
 

I. PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 
 

Salah satu permasalahan yang dihadapi negara yang sedang berkembang 

adalah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan penduduk 

mengakibatkan terjadinya peningkatan kebutuhan terhadap tanah tidak dapat dihindari. 

Manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan. Tanah merupakan faktor penting dalam 

memenuhi kebutuhan manusia. Tanah memiliki jati diri yang unik dan bersama-sama 

dengan faktor lingkungan lainnya seperti air dan udara (iklim) selain dapat menentukan 

kehidupan manusia juga menentukan kehidupan flora dan  fauna (Mulyanto, 2010). Oleh 

karena itu setiap perlakuan yang terjadi pada tanah dapat berpengaruh pada kehidupan 

manusia maupun pada kehidupan flora dan fauna serta lingkungan sekitarnya. 

Pengaruh perlakuan pada tanah terhadap manusia adalah pada keadaan sosial, 

ekonomi dan budaya dalam masyarakat. Sedangkan pengaruhnya terhadap flora, fauna 

dan lingkungan lainnya adalah pada kelestariannya.  

Kebijakan nasional pertanahan di Indonesia digariskan dalam Pasal 33 ayat (3) 

UUD 1945 yang menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung 

didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Dalam rangka mendatangkan kemakmuran, di atas tanah 

dilaksanakan pembangunan. Mengingat setiap bidang tanah sudah ada penguasaan 

dan penggunaan diatasnya, pelaksanaan pembangunan selain menimbulkan terjadinya 

peralihan hak atas tanah, juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan penggunaan 

tanah.  

Perubahan penggunaan tanah akan terus terjadi seiring dengan pertambahan 

jumlah penduduk. Fandeli (2007) menyebutkan bahwa pertambahan penduduk yang 



 

terus terjadi terutama di negara-negara yang sedang membangun dapat menyebabkan 

beberapa permasalahan lingkungan seperti : 

1. Proses urbanisasi akan terjadi sehingga menyebabkan persoalan pencemaran 

udara, air dan tanah di wilayah perkotaan. Disamping itu, persoalan limbah padat 

dan kepadatan lalu lintas juga akan meningkat. 

2. Tekanan penduduk terhadap lahan akan semakin tinggi, sehingga lahan yang 

dikerjakan akan semakin intensif. Akibatnya akan terjadi erosi dan sedimentasi, 

sementara di beberapa tempat akan terjadi banjir dan tanah longsor. 

3. Tekanan penduduk terhadap kawasan hutan dapat menyebabkan menurunnya 

keanekaragaman hayati pada ekosistem hutan. Kualitas hutan yang menurun secara 

langsung dapat menyebabkan erosi dan banjir pada musim hujan dan kekeringan 

pada musim kemarau. 

Penduduk akan cenderung memadati wilayah-wilayah dimana terdapat 

kemudahan yang dapat menunjang kehidupannya. Sebagai salah satu wilayah 

penyangga utama bagi Ibukota Jakarta, Kabupaten Tangerang mengalami pertumbuhan 

penduduk yang terus meningkat diiringi dengan pembangunan yang ditandai dengan 

tumbuhnya kawasan-kawasan perumahan dan industri baik skala kecil maupun skala 

besar. Hingga tahun 2008, rata-rata pertumbuhan penduduk mencapai 4,32% per tahun. 

Pada tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Tangerang mencapai 3.585.269 jiwa 

meningkat 4,37% dari tahun 2006 yaitu sejumlah 3.435.205 (BPS Kabupaten 

Tangerang, 2006 dan 2008).  

Pertumbuhan penduduk yang sangat cepat yang disertai dengan peningkatan 

aktivitas ekonomi, menyebabkan kebutuhan terhadap tanah di Kabupaten Tangerang 

dari tahun ke tahun semakin tinggi. Tekanan terhadap tanah yang semakin lama 

semakin tinggi tersebut akan berdampak pada seluruh komponen lingkungan baik fisik, 

biotik dan abiotik juga pada manusia. Dampak meningkatnya kebutuhan terhadap tanah 



 

pada lingkungan fisik, biotik dan abiotik adalah pada kelestariannya, sedangkan 

dampaknya pada manusia adalah pada keadaan sosial dan ekonominya.  

Tekanan jumlah penduduk yang mengakibatkan meningkatnya kebutuhan 

terhadap tanah, dihadapkan pada luas tanah yang relatif tetap, juga akan mendorong 

terjadinya perubahan penggunaan tanah terutama tanah-tanah pertanian menjadi non 

pertanian. Penggunaan tanah-tanah pertanian cenderung menyusut luasnya, sedangkan 

penggunaan tanah non pertanian mengalami peningkatan luas.  

Di Kabupaten Tangerang telah terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian 

yang terdiri dari sawah, kebun campuran, tegalan/ladang dan perairan darat dari seluas 

85.411,38 hektar pada tahun 1984 menjadi 67.528,60 hektar pada tahun 2009. 

Pengurangan luas penggunaan tanah pertanian tersebut diikuti oleh meningkatnya luas 

penggunaan tanah non pertanian (emplasemen/industri, kampung, perumahan dan 

tanah terbuka) dari seluas 15.281,79 hektar pada tahun 1984 menjadi seluas 32.597,84 

hektar pada tahun 2009 (Peta Penggunaan Tanah Kabupaten Tangerang tahun 1984 

dan 2009). 

Kabupaten Tangerang berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah memiliki luas 

tanah kurang lebih 111.038 hektar terus melakukan pembangunan di bidang property 

maupun industri. Jumlah industri di Kabupaten Tangerang pada tahun 2008 telah 

mencapai 950 buah (BPS Kabupaten Tangerang, 2009). Selain itu, pada tahun 2006 

tidak kurang dari 550 pengembang melakukan pembangunan property di Kabupaten 

Tangerang1. Penggunaan lahan yang semakin tinggi menyebabkan lahan yang 

dikerjakan penduduk semakin intensif. Penggunaan lahan yang semakin intensif dengan 

tidak memperhatikan lingkungan dapat mengakibatnya terjadinya bencana alam seperti 

erosi, sedimentasi, banjir dan tanah longsor (Arsyad, 2006). Selain berdampak terhadap 

                                                 
1 “Tangerang Terus Berkembang” http://komunitasciputat.wordpress.com/2008/07/21/tangerang-terus-berkembang/ 
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lingkungan penggunaan lahan juga dapat berdampak pada kondisi sosial ekonomi. 

Dampak sosial ekonomi bisa terjadi pada ekonomi rumah tangga, ekonomi sumberdaya 

alam dan perekonomian global dalam sekala lokal maupun regional. Sedangkan 

dampak terhadap fisik lingkungan pelaksanaan pembangunan dapat berdampak antara 

lain pada kuantitas dan kualitas air dan tanah (Suratmo, 2007).   

Telah banyak penelitian mengenai dampak perubahan penggunaan tanah 

terhadap fisik lingkungan dan sosial ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 

(2004) memperoleh hasil bahwa perubahan penggunaan tanah di kawasan Situ Rawa 

Besar Kota Depok menyebabkan penurunan kualitas air situ. Selain itu perubahan 

penggunaan tanah juga dapat meningkatkan debit banjir (Susanto dan Suroso, 2006).  

Sulistyarso, Pursadio, dan Gwijangge (2008) dalam penelitiannya memperoleh hasil 

bahwa perubahan penggunaan tanah dapat menyebabkan kenaikan terhadap harga 

tanah. Perubahan penggunaan tanah banyak terjadi pada penggunaan tanah hutan dan 

pertanian (ruang terbuka hijau) yang berubah menjadi perumahan. 

Perubahan penggunaan tanah dapat menimbulkan dampak positif maupun 

negatif tidak hanya pada keadaan sosial ekonomi, tetapi juga pada lingkungan. Dari 

beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, perubahan penggunaan tanah 

berdampak positif terhadap keadaan ekonomi dengan terjadinya kenaikan harga tanah, 

namun berdampak negatif terhadap keadaan lingkungan yang ditandai dengan 

banyaknya tanah longsor, erosi, dan menurunnya kualitas air.  

Arsyad (2006) juga mengemukakan bahwa keadaan hidrologi suatu wilayah 

sangat berkaitan dengan penggunaan tanah yang ada pada wilayah tersebut. Setiap 

perlakuan yang diberikan pada sebidang tanah akan mempengaruhi tata air pada 

tempat tersebut dan tempat-tempat bagian hilirnya. 

Perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian juga akan 

berdampak pada berkurangnya produksi pertanian yang pada akhirnya dapat 



 

mengancam ketahanan pangan pada suatu wilayah. Hal ini bertolak belakang dengan 

keinginan pemerintah untuk melindungi tanah-tanah pertanian dalam mewujudkan 

ketahanan pangan secara nasional. Disisi lain, fenomena terjadinya perubahan 

penggunaan tanah dari pertanian menjadi non pertanian dapat meningkatkan 

pendapatan bagi Pemerintah Daerah dengan semakin tingginya pendapatan daerah dari 

nilai pajak tanah pertanian yang beralih fungsi menjadi non pertanian.  

Untuk menyeimbangkan antara kebutuhan tanah dalam pembangunan dan 

kelestarian lingkungan, maka sejak tahun 1992 dikeluarkanlah Undang-undang No. 24 

Tahun 1992 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang No. 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang. Dalam perjalanannya sebagai peraturan pelaksanaan 

dari Undang-undang tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 

tentang Penatagunaan Tanah. Kebijakan penatagunaan tanah yang tercantum dalam 

Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 antara lain adalah bahwa pertama, setiap 

penggunaan dan pemanfaatan tanah yang terjadi harus sesuai dengan Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) dan kedua, penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan 

RTRW tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya dan pemanfaatannya 

tidak bisa ditingkatkan.  

RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur yang terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan 

aspek administratif dan atau aspek fungsional (UU No. 26 Tahun 2007). RTRW 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai dasar perijinan lokasi 

pembangunan dan administrasi pertanahan. Sejak dikeluarkannya Undang-undang 

mengenai Penataan Ruang tahun 1992, Kabupaten Tangerang telah 3 (tiga) kali 

menyusun RTRW yaitu Perda No. 3 tahun 1996, Perda No. 5 Tahun 2002 dan terakhir 

Perda No. 3 Tahun 2008.  



 

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk dianalisis mengenai ”Dampak 

Perubahan Penggunaan Tanah Terhadap Lingkungan di Kabupaten Tangerang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dalam penelitian ini dirumuskan 

permasalahan penelitian antara lain:  

1. Bagaimana kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW Kabupaten Tangerang ? 

2. Bagaimana dampak perubahan penggunaan tanah terhadap lingkungan di 

Kabupaten Tangerang ? 

3. Bagaimana dampak perubahan penggunaan tanah terhadap kondisi perekonomian 

di Kabupaten Tangerang ? 

4. Bagaimana implikasi kebijakan bagi instansi terkait berkenaan dengan terjadinya 

perubahan penggunaan tanah, dampak perubahan penggunaan tanah terhadap 

lingkungan dan kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW di Kabupaten 

Tangerang ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian adalah : 

1. Menganalisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW Kabupaten 

Tangerang. 

2. Mengidentifikasi dampak perubahan penggunaan tanah terhadap lingkungan di 

Kabupaten Tangerang. 

3. Menganalisis dampak perubahan penggunaan tanah terhadap kondisi perekonomian 

di Kabupaten Tangerang. 

4. Merumuskan implikasi kebijakan berkenaan dengan terjadinya perubahan 

penggunaan tanah dan dampaknya terhadap lingkungan serta kesesuaian 

penggunaan tanah terhadap RTRW di Kabupaten Tangerang. 
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