondisi sosial masyarakat 

yang ada di Desa Margahayu Selatan ini semakin meningkat. Hal ini dikarenakan 

banyaknya interaksi yang dilakukan oleh penduduk asli Desa Margahayu Selatan 

dan penduduk pendatang. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel hasil 

wawancara berikut ini. 

Tabel 4.3 

Tabel Hasil Wawancara Penyebab Dominan dalam Alih Fungsi Lahan 

Pertanian 

No Aspek Wawancara Hasil Wawancara 

1 Pendapat mengenai 

kemajuan di bidang 

industri. 

Kemajuan di bidang industri 

sangat didukung. Perekonomian 

masyarakat harus membaik dari 

tahun ke tahunnya sehingga 

kemajuan di bidang industri 

diharapkan dapat turut andil dalam 

memperbaiki perekonomian 

masyarakat terutama di Desa 

Margahayu Selatan. 

2 Pendapat mengenai lahan 

pertanian yang semakin 

sempit. 

Sangat disayangkan bahwa lahan 

pertanian yang ada semakin 

menyempit.  

3 Kondisi sosial ekonomi Kondisi ekonomi di bidang 
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selama lima tahun terakhir. pertanian semakin menurun tetapi 

kondisi sosial semakin meningkat. 

4 Produktivitas lahan 

pertanian dari tahun ke 

tahun. 

Produktivitas lahan pertanian jelas 

semakin menurun karena rusaknya 

kandungan tanah akibat perubahan 

fungsi lahan. Lahan pertanian 

banyak berubah menjadi 

pemukiman. 

Diolah oleh penulis pada Tahun 2014. 

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa adanya lahan pertanian yang 

berubah menjadi fungsi menjadi pemukiman menyebabkan dampak yang tidak 

baik bagi petani. Selain kesuburan lahan pertanian terganggu, produktivitas lahan 

pertanian yang masih ada hingga saat ini berkurang. Pendapatan para petani pun 

sudah berkurang sehingga mengharuskan mereka untuk mencari pekerjaan di luar 

bidang pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. 

2. Permasalahan Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Desa Margahayu Selatan ini 

menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya adalah banyaknya pengangguran 

Karen sudah berkurangnya lapangan pekerjaan di bidang pertanian. Sudah banyak 

sawah yang telah dijual oleh pemiliknya karena harga tanah yang cukup tinggi. 

Tabel 4.4 

Tabel Hasil Wawancara tentang Permasalahan Alih Fungsi Lahan Pertanian 

No Aspek Wawancara Hasil Wawancara 

1 Pendapatan sebagai petani. Pendapatan petani menurun karena 

kurangnya pekerjaan di bidang 

pertanian. 

2 Pekerjaan sampingan selain Rata-rata tidak memiliki pekerjaan 
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menjadi petani. sampingan. Hanya beberapa orang 

yang memiliki pekerjaan 

sampingan, seperti buruh 

bangunan atau pengumpul barang 

bekas. 

3 Kepemilikan sawah. Buruh tani yang diwawancarai 

mengaku bahwa tidak memiliki 

sawah. Sedangkan petani 

penggarap mengaku bahwa 

sebelumnya mereka memiliki 

sawah namun telah dijual. Tuan 

tanah memiliki sawah namun 

dijual dan dibelikan sawah yang 

baru di daerah lain. 

4 Masih berupa lahan 

pertanian atau sudah tidak 

menjadi lahan pertanian. 

Lahan pertanian yang sudah dijual 

kebanyak sudah tidak berupa lahan 

pertanian. Hanya sedikit lahan 

pertanian yang dijual dan masih 

menjadi lahan pertanian. 

5 Perubahan bentuk lahan 

pertanian ke lahan non 

pertanian. 

Lahan yang sudah dijual 

kebanyakan sudah tidak menjadi 

lahan pertanian, melainkan 

menjadi pemukiman. 

6 Penjualan lahan pertanian. Hasil penjualan lahan pertanian 

kebanyakan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari 

karena sudah tidak ada lagi 

pekerjaan dibidang pertanian. 

9 Pekerjaan yang dilakukan Kebanyakan sudah menjadi 
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saat ini. pengangguran karena tidak ada 

lagi pekerjaan di bidang pertanian 

dan tidak memiliki keahlian lain. 

10 Keahlian yang dimiliki 

selain di bidang pertanian. 

Rata-rata tidak memiliki keahlian 

lain selain bidang pertanian. 

11 Pekerjaan terdahulu Kebanyakan menjadi buruh tani 

dan petani penggarap. 

Diolah oleh penulis pada tahun 2014 

Berdasarkan hasil wawancara dalam tabel diatas, sudah dapat dilihat 

dengan jelas bahwa adanya alih fungsi lahan pertanian menimbulkan beberapa 

permasalahan, yaitu kekurangan lapangan pekerjaan dan tidak memiliki keahlian 

lain diluar bidang pertanian. Para petani yang sudah tidak bekerja di bidang 

pertanian menjadi pengangguran karena mereka tidak memiliki keahlian lain. 

Lahan pertanian yang sudah dijual pun kebanyakan sudah berubah fungsi 

menjadi non pertanian. Lahan pertanian yang ada terpaksa dijual karena 

kebutuhan tempat tinggal penduduk pendatang. Hasil penjualannya pun mereka 

gunakan untu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, bagi mereka yang 

mencari pekerjaan lain diluar bidang pertanian, mereka hanya mengandalkan 

pekerjaan yang menggunakan otot, seperti buruh bangunan atau pengumpul 

barang bekas. 

3. Sikap Petani dalam Menghadapi Perubahan Lahan Pertanian 

Perubahan lahan pertanian menjadi non pertanian tentu mengundang sikap 

dari berbagai pihak, ada yang menolak dan ada yang tidak. Hal ini didasarkan 

pada dampak yang diberikan kepada masyarakat, baik dampak positif maupun 

dampak negatif. Seperti yang terlihat dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4.5 

Tabel Hasil Wawancara Sikap Petani Terhadap Alih Fungsi Lahan 
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No Aspek Wawancara Hasil Wawancara 

1 Pekerjaan setelah tidak 

menjadi petani. 

Kebanyakan menjadi 

pengangguran. Bagi mereka yang 

mencari pekerjaan diluar bidang 

pertanian, mereka hanya 

mengandalkan otot. 

2 Lebih memilih pekerjaan 

sebagai petani atau 

pekerjaan saat ini. 

Lebih memilih pekerjaan sebagai 

petani. 

3 Pendapatan lebih bagus 

ketika menjadi petani atau 

sudah tidak menjadi petani. 

Pendapatan pun lebih bagus ketika 

masih menjadi petani. 

Diolah oleh peneliti pada tahun 2014 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa petani 

yang diwawancarai menyebutkan bahwa mereka lebih memilih bekerja sebagai 

petani. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk 

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka bekerja serabutan mengandalkan 

panggilan dari orang lain. Pendapatan yang mereka dapatkan pun jauh lebih besar 

jika dibandingkan dengan pekerjaan mereka saat ini. 

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

1. Penyebab Dominan dalam Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Desa Margahayu Selatan ini merupakan salah satu desa yang ada di 

wilayah Kecamatan Margahayu yang mata pencaharian utamanya adalah di 

bidang pertanian. Lahan pertanian yang ada di wilayah ini awalnya berhektar-

hektar. Namun, terhitung sejak tahun 2009, terjadi penyusutan, dimana lahan 

pertanian di Desa Margahayu Selatan ini berjumlah 25 Ha. Pada tahun 2010, 

lahan pertanian menjadi 21 Ha. Tahun 2011 menjadi 16 Ha. Pada tahun 2012 

menjadi 11 Ha dan pada tahun 2013 hanya tinggal 8 Ha saja. Jumlah ini masih 
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terbilang cukup melimpah meskipun mengalami penurunan tiap tahun bila 

dibandingkan dengan jumlah lahan pertanian di desa lain yang satu kecamatan 

dengan Desa Margahayu Selatan. Tanah yang ada di Desa Margahayu Selatan ini 

terbilang cukup subur dan tanahnya pun terletak pada bidang datar. Dengan 

keadaan yang demikian, maka bisa dipastikan bahwa lahan pertanian di Desa 

Margahayu Selatan ini memiliki hasil yang melimpah. 

Penggunaan lahan di Desa Margahayu Selatan saat ini banyak dijadikan 

untuk pemukiman dan tempat berwiraswasta karena desa ini memiliki letak yang 

sangat strategis. Desa Margahayu Selatan ini terletak berdekatan dengan pasar, 

sekolah, pusat perbelanjaan hingga perkantoran dan terletak berdekatan dengan 

perbatasan antara kota dan desa. Dengan lokasi yang sangat strategis, mendorong 

peluang orang dari daerah lain untuk memanfaatkannya dan mengambil 

keuntungan. Salah satu narasumber yang telah peneliti wawancara, Mang Ica 

mengatakan bahwa lahan pertanian yang ada di Desa Margahayu Selatan ini 

dahulu jumlahnya banyak. Namun seiring bertambahnya waktu maka banyak 

orang pendatang yang menetap di desa ini karena letaknya tidak begitu jauh 

dengan kota. Lahan pertanian yang ada di wilayah desa ini lambat laun dijual 

untuk melakukan pembangunan pemukiman. Hingga saat ini terhitung sudah 17 

Ha bangunan yang sudah dibangun diatas lahan pertanian terhitung sejak tahun 

2009. 

Berkurangnya lahan pertanian di Desa Margahayu Selatan ini merupakan 

imbas dari perkembangan di bidang industri yang cukup maju. Sudah banyak 

pabrik yang berdiri di wilayah pedesaan ini, baik pabrik skala besar atau home 

industry. Dengan keadaan yang demikian, perekonomian di sekitar Desa 

Margahayu Selatan ini lambat laun membaik karena penduduknya tidak lagi 

menggantungkan kebutuhan hidupnya di bidang pertanian, melainkan memiliki 

mata pencaharian yang lebih beragam. 

Sebenarnya, perkembangan perekonomian masyarakat di bidang industri 

ini cukup membuat perekonomian lebih baik, seperti yang dikatakan oleh seluruh 
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narasumber yang peneliti wawancara. Mereka mengatakan bahwa menyambut 

baik segala kemajuan yang ada di bidang industri. Mereka tidak bisa memungkiri 

bahwa karena bidang industri pun pendapatan daerah semakin meningkat. Hal ini 

terlihat dari dana yang masuk ke kantor desa untuk pembangunan, misalnya 

perbaikan jalan umum yang sering terlewati oleh mobil besar. 

Meskipun bidang industri dikatakan cukup maju, mereka sepakat bahwa 

sangat menyayangkan bahwa lahan pertanian yang ada semakin berkurang. 

Mereka berpikir bahwa seharusnya bidang industri maju maka lahan pertanian 

pun maju. Lahan pertanian tidak lagi diolah oleh tenaga manusia atau tenaga 

hewan melainkan menggunakan alat-alat hasil pabrik untuk membantu lahan 

pertanian yang bersifat modern. Sehingga, meskipun bidang industri maju tetapi 

lahan pertanian pun tidak terabaikan. Terlebih lagi melihat bahwa pertanian 

merupakan komoditi utama dalam menyumbang ke dalam kas Negara. 

Dengan berkurangnya lahan pertanian, berkurang pula penghasilan para 

petani yang ada di wilayah Desa Margahayu Selatan. Mereka mengatakan tahun 

demi tahun pendapatan mereka semakin menurun dan sulitnya mendapatkan 

pekerjaan. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang ada sudah banyak dijual 

kepada developer sehingga mereka kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. 

Banyak diantara mereka yang mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya karena jika mereka tidak melakukan pekerjaan sampingan, 

kebutuhan sehari-hari mereka tidak akan terpenuhi. 

Adanya perubahan alih fungsi lahan pertanian di Desa Margahayu Selatan 

ini memberikan dampak secara langsung kepada petani seperti kekurangan 

pekerjaan terutama terhadap petani penggarap dan buruh tani yang secara 

langsung bekerja di lapangan, tidak seperti tuan tanah yang hanya menunggu 

hasil. Selain memberikan dampak secara langsung kepada petani, adanya alih 

fungsi lahan pertanian ini memberikan dampak pula ke dalam produktivitas lahan 

pertanian di Desa Margahayu Selatan. 
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Sudah dikatakan sebelumnya bahwa tanah yang ada di Desa Margahayu 

Selatan ini terbilang cukup subur sebelum adanya pembangunan pemukiman, 

hasil pertanian pun melimpah. Semenjak adanya pembangunan pemukiman, 

produktivitas lahan pertanian pun tahun demi tahun semakin menurun. Tanah 

pertanian yang subur kini sudah tidak lagi. Hal ini dikarenakan rusaknya 

kandungan yang ada di dalam tanah karena pembangunan pemukiman. 

Sebenarnya, dalam alih fungsi lahan pertanian ini, tergantung kepada 

faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan itu sendiri. Faktor penggunaan 

lahan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu faktor fisik dan faktor sosial. Dalam 

permasalahan kali ini, faktor fisik dan faktor sosial dalam penggunaan lahan yang 

ada di Desa Margahayu Selatan ini menjadi faktor terpenting. 

Faktor fisik seperti kelembaban, cuaca dan suhu merupakan hal  terpenting 

dalam menentukan penggunaan suatu lahan tidak terkecuali di Desa Margahayu 

Selatan ini. Suhu dan kelembaban di daerah ini memang sangat cocok untuk 

bidang pertanian. Suhu di desa ini tidak terlalu panas sehingga untuk tanaman 

akan tumbuh baik. Selain itu, kelembaban tanah pun ikut mempengaruhi dalam 

penggunaan lahan. Tanah di Desa Margahayu Selatan ini memiliki kelembaban 

yang cocok untuk tanaman padi sehingga penduduk di desa ini bermata 

pencaharian sebagai petani. 

Selain faktor fisik, faktor sosial pun menjadi faktor utama dalam 

penggunaan lahan. Faktor sosial ini mencakup keahlian, adat istiadat, pengunaan 

teknologi dan pendidikan. Penggunaan lahan pertanian di Desa Margahayu 

Selatan ini diutamakan untuk bidang pertanian karena penduduk desa yang tidak 

terlalu banyak memiliki keahlian dan tidak perlu memiliki ilmu yang tinggi. 

Selain itu, dikarenakan penduduk desa identik dengan bercocok tanam maka 

bidang pertanian menjadi prioritas. 

Namun dengan bertambahnya waktu, penduduk Desa Margahayu Selatan 

ini mulai memikirkan pendidikan yang tinggi sehingga ada keinginan untuk 
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merubah nasib mereka yang bermata pencaharian sebagai petani. Dengan 

pendidikan yang tinggi, mereka tidak ingin lagi bekerja sebagai petani 

meneruskan pekerjaan orang tua. Terlebih lagi dengan banyaknya orang 

pendatang yang tinggal di Desa Margahayu Selatan ini. 

Banyaknya pendatang menjadi salah satu bagian dari faktor eksternal 

dalam perubahan alih fungsi lahan pertanian. Para pendatang yang ada dan 

pemukiman yang tersedia tidak cukup untuk menampung mereka. Sehingga, 

mereka membuat pemukiman baru untuk memenuhi permintaan penduduk 

pendatang, yaitu tempat tinggal. Ditambah lagi dengan harga jual tanah yang 

cukup tinggi mengakibatkan para tuan tanah yang ada di Desa Margahayu Selatan 

ini mematok harga yang cukup tinggi pula. 

Tetapi dengan adanya permintaan untuk pemukiman, peraturan untuk 

pembatasan lahan pertanian ke lahan non pertanian tidak tertera dalam kebijakan 

daerah. Selain tidak adanya pembatasan untuk penggunaan lahan pertanian ke 

lahan non pertanian, fungsi kontorl oleh lembaga terkait pun sangat lemah. 

Sehingga para pemerintah daerah hanya mempertimbangkan kebijakan jangka 

pendek saja, yaitu untuk menambah pemasukan untuk kas daerah daripada 

mempertimbangkan alih fungsi lahan pertanian dan mata pencaharian masyarakat. 

Sejauh ini, kebijakan yang ada tidak mencakup untuk semua kepentingan. 

Hanya beberapa kepentingan saja yang diutamakan, misalnya kebijakan dalam 

penggunaan lahan sudah diatur dalam undang-undang. Meskipun kebijakan dalam 

penggunaan lahan tercantum dalam undang-undang, kebijakan tersebut tidak 

menyebar ke seluruh daerah. Jadi kebijakan yang dikeluarkan masih tersentralisasi 

di titik tertentu terutama di pusat perkotaan. 

Selain kebijakan yang masih tersentralisasi, kebijakan yang ada pun tidak 

memecahkan masalah. Perlindungan lahan pertanian terutama sawah hanya 

beberapa sawah saja yang terlindungi oleh kebijakan, misalnya hanya sawah 

teririgasi saja yang dilindungi sedangkan sawah tadah hujan tidak. Melihat hal itu 
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maka orang-orang yang ingin melakukan konversi lahan melihat peluang agar 

tidak terkena hukum. Sehingga yang dikonversi lahannya adalah sawah tadah 

hujan karena sawah tersebut tidak terlindungi oleh kebijakan pemerintah. 

Sawah tadah hujan merupakan sawah yang sumber airnya dari air hujan. 

Sawah ini termasuk sawah penting bagi kehidupan. Selain hasilnya untuk 

memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, manfaat sawah tadah hujan pun banyak, 

diantaranya untuk menampung air hujan ketika musim penghujan datang. Sawah 

tadah hujan yang terletak di dataran rendah dapat bermanfaat bagi lingkungan. 

Ketika musim penghujan datang, tidak perlu khawatir akan terjadi banjir di sekitar 

jalan karena sawah tadah hujan berfungsi dengan baik. Namun, jika sawah tadah 

hujan tidak ada lagi maka akan menimbulkan permasalahan lingkungan. 

Hal ini terjadi pada lahan pertanian di Desa Margahayu Selatan. Lahan 

pertanian di desa ini lambat laun dikonversi ke lahan non pertanian. Perubahan 

dalam penggunaan lahan ini diakibatkan oleh kemajuan di bidang teknologi dan 

kemajuan dalam bidang pendidikan. Masyarakat di Desa Margahayu Selatan ini 

sudah mulai melihat pentingnya pendidikan dalam kehidupan, tidak seperti 

dahulu. Sehingga mereka menginginkan hal yang lebih maju lagi dari 

sebelumnya. Mereka sudah tidak berpikiran untuk menjadi petani lagi sehingga 

lebih memilih bekerja di bidang industri. Sehingga lambat laun profesi petani pun 

ditinggalkan. Hal ini menjadi kesempatan pihak lain untuk mengkonversi lahan 

pertanian yang ada untuk dijadikan industri. Sesuai dengan perkataan Pak Nana, 

selaku Sekretaris Desa Margahayu Selatan, beliau mengatakan bahwa rata-rata 

pekerjaan penduduk di Desa Margahayu Selatan ini sudah tidak berpofesi lagi 

sebagai petani tetapi di bidang industri. 

Konversi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian ini tidak terjadi di 

Desa Margahayu Selatan saja tetapi didaerah-daerah pinggiran perkotaan lahan 

pertanian sudah dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian. Menurut studi 

literatur yang ada, lahan pertanian ini banyak yang beralih fungsi menjadi lahan 

pemukiman, seperti di Kabupaten Karawang (Sartika. 2013, hlm. 107). Kabupaten 
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Karawang ini sama seperti Desa Margahayu Selatan, terletak di dekat perbatasan 

antara pedesaan dan perkotaan sehingga lahan pertanian pun banyak yang sudah 

beralih fungsi. 

Dalam studi literatur tersebut disebutkan bahwa lahan pertanian yang ada 

di setiap daerah pinggiran kota beralih fungsi menjadi lahan non pertanian, 

disebutkan bahwa lahan pertanian yang sudah berubah menjadi lahan pemukiman. 

Penambahan lahan pemukiman ini dari tahun ke tahun semakin bertambah 

jumlahnya. Hal ini merugikan para petani yang ada. Mereka tidak bisa bekerja 

kembali karena lahan pertanian sudah berkurang. 

2. Permasalahan Akibat Alih Fungsi Lahan Pertanian 

Sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya bahwa mata pencaharian 

utama penduduk Desa Margahayu Selatan ini adalah di bidang pertanian. 

Kebanyakan masyarakat bergantung pada lahan pertanian. Namun seiring 

bertambahnya waktu, lahan pertanian yang ada sudah semakin berkurang 

keberadaannya. Pengurangan lahan pertanian tiap tahunnya berjumlah ± 5 hektar. 

Berkurangnya lahan pertanian ini menjadikan masyarakat Desa Margahayu 

Selatan ini mencari mata pencaharian lain, ada yang bekerja sebagai buruh 

bangunan, pengumpul barang bekas, membuka usaha dagang jajanan anak kecil 

hingga menjadi buruh pabrik. 

Setelah diadakan observasi dan wawancara oleh peneliti kepada 

narasumber, baik petani penggarap atau buruh tani sepakat mengatakan bahwa 

setelah berkurangnya lahan pertanian di Desa Maragahyu Selatan ini penghasilan 

mereka dari bidang pertanian ini semakin menurun setiap tahunnya. Tidak hanya 

penghasilan mereka sebagai petani yang menurun, jumlah jam dalam bekerja 

sebagai petani pun sudah berkurang. Jika dahulu mereka bisa bekerja dari pukul 

06.30-15.30 WIB dan menggarap banyak lahan pertanian namun sekarang mereka 

hanya bekerja beberapa jam saja dan hanya menggarap satu atau dua lahan 

pertanian. Hal ini mengakibatkan mereka kekurangan penghasilan karena banyak 
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lahan pertanian sudah dijual oleh para tuan tanah dan tidak lagi menjadi lahan 

pertanian sesuai dengan asalnya. 

Salah satu petani buruh, Mang Ica mengatakan bahwa beliau dan para 

buruh tani lainnya sekarang sudah tidak lagi menjadi buruh tani seperti dahulu. 

Kebanyakan dari mereka sudah beralih profesi dan pindah ke tempat lain yang 

masih menyediakan lapangan pekerjaan. Sedangkan Mang Ica sendiri tetap 

tinggal di Desa Margahayu Selatan karena keluarga beliau menetap di desa ini. 

Ketika peneliti menanyakan perihal pekerjaan sampingan sebagai buruh 

tani, Mang Ica menjawab bahwa dirinya tidak memiliki pekerjaan sampingan. 

Begitupun dengan para buruh tani yang lainnya, seperti Mang Dudung, Mang 

Bani, Mang Tarya dan Mang Muy. Selama mereka bekerja sebagai buruh tani, 

mereka tidak memiliki pekerjaan sampingan. Namun sekarang karena mereka 

sudah tidak bekerja lagi sebagai buruh tani, diantara mereka ada yang bekerja 

sebagai satpam dan kebanyakan mereka menjadi pengangguran. 

Para buruh tani ini menjadi pengangguran karena mereka tidak memiliki 

keahlian lain selain di bidang pertanian dan tidak memiliki sawah untuk digarap. 

Mereka bekerja sebagai buruh tani mengandalkan para tuan tanah untuk 

memanggil mereka bekerja. Namun sekarang sudah tidak ada lagi yang 

memanggil mereka untuk bekerja sehingga mereka menjadi pengangguran. Salah 

seorang dari mereka ada yang bekerja sebagai satpam pun mengandalkan 

panggilan saja karena sebagai satpam tidak membutuhkan keahlian apa-apa. 

Berbeda dengan buruh tani, para petani penggarap yang peneliti 

wawancara mengaku bahwa sebelumnya mereka pernah memiliki sawah 

meskipun tidak banyak. Sawah yang mereka miliki cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokok sehari-hari sehingga mereka tidak mengandalkan orang lain 

untuk bekerja dan tidak memiliki pekerjaan sampingan karena penghasilan 

mereka dirasa cukup. 
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Seiring bertambahnya waktu, sawah yang mereka miliki lambat laun dijual 

karena banyaknya pembangunan pemukiman yang terjadi di Desa Margahayu 

Selatan. Kebanyakan dari mereka menjual sawah kepada developer karena mereka 

berfikir daripada sawah mereka tidak optimal ketika dilakukan pembangunan 

maka mereka menjual sawah tersebut, seperti Mang Uyu, Mang Usep dan Mang 

Uju. Mereka adalah para petani penggarap yang sudah menjual sawah mereka 

kepada developer dan sawah yang pernah miliki sudah tidak berfungsi lagi 

sebagai sawah melainkan sebagai pemukiman untuk penduduk pendatang. 

Tidak seperti Mang Uyu, Mang Usep dan Mang Uju yang sawahnya telah 

berubah fungsi, sawah yang dimiliki oleh Mang Mamat dan Mang Idi masih 

menjadi lahan pertanian meskipun sawah mereka telah dijual. Ketika ditanyakan 

mengapa mereka menjual sawahnya padahal lahan tersebut tidak terkena dampak 

pembangunan pemukiman, mereka menjawab bahwa harga tanah yang ada di 

Desa Margahayu Selatan ini dari tahun ke tahunnya semakin meningkat sehingga 

mereka akhirnya menjual sawah tersebut kepada tuan tanah yang ada di Komplek 

Margahayu Kencana. 

Ketika peneliti menanyakan hasil penjualan digunakan untuk apa, Mang 

Idi dan Mang Mamat menjawab bahwa hasil penjualan sawah telah mereka 

gunakan untuk membiayai anak mereka sekolah. Mereka tidak ingin bahwa anak 

mereka sama seperti orang tuanya sehingga mereka menabung dari hasil 

penjualan sawah mereka untuk membiayai anak sekolah dan sedikitnya untuk 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Berbeda dengan Mang Idi dan Mang Mamat, Mang Uyu dan Mang Usep 

menggunakan uang hasil penjualan sawah mereka murni untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan pokok sehari-hari semakin mahal sehingga 

mereka menggunakan uangnya untuk menutupi kekurangan dalam pemenuhan 

kebutuhan pokok. Sedangkan Mang Uju menggunakan uang hasil penjualan 

sawah tersebut untuk membuka usaha jajanan anak kecil dan membantu 

memenuhi kebutuhan sehari-hari. Disekitar rumah Mang Uju ini banyak tetangga 
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yang memiliki anak kecil sehingga Mang Uju memutuskan untuk menggunakan 

uang tersebut sebagai modal usaha kecil-kecilan. 

Diantara lima narasumber sebagai petani penggarap yang peneliti 

wawancara, hanya dua orang saja yang kini masih berprofesi sebagai petani 

penggarap sedangkan yang lain sudah tidak menjadi petani penggarap lagi. Hanya 

Mang Mamat dan Mang Uyu saja yang masih berprofesi sebagai petani 

penggarap. Itupun mereka bekerja jika dipanggil saja oleh orang lain. Ketika tidak 

dipanggil untuk bekerja, Mang Mamat bekerja sebagai pengumpul barang bekas 

di sekitar Komplek Margahayu Kencana. Biasanya beliau bekerja sebagai 

pengumpul barang bekas pada pagi hari atau malam hari. Sedangkan Mang Uyu 

tidak memiliki pekerjaan sampingan selain menjadi petani penggarap. 

Berbeda dengan buruh tani dan petani penggarap yang peneliti wawancara. 

Tuan tanah ini meskipun lahan pertanian yang ada di Desa Margahayu Selatan ini 

sudah dijual, mereka masih memiliki lahan pertanian di daerah lain. Pak H. Juana 

misalnya. Beliau menjual lahan pertanian yang beliau miliki di Desa Margahayu 

Selatan ini kepada developer karena harga yang ditawarkan cukup tinggi. 

Sedangkan Pak H. Anas menjual lahan pertanian yang beliau miliki karena 

terdesak oleh kebutuhan untuk pengobatan. 

Meskipun Pak H. Juana dan Pak H. Anas telah menjual sawah mereka 

yang ada di Desa Margahayu Selatan, mereka tidak khawatir karena mereka masih 

memiliki sawah di daerah lain yang jumlahnya masih cukup banyak. Sawah yang 

telah dijual sudah bukan manjadi sawah lagi tetapi sudah berubah menjadi 

pemukiman baru karena banyaknya penduduk pendatang. Hasil penjualan sawah 

digunakan untuk pembiayaan sawah yang ada di daerah lain, seperti Pak H. Juana. 

Beliau memiliki sawah di daerah Garut sehingga hasil penjualan sawah yang ada 

di Desa Margahayu Selatan digunakan sebagai biaya tambahan untuk perawatan 

sawahnya yang ada di daerah lain. 
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Jika Pak H. Juana masih menjadi tuan tanah, tidak demikian dengan Pak 

H. Anas. Beliau sudah bukan tuan tanah lagi. Dahulu beliau memang memiliki 

banyak sawah, baik di Desa Margahayu Selatan atau di daerah lain di luar wilayah 

Bandung. Tetapi semua sawah yang beliau miliki sudah dijual kepada orang lain 

dan hasilnya dibagikan kepada anak-anaknya sebagai ahli waris beliau. Lahan 

pertanian yang Pak H. Juana dan Pak H. Anas jual masih menjadi lahan pertanian, 

tidak berubah fungsi seperti lahan pertanian yang dimiliki oleh petani penggarap 

yang sudah peneliti wawancara. 

Hingga saat ini, diantara kedua tuan tanah yang peneliti wawancara, hanya 

Pak H. Juana saja yang masih menjadi tuan tanah sedangkan Pak. H. Anas sudah 

tidak menjadi tuan tanah lagi. Namun, baik Pak H. Juana dan Pak H. Anas ini 

tidak khawatir mengenai penghasilan mereka berkurang karena lahan 

pertaniannya telah terjual. Mereka masih memiliki pekerjaan tetap sehingga 

penghasilan dari bidang pertanian dianggap sebagai usaha selingan mereka. 

Keduanya bekerja di kantor pemerintahan namun berbeda tempat. Dikarenakan 

mereka memiliki pekerjaan tetap, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masih 

terbilang cukup tidak ada kekurangan. Terjadinya hal seperti ini tentu saja 

keadaannya jauh berbeda dengan buruh tani dan petani penggarap. 

Selain para petani, baik buruh tani, petani penggarap atau tuan tanah yang 

peneliti wawancara, peneliti pun melakukan wawancara kepada pejabat desa 

setempat yang diwakilkan oleh Sekretaris Desa, Pak Nana Suryana. Pak Nana ini 

memiliki hubungan yang cukup baik dengan masyarakat setempat terutama 

kepada para petani yang ada di Desa Margahayu Selatan. Kepada Pak Nana, 

peneliti menanyakan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh para petani. 

Menurut beliau, dahulu ada perkumpulan khusus untuk mengumpulkan 

masyarakat petani agar para petani yang ada di Desa Margahayu Selatan ini tidak 

sepenuhnya bergantung kepada bidang pertanian untuk mencari nafkah. 

Diadakannya perkumpulan ini dimaksudkan agar para petani diberikan 

keterampilan di luar bidang pertanian, misalnya dengan memberikan keterampilan 
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untuk membudidayakan tanaman hias dan mencoba memberikan bibit unggul padi 

agar padi yang dihasilkan lebih bagus dan penghasilan mereka meningkat. Segala 

pemberian bibit padi atau bibit tanaman hias diberikan secara gratis oleh 

pemerintah desa. Program seperti ini tentu saja menguntungkan bagi para petani. 

Namun sangat disayangkan sekali, program yang telah direncanakan ini 

tidak berjalan cukup lama. Perkumpulan para petani ini hanya bertahan hingga 

tahun 2009 saja. Hal ini dikarenakan terkendala dengan pendanaan mengenai bibit 

unggul padi dan dalam pendatangan bibit tanaman hias ke Desa Margahayu 

Selatan. Selain itu, adanya pergantian kepala desa di Desa Margahayu Selatan ini 

turut memberikan andil dalam menjalankan program ini. 

Kepala desa terpilih tentu saja memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri 

untuk menangani masyarakat petani dengan cara yang lebih efisien dan tidak 

memerlukan modal yang cukup banyak. Selain itu, dari tahun ke tahunnya 

masyarakat yang bekerja di bidang pertanian semakin berkurang. Jika program 

tersebut tetap dilaksanakan, khawatir tidak akan berjalan dengan maksimal. Atas 

dasar itu pula program keahlian untuk masyarakat petani dihentikan. 

Sebenarnya, tidak selalu alih fungsi lahan ini memberikan dampak yang 

negatif kepada masyarakat secara keseluruhan, tentu saja ada dampak positifnya. 

Dampak positif dari alih fungsi lahan pertanian ini adalah beurbahnya keadaan 

masyarakat yang ada di Desa Margahayu Selatan terutama dalam bidang sosial 

dan ekonomi. Masyarakat yang ada di Desa Maragahyu Selatan ini kehidupan 

sosialnya jauh lebih meningkat. Hal ini dikarenakan bertambahnya penduduk 

pendatang ke wilayah Desa Margahayu Selatan sehingga memberikan informasi-

informasi yang dapat bermanfaat untuk para petani. Pergaulan di masyarakat desa 

ini pun semakin bagus karena banyaknya interaksi antara penduduk desa dan 

penduduk pendatang yang berasal dari perkotaan sehingga mereka bisa menambah 

ilmu baru. 
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Selain bidang sosial, bidang ekonomi pun turut andil dalam memberikan 

dampak positif kepada masyarakat Desa Margahayu Selatan secara keseluruhan. 

Perekonomian masyarakat Desa Margahayu Selatan hingga saat ini jauh lebih 

meningkat meskipun tidak terlihat sangat jelas. Namun dengan adanya 

pembangunan, perbaikan jalan yang rusak, ini menegaskan bahwa perekonomian 

masyarakat di Desa Margahayu Selatan ini sudah cukup baik dari sebelumnya 

karena banyaknya masyarakat beralih profesi dari bidang pertanian. 

Alih profesi yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Margahayu 

Selatan ini kebanyakan menjadi pembantu rumah tangga (PRT) atau buruh pabrik. 

Mereka melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian yang cukup 

banyak, hanya mengandalkan tenaga saja. Namun dengan adanya alih profesi 

yang dilakukan oleh petani Desa Margahayu Selatan ini dapat meningkatkan 

perekonomian keluarga mereka. Selain meningkatkan perekonomian, alih profesi 

yang telah mereka lakukan meningkatkan sikap konsumtif masyarakatnya. 

Namun, sebenarnya pihak desa pun sangat menyayangkan dengan 

berkurangnya lahan pertanian yang ada di Desa Margahayu Selatan ini. Meskipun 

penghasilan desa secara keseluruhan mengalami peningkatan tetapi permasalahan 

akibat alih fungsi tersebut berdampak kurang baik juga. Hingga kini masalah 

tersebut sulit diatasi. Permasalahan yang terjadi adalah banjir. 

Wilayah di sekitar Desa Margahayu Selatan ini pada musim hujan 

terkadang banjir meskipun tidak besar, hanya menggenai jalan di Komplek 

Margahayu Kencana. Namun dengan keadaan ini tetap saja membuat tidak 

nyaman masyarakat yang ada di sekitar lahan pertanian. Ditambah lagi ada tempat 

pembuangan air yang cukup besar yang membelah jalan antara Komplek 

Margahayu Kencana dengan lahan pertanian. Pada musim hujan, tempat 

pembuangan air tersebut akan deras dan meluap ke jalan. Hal ini dikarenakan 

kurangnya daya serap air hujan karena sudah tidak berfungsinya lahan pertanian 

sebagai tempat untuk menyerap air dan banyaknya warga yang membuang 
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sampah rumah tangga ke tempat pembuangan air tersebut sehingga terjadi banjir 

pada musim hujan. 

Permasalahan yang terjadi akibat adanya alih fungsi lahan ini dikarenakan 

adanya perubahan dalam lingkungan sosial. Perubahan seperti ini pasti terjadi 

karena perubahan yang terjadi di lingkungan bergantung kepada masyarakat, 

masyarakatlah yang bisa merubah lingkungan dan masyarakat pula yang bisa 

menerima atau tidak perubahan yang terjadi. Jika terjadi perubahan dalam suatu 

masyarakat berarti masyarakat tersebut masyarakat dinamis, seperti yang terjadi di 

Desa Margahayu Selatan. Perubahan lingkungan di daerah ini bisa dikatakan 

sebagai perubahan yang cepat. Perubahan di desa ini dikarenakan pendidikan yang 

semakin maju dan penduduk yang semakin heterogen. 

Setiap daerah atau bahkan Negara akan selalu mengalami perubahan. 

Perubahan yang terjadi bisa berbentuk siklus atau linear, baik unilinear atau 

multilinear. Saat ini, Desa Margahayu Selatan sudah mengalami perkembangan 

secara liniear. Perkembangan liniear ini perkembangan yang berada pada tahapan-

tahapan tertentu sehingga membentuk satu garis lurus. 

Dahulu, wilayah Desa Margahayu Selatan ini memiliki prioritas utama 

mata pencaharian yaitu sebagai petani tradisional. Petani tradisional ini masih 

menggunakan tenaga manusia. Lalu berubah menjadi petani semi modern. Petani 

petani semi modern ini petani yang mengolah lahan pertaniannya ada yang 

memakai alat buatan pabrik sehingga tidak seluruhnya menggunakan tenaga 

manusia. Perkembangan demikian terus berlanjut hingga saat ini prioritas utama 

mata pencaharian penduduknya di bidang industri. 

Perubahan lingkungan fisik Desa Margahayu Selatan ini tidak selalu 

disambut baik oleh masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi di lingkungan 

masyarakat tidak selalu memberikan hasil yang baik tetapi bisa juga menimbulkan 

permasalahan yang baru, contohnya di Desa Margahayu Selatan ini. Perubahan 

yang terjadi di wilayah ini diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian ke lahan 
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non pertanian. Adanya alih fungsi ini selain memberikan efek positif tetapi 

memberikan efek negatif juga, diantaranya pengangguran dan masalah 

lingkungan, yaitu banjir. 

Akibat alih fungsi lahan pertanian di Desa Margahayu Selatan ini 

mengakibatkan munculnya permasalahan sosial, diantaranya pengangguran. 

Banyak petani yang mengalami pengangguran akibat adanya alih fungsi. Adanya 

pengangguran bisa menimbulkan kejahatan. Timbulnya kejahatan bagi pelakunya 

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tuntutan zaman yang semakin maju. 

Selain timbulnya pengangguran, adanya alih fungsi lahan pertanian pun 

mengakibatkan adanya kemiskinan. 

Kemiskinan yang ada di kota-kota besar memang bukan berbicara 

mengenai kurangnya bahan makanan sebagai kebutuhan utama saja untuk sehari-

hari tetapi kemiskinan di kota besar ini berbicara mengenai makanan, pakaian dan 

tempat tinggal. Pada umumnya masyarakat akan merasa miskin jika kebutuhan 

tersier mereka tidak terpenuhi. Bahkan tidak jarang mereka lebih memilih 

memenuhi kebutuhan tersier daripada kebutuhan primer. 

Namun, keadaan seperti itu hanyalah terjadi di sebagian masyarakat di 

kota-kota besar, seperti di wilayah Desa Margahayu Selatan keadaan tersebut 

tidak berlaku. Masyarakat di Desa Margahayu Selatan ini meskipun lahan 

pertaniannya sudah dialihfungsikan namun mereka masih mencari sumber mata 

pencaharian lain untuk memenuhi kebutuhan pokok. Hal ini membuktikan bahwa 

meskipun desa ini terletak di perbatasan antara desa dan kota tidak serta merta 

merubah pola hidup masyarakatnya seperti keadaan masyarakat pada umumnya 

yang berada di kota besar. 

Kemiskinan yang terjadi di wilayah Desa Margahayu Selatan ini termasuk 

kedalam kemiskinan struktural. ‘Kemiskinan struktural ini terjadi ketika suatu 

keadaan masyarakat yang tidak dapat ikut serta dalam menggunakan sumber 

pendapatan yang tersedia bagi mereka’ (Setiadi dan Kholip, 2011, hlm. 803). 
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Sumber pendapatan yang ada di Desa Margahayu Selatan ini beragam, terutama di 

bidang pertanian. Hingga saat ini, lahan pertanian di Desa Margahayu Selatan ini 

masih tersisa 8 Ha. Keadaan ini jelas bahwa sebenarnya petani dapat mencari 

penghasilan lewat petani. Naumn, kenyataan yang ada malah sebaliknya. Lahan 

pertanian ada tetapi petani sudah tidak bekerja memenuhi kebutuhannya. 

3. Sikap Petani dalam Menghadapi Perubahan Lahan Pertanian 

Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi di Desa Margahayu Selatan ini 

tidak selalu memberikan dampak negatif tetapi ada pula dampak positif yang 

terjadi. Sudah disinggung pada bahasan sebelumnya bahwa dengan adanya alih 

fungsi lahan pertanian ini memberikan kemajuan di bidang ekonomi Desa 

Margahayu Selatan. Ini merupakan dampak yang positif yang telah diberikan. 

Selain dampak positif, ada pula diantara dampak negatif, salah satunya banjir. 

Dampak positif dan negatif akibat adanya alih fungsi lahan pertanian di 

Desa Margahayu Selatan ini tidak terjadi kepada pihak desa saja tetapi terjadi 

kepada para petani, baik buruh tani, petani penggarap dan tuan tanah. Menurut 

hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada petani penggarap dan buruh tani, 

mereka mengatakan bahwa tidak ada dampak positif yang terjadi kepada mereka 

setelah adanya alih fungsi lahan di Desa Margahayu Selatan. Adanya alih fungsi 

lahan di Desa Margahayu Selatan ini banyak menyebabkan dampak negatif 

kepada penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. 

Berbeda dengan para tuan tanah. Tuan tanah yang peneliti wawancara 

mengatakan bahwa ada sedikit dampak positif yang terjadi kepada mereka, 

diantaranya adalah mereka bisa membeli lahan pertanian baru di tempat lain dan 

bisa memberikan perawatan yang baik untuk lahan pertaniannya hasil dari lahan 

pertanian yang telah dijual. Para tuan tanah yang ada di Desa Margahayu Selatan 

ini rata-rata menjual lahan pertanian miliknya karena banyaknya pemukiman yang 

akan dibangun. Pemukiman tersebut sebagian besar dibangun diatas lahan 
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pertanian. Hasil penjualan dari lahan pertanian mereka di Desa Margahayu 

Selatan, mereka membeli lahan pertanian lain diluar desa atau bahkan di luar kota. 

Dampak positif yang lain yaitu para tuan tanah bisa memberikan 

perawatan yang baik karena hasil penjualan dari lahan pertanian. Penjualan lahan 

pertanian yang mereka miliki memiliki harga yang sangat tinggi sehingga mereka 

bisa memberikan perawatan yang terbaik untuk lahan pertanian yang lainnya. 

Harga yang tinggi ini disebabkan lokasi Desa Margahayu Selatan yang cukup 

strategis sehingga dari tahun ke tahunnya harga tanah yang ada semakin tinggi. 

Hal ini jelas sangat menguntungkan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, peneliti mengambil 

kesimpulan bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani sebenarnya tidak 

masalah dengan adanya kemajuan perekonomian dalam bidang industri. 

Bagaimanapun kemajuan ekonomi di bidang industri tidak dapat dihindarkan. 

Namun jika kemajuan ekonomi di bidang industri ini mengakibatkan alih fungsi 

lahan pertanian secara besar-besaran, mereka sangat menyayangkan hal itu. 

Adanya alih fungsi lahan pertanian di Desa Margahayu Selatan berdampak besar 

kepada masyarakatnya terutama pada buruh tani dan petani penggarap. Mereka 

tidak mendapatkan pekerjaan mereka kembali karena sudah banyak lahan 

pertanian yang dijual. 

Para buruh tani dan petani penggarap tidak bisa berbuat apa-apa akibat 

lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Mereka hanya bisa mencari pekerjaan 

lain diluar bidang pertanian. Meskipun mencari pekerjaan lain diluar bidang 

pertanian, mereka hanya mengandalkan pekerjaan yang mengandalkan tenaga. 

Pekerjaan para buruh tani dan petani penggarap saat ini memiliki penghasilan 

yang hampir sama dengan pekerjaan mereka sebagai petani, mereka tetap memilih 

pekerjaan mereka sebagai petani dibandingkan pekerjaan mereka saat ini. 

Para petani yang ada di wilayah Desa Margahayu Selatan ini menuturkan 

bahwa mereka menginginkan keadaan pertanian seperti dahulu. Berhektar-hektar 
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lahan pertanian yang ada di Desa Margahayu Selatan menjadi sumber mata 

pencaharian mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan tidak seberat pekerjaan yang 

dilakukan pada saat ini namun upah yang diterima sama besar. 

Petani menanggapi bahwa pendidikan yang maju di Desa Margahayu 

Selatan ini harus memberikan dampak positif pada semua aspek yang ada. Jika 

pendidikan yang semakin maju didapatkan oleh masyarakat Desa Margahayu 

Selatan dan memberikana dampak positif maka akan membentuk sebuah 

lingkaran yang harmonis, dimana semua unsur berjalan seimbang dan beriringan. 

Masyarakat di Desa Margahayu Selatan ini sudah bersikap kritis. Mereka 

dapat menilai suatu hal berdasarkan baik dan buruknya bukan menilai berdasarkan 

norma. Meskipun masyarakat desa tetapi mereka sudah banyak berinteraksi 

dengan masyarakat perkotaan yang sudah lebih dahulu berpikiran maju, kritis dan 

logis, misalnya saja dalam hal inovasi. 

Inovasi merupakan perubahan terbaru yang lebih mutakhir dari penemuan 

sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa inovasi ini merupakan penyempurnaan 

sebuah penemuan yang sudah ada, seperti halnya penggunaan alat dalam bidang 

pertanian. Pada mulanya penggunaan alat pertanian menggunakan tenaga 

mannusia. Semakin canggih penemuan maka alat tersebut semakin praktis untuk 

digunakan. Terlebih lagi dengan pengurangan tenaga manusia yang dipakai. Hal 

tersebut merupakan inovasi dalam bidang pertanian. 

Namun semakin canggih alat yang ditemukan, keadaan pertanian semakin 

memburuk. Adanya kemajuan dalam pengolahan lahan pertanian tidak 

menjadikan bidang pertanian semakin maju karena lahan pertanian semakin 

berkurang dan tidak ada dampak positif bagi petani kecil, seperti petani penggarap 

dan buruh tani. Lahan pertanian semakin menyempit mengakibatkan alat yang 

sudah diinovasikan daya gunanya menurun, tidak dapat digunakan secara 

maksimal. Hal ini yang sangat disayangkan. Seharusnya dengan penemuan baru 
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atau adanya inovasi dalam bidang pertanian memajukan bidang pertanian. Lahan 

pertanian semakin meluas karena alat untuk menggarap semakin praktis. 

Keadaan tersebut ditambah dengan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai 

dengan tujuan awal. Bertambah majunya bidang pendidikan dan teknologi maka 

pemanfaatan lahan yang ada pun didasarkan kepada kepentingan kelompok 

tertentu dan tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Disinilah kekecewaan 

yang petani ungkapkan. Masyarakat yang tidak memiliki modal yang besar tidak 

akan dapat mempertahankan lahan pertanian yang ada. Sebaliknya, orang yang 

memiliki modal yang besar akan selalu mendapatkan segala sesuatu dengan 

mudah, seperti yang terjadi pada petani Desa Margahayu Selatan. 

Petani kecil harus merelakan lahan pertanian dijual demi kepentingan 

kelompok. Dalam hal ini yaitu para developer pembangunan yang ingin memiliki 

keuntungan yang banyak. Mereka melihat bahwa pertambahan penduduk yang 

cepat berdampak pada kebutuhan pemukiman. Selain itu, investasi di bidang 

property tidak akan pernah merugikan. Harganya akan terus melonjak naik seiring 

pertambahan penduduk dan lokasi yang dimiliki oleh suatu wilayah. 


