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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan 

perekonomian keberadaan lahan terutama lahan pertanian menjadi terancam karena 

desakan kebutuhan akan lahan yang lebih banyak untuk sektor non pertanian. Hal 

ini tentu saja harus didukung dengan ketersediaan lahan, sementara jumlah tanah 

yang tersedia tidak bertambah. Hal seperti ini yang kemudian memacu terjadinya 

alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian. Alih fungsi lahan 

pertanian dilakukan secara langsung oleh petani pemilik lahan secara langsung 

yang dilakukan oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli 

lahan pertanian (Hendrawan dan Dewi, 2016 : 1). 

Bagi petani, lahan adalah aset paling berharga. Peranannya sangat penting 

karena merupakan determinan pendapatan rumah tangga dan terutama di negara 

berkembang (termasuk Indonesia) seringkali berkaitan pula dengan status sosial. 

Oleh karena itu keputusan untuk melepaskan hak pemilikan atas lahan merupakan 

salah satu keputusan petani yang sifatnya strategis. 

 Kabupaten Gresik dikenal sebagai salah satu kawasan industri utama di 

Jawa Timur, berbagai macam jenis pembangunan industri terjadi di Kabupaten 

Gresik tepatnya berada diwilayah Gresik kota. Sektor industri memiliki kontribusi 

yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Gresik. Meskipun pertumbuhan dari 
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sektor industri mengalami fluktuasi di setiap tahun. Namun di satu sisi dapat dilihat 

bahwa PDRB sektor pertanian selalu mengalami penurunan sampai di tahun 2014. 

Menurut BPS (2010), PDRB merupakan salah satu indikator yang menggambarkan 

pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Tabel 1.1 di bawah ini 

merupakan presentase distribusi PDRB Kabupaten Gresik menurut lapangan usaha 

tahun 2010 – 2014. 

                                                                  Tabel 1.1 

Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Gresik Atas Harga Konstan 2010 

Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 (%) 

 

No. Lapangan Usaha 
Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

1 
Pertanian, Kehutanan dan 

Perikanan 
7.35 7.15 7.03 6.99 6.87 

2 Pertambangan dan Penggalian 12.91 12.75 12.41 10.94 11.18 

3 Industri Pengolahan 49.49 49.07 48.93 49.6 49.62 

4 Pengadaan Listrik dan Gas 0.52 0.55 0.58 0.59 0.57 

5 
Pengadaan Air, Pengelolaan 

Sampah 
0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 

6 Kontruksi 7.87 7.96 8.03 8.19 8.3 

7 Perdagangan Besar dan Eceran 10.56 11.02 11.38 11.75 1.71 

8 Transportasi dan Pergudangan 2.13 2.14 2.13 2.14 2.12 

9 
Penyediaan Akomodasi Makan, 

Minum 
1.03 1.05 1.06 1.07 1.09 

10 Informasi dan Komunikasi 3.66 3.76 3.89 4.12 4.1 

11 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.97 0.99 1.02 1.08 1.06 

12 Lain-lain 0.3 0.3 0.29 0.29 0.29 

  PDRB 100 100 100 100 100 
 

 

      Sumber : BPS Kabupaten Gresik dan PDRB Kabupaten Gresik 2010-2014  

   Salah satu daerah di Kabupaten Gresik yang sering terjadi realokasi 

penggunaan lahan paling banyak adalah Kecamatan Manyar, karena Kecamatan 



3 
 

 
 

Manyar merupakan salah satu wilayah dengan potensi tambak paling besar di 

Kabupaten Gresik dengan memiliki luas lahan keseluruhan sebesar 9542.49 hektar 

dengan mayoritas lahan pertanian berupa lahan tambak seluas 5833.11 hektar. 

Tabel 1.2 

Luas Wiayah Kecamatan Manyar Menurut Jenis Penggunaan  

Tahun 2007-2013 (Ha) 

 

Jenis 

Penggunaan 

Tahun 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Tanah Sawah 356.26   356.21 356.21 356.21 356.21 356.21 

Tanah Tambak 5879.11   5833.11 5833.11 5833.11 5833.11 5833.11 

Tanah Kering 966.3   962.3 962.3 962.3 962.3 962.3 

Bang / 

Pekarangan 
1257.06   1257.06 1257.05 1257.05 1257.05 1257.05 

Lain - lain 1133.76   1133.82 1133.82 1133.82 1133.82 1133.82 

Jumlah 9592.49   9542.5 9542.49 9542.49 9542.49 9542.49 
 

     Sumber : BPS Kabupaten Gresik Kecamatan Dalam Angka 2007-2013 

  Pada tabel 1.2 bahwa untuk lahan pertanian sawah dan tambak di 

Kecamatan Manyar tahun 2009 telah mengalami pengurangan lahan, pengurangan 

lahan yang terjadi adalah akibat adanya pembangunan pabrik dan pergudangan 

dengan adanya kegiatan penjualan lahan yang dilakukan oleh para pemilik lahan 

kepada makelar maupun penyelenggara proyek. Keberadaan kawasan industri yang 

berada di kawasan Kecamatan Manyar salah satu diantaranya Kawasan Industri 

Maspion (MIE), Kawasan Industri Gresik (KIG), pabrik Japfa (memproduksi pakan 

ternak), dan pergudangan Manyar Mas Karimun. Berdasarkan BPS Kabupaten 

Gresik tercatat jumlah industri di Kecamatan Manyar pada tahun 2007 tercatat 
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sebanyak 523 industri dan terus meningkat hingga tahun 2009, tercatat sebanyak 

556 industri yang terdiri dari idustri kecil, industri sedang, dan industri besar.  

Kebijakan dibidang penatagunaan lahan pertanian melibatkan berbagai 

aspek dalam dimensi ekonomi, sosial budaya, hukum, bahkan politik. Namun 

seiring dengan makin menonjolnya dimensi ekonomi dalam kehidupan masyarakat 

modern, aspek – aspek ekonomi semakin menonjol peranannya. Implikasi 

kebijakan dibidang penatagunaan lahan pertanian akan lebih efektif jika dibekali 

pemahaman yang komprehensif tentang faktor – faktor yang mempengaruhi 

pasokan dan permintaan atas lahan. Motivasi dari penelitian ini adalah untuk ikut 

berkontribusi dalam konteks tersebut, utamanya dalam penyediaan informasi yang 

berkaitan dengan aspek penjualan lahan yang dilakukan oleh rumah tangga petani. 

Desa Manyarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Manyar yang 

sering terjadi pengalih fungsian lahan yang dilakukan secara langsung oleh para 

pemilik lahan dengan cara menjual lahan kepada pihak perantara (makelar). 

Sumaryanto (2010), sebagian besar proses pelepasan hak pemilikan atas lahan 

berkenaan dengan dua hal yaitu diwariskan dan karena dijual. pelepasan hak 

pemilikan lahan yang terjadi akibat transaksi jual – beli pada umumnya lebih 

banyak berkenaan dengan aspek ekonomi. Jual beli lahan pertanian ikut 

berkontribusi pada percepatan laju penyusutan lahan pertanian karena seringkali 

diikuti dengan alih fungsi kepenggunaan ke aktivitas usaha atau peruntukan non 

pertanian.  
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Sampai saat ini studi mengenai jual – beli lahan pertanian masih sangat 

langka padahal pemahaman yang lengkap tentang persoalan ini dapat berkontribusi 

dalam perumusan strategi kebijakan di bidang pertanahan, terutama dalam 

hubungannya dengan upaya meminimalkan laju konversi lahan pertanian maupun 

dalam rangka mengerem laju fragmentasi lahan pertanian. Atas dasar argumen 

inilah penelitian ini perlu dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah, faktor apa 

saja yang mempengaruhi keputusan petani tambak menjual lahan di Desa 

Manyarejo Kecamatan Manyar? 

C. Batasan Masalah 

 Untuk memfokuskan agar penelitian ini tidak terlalu luas pembahasannya, 

maka penelitian ini hanya difokuskan di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar 

Kabupaten Gresik. 
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D.  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menguji dan menganalisis faktor yang mempengaruhi keputusan petani tambak 

menjual lahan di Desa Manyarejo Kecamatan Manyar. 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

 Penelitian ini diharapkan bisa sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

 Diharapkan bisa sebagai masukan dan informasi kepada instansi 

pemerintah, maupun pihak penyelenggara proyek yaitu sebagai bahan 

pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan 

yang dilakukan di atas lahan produktif. Serta bagi petani pemilik lahan diharapkan 

tidak mudah tergiur dengan imbalan harga yang diberikan untuk menjual lahan. 


